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Willems, Mo سرشناسه: ویلمس، مو، ۱۹۶۸ - م.؛
عنوان و نام پديدآور: غافلگیری ھای جورواجور آماندا و تمساحش 

نویسنده و تصویرگر مو ویلمس ؛ مترجم مریم رئیسی.
مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال، ۱۳۹۸

مشخصات ظاھری: ۶۷ ص.: مصور (رنگی).
شابک: ۷ -۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۶۱۸ 
وضعیت فھرست نویسی: فیپا

Hooray for Amanda & her alligator!, c 2011 . :يادداشت: عنوان اصلی
يادداشت: گروه سنی: ب.

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

شناسه ی افزوده: رئیسی، مریم، ۱۳۶۱ - ، مترجم
رده بندی دیویی: ۱۳۹۸ غ ۹۴۵ و ۹۲ /۸۲۳ دا 

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۵۶۳۱۴۰۱
۷۱۱۲۲۰۱



برای همه کسانی که 
عاشق عروسک چوبی اند.

م.ر



شش و نیم داستان شگفت انگیز
درباره ی دو دوست شگفت انگیز



فهرست

۶ ۱- یک غافلگیری غافلگیرکننده 

۱۴ ۲- یک غافلگیری غافلگیرنکننده  

۲۶ ۳- یک غلغلک غافلگیرکننده  

۳۲ ۴- یک قیمت غافلگیرکننده  

۴۴ ۵- یک راه حل غافلگیرکننده    

۵۲ ۶- یک اکتشاف غافلگیرکننده  

۲۲  ۲/۵- یک غافلگیری اضافه تر  
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۱- یک غافلگیری غافلگیرکننده

۶



۷



آماندا به کتابخانه رفته بود تا کتاب های این هفته اش 
را امانت بگیرد. 

ولی تمساحش همراهش نرفته بود. 

تمساح، توی خانه منتظر بود تا 
آماندا برگردد. 

8



تمساح با خودش فکر کرد: اصالً دوست ندارم آماندا برود بیرون. 
اصالً نمی توانم صبور باشم. 

او تمام مدت توی اتاق قدم زد. 

یا با دمش بازی کرد. 
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