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جهان از کجا می آید؟ آیا چیزی هست؟

آیا همیشه وجود داشته؟

یا همه چیز از هیچ به وجود آمده؟
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آیا فقط در سیاره ی ما زندگی جریان دارد؟

یا جهاِن هستی سرشار از زندگی ا ست؟



8

آیا ممکن است ستارگان و سیارگانی باشند، بی آنکه کسی از 
وجود شان باخبر باشد؟
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آیا موجودات هوشمندی همچون ما در جهان وجود دارند؟

آیا آنجا کسی هست که دنیا را بهتر از ما بفهمد؟



 آثار گوردر برای کودکان و نوجوانان:

• قصر قورباغه ها
• کوتوله ی زرد

• پرسش ها

• سالم! کسی اینجا نیست؟
• قصری در پیرنه
• آنتون و یاناتان

هوپا و هرمس منتشر می کنند:

مجموعه  آثار یاستین گوردر

انتشارات هرمس و نشر هوپا با همکاری هم، برای اولین بار
در ایران، مجموعه ی آثار یاستین گوردر را با رعایت 

کپی رایت به زبان فارسی منتشر خواهند کرد.

 آثار گوردر برای جوانان و بزرگساالن:

• راز فال ورق
• راز تولد

• زندگی کوتاه است
• دختر مدیر سیرک

• کیش و مات
• عروسک گردان

• دنیای سوفی
• درون یک آینه، درون یک معما

• مایا
• دختر پرتقال

• آنا )داستانی درباره ی طبیعت(


