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 سرشناسه: قاسمی، سمانه،   1360 - 
 عنوان و نام پدیدآور : سمانی و سمیلی و خرابکاری های بامزه/نویسنده و تصویرگر سمانه قاسمی.

 مشخصات نشر: تهران: هوپا،   1398.  
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 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
 یادداشت: گروه سنی: ب.
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 موضوع: خرگوش ها -- داستان
Rabbits -- Fiction :موضوع 

 موضوع: دوقلو ها -- داستان
Twins -- Fiction :موضوع 
 رده بندی دیویی:  741/5 دا  
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آخجان!
زود صبِح نیست الزم دیگر
دنباِلجورابهایمانبگردیم.

جاکه
مهر

گذاری
انیمب

میتو

بعد!
ساِل

ندتا
،بمان

ستند
ه

یک سؤال ازت بپرسم؟

یکجورابآنطرف

ولیامتحاِنخانمتوتوراچیکارکنیم؟

یکجوراباینطرف

ناخنهایپا
امتحانهایخانمتوتوکهکاریندارد
سمیلیجان!خیلیآساناست!اگر
منجایخانمتوتوبودم،سؤالهای

سختتریمیپرسیدم.

ناخنگیر
بپرس!

دِرقابلمه

یک هفته بیشتر به تعطیل شدن مدرسه ها نمانده بود.
سمیلی و سمانی خیلی خیلی خوش حال بودند.
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یکیازآنسؤالهای
سختتراازمنبپرس.

خبر داری فردا تولدم است؟

اگرهویجهانرونددستشویی،

چهجوریمیشوند؟

ِکرِکرِکر!

ِهرِهرِهر!

نارنجیترمیشوند!

قاشقیکهمامانُگلیچند
روزدنبالشمیگشت.

آره! این هم کادوت!
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ماوقتیسؤالبه
اینسختیرابلدیم،
دیگرسؤالهای
خانمتوتوکهکاری

ش!ندارد!
نقد

بز

حاالپاها

اما اینکه تهش سوراخ است!
واقعاً؟!

حاالهمدستها،همپاها

اِ اِ ِا !
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کفشهایسمانی

کفشهایسمیلی

خب،  بدوزش!
حاال مانده تا تولدت.

نمیخوانند؟!اینهاچرادرس

حتماًمثِلماِخنگنیستند!

!فقط
نیستم

کهخنگ
من

ذهنم.
مُکند

یکک

باشد.

آیسپکموزی!
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رابگیر!
یمن

میتوان
اگر

صبرکن!میخواهمآننخرااز
پشتتبَکنم!

مامان،میشودمنهمبا
سمیلیوسمانیبرومبازی؟

نهپسرم!اینهاحتماً
درسهایشانراخواندهاند.

بگذار ببینم! چطور شد؟

قققق
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هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


