مالحظات سريعة علي سلسلة
ماوراء الطبيعة
للدكتور/أحمد خالد توفيق

إعداد :إسالم عماد

تقييمات أعداد "ماوراء الطبيعة":
 5نجوم:
 -01اسطورة حلقة الرعب
 -01اسطورة حكايات التاروت
 -02اسطورة ايجور
 -02اسطورة الجنرال العائد
 -02اسطورة المواجهة
 -02اسطورة اخر الليل
 -02اسطورة الجاثوم
 -01اسطورة بعد منتصف الليل
 -20اسطورة الكلمات السبع
 -21في جانب النجوم
 -22اسطورة العالمات الدامية
 -22اسطورة الرجال الذين لم يعودوا كذلك
 -26اسطورة بيت االشباح
 -22اسطورة نادي الغيالن
 -62اسطورة حامل الضياء ج0
 -62اسطورة حامل الضياء ج0
 -21اسطورة االساطير ج0
 -20اسطورة االساطير ج0

عدد خاص  – 0في كهوف دراجوسان
عدد خاص 2-تلك المدينة

 4نجوم:
 -2اسطورة آكل البشر
 -2اسطورة الموتي االحياء
 -2اسطورة رأس ميدوسا
 -2اسطورة ارض اخري
 -2اسطورة لعنة الفرعون
 -00اسطورة الكاهن االخير
 -02اسطورة بو
 -06اسطورتنا
 -00اسطورة رفعت
 -02اسطورة ارض الشاحبين
 -02اسطورة دماء دراكيوال
 -06اسطورة الدمية
 -02اسطورة النصف اآلخر
 -21وراء الباب المغلق
 -20اسطورة تختلف
 -22اسطورة بيت االفاعي

 -22اسطورة طفل آخر
 -20اسطورة الرقم المشئوم
 -20اسطورة مملة
 -20اسطورة النبوءة
 -22اسطورة العراف
 -22اسطورة 122###
 -21المتحف األسود
 -22اسطورتهم
 -22اسطورة ارض الظالم
 -61الحلقات المنسية
 -60اسطورة الطوطم
 -62اسطورة اغنية الموت
 -62اسطورة الطفيل
 -62اسطورة معرض الرعب
عدد خاص 02 - 0
عدد خاص  -2قصتان

 3نجوم:
 -0اسطورة مصاص الدماء و الرجل الذئب
 -0اسطورة النداهة

 -0اسطورة وحش البحيرة
 -00اسطورة البيت
 -02اسطورة رجل الثلوج
 -02اسطورة النبات
 -02اسطورة النافاراي
 -06اسطورة حسناء المقبرة
 -00اسطورة عدو الشمس
 -00اسطورة المينوتور
 -00اسطورتها
 -00اسطورة ارض المغول
 -02اسطورة الفصيلة السادسة
 -02اسطورة التوءمين
 -20اسطورة فرانكنشتاين
 -26اسطورة المنزل رقم 2
 -22اسطورة المومياء
 -22اسطورة العشيرة
 -22اسطورة ملك الذباب
 -26اسطورة المقبرة
 -22اسطورة ارض العظايا
 -22اسطورة رونيل السوداء

 -20اسطورة الشئ
 -20اسطورة صندوق بندورا
 -20اسطورة المحركين
 -60اسطورة الظالل
 -60اسطورة شبه مخيفة
 -66اسطورة الفتاة الزرقاء
عدد خاص  – 0االبجدية
عدد خاص – اغاني المهد
قصة مصورة  -0اسطورة ميسيا

نجمتين:
 -6اسطورة حارس الكهف
 -00اسطورة اللهب االزرق
 -02اسطورة الغرباء
 -00اسطورة رعب المستنقعات
 -22اسطورة رجل بكين
قصة مصورة  -0اسطورة المرأة االفعي

تيمات الرعب و الموضوعات المطروحة في كل عدد:
 -0مصاص الدماء ,إحياء جثة دراكيوال ,المذءوب
 -0النداهة ,التجارب العلمية المجنونة
 -0وحش لوخ نس ,الطقوس و القرابين القديمة
 -2اكل لحوم البشر
 -2الزومبي ,سحر الفودو ,دمي الفيتيش
 -2االساطير االغريقية :ميدوسا
 -6كهوف تسيلي ,الحارس الغامض
 -2العوالم الموازية ,التاريخ البديل
 -2لعنة الفراعنة
 -01رعب المرايا ,تنبؤ الحيوانات بالخطر ,الحشرات القاتلة ,التواجد في مكانين ,انفصام الشخصية,
االطفال المصابين باالستحواذ الشيطاني ,اشباح الضحايا
 -00فنون القتال االسيوية ,تعاليم الطائفة السرية
 -00البيت المهجور ,اشباح البيوت المسكونة
 -00االحتراق الذاتي ,التعاويذ و التمائم القبائلية
 -02رجل الثلوج
 -02النباتات المتحركة القاتلة ,التجارب العلمية المجنونة
 -02العوالم الخيالية
-06الكائن الطفيلي ,االستحواذ علي الجسد
 -02الغزو الفضائي ,و االستحواذ علي االجساد
 -02قصص ادجار االن بو

 -01اوراق التاروت السحرية ,السحرة ,مصاص الدماء ,القمار ,سحر الفودو ,استحضار االرواح ,لوح
الويجا ,جاك السفاح ,المذءوبين ,الكائنات االكتوبالزمية
 -00الكيانات الطيفية
 -00االساطير االغريقية :المينوتور
 -00التعاويذ السحرية ,الزومبي ,المستنقعات الغامضة
 -02,02,02القدرات العقلية الخارقة ,التحريك عن بعد ,اشباح البيوت المسكونة ,قراءة العقول و االفكار
 -06التعامل مع االشباح ,العهد عبر االجيال
 -02الكوابيس ذات التأثير في الواقع ,الجاثوم
 -02الجاثوم ,البيت الملعون ,النكرومانسي ,اللعنة القديمة عبر االجيال
 -01اشباح الموتي ,الشبح المنتقم ,الجثث المتحركة ,رعب المشرحة ,الجريمة الكاملة ,الشقق المسكونة,
االشباح الحية ,االستحواذ ,اشباح الضحايا ,الظهورات الشبحية المتكررة ,التحول الحيواني ,كهنة الفراعنة,
القرين
 -00الشبح المنتقم ,القاتل المتسلسل
 -00القرين ,العوالم الموازية
 -00العوالم الموازية ,التاريخ البديل
 -02مصاص الدماء ,القرية الملعونة
 -02جانب النجوم ,مصاص الدماء ,القرية الملعونة
 -02االشباح المتجولة
 -06سحر الفودو ,دمية الفيتيش
 -02ازاحة المشاعر ,الروابط النفسية الخارقة بين التوأم
 -02ازاحة المشاعر ,الروابط النفسية الخارقة بين التوأم
 -21العبور إلي عالم الجان ,الحطمة ,الجريمة الكاملة ,االشباح الغاضبة ,الكلوستروفوبيا ,التعاويذ السحرية,
الموتي العائدين

 -20دكتور فرانكنشتاين ,احياء الموتي
 -20التعاويذ القديمة ,استدعاء الكيانات الغامضة ,وباء الطاعون القاتل
 -20اكسير الشباب ,التعاويذ السحرية
 -22الكيانات الغامضة ,الصناديق المدفونة
 -22التحول الحيواني ,االفاعي و الثعابين ,السحر الفرعوني
 -22االستحواذ الشيطاني ,جانب النجوم
 -26الكائنات الفضائية ,السفن الفضائية
 -22لعنة الفراعنة ,المومياوات السحرية ,يد المجد
 -22العشائر المختبئة اسفل االرض ,اكل لحوم البشر
 -21جانب النجوم ,يوسف منجيل ,التجارب العلمية النازية ,الكيانات الغامضة المختبئة تحت االرض,
القرابين البشرية,اشباح الضحايا ,الساحرات ,الطقوس السحرية ,التعاويذ و الوصفات السحرية
 -20النحس و التشاؤم ,رعب المرايا ,الكائنات السحرية ,التعاويذ
 -20االشباح المتجولة
 -20التنبؤ بالمستقبل ,الدفن حيا
 -22نوستراداموس ,السفر عبر الزمان
 -22الكائنات الفضائية ,االستحواذ الفضائي علي االجساد البشرية ,قراءة االفكار
 -22اللعنات و التعاويذ القديمة ,المومياوات السحرية
 -26حرق الساحرات ,التعاويذ القديمة
 -22العوالم الموازية ,التاريخ البديل
 -22تعاويذ استدعاء الكيانات السحرية ,الوصفات السحرية
 -21مصاص الدماء ,االستحواذ باللعنات القديمة ,الطقوس الشيطانية ,الحمل في ابن الشيطان ,التجارب
العلمية المجنونة ,التحول العضوي ,راسبوتين ,التأثير علي االخرين ذهنيا ,االشباح المتجولين.
 -20الكائنات الطفيلية ,االستحواذ علي االجساد

 -20االساطير االغريقية  :صندوق بندورا
 -20التحريك عن بعد ,الغيبوبة العقلية ,كونداليني ,الطاقة الروحية ,االشباح الغاضبة
 -22التحريك عن بعد
 -22كتب السحر القديمة ,النكرونوميكون ,العزيف ,عبد هللا الحظرد ,الشياطين القديمة
 -22التحول الحشري ,التعاويذ السحرية القديمة
 -26ماري الدموية ,البيت الملعون ,الكيانات الشيطانية القديمة تحت االرض ,كتب السحر ,الطقوس
السحرية ,اكسير الشباب ,سحر الكاباال ,الغيبوبة النفسية ,القرابين البشرية
 -22العوالم الموازية ,التاريخ البديل
 -22التحول الحيواني ,الغول ,اكل لحوم البشر ,الطقوس السحرية القديمة ,اللعنة القديمة عبر االجيال
 -61اكل لحوم البشر ,اللعنة القديمة عبر االجيال ,الكيانات الشيطانية القديمة تحت االرض ,االشباح
الغاضبة ,عالمة الوحش  ,222مصاص الدماء ,القطط السوداء ,البوابات البُعدية لمكان اخر ,الهاالت
 -60الظالل المتحركة ,كتاب الظالل ,الساحرات ,االماكن المسكونة
 -60الطوطم ,اللعنة القديمة عبر االجيال ,الكيانات السحرية القديمة
 -60االشباح المتجولة ,القرية الملعونة ,النباتات المتحركة القاتلة  ,الكيانات الشيطانية القديمة تحت االرض
 -62كارمينا بورانا ,اللعنة القديمة ,الكيانات السحرية العجيبة
 -62الكائنات الطفيلية تحت االرض
 -62جويا ,الكائنات السحرية القديمة ,البوابات البُعدية لعالم اخر
 -66لعنة الفراعنة
 62ج,0ج - 0اليستر كراولي ,كتاب تحوت ,هرميس ,االستحواذ الشيطاني ,الطقوس السحرية ,استدعاء
االرواح
21ج,0ج -0تغيير االشكال ,مثلث برمودا ,قارة اتالنتس ,دمية الفيتيش ,سحر الفودو ,المزييرة ,مصاص
الدماء ,البيوت المسكونة ,االشباح الغاضبة ,التنويم المغناطيسي

