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عشرون زقاق للرقص
(الجزأ )1
الجميالت الخضر (الجزأ )1
قصص سان فرانسيسكو
ارقص معي (الحزأ )1
بين الثلج و الذئب
هاربات من الحرملك
غيرييا غرين
لقد قتلوا ليو فرانك

ابن المحيط

مغامرات ألدوان و لينا
(الجزأ )1

بارونة الجاز
فرقة الكوابيس (الجزأ )4
حرب العوالم
الحياة الغامضة والمحمومة
والبطولية للدكتور جيمس
باري (اسم الوالدة :مارغريت
بولكلي)

البؤساء (الجزأ )1
رحالت لوتا (المجلد )1
لوثير فالم (الجزأ )1
سنستريح فيما بعد
زويا (الجزأ )1

البارون ساكن األشجار

ستانكيس
|  Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.comالحقوق في الخارج |  Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.comالحقوق في الخارج  www.editions-jungle.com
 Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.comالتصدير
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ستانكيس
20 allée de la danse (Tome 1) :
Amies et Rivales

قصة مصورة ورواية مصورة

#Les Belles Vertes (Tome 1) :
Sauvons les Océans

عشرون زقاق
للرقص (الجزأ )1

الجميالت الخضر
(الجزأ )1

هناك إثارة في مدرسة باليه أوبرا باريس .أصغر أعضاء
المدرسة يتنافسون على دورين في رقص باليه في غارنييه.
البعض ،مثل كونستانس ينكبون على العمل والبعض اآلخر مثل
ً
تحفظا
زوي ،يتمرد .كانت مينا البالغة من العمر  11عاما أكثر
 ...لذا تتساءل  :هل تنتمي إلى مدرسة النخبة حيث يتنافس جميع
الطالب؟ كيف توفق بين شغفها وطموحها وصداقاتها؟

على الرغم من كل محاوالتهم ،فشلت ثالث صديقات يدرسن
في نفس الكلية وهن  :إيما وليلي وفضيلة ،في توعية زمالئهم
بالمشاكل البيئية .محبطات ،فيقررن إنشاء مجموعة غامضة على
وسائل التواصل االجتماعي ،تسمى الجميالت الخضر ،والقيام
ببعض اإلجراءات الرائعة لزيادة الوعي .هدفهم األول :إفشال
إطالق سفينة حاويات عمالقة  ،أرغو  ...لكن بالنسبة لألطفال
الذين تبلغ أعمارهم  13عامًا ،فإن عبور البالد والهجوم على
قارب في حوض بناء السفن هو أمر ال يخلو من المخاطر!

أصدقاء ومنافسون

FIND OUT MORE
> سلسلة القصص المصورة مقتبسة من سلسلة روايات نشرها
ناثان وكتبتها إليزابيث بارفيتي
جانغل 9782822228510 | 2019
48 pages | 17x19,5 cm | 10.95 €

قصة مصورة ورواية مصورة

لننقذ المحيطات

اليزابيت بارفيتي
لور انغو

قصة خيالية موثقة بشكل
جيد جي ًدا عن الحياة اليومية
للراقصين الشباب في مدرسة
باليه أوبرا باريس.

جانغل 9782822230803 | 2020
72 pages | 19,5x27 cm | 13.50 €
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أنطوان لستي
لويك نيكولوف

ال زال هناك فرصة إلنقاذ
الكوكب!
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ستانكيس
Chroniques de San Francisco

قصص سان
فرانسيسكو

قصة مصورة ورواية مصورة

FIND OUT MORE

9782368463598 | 2020 | 128 pages
21,5x28,5 cm | 19.00 €

ارقص معي
(الجزأ )1
االكتشاف

ماري آن سينجلتون تصل إلى الخليج بعد قطع الحبل السري
وترك موطنها أوهايو .تجد مالذا في نزل عائلي في 28
بارباري لين .المالكة السيدة مادريغال ،تعامل المستأجرين بلطف
ال ينضب .وفي الحقيقة الكل محتاج لذلك.
> اعتمدت عدة مرات على التلفزيون ()Netflix ، BBC
والمسرح والراديو ...

Danse avec moi (Tome 1) : La révélation

قصة مصورة ورواية مصورة

أرميستاد موبان
ساندرين روفيل
ايزابيل بوتيان

تجد سيليست صعوبة في اثبات نفسها بين والدين يشعران
بالرضا عن نفسهما و أختها الصغيرة الطباخة المتميزة .هل
يمكن لدروس الهيب هوب ،التي تعلمتها مؤخرً ا أن تكون وسيلة
الظهار نفسها؟ تسمع المراهقة عن مسابقة رقص إقليمية .فتقرر
على الفور إنشاء مجموعة والمشاركة في هذه المسابقة.
جانغل 9782822225960 | 2018
48 pages | 22x29,5 cm | 10.95 €

اقتباس القصة المصورة
لروايات بيست-سيلر
ألرميستيد موبين األكثر مبيعًا!
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داركو
فيز
ايزابيل بوتييه

مغامرات سيليست ،مشجعة
الهيب هوب ،وفرقتها الراقصة
"ماجيكال فايف".
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ستانكيس
Entre Neige et Loup

بين الثلج و الذئب

قصة مصورة ورواية مصورة

تربت ليلى على يدي والدها وتعيش منعزلة في منزلها على
جزيرة كثيرة الثلوج .قام والدها بحمايتها منذ صغرها من لعنة
ومن شيطان يالحقها .وذات يوم ،غاب عن البيت لفترة طويلة،
فتتخيل ليلى أنه سجن وتقرر الخروج للبحث عنه ،فتكتشف غابة
نائمة تحت الثلج ،تسكنها مخلوقات غامضة وذئب أبيض.

هاربات من
الحرملك
نص تاريخي بجدارة ،يسري بخطى سريعة كرواية وشهادة
حساسة عن حالة المرأة المسلمة في بداية القرن العشرين ،يسلط
ضوءًا رائعًا على مسألة عالقات االنبهار المعقدة بين الشرق
والغرب.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلنكليزية
جانغل | 9782822229517 | 2019
96 pages | 17x19,5 cm | 14.95 €

Évadées du Harem

قصة مصورة ورواية مصورة

انيس دو ميرغ
هلين كاناك

9782368462614 | 2020 | 119 pages
20x26 cm | 18.00 €

حكاية تعليمية مستوحاة من
أسطورة يابانية.
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ديدييه كيال غيو
أالن كيال فيليجيه
ساره كالون

فضيحة حركت الصحافة
العالمية عام  :1906هروب
شابتين عثمانيتين من عائالت
مرموقة إلى باريس!
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ستانكيس
Guerilla Green :
Guide de survie végétale en milieu urbain

قصة مصورة ورواية مصورة

غيرييا غرين

دليل الحفاظ على حياة النبات في
وسط حضري
على الرغم من أن مدننا مليئة بالمساحات غير المستغلة ،إال
أن الفواكه أو الخضروات ال تنمو فيها .في هذا المكان تعمل
غيريا غرين ،بمجارفها وبذورها وأباريق الري ! يدافع النشطاء
الالعنفيون المنتمون إلى هذه الحركة عن البستنة السياسية :ال
يتعلق األمر بمجرد جعل الشرفات تزهر ،بل تتعلق باستعادة
الفضاء الحضري و إعادة الروابط االجتماعية والعودة الى
االستقاللية.

RIGHTS SOLD
نشر العمل باللغة اإلنكليزية

Ils ont tué Léo Frank

لقد قتلوا ليو
فرانك

قصة مصورة ورواية مصورة

في عام  ،1982أصبح ألونزو مان الصحفي السابق ،رجال
عجوزا يشعر أن نهايته قد اقتربت .فقرر اإلدالء بشهادته مرة
أخرى في قضية مزقت أمريكا في عام  .1913وهي القضية
المتعلقة بخطأ ارتكبه القضاء وإعدام رجل :ليو فرانك ،رجل
يهودي متهم بقتل عاملة شابة ،عانى جراء ذلك من الكراهية...

أوفيلي دامبليه
كوكي كالكير

9782368463734 | 2019 | 102 pages
20x27 cm | 18.00 €

ازرعوا في كل مكان

9782368463253 | 2019 | 175 pages
17x20 cm | 18.00 €
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كزافييه بيتوكور
أوليفييه بيريه

خبر هز أمريكا في بداية القرن
العشرين وال يزال يتردد حتى
اليوم.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

ستانكيس
L'Enfant Océan

ابن المحيط

قصة مصورة ورواية مصورة

لقد حل الليل ،استيقظ يان على جدال بين والديه ،وسمع الحديث
الذي دار بينهما ،فيذهب لتحذير إخوته الستة األكبر سنا من أن
والديهم يريدون ايذائهم ويقنعهم بمغادرة المنزل في الليل وتحت
المطر .وهكذا ،يسافر األشقاء في طرق فرنسا تحت إشراف
شقيقهم األصغر نحو المحيط .في طريقهم سيقومون بالعديد من
اللقاءات المفاجئة.

La Baronne du jazz

بارونة الجاز

قصة مصورة ورواية مصورة

بالرغم من أنه لم يكن هناك شيئا يدل على أن بانونيكا
األرستقراطية الشابة من عائلة روتشيلد ستصبح بارونة الجاز،
فإن نيكا تجد مكانها في نوادي مانهاتن المليئة بالدخان .في
نيويورك ،صادقت أعظم الموسيقيين :ارت بالكي و ديزي
جيلسبي و شارلي باركر و ...تيلونيوس منك .لقاءها مع ملك
البي بوب الذي ال يمكن التنبؤ به سيغير حياته بالتأكيد ،لألفضل
كما لألسوأ ...

جانغل 9782822230056 | 2020
64 pages | 22x29,5 cm | 14.95 €

9782368462751 | 2020 | 160 pages
19x25,5 cm | 20.00 €

ماكس ليرمانييه
ستيدو
جان كلود ميرلوفا

تمت إعادة صياغة قصة عقلة
األصبع الكالسيكية بمرح
وحداثة.
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ستيفن تامايون
بريسيليا أورفييه

صورة عاشقة موسيقى الجاز
التي فعلت كل المحرمات من
أجل حب الموسيقى والحرية.
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ستانكيس
La Brigade des cauchemars (Tome 4) :
Mélissandre

قصة مصورة ورواية مصورة

فرقة الكوابيس
(الجزأ )4
RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية

FIND OUT MORE
> تم بيع  100000نسخة في فرنسا
> في طور اعتمادها كمسلسل تلفزيوني مباشر (كالت)

حرب العوالم
في عام  1894يشهد علماء الفلك أنشطة غريبة على سطح
المريخ ،كالبرق أو انفجار الغازات المتوهجة .النيازك القادمة من
الكوكب األحمر تتجه قريبًا نحو األرض .تتحطم األسطوانات
وتحرر أجهزة ميكانيكية تسيطر عليها كائنات متعددة األطراف
بداخلها ،وتشق هذه الحامالت الثالثية القوائم ،مسلحة بشعاعها
الناري وغاز سام يسمى "الدخان األسود" ،طريقها إلى لندن،
وتفكك كل شيء .يرد الجيش البريطاني على هذا الهجوم ،لكن
سرعان ما تتحول المعركة لصالح الغزاة .ثم تبدأ رحلة الهروب
من عالم مدمر ...

مليساندر

تتألف فرقة الكوابيس من البروفيسور الغامض أنجوس وثالثة
مراهقين :تريستان وإستيبان وسارة .وبفضل عملية تكنولوجية
جديدة ،يمكنهم اختراق أحالم الناس والوصول إلى نفسهم .ومع
ذلك ،فإن الحدود بين الواقع وعالم األحالم مخيفة ...

La Guerre des Mondes

قصة مصورة ورواية مصورة

فرانك تيلييه
يومغي ديمون

جانغل 9782822231510 | 2020
136 pages | 22x28,6 cm | 16.95 €

مجلد جديد في سلسلة قصص
االثارة لليافعين!

جانغل 9782822230582 | 2020
64 pages | 17x19,5 cm | 13.95 €
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إتش جي ويلز
تيلو كراب

اقتباس من رواية الخيال
العلمي الكالسيكية التي كتبها
إتش جي ويلز.
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ستانكيس
La vie mystérieuse, trépidante
et héroïque du Dr James Barry
)(née Margaret Bulkley

قصة مصورة ورواية مصورة

الحياة الغامضة والمحمومة
والبطولية للدكتور جيمس
باري (اسم الوالدة :
مارغريت بولكلي)
في  12أغسطس  ، 5681كشفت صحيفة مانشستر جارديان
أن الطبيب جيمس باري ،ضابط طبيب يعتبر على أنه أحد أكثر
الجراحين ذكا ًء في جيله بالنسبة لجميع الذين عرفوه ،هو في
حقيقة األمر امرأة  ...قصة رائعة ،لكنها بنفس الوقت مهينة
للجيش الذي سيحاول إسكات اإلشاعة ودفن الوثائق المتعلقة
بالدكتور باري لمدة قرن .ففي ذلك الوقت ،عمل الجيش على
اخفاء األعمال الضخمة التي قامت بها الطبيبة الجراحة لتحديث
الطب وإضفاء الطابع اإلنساني عليه.
9782368462492 | 128 pages
19x26 cm | 19.00 €

ايزابيل بوتيان
أنييس موبريه

Le Baron Perché

البارون ساكن
األشجار
في سن الثانية عشرة بالكاد ،قرر كوم ،االبن األكبر للبارون
الفيرس دو روندو ،بعد مشادة مع والديه حول طبق من القواقع
التي رفض تناولها ،الصعود إلى قمة شجرة في حديقة منزلهم،
ويقسم أنه لن ينزل مرة أخرى .في القمة ،ينتقل من شجرة إلى
شجرة ،يعمل على تطويرطريقة تفكيره ويلتقي بالعديد من الناس
 ...قصة فلسفية ذات أهمية عالمية ،يقرأها الكبار وكذلك األطفال
وقد ترجمت في جميع أنحاء العالم!
جانغل 9782822229982 | 2020
128 pages | 22x29,5 cm | 16.95 €

سيرة ذاتية لجراح يخدم في
الجيش البريطاني في القرن
التاسع عشر
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قصة مصورة ورواية مصورة

كلير مارتان
ايتالو كالفينو

كالسيكية رائعة من األدب
العالمي ،ألول مرة تصدر
بشكل قصة مصورة!
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ستانكيس
Les aventures d'Alduin et Léna (Tome 1) :
Les Guerriers de glace

قصة مصورة ورواية مصورة

مغامرات ألدوان
ولينا (الجزأ )1

جانغل 9782822230971 | 2020
48 pages | 22x29 cm | 10.95 €

البؤساء
(الجزأ )1

فونتين

محاربي الثلج

في قرية زوشيم ،يعتبر ألدوان و لينا أفضل صديقين في العالم،
بالرغم االختالفات التي تفرق بينهما :ألدوان هو ابن الزعيم ولينا
هي ابنة الساحرة .في أحد األيام ،اكتشفوا أن محاربي الجليد
هذه الكائنات القاسية التي تعيش وراء الجبال ،تعود إلى القرية
الختطاف فتاة صغيرة .سمع ألدوان نقا ًشا بين القرويين :إنهم
مستعدون للتضحية بصديقته النقاذ بناتهم ،فتقرر لينا الهرب ...

Les Misérables (Tome 1) : Fantine

قصة مصورة ورواية مصورة

اليزا بوسيتا
ناتانيل لوجاندر

سلسلة مقتبسة من روايات
إستل فاي في دار نشر ناثون.

نلتقس في قصة فونتين الجزء األول من "البؤساء" بجان فالجان،
السجين السابق الذي ستنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يلتقي
برجل دين .نتابع مغامرات حياة فونتين ،والدة كوزيت الصغيرة.
نلتقي أيضًا بجافير ،وهو شرطي ال يعرف الهوادة ألنه لم يستطع
االمساك بالهارب جان فالجان باإلضافة إلى صاحبي فندق
غيرمحببين ،التيناردييه.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في بلدين  :هولندا والصين.
جانغل 9782822228381 | 2019
72 pages | 22x29,5 cm | 14.95 €
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ماكس ليرمانييه
لوكي
سيام

رواية فيكتور هوغو ،مقتبسة
من سلسلة من أربع قصص
مصورة.
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ستانكيس
Les voyages de Lotta (Tome 1) :
Les Renards de feu

قصة مصورة ورواية مصورة

Lothaire Flammes (Tome 1) :
Chasseurs de monstres

رحالت لوتا
(المجلد )1

لوثير فالم
(الجزأ )1

منذ وفاة زوجته إستر ،يعيش أوالف ،وهو راعي غزال الرنة
في البالند ،بمفرده مع ابنتيه لوتا وسولفيغ اللتين تبلغان من
العمر خمسة عشر عامًا .على الرغم من كونهما توأما ،إال أنهما
مختلفتان تمامًا .تبدو سولفيغ هشة للغاية ،متحولًة ،ومنغل ًقة في
عالمها وبالكاد تتواصل مع من حولها .أما لوتا فهي تتحدث عن
شخصين .ديناميكية وحازمة ،مرتبطة ج ًدا بأختها وتحميها من
األخطار الخارجية المحتملة .لوتا تريد أن تصبح شامان ،لكن
هناك تدريب طويل وصعب ينتظر المراهقة التي سيتوجب
عليها مواجهة العديد من األخطار .تأمل لوتا في شيء واحد
فقط :االتصال باألرواح والعثور على الروح المفقودة لسولفيغ.
هل ستكون قادرة على إكمال تدريبها؟ وهل ستكون قادرة على
استعادة روح أختها المفقودة بسهولة؟

برفقة قطة الحراسة التي ترافقه ،شاتيرتون ،يبيع لوثاير خدماته
كصائد للوحوش من أجل تخليص سكان المدينة من الكيميرات
التي تسكنها في أوقات محددة ،إلى أن يأت اليوم الذي تطلب فيه
أليرين نيرا ،فتاة صغيرة من قرية مجاورة ،أن يتعقب وحشا
غريبا يرعبها .يلتقي لوثر بصيادة وحوش مخضرمة ويتعرف
على قصتها.

ثعلب النار

قصة مصورة ورواية مصورة

صيادو الوحوش

ماري زيمير
ايلينا بيا

الرحلة الرائعة ألختين في قلب
أساطير الشمال!

جانغل 9782822225687 | 2019
64 pages | 22x29,5 cm | 12.95 €

جانغل 9782822231985 | 2020
48 pages | 22x29,5 cm | 11.95 €
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ماريان ألكسندر

مغامرات صائد الوحوش
الشاب في عالم ملون وساحر.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

ستانكيس
On se reposera plus tard

سنستريح فيما بعد

قصة مصورة ورواية مصورة

Zoya (Tome 1) :
Quand le grand crique me croque

قصة مصورة ورواية مصورة

زويا (الجزأ )1

فألشنق

ماري هي سبعينية جريئة بصحة جيدة .تريد كل شيء  ...ماعدا
الراحة ! لسوء الحظ ،بسبب حادث تعرضت له ،هذه المرة ،ال
خيار لديها .حتى ال ُتترك وحيدة في شقتها ،وافقت ماري على
االنتقال إلى مأوى العجزة بسبب عدم قدرتها على خدمة نفسها
بنفسها.
9782368463352 | 2020 | 128 pages
20x26 cm | 18.00 €

بريجيت ليسياني
كلير لو ميل

بيا وشقيقتها مييت هما من "النشالين" ،أيتام يفرغون جيوب
المارة نيابة عن هيلبورن الرهيب .تلتقيان ب غابان ،وهو طفل
انضم حديثا لمجموعتهم و يمتلك مهارات حقيقية في النشل ...
لكن حاالت االختفاء تتابع في المدرسة الداخلية ويلعب هيلبورن
دورً ا في التجارب المظلمة التي يقوم بها .يجب على بيا وميت
وغابان الفرار ،لكن قبل ذلك تريد مييت أن تقول وداعًا للمخلوق
الغريب الذي يعيش في األقبية والذي أصبح صديقها ...
جانغل9782822230421 | 2020
48 pages | 22x29,5 cm | 11.95 €

ما هو البديل عن "مأوى
العجزة"؟ فيلم وثائقي عن
أماكن االستقبال المبتكرة ...
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مون لي
بوغ

شقيقتان يتيمتان في عالم
مسحور في القرون
الوسطى...

