
خدا جون سالم به روی ماهت...
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انتشارات پـرتقـال
کو؟ پس دندانم 

نویسنده: مو ویلمس
کیاوندانی مترجم: آناهیتا حضرتی 

ویراستار: لیال اثناعشری
کیانوش غریب پور مشاور هنری نسخه ی فارسی: 

طراح جلد نسخه ی فارسی: امیر عالیی
آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / مهدیه عصارزاده - سحر احدی

شابک: 978-600-462-529-6
نوبت چاپ: اول - 98

تیراژ: 500 نسخه
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شادرنگ

قیمت: 19000 تومان

Willems, Mo سرشناسه: ویلمس، مو، 1968 - م.؛
کو؟/نویسنده و تصویرگر مو ویلمس؛ مترجم آناھیتا حضرتی  کیاوندانی. عنوان و نام پدیدآور: پس دندانم 

مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال، 1۳97
مشخصات ظاھری: 97 ص.: مصور )رنگی(؛ 14/5 × 21/5 س م.

شابک: 6 -978-600-462-529
وضعیت فھرست نویسی: فیپا

  I lost my tooth! 2018. :یادداشت: عنوان اصلی
گروه سنی: ب. یادداشت: 

موضوع: داستان ھای حیوانات
  Animals-- Fiction :موضوع

موضوع: دندان
Teeth :موضوع

موضوع: سنجاب ھا -- داستان
 Squirrels -- Fiction :موضوع

کیاوندانی، آناھیتا، 1۳62 -، مترجم شناسه ی افزوده: حضرتی 
رده بندی دیویی: 1۳97 پ 945 و 590 دا

کتاب شناسی ملی: 5565728 شماره ی 
7106۳01



که به زودی دندان درمی آورد. کایان  برای 
آ.ح



ویژ سنجابه

قیز سنجابه 

بیم سنجابه
بوم سنجابه

وای سنجابه

واخ سنجابه

سوسو سنجابه

ساسا سنجابه



کوکو سنجابه

کاکا سنجابه

کاکلی سنجابه

ُنرمن

سنجاب پرسشگر
جونده ی دانشمند

دینگ سنجابه
جینگ سنجابه 

آخ جان!
 کتاب!



این یک کتاب بزرگ است!

پر است از...

سرگرمی های 
عالی!



این یک کتاب بزرگ است!

پر است از...

پس 
زود باشید...

بیایید
کنیم!  بازش 



سالم، من ویژ سنجابه 
کتاب  هستم! توی این 

یک عالم مطالب خواندنی 
پیدا می شود. 

پس دوست های 
سنجابی خودم، بیایید 

ویژژژژی برویم و 
کنیم! این شما  شروع 

و این هم
کتاب!  فهرست 



فهرست کتاب

صفحه ی 11 اصِل داستان! 

صفحه ی  69 جوک  آبکی! 

جونده ی
 دانشمند!

دانستنی های جالب!  صفحه ی 85

صفحه ی 93 آخِر ماجرا! 

دوباره 
صفحه ی 83جوک آبکی! 

باز هم
صفحه ی 91جوک آبکی

 صفحه ی  77



توی این داستان حواستان به 
 بلوطی-شکلکی ها باشد. وقتی 
سنجاب ها حسابی احساساتی 

شوند، سروکله ی این ها هم 
پیدا می شود.

شوکهسردرگم

ترسیده مصممناراحت

بامزه خوشحال



پس 
کو؟ دندانم 

ففف!



گفتی  چی 
کوکو سنجابه؟

ففف!

ففف!

ففف!

۱2


