
اینجا را امضا کنید.

و اینجا را.



سِگ آدم خواِر 

گرسنه



مترجم: بهرنگ رجبینویسنده و تصویرگر: لیز پیشون
مدیرهنری: فرشاد رستمیویراستار: نسرین نوش امینی

تایپوگرافی: فاطمه محمدعلیپور
ناظر چاپ: مرتضی فخریطراح گرافیک: مریم عبدی

قیمت: 17000 تومانتیراژ: 2000 نسخهچاپ ششم: 1396لیتوگرافی، چاپ و صحافی: واژه پرداز اندیشه
شابک دوره: 978-600-95765-9-3

شابک: 978-600-8869-34-4

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه ی دوم الف، پالک 3/1، واحد دوم غربی، 

صندوق پستی: 1431653765   تلفن: 88998630

تام گیتس 11 
قانوِنسگهایآدمخوار)فعاًل(

Hoopa

 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
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DogZombies Rule (For Now)

Text & Illustrations © Liz Pichon, 2016

کیا در چهارچوب قانون 
هوپا با همکاری آژانس ادبی 

نشر 

متیاز انتشار 
شراثر)Copyright(، ا

صارین
حقانح

بین المللی 

رداد از 
دنیا با بستن قرا

ب را در سراسر 
ترجمه ی فارسی این کتا

ناشرآن )Scholastic( خریداری کرده است.

شار و ترجمه ی این اثر به زبان فارسی از سوی ناشران و 
انت

مترجمان دیگر مخالف عرف بین المللی و اخالق 

حرفه ای نشر است.

یک سِگ آدم خواِر 

گرسنه ی دیگر

. این کتاب تقدیم می شود به

که این کتاب را 
انتخاب کردی.

   همین طور بخوان و نقاشی بِکش.
لذت بَبر!

سرشناسه: پیشون، لیز 

Pichon, Liz

 عنوان و نام پدیدآور: قانون سگ های آدم خوار)فعالً(/نویسنده و تصویرگر لیز پیشون ؛ 

مترجم بهرنگ رجبی ؛ ویراستار نسرین نوش امینی.

 مشخصات نشر:تهران: نشر هوپا،   ۱۳۹۶.  

 مشخصات ظاهری:    ۲۳۹ص. : مصور.

 فروست: تام گیتس؛   ۱۱. 

 شابک:   دوره:   ۳-۹-۹57۶5-۶00-۹78  ؛  ۹78-۶00-88۶۹-۳4-4 

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا

DogZombies Rule ,For Now :یادداشت: عنوان اصلی 

 موضوع: داستان های کودکان )انگلیسی( -- قرن ۲۱م.

Childrens stories, English -- 21st century :موضوع      

 شناسه افزوده: رجبی، بهرنگ،   ۱۳۶0 - ، مترجم

   PZ7   /رده بندی کنگره:    ۱۳۹۶ ۲ق88۳پ 

 رده بندی دیویی:  8۲۳/۹۲[ج]   

 شماره کتابشناسی ملی:  4۹۶۲0۶8  



چون  بار   است که یک...
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چقدر معرکه است

نیست، قرار است از  راستش
حیواِن خانگِی دوستم نگهداری کنم: مارک کالمپ. 

چند روز پیش توی مدرسه ازم پرسید می توانم کمکش کنم یا نه.

و من باید چند روز  »ما داریم اسباب کشی می کنیم
خونه ی مامان بزرگم بمونم. ولی خونه ی اون ها برای

حيوون های خونگِی من جا نداره.«
من درجا داد زدم که:

23

من درجا داد زدم که:

من از حيوون هات مراقبت می کنم،
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تینا

قورقور!

سالم!

اوه! اوه!

 مشتاق بودم که حتی نپرسیدم داریم درباره مشتاق بودم که حتی نپرسیدم داریم درباره ی 

کدام یکی از حيوان های خانگی اش حرف می زنیم. مارک
حیوان دارد. مراقبت کردن از بعضی هایشان ساده تر از بقیه است.

» تام! من بعِد مدرسه می آم خونه ی شما 

رو با خودم می آرم اگه مشکلی نیست.« و

  » بهش گفتم: »

تازه بعِد اینکه برگشتم سِر کالس کم کم فکرهایی آمد توی سرم...
10 درجه بندی کنیم، مامان و بابا چقدر خوشحال  اگر بخواهیم از 1 تا

می شوند که من یک حيوان توی خانه داشته باشم؟

ذوق زدهخوشحالعصبانی نه خیلی خوشحال

اگر بخواهیم از 1 تا 10 درجه بندی کنیم، ِدلیا چقدر خوشحال می شود که من 
از یک حيوان توی خانه نگهداری کنم؟

تقریباً اینجا

ذوق زدهخوشحالعصبانی نه خیلی خوشحال
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ِدلیا به بعضی حیوان ها است که دلیلش
دارد. به چیزهای دیگری هم حساسیت دارد، مثالدارد. به چیزهای دیگری هم حساسیت دارد، مثاًل 

)راست می گویم. خواهرم از آن آدم های عجيب وغریب است.(
حيواِن خانگی  بابا درباره ی قضیه ی  و  می دانستم راضی کردِن مامان 
را می کردم دیگر، چون  قرار نیست راحت باشد. ولی باید

حاال دیگر خیلی مشتاِق این کار بودم.

ی من از نگه داشتِن »حيواِن 

ِ این کار بودم.

)این صورِت
خانگی« است.(« است.(خانگی« است.(

پشِت میزم که نشستم، مارکوس ِملدرو سرتاپایم را ورانداز کرد. »برای                                                            
؟ 
لدرو سرتاپایم را ورانداز کرد. »برای                                                            

چی این قدر

                                                                 یادت رفته امروز بعدازظهر کالسِ 
                                                                      ریاضی داریم؟«

                                                                 یادت رفته امروز بعدازظهر کالسِ 
                                                                      ریاضی داریم؟«                                                                      ریاضی داریم؟«

 )یادم رفته بود.(
یکهو از دهانم پرید و بهش قضیه ی حيواِن خانگِی مارک را گفتم.

»قراره من تا وقتی مارک خونه ی مامان بزرگشه، ازش نگهداری 
یکهو از دهانم پرید و بهش قضیه

                کنم. برای همینه که این قدر حالم خوبه.«

مارک نگهداری کنی؟«

                کنم. برای همینه که اینقدر حالم خوبه.«

»قراره از 

، ماِرش نه. یکی از حيوون های دیگه ش.« با خیاِل راحت گفتم: »

مارک را یادم رفته بود.( )ماِر 

»من که مطمئنم ماِرشه. دلت می خواد بدونی چرا؟«
آهی کشیدم که: »نه واقعاآهی کشیدم که: »نه واقعاً!«

به حرفم محلی نگذاشت و حرف زدنش را ادامه داد.                                                       

مار توی خونه ش باشه.  »مامان بزرِگ مارک دلش نمی خواد یه
». چون ماره ممکنه از لونه ش دربره و مامان بزرگه رو

بَه بَه!



به زودی





هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


