
یک قور ظریف
قورباغه ای

 نویسنده و تصویرگر:
غزاله بیگدلو





به نام خدا

سرشناسه: بيگدلو ، غزاله، ١٣۵٩
دآور: یک قور ظریف قورباغهیدآور: یک قور ظریف قورباغهیدآور: یک قور ظریف قورباغهای/  عنوان و نام پد

رگر غزاله بيگدلو.یرگر غزاله بيگدلو.یرگر غزاله بيگدلو. سنده و تصویسنده و تصویسنده و تصو نو
مشخصات نشر: تهران: هوپا، ١٣٩۴.

مشخصات ظاهری: ٣2 ص.: مصور)رنگی(.
شابک: ٣- ٩٣8۵0-0-٩78-600   

وضعيت فهرست نویسی: فيپا
ادداشت: گروه سنی:ب.یادداشت: گروه سنی:ب.یادداشت: گروه سنی:ب.

موضوع: قورباغهها -- داستان
موضوع: خيالپردازی -- داستان

ردهبندی دیویی: ١٣٩۴ ی ٩۵7 ب 8 /۵٩7 دا
شماره کتابشناسی ملی: ۴06١807

3 واحد دوم غربی یابان بیستون کوچهی دوم ال  1 میدان فاطمی 
8896 ن: 615 1 تل ستی: 3165376 ندو 

w w w . h o o p a . i r
i n f o @ h o o p a . i r

و است. ا م ر هو صارا برای ن ر ان و چاپ و ن  همهی ح
ا است. ن م رفی  د و م هایی ا متن کتا ف برای ن ادهی بخ  است

یک قور ظریف قورباغه ای
نویسنده و تصویرگر: غزاله بیگدلو

ویراستار: هدا توکلی
مدیرهنری: فرشاد رستمی

طراح گرافیک: م. حسین توکلی
چاپ اول: 1395

تیراژ: 2000 نسخه
قیمت:9000 تومان

شابک: 3 -978-600-93850-0



یک قور ظریف
قورباغه ای

 نویسنده و تصویرگر:
غزاله بیگدلو



ساعت ها از نیمه شب گذشته بود. پاپاال هنوز بیدار بود.

هزار بار مگس هایش را شمرده بود، اما خوابش نمی برد.

دلش می خواست مثل قورباغه های دیگر چشم هایش را ببندد و 

خواب ببیند.



پاپاال دوست داشت در خواب با چند تا مگس بوگندو پرواز کند.



یا با کرم های شب تاب فانوسی روشن کند و به شکار 

مگس های  چاق برود.



دلش می خواست 

خـواب ببیند با    

کرم های خاکی لیز 

توی زمین چاله می َکنـد.





نشر هوپا از همین نویسنده وتصویرگر منتشر کرده است:


