فهرست 1401

چاپ  48000 / 4تومان

چاپ  48000 / 4تومان

چاپ  48000 / 4تومان

چاپ  48000 / 5تومان

چاپ  48000 / 4تومان

چاپ  44000 / 5تومان

چاپ  25000 / 4تومان

چاپ  48000 / 4تومان

مجموعه چاشنیهای آدم بودن  353000 /تومان
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به تایید دفتر کمک آموزشی رشد

مجموعه هشت جلدی چاشنیهای آدم بودن

پامال اسپلند ،الیزابت وردیکت  /سمیرا ابراهیمی
مقدمه :دکتر مصطفی تبریزی

داشتههای نامرئی ،آنچه داریم و نمیدانیم .مهارتهای
اجتماعی
مجموعه کتابهای چاشنیهای آدم بودن ،به نوجوانان این
توانایی را میدهد که داراییهای شکلگیری شخصیت را
درخود به وجود بیاورند .منظور ما از داراییها ،چیزهای
خوبی هستند که در زندگی و در وجودمان به آنها نیاز
داریم .داراییها برای زندگی ،مثل چاشنیها برای غذا
هستند.

تجدید چاپ (بهزودی)

تجدید چاپ (بهزودی)

تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ 25000/15تومان

تجدید چاپ (بهزودی)

تجدید چاپ (بهزودی)

مجموعه  10جلدی چطور زنده بمانیم

كتابهاي زيادي براي تربيت بچهها وجود دارد .اما حتي
يك كتاب براي تربيت پدرها و مادرها و معلمها نيست.
بههرحال آنها به خودي خود تربيت نميشوند .خب! مجموعه چطور
زنده بمانيم؟ هماني است كه الزم داري ،اين كتابها نكات ريز و بامزهاي
يادت ميدهد و ميتواني شگردها و فنون آن را به كار ببري و در خانواده و
مدرسه و دنيا ،بدون مشكل زندگي كني.
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چاپ 34000 /3تومان

تجدید چاپ (بهزودی)
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چاپ 36000 /4تومان

تجدید چاپ (بهزودی)

تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ 36000 /4تومان

چاپ 34000 /8تومان

چاپ 34000 /9تومان

چاپ 36000/7تومان

مجموعه  14جلدی مهارتهای آدم بودن

این مجموعه نمیخواهد تو را به آدمي بیعیب و نقص یا يك روبات تبدیل
کند .فقط راهکارهایی به تو پیشنهاد میکند تا کمتر توی دردسر بیفتی،
احساس خوبی دربارهي 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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چاپ 36000 /9تومان

چاپ 34000 /9تومان

چاپ 36000/9تومان

تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ 34000 /1تومان
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مجموعه راهنمای دخترامروزی  500000/تومان

مجموعه  13جلدی راهنمای دختر امروزی

چاپ 38000/10تومان
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این مجموعه ،راهکارهایی را به شما میهد تا با
اعتماد به نفس باال ،از پس هر موقعیتی برآیید .شما
میتوانیدبا دانستن نکات ،توصیهها و با در دست
داشتن ابزارهای مناسب و البته با تمرین بسیار زیاد
در مسیری قرار بگیرید که بهترین باشید.

تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ 44000 /12تومان

چاپ 48000/9تومان

تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ 48000 /8تومان

در دست چاپ

چاپ 39000/3تومان

چاپ 44000 /11تومان

چاپ 39000/3تومان

چاپ 38000 /10تومان

چاپ 44000 /2تومان

چاپ 44000/12تومان

مجموعه  5جلدی دخترانهها

تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ  30000/1تومان

مجموعه  5جلدی دخترانهها

با این مجموعه اطالعات اساسي
درباره بدن ،مشكالت بلوغ ،غذا ،مد،
دوستان ،خانواده و همه اطالعات
الزم را كسب خواهيد كرد.
چاپ  35000 / 4تومان

چاپ  35000 / 4تومان

تجدید چاپ (بهزودی)

7

فقط دخترها بخوانند  /فقط پسرها بخوانند

کلی دانهم  /ندا شادنظر
ميدانيم دورهي بلوغ ،بسيار هيجانانگيز و ترسناك بهنظر ميرسد .در اين دوره ،با تغييرات بسياري مواجه ميشويد و
احساس ميكنيد زندگي و بدنتان هرلحظه ،در حال تغيير است .حتي احساسات و روابط اجتماعيتان دائم تغيير ميكند.
بعضي روزها احساس ميكنيد كه زندگي تان شبيه سفر با قطاري بزرگ و پرپيچوخم شده است؛ بنابراين طبيعي است
كه با سؤالهايي مواجه شويد .خواندن كتابهايي از اين دست و استفاده از نكات و دانستنيهاي مفيد آنها به شما
كمك ميكند كه پاسخ سؤالهايتان دست يابيد و بدن و احساساتتان را بهتر بشناسيد ،روابط اجتماعيتان را بهبود
و گسترش دهيد و با اعضاي خانوادهتان بهتر كنار بياييد پس همين االن اين كتاب را برداريد و بخوانيد .زندگي در
انتظارتان است!
تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ 40000 /16تومان
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تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ  32000 / 2تومان

مجموعهی فرانک انیشتین

تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ  32000 / 2تومان

چاپ 32000 /2تومان

چاپ  32000 / 2تومان

مجمو
ع هی ف

ران

ک انی

شتین

جون سایزکا  /زینب طاهری
فرانک انیشتین ،يک بچ ه نابغهی دانشمند و مخترع
است .كلينک ،رباتی است با هوش مصنوعی که خودش
توانسته خودش را سر هم کند .كلنک ،رباتی است با
هوش مصنوعی نصفه نیمه که خودش توانسته خودش
را سر هم کند .آنها با کمک هم اختراعاتی میکنند که
جالب و خواندنی است.
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مجموعهی خاطرات یک بیعرضه

جف کینی  /ندا شادنظر
مجموعهي خاطرات يك بيعرضه ،يكي از پرفروشترين
و جذابترين مجموعههاي كودك و نوجوان است.
از نظر گرگ هفلي ،راوي و قهرمان داستان ،بچه بودن،
واقعا ً بد است .او بسيار ريزنقش است ،در صورتي كه
همكالسيهايش ،همه زيركتر و درشتاندامتر از او
هستند .گرگ هفلي در مدرسه و خانه سعي ميكند خودي
نشان دهد و به همه ثابت كند كه بزرگ شده است ،اما
دائم دستهگل به آب ميدهد و همين باعث ميشود كه با
وجود تالشهاي فراوانش ،همچنان بچهاي بيعرضه و
احمق بهنظر برسد.

چاپ 54000 /21تومان
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تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ  58000 /1تومان

چاپ 54000 /17تومان

چاپ 54000 /17تومان

چاپ 58000/16تومان

چاپ 36000 /13تومان

چاپ 37000 /11تومان

چاپ54000/10تومان
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چاپ 37000 /8تومان

چاپ 48000 /6تومان

چاپ  48000/7تومان

چاپ  54000 /5تومان

چاپ  36000 /4تومان

تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ  32000 /1تومان

چاپ  62000 /2تومان
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جادوگران شهر ریتزی پک  6جلدی  222000/تومان

ماجراهای جادوگرهای شهر ریتزی

تیگاجادوگرمیشود

جادوگرها ناپدید میشوند

مزهترین
با هتاحاال
ابیك
كت وندین!...
خ

S

سیبلپاندر  مريمرحیمی

سيبلپاندر  مریمرحيمی

سیبلپاندر  مریمرحیمی

مريمرحیمی

جادوگرهایبدجنسظاهرمیشود

Maryam Rahimi

Sibeal Pounder
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سیبل پاندر  /مریم رحیمی
تصویری كه ما از جادوگرها در ذهن داریم این شكلی
است .زنهای بدجنسی كه روی جاروهایشان در آسمان
به پرواز درمیآیند .جیغ میكشند ،نفرین میكند و گربهی
سیاه نگه میدارند .بیشتر مردم فكر میكنند جادوگرها
موجودات شروری هستند كه لباسهای ژنده و پاره تن
میكنند ،كالههای نوك تیز به سر میگذارند و دماغهای
زشت و بزرگی دارند اما این تصورات همه بیهودهاند.
اگر میخواهید حقیقت را بدانید شاید باید زیر لولههای
ظرفشویی آشپزخانه دنبالش بگردید.
کپی رایت :انگلستان

جنگجادوگرهاتمامشدهاستوتيگاویکابيمدرحال
تبدیلشدنبهیکجادوگرتمامعياراست.
اماوقتیدوستشپگیکهجادوگربرترشدهناپدیدمیشودو
دوجادوگروحشتناکفليسيتیخفاشهواگیسمدارهکنترل
شهررابهدستمیگيرنداوضاعخرابمیشود.
بقيهکجاهستدوچراناگهانتيگابرایبههمریختناوضاع
سرزنشمیشود؟
بامزهترين
کتاب
ک
ه
ت
ا
وقتنوشيدنمعجونسفردرزمانوکارآگاهبازییجدیحاال
خوندين!...
رسيدهاست!
وهمينطورمدهایواقعاعجيبوغریب...آیاتيگامیتواند
معمایناپدیدشدنجادوگرانراحلکند؟
شماچطور؟

سیبلپاندر

برگزیده

سيبلپاندر

مریمرحيمی

سیبلپاندر

چاپ  100000 /7تومان

چاپ  38000 / 5تومان

چاپ  38000 / 5تومان

چاپ  38000 /4تومان

چاپ  38000 /4تومان

چاپ  85000 /1تومان

مریمرحیمی

چاپ  75000 / 3تومان

چاپ  75000 / 2تومان

با احترام زرافه ـ برسد بهدست استاد نهنگ عزیز
مگومی ایواسا  /محبوبه نجف خانی  /رقعی
زرافه مثل همیشه حوصلهاش سر رفته و دلش میخواهد دوستی داشته باشد که با او درددل کند .برای همین ،نامهای
ِ
دوست نامهنگاری پیدا میکند که
مینویسد و آن را به یک جای دور ،یعنی آن طرف افق میفرستد .در آنجا ،یک
اسمش پنگوئن است .زرافه چیزی دربارهی پنگوئن نمیداند و نامههایش پر از سؤال است .پنگوئن چه شکلی است؟
گردن پنگوئن کجاست؟ و به این ترتیب ،نامه از افق تا افق میرود و برمیگردد.
13

ماجراهای ریگو و رزا

لورنتس پائولی  /الهام مقدس
بيست و هشت داستان فلسفی برای  7تا  77سالهها
رزا روی پنجهی ریگو نشست و پاهایش را تکان داد:
«ریگو ،تصورش را بکن كه کتابی دربارهی ما نوشته
میشد!»
ریگو لبخند زد«:رزای عزیز“ ،دوستی پلنگ و موش!”
هیچ کس باورش نمیکند .و اصال ً دوستی ما چنان
رنگارنگ و گرم و طوالنی و بزرگ است که در هيچ
کتابی نمیگنجد».
میتوان هم خندید و هم به فکر فرو رفت؟ اگر با ريگو و
رزا همراه شوی ،میتوانی!
کپی رایت :سوئیس

تجدید چاپ (بهزودی)

قلب سبز شهر

میرا لوبه  /فراز فرهودیفر
شهردار این بار به پروانه ای تبدیل شد که در جنگل پرواز
میکرد .او به آرامی و نرمی در هوا معلق بود و تاب میخورد
و این حس سبکی آنقدر برایش زیبا بود که در خواب
دستانش را بر روی زمین به حالت پرواز از هم باز کرده
بود و لبخند دلنشینی بر لب داشت.
کپی رایت :اتریش
14

چاپ  35000 / 4تومان

در مدرسهی کرمها این چیزها را درس نمیدهند!

سیمون لیا  /فرمهر منجزی
مارکوس یک کرم است.
ِ
او ِ
رنگ قهوه ای را دوست دارد .گل را دوست دارد
(چون قهوه ای است).
و دوست دارد در زمی ِن گل ِی قهوهای سوراخ درست کند .اما
وقتی مارکوس ،ال ِرنس را دید ( یک پرنده ی چا ِق شلخته
که بیشتر شــبیه جوجه ها بود. . .
و خودش فکر می کردفالمینگو است!)
با بدترین ترسش رو در رو شد.

در دست چاپ

چاپ  110000 / 3تومان
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چاپ  130000 / 1تومان

سالم روبی
لیندا لیوکاس  /رضوان خرمیان  /وحیده عامل محبوب

با روبی آشنا شوید ـ دختری کوچک با تخیالت بسیار.
در دنیای روبی ،همه چیز ممکن است،
هر چیزی که بتوانید در ذهن خود به آن فکر کنید.
در این کتاب همانطور که روبی مشغول ماجراجویی است،
کودکان از طریق داستان با مفاهیم اساسی کدگذاری و
برنامهنویسی آشنا میشوند.
با فعالیتهایی که در هر فصل گنجانده شده است،
کودکان برنامهنویس آینده ،از اینکه میتوانند تخیالت خود
را بسازند
و روی آنها کار کنند بسیار شگفتزده خواهند شد.

16

ُکد ،سواد قرن بیستویکم است و نیاز مردم به صحبت با
الفبای برنامهنویسی اتفاق بعیدی نیست .دنیای ما هر روز
بیشتر از دیروز توسط نرمافزارها اداره میشود
و ما به افراد بیشتری برای کار کردن و ساختن آن نیاز داریم.
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تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ  32000 / 1تومان

مجموعهی بدنت را کشف کن

لی سیک  /دینگ یوران  /تینا فالحتی نوین
مجموعهکتابهای علمی بدنت را کشف کن با نقاشیهای
زیبا و متن دوستانهاش به تو کمک میکند تا به حقایق
جالب و جذابی دربارهی استخوانها ،مغز ،دندانها ،دهان،
چشمها ،بینی ،خون ،دستها و پاها ،حتی پیپی و باد
شکمت برسی.
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مجموعه هدیه پنی به تو

تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ 80000/6تومان

تجدید چاپ (بهزودی)

تجدید چاپ (بهزودی)

تجدید چاپ (بهزودی)

مجموعه  6جلدی هدیه پنی به تو

چاپ 80000/6تومان

اين مجموعهي دلنشين ،عارفانه و زيبا ،مخصوص شماست .مخصوص دخترهايي كه فكر
ميكنند ،كتاب ميخوانند ،رؤياپردازي ميكنند و به دنبال تحقق رؤياهايشان هستند.

19

اژدهایی در کتابخانه
لویی اِستو ِول  /فرمهر منجزی
کیت تحم ِل کتاب خواندن ندارد .بیشتر ترجیح میدهد
بیرون و در فضای باز باشد ،بازی کند و گل و شلی شود
نه اینکه با کتاب در جایی گیر بیفتد .اما وقتی یک روز
بهترین دوستهایش به زور او را به کتابخانه بردند،
کشف فوقالعادهای کرد .قفسههای کتابخانه پر از کتاب
بود .اما چیزهای دیگری هم بود .چیزهایی جادویی ،در
قفسهها پنهان شده بودند .خیلی زود کیت و دوستانش
باید کتابخانه را نجات میدادند ،و همینطور هم دنیا را...

چاپ49000 /1تومان
چاپ78000 /2تومان

هیوالیی که نبود
تی .سی .شلی  /مریم منتصرالدوله
داستانی فانتزی و زیبا که باعث میشود هیوالها را باور
کنیم .اما آنها چطور پا به این دنیا میگذارند .در این
بوغریبو منحصربهفرد روبهرو
داستان با موجودی عجی 
هستیم .این موجود در زی ِر زمین و در محل زندگی هیوالها
به دنیا میآید .ایمپ کامال شبیه پسربچهها است و همهی
نظرها را به خود جلب میکند .اما او متعلق به کدام
یک از این دنیاهاست؟ دنیای آدمها یا دنیای هیوالها؟
آيا ایمپکوچولو در دنیای ناشناختهی انسانها میتواند
زندگی کند و همراهشان بشود؟ آیا با دخت ِر جادوگری
که قصد همراهیاش را دارد ،همراه میشود...؟
20

برادرم سوپر قهرمانه

دیوید سالومونز  /ژاله نوینی

لوک که بسیار عالقمند بود به یک سوپرقهرمان تبدیل
شود،همراه برادر بزرگترش زاک در خانه درختی است ،اما
باید به دستشویی برود.
وقتی برمیگردد ،میبیند به برادر بزرگترش به جای او
قدرتهای ماورائی داده شده است ،زاک حتی داستانهای
کتابهای مصور را دوست هم نداشت! اما دو جهان باید
از نابودی نجات داده میشد و یک نفر باید اطمینان پیدا
میکرد که زاک این کار را به خوبی انجام میدهد .به
خصوص که او حتی شنل هم روی دوشش نمیانداخت.

چاپ  110000 / 1تومان
چاپ  39000 / 2تومان

پسری که پرواز کرد
فلور هیچکاک  /زینب طاهری
وقتی دوست اتان ویلد ،آقای چن ،کشته میشود او باید
ساختن ماشین پرواز را متوقف کند .آنها به دور از چشم
آدمهای بد ماشین پرواز میسازند ،اما در امان نگهداشتن
ماشین خانوادهی اتان را در خطری وحشتناک قرار
میدهد .او با گزینههای هولناکی روبهرو است .پرواز یا
خانواده؟
کدام یک را باید انتخاب کند؟
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چاپ  30000 /2تومان

شبح کارخانه شکالت سازی(کتاب اول)
دیوید اکانل  /نداشادنظر
همهی زندگی ،آدامس بادکنکی و پاستیلهای رنگی
نیست ،قرار است اتفاقی بیفتد ،چیزی مشکوک و غیر
عادیتر از پیدا کردن ماه ی کیلکا در کیک تولد است.
آرچی باید با کمک دوستانش ،معماهای اسرارآمیز
عمارت هانیستون را حل کند ،پیش از آنکه آیندهی
شیرینش مانند بستنی یخی در آفتاب ذوب شود.

چاپ  33000 /1تومان

دندانپزشک تاریکی(کتاب دوم)
دیوید اکانل  /نداشادنظر
آرچیبلد مکباج بیصبرانه منتظر تابستان است .پیکنیک
در کنار دریاچه ،جستجوی اشباح در راهروهای پیچ
در پیچ قلعه و البته خوردن شیرینیهای 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 میتواند نجاتش
دهد! با اتفاقات اسرارآمیزی که در گوشه و کنار شهر
رخ میدهد ـ که نقش دندانپزشک
ترسناک را در وقوع آنها نمیتوان
نادیده گرفت ـ ناگهان رویای
تابستانی آرچی از مارشمالوی
توتفرنگی ،تبدیل به شربت
لیموی بینهایت ترش و گازدار
میشود که دهانت را تا یک هفته
کرخت و بیحس میکند!
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سفارت مردگان 1
ویل مبیت  /ندا شادنظر
وقتی جيك جعبهی عجيب حاوی انگشت بریده را باز
كرد ،بهطور اتفاقی دروگر ترسناك را احضار كرد تا او
را به سياهچال ابدی بفرستد .حاال جيك به خاطر نجات
جانش در حال فرار است! اما خوشبختانه او تنها نيست و
می تواند اشباح را ببيند و با آنها حرف بزند.

چاپ  32000 /2تومان

سفارت مردگان 2
ویل مبیت  /ندا شادنظر
در ازای کمک به استیکی ،انجام دادن ماموریت ناتمام او،
آزاد شدنش و رفتن به دنیای مردهها ،شغلی رسمی برای
همکاری با سفارت مردگان و در صورت نیاز ،حمایت از
ارواح به جیک اعطا شد.
او طالب این شغل نیست و راستش را بخواهی ،اصال این
شغل را نمیخواهد ،اما دوست ندارد به سفارت مردگان
«نه» بگوید.
حاال جیک باید به سفری به مراتب مرموزتر از دنیای
ارواح برود .او در باشگاه شبانه و مخوف جالد از توطئهی
نابودی دنیای زندهها و مردهها باخبر میشود و به همراه
دوستان روحش ـ کورا با چوب هاکیاش و زورو ،روح
روباه ـ باید این ماموریت غیرممکن را به سرانجام
برساند .او باید قهرمان شود؛ بار دیگر زندگی و حتی
مرگش به این ماموریت بستگی دارد!
چاپ  30000 /1تومان
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چاپ  42000 / 3تومان

چاپ  85000 / 1تومان

برادرم را اینترنتی عوض کردم

پدر و مادرم تولدم را خراب کردند

یعنی مـی توانم یک بـرادر جـدید به دست بیاورم؟ در
اینترنت؟
ِ
ِ
جانی دیگر از دست براد ِر بزرگترش ،تد ،خسته شده بود و
فکر می کرد به اندازه ی کافی او ار تحمل کرده ،پس تصمیم
گرفت تِد را با یک برادر جدید عوض کند .اما جانی فکر
نمی کرد مبادلهی برادر این قدر عجیب و غریب باشد!
اول یک پسر دریایی ،بعد پسری که موش خرماهای
آفریقایی بزرگش کرده بودند -و حتی یک روح!آیا هیچ
کدام از این ها می توانستند برادر مناسبی برای او باشند؟
ِ
کتاب طنز پاس ِخ این سئوال را همراه ماجراجویی
در این
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!

چطور ممکن است پدر و مادری عادی و مهربان
تولد پسرشان را به هم بزنند؟!
تام بیصبرانه منتظر رسیدن تولد یازده سالگیاش است.
قرار است این تولد یک تولد فراموش نشدنی باشد!
بعد از چند فاجعه و بال ،که صاف شد ِن مارگاریتا و
طلس ِم پری دندان بود ،تولد به هم خورد.
اما تام تسلیم نشد .با کمک دوستانش ،خوکی که شبیه
گورخر بود و یک عالمه مرغ و خروس ،تصمیم گرفت
تولدش را به روش خودش جشن بگیرد.
چه اشتباهی ممکن است پیش بیاید؟

جو سیمونز  /فرمهر منجزی
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جو سیمونز  /فرمهر منجزی

تجدید چاپ (بهزودی)

تجدید چاپ (بهزودی)

تجدید چاپ (بهزودی)

چ  88000 / 4تومان

تجدید چاپ (بهزودی)

تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ 48000 /3تومان

تجدید چاپ (بهزودی)
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چاپ  90000 /3تومان

مدرسهی فوتبال  1و  2و 3
الکس بلوس و بن لیتلتن  /شهال انتظاریان

در مدرسهی فوتبال ،تمام درسها مربوط به فوتبال است .این کتاب پر از داستانهای واقعی معرکه ،علوم واقعی و
اطالعات جذاب است .کتابی که در آن میتوانید جواب چنین پرسشهایی را پیدا کنید :آیا فوتبالیستها وقت خاصی
به دستشویی میروند؟ چطور میتوان در سیارهی مریخ فوتبال بازی کرد؟ کدام تیم بز دارد؟
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چاپ  90000 /2تومان

چاپ  90000 /1تومان

در دست چاپ

27

ی ایران
شناس
د:
به تایی من نظام روان آمریکا
انج
شناسان
وان
ی رشد
انجمن ر آموزش
کمک
دفتر

APA

تجدید چاپ (بهزودی)

مجموعه آنچه نوجوانان هشیار باید بدانند

تجدید چاپ (بهزودی)

مجموعه کتابهای حاضر ،خودآموزی است جهت
کمک به نوجوانان برای پیدا کردن راه حل مشکالت،
کنترل هیجانات ،فائق آمدن بر ناکامی ،افسردگی ،ترس
و اضطراب.
آگاهانه و مسلط وارد زندگی شدن میتواند شروعی
متفاوت برای نوجوانان باشد .این مجموعه توسط انجمن
روانشناسان به منظور چنین هدفی طراحی شده است.
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تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ  36000 / 1تومان

چاپ  40000 / 2تومان

در دست چاپ

29

تجدید چاپ (بهزودی)

مجموعه دختر ستارهای  150000/تومان

چاپ7500 0/10تومان

جايزه طاليي انتخاب والدين
جايزه كتاب نوجوانان هوزيير
جايزه كتاب نوجوانان آريزونا
جايزه كتاب گاردن استيت
نامزد نهایی کتاب سال

ب
رگزیده

مجموعهی دختر ستارهای

جری اسپینلی /فریده اشرفی
دختري به نام استارگرل (دختر ستارهاي) ،دبيرستان مايكا را براي هميشه دستخوش دگرگوني ميسازد.
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تجدید چاپ (بهزودی)

تجدید چاپ (بهزودی)

خواب شصت ساله رز
انا شیهان  /گالیول ضیایی

انا شیهان  /گالیول ضیایی

مجموعه عاشقانه رز

مجموعه عاشقانه رز

رزالیند فیتزروی بعد از شصت و دو سال از خواب بیدار
میشود و در کمال تعجب خود را در دستگاه سکونش
در گوشه یک زیر زمین از یاد رفته مییابد؛ درحالیکه
دنیای اطرافش کامال تغییر کرده است .پدر و مادر و عشق
اولش مردهاند رز که تمام تالشش را برای فراموشکردن
گذشته و عادت به زندگ ی جدید بهکار بسته شیفته پسر
جوانی میشود که او را از خواب بیدار کردهاست .اما
وقت ی خطری جدی زندگ ی جدیدش را تهدید میکند با این
حقیقت مواجه میشود که یا باید با چشمان کامال باز با
آیندهاش مواجه شود یا گذشته را از یاد ببرد.

تصمیم نابخشودنی
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چاپ  120000 / 15تومان

تجدید چاپ (بهزودی)

یک سال بدون او

لیز کسلر  /شهال انتظاریان
جني گرين ناخواسته آينده را ميبيند .او سوار آسانسوري
ميشود كه قبال كار نميكرده و يكدفعه تمام دنياي او زير و
رو ميشود .جني هنگام رفتن به خانه بهترين دوستش اتمن،
متوجه ميشود ككه دقيقا يك سال از زمان حال جلوتر
شمال ناکجا
رفته است .در مدت زماني كه سپري ميشود تا جني ماجرا
انتظاریان
شهال
لیز کسلر /
را بفهمد ،با او همراه شويد و ببينيد با هر طبقه اي كه او باال
پدربزرگ ميا ناپديد ميشود و كسي علتش را نميداند .ميرود ،دنياي او تغيير ميكند و چطور يك حادثه كوچك
ميا و مادرش براي دلجويي از مادربزرگ به آن دهكده ميتواند تغييرات بزرگي ايجاد كند .آيا جني ميتواند به
ميروند و ميا در آنجا با دختري به نام دي دوست ميشود .طريقي به گذشته برگردد تا آينده را تغيير دهد؟
اما چرا به نظر ميرسد او با دي فاصلهي زيادي دارد؟ چرا
دي ادعا ميكند طوفاني سهمگين در راه است ،در حالي كه
ميا آسمان را آبي ميبيند؟ آيا ميا ميتواند كليد اين راز را
پيدا كند و قبل از اينكه زمان و امواج ،آيندهي پدربزرگ را
بشويند و ببرند ،او را پيدا كند؟
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تجدید چاپ (بهزودی)
تجدید چاپ (بهزودی)

همیشه با من بمان

لیز کسلر  /شهال انتظاریان
آياحاضريدزندگيتانرافدايعشقكنيد؟ارينميخواهدباآينده
روبرو شود .جو ،از به يادآوردن گذشتهاش نااميد است .الي فقط
ميخواهددرامروززندگيكند.وقتيعشقجادويخطرناكشرا
دور زندگي آنها ميبافد ،هر يك از آنها بايد با روحهاي شيطاني
ها
خودروبروشودووقتيگذشتهبهآنهاچنگمياندازد،پرسش جسیکا کجاست
بهنقطهياوجميرسند. .
لیز کسلر  /شهال انتظاریان
اتفاق عجيبي افتاده بود ...آنجا ...در كالس جغرافيا .ايزي
نگاهي به پشت سرمان انداخت تا مطمئن شود كسي آن
اطراف نيست .بعد صدايش را پايين آورد و حرفي زد كه
پشتم را لرزاند ...فكر كنم داشتي نامرئي ميشدي .داستان
«جسيكا كجاست؟» خواننده را از نامرئي شدن در كالس
جغرافيا تا قرار گرفتن در گروهي كه با هم نقشه ميكشند،
ميخندند ،شوخي ميكنند ،اسرارشان را با هم در ميان
ميگذارند و حرف همديگر را ميفهمند با جسيكا همراه
ميكند ...جسيكا ميگويد چيزهايي هستند كه برايش
تغيير كردهاند ...چيزهاي مهمي كه هر كسي نميتواند ببيند.
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چاپ  110000 / 1تومان

چاپ  118000 / 3تومان

قلب شیشهای

کاترین اورتون  /پروین جلوهنژاد
نونا و عمویش همراه هم سفر میکنند تا به پنجرههای
ساختمانی که در جنگ ویران شده ،شیشههای رنگی
بیندازند.
در این ماموریت مرموز نونا متوجه جادوی قوی و اهریمنی
میشود که میخواهد همه چیز را نابود کند.
آیا او میتواند از کسان ی که دوستشان دارد محافظت کند
حتی اگر به معنای مبارزه با تاریکی باشد؟
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جادو هرگز نمیخوابد

آناشیهان  /سحر خطیبی
خدا لعنتش کنه! خدا لعنتش کنه که اصال وجود داره! خدا
لعنتش کنه که اونقدر خوش برورو و ماه منظره که همه
عاشقش میشن .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 كه خالهاش زيبای خفته را نفرين كرده و او
هم به نوبهی خود نفرين شده بود .و دختری بود كه مانند
يك شاهدخت وظيفهشناس زندگی كرده بود ،ولی شهرتش
به خاطر يك جادوی ممنوعه و يك دوست جديد و مرموز
به خطر افتاده بود.
خواب مرگباری بر سرزمينشان حكمفرما میشود و
شاهزاده ويلو مطمئن است به قلمروشان حمله شده ،ولی
چطور میتواند آن را ثابت كند؟

چاپ 38000 /2تومان

قصهی آنجلینو براون

دیوید آلموند  /شهال انتظاریان
بت براون هنگام راندن اتوبوسش میفهمد یک پری توی
جیب روی سینهاش است.
به نظر دوستان برت و بتی ،او قشنگ است .به نظر بچه
های مدرسه یعنی نانسی ،جک و آلیس هم همین طور.
امـــا خــانم مـــول ،مدیر موقت ،زیاد از او خوششنمی
آید ،همین طور استاد اسملی .آن مرد اسرارآمیزی که ادعا
می کند بازرس مدرسه است ،چطور؟ کامال معلوم است
که خوشش نمیآید.
باشر مالون گنده و گردن کلفت هم هست که اصال از
انجلینو خوشش نمیآید .در حقیقت ،شاید فقط می
خواهد او را بگیرد که...

دیوید آلموند  /مریم رفیعی
دفترچه سفيدي روي ميز در نور مهتاب قرار دارد .خيلي
وقت است كه آنجاست .مرتب به خودم ميگويم كه
خاطراتم را مينويسم .براي همين ،همين حاال ،از همين
لحظه شروع ميكنم .دفترچه را باز ميكنم و اولين كلمات
را مينويسم...
و به اين ترتيب مينا نوشتن را در دفترش آغاز مي كند
و مينويسد و مينويسد ...از درسهايش ،عشقهايش،
باورهايش ،مادرش ،پدرش ،افكارش و رؤياهايش .و از
البه الي داستانها و خاطرات مينا ،موسيقي زندگي او
شكل ميگيرد...

چاپ 110000 / 11تومان

اسم من میناست

برگزیده
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چاپ  70000 /3تومان

رنگ خورشید
دیوید آلموند  /شهال انتظاریان
یک صبح گرم تابستان ،دیوی به آرامی از دنیای درون
خود بیرون میآید .و وارد جهانی میشود که بسيار
آشناست ،خانهاش در شهری کوچک است.
همانطور که به غروب خورشید نزدیک میشود ،دنیای
اطراف مرموزتر و واقعیت و خیال شروع به ادغام می
کنند ،و حقیقتها برمال میشود.

تجدید چاپ (بهزودی)

جنگ تمام شد
دیوید آلموند  /شهال انتظاریان

سال  1918و همه جا جنگ است .پد ِر جان در سنگر
میجنگد و مادرش در کارخانه مهمات سازی کار میکند.
روزی جان با پسری آلمانی روبرو میشود .چش ِم جان به
روی دنیای بهتری باز میشود .جایی که بچهها کنار هم
باشند و بذر صلح بپاشند.
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چاپ  80000 /2تومان

موسیقی استخوان
دیوید آلموند  /شهال انتظاریان

داستان دختری نوجوان که با یاری و همراهی دوستش
گابریل موفق میشود موسیقی نهفته در استخوانی باستانی
را کشف کند« .موسیقی استخوان» حیوانات را جادو
میکند و انسانها را با طبیعت گمشدهشان آشتی میدهد.
سیلویا و گابریل با کمک «موسیقی استخوان» امید و
آزادی برای دنیا به ارمغان میآورند.
در کتاب «موسیقی استخوان» پابهپای سیلویا و گابریل
با این بخش فراموششدهی وجودمان آشنا میشویم.
میآموزیم زشتی و زیبایی ،جنگ و صلح ،ویرانی و
سازندگی ،مرگ و زندگی همه بخشی از طبیعت بودهاند.
خلق دنیایی بهتر بدون توجه به طبیعت و آوازی که در دل
دارد ،بدون توجه به انسان و نیازهایش ممکن نخواهد بود.

چاپ  120000 /2تومان

پسر کامال جدید
دیوید آلموند  /شهال انتظاریان

داستانی دلگرمکننده و تفکر برانگیز از استاد قصهگویی،
برندهی جایزهی معتبر هانس کریستین اندرسون و مدال
کارنگیمیگویم« :مادر ،به نظرت جورج یه کمی ...عجیب
نبود؟»«عجیب؟ خب ،شاید بود .ولی اگه از من بپرسی،
تمام شما بچهها یه کمی عجیب هستید .راستش اگه
عجیب نباشید ،عجیبه».
وقتی پسر جدیدی وارد کالس میشود ،همه فکر میکنند
او کمی عجیب است اما او در فوتبال محشر است و عاشق
چیپس و تمام چیزهایی است که دن و ماکسی دوست
دارند .بههرحال ،حقیقت دربارهی جورج عجیبتر از
تصور همه است و ...گمراهکنندهتر .آیا رفقای جدید او
موفق میشوند کمکش کنند تا واقعا ً آزاد شود؟
زندگی زمان میان یک شروع و یک پایان است.
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مجموعه داستان تابستان  186000/تومان

38

ریمی
کیتدیکمیلو  /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 چوبگردانی هم یاد بگیرد .در کالس،
با دو رقیبش روبرو می شود ،لوییزیانای احساساتی
و بورلی سرکش .از طرفی ،در کار خیرش با مشکلی
روبرو میشود که به ناچار باید از آنها کمک بگیرد!
اما تنهایی و مشکالت این سه رقیب را به هم نزدیک و
در ماجراهایی هیجان انگیز همراه هم میکند .ماجراهایی
که منجر به انتخاب هایی میشود که به هیچ عنوان پیش
بینی نمیکردند.
تجدید چاپ (بهزودی)

لوییزیانا
کیتدیکمیلو  /شیدا رنجبر

لوییزیانا مجبور میشود همراه مادربزرگش سفری را آغاز
کند .در این سفر به حقایقی در مورد گذشتهی خودش و
مادربزرگش پی میبرد که کل زندگیاش را تغییر میدهد.
چاپ 68000 /5تومان

چاپ 64000/5تومان

بورلی
کیتدیکمیلو  /شیدا رنجبر

بورلی همیشه میخواست این کار را بکند .میخواست
برود .میخواست تا آنجا که میتواند از همهچیز و
همهکس دور شود .حاال که بادی مرده بود ،دیگر هیچکس
نمیتوانست مجبورش کند بماند ... .پس رفت.
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چاپ 70000/3تومان

با عشق اال
کث هوو  /شقایق قندهاری
اال دختر جديد مدرسه است .او كسی را نمیشناسد و
هيچ دوستی ندارد .و تازه ،او يک راز بسيار ترسناک و
جدی دارد.
وقتی ليديا ،پرطرفدارترين دختر مدرسه ،تصميم میگيرد
دوست صميمی جديد اال باشد ،اال باورش نمیشود كه
اينقدر خوششانس باشد .اما ليديا واقعا چی میخواهد؟و
كل ماجرا چه ربطی به مولی دارد؛ همان دختر ساكت و
كمرويی كه حاضر نيست با كسی حرف بزند؟
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چاپ  50000 / 9تومان

کافکا و عروسک مسافر

جوردی سیئرا ای فابرا  /رامین موالیی
يك سال پيش از مرگ ،فرانتس كافكا رابطهي عاطفي
شگرف و متفاوتي را تجربه كرد .يك صبح هنگام قدم
زدن در پارك اشتليتس برلين با دختركي پريشان روبهرو
شد كه سوزناك ميگريست :او عروسكش را گم كرده
بود .نويسندهي مسخ براي آرام كردن دخترك داستاني
ميسازد :عروسك گم نشده بود ،به مسافرت رفته بود،
و او هم نامهرساني بود كه فردا اولين نامهي عروسك
مسافر را براي دخترك به پارك ميآورد.
آن شب فرانتس اولين نامه از نامههايي را كه سه هفته
هر روز در پارك به دست دخترك ميرساند ،نوشت؛
نامههايي كه در آنها عروسك خيالي از سفرها و
ماجراهايش براي صاحب دوستداشتنياش روايت
ميكرد.

طلسم دویست سالهی پرندهی شب
آلیس هافمن  /فرمهر منجزی
توویگ دختر دوازده ساله بهخاطر رازی که باید
نگهدارد ،بهندرت ،دنبال کار مادرش در باغ سیب میرود،
مگراینکه شیرینیهای پای او را به فروشگاه محله ببرد.
اما وقتی دختری به اسم جولیا به کلبهی کناری آنها
میآید ،همه چیز تغییر میکند .روزگاری جادوگری در
آن کلبه زندگی میکرد ،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 میتواند طلسم قدیمی
را بشکند.

تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ  30000 /3تومان

خانهی پامرغی
سوفی اندرسون  /رها قطبی

تنها چیزی که «مارینکا»میخواهد یک زندگی عادی
است .او بر خالف بابا و خانهی پا مرغی ،معتقد استکه
میتواندسرنوشتش را تغییر دهد...
«مارينكا» نمیخواهد نگهبان دروازه مردگانباشد،
نمیخواهد دوستانش همه آدمهای مرده باشند ،نمیخواهد
به زبان مردگان تسلط داشته باشد...
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جادوی سبز آن خانه
هیالری مکای  /شهال انتظاریان
بوی پاپیتال لهشده هنوز به مشام میرسید و اَبی آنچه را
که دیده بود ،درک نمیکرد مگر اینکه وجود جادو در آن
خانه را باور کند.
پرسید« :هر شب میاد؟»
«نه هر شب».
«هیچکس ندیده؟»
لوئیس سرش را تکان داد« .فقط تو .یه بار وقتی ماکس
اومد توی اتاق ،درست از کنارش گذشت ولی ماکس
ندیدش .یه شب هم بیدار شدم دیدم تئو داره در اتاق
رو میبنده ،بکاش درست کنارم روی پتو بود .ولی تئو
ندیدش».
آیا آنها میتوانند دریابند که موجود مرموز از کجا آمده
و چگونه میتوانند او را دور کنند؟
تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ  37000 /1تومان

دختری بهنام بوف
امی ویلسون  /شهال انتظاریان
اسمش بوف است .زندگیاش هم مثل اسمش غیرعادی
است و پر از سوالهای بیجواب .مهمتر از همه هم هویت
پدرش است .ولی بوف برای یافتن او عزمش را جزم کرده
و دیگر حاضر به شنیدن قصههای همیشگی مادرش نیست
بلکه میخواهد واقعیت را بفهمد .پای بوف به سرزمینی
اسطورهای باز میشود که پدرش از عناصر طبیعی قدرتمند
آن است .بوف باید از آزمونهای سختی سربلند بیرون
بیاید تا نشاندهد که شایستگی دختر مامور آوردن فصل
سرما و زمستان را دارد.
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چاپ94000/1تومان

زندگی من در آکواریوم
باربارا دی  /آالله ارجمندی

اتفاقی ناخوشایند به یکباره زندگی خانوادگی زینی را
دچار تالطم میکند .اتفاقی که به گفتهی مامان باید مثل
یک راز مخفی بماند ،چراکه لو رفتنش باعث میشود
دیگران حرفهای ناجوری دربارهی خانوادهی آنها بزنند.
این اتفاق زینی را از دوستان مدرسهایاش دور میکند،
حتی اخالق او را هم عوض میکند .اما خانم مولینا،
معلم علوم ،و آقای پاتریک ،مشاور مدرسه ،حواسشان
به زینی هست؛ آنها کاری میکنند که زینی در دریای
متالطمی که گرفتارش شده است خودش را غرق نکند.
زینی نهتنها از این اتفاق جان سالم به در میبرد ،بلکه در
پایان به شناخت بهتری از خود و تواناییهایش دست پیدا
میکند .اما چگونه؟

چاپ  108000 /3تومان

سفر پررمز و راز کایوت سانرایز
دن ِجماینهارت  /نوشیـن دیانتـی

«تو هنوز سر کار بودی .ما یه جعبهی خاطرات درست
کردیم ،چهارنفری .هر کدوم یه چیزهایی برداشتیم که
توی اون بذاریم .عکسهایی که گرفته بودیم .نقاشیهایی
که کشیده بودیم .یادداشت ،نامه .وسایلی که ساخته
بودیم .سنجاق سرهامون .همه رو توی یه جعبهی فلزی
قدیمی گذاشتیم که باهاش مغازهبازی میکردیم .اون رو
بردیم توی پارک و دفنش کردیم .البته یه گوشهای ،زیر
اون درختها و یه سنگ بزرگ روش گذاشتیم .قرار
بود ده سال بعدش برگردیم و درش بیاریم ،به همهی اون
خاطرهها نگاه کنیم .قول دادیم که این کار رو بکنیم .من
قول دادم که این کار رو بکنم .اما بعد»...
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چاپ88000/1تومان

نقاب آریبال
آنا هوگتون/ندا شادنظر

آریبال در شب تولدش ،در وجود خود ،پی به قدرتی سری
و پنهانی میبرد؛ او وقتی عصبانی میشود ،انگشتهایش
آتش میگیرند .او وحشتزده فرار میکند و توسط
سازمانی جادویی نجات مییابد که اعضایش قهرمانهایی
نقابپوش با قدرتهای خاص و منحصربهفرد هستند.
آریبال و دوستان جدیدش قسم خوردهاند که از ونیز
دفاع و محافظت کنند .اما آیا آنها میتوانند شیاطینی را
شکست دهند که در جزیره مردهها به پا خاستهاند؟

چاپ110000/1تومان

دروازهی میراکل
جس رد  /شهال انتظاریان

این شهر یک درخت دوروی الزم دارد.
درخت خاصی که ریشهاش خیلی پایین میرود،
شاخههایش خیلی باال میرود .درخت زندگی و درخت
مرگ ،درختی که دنیاها را به هم وصل میکند ،روحها
را به هم وصل میکند .از طرق مختلف ،ا راههای خیلی
خیلی اسرارآمیز.
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چاپ  100000 /3تومان

شهر اشباح
ویکتوریا شواب  /رها قطبی
استخوانهای زاغ قرمزپوش کنارم بودند .باید برایتان
اعترافی کنم :بیشترین هراس من در زندگی غرق شدن
نبود ،علیرغم اتفاق رودخانه .بلکه بیشترین هراس من
زنده به گور شدن بود.و زمانیکه در تابوت را آرام روی
خودم بستم و در تاریکی و هوای نمناک فرورفتم ،متوجه
شدم که همچنان از زندهبهگور شدن میترسم .بدنم در
کنار یک اسکلت با لباس قرمز رنگ و رو رفته قرار
داشت...

چاپ  110000 /1تومان

تونل استخوانها

ویکتوریا شواب  /رها قطبی
دردسر ،کاسیدی بلیک را تعقیب میکند.
این بار کاسیدی در پاریس است ،جایی که والدینش
مشغول ضبط برنامهای در مورد تسخیرشدهترین شهرهای
جهان هستند .برنامهی آنها جالب است ،اما هیچچیز در
مورد اشباح خطرناکی که زیر شهر پاریس ،در تونلهای
وحشتناک کاتاکومبها سرگردان هستند ،نمیدانند.
زمانی که کاسیدی بهطور اتفاقی یکی از خطرناکترین
و قویترین اشباح پاریس را بیدار میکند ،مجبور میشود
با تکیه بر قدرتهای در حال رشد خودش و کمک
دوستان جدید و قدیمی ،برای کشف و حل معمای این
شبح هولناک تالش کند .اما زمان او کم است و شبح
دائما در حال قویتر شدن است...
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چاپ  140000 /3تومان

برخوردها
جیسون واالس  /ناهید قهرمانی
یک تیم از روانشناسان به زیمباوه سفر کردهاند تا
درباره گزارشاتی باورنکردنی از یک برخورد با خارج
از زمین تحقیق کنند .بیش از پنجاه کودک ادعا میکنند
که شاهد فرود آمدن یک سفینه فضایی نزدیک زمین
بازی مدرسهشان بودهاند .این احتماال چیزی جز یک
حالت عصبی نیست ،اما چیزی در این گزارشات وجود
دارد که نادیده گرفتن آن غیرممکن است .بچهها دقیقا
یک داستان را تعریف میکنند .بارها و بارها ...آیا واقعا
توانستند بهطرز بسیار قانعکنندهای دروغ بگویند؟
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چاپ  120000 /2تومان

هیچ رازی در میان نیست
پ ِنی جوئلسون  /شقایق قندهاری
من برای خودم هیچ رازی ندارم.
من نمیتوانم بدون اینکه کسی بداند ،هیچ کار خاصی
انجام بدهم .اما میتوانم ببینم و بشنوم؛ گرچه بعضی
وقتها آدمها حتی همین را هم فراموش میکنند.
گاهی وقتها بقیهی افراد طوری دربارهی من حرف میزنند
که انگار من خودم آنجا نیستم و خیلی از این قضیه بدم میآید.
و گاهی هم برخی از آدمها رازشان را به من میگویند.
دن هم همین کار را کرد.
و من هم نمیتوانم چیزی به کسی بگویم.
ای کاش میتوانستم یک کاری بکنم.
من خبر دارم که قاتل چه کسی است.
این را میدانم چون خودش بهم گفت.
او خیال میکند که رازش پیش من میماند ،ولی اشتباه میکند.

چاپ 65000 /1تومان

اگر پرندهها برمیگشتند
کارلی سوروزیاک  /نوشین دیانتی
لینی کارسون ،که عاشق فیلمسازی است ،اصال ً انتظار
ندارد که اولین روزی که برای کار داوطلبی به خانهی
سالمندان میرود آلوارو هررا را آنجا ببیند :نویسندهی
هشتادسالهای که سالهاست گم شده و همه فکر
میکردند که مرده .لینی با خودش فکر میکند اگر سردر
بیاورد که آلوارو چرا رفته و چرا برگشته ،میتواند راز
ناپدید شدن خواهر بزرگترش را بفهمد.

چاپ 94000 /1تومان

 ...و ادامهی داستان
سارا دسن  /دکتر سیامک دشتی
ماما مگر میدانی گمشدهات کیست یا چیست؟ اصال
میخواهی دنبال چه بگردی؟ خودت؟ مادرت؟ گذشتهات؟
آن دریاچه...؟ یا کسی که دوستش داشتهای و خودت هم
نم یدانستی؟!
من که هستم؟ قایقران یا قایقسوار...؟ و با این قایق به کجا
خواهم رفت؟ به «دریاچهی شمالی» یا به «شمال دریاچه»؟!
چه رازی در این دریاچه نهفته است؟ چرا دو سوی این دریاچه
اینقدر با هم فرق دارند؟! چرا کسی به من دربارهی این همه
شگفتی چیزی نگفته بود؟ چرا نمیدانستی گذشتهای چنین
رمزآلود و شگفتآور داشتهای؟
چرا خانوادهی ناشناختهی من هم اسرارآمیز و هم
دوستداشتنیاست؟!
به گذشته پرواز کن  ...پاسخ همهی این پرسشها را
خواهی یافت.
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چاپ  1950000 /10تومان

سیرک شبانه

ارین مورگنشترن  /مریم رفیعی
سيرك شبانه داستاني تخيلي از جادو و عشق است
كه در اواخر قرن نوزدهم در لندن جريان دارد ،كتابي
با روايتي غيرخطي ،ديدگاههاي متغير و فصلهاي كوتاه
شبهسينمايي .داستان سيرك شبانه از آنجا آغاز ميشود
كه پراسپروي افسونگر و آقاي الف .ه .مرموز ،شاگردان
دستپروردهشان سليا و ماركو را براي رقابت با
يكديگر در سيركي كه فقط از غروب تا طلوع خورشيد
باز است ،آماده ميكنند تا اين دو شعبدهباز قهار مهارت
يكديگر را با برپا كردن چادرهاي شگفتانگيز و
باورنكردني به چالش بكشند؛ اما چيزي كه اين دو استاد
كاركشته فكرش را نكرده بودند اين بود كه اين دو جوان
دلباختهي يكديگر شوند ...آن دو خيلي دير ميفهمند كه
هزينهي باخت هركدام گزافتر از آن است كه فكرش
را ميكردند...

تجدید چاپ (بهزودی)

بندبازان

دیوید آلموند  /شهال انتظاریان
در اتاقم مينوشيدم و هالي كنارم بود .موسيقي گوش
ميداديم و او ترانهها را زمزمه ميكرد و در روياي آزادي
خود بوديم ،دست همديگر را ميگرفتيم .همديگر را
كشف ميكرديم و نميدانستيم آيا ميتوان اسم آن را عشق
گذاشت يا نه.
ميخوانديم ،ميخورديم و بيشتر و بيشتر و عميقتر
همديگر را ميشناختيم ،به دنبال آن سرزمين دور و
ناشناختهاي بوديم كه در درون ما و فراتر از وجود ما
قرار داشت.
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با ما تمام میشود

کالین هوور  /مریم رفیعی
دوست دارم پانزده ثانیهی گذشته را فراموش کنم .پانزده
ثانیه .همین زمان مختصر کافیست تا کل دنیای آدم را
تغییر دهد .پانزده ثانیهای که هرگز نمیتوانیم پس بگیریم.
این یک داستان عاشقانه است ،ولی یک داستان عاشقانهی
ساده که در آن دختری با پسری آشنا میشود ،عاشق
میشوند ،ازدواج میکنند و سالها به خوبی و خوشی با
هم زندگی میکنند ،نیست .پیچیدهتر است ،واقعیتر است
و تمام باورهایتان را به چالش میکشد .به زندگی لیلی
بلوم خوش آمدهاید...
طفا این کتاب را بدون پیشزمینهی قبلی بخوانید .این هم
درخواست نویسنده است و هم مترجم.

چاپ  150000 / 4تومان

اشکهایی که در سکوت جاری شدند
کالین هوور  /مریم رفیعی

کوئین و گراهام با عشق ازدواج کردند و تصمیم گرفتند
دهند .ولی اتفاقی که هرگز احتمالش را
خانواده تشکیل 
نداده بودند زندگی مشترکشان را تا مرز فروپاشی پیش
برده .آیا آن دو میتوانند با تکیه به قول و قرارهای
گذشته ،حال و آیندهشان را نجات دهند؟
تجدید چاپ (بهزودی)
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دوگانه شهرزاد پک دو جلدی

تجدید چاپ (بهزودی)

دوگانه هزارویک خشم

تجدید چاپ (بهزودی)

رنی عهدیه  /فریده اشرفی
در سرزمینی که تحت فرمانروایی یک پادشاه قاتل قرار دارد هر سپیده دمی طلیعه آور مصیبتی برای یک 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 یک بار
برای همیشه به رعب و وحشت پادشاهی خلیفه پایان دهد...
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آفتابگردان در زمستان

فیلیدا شریمپتون  /مریم رفیعی
لیلی صبح یک روز سرد زمستانی کنار جادهای از خواب
بیدار میشود .نمیداند چطور از آنجا سر درآورده .وقتی
ماشین پلیسی از راه میرسد و لیلی جسد خود را آنجا
میبیند ،تازه میفهمد که در واقع ...مرده است.
ولی هرچقدر خود را به آب و آتش میزند ،کسی او را
نمیبیند و صدایش را نمیشنود .باید چه کار کند؟ و بعد
فرصتی به دست میآورد که فقط یک بار در مرگ نصیب
آدم میشود .لیلی با این فرصت چه کار خواهد کرد؟
کپی رایت :انگلستان

چاپ  155000 /4تومان

چاپ  120000 /5تومان

ده قرن عاشقی

مارکوس سجویک  /ندا شادنظر
من هفت بار زندگي خواهم كرد و هر بار به دنبال تو
خواهم گشت .ما هميشه با هم خواهيم بود...
آيا تا به حال احساس كردهايد زندگي ديگري را تجربه
كردهايد؟ آيا نسبت به جايي احساس آشنايي داشتهايد
درحالي كه قبال هرگز آنجا نبودهايد؟ يا احساس كردهايد
كسي را خيلي خوب ميشناسيد در حالي كه اولين بار
است او را ميبينيد؟ چنين چيزي امكان دارد .اين رمان
شامل هفت بخش است داستان اريك و مرلي را روايت
ميكند كه بعد از جدايي نابهنگامشان ،روح هريك در
جست و جوي ديگري است.
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در کنار تو
کیسی وست /مریم رفیعی

وقتی آتمن کالینز تصادفا در تعطیالت آخر هفته در کتابخانه
زندانی میشود ،تصور نمیکند اوضاع بتواند از اینی که هست
بدتر شود .تا زمانی که میفهمد َدکس میلر هم همراه او آنجا
زندانیشده.آتمنچیززیادیدربارهیدکسنمیداند،فقطاینکه
او مایهی دردسر است و با توجه به شهرتش ،شخص ایدهآلی
برای همراه شدن در آنجا نیست .ولی به خودش دلگرمی میدهد
که دوستانش دیر یا زود متوجه میشوند که او را در کتابخانه
جاگذاشتهاندودنبالشخواهندآمد.ولیمشکلاینجاستکه
کسی نمیآید....آتمن متوجه میشود 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 میکنند و
کمی صمیمیتر میشوند ،او از این همه نقاط مشترک بینشان
تعجب میکند.ولی آیا عالقهای که بینشان شکل گرفته
میتواند با پایانیافتن این مخمصمه و بازگشت آتمن به زندگی
گذشتهاش دوام آورد؟
چاپ  120000 /2تومان

نجوا

ایزابل عابدی  /الهام مقدس
 18ساله بودم ...لیوان این را حرف به حرف گفته بود .لبخند
از لبهای 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 میترسید نتواند حرفش
را تمام کند .حروف تبدیل به کلمه میشد و کلمهها تبدیل به
جملههایی،کهنوآسراسیمهآنهارادنبالمیکرد.
من ،الیزا ،در 21آگوست 1975در زیر شیروانی این خانه به قتل
رسیدم.حقیقتهرگزفاشنشد
اما حاال ...سکوتی غیرواقعی بر خانهی ییالقی که نوآ باید
تعطیالتش را در آن جا بگذراند ،سایه افکنده است .خانهی
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 وامیدارد و همراه با داوید
پروندهیمسکوتیکقتلرابازمیگشاید.
کپی رایت :آلمان
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چاپ  40000 /3تومان

مرگ یا بستنی

گرث پی .جونز  /مرجان مهدیپور
الرکین میلز یک شهر معمولی نیست .این شهر سرزمین
رازها و معماهاست که یک بستنیفروشی بیهمتا 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 سالهاست که میدانند در قلب شهر الرکین میلز
چیزی رو به فساد است و این شک همیشه وجود داشته
که بعضی از آدمهای اینجا حاضرند هر کاری بکنند
که رازهایشان از پرده بیرون نیفتدـ آیا پشت مزهی
فوقالعادهی بستنیهای آقای موریکون رازی نهفته است؟
آیا آقای هارولد میلکول سعی میکند در نعشکش
سیاهش چیزی پنهان کند؟
کپی رایت :انگلستان
تجدید چاپ (بهزودی)

چاپ 75000/1تومان

مرگ ناکار

دییِردره سولیوان /آالله ارجمندی
نوجوون بودن ،مخصوصا یه دختر نوجوون بودن ،میتونه
سخت باشه و زمانی برای تو باشه که داری کشف میکنی
کی هستی و نقشت توی این دنیا چیه؛ دنیایی که ممکنه تو
رو درک نکنه یا حمایتت نکنه .و بعضیوقتها ،قدرت،
جور عجیبی به دست میاد؛ مثال پشت یه کارت تاروت،
یا توی نمک تو جیبت ،و توی پیچیدگی و قدرت طبیعتی
که دوروبرمون رو گرفته .توی اینکتاب ،مدلین همهش
بالتکلیفه .نمیدونه چه کاری درسته که انجام بده و
کسانی رو که دوست داره ،خوشحال نگه داره .چجوری
ازشون محافظت کنه .وقتی بیپرده نگاه میکنه ،میفهمه
واقعا کیه ،و وقتی قدرتش رو به دست میگیره ،بیشتر
از هویت خودش مطمئن میشه و ظرفیت بیشتری پیدا
میکنه تا به بقیه کمک کنه.
به بالیفران خوش اومدی .امیدوارم از اینجا خوشت بیاد.
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چاپ  54000 / 7تومان

خانه ابریشمی

آنتونی هوروویتس  /مریم رفیعی
ضربهاي به در خانه خيابان بيكر ،يك مشتري ثروتمند
كه خانوادهاش متفاوت از چيزي است كه بهنظر ميرسد؛
قتلي مخوف با چاقويي كه تا دسته در گردن مقتول فرو
رفته است؛ دارودسته خالفكاران ايرلندي؛ تكهاي روبان
ابريشمي؛ و بازرس لستراد ...اين عناصر در كتاب خانه
ابريشمي يافت ميشود ،تا شرلوك هولمز بار ديگر ذهن
خالقش را براي پرده برداشتن از معمايي ديگر به كار گيرد،
معمايي كه به قول واتسون فاش شدن آن ميتوانست تار و
پود جامعه انگليس را از هم بپاشد...
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تجدید چاپ (بهزودی)

موریارتی

آنتونی هوروویتس  /مریم رفیعی
موریارتی داستان اتفاقاتی را که پس از سقوط دکتر
موریارتی و شرلوک هولمز از آبشار رایشنباخ میافتد
تعریف میکند .خبر مرگ آن دو باعث میشود دو
چرخ مخالف هم به گردش در بیاید .چرخ یک تبهکار
آمریکایی برای سلطه بر دنیای زیرزمینی لندن و چرخ
اسکاتلندیارد و یک آژانس کارآگاهی در نیویورک برای
جلوگیری از این اتفاق .ولی اتفاقاتی که رقم میخورد برای
هیچ یک از این دو گروه قابل پیش بینی نیست.

چاپ 190000 /5تومان

قتل به سبک انگلیسی
آنتونی هوروویتس  /دکتر سیامک دشتی

یک زن ثروتمند شش ساعت پس از این که سفارش
چاپ130000/1تومان
مراسم خاکسپاری و ترحیم خود را می دهد ،در خانهی
خودش به طرز فجیعی کشته میشود.
شما نمیتوانید پیش از خواندن کتاب ،پایان این ماجرا
کالغ کشی
را حدس بزنید یا پیشبینی کنید  ...چرا؟ برای این که
آنتونی هوروویتس  /دکتر سیامک دشتی
چیزی باعث شد جفری به کمی آنطرفتر نگاه کند .آن آنتونی هوروویتس با نوشتن این کتاب گامی اساسی ،مهم
بیگانه را دید که از زیر یک درخت نارون که در انتهای و دورانساز در نگارش ماجراهای پلیسی و جنایی که
گورستان روییده بود رد شد .در همان لحظه موجودی که حرفهی اوست ،برداشتهاست
بیشتر شبیه به یک پرنده بود از روی شاخههای درخت
پرید و رفت .جفری بیشتر دقت کرد .یک کالغ بود .اما
روی درخت و در میان شاخههای آن تعداد زیادی کالغ را
دید .چند تابودند؟ نمیشد گفت چند تا .چون شاخههای
درخت ،آنها را از دید پنهان میکرد .جفری پس از کمی
دقت ،توانست آنها را بشمرد و شمرد...
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تجدید چاپ (بهزودی)
مجموعه قدرت های سیاه پک  3جلدی

تجدید چاپ (بهزودی)

مجموعه قدرتهاي سياه

تجدید چاپ (بهزودی)
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کلی آرمسترانگ  /ندا شادنظر -مریم رفیعی
از زبان دختري پانزده سال ه به نام چوبي ساندرز روايت
ميشود كه دوست دارد زندگي عادياي داشته باشد؛ اما
او انساني عادي نيست .بعد از رسيدن به سن بلوغ ،مسير
زندگياش دستخوش تغييرات ناخواستهاي ميشود .به
دنبال اين تغييرات ،به قدرتهاي مافوق طبيعي خود پي
ميبرد .او نه تنها میتواند اشباح را ببیند بلکه بیآنکه
بخواهد میتواند مردهها را بیدار کند .چوبی به عنوان
غیبگوی نوجوانی که قدرتهایش غیرقابل کنترل
هستند با سه تا از دوستان مافوق طبیعیاش -جادوگری
خوشسیما ،گرگینهای غرغرو و ساحری بداخالق -برای
نجات خود در تالشند وگرنه خواهند مرد...

کلی آرمسترانگ  /ندا شادنظر
داستان خيالي سياهي را روايت ميکند که در آن اشرار در
سايهها پنهان شدهاند و هيوالهاي مرگبار به شکل انسان
ظهور مييابند...
در جنگل مرگ ،جايي که بدترين مجرمان امپراتور به
آنجا تبعيد ميشوند ،خواهران دوقلو ،موريا و آشين،
موظف ميشوند وظيفهاي خطرناک را انجام دهند .چون
آنها محافظ و جستوجوگر هستند و هر سال بايد
اشباح خشمگين و ملعون را به آرامش برسانند.

چاپ  98000 / 3تومان

مجموعه عصر اساطیر

چاپ  190000 / 2تومان

مجموعه عصر اساطیر پک  3جلدی

چاپ  69000 / 2تومان
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د
و گان

چاپ 145000 /7تومان

چاپ 220000 /6تومان

دوگانه ششکالغ

هش
شک
ال
غ
پ
کد
و جل
دی

لی بار دوگو  /مریم رفیعی
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 /تک تیر اندازی که از خطر کردن لذت می برد/بچه پولداری که در عملیاتهای
انفجاری استاد است /جاسوسی که به شبح معروف است /گریشایی که از قدرت خود برای زنده ماندن استفاده
میکند /و دزد تبهکاری که هنوز با گذشته خود دست به گریبان است...آیا از پس این کار برمی آیند؟
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چاپ  63000 /2تومان

ارادتمند حیلهگر مرموز1
مورین جانسون /دکتر سیامک دشتی

آلبرت الینگهام یک ابرثروتمند آمریكایی است .او مدرسهای مجهز میسازد و
دانشآموزانی بااستعداد را برای تحصیل به مدرسهی خود میآورد .اما افرادی زن و
فرزند الینگهام را میربایند و به شیوهای عجیب ،بیسابقه و مرموز از او باجخواهی
میكنند .پس از آن ،جنایتهایی پر از معما و رمز و راز در مدرسهی الینگهام ،اتفاق
میافتد.
سالها بعد ،یكی از همان دانشآموزان و الینگهام ،تالش میكند پرده از رازهای
جنایتها را بردارد .آیا این دانشآموز موفق به این كار خواهد شد؟

آیا استیوی بل همان شرلوک هولمز و هرکول پواروست که در لباس یک
دخترمدرسهای نوجوان و باهوش ظاهر شده است؟
اومطمئناستکهپیگیریهایخستگیناپذیروسرسختیمثالزدنیاشسرانجام
بهبارخواهدنشست.امامگردوتیاپستاین،آندخترکنابغهوسختکوششصت
سال پیش کمتر از او باهوش بود که آن گونه بیرحمانه و وحشیانه کشته شد؟
مدرسهیالینگهام،بااینطبیعتلطیفوزیبا،اینچشماندازرویاییوشگفتآور،
این منظرههای دلپسند و چشمنواز ،چه رازهای سهمگین و مخوفی را در درون خود
پنهان کرده که پس از سال ها هنوز کسی نتوانسته آنها را برمال سازد کند؟

تجدید چاپ (بهزودی)

ارادتمند حیلهگر مرموز / 2نردبان بی پله
مورین جانسون /دکتر سیامک دشتی

چاپ  75000/1تومان

ارادتمند حیلهگر مرموز / 3دستی بر دیوار
مورین جانسون /دکتر سیامک دشتی

سالها پیش ،همه فکر میکردند مدرسهی الینگهام ،یکی از بهترین مدرسههای
دنیاست .اما حاال بیشتر مردم به این نتیجه رسیدهاند که این آکادمی یک مدرسه
نیست ،بلکه یک قتلگاه است .مردم حق دارند چنین فکر کنند .چون شاید بتوان
همهی حادثههای عجیب و مرگبار قرن گذشته را بهنحوی توجیه کرد .اما چرا
همین چندی پیش ،در اواخر دههی دوم قرن بیستویکم ،ناگهان دو دانشآموز
همان مدرسه ،در دو حادثه که ظاهرا هر دو تصادفی بودند ،جان خود را از دست
میدهند و پس از آن هم خانهی یک خانم استاد دانشگاه آتش میگیرد و او هم در
یک حادثهی تصادفی میمیرد؟! حاال حتی برخی از دانشآموزان جوان مدرسه هم
کمکم به این نتیجه میرسند که واقعا این مدرسه نفرینشده است .تنها یک نفر با
قاطعیت اعتقاد دارد که همهی این حرفها خرافاتی بیش نیستند و هر سه نفر به
قتلرسیدهاند.او کسینیستبهجزاستیویبل،یکیازدانشآموزانهمینمدرسه.
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چاپ 104000 /2تومان

چاپ 190000 /2تومان

اخگری در خاکستر
صبا طاهر /مریم رفیعی

الیا یک برده است و االیس یک سرباز .هیچکدامشان
آزاد نیستند.
در امپراتوری مارشالها مجازات نافرمانی مرگ است.
کسانی که جسم و خونشان را به امپراتور پیوند نمیزنند،
با خطر اعدام عزیزانشان و نابودی هر چه که برایشان
ارزشمند است ،روبهرو میشوند.
الیا در این دنیای بیرحم همراه پدربزرگ و مادربزرگ
و برادر بزرگترش در محلهای فقیرنشین زندگی میکند.
آنها پیرو امپراتوری هستند ،چون میدانند چه بالیی سر
مبارزهطلبها میآید.
ولی وقتی برادر الیا به اتهام خیانت بازداشت میشود،
الیا مجبور میشود تصمیم مهمی بگیرد .او در ازای کمک
شورشیهایی که قول نجات برادرش را میدهند ،زندگیاش
را به خطر میاندازد تا در بزرگترین آکادمی نظامی
امپراتوری جاسوسی کند.
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مشعلی در برابر شب
صبا طاهر /مریم رفیعی

االیس و الیا برای نجات زندگیشان در حال فرارند.
پس از اتفاقات آزمون چهارم ،سربازهای مارشال در
تعقیب این دو فراریاند که از شهر ِسرا خارج میشوند
و سفری پرمخاطره را در قلب امپراتوری آغاز میکنند.
الیا مصمم است برای نجات برادرش که کلید
بقای دانشمندهاست ،وارد کاف ،مستحکمترین و
خطرناکترین زندان امپراتوری ،شود .االیس هم مصمم
است به الیا کمک کند ،حتی اگر این کار به قیمت
ازدستدادن آخرین شانسش برای آزادی تمام شود.
ولی این دو در مسیری پرمخاطره قدم گذاشتهاند و
باید قدمبهقدم بجنگند تا از دشمنانشان پیشی بگیرند:
امپراتور مارکوس که تشنهی خون است ،فرماندهی
بیرحم ،رئیس زندان کاف و دردناکتر از همه هلین،
دوست سابق االیس و سنگچشم خونی جدید امپراتوری
که دستور دارد االیس ویتوریس خائن و بردهی دانشمندی
که به آزادیاش کمک کرده را شکار کند ،دستگیر کند
و بکشد...

چاپ  144000 /1تومان

مرگ پشت دروازهها
صبا طاهر /مریم رفیعی

جنگ بر فراز امپراتوری مارشالها سایه افکنده است.
هلین آکوئیال ،سنگچشم خونی ،مشتاق است از جان
خواهرش و همهی ساکنان امپراتوری محافظت کند.
اما او میداند خطر در هر طرف کمین کرده .امپراتور
مارکوس ،مغلوب گذشتهاش ،روز به روز
بیثباتتر و خشنتر میشود ،درحالیکه کریس ویتوریا،
فرماندهی ظالم ،از بیثباتی امپراتور برای افزایش
قدرت خود استفاده میکند و برایش مهم نیست چه
کشتوکشتاری به جا میگذارد.
در شرق ،الیا ،اهل سرا میداند سرنوشت جهان نه به
توطئههای دربار مارشالها ،بلکه به متوقف کردن
شبآور گره خورده .اما الیا در تالش برای شکست دادن
او با تهدیدهای غیرمنتظرهای از جانب کسانی روبرو
میشود که امیدوار بود کمکش کنند و پایش به نبردی
باز میشود که هرگز تصور
نمیکرد مجبور شود در آن بجنگد.
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