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حفظ تعادل با ویفر
)ورزش جدید(
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تام گیتس/4       
فکر های نبوغ آمیز )بیشترشان(

ناظر چاپ: مرتضی فخری
چاپ پانزدهم: 1396

تیراژ: 2500نسخه
قیمت: 17000 تومان

شابک دوره: 978-600-95765-9-3
شابک: 978-600-8025-58-0

نویسنده و تصویرگر: لیز پیشون
مترجم: بهرنگ رجبی
ویراستار: هدا توکلی

مدیرهنری: فرشاد رستمی
تایپوگرافی: ساتیا باجالن

طراح گرافیک: مهدخت رضاخانی

سرشناسه: پيشون، ليز
Pichon, Liz

عنوان و نام پدیدآور: فکرهای نبوغ آميز )بيشترشان(/ نویسنده ليز پيشون ؛ مترجم بهرنگ رجبی.
مشخصات نشر: تهران: هوپا، ١٣٩۴.
مشخصات ظاهری: ٣٢٢ ص.: مصور.

فروست: تام گيتس؛ ۴.
شابک: 0-58-80٢5-600-٩78      دوره: ٣-٩-٩5765-٩78-600

وضعيت فهرست نویسی : فيپا
Genius ideas )mostly(. :یادداشت: عنوان اصلی

موضوع : داستان های کودکان )انگليسی( -- قرن ٢١ م.
شناسه افزوده : رجبی، بهرنگ، ١٣60 -، مترجم
شناسه افزوده : توکلی، هدا، ١٣6١ -، ویراستار

PZ7/رده بندی کنگره: ١٣٩۴ 8ف88٣پ
رده  بندی دیویی: 8٢٣/٩٢]ج[

شماره کتاب شناسی ملی: ۴١۴١5٩7

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه ی دوم الف، پالک 3/1، واحد دوم غربی، 
صندوق پستی: 1431653765

تلفن: 88998830
www.hoopa.ir
info@hoopa.ir

 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 استفاده ی بخش هایی از متن کتاب، فقط برای نقد و معرفی آن مجاز است.

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

از ناشر آن )Scholastic( خریداری کرده است.
انتشار و ترجمه ی این اثر به زبان فارسی از سوی ناشران و مترجمان
 دیگر مخالف قوانین بین المللی و اخالق حرفه ای نشر است.

 TOM GATES #4
 GENIUS IDEAS (mostly)

Text & Illustrations © Liz Pichon, 2012
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)ولی این کارت روی میز
یک کم اعصاب خردکن بود.(
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اینکه آرام بشوم، 

دنبال 

می گردم که همیشه زیر تختم قایم می کنم.
)االن هم که قطعاً یک موقع اضطراری است.(
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خرده های بیسکویت

بهتر شد.

، بگذارید برایتان توضیح بدهم چی شد.
من توی حمام بودم و وانمود می کردم دارم دوش می گیرم،        

ولی مشغول خواندن کتاب  مصورم بودم )عین همان کاری که خودتان
هم می کنید دیگر(.

در زدن.  شروع کرد خیلی بعد
حدس زدم خواهرم دلیا است...

... در نتیجه توجه ای به اش نکردم.   
                                                                

           دوباره همین کار را کرد...
... بعد هم دوباره...

... بعد هم دوباره.

 رو اعصاب بود. ولی من موفق شدم ادامه بدهم و 
صفحه به صفحه ی کتاب  مصورم را  ُکند و آرام بخوانم. 

  که کتابم تمام شد، رفتم خیلی در حمام را باز 
کردم. 

دلیا آنجا باشد و سرم             
بوده ام.                  که چرا آن قدر زیاد توی دست شویی 

نداشتم صحنه را ببینم.
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          بلند گفتم:

باعث شد بابا  بدو بدو از اتاق خواب بیرون  صدای
بیاید تا ببیند این  همه برای 
چیست. گفت: »مشکل چیه اینجا؟«         من هم گفتم: »مشکل 

دلیاست. عینک آفتابی که به چشمش نیست،

شده!«

روز صبح، می شود اگر فقط بابا گفت چقدر

به هم نریزه. ما دوتا آسایش خانه را   
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این خط را بگیر و بیا

گر
 دی

چیز
ک 

تا ی

خیلی هیجان انگیزی را

متوجه شوی!

همین طور بیا

از این طرف

www.hoopa.irتو نابغه ای!

یک مجموعه ی  رمان گرافیکی
 از زندگی سراسر طنز و شوخی یک پسربچه ی باحال
سرک کشیدن توی زندگی معرکه ی یک پسربچه ی 

وروجک که عاشق موسیقی و نقاشی است و از 
درس و مدرسه فراری، چه مزه ای دارد؟

با تام گیتس همراه شوید و حسابی بخندید!

نشر هوپا منتشر کرده است:






