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ت�دی� به اولی و فوبی 
 ج.ک

ت�دی� به خانواده ام 
ک.ه  

که «من را به ماه می برد»  ت�دی� به پروین بیات 
م.ا



لونا �اش� ��ه هاست.
��ه ها دنیای� را روشن می کنند.

ک پشت�، نی� آرمستران�، دراز می کشد تمام ش� با ال
و داستان ماجراجویی های هی�ان انگیز را می خواند. 





اس� بهترین دوست لونا، فرانکلین است.
فرانکلین با ب�یه ی دوست های لونا فرق دارد. 

 
او... ب�رگ تر است.
او... سبزتر است.



ب��ی  و�ت ها، هنگام بازی شطرنج،
فرانکلین یک دف�ه �طسه می کند و از دماغ� ش�له های مهتابی آبی رن� می دهد بیرون.



لونا و فرانکلین می خواهند جست�وگر شوند،
کنند که توی ک�اب ها درباره ی آن ها خوانده اند. و به جاهایی سفر 

با ه� تمرین کرده اند تا ن�شه خوانی یاد بگیرند. �تی ت�ش کرده اند
کنند.  به زبان موجودات دریایی و زبان های رم�ی و خاص ��بت 


