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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
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زندگی جناِب تام بهتر از این نمی شد!
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و یک استخر شنای خنک برای روزهای گرم!یک تختخواب گرم و نرم برای شب های سرد داشت،
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هر وقت دیر به خانه بر می گشت، یک نفر نگرانش می شد
و هـر وقت تا لنگ ظهر مـی خوابید یا کمی ناخـوش بود، یک نفـر 

صبحانه اش را برایش به رختخواب می آورد.



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی


