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تقدیم به میلی،

که همیشه فوق العاده است و فقط بعضی 

وقت ها قشقرق به پا می کند...
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پنی
)که هیچ وقت هیچ خراب کاری ای 

تقصیِر او نیست.(

جورجیا ِمی مورتون جونز
)دخترعمه ی باهوِش پنی(

کاسمو
)بهترین دوسِت پنی که تازگی ها 

کله اش را از ته کچل کرده.(

ِدیسی
)خواهِر اعصاب خردُکن پنی(

مامان و بابای 
صبوِر پنی

عمه دیدِی 

عصاقورت داده

)میو! من گربه ی مامان بزرگم.(بَری

مامان بزرگ
 )که بیشتِر وقت ها گوشه ای 

ُچرت می زند.(

 و فامیل های بینوایش آشنا شوید:
با
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 بِریجت گریمز 
)شاگرد اوِل کالس(

 آقای شومان 
)مدیِر جان به لب و 
کالفه ی مدرسه(

ِهنری پاتس 
 

)دشمِن خونِی کاسمو(

الکسانِدر پِرینگل 
 

)کشته مرده ی ساندویِچ مربا(
 خانِم پترسون 

)معلِم پنی که مثِل چوب خشک 
 

الغر و دراز است.(

 بِرادی اُ. گرادی 
)که هر هفته سرش را 

از ته می زند.(

 ِچری اسکارپِلی 
)دوسِت جون جونِی 

بِریجت گریمز(

 لوک بِروس 
)که هر چیزی را توی 

دماغش فرو می کند.(

هم کالسی های خل وچل و معلم های 

جان به لب و کالفه ی پنی
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بخواهید  را  راستش 
اسِم من واقعًا پنی قشقرق 
نیست، پنلوپه جـونز است!  
بهشوخی  بابایم  را  »قشقرق«  لقِب 
گذاشته روی من. به خاطِر این می گویم 
به شوخی، چون که هر وقت این اسم 
قات قـات  غـاز  مثِل  مـی گوید،  را 
می خندد. من که نمی دانم کجایش 

خنده دار است.
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الف( یک زنبور
2. کارخانه ی تولید اسنِک ماهی.

پ( موقعیِتطالیِی خانِم پترسون

تازه من اصاًل هم قشقرق نیستم، فقط به قوِل مامان بزرگ 
»آهنُربایدردسر«ام. مامان می گوید اگر مامان بزرگ 
از  فرانسوی  شیرینِی  خریدِن  به  حواسش  که  همان قدر 
فروشگاه های اپسوم است، حواسش به من هم بود، این قدر 
دردسر درست نمی کردم. مامان بزرگ هم می گوید اگر مامان 
همه اش سرگرِم جواب دادن به تلفن های دکتر سیِمنت نبود 
)رئیِس مامان را می گوید که چشم هاش مثِل دو تا تخم مرِغ 
آب پز، ورقلمبیده است و به خاطر همین همه بهش می گویند 
بابا هم این قدر مشغوِل حلّ وفصِل   دکتر چشم مگسی(، و 

بحران های شورای شهر نبود، آن وقت 
شاید آن ها می توانستند بحران های 

رولینزرود  خیاباِن   ۷۳  پالک 
)یعنی خانه مان( را حل کنند.

پس همان طور که می بینید، 
من خیلی هم تقصیرکار نیستم.

مثالً اینکه ماکِت برِج کِج پیزا فرو ریخت 
)ماکتی که با کارت های بازی ساخته 
بودیم( و به خاطرش بریِجت گریمز 
افتاد، اصاًل  دردسِربزرگی  توی 
تقصیِر من نبود. به خاطِر این بود 
هستیم  قربانِیشرایط  ما  که 
)یعنی همه ی آن چیزهایی که 
دور و برمان اتفاق می افتد(، و توی 
این ماجرا شرایط این ها بودند:
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را دوست دارند. همه

»پنی خیلی شخصیِت هیجان انگیز و سرگرم کننده ای داره با کلی ایدههای
درخشان... اگه پنی دوسِت صمیمِی من بود، هیچ وقت حوصله م سر نمی رفت.«

راشل،  9 ساله

»مجموعه ی پنی قشقرق خیلی 
خنده دار و هیجان انگیزه. واقعًا یه 

مجموعه ی فوق العاده س.«

پولی،  10 ساله

»من پنی رو دوست دارم، چون شیطونه، 

ولی خیلی بامزه س. خانم باترورث رو هم 

دوست ندارم، چون 
سبیل داره.«
میلی،  8  ساله

»من فکر می کنم پنی قشقرق وحشتناک خنده داره. )اون یه کم شبیِه برادِر منه! 

ها ها ها!( راستش من هم یه جورایی دارم قشقرق می شم.«

ایزلی، 8  ساله

»به نظِر من پنی قشقرق یه کتاِب فوق العاده س. من کلی اصطالح ازش یاد گرفتم.«
برایان،  8 ساله

»یک کتاِب فوق العاده و ُپر از خنده«

آناستازیا، 11  ساله

»من عـاشِق پنی قشقرقم، مخصوصًا 
اون داسـتانی که توش آرایشگـر 
می شه. عاشق اون خانم سبیلوئه هم 

هستم.  فوق العاده س.«
لیال، 7 ساله

»من عاشِق پنی قشقرقم. 

فوق العاده س. خیلی هم 
بامزه س.«

ایونا، 6 ساله

»من نمی تونستم کتاب رو زمین 

بذارم. خیلی خوب بود.«

َمت، 8 ساله

از اصطالح هاش خوشم می اومد.«از ایده های درخشان. من خیلی »این کتاب خیلی خنده دار بود و پُر 
مگان امیلی، 6 ساله

»چند تا از چیزهایی که خیلی راجع به این کتاب دوست دارم این ها 
هستن:

۱. اونجایی که پنی و کاسمو می خوان موهای َبری )باحال ترین گربه ی 
دنیا( رو کوتاه کنن.

ب( این که شده پنی یه بار موهاش رو شونه کنه؟

۳. کاسمو اون شنِل جنگجویاِن جنِگ ستارگانش رو از کجا آورده؟... 

من هم یه دونه می خوام!

چهار. من از خانِم باترورث اداره ی ُپست و سبیل هاش خوشم می آد.«

گروفاد، 10  ساله



تصویرهای این کتاب را »ِجس« 
کشیده. جس عاشق این است 

که با رنگ های روشن و طرح های 
خیالی، شخصیت های بامزه بسازد و 

مردم را بخنداند. توی دنیا بیشتر از همه جا خانه ی نقلی اش 
را دوست دارد. خانه ای که توی آن با حیوان کوچولویش زندگی 
می کند. بیشتر از همه وقتش را به این کارها می گذراند: طراحی، 
اسکن کردن، قلم زدن، چاپ، قالب زدن و بعضی وقت ها هم 
کار کردن با کامپیوتر وحشتناکش. جس عاشق چرخ زدن و 
پیدا کردن چیزهای محشِر عجیب و غریب است، آن 
هم توی بازارچه های اجناس دسِت دوم و خیریه ها. 
یک روز خوب برای او روزی است که َلم بدهد 
توی یک ساحل آفتابی و یک عالمه خورشِت 

کاری و بستنی بخورد. )البته نه با هم!(

ِجس میخائیل
»جوآنا« این کتاب، و یک عالم 
کتاب دیگر مثل این نوشته. 
ریزه میزه، بامزه، باهوش، 
و عاشق موسیقی  آب زیرکاه 
است. قبل از آنکه نویسنده بشود، همیشه 
قهرمان سوارکاری  یا  نمایش  می خواست ستاره ی  دلش 
باشد، اما به جایش کارهای دیگری کرد: نجات غریقی استخر، 
گویندگی اخبار رادیو، نظافت خانه ی سالمندان و شعبده بازی. 
عاشق این است که برای صبحانه عصاره ی مالت روی نان 
ُتست بخورد و مربا روی نان ُتست، ِدِسرش باشد. یک روِز 

خوب برای جوآنا روزی است که شیرینی بپزد، توی 
اینترنت بچرخد، توی کافه های پاریس بنشیند 

و با دخترش )که او را خیلی یاد پنی قشقرق 
می اندازد( بازی کند.

جوآنا نادین
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من کلی قشقرق دیگر هم به پا کرده ام. 
آن ها را هم بخوانید.

مجموعه ی شش جلدی 



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 کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است 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 می شود.
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