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چاپ 4 /  48000 تومان

چاپ 4 /  48000 تومانچاپ 4 /  25000 تومانچاپ 5 / 44000 تومانچاپ 4 / 48000 تومان

چاپ 5 / 48000 تومانچاپ 4 / 48000 تومانچاپ 4 /  48000 تومان

مجموعه هشت جلدی چاشنی های آدم بودن
پامال اسپلند، الیزابت وردیکت / سمیرا ابراهیمی

مقدمه: دکتر مصطفی تبریزی

داشته های نامرئی، آنچه داریم و نمی دانیم. مهارت های 
اجتماعی 

مجموعه کتاب های چاشنی های آدم بودن، به نوجوانان این 
توانایی را می دهد که دارایی های شکل گیری شخصیت را 
درخود به وجود بیاورند.  منظور ما از دارایی ها، چیز های 
خوبی هستند که در زندگی و در وجودمان به آنها نیاز 
غذا  برای  چاشنی ها  مثل  زندگی،  برای  دارایی ها  داریم. 

هستند. 

  به تایید دفتر کمک آموزشی رشد
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مجموعه 10 جلدی چطور زنده بمانیم
کتاب هاي زیادي براي تربیت بچه ها وجود دارد. اما حتي 
یك کتاب براي تربیت پدرها و مادرها و معلم ها نیست. 

به هرحال آنها به خودي خود تربیت نمي شوند. خب! مجموعه چطور 
زنده بمانیم؟ هماني است که الزم داري، این کتاب ها نکات ریز و بامزه اي 

یادت مي دهد و مي تواني شگردها و فنون آن را به کار ببري و در خانواده و 
مدرسه و دنیا، بدون مشکل زندگي کني.

 چاپ2/ 8000 تومان چاپ3/ 7000 تومان چاپ12/ 22000 تومان

 چاپ3/ 7000 تومان

 چاپ10/ 14000 تومان

 چاپ25000/15 تومان چاپ25000/1 تومان

 چاپ5/ 25000 تومان

چاپ20000/9 تومان

 چاپ3/ 5500 تومان
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 چاپ3/ 34000 تومان

 چاپ36000/7 تومان چاپ4/ 36000 تومان چاپ4/ 36000 تومان

 چاپ4/ 26000 تومان

 چاپ2/ 17000 تومان

 چاپ4/ 22000 تومان

 چاپ8/ 34000 تومان

 چاپ9/ 34000 تومان
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مجموعه مهارت های آدم بودن

 /420000 تومان

 چاپ9/ 34000 تومان

چاپ9/ 36000 تومان

 چاپ36000/9 تومان چاپ1/ 34000 تومان چاپ7/ 26000 تومان

 مجموعه 14 جلدی مهارت های آدم بودن
این مجموعه نمی خواهد تو را به آدمي بی عیب و نقص یا یك روبات تبدیل 
کند. فقط راهکارهایی به تو پیشنهاد می کند تا کمتر توی دردسر بیفتی، 
احساس خوبی درباره ي خودت داشته باشی و با افراد خانواده و دوستانت 

بهتر کنار بیایی و البته بیشتر خوش بگذرانی. 
  به تایید دفتر کمک آموزشی رشد
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چاپ39000/3 تومان

 چاپ8/ 48000 تومان

 چاپ38000/10 تومان

 چاپ11/ 24000 تومان

 در دست چاپ چاپ39000/3 تومان

 چاپ2/ 44000 تومان چاپ10/ 38000 تومان

 چاپ48000/9 تومان چاپ10/ 30000 تومان چاپ12/ 34000 تومان

 چاپ10/ 22000 تومان

 چاپ24000/11 تومان
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مجموعه 13 جلدی راهنمای دختر امروزی
این مجموعه، راهکارهایی را به شما می هد تا با 
اعتماد به نفس باال، از پس هر موقعیتی برآیید. شما 
می توانیدبا دانستن نکات، توصیه ها و با در دست 
داشتن ابزارهای مناسب و البته با تمرین بسیار زیاد  

در مسیری قرار بگیرید که بهترین باشید. 
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 چاپ 4 / 35000 تومان

 چاپ 30000/1 تومان  چاپ 5 / 35000 تومان

 چاپ4 / 25000 تومان  چاپ 4 / 35000 تومان
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مجموعه 5 جلدی دخترانه ها
اساسي  اطالعات  مجموعه  این  با 
درباره بدن، مشکالت بلوغ، غذا، مد، 
اطالعات  همه  و  خانواده  دوستان، 

الزم را کسب خواهید کرد.
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فقط دخترها بخوانند / فقط پسرها بخوانند
کلی دانهم / ندا شادنظر

مي دانیم دوره ي بلوغ، بسیار هیجان انگیز و ترسناك به نظر مي رسد. در این دوره، با تغییرات بسیاري مواجه مي شوید و 
احساس مي کنید زندگي و بدنتان هرلحظه، در حال تغییر است. حتي احساسات و روابط اجتماعي تان دائم تغییر مي کند. 
بعضي روزها احساس مي کنید که زندگي تان شبیه سفر با قطاري بزرگ و پرپیچ وخم شده است؛ بنابراین طبیعي است 
که با سؤال هایي مواجه شوید. خواندن کتاب هایي از این دست و استفاده از نکات و دانستني هاي مفید آن ها به شما 
کمك مي کند که پاسخ سؤال هایتان دست یابید و بدن و احساساتتان را بهتر بشناسید، روابط اجتماعي تان را بهبود 
و گسترش دهید و با اعضاي خانواده تان بهتر کنار بیایید پس همین االن این کتاب را بردارید و بخوانید. زندگي در 

انتظارتان است!
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 چاپ7500/3 تومان

 چاپ7500/5 تومان

 چاپ7500/3 تومان

 چاپ5/ 7500 تومان

 چاپ7500/5 تومان

 چاپ7500/5 تومان
مجموعه 6 جلدی هدیه پنی به تو

این مجموعه ي دلنشین، عارفانه و زیبا، مخصوص شماست. مخصوص دخترهایي که فکر 
مي کنند، کتاب مي خوانند، رؤیاپردازي مي کنند و به دنبال تحقق رؤیاهایشان هستند.
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مجموعه ی تیشیش شاه
اندی رایلی / ریحانه جعفری 

ادوین یك پسر معمولی نیست. او پادشاه 
و یك  زره خودش  تاج،  با یك  است، 
چیز.  همه  و  مخفی  راهروهای  با  کاخ 
بله، درسته؛ و بدترین مرد خبیث شرور 
ماجراهای  اما  اوست.  همسایه ی  دنیا 

هیجان انگیز بامزه او تمامی نداره...

  چاپ 1/ 17500 تومان  چاپ 1/ 17500 تومان

  در دست چاپ
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مجموعه ی لرد سیاهمجموعه ی لرد سیاه
جیمی تامسون / مریم رفیعی جیمی تامسون / مریم رفیعی 

قهرمان مجموعه لرد سیاه که به صورت طنز نوشته شده 
لرد سیاهی است که در نبرد با جادوگر سفید شکست 
می خورد و با نفرین او در جسم پسری یازده ساله به زمین 

فرستاده می شود. 
این سه کتاب شرح ماجراهایی است که برای لرد سیاه 

ما در مدرسه می افتد.

برگزیدهبرگزیده

  چاپ 5/ 38000 تومان

 چاپ 5 / 30000 تومان
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 چاپ 7 / 30000 تومان
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 چاپ21/ 54000 تومان

 چاپ14/ 32000 تومان

 چاپ17/ 54000 تومان چاپ58000/16 تومان چاپ17/ 54000 تومان

 چاپ54000/10تومان چاپ11/ 37000 تومان چاپ13/ 36000 تومان

مجموعه ی خاطرات یك بی عرضه
جف کینی / ندا شادنظر 

مجموعه ي خاطرات یك بي عرضه، یکي از پرفروش ترین 
است.  نوجوان  و  کودك  مجموعه هاي  جذاب ترین  و 
از نظر گرگ هفلي، راوي و قهرمان داستان، بچه بودن، 
که  در صورتي  است،  ریزنقش  بسیار  او  است.  بد  واقعاً 
او  از  درشت اندام تر  و  زیرك تر  همه  همکالسي هایش، 
هستند. گرگ هفلي در مدرسه و خانه سعي مي کند خودي 
نشان دهد و به همه ثابت کند که بزرگ شده است، اما 
دائم دسته گل به آب مي دهد و همین باعث مي شود که با 
و  بي عرضه  بچه اي  هم چنان  فراوانش،  تالش هاي  وجود 

احمق به نظر برسد. 
 چاپ 1/ 58000 تومان
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 چاپ 48000/7 تومان چاپ 4/ 30000 تومان چاپ8/ 37000 تومان

 چاپ 3/ 36000 تومان چاپ 1/ 37000 تومان چاپ 1/ 32000 تومان چاپ 4/ 36000 تومان

 چاپ6/ 48000 تومان

مجموعه ی خاطرات یک بی عرضه 1 /390.000 تومان

مجموعه ی خاطرات یک بی عرضه 2 /321.000 تومان
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 چاپ12000/3 تومان

 چاپ2/ 9000 تومان

 چاپ12000/5 تومان

 چاپ2/ 9000 تومان

 چاپ3/ 12000 تومان

 چاپ9000/2 تومان
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مجموعه مجموعه 66 جلدی خاطرات دیوونه  بازی های من  جلدی خاطرات دیوونه  بازی های من 
جیم بنتون / مریم رفیعیجیم بنتون / مریم رفیعی

و  نگارش  خاص  شیوه  خاطر  به  مجموعه  این  خواندن 
خنده دار بودن اتفاقاتی که برای این بچه های کنجکاو و 

بازیگوش می افتد، به همه توصیه می شود. 
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مجموعه مجموعه 55 جلدی خل بازی های چلی جلدی خل بازی های چلی
جاناتان مرس / مریم رحیمیجاناتان مرس / مریم رحیمی

کودك  مجموعه هاي  جذاب ترین  از  یکي  مجموعه   این 
داستان،  قهرمان  و  راوي  چلی،  نظر  از  است.  نوجوان  و 
بدبیاری واقعاً غیر منصفانه است. او در مدرسه و خانه و 
خصوصا جلوی چلسی دختر همسایه سعي مي کند خودي 
نشان دهد و به همه ثابت کند که بزرگ شده است، اما 

دائم دسته گل به آب مي دهد و ...

برگزیدهبرگزیده

 چاپ3/ 40000 تومان

 چاپ3/ 18000 تومان چاپ3/ 16000 تومان

 چاپ2/ 17000 تومان

 چاپ38000/8 تومان
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  چاپ 1 / 12000 تومان  چاپ2 / 12000 تومان چاپ 3 / 26000 تومان

  چاپ1 / 12000 تومان
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مجموعه کالس یا باغ وحشمجموعه کالس یا باغ وحش
سم واتکینز /  مریم رفیعیسم واتکینز /  مریم رفیعی

آقای هاید بهترین معلم دنیاست! چون مجبورمان نمی کند 
کاسه دستشویی را با مسواکمان تمیز کنیم. از آواز خواندن 
و یوگا خوشش می آید، ولی استعداد زیادی در زمینه آنها 
یادمان  داشت  وای،  دارد...  او ویژگی خیلی عجیبی  ندارد. 

می رفت. این یك راز فوق محرمانه است!
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  چاپ2/ 32000 تومان چاپ 2 / 32000 تومان چاپ3 / 32000 تومان

   چاپ 2 / 32000 تومان   چاپ 2 / 32000 تومان
   چاپ 2 / 32000 تومان

مجموعه ی فرانك انیشتینمجموعه ی فرانك انیشتین
جون سایزکا / زینب طاهریجون سایزکا / زینب طاهری

مخترع  و  دانشمند  نابغه ی  بچه   یك  انیشتین،  فرانك   
است. کلینك، رباتی است با هوش مصنوعی که خودش 
با  توانسته خودش را سر هم کند. کلنك، رباتی است 
خودش  توانسته  خودش  که  نیمه  نصفه  مصنوعی  هوش 
را سر هم کند. آنها با کمك هم اختراعاتی می کنند که 

جالب و خواندنی است.

مجموعه ی فرانک انیشتین /192000 تومان



18

 چاپ دوم/ قیمت هر جلد: 10000 تومان چاپ دوم/ قیمت هر جلد: 10000 تومان چاپ دوم/ قیمت هر جلد: 10000 تومان

 چاپ دوم/ قیمت هر جلد: 10000 تومان

مجموعه ی نیکسی و چوب جادویی دردسر سازشمجموعه ی نیکسی و چوب جادویی دردسر سازش
کاز لستر/ زینب طاهریکاز لستر/ زینب طاهری

نیکسی واقعاً دوست داشتنیه. یه پری کوچولوی بانمك 
که کارهای بامزه ای می کنه. نیکسی با چوب جادوییش 

مشکل داره، اما وقتی پای تفریح در میونه...
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مريمرحیمیسیبلپاندر

تصويریکهماازجادوگرهادرذهن
داريماينشكلیاست.زنهایبدجنسیکهدر

پاتیلهايشانشربتهایچسبناكدرستمیکنند،
ورویجاروهايشاندرآسمانبهپروازدرمیآيند.جیغ
میکشند،نفرينمیکندوگربهیسیاهنگهمیدارند.
بیشترمردمفكرمیکنندجادوگرهاموجودات
شروریهستندکهلباسهایژندهوپارهتن
میکنند،کالههاینوكتیزبهسرمیگذارند
ودماغهایزشتوبزرگیدارندامااين

تصوراتهمهبیهودهاند.
اگرمیخواهیدحقیقترابدانیدشايد
بايدزيرلولههایظرفشويیآشپزخانه

دنبالشبگرديد.

وند
یش
دم
پدی
انا
گره
ادو
ج

يمی
مرح
مری

ندر
لپا
سيب

مریمرحيمیسيبلپاندر

Sibeal Pounder 
 M

aryam Rahimi

جنگجادوگرهاتمامشدهاستوتيگاویکابيمدرحال
تبدیلشدنبهیکجادوگرتمامعياراست.

اماوقتیدوستشپگیکهجادوگربرترشدهناپدیدمیشودو
دوجادوگروحشتناکفليسيتیخفاشهواگیسمدارهکنترل

شهررابهدستمیگيرنداوضاعخرابمیشود.
بقيهکجاهستدوچراناگهانتيگابرایبههمریختناوضاع

سرزنشمیشود؟
وقتنوشيدنمعجونسفردرزمانوکارآگاهبازیجدی

رسيدهاست!
وهمينطورمدهایواقعاعجيبوغریب...آیاتيگامیتواند

معمایناپدیدشدنجادوگرانراحلکند؟
شماچطور؟

 چاپ 5 / 38000 تومان چاپ 5 / 38000 تومان چاپ 7/ 38000 تومان

شود
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مریمرحیمیسیبلپاندر

خوندین...!كتابیكهتاحاالبامزهترین

برگزیدهبرگزیده

 چاپ 1/ 32000 تومان  چاپ 4/ 38000 تومان  چاپ 4/ 38000 تومان

ماجراهای جادوگرهای شهر ریتزیماجراهای جادوگرهای شهر ریتزی
سیبل پاندر /  مریم رحیمیسیبل پاندر /  مریم رحیمی

این شکلی  داریم  ذهن  در  از جادوگرها  ما  تصویری که 
است. زن های بدجنسی که روی جاروهایشان در آسمان 
به پرواز درمی آیند. جیغ می کشند، نفرین می کند و گربه ی 
سیاه نگه می دارند. بیشتر مردم فکر می کنند جادوگرها 
موجودات شروری هستند که لباس های ژنده  و پاره تن 
می کنند، کاله های نوك تیز به سر می گذارند و دماغ های 
بیهوده اند.  همه  تصورات  این  اما  دارند  بزرگی  و  زشت 
اگر می خواهید حقیقت را بدانید شاید باید زیر لوله های 

ظرفشویی آشپزخانه دنبالش بگردید.
کپی رایت: انگلستان
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 چاپ 2/ 12000 تومان  چاپ 1/ 14000 تومان

با احترام زرافه ـ برسد به دست استاد نهنگ عزیز
مگومی ایواسا / محبوبه نجف خانی /  رقعی

زرافه مثل همیشه حوصله اش سر رفته و دلش می خواهد دوستی داشته باشد که با او درددل کند. برای همین، نامه ای 
می نویسد و آن را به یك جای دور، یعنی آن طرف افق می فرستد. در آنجا، یك دوسِت نامه نگاری پیدا می کند که 
اسمش پنگوئن است. زرافه چیزی درباره ی پنگوئن نمی داند و نامه هایش پر از سؤال است. پنگوئن چه شکلی است؟ 

گردن پنگوئن کجاست؟ و به این ترتیب، نامه از افق تا افق می رود و برمی گردد.
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 چاپ 2 / 28000 تومان

ماجراهای ریگو و رزا ماجراهای ریگو و رزا 
لورنتس پائولی / الهام مقدسلورنتس پائولی / الهام مقدس

بیست و هشت داستان فلسفی برای 7 تا 77 ساله ها
رزا روی پنجه ی ریگو نشست و پاهایش را تکان داد:

نوشته  ما  درباره ی  کتابی  که  بکن  را  تصورش  »ریگو، 
می شد!«

موش!”   و  پلنگ  “دوستی  عزیز،  زد:»رزای  لبخند  ریگو 
چنان  ما  دوستی  اصالً  و  نمی کند.  باورش  کس  هیچ 
رنگارنگ و گرم و طوالنی و بزرگ است که در هیچ 

کتابی نمی گنجد.«
می توان هم خندید و هم به فکر فرو رفت؟ اگر با ریگو و 

رزا همراه شوی، می توانی!
کپی رایت: سوئیس

قلب سبز شهرقلب سبز شهر
میرا لوبه / فراز فرهودی فرمیرا لوبه / فراز فرهودی فر

شهردار این بار به پروانه ای تبدیل شد که در جنگل پرواز 
می کرد. او به آرامی و نرمی در هوا معلق بود و تاب می خورد 
در خواب  بود که  زیبا  برایش  آنقدر  این حس سبکی  و 
دستانش را بر روی زمین به حالت پرواز از هم باز کرده 

بود و لبخند دلنشینی بر لب داشت.
کپی رایت: اتریش

 چاپ 2 / 15000 تومان
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آنتوان و شازده کوچولوآنتوان و شازده کوچولو
بیمبا لندمن . مریم رفیعیبیمبا لندمن . مریم رفیعی

کتاب شازده کوچولو از تاریخ جلو زده، فضا و زمان را 
پشت سر گذاشته و به دست ما رسیده است. این کتاب 
به دویست و پنجاه زبان و گویش مختلف ترجمه شده و 
میلیون ها نفر نیز آن را خوانده اند. خدا می داند آیا کسی 
می تواند رازی را که در پس این داستان نهفته است آشکار 
کند یا خیر و توضیح دهد که چرا این همه آدم در سراسر 

جهان آن را می خوانند. 
کپی رایت: ایتالیا / برگزیده شورای کتاب کودك 

ونگوگ و گل های آفتابگردانونگوگ و گل های آفتابگردان
چیارا لوسانی / فرحناز عطاریانچیارا لوسانی / فرحناز عطاریان

مردم پچ پچ می کنند:« آن مرد دیوانه کیه، لباسش مثل 
لباس مترسکه، یك دسته بوم ویك کیف پر از قلم مو و 
مداد هم زیر بغلش گرفته وهاج و واج از صبح تا شب این 

دور و اطراف می پلکه؟«
آن نقاش وینسنت ونگوگ بود

وینسنت به راستی یك معلم واقعی داشت:

  در دست چاپ  چاپ 2 / 10000 تومان
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  در دست چاپ  چاپ 2 / 22000 تومان

در مدرسه ی کرم ها این چیزها را درس نمی دهند!در مدرسه ی کرم ها این چیزها را درس نمی دهند!
سیمون لیا / فرمهر منجزی سیمون لیا / فرمهر منجزی 

مارکوس یك کرم است.
او رنِگ قهوه ای را دوست دارد. ِگل را دوست دارد 

)چون قهوه ای است(.
و دوست دارد در زمیِن گلِی قهوه ای سوراخ درست کند. اما 
وقتی مارکوس، الِرنس را دید ) یك پرنده ی چاِق شلخته 

که بیشتر شــبیه جوجه ها بود. . .
و خودش فکر می کردفالمینگو است!( 

با بدترین ترسش رو در رو شد.
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سالم روبی
لیندا لیوکاس / رضوان خرمیان / وحیده عامل محبوب

با روبی آشنا شوید ـ دختری کوچك با تخیالت بسیار.
در دنیای روبی، همه چیز ممکن است، 

هر چیزی که بتوانید در ذهن خود به آن فکر کنید. 
در این کتاب همان طور که روبی مشغول ماجراجویی است، 

و  کدگذاری  اساسی  مفاهیم  با  داستان  طریق  از  کودکان 
برنامه نویسی آشنا می شوند.

با فعالیت هایی که در هر فصل گنجانده شده است، 
کودکان برنامه نویس آینده، از این که می توانند تخیالت خود 

را بسازند 
و روی آن ها کار کنند بسیار شگفت زده خواهند شد.

پ
چا

ت 
دس

در 
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ُکد، سواد قرن بیست ویکم است و نیاز مردم به صحبت با 
الفبای برنامه نویسی اتفاق بعیدی نیست. دنیای ما هر روز 

بیشتر از دیروز توسط نرم افزارها اداره می شود 
و ما به افراد بیشتری برای کار کردن و ساختن آن نیاز داریم.
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مجموعه ی بدنت را کشف کنمجموعه ی بدنت را کشف کن
لی سیك / دینگ یوران / تینا فالحتی نوین  لی سیك / دینگ یوران / تینا فالحتی نوین  

مجموعه کتاب های علمی بدنت را کشف کن با نقاشی های 
زیبا و متن دوستانه  اش به تو کمك می کند تا به حقایق 
جالب و جذابی درباره ی استخوان ها، مغز، دندان ها، دهان، 
باد  و  پی پی  حتی  پاها،  و  دست ها  بینی، خون،  چشم ها، 

شکمت برسی. 

 چاپ 1 / 32000 تومان

  چاپ 1 / 32000 تومان
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اژدهایی در کتابخانه
لویی اِستوِول / فرمهر منجزی

کیت تحمِل کتاب خواندن ندارد. بیشتر ترجیح می دهد 
بیرون و در فضای باز باشد، بازی کند و گل و شلی شود 
نه اینکه با کتاب در جایی گیر بیفتد. اما وقتی یك روز 
بردند،  کتابخانه  به  را  او  زور  به  دوست هایش  بهترین 
کشف فوق العاده ای کرد. قفسه های کتابخانه پر از کتاب 
بود. اما چیزهای دیگری هم بود. چیزهایی جادویی، در 
قفسه ها پنهان شده بودند. خیلی زود کیت و دوستانش 
باید کتابخانه را نجات می دادند، و همین طور هم دنیا را...

چاپ1/ 40000تومان

هیوالیی که نبود
تی. سی. شلی / مریم منتصرالدوله

داستانی فانتزی و زیبا که باعث می شود هیوالها را باور 
این  در  می گذارند.  دنیا  این  به  پا  آن ها چطور  اما  کنیم. 
داستان با موجودی عجیب و غریب  و منحصر به فرد روبه رو 
هستیم. این موجود در زیِر زمین و در محل زندگی هیوالها 
به دنیا می آید. ایمپ کامال شبیه پسربچه ها است و همه ی 
کدام  به  متعلق  او  اما  می کند.  جلب  خود  به  را  نظرها 
هیوالها؟  دنیای  یا  آدم ها  دنیای  دنیاهاست؟  این  از  یك 
آیا ایمپ کوچولو در دنیای ناشناخته ی انسان ها می تواند 
زندگی کند و همراهشان بشود؟ آیا با دختِر جادوگری 

که قصد همراهی اش را دارد، همراه می شود...؟

چاپ1/ 49000تومان
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   چاپ 2 / 39000 تومان

برادرم سوپر قهرمانهبرادرم سوپر قهرمانه
دیوید سالومونز / ژاله نوینیدیوید سالومونز / ژاله نوینی

لوك که بسیار عالقمند بود به یك سوپرقهرمان تبدیل 
شود،همراه برادر بزرگترش زاك در خانه درختی است، اما 

باید به دستشویی برود.
او  به جای  بزرگترش  برادر  به  می بیند  برمی گردد،  وقتی 
قدرت های ماورائی داده شده است، زاك حتی داستان های 
کتاب های مصور را دوست هم نداشت! اما دو جهان باید 
از نابودی نجات داده می شد و یك نفر باید اطمینان پیدا 
به  می دهد.  انجام  خوبی  به  را  کار  این  زاك  که  می کرد 

خصوص که او حتی شنل هم روی دوشش نمی انداخت.

پسری که پرواز کرد
فلور هیچکاك / زینب طاهری

وقتی دوست اتان ویلد، آقای چن، کشته می  شود او باید 
ساختن ماشین پرواز را متوقف کند. آنها به دور از چشم 
آدم  های بد ماشین پرواز می  سازند، اما در امان نگه  داشتن 
قرار  وحشتناك  خطری  در  را  اتان  خانواده  ی  ماشین 
می  دهد. او با گزینه  های هولناکی روبه  رو است. پرواز یا 

خانواده؟
کدام یك را باید انتخاب کند؟

  در دست چاپ
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شبح کارخانه شکالت سازی)کتاب اول(
دیوید اکانل / نداشادنظر

رنگی  پاستیل های  و  بادکنکی  آدامس  زندگی،  همه ی 
نیست، قرار است اتفاقی بیفتد، چیزی مشکوك  و غیر 
عادی تر از پیدا کردن ماهی  کیلکا در کیك تولد است. 
اسرارآمیز  معماهای  دوستانش،  کمك  با  باید  آرچی 
آینده  ی  آنکه  از  پیش  کند،  حل  را  هانیستون  عمارت 

شیرینش مانند بستنی یخی در آفتاب ذوب شود.

دندانپزشك تاریکی)کتاب دوم(
دیوید اکانل / نداشادنظر 

آرچیبلد مکباج بی صبرانه منتظر تابستان است. پیکنیك 
پیچ  راهروهای  در  اشباح  جستجوی  دریاچه،  کنار  در 
در پیچ قلعه و البته خوردن شیرینی های جدید کارخانه 

مکباج از وقایع خوش تابستانی است.
اما حاال درخت ویردی، منشا تمام سحر و جادوهای شهر 
داندودل، در حال مرگ است و فقط آرچی می تواند نجاتش 
اتفاقات اسرارآمیزی که در گوشه و  کنار شهر  با  دهد! 

دندان پزشك  نقش  که  ـ  می دهد  رخ 
ترسناك را در وقوع آنها نمی توان 

رویای  ناگهان  ـ  گرفت  نادیده 
مارشمالوی  از  تابستانی آرچی 
شربت  به  تبدیل  توت فرنگی، 

گازدار  و  ترش  بی نهایت  لیموی 
می شود که دهانت را تا یك هفته 

کرخت و بی حس می کند!
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  چاپ 2/ 32000 تومان

  چاپ 1/ 30000 تومان

سفارت مردگان  1
ویل مبیت / ندا شادنظر

وقتی جیك جعبه ی عجیب حاوی انگشت بریده را باز 
کرد، به طور اتفاقی دروگر ترسناك را احضار کرد تا او 
را به سیاهچال ابدی بفرستد. حاال جیك به خاطر نجات 
جانش در حال فرار است! اما خوشبختانه او تنها نیست و 

می تواند اشباح را ببیند و با آنها حرف بزند. 

سفارت مردگان 2
ویل مبیت / ندا شادنظر

 در ازای کمك به استیکی، انجام دادن ماموریت ناتمام او، 
آزاد شدنش و رفتن به دنیای مرده ها، شغلی رسمی برای 
همکاری با سفارت مردگان و در صورت نیاز، حمایت از 

ارواح به جیك اعطا  شد.
او طالب این شغل نیست و راستش را بخواهی، اصال این 
شغل را نمی خواهد، اما دوست ندارد به سفارت مردگان 

»نه« بگوید.
حاال جیك باید به سفری به مراتب مرموزتر از دنیای 
ارواح برود. او در باشگاه شبانه و مخوف جالد از توطئه ی 
نابودی دنیای زنده ها و مرده ها باخبر می شود و به همراه 
دوستان روحش ـ کورا با چوب هاکی اش و زورو، روح 
سرانجام  به  را  غیرممکن  ماموریت  این  باید  ـ  روباه 
حتی  و  زندگی  دیگر  بار  شود؛  قهرمان  باید  او  برساند. 

مرگش به این ماموریت بستگی دارد!
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: :هشدار هشدار

اگر جرأت خون و خون ریزی ندارید، این کتاب را نخوانید.اگر جرأت خون و خون ریزی ندارید، این کتاب را نخوانید.
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پایان هولناك بزرگان تاریخپایان هولناك بزرگان تاریخ
جورجیا برگ / الهام دژکام جورجیا برگ / الهام دژکام 

این کتاب دربرگیرنده ی داستان واقعی زندگی و مرگ معروف ترین افراد 
قبل  سال ها  شده،  یاد  آنها  از  کتاب  این  در  که  اشخاصی  اگرچه  است. 
مرده اند ولی خواندن درباره ی زندگی شان، مو بر اندامتان سیخ می کند و 
متوجه می شوید چقدر خوش شانسید که در دوره ای هستید که قرص های 

مسکن و تلفن امداد دارد.

پایان خوفناك بزرگان تاریخ پایان خوفناك بزرگان تاریخ 
جورجیا برگ / نغمه الهی پناه جورجیا برگ / نغمه الهی پناه 

اگر می خواهید انسان ها را در بهترین وضعیت شان ببینید، این کتاب 
را نخوانید. ازمن سؤال شده است: »آیا تا به حال کتابی نوشته ای که 
پایان شادی داشته باشد؟« تاکنون نه و این کتاب هم پایان خوشی 
ندارد. کتاب پر از خبرهای بدی است، درباره ی اینکه چگونه برخی 
از موفق ترین مردم، شکست خورده  یا خفه شده اند یا حتی منفجر 

شده اند.

پایان غمناك محکومان تاریخ پایان غمناك محکومان تاریخ 
جورجیا برگ / ندا شادنظر جورجیا برگ / ندا شادنظر 

این کتاب با زبانی ساده و تصاویر طنز به سرگذشت چهارده تن از مشاهیر 
تاریخ می پردازد که از سوی قانون تحت تعقیب بودند و  دستگیر شدند؛ 
از ژان دارك و ریش سیاه و مری تیفوئید گرفته تا آل کاپون گانگستر. 
بعضی ها تبهکار بودند و بعضی قاتل و بعضی دیگر صرفا از مسیر درست 

زندگی خارج شده بودند؛ با این حال همگی توسط قانون دستگیر شدند!
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برادرم را اینترنتی عوض کردمبرادرم را اینترنتی عوض کردم
جو سیمونز / فرمهر منجزیجو سیمونز / فرمهر منجزی

یعنی مـی توانم یك بـرادر جـدید به دست بیاورم؟ در اینترنت؟ 
جانی دیگر از دسِت برادِر بزرگترش، تِد، خسته شده بود و فکر می کرد به اندازه ی کافی او ار تحمل کرده، پس تصمیم 

گرفت تِد را با یك برادر جدید عوض کند. اما جانی فکر نمی کرد مبادله ی برادر این قدر عجیب و غریب باشد!
اول یك پسر دریایی، بعد پسری که موش خرماهای آفریقایی بزرگش کرده بودند- و حتی یك روح!آیا هیچ کدام از این 

ها می توانستند برادر مناسبی برای او باشند؟
در این کتاِب طنز پاسِخ این سئوال را همراه ماجراجویی های جانی پیدا می کنید.کتابی فوق العاده برای کسانی که همیشه 

آرزو دارند خواهر یا برادری غیر از این خواهر و برادرشان داشته باشند!

   چاپ 3 / 42000 تومان

   در دست چاپ
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مدرسه ی فوتبال 1 و 2 و 3
 الکس بلوس و بن لیتلتن / شهال انتظاریان 

در مدرسه ی فوتبال، تمام درس ها مربوط به فوتبال است. این کتاب پر از داستان های واقعی معرکه، علوم واقعی و 
اطالعات جذاب است. کتابی که در آن می توانید جواب چنین پرسش هایی را پیدا کنید: آیا فوتبالیست ها وقت خاصی 

به دستشویی می روند؟ چطور می توان در سیاره ی مریخ فوتبال بازی کرد؟ کدام تیم بز دارد؟

 چاپ 2/ 32000 تومان
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در دست چاپ چاپ 1/ 32000 تومان

 در دست چاپ
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مجموعه از نگاه نوابغمجموعه از نگاه نوابغ
دانیل اسمیت / دکتر سیامك دشتیدانیل اسمیت / دکتر سیامك دشتی

که  نداشته  قصد  کتاب ها  این  نوشتن  با  اسمیت  دانیل 
بیوگرافی شخصیت های مشهور را بنویسد. تمام کسانی 
که زندگی آنها موضوع این کتاب هاست، آنقدر شهرت 
تمام  با  آنان  زیست نامه ی  تاکنون  حتماً  که  داشته اند 
مخاطب  است.  شده  منتشر  دیگران  توسط  جزئیات 
با  او می خواهد  این کتاب ها جوانان هستند.  اسمیت در 
کتاب هایی نه چندان حجیم و به زبانی ساده ، خواننده را 
با شخصیت های مهم، طرز فکر آنها، شیوه ی زندگی شان 
در خانواده و فعالیت های مهمی که انجام داده اند و آثاری 

که از خود به جا گذاشته اند، آشنا سازد.
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  چاپ3/ 48000 تومان  چ 4 / 88000 تومان

  چاپ 6/ 37000 تومان  چاپ 4/ 52000 تومان

  چاپ 7 / 43000 تومان

  چاپ 3/ 34000 تومان  چاپ 6 / 37000 تومان

 چاپ 9/ 27000 تومان
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مجموعه آنچه نوجوانان هشیار باید بدانندمجموعه آنچه نوجوانان هشیار باید بدانند
جهت  است  خودآموزی  حاضر،  کتاب های  مجموعه 
کمك به نوجوانان برای پیدا کردن راه حل مشکالت، 
کنترل هیجانات، فائق آمدن بر ناکامی، افسردگی، ترس 

و اضطراب.
شروعی  می تواند  شدن  زندگی  وارد  مسلط  و  آگاهانه 
متفاوت برای نوجوانان باشد. این مجموعه توسط انجمن 

روانشناسان به منظور چنین هدفی طراحی شده است.

به تایید:
  انجمن نظام روانشناسی ایران

APA انجمن روانشناسان آمریکا  
  دفتر کمک آموزشی رشد

  چاپ2 / 19000 تومان چاپ 5 / 64000 تومان
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 چاپ 1 / 30000 تومان

  در دست چاپ  چاپ 1 / 36000 تومان

  چاپ 2 / 40000 تومان
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  جایزه طالیي انتخاب والدین
  جایزه کتاب نوجوانان هوزییر
  جایزه کتاب نوجوانان آریزونا

  جایزه کتاب گاردن استیت
  نامزد نهایی کتاب سال

برگزیدهبرگزیدهبرگزیدهبرگزیده
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مجموعه ی دختر ستاره ای مجموعه ی دختر ستاره ای 
جری اسپینلی/ فریده اشرفی جری اسپینلی/ فریده اشرفی 

دختري به نام استارگرل )دختر ستاره اي(، دبیرستان مایکا را براي همیشه دستخوش دگرگوني مي سازد.
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تخم مرغ هاتخم مرغ ها
جری اسپینلی/ فریده اشرفی جری اسپینلی/ فریده اشرفی 

دیوید گفت: اما تا حاال کی شنیده یه اتاق خواب
پنجره نداشته باشه؟

باید دست کم یکی داشه باشه.
توی  منو  بتونن  اندازه ها  مرغ  تخم  اون  اینکه  چرا؟برای 

خونه ببینن؟
خب عوضش تو میتونی بیرونو ببینی.

بیرون چیزی برای دیدن وجود نداره. رنگ کن!

قصه ماقصه ما
جری اسپینلی/ فریده اشرفی جری اسپینلی/ فریده اشرفی 

به زندگی فرصت بده که فقط اتفاق بیفته و جلو بره
زندگی خودش تورو پیدا می کنه...!

 چاپ 2 / 37000 تومان

 چاپ 2 / 54000 تومان
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40
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مجموعه عاشقانه رزمجموعه عاشقانه رز

رزالیند فیتزروی بعد از شصت و دو سال از خواب بیدار 
می شود و در کمال تعجب خود را در دستگاه سکونش 
در گوشه یك زیر زمین از یاد رفته می یابد؛ درحالی که 
دنیای اطرافش کامال تغییر کرده است. پدر و مادر و عشق 
اولش مرده اند رز که تمام تالشش را برای فراموش کردن 
گذشته و عادت به زندگی  جدید به کار بسته شیفته پسر 
اما  کرده است.  بیدار  خواب  از  را  او  که  می شود  جوانی 
وقتی  خطری جدی زندگی  جدیدش را تهدید می کند با این 
حقیقت مواجه می شود که یا باید با چشمان کامال باز با 

آینده اش مواجه شود یا گذشته را از یاد ببرد.

تصمیم نابخشودنیتصمیم نابخشودنی
انا شیهان / گالیول ضیاییانا شیهان / گالیول ضیایی

خواب شصت ساله رزخواب شصت ساله رز
انا شیهان / گالیول ضیاییانا شیهان / گالیول ضیایی

ان
وم

7 ت
20

00
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جم

 م
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جادو هرگز نمی خوابدجادو هرگز نمی خوابد
آناشیهانآناشیهان /  / سحر خطیبیسحر خطیبی

خدا لعنتش کنه! خدا لعنتش کنه که اصال وجود داره! خدا 
لعنتش کنه که اونقدر خوش بر  و  رو و ماه منظره که همه 
عاشقش می شن. خدا لعنتش کنه که من رو این طور گرفتار 
خودش کرده. خدا لعنتش کنه که عاشقم نیست. خدا لعنتم 

کنه که عاشقشم.
او پسری بود که خاله اش زیبای خفته را نفرین کرده و او 
هم به نوبه ی خود نفرین شده بود. و دختری بود که مانند 
یك شاهدخت وظیفه شناس زندگی کرده بود، ولی شهرتش 
به خاطر یك جادوی ممنوعه و یك دوست جدید و مرموز 

به خطر افتاده بود.
و  می شود  حکمفرما  سرزمینشان  بر  مرگباری  خواب 
شاهزاده ویلو مطمئن است به قلمروشان حمله شده، ولی 

چطور می تواند آن را ثابت کند؟
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جسیکا  کجاستجسیکا  کجاست
لیز کسلر /  شهال انتظاریانلیز کسلر /  شهال انتظاریان

اتفاق عجیبي افتاده بود... آنجا... در کالس جغرافیا. ایزي 
نگاهي به پشت سرمان انداخت تا مطمئن شود کسي آن 
اطراف نیست. بعد صدایش را پایین آورد و حرفي زد که 
پشتم را لرزاند... فکر کنم داشتي نامرئي مي شدي. داستان 
»جسیکا کجاست؟« خواننده را از نامرئي شدن در کالس 
جغرافیا تا قرار گرفتن در گروهي که با هم نقشه مي کشند، 
میان  در  هم  با  را  اسرارشان  مي کنند،  مي خندند، شوخي 
مي گذارند و حرف همدیگر را مي فهمند با جسیکا همراه 
برایش  که  هستند  چیزهایي  مي گوید  جسیکا  مي کند... 
تغییر کرده اند... چیزهاي مهمي که هر کسي نمي تواند ببیند.

همیشه با من بمانهمیشه با من بمان
لیز کسلر /    شهال انتظاریانلیز کسلر /    شهال انتظاریان

آیا حاضرید زندگیتان را فداي عشق کنید؟ ارین مي خواهد با آینده 
روبرو شود. جو، از به یادآوردن گذشته اش ناامید است. الي فقط 
مي خواهد در امروز زندگي کند. وقتي عشق جادوي خطرناکش را 
دور زندگي آنها مي بافد، هر یك از آنها باید با روح هاي شیطاني 
خود روبرو شود و وقتي گذشته به آنها چنگ مي اندازد، پرسش ها 

به نقطه ي اوج مي رسند...
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یك سال بدون اویك سال بدون او
لیز کسلر /  شهال انتظاریانلیز کسلر /  شهال انتظاریان

جني گرین ناخواسته آینده را مي بیند. او سوار آسانسوري 
مي شود که قبال کار نمي کرده و یکدفعه تمام دنیاي او زیر و 
رو مي شود. جني هنگام رفتن به خانه بهترین دوستش اتمن، 
متوجه مي شود ککه دقیقا یك سال از زمان حال جلوتر 
رفته است. در مدت زماني که سپري مي شود تا جني ماجرا 
را بفهمد، با او همراه شوید و ببینید با هر طبقه اي که او باال 
مي رود، دنیاي او تغییر مي کند و چطور یك حادثه کوچك 
مي تواند تغییرات بزرگي ایجاد کند. آیا جني مي تواند به 

طریقي به گذشته برگردد تا آینده را تغییر دهد؟

شمال ناکجاشمال ناکجا
لیز کسلر /  شهال انتظاریانلیز کسلر /  شهال انتظاریان

پدربزرگ میا ناپدید مي شود و کسي علتش را نمي داند. 
دهکده  آن  به  مادربزرگ  از  دلجویي  براي  مادرش  و  میا 
مي روند و میا در آنجا با دختري به نام دي دوست مي شود. 
اما چرا به نظر مي رسد او با دي فاصله ي زیادي دارد؟ چرا 
دي ادعا مي کند طوفاني سهمگین در راه است، در حالي که 
میا آسمان را آبي مي بیند؟ آیا میا مي تواند کلید این راز را 
پیدا کند و قبل از اینکه زمان و امواج، آینده ي پدربزرگ را 

بشویند و ببرند، او را پیدا کند؟



46

ان
وم

3 ت
80

00
 /2

پ
چا

  

اسم من میناست اسم من میناست 
دیوید آلموند / مریم رفیعی دیوید آلموند / مریم رفیعی 

دفترچه سفیدي روي میز در نور مهتاب قرار دارد. خیلي 
که  مي گویم  به خودم  مرتب  آن جاست.  که  است  وقت 
از همین  خاطراتم را مي نویسم. براي همین، همین حاال، 
لحظه شروع مي کنم. دفترچه را باز مي کنم و اولین کلمات 

را مي نویسم...
و به این ترتیب مینا نوشتن را در دفترش آغاز مي کند 
عشق هایش،  درس هایش،  از  مي نویسد...  و  مي نویسد  و 
باورهایش، مادرش، پدرش، افکارش و رؤیاهایش. و از 
او  زندگي  موسیقي  مینا،  خاطرات  و  داستان ها  الي  البه 

شکل مي گیرد... 
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برگزیدهبرگزیدهبرگزیدهبرگزیده

قصه ی آنجلینو براون قصه ی آنجلینو براون 
دیوید آلموند / شهال انتظاریاندیوید آلموند / شهال انتظاریان

بت براون هنگام راندن اتوبوسش می فهمد یك پری توی 
جیب روی سینه اش است.

به نظر دوستان برت و بتی، او قشنگ است. به نظر بچه 
های مدرسه یعنی نانسی، جك و آلیس هم همین طور.

امـــا خــانم مـــول، مدیر موقت، زیاد از او خوشش  نمی 
آید، همین طور استاد اسملی. آن مرد اسرارآمیزی که ادعا 
می کند بازرس مدرسه است، چطور؟ کامال معلوم است 

که خوشش نمی آید.
باشر مالون گنده و گردن کلفت هم هست که اصال از 
می  فقط  شاید  حقیقت،  در  نمی آید.  خوشش  انجلینو 

خواهد او را بگیرد که...
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جنگ تمام شدجنگ تمام شد
دیوید آلموند / شهال انتظاریان دیوید آلموند / شهال انتظاریان 

سال 1918  و همه جا  جنگ است. پدِر جان در سنگر 
می جنگد و مادرش در کارخانه مهمات سازی کار می کند. 
روزی جان با پسری آلمانی روبرو می شود. چشِم جان به 
روی دنیای بهتری باز می شود. جایی که بچه ها کنار هم 

باشند و بذر صلح بپاشند.
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رنگ خورشیدرنگ خورشید
دیوید آلموند / شهال انتظاریاندیوید آلموند / شهال انتظاریان

دنیای درون  از  به آرامی  دیوی  تابستان،  یك صبح گرم 
بسیار  که  می شود  جهانی  وارد  و  می آید.  بیرون  خود 

آشناست، خانه اش در شهری کوچك است.
همان طور که به غروب خورشید نزدیك می شود، دنیای 
ادغام می  به  واقعیت و خیال شروع  و  اطراف مرموزتر 

کنند، و حقیقت ها برمال می شود.
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پسر کامال  جدید
دیوید آلموند / شهال انتظاریان

داستانی دلگرم کننده و تفکر برانگیز از استاد قصه گویی، 
برنده ی جایزه ی معتبر هانس کریستین اندرسون و مدال 
کارنگیمی گویم: »مادر، به نظرت جورج یه کمی... عجیب 
بپرسی،  من  از  اگه  ولی  بود.  نبود؟«»عجیب؟ خب، شاید 
اگه  راستش  هستید.  عجیب  کمی  یه  بچه ها  شما  تمام 

عجیب نباشید، عجیبه.« 
وقتی پسر جدیدی وارد کالس می شود، همه فکر می کنند 
او کمی عجیب است اما او در فوتبال محشر است و عاشق 
چیپس و تمام چیزهایی است که دن و ماکسی دوست 
از  عجیب تر  جورج  درباره ی  حقیقت  به هرحال،  دارند. 
او  تصور همه است و... گمراه کننده تر. آیا رفقای جدید 

موفق می شوند کمکش کنند تا واقعاً آزاد شود؟
زندگی زمان میان یك شروع و یك پایان است. 

موسیقی استخوان
دیوید آلموند / شهال انتظاریان

با یاری و همراهی دوستش  داستان دختری نوجوان که 
گابریل موفق می شود موسیقی نهفته در استخوانی باستانی 
جادو  را  حیوانات  استخوان«  »موسیقی  کند.  کشف  را 
می کند و انسان ها را با طبیعت گمشده شان آشتی می دهد. 
امید و  با کمك »موسیقی استخوان«  سیلویا و گابریل 

آزادی برای دنیا به ارمغان می آورند.
در کتاب »موسیقی استخوان« پابه پای سیلویا و گابریل 
می شویم.  آشنا  وجودمان  فراموش شده ی  بخش  این  با 
و  ویرانی  صلح،  و  جنگ  زیبایی،  و  زشتی  می آموزیم 
سازندگی، مرگ و زندگی همه بخشی از طبیعت بوده اند. 
خلق دنیایی بهتر بدون توجه به طبیعت و آوازی که در دل 
دارد، بدون توجه به انسان و نیازهایش ممکن نخواهد بود.
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با عشق اال
کث هوو / شقایق قندهاری 

نمی شناسد و  را  او کسی  اال دختر جدید مدرسه است. 
هیچ دوستی ندارد. و تازه، او یك راز بسیار ترسناك و 

جدی دارد.
وقتی لیدیا، پرطرفدارترین دختر مدرسه، تصمیم می گیرد 
نمی شود که  باورش  اال  باشد،  اال  دوست صمیمی جدید 
این قدر خوش شانس باشد. اما لیدیا واقعا چی می خواهد؟و 
کل ماجرا چه ربطی به مولی دارد؛ همان دختر ساکت و 

کم رویی که حاضر نیست با کسی حرف بزند؟
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کافکا و عروسك مسافرکافکا و عروسك مسافر
جوردی سیئرا ای فابرا / رامین موالییجوردی سیئرا ای فابرا / رامین موالیی

یك سال پیش از مرگ، فرانتس کافکا رابطه ي عاطفي 
شگرف و متفاوتي را تجربه کرد. یك صبح هنگام قدم 
زدن در پارك اشتلیتس برلین با دخترکي پریشان روبه رو 
شد که سوزناك مي گریست: او عروسکش را گم کرده 
بود. نویسنده ي مسخ براي آرام کردن دخترك داستاني 
مي سازد: عروسك گم نشده بود، به مسافرت رفته بود، 
نامه ي عروسك  اولین  فردا  بود که  نامه رساني  او هم  و 

مسافر را براي دخترك به پارك مي آورد.
آن شب فرانتس اولین نامه از نامه هایي را که سه هفته 
هر روز در پارك به دست دخترك مي رساند، نوشت؛ 
و  سفرها  از  خیالي  عروسك  آن ها  در  که  نامه هایي 
روایت  دوست داشتني اش  صاحب  براي  ماجراهایش 

مي کرد.
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لوییزیانا 
کیت دی کمیلو / شیدا رنجبر

لوییزیانا مجبور می شود همراه مادربزرگش سفری را آغاز 
کند. در این سفر به حقایقی در مورد گذشته ی خودش و 
مادربزرگش پی می برد که کل زندگی اش را تغییر می دهد.

بورلی 
کیت دی کمیلو / شیدا رنجبر

این کار را بکند. می خواست  بورلی همیشه می خواست 
و  همه چیز  از  می تواند  که  آنجا  تا  می خواست  برود. 
همه کس دور شود. حاال که بادی مرده بود، دیگر هیچ کس 

نمی توانست مجبورش کند بماند.  ... پس رفت.

 چاپ5/ 68000 تومان

 چاپ 2/ 54000 تومان

ریمی 
کیت دی کمیلو / شیدا رنجبر

ریمی به این نتیجه رسیده است که همه چیز، دقیقا همه 
چیز، به خودش بستگی دارد. او برای برنده شدن، عالوه بر 
کارهای خیر، باید چوب گردانی هم یاد بگیرد. در کالس، 
احساساتی  لوییزیانای  شود،  می  روبرو  رقیبش  دو  با 
مشکلی  با  خیرش  کار  در  طرفی،  از  سرکش.  بورلی  و 
بگیرد!  آنها کمك  از  باید  ناچار  به  روبرو می شود که 
اما تنهایی و مشکالت این سه رقیب را به هم نزدیك و 
در ماجراهایی هیجان انگیز همراه هم می کند. ماجراهایی 
که منجر به انتخاب هایی می شود که به هیچ عنوان پیش 

بینی نمی کردند.

چاپ64000/5 تومان
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طلسم دویست ساله ی پرنده ی شب
آلیس هافمن / فرمهر منجزی

باید  که  رازی  به خاطر  ساله  دوازده  دختر  توویگ 
نگه دارد، به ندرت، دنبال کار مادرش در باغ سیب می رود، 
مگراینکه شیرینی های پای او را به فروشگاه محله ببرد. 
آنها  کناری  کلبه ی  به  جولیا  اسم  به  دختری  وقتی  اما 
می آید، همه چیز تغییر می کند. روزگاری جادوگری در 
آن کلبه زندگی می کرد، و مادر توویگ او را از رفتن به 
آن کلبه منع کرده بود. اما شاید جولیا اولین دوست واقعی 
توویگ باشد و اتحاد آن دو با هم می تواند طلسم قدیمی 

را بشکند.

  چاپ 3/ 30000 تومان

خانه ی پامرغی
 سوفی اندرسون / رها قطبی

عادی  زندگی  یك  »مارینکا«می خواهد  که  چیزی  تنها 
است. او بر خالف بابا و خانه ی پا مرغی، معتقد است  که 

می تواند سرنوشتش را تغییر دهد...
مردگان باشد،  دروازه  نگهبان  نمی خواهد  »مارینکا« 
نمی خواهد دوستانش همه آدم های مرده باشند، نمی خواهد 

به زبان مردگان تسلط داشته باشد...

  چاپ 45000/1 تومان
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دختری به نام بوف
امی ویلسون / شهال انتظاریان

غیرعادی  اسمش  مثل  هم  زندگی اش  است.  بوف  اسمش 
است و پر از سوال های بی جواب. مهم تر از همه هم هویت 
پدرش است. ولی بوف برای یافتن او عزمش را جزم کرده 
و دیگر حاضر به شنیدن قصه های همیشگی مادرش نیست 
بلکه می خواهد واقعیت را بفهمد. پای بوف به سرزمینی 
اسطوره ای باز می شود که پدرش از عناصر طبیعی قدرتمند 
آن است. بوف باید از آزمون های سختی سربلند بیرون 
بیاید تا نشان دهد که شایستگی دختر مامور آوردن فصل 

سرما و زمستان را دارد.

 چاپ 3/ 44000 تومان

جادوی سبز آن خانه
هیالری مکای / شهال انتظاریان

بوی پاپیتال له شده هنوز به مشام می رسید و اَبی آنچه را 
که دیده بود، درك نمی کرد مگر اینکه وجود جادو در آن 

خانه را باور کند.
پرسید: »هر شب میاد؟«

»نه هر شب.«
»هیچ کس ندیده؟«

لوئیس سرش را تکان داد. »فقط تو. یه بار وقتی ماکس 
ماکس  ولی  گذشت  کنارش  از  درست  اتاق،  توی  اومد 
اتاق  در  داره  تئو  دیدم  شدم  بیدار  هم  شب  یه  ندیدش. 
تئو  رو می بنده، بکاش درست کنارم روی پتو بود. ولی 

ندیدش.«
آیا آن ها می توانند دریابند که موجود مرموز از کجا آمده 

و چگونه می توانند او را دور کنند؟

  چاپ 1/ 37000 تومان
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سفر پررمز و راز کایوت سانرایز
دن ِجماین هارت / نوشیـن دیانتـی

»تو هنوز سر کار بودی. ما یه جعبه ی خاطرات درست 
کردیم، چهارنفری. هر کدوم یه چیزهایی برداشتیم که 
توی اون بذاریم. عکس هایی که گرفته بودیم. نقاشی هایی 
ساخته  که  وسایلی  نامه.  یادداشت،  بودیم.  کشیده  که 
بودیم. سنجاق سرهامون. همه رو توی یه جعبه ی فلزی 
قدیمی گذاشتیم که باهاش مغازه بازی می کردیم. اون رو 
بردیم توی پارك و دفنش کردیم. البته یه گوشه ای، زیر 
قرار  بزرگ روش گذاشتیم.  یه سنگ  و  اون درخت ها 
بود ده سال بعدش برگردیم و درش بیاریم، به همه ی اون 
خاطره ها نگاه کنیم. قول دادیم که این کار رو بکنیم. من 

قول دادم که این کار رو بکنم. اما بعد...«

زندگی من در آکواریوم
باربارا دی / آالله ارجمندی

اتفاقی ناخوشایند به یك باره زندگی خانوادگی زینی را 
دچار تالطم می کند. اتفاقی که به گفته ی مامان باید مثل 
باعث می شود  رفتنش  لو  بماند، چراکه  راز مخفی  یك 
دیگران حرف های ناجوری درباره ی خانواده ی آن ها بزنند. 
از دوستان مدرسه ای اش دور می کند،  اتفاق زینی را  این 
مولینا،  خانم  اما  می کند.  عوض  هم  را  او  اخالق  حتی 
معلم علوم، و آقای پاتریك،  مشاور مدرسه، حواسشان 
به زینی هست؛ آن ها کاری می کنند که زینی در دریای 
متالطمی که گرفتارش شده است خودش را غرق نکند. 
زینی نه تنها از این اتفاق جان سالم به در می برد، بلکه در 
پایان به شناخت بهتری از خود و توانایی هایش دست پیدا 

می کند. اما چگونه؟
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نقاب آریبال
آنا هوگتون/ندا شادنظر

آریبال در شب تولدش، در وجود خود، پی به قدرتی سری 
و پنهانی می برد؛ او وقتی عصبانی می شود، انگشت هایش 
توسط  و  می کند  فرار  وحشت زده  او  می گیرند.  آتش 
سازمانی جاد ویی نجات می یابد که اعضایش قهرمان هایی 
هستند.  منحصربه فرد  و  خاص  قدرت های  با  نقاب پوش 
ونیز  از  که  خورده اند  قسم  جدیدش  دوستان  و  آریبال 
دفاع و محافظت کنند. اما آیا آنها می توانند شیاطینی را 

شکست دهند که در جزیره مرده ها به پا خاسته اند؟

دروازه ی میراکل
جس رد / شهال انتظاریان

این شهر یك درخت دوروی الزم دارد.
می رود،  پایین  خیلی  ریشه اش  که  خاصی  درخت 
شاخه هایش خیلی باال می رود. درخت زندگی و درخت 
مرگ، درختی که دنیاها را به هم وصل می کند، روح ها 
را به هم وصل می کند. از طرق مختلف، ا راه های خیلی 

خیلی اسرارآمیز.
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شهر اشباح
ویکتوریا شواب /  رها قطبی

برایتان  باید  بودند.  کنارم  قرمز پوش  زاغ  استخوان های 
زندگی غرق شدن  در  من  بیشترین هراس  اعترافی کنم: 
من  هراس  بیشترین  بلکه  رودخانه.  اتفاق  علیرغم  نبود، 
زنده به گور شدن بود.و زمانی که در تابوت را آرام روی 
خودم بستم و در تاریکی و هوای نمناك فرو رفتم، متوجه 
شدم که همچنان از زنده به گور شدن می ترسم. بدنم در 
کنار یك اسکلت با لباس قرمز رنگ و رو رفته قرار 

داشت...

تونل استخوان ها 
ویکتوریا شواب /  رها قطبی

دردسر، کاسیدی بلیك را تعقیب می کند. 
والدینش  که  جایی  است،  پاریس  در  کاسیدی  بار  این 
مشغول ضبط برنامه ای در مورد تسخیر شده ترین شهرهای 
جهان هستند. برنامه ی آن ها جالب است،  اما هیچ چیز در 
مورد اشباح خطرناکی که زیر شهر پاریس، در تونل های 

وحشتناك کاتاکومب ها سرگردان هستند، نمی دانند. 
زمانی که کاسیدی به طور اتفاقی یکی از خطرناك ترین 
و قوی ترین اشباح پاریس را بیدار می کند، مجبور می شود 
کمك  و  خودش  رشد  حال  در  قدرت های  بر  تکیه  با 
این  معمای  برای کشف و حل  قدیمی،   و  دوستان جدید 
او کم است و شبح  اما زمان  شبح هولناك تالش کند. 

دائما در حال قوی تر شدن است...
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برخوردها 
جیسون واالس / ناهید قهرمانی

تا  کرده اند  سفر  زیمباوه  به  روانشناسان  از  تیم  یك 
درباره گزارشاتی باورنکردنی از یك برخورد با خارج 
از زمین تحقیق کنند. بیش از پنجاه کودك ادعا می کنند 
نزدیك زمین  فضایی  آمدن یك سفینه  فرود  که شاهد 
یك  جز  چیزی  احتماال  این  بوده اند.  مدرسه شان  بازی 
حالت عصبی نیست، اما چیزی در این گزارشات وجود 
نادیده گرفتن آن غیرممکن است. بچه ها دقیقا  دارد که 
یك داستان را تعریف می کنند. بارها و بارها... آیا واقعا 

توانستند به طرز بسیار قانع کننده ای دروغ بگویند؟ 

هیچ رازی در میان نیست
پِنی جوئلسون / شقایق قندهاری
من برای خودم هیچ رازی ندارم.

خاصی  کار  هیچ  بداند،  اینکه کسی  بدون  نمی توانم  من 
بعضی  گرچه  بشنوم؛  و  ببینم  می توانم  اما  بدهم.  انجام 

وقت ها آدم ها حتی همین را هم فراموش می کنند.
گاهی وقت ها بقیه ی افراد طوری درباره ی من حرف می زنند 
که انگار من خودم آنجا نیستم و خیلی از این قضیه بدم می آید.

و گاهی هم برخی از آدم ها رازشان را به من می گویند.
دن هم همین کار را کرد.

و من هم نمی توانم چیزی به کسی بگویم. 
ای کاش می توانستم یك کاری بکنم.
من خبر دارم که قاتل چه کسی است.
این را می دانم چون خودش بهم گفت.

او خیال می کند که رازش پیش من می ماند، ولی اشتباه می کند. 
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اگر پرنده ها برمی گشتند
کارلی سوروزیاك / نوشین دیانتی

انتظار  اصالً  است،  فیلمسازی  عاشق  که  کارسون،  لینی 
به خانه ی  داوطلبی  برای کار  اولین روزی که  ندارد که 
نویسنده ی  ببیند:  آنجا  را  هررا  آلوارو  می رود  سالمندان 
فکر  همه  و  شده  گم  سال هاست  که  هشتادساله ای 
می کردند که مرده. لینی با خودش فکر می کند اگر سردر 
بیاورد که آلوارو چرا رفته و چرا برگشته، می تواند راز 

ناپدید شدن خواهر بزرگترش را بفهمد.
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... و ادامه ی داستان
سارا دسن / دکتر سیامك دشتی

اصال  چیست؟  یا  کیست  گمشده ات  می دانی  مگر  ماما 
مادرت؟ گذشته ات؟  دنبال چه بگردی؟ خودت؟  می خواهی 
آن دریاچه...؟ یا کسی که دوستش داشته ای و خودت هم 

نمی دانستی؟! 
من که هستم؟ قایقران یا قایق سوار...؟ و با این قایق به کجا 
خواهم رفت؟ به »دریاچه ی شمالی« یا به »شمال دریاچه«؟! 
چه رازی در این دریاچه نهفته است؟ چرا دو سوی این دریاچه 
این قدر با هم فرق دارند؟!  چرا کسی به من درباره ی این همه 
شگفتی چیزی نگفته بود؟ چرا نمی دانستی گذشته ای چنین 

رمزآلود و شگفت آور داشته ای؟
هم  و  اسرارآمیز  هم  من  ناشناخته ی  خانواده  ی  چرا 

دوست داشتنی است؟!
را  پرسش ها  این  همه ی  پاسخ   ... کن  پرواز  گذشته  به 

خواهی یافت.  
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ارین مورگنشترن / مریم رفیعیارین مورگنشترن / مریم رفیعی
است  عشق  و  جادو  از  تخیلي  داستاني  شبانه  سیرك 
کتابي  دارد،  لندن جریان  در  نوزدهم  قرن  اواخر  در  که 
با روایتي غیرخطي، دیدگاه هاي متغیر و فصل هاي کوتاه 
شبه سینمایي. داستان سیرك شبانه از آنجا آغاز مي شود 
که پراسپروي افسونگر و آقاي الف. ه. مرموز، شاگردان 
با  رقابت  براي  را  مارکو  و  سلیا  دست پرورده شان 
یك دیگر در سیرکي که فقط از غروب تا طلوع خورشید 
باز است، آماده مي کنند تا این دو شعبده باز قهار مهارت 
و  شگفت انگیز  چادرهاي  کردن  برپا  با  را  یك دیگر 
باورنکردني به چالش بکشند؛ اما چیزي که این دو استاد 
کارکشته فکرش را نکرده بودند این بود که این دو جوان 
دلباخته ي یك دیگر شوند... آن دو خیلي دیر مي فهمند که 
هزینه ي باخت هرکدام گزاف تر از آن است که فکرش 

را مي کردند... 
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بندبازان بندبازان 
دیوید آلموند / شهال انتظاریاندیوید آلموند / شهال انتظاریان

گوش  موسیقي  بود.  کنارم  هالي  و  مي نوشیدم  اتاقم  در 
مي دادیم و او ترانه ها را زمزمه مي  کرد و در رویاي آزادي 
را  همدیگر  مي گرفتیم.  را  همدیگر  دست  بودیم،  خود 
کشف مي کردیم و نمي دانستیم آیا مي توان اسم آن را عشق 

گذاشت یا نه. 
عمیق تر  و  بیشتر  و  بیشتر  و  مي خوردیم  مي خواندیم، 
و  دور  سرزمین  آن  دنبال  به  مي شناختیم،  را  همدیگر 
از وجود ما  فراتر  ما و  بودیم که در درون  ناشناخته اي 

قرار داشت.
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 چاپ 3 / 88000 تومان

  چاپ1/ 40000 تومان

با ما تمام می شودبا ما تمام می شود
کالین هوور / مریم رفیعیکالین هوور / مریم رفیعی

دوست دارم پانزده ثانیه ی گذشته را فراموش کنم. پانزده 
ثانیه. همین زمان مختصر کافیست تا کل دنیای آدم را 
تغییر دهد. پانزده ثانیه ای که هرگز نمی توانیم پس بگیریم.
این یك داستان عاشقانه است، ولی یك داستان عاشقانه ی 
عاشق  می شود،  آشنا  پسری  با  دختری  آن  در  که  ساده 
می شوند، ازدواج می کنند و سال ها به خوبی و خوشی با 
هم زندگی می کنند، نیست. پیچیده تر است، واقعی تر است 
و تمام باورهایتان را به چالش می کشد. به زندگی لیلی 

بلوم خوش آمده اید...
طفا این کتاب را بدون پیش زمینه ی قبلی بخوانید. این هم 

درخواست نویسنده است و هم مترجم.

اشك هایی که در سکوت جاری شدنداشك هایی که در سکوت جاری شدند
کالین هوور / مریم رفیعیکالین هوور / مریم رفیعی

کوئین و گراهام با عشق ازدواج کردند و تصمیم گرفتند 
خانواده  تشکیل دهند.   ولی اتفاقی که هرگز احتمالش را 
نداده بودند زندگی مشترکشان را تا مرز فروپاشی پیش 
قرارهای  و  قول  به   تکیه  با  می توانند  دو  آن  آیا  برده. 

گذشته، حال و آینده شان را نجات دهند؟
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دوگانه هزارویك خشم دوگانه هزارویك خشم 
رنی عهدیه /  فریده اشرفی رنی عهدیه /  فریده اشرفی 

در سرزمینی که تحت فرمانروایی یك پادشاه قاتل قرار دارد هر سپیده دمی طلیعه آور مصیبتی برای یك خانواده 
جدید است. خالد، خلیفه هجده ساله خراسانی هیوالیی است که هر شب عروس جدیدی اتخاذ می کند و هر سپیده 
دم جسدش را تحویل خانواده اش می دهد. وقتی صمیمی ترین دوست شهرزاد شانزده ساله قربانی خالد می شود شهرزاد 
به فکر انتقام می افتد و داوطلب می شود عروس بعدی پادشاه باشد. او مصمم است نه تنها زنده بماند بلکه یك بار 

برای همیشه به رعب و وحشت پادشاهی خلیفه پایان دهد...

 چاپ 2 / 67000 تومان چاپ4/ 58000 تومان
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  چاپ 3/ 49000 تومان

آفتابگردان در زمستانآفتابگردان در زمستان
فیلیدا شریمپتون / مریم رفیعیفیلیدا شریمپتون / مریم رفیعی

لیلی صبح یك روز سرد زمستانی کنار جاده ای از خواب 
بیدار می شود. نمی داند چطور از آنجا سر درآورده. وقتی 
لیلی جسد خود را آنجا  ماشین پلیسی از راه می رسد و 

می بیند، تازه می فهمد که در واقع... مرده است.
ولی هرچقدر خود را به آب و آتش می زند، کسی او را 
نمی بیند و صدایش را نمی شنود. باید چه کار کند؟ و بعد 
فرصتی به دست می آورد که فقط یك بار در مرگ نصیب 

آدم می شود. لیلی با این فرصت چه کار خواهد کرد؟
کپی رایت: انگلستان

  چاپ 4 / 36000 تومان

ده قرن عاشقی ده قرن عاشقی 
مارکوس سجویك / ندا شادنظرمارکوس سجویك / ندا شادنظر

به دنبال تو  بار  بار زندگي خواهم کرد و هر  من هفت 
خواهم گشت. ما همیشه با هم خواهیم بود...

آیا تا به حال احساس کرده اید زندگي دیگري را تجربه 
داشته اید  به جایي احساس آشنایي  آیا نسبت  کرده اید؟ 
درحالي که قبال هرگز آنجا نبوده اید؟ یا احساس کرده اید 
بار  اولین  کسي را خیلي خوب مي شناسید در حالي که 
است او را مي بینید؟ چنین چیزي امکان دارد. این رمان 
شامل هفت بخش است داستان اریك و مرلي را روایت 
میکند که بعد از جدایي نابهنگامشان، روح هریك در 

جست و جوي دیگري است.
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نجوانجوا
ایزابل عابدی / الهام مقدسایزابل عابدی / الهام مقدس

18 ساله بودم ...لیوان این را حرف به حرف گفته بود. لبخند 
از لب های داوید محو شده بود. هنوز نه نوآ و نه داوید سوالی 
نپرسیده بودند اما لیوان پاسخ داد. چنان با سرعت و مصمم به 
طرف حروف رفت، که انگارکسی می ترسید نتواند حرفش 
را تمام کند. حروف تبدیل به کلمه می شد و کلمه ها تبدیل به 

جمله هایی، که نوآ سراسیمه آنها را دنبال می کرد.
من، الیزا، در 21 آگوست 1975 در زیر شیروانی این خانه به قتل 

رسیدم.حقیقت هرگز فاش نشد
اما حاال... سکوتی غیرواقعی بر خانه ی ییالقی که نوآ باید 
تعطیالتش را در آن جا بگذراند، سایه افکنده است. خانه ی 
قدیمی، رازی را در خود پنهان ساخته که هیچکس در روستا 
مایل به گفتگو در این باره نیست. وحشت و کنجکاوی نوآ را 
به دنبال کردن رد پای جنایتی مرموز وامی دارد و همراه با داوید 

پرونده ی مسکوت یك قتل را بازمی گشاید.
کپی رایت: آلمان

در کنار تو
کیسی وست/ مریم رفیعی

وقتی آتمن کالینز تصادفا در تعطیالت آخر هفته در کتابخانه 
زندانی می شود، تصور نمی کند اوضاع بتواند از اینی که هست 
بدتر شود. تا زمانی که می فهمد َدکس میلر هم همراه او آنجا 
زندانی شده. آتمن چیز زیادی درباره ی دکس نمی داند، فقط اینکه 
او مایه  ی دردسر است و با توجه به شهرتش، شخص ایده آلی 
برای همراه شدن در آنجا نیست. ولی به خودش دلگرمی می دهد 
که دوستانش دیر یا زود متوجه می شوند که او را در کتابخانه 
جا گذاشته اند و دنبالش خواهند آمد. ولی مشکل اینجاست که 
کسی نمی آید....آتمن متوجه می شود مجبور است دو روز آینده 
را در کنار پسری بگذراند که دوست ندارد کاری به کار او 
داشته باشد. وقتی آن دو به تدریج سر صحبت را باز می کنند و  
کمی صمیمی تر می شوند، او از این همه نقاط مشترك بین شان 
تعجب می کند.  ولی آیا عالقه ای که بین شان شکل گرفته 
می تواند با پایان یافتن این مخمصمه و بازگشت آتمن به زندگی 

گذشته اش دوام آورد؟

  چاپ 3/ 40000 تومان
  چاپ 1/ 84000 تومان
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  چاپ 3/ 38000 تومان

مرگ یا بستنیمرگ یا بستنی
گرث پی. جونز / مرجان مهدی پورگرث پی. جونز / مرجان مهدی پور

الرکین میلز یك شهر معمولی نیست. این شهر سرزمین 
رازها و معماهاست که یك بستنی فروشی بی همتا دارد و 
کلی مورد مرگ نامشخص که روی دست مردمش مانده.  
جایی که هر سوی آن رازی سر به مهر در انتظار گشوده 

شدن داردـ
مردم سال هاست که می دانند در قلب شهر الرکین میلز 
چیزی رو به فساد است و این شك همیشه وجود داشته 
بکنند  کاری  هر  حاضرند  اینجا  آدم های  از  بعضی  که 
مزه ی  پشت  آیا  نیفتدـ  بیرون  پرده  از  رازهایشان  که 

فوق العاده ی بستنی های آقای موریکون رازی نهفته است؟
نعشکش  در  می کند  سعی  میلك ول  هارولد  آقای  آیا 

سیاهش چیزی پنهان کند؟
کپی رایت: انگلستان

مرگ ناکارمرگ ناکار
دییِردره سولیوان/ آالله ارجمندیدییِردره سولیوان/ آالله ارجمندی

نوجوون بودن، مخصوصا یه دختر نوجوون بودن، می تونه 
سخت باشه و زمانی برای تو باشه که داری کشف می کنی 
کی هستی و نقشت توی این دنیا چیه؛ دنیایی که ممکنه تو 
رو درك نکنه یا حمایتت نکنه. و بعضی وقت ها، قدرت، 
جور عجیبی به دست میاد؛ مثال پشت یه کارت تاروت، 
یا توی نمك تو جیبت، و توی پیچیدگی و قدرت طبیعتی 
که دوروبرمون رو گرفته. توی این کتاب، مدلین همه ش 
و  بده  انجام  که  درسته  کاری  چه  نمی دونه  بالتکلیفه. 
کسانی رو که دوست داره، خوشحال نگه داره. چجوری 
ازشون محافظت کنه. وقتی بی پرده نگاه می کنه، می فهمه 
واقعا کیه، و وقتی قدرتش رو به دست می گیره، بیشتر 
پیدا  بیشتری  از هویت خودش مطمئن میشه و ظرفیت 

می کنه تا به بقیه کمك کنه.
به بالی فران خوش اومدی. امیدوارم از اینجا خوشت بیاد.

 چاپ75000/1 تومان
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مجموعه ترسناك های هوروویتسمجموعه ترسناك های هوروویتس
آنتونی هوروویتس آنتونی هوروویتس 

هرگز با این کتاب ها به رختخواب نروید
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مجموعه الکس رایدرمجموعه الکس رایدر
آنتونی هوروویتسآنتونی هوروویتس

الکس رایدر، جاسوس نوجوان و همیشه ناراضي!
بعد از این که عموي الکس رایدر چهارده ساله به طرز مشکوکي مي میرد، تمام زندگي این پسربچه زیرورو مي شود و در عرض 
چند روز، از یك بچه مدرسه اي تبدیل مي شود به یك جاسوس بزرگ! الکس را به اجبار در سازمان جاسوسي انگلستان، 
ام آي6، استخدام مي کنند و دستگاه هایي سري و ویژه به او مي دهند تا به اولین مأموریت خود برود، اما مأموریت او چیست؟ 

یك قهرمان کامل، یك داستان بي نظیر قرن بیست ویکمي )دیلي  تلگراف(

 چاپ4/ 42000 تومان چاپ 5/ 34000 تومان

 چاپ 3/ 46000 تومان چاپ 3/  48000 تومان
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  چاپ 3/ 38000 تومان

  چاپ 2/  64000 تومان چاپ 3/ 48000 تومان

 چاپ 3/ 50000 تومان

  چاپ 4/ 55000 تومان

  چاپ1/ 50000 تومان
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  چاپ 5 / 49000 تومان  چاپ 7 / 54000 تومان

خانه ابریشمیخانه ابریشمی
آنتونی هوروویتس / مریم رفیعیآنتونی هوروویتس / مریم رفیعی

ضربه اي به در خانه خیابان بیکر، یك مشتري ثروتمند 
که خانواده اش متفاوت از چیزي است که به نظر مي رسد؛ 
قتلي مخوف با چاقویي که تا دسته در گردن مقتول فرو 
رفته است؛ دارودسته خالف کاران ایرلندي؛ تکه اي روبان 
خانه  کتاب  در  عناصر  این  لستراد...  بازرس  و  ابریشمي؛ 
ابریشمي یافت مي شود،  تا شرلوك هولمز بار دیگر ذهن 
خالقش را براي پرده برداشتن از معمایي دیگر به کار گیرد، 
معمایي که به قول واتسون فاش شدن آن مي توانست تار و 

پود جامعه انگلیس را از هم بپاشد...

موریارتیموریارتی
آنتونی هوروویتس / مریم رفیعی آنتونی هوروویتس / مریم رفیعی 

دکتر  سقوط  از  پس  که  را  اتفاقاتی  داستان  موریارتی 
می افتد  رایشنباخ  آبشار  از  موریارتی و شرلوك هولمز 
دو  می شود  باعث  دو  آن  مرگ  خبر  می کند.  تعریف 
چرخ مخالف هم به گردش در بیاید. چرخ یك تبهکار 
لندن و چرخ  آمریکایی برای سلطه بر دنیای زیرزمینی 
اسکاتلندیارد و یك آژانس کارآگاهی در نیویورك برای 
جلوگیری از این اتفاق. ولی اتفاقاتی که رقم می خورد برای 

هیچ یك از این دو گروه قابل پیش بینی نیست.
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  چاپ4/ 75000 تومان

قتل به سبك انگلیسی
آنتونی هوروویتس /  دکتر سیامك دشتی

سفارش  که  این  از  پس  ساعت  شش  ثروتمند  زن  یك 
مراسم خاك سپاری و ترحیم خود را می دهد، در خانه ی 

خودش به طرز فجیعی کشته می شود.
این ماجرا   شما نمی توانید پیش از خواندن کتاب، پایان 
این که  برای  ... چرا؟  یا پیش بینی کنید  بزنید  را حدس 
آنتونی هوروویتس با نوشتن این کتاب گامی اساسی، مهم 
پلیسی و جنایی که  و دوران ساز  در نگارش ماجراهای 

حرفه ی اوست، برداشته است 

کالغ کشی
آنتونی هوروویتس /  دکتر سیامك دشتی 

چیزی باعث شد جفری به کمی آن طرف تر نگاه کند. آن 
بیگانه را دید که از زیر یك درخت نارون که در انتهای 
گورستان روییده بود رد شد. در همان لحظه موجودی که 
بیشتر شبیه به یك پرنده بود از روی شاخه های درخت 
پرید و رفت. جفری بیشتر دقت کرد. یك کالغ بود. اما 
روی درخت و در میان شاخه های آن تعداد زیادی کالغ را 
دید. چند تا  بودند؟ نمی شد گفت چند تا. چون شاخه های 
درخت، آن ها را از دید پنهان می کرد. جفری پس از کمی 

دقت، توانست آن ها را بشمرد و شمرد...

چاپ130000/1تومان
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مجموعه قدرت هاي سیاه
کلی آرمسترانگ / ندا شادنظر- مریم رفیعی 

 از زبان دختري پانزده ساله  به نام چوبي ساندرز روایت 
مي شود که دوست دارد زندگي عادي اي داشته باشد؛ اما 
او انساني عادي نیست. بعد از رسیدن به سن بلوغ، مسیر 
به  مي شود.  ناخواسته اي  تغییرات  دستخوش  زندگي اش 
دنبال این تغییرات، به قدرت هاي مافوق طبیعي خود پي 
بی آنکه  بلکه  ببیند  را  اشباح  تنها می تواند  نه  او  مي برد. 
عنوان  به  چوبی  کند.  بیدار  را  مرده ها  می تواند  بخواهد 
کنترل  غیرقابل  قدرت هایش  که  نوجوانی  غیب گوی 
هستند با سه تا از دوستان مافوق طبیعی اش- جادوگری 
خوش سیما، گرگینه ای غرغرو و ساحری بداخالق- برای 

نجات خود در تالشند وگرنه خواهند مرد...
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مجموعه عصر اساطیر 
کلی آرمسترانگ / ندا شادنظر

داستان خیالي سیاهي را روایت مي کند که در آن اشرار در 
سایه ها پنهان شده اند و هیوالهاي مرگبار به شکل انسان 

ظهور مي یابند...
در جنگل مرگ، جایي که بدترین مجرمان امپراتور به 
آشین،  و  موریا  دوقلو،  خواهران  مي شوند،  تبعید  آن جا 
موظف مي شوند وظیفه اي خطرناك را انجام دهند. چون 
باید  سال  هر  و  هستند  جست وجوگر  و  محافظ  آن ها 

اشباح خشمگین و ملعون را به آرامش برسانند.
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دوگانه شش کالغدوگانه شش کالغ
لیلی  باربار  دوگودوگو /  / مریممریم  رفیعیرفیعی

رئیس یکی از باندهای خالفکار کتردام پیشنهادی دریافت می کند که نمی تواند به آن نه بگوید... پیشنهاد انجام 
ماموریتی غیرممکن در سرزمین آب و یخ. با اعضای تیم او آشنا شوید:

مجرمی که در عطش انتقام می سوزد/ تك تیر اندازی که از خطر کردن لذت می برد/بچه پولداری که در عملیات های 
انفجاری استاد است/ جاسوسی که به شبح معروف است/ گریشایی که از قدرت خود برای زنده ماندن استفاده 

می کند/ و دزد تبهکاری که هنوز با گذشته خود دست به گریبان است...آیا از پس این کار برمی آیند؟
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ارادتمند حیله گر مرموز1
مورین جانسون/  دکتر سیامك دشتی 

آلبرت الینگهام یك ابرثروتمند آمریکایی است. او مدرسه ای مجهز می سازد و 
دانش آموزانی بااستعداد را برای تحصیل به مدرسه ی خود می آورد. اما افرادی زن و 
فرزند الینگهام را می ربایند و به شیوه ای عجیب، بی سابقه و مرموز از او باج خواهی 
می کنند. پس از آن، جنایت هایی پر از معما و رمز و راز در مدرسه ی الینگهام، اتفاق 

می افتد.
سال ها بعد، یکی از همان دانش آموزان و الینگهام، تالش می کند پرده از رازهای 

جنایت ها را بردارد. آیا این دانش آموز موفق به این کار خواهد شد؟

ارادتمند حیله گر مرموز2 / نردبان بی پله
مورین جانسون/  دکتر سیامك دشتی 

آیا استیوی بل همان شرلوك هولمز و هرکول پواروست که در لباس یك 
دخترمدرسه ای نوجوان و باهوش ظاهر شده است؟ 

او مطمئن است که پیگیری های خستگی ناپذیر و سرسختی مثال زدنی اش سرانجام 
به بار خواهد نشست. اما مگر دوتی اپستاین، آن دخترك نابغه و سختکوش شصت 

سال پیش کمتر از او باهوش بود که آن گونه بی رحمانه و وحشیانه کشته شد؟
مدرسه ی الینگهام، با این طبیعت لطیف و زیبا، این چشم انداز رویایی و شگفت آور، 
این منظره های دلپسند و چشم نواز، چه رازهای سهمگین و مخوفی را در درون خود 

پنهان کرده که پس از سال ها هنوز کسی نتوانسته آنها را برمال سازد کند؟

ارادتمند حیله گر مرموز3 / دستی بر دیوار
مورین جانسون/  دکتر سیامك دشتی

 سال ها پیش، همه فکر می کردند مدرسه ی الینگهام،  یکی از بهترین مدرسه های 
دنیاست. اما حاال بیشتر مردم به این نتیجه رسیده اند که این آکادمی یك مدرسه 
نیست، بلکه یك  قتلگاه است. مردم حق دارند چنین فکر  کنند. چون شاید بتوان 
همه ی حادثه های عجیب و مرگبار قرن گذشته را به نحوی توجیه کرد. اما چرا 
همین چندی پیش، در اواخر دهه ی دوم قرن بیست ویکم، ناگهان دو دانش آموز 
همان مدرسه، در دو حادثه که ظاهرا هر دو تصادفی بودند، جان خود را از دست 
می دهند و پس از آن هم خانه ی یك خانم استاد دانشگاه آتش می گیرد و او هم در 
یك حادثه ی تصادفی می میرد؟! حاال حتی برخی از دانش آموزان جوان مدرسه هم 
کم کم به این نتیجه می رسند که واقعا این مدرسه نفرین شده است. تنها یك نفر با 
قاطعیت اعتقاد دارد  که همه ی این حرف ها خرافاتی بیش نیستند و هر سه نفر به 
قتل رسیده اند. او  کسی نیست به جز استیوی بل، یکی از دانش آموزان همین مدرسه. 
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اخگری در خاکستر
صبا طاهر/ مریم رفیعی

الیا یك برده است و االیس یك سرباز. هیچ کدامشان آزاد نیستند.
 در امپراتوری مارشال ها مجازات نافرمانی مرگ است. کسانی که جسم و خونشان را به امپراتور پیوند نمی زنند، با 

خطر اعدام عزیزانشان و نابودی هر چه که برایشان ارزشمند است، روبه رو می شوند.
الیا در این دنیای بی رحم همراه پدربزرگ و مادربزرگ و برادر بزرگ ترش در محله ای فقیرنشین زندگی می کند. 

آن ها پیرو امپراتوری هستند، چون می دانند چه بالیی سر مبارزه طلب ها می آید.
ازای کمك  در  او  بگیرد.  مهمی  تصمیم  بازداشت می شود، الیا مجبور می شود  اتهام خیانت  به  برادر الیا  وقتی  ولی 
شورشی هایی که قول نجات برادرش را می دهند، زندگی اش را به خطر می اندازد تا در بزرگ ترین آکادمی نظامی امپراتوری 

جاسوسی کند.
در آنجا با االیس آشنا می شود، سربازی که سعی دارد از بی رحمی هایی که برای آن آموزش می بیند، فرار کند.

الیا و االیس خیلی زود می فهمند سرنوشتشان در هم گره خورده و انتخاب هایشان سرنوشت امپراتوری را تا ابد تغییر 
خواهد داد. ولی آیا می توانند با تقدیرشان بجنگند؟
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مشعلی در برابر شب
صبا طاهر/ مریم رفیعی

االیس و الیا برای نجات زندگی شان در حال فرارند.
 پس از اتفاقات آزمون چهارم، سربازهای مارشال در تعقیب این دو فراری اند که از شهر ِسرا خارج می شوند و سفری 

پرمخاطره را در قلب امپراتوری آغاز می کنند.
 الیا مصمم است برای نجات برادرش که کلید بقای دانشمندهاست، وارد کاف، مستحکم ترین و خطرناك ترین زندان 
امپراتوری، شود. االیس هم مصمم است به الیا کمك کند، حتی اگر این کار به قیمت ازدست دادن آخرین شانسش 

برای آزادی تمام شود.
 ولی این دو در مسیری پرمخاطره قدم گذاشته اند و باید قدم به قدم بجنگند تا از دشمنانشان پیشی بگیرند: امپراتور 
مارکوس که تشنه ی خون است،  فرمانده ی بی رحم، رئیس زندان کاف و دردناك تر  از همه هلین، دوست سابق االیس 
و سنگ چشم خونی جدید امپراتوری که دستور دارد االیس ویتوریس خائن و برده ی دانشمندی که به آزادی اش کمك 

کرده را شکار کند، دستگیر کند و بکشد...
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