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»کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، لی  هابز و ناشر آن، 
در  فارسی  زبان  به  کتاب  این  برای چاپ  آنوین،  اند  آلن 
ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم 
کرده  پرداخت  است  کتاب  واقعی  که صاحب  را  نویسنده 

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

لی  هابز این کار را  کرده است.



تقدیم به
ِکِرستی الیوت



بامزه ای را دید که  نقلی  ثراگمورتون خانه ی  آنجال  یک روز، 
گذاشته بودندش برای فروش. با خودش گفت: »باید این خانه 

را برای پسر عزیزم بخرم.«
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خیلی زود خانه ی نقلی جناِب تام از راه رسید.

پرسید: »خودتان می فرستیدش؟«
جواب شنید: »بله، خانم!«

»خوب است. پس برش می دارم.«
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جناِب تام داشت چرت عصرانه اش را می زد که سروکله ی آنجال 
پیدا شد: »جناِب تام! می خواهم یک چیز شگفت انگیز نشانت 

دهم.«
»این یک خانه ی اسباب بازی است.

می توانی همه ی وسایلت را تویش بچینی.«



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی


