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انتشارات پرتقال
شاهزاده سیاه پوش: تولد پردردسر

نویسنده: شنون هیل؛ دین هیل
تصویر گر: لیون فم

مترجم: شیدا رنجبر
ویراستار: پروانه فتاحی

مدیر هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور
طراح جلد نسخه ی فارسی: علیرضا الکی زاده

آماده سازی و صفحه آرایی: مهتاب یعقوبی
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
ـ   ۶۰۰ـ   ۹۷۸ ـ   ۴۶۲ ـ    ۰۴۶ شابک: ۸

نوبت چاپ: اول ـ ۹۶
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: اندیشه برتر
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

Hale, Shannon.سرشناسه: هیل، شانون، ۱۹۷۴ – م
عنوان و نام پدیدآور: تولد پردردسر / نویسنده شنون هیل، دین هیل؛ 

تصویرگر لیون فم؛ مترجم شیدا رنجبر.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری: ۹۴ ص.؛ مصور (رنگی). 

فروست: شاهزاده سیاه پوش
شابک: ۸-۰۴۶-۴۶۲-۶۰۰-۹۷۸      شابک دوره ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۰۴۷-۵

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
   The Princess in Black and the perfect princess party, ۲۰۱۵.   :یادداشت: عنوان اصلی

یادداشت: گروه سنی: ب.
Children’s stories, English   موضوع: داستان های کودکان انگلیسی

Fantastic Fiction   موضوع: داستان های تخیلی
Princesses -- Fiction   موضوع: شاهدخت ها – داستان

شناسه ی افزوده: رنجبر، شیدا، ۱۳۴۰ -، مترجم
رده بندی دیویی: دا   ۱۳۹۶ ت۹۶۲ھ  ۸۲۳/۹۲ 

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۴۸۸۵۲۱۸



ترجمه ی این کتاب را به 

شاهزاده خانمم، مهسا،

 تقدیم می کنم.

ش.ر



تولدت مبارک !
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بادکنک های صورتــی باالی برج های 

های صورتی  قصر نصب شــدند. بادکنک 

نوک درخت ها بســته شدند. حتی یک 

بادکنک صورتی را به شاخ تک شاخ گره 

زدند.

امروز تولــد شــاهزاده  ماگنولیا بود. 

شاهزاده می خواســت همه چیز عالی و 

بی نقص باشد.
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ج،  شاهزاده  ماگنولیا اتاقش را توی بر

تمیز کرد. پیراهن پفی مورد عالقه اش را 

پوشــید. کفش های شیشه ای اش را برق 

انداخت. روی کیک هــای فنجانی خامه 

مالید.
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از پنجره بیرون را نگاه کرد. مهمان هایش 

هر  لحظه ممکن بود از راه برســند. ولی 

ناگهان انگشتر جواهرنشان براقش زنگ 

زد.

شــاهزاده  ماگنولیا گفت: »زنگ خطر 

هیوال. وای، حاال نه!«
االن وقت جشن تولد شاهزاده  ماگنولیا 

بود. وقت مناســبی بــرای حمله ی یک 

هیوال نبود.
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هیوالهــا اهمیتــی به جشــن تولد 

هیوالها  نمی دادند.  ماگنولیا  شــاهزاده 

فقط می خواســتند بز بخورند. وظیفه ی 

شاهزاده  ماگنولیای موقر و مؤدب نبود که 

جلوی هیوالها را بگیرد، ولی این کار کامالً 

مناسب شــاهزاده خانم سیاه پوش بود.
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شــاهزاده ماگنولیا یواشکی رفت توی 

انباری.

لباس پفِی مــورد عالقه اش را درآورد. 

کفش های شیشــه ای اش را درآورد. زیر 

لباســش، لباس سیاهی پوشــیده بود. 

نقابش را بست.



10

حاال دیگر شاهزاده ماگنولیا نبود.

شاهزاده سیاه پوش بود.


