


انتشارات پـرتقـال
بیلو سبیلو و بچه ریشو

نویسنده: بریجیت ھیوس
تصویرگر: جوی آنگ

مترجم: شھال انتظاریان
ویراستار: آزاده کامیار

مشاور هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور
طراح جلد نسخه ی فارسی: نیلوفر مرادی

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

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۳۷۱-۱ 
نوبت چاپ: اول - ۹۷

تیراژ: ۵۰۰ نسخه
لیتوگرافی و چاپ: شادرنگ

صحافی: تیرگان
قیمت: ۱۸۰۰۰ ناموت

۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

Heos, Bridget سرشناسه: ھوز، بریجت؛
عنوان و نام پديدآور: بیلو سبیلو و بچه ریشو/ نویسنده بریجیت ھیوس ؛ تصویرگر جوی آنگ ؛ مترجم شھال انتظاریان.

مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۳۹۷
مشخصات ظاهری: ۴۰ ص.: مصور (رنگی).

شابک: ۴-۳۰۹-۴۶۲-۶۰۰-۹۷۸: دوره؛ ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۳۷۱-۱
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

Mustache Baby meets his match, c2015 :يادداشت: عنوان اصلی
يادداشت: گروه سنی: ب.

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

موضوع: داستان ھای تخیلی
Fantastic Fiction :موضوع

شناسه ی افزوده: انگ، جوی، ۱۹۸۵ - م.، تصویرگر 
Ang, Joy :شناسه ی افزوده

شناسه ی افزوده: انتظاریان، شھال، ۱۳۳۹ -، مترجم
رده بندی دیویی: ۱۳۹۶ ب و۸۱۴هـ۸۲۳/۹۲دا

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۵۳۷۰۵۲۱



تقدیم به تمام کوچولوهای شیطون و 
مامان و باباهای پرحوصله 

ش.ا





بیلو کوچولو با سبیل به دنیا آمد. معمواًل سبیلوی خوبی بود، 
ولی گاهی دوطرف سبیلش تاب می خورد باال و... ُخب دیگر، 

خودتان می دانید آن وقت چه می شد. اما خانواده ی بیلو 
دوستش داشتند، چه سبیلوی خوب بود چه سبیلوی بد. 



تا این که روزی 
خاویر کوچولو به شهر آن ها آمد. 
تازه وارد بود و باید خیلی چیزها 

یاد می گرفت. برای همین بیلو 
تصمیم گرفت چیزهایی را 

نشانش بدهد.



مثاًل این که خودش توی پرتاپ 
توپ در کشور بهترین است.

و می تواند از صبح تا شب 
ریل  راه آهن بسازد.

خاویر فکر نمی کرد بیلو این قدر بداخالق و خشن باشد.


