


سرشناسه: باتنر، باربارا
Bottner, Barbara

عنوان و نام پديدآور: کالس قصه خوانی خانم بروکس: من اصالً کتاب دوست ندارم!/ نویسنده باربارا باتنر؛ تصویرگر مایکل امبرلی ؛ مترجم نسرین وکیلی.
مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاھری: ۲۷ ص.: مصور (رنگی). ۲۲ × ۲۹ س م.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۸۵۶-۳ 

وضعیت فھرست نویسی: فیپا
Miss Brooks loves books! (and I don't), c2018 :يادداشت: عنوان اصلی

يادداشت: گروه سنی: ج.
موضوع: داستان ھای کودکان انگلیسی

Children's stories, English :موضوع
شناسه ی افزوده: امبرلی، مایکل ، ١٩۶٠ - م. ، تصویرگر

Emberley, Michael :شناسه ی افزوده
شناسه ی افزوده: وکیلی ، نسرین ، ١٣٢٣ -، مترجم

رده بندی دیویی: ۸۲۳/۹۲ دا
شماره ی کتاب شناسی ملی: ۶٠۵٩٨۴۶

۷۱۳۵۹۰۱

انتشارات پـرتقـال

کالس قصه خوانی خانم بروکس: من اصالً کتاب دوست ندارم!
نویسنده: باربارا باتنر

تصویرگر: مایکل امبرلی

مترجم: نسرین وکیلی

ویراستار: مسعود ملک یاری

مشاور هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور

طراح جلد نسخه ی فارسی: نیلوفر مرادی

آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی پرتقال / زهرا گنجی ـ آزاده توماج نیا ـ شهرزاد شاه حسینی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۸۵۶-۳

نوبت چاپ: اول - ۹۹

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی: نقش سبز

چاپ: اندیشه ی برتر

صحافی: تیرگان

قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان

۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com
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خانم بروکس ک�ابدار ما اس�. او عا�� ک�اب اس�، خی�ی زیاد. 



او عا�� ک�اب های »خرگوش �راری«، 
»بابار«، »س�ر به سرزمین وحشی ها« و 

»کرم ابریشم گرسنه« اس�.



از ���� ��و�� �� ���� ��ا ���� ������ا�� ���س ��ی ��ّ�ل �� ����.
ݢ���ب ��ت �����.» ݢ او �� ����: «��ن �� ��ا�� ��� �� �� ا��ازه ی �� از ݢ
��ـ� �� ��ـ� ���ـ� ��و�ـ� �� ��� ���دی ��ت �� ��د و �ـ�ط �� ���م �� 

ا�� ���س، ��� را �� ��رش �� ا��ازد. 




