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OWL DIARIES #2: EVA SEES A GHOST
Copyright © 2015 by Rebecca Elliott. All 
rights reserved. Published by arrangement with 
Scholastic Inc., 557 Broadway, New York, NY 
10012, USA

نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب 
 )Copyright(قانون بین المللی حق انحصاری نشر اثر
امتیاز انتشار ترجمه ی فارسی این کتاب را در سراسر 
 )SCholastic( ناشرآن  از  قرارداد  بستن  با  دنیا 

خریداری کرده است.
انتشار و ترجمه ی این اثر به زبان فارسی از سوی 
ناشران و مترجمان دیگر مخالف عرف بین المللی و 

اخالق حرفه ای نشر است.

فهرست

9 سالم      
20 هیچ کس حرفم را باور نمی کند   
28 در تعقیب من!     
36 سِر نخ      
42 بوووو!      
46 شکار شبح     
54 مدرسه ی شبح زده    
66 گروه شکار شبح    
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1
سالم

یکشنبه

سالم دفترچه!
منم، اِوا بال قلنبه! دلت برایم تنگ ش��ده بود؟ شرط می بندم 

که شده بود!
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من عاشق این ها هستم:

نقاشی کشیدن

پارچه های ُگل ُگلی

خیال بافی 

آلو کلمه ی

کاله های عجیب و غریب

پرسش نامه

دوست هایم

هیجاِن بال بال زدِن زیاد

پرسش نامه

1- نام شما چیست؟

2- از چه رنگی خوشتان می آید؟

3- غذای مورد عالقه تان چیست؟

4-قد شما چقدر است؟

5- چقدر سریع پرواز می کنید؟
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من عاشق  این ها نیستم:

آواز های وحشتناک برادرم، هامفری

سو کالوسون )بدجنس خانم بدجنسیان( 

رنگ خاکستری

شستن پرهایم

سنجاب ها

ساندویچ  های هزارپای مامان

تنهایی

ترسیدن 
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این ها خانواده ی من هستند:

مامانیبابایی

هامفرینی نی مو

من

این هم باکستر، بچه خفاش من!

خیلی نازنازی است!
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ما می توانیم پرواز کنیم.

و اینکه ... من یک جغد هستم!
جغدها واقعاً محشرند.

روزها می خوابیم.

شب ها بیداریم.

و توی درخت ها زندگی می کنیم.




