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انتشارات پرتقال
پس این حیوان ها کجا رفتند؟

نویسنده و تصویرگر: لوسی روت کامینز 
مترجم: سارا مطلوب

مدیر هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور
طراح جلد نسخه ی فارسی: امیر عالیی

آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی پرتقال / سحر بنی هاشمی - سحر احدی
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۱۲۶-۷
نوبت چاپ: اول - ۹۶

تیراژ: ۵۰۰ نسخه
لیتوگرافی و چاپ: اندیشه ی برتر

صحافی: تیرگان
قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

Cummins, Lucy Ruth .سرشناسه : کامینز، لوسی روت
عنوان و نام پدید آور : پس این حیوان ها کجا رفتند؟ / نویسنده و تصویرگر لوسی روت کامینز؛ مترجم سارا مطلوب 

مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری : ۳۶ ص. مصور (رنگی).

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۱۲۶-۷
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

.A hungry lion, or, a dwindling assortment of animals, c2016 :یادداشت: عنوان اصلی
یادداشت: گروه سنی : ب.

موضوع: داستان های کودکان انگلیسی
Children's stories, English :موضوع

موضوع : داستان های حیوانات 
Animals -- Fiction :موضوع

شناسه ی افزوده:  مطلوب، سارا، ۱۳۵۷ - ، مترجم
رده بندی دیویی: ۱۳۹۶ پ۳۱۲ک۸۲۳/۹۲دا

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۵۰۳۵۸۴۰



به عطیه و مقداد و مریم و

همه ی بچه هایی که یکی یکی غیبشان زد.

س.م.





یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری یک شیر گرسنه بود 

و یک پنگوئن و یک الک پشت و یک پیشی کوچولوی 

گل باقالی و یک موش قهوه ای و یک خرگوش که گوش هاش 

آویزان بود و یک خرگوش که گوش هاش آویزان نبود 

و یک قورباغه و یک خفاش و یک خوک و یک خوِک یک کم 

بزرگ تر و یک ببعی پشمالو و یک کواال و البته یک مرغ.



صبر کنید!



یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری یک شیر گرسنه بود 

و یک پنگوئن و یک الک پشت و یک موش قهوه ای

 و آن دوتا خرگوش ها که یکی شان گوش هاش آویزان بود 

و آن یکی گوش هاش آویزان نبود و یک قورباغه و یک خفاش 

و یک خوک با قدوقواره ی معمولی و یک کواال و یک مرغ.


