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

قرارداد از ناشرآن،Scholastic، خریداری کرده است.
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Copyright © 2018 by Rebecca Elliott. All 
rights reserved. Published by arrangement with 
Scholastic Inc., 557 Broadway, New York, NY 
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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
الیوت  ربکا  کتاب،  نویسنده ی  از  »نشر هوپا«  یعنی 
و ناشر آن، اسکولاستیک، برای چاپ این کتاب به 
زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و 
بابت انتشارش، سهم نویسنده، یعنی صاحب واقعی 

کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی 
 در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت 

ربکا الیوت این کار را  کرده است.



9 89

1
یادتمی آید؟ را من

یکشنبه

سالم دفترچه! 
منــم! اِوا بال ُقلُنبه. آماده ای یک ماجرایبالانگیز 

دیگر بشنوی؟ 
ولی اول بگذار کمی درباره ی خودم برایت بگویم... 
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ها هستم:ها هستم:من عاشق این ها هستم:

مهمانی

حیوانات خانگی

کلمه ی ماه

10

اگر گفتی به لطیفه های بابا
گاو گیتاریست 
چه می گویند؟ 

گیماااااااااااریست!

صدای باران 

بستنی های
حشره ای مامان

لباس های 
باکستر

خوشگل کردِن 
پَرهایم
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من عاشق این ها نیستم: 

پرواز زیِر باران 

خوراِک سوسک مامان

کلمه ی خمیازه 

انتخاب نشدن در 
بازِی پَرپَربال1

دارو خوردن

منتظر ماندن 

نیِش زنبور

تکه های ِگل

1. یک جور بازِی ُجغدی که با بال و توپ انجام می شود.
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خانواده ی من واقعاً بالانگیز هستند!

این عکِس ما در روِز جشن تخم  گذاری است:

مامانی
بابایی

هامفری

من نی نی مو

این هم باکستر است. خفاش کوچولوی ناِز من.

هامفریهامفری




