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 Arnold, Tedd    .سرشناسه: آرنولد، تد،   ۱۹۴۹ - م
عنوان و نام پديدآور: شاهزاده خوشگول و ملکه گوگول/ نویسنده و تصویرگر تد آرنولد؛ مترجم عرفان حسن زاده.

مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال،   ۱۳۹۶.   
مشخصات ظاهری: ۳۲ ص. : مصور(رنگی). 

فروست: مگسک و پسرک
شابک: ۶۰۰-۴۶۲-۰۴۰-۶- ۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
   Prince Fly Guy: Easy Reader, [2015].  :يادداشت: عنوان اصلی

يادداشت: گروه سنی:ب.
موضوع: داستان های تخیلی

Fantastic Fiction :موضوع
موضوع: مگس ها -- داستان

 Flies – Fiction  :موضوع
موضوع: داستان های طنزآمیز انگلیسی

Humorous stories, English :موضوع
شناسه ی افزوده: حسن زاده، عرفان،   ۱۳۶۷ -  ، مترجم  

رده بندی دیویی: ۱۳۹۶ ش۴۲۹آ۱۳۰دا
شماره ی کتاب شناسی ملی: ۴۸۳۴۲۸۱

انتشارات پـرتقـال
مگسک و پسرک: شاهزاده خوشگول و ملکه گوگول

نویسنده و تصویرگر: تد آرنولد
فارسی ساز: عرفان حسن زاده

طنزپرداز: فرهاد حسن زاده
مدیر هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور

طراح جلد نسخه ی فارسی: امین نصر
آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / مهدیه عصارزاده - سحر بنی هاشمی - سحر احدی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۰۴۰-۶ 

نوبت چاپ: اول - ۹۶
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی: خاورمیانه
چاپ: سرمدی

صحافی: عطف
قیمت: ۷۰۰۰ تومان



ویزی بود ویزی نبود.
روزی روزگاری پسری بود به نام ویز که دوستی داشت خیلی ناز و عزیز.

اسم دوستش چی بود؟ ویزگول.
هیچ کس از دوستی ویز و ویزگول سر درنمی آورد.

ویزگول خیلی باهوش بود و می توانست اسم صاحبش را صدا بزند.
- اسم من چیه؟

۳



شبی از شب ها، ویز به ویزگول گفت: »باید یک داستان 
قشنگ برای مدرسه بنویسم. دوست داری کمکم کنی؟«
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ویز گفت: »پس خوب گوش کن ببین چطور است؟ 
یکی بود یکی نبود...«
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ویز داستانش را این طور شروع کرد: »در زمان های خیلی خیلی قدیم، 
غارنشین بدترکیبی زندگی می کرد که صورتش شبیه سیب زمینی بود.«
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»از شخصیت داستانم خوشت نیامد؟ خوب، چوپان کچل و 
آفتاب سوخته چطور است؟«
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