
وفایی

به انتشارات او خوش آمدید...

من و همکارانم بسیار خرسندیم که توانسته ایم در این راه گام 
مفیدی برداریم... و سپاسگزار از شما، که اگر یاری شما مردم 

عزیز نبود، ما را نیز این توان هرگز!
شما  یاری  به  نیاز  و  است  بسیار  راه  این  مشکالت  که  بدانید 

روزافزون تر از پیش!
به امید آن که راه را پر بارتر و آسان تر از پیش طی کنیم،

و آرزو کنیم که آن چه خود با این ابزار به دیگران می آموزیم،
خود به خالف آن دچار نگردیم و به حقوق هم احترام بگذاریم.

سپاس و سپاس... احترام و احترام



 چه کسی می خندد؟

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

بچه ها ببینید تمام دنیا از صرای خنده ی 
شما شاد شده و می خنده!  

همه این صدای قشنگ را شنیده اند!

نویسنده و تصویرگر: فرزانه بابایی
سال نشر:

گرافیک: مرجان خلج
طراح جلد: فرزانه بابایی

1 3 8 9

20  20
قطع کتاب

 من همانی هستم که فکر می کنم

-

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

نویسنده: لوئیز ال. هی
مترجم: مریم رزاقی

تصویرگر: مانوئال اسچوارز
سال نشر:

گرافیک: فرزانه بابایی
طراحی گرافیکی جلد: فرزانه بابایی

1 3 9 0

20  20
قطع کتاب

پیشگامان  از  یکی  عنوان  به  هی  ال.  لوئیز 
در زمینه خود یاری و رشد شخصیتی در جهان 

شهرت دارد.



پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

 نان ابری  

نویسنده: هی نَه بِک 
مترجم: کیانگ این لی

سال نشر:
گرافیک: فاطمه رئوف پی

طراحی گرافیکی جلد: فریبا رهدار

1 3 9 0

24 17
قطع کتاب

لذت دارد؟خوردن نان ابری،به کجا می رویم؟با خوردن نان ابری،  

افتخارات کتاب نان ابری:
هی َنه بِک )Hee-Na, Baek( با کتاب نان ابری در سال 2005 
بلونیا،    کودکان  کتاب  بین المللی  جشنواره  داستانی  بخش  در 

مقام نخست تصویرگری را از آن خود نمود.
سریال انیمیشن سه بعدی کتاب نان ابری، در جشنواره بین المللی 
انسی )Annecy( فرانسه شرکت کرده و به مرحله ی نهایی راه 

یافته است. 

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

سر  بگوییم  بهتر  است.  رمی  نام  به  موشی  داستان 
او غذایی درست می کند به نام »رتتوی«  آشپز رمی! 
که معجزه می کند... چرا؟ چون آشپزی یک هنر است 
رتتوی می تواند »فلسفی«  البته داستان  این هنر...  و 

هم باشد:
می خوریم، من  که  باشیم  چیزی  همان  ما  اگر  رمی: 

می خواهم بهترین را بخورم.
خب، یکی از بهترین ها برای خوردن، کتاب خودش است!! 

آخر، رمی، کتاب را گاز زده!

      با مقدمه ای جالب و خواندنی!

24 17
قطع کتاب

کاری از والت دیزنی و پیکسار
مترجم: ترانه وفایی

سال نشر:
گرافیک: فاطمه رئوف پی
مدیر هنری: ترانه وفایی

1 3 8 7

 رتتوی

رتتوی، کتابی گاز زده!! و جذاب!



پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

ت
کو

س

کالمخشونت و عدم خشونت
و

زمان و هدر دادنش

 مجموعه ی » فلسفه را بچشیم «
)همراه با لوح فشرده(

وقتی گرسنه تفکریم، فلسفه را بچشیم! 
پرسش های مهمی  به  این مجموعه  منوی  با کمک 

که در ذهن داریم، بهتر فکر می کنیم.
از بزرگ تر های عزیز خواهش می کنیم کتاب های این 
مجموعه را مطالعه بفرمایند تا بتوانند با فرزندانشان 
این  کارگاه   بپردازند.  گفتگو  به  و  شوند  همراه 
مجموعه هر بار با  موضوع های مختلف پیرو تقاضای 

شما  برگزار می شود.

وعادی بودن

عادی نبودن

نویسندگان: بریژیت البه
میشل پوئش و...

مترجم: ترانه وفایی
تصویر گر: ژاک عزم

24 17
قطع کتاب

زندگی  می کند،  فکر  که  همانطور  انسان 
کنیم، کوچک هم  اگر کوچک فکر  کند،  می 

زندگی خواهیم کرد...

در سال 1381 همین کتاب با عنوان فلسفه 
برای دخترم به چاپ رسیده است.

شامل پرسش و پاسخ...

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

1 3 8 9

نویسنده: روژه - پل دروا
مترجم: ترانه وفایی

سال نشر:
گرافیک: فریبا رهدار

 فلسفه برای فرزندم

14  20
قطع کتاب



از   101 دلیل حسابی برای این که 
بچه بودنمان خوش حال باشیم

با »کودکی« ماندن، هم  برای  با نشاط هم  کتابی 
برای کودکان را فهمیدن ... و هم برای کودکان.

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

نویسنده: بئاتریچه مازینی
مترجم: ترانه وفایی

تصویرگر: آنتون جورناتا فراری
سال نشر:

چاپ دوم: 
گرافیک: فاطمه رئوف پی 

طراحی جلد: ساالر باغیا

1 3 8 7
1 3 9 0

24 17
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پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

نویسندگان:

میشل پوئش

مترجم:

ژاگ عزم

ترانه وفایی

تصویر گر:

 استفاده از زمان و هدر دادنش
)همراه با لوح فشرده(

با کمک  داریم  زمان  درباره  که  پرسش هایی  به 
داستان های شیرین و ملموس این کتاب بهتر 
و  کردن  استفاده  مفهوم  اصالً  می کنیم:  فکر 

هدر دادن  زمان چیست؟
از کتاب: زمان آزاد چه اصطالح جالبی! معنایش 
این است که بقیه اوقات »زمان آزاد نیست«، 

زمان در زندان، در بند، در قفس است.
وگــرنه  است.  طور  همیـن  شک  بدون  بله! 

نمی گفتیم » زمان آزاد«.

انتشارات او نماینده ی رسمی مجموعه ی 
» فلسفـــــه را بچشیـــــم « در ایـــران.

حق کپی رایت پرداخت شده است. 

فلسفــــــــــه  را  بچشیـــــــــــم

استفاده از زمان 
و هـــدر دادنش استفاده از زمان و هـــدر دادنش

9 تا 99 سال

انتشارات او

w w w . o u p u b l i c . c o m

Prende Son Temps et Perdre Son Temps

کارگاه این کتاب در 

سایت

انتشارات او

9
7
8
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0
0
9
0
0
9
9
3
0

ش
دن

دا
در 

 ه
ن و

زما
از 

ده 
تفا

س
ا

1

 :CD
گویندگان: الهه گلپری، 
فرشاد رمضانی، ترانه وفایی

سال نشر:
گرافیک: فاطمه رئوف پی
مدیر هنری: ترانه وفایی

1 3 8 7

بریژیت البه

24 17
قطع کتاب



داستان دوست داشتن 

است...

برنده ی جایزه ی بهترین نویسنده از:
Private Peacful, Smart Prize & Guild Award

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

نویسنده: مایکل مورپرگو
مترجم: محمود امیرحسینی،

ترانه وفایی
سال نشر:

گرافیک: فاطمه رئوف پی 
طراحی جلد: فریش البرزکوه

1 3 8 9

 شیر پروانه ای،
14  20
قطع کتاب

دوست داشتنی که برای تجربه کردنش باید در زمان 

مناسب، در جای مناسب بود! چرا که پروانه ها زیاد 

نمی مانند!

و شیر ها هم اهل اسارت نیستند!
و ...

               )از نوشته ی مهدی روزرخ 
                 

   

                 در مورد شیر پروانه ای(
                 

                 
  

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

 جودی وفرد

داستان جودی و فرد به زبان انگلیسی!
صحبت از عشق است.

یک عشق آنی و بی دریغ که ریشه در...

1 3 8 8

نویسنده: علی کاشفی
تصویرگر: ارمغان رحمانپور

سال نشر:
رئوف پی،  فاطمه  گرافیک: 

ساالر باغیا

15  13
قطع کتاب



 او
)همراه با لوح فشرده(

حضوری جهان شمول که با حس بو سفر می کند. آن 
جا که با رنه دکارت، ویکتور هوگو، استفان ماالرمه، 
دوبووار،  سیمون  سارتر،  پل  ژان  پروست،  مارسل 
ژان ماری لک لزیو، آنتوان دو سنت اگزوپری و ... 
تالقی نگاه و اندیشه دارد، با آن ها همراه می شود 

... تا حقیقت: 
» در جستجوی حقیقتیم پس هستیم «.

نثری آهنگین همراه با تصویر و صفحه آرایی مناسب 
با فضای فکری کتاب.

                                   

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

:CD
گوینده: ترانه وفایی 

طراح صدا و انتخاب موسیقی: 
علی شهرآشوب

نویسنده: ترانه وفایی
تصویرگر: علی نامور

سال نشر:
مدیر هنری: ترانه وفایی

گرافیک: نسیم انصافی

1 3 8 5

14  20
قطع کتاب

CD کتاب او به صورت کتاب گویا

 نیایش
)همراه با لوح فشرده(                                

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

:CD
گویندگان: فرشاد رمضانی،
الهه گلپری، ترانه وفایی، 

فریبا  وفایی
 طراح صدا و انتخاب موسیقی: 

فرشاد رمضانی 

نویسنده: میگوئل رویز
مترجم: فریبا وفایی

سال نشر:
گرافیک: فاطمه رئوف پی

طراحی جلد: باسم الرسام 

1 3 8 8

14  20
قطع کتاب

لحظه هایی با نیایش!
آزادی  و  حقیقت  عشق،  سوی  به  را  ما  نیایش  قدرت 

شخصی هدایت می کند.
در این کتاب قصد ما این است که قدرت نیایش، عشق 
و شادی قلب خود را بیدار نماییم، و یگانگی با خالق را 
تجربه کنیم. باشد که هر کدام، عشق، حقیقت، و آزادی 

را شیوه خود بیابیم!

CD کتاب نیایش به صورت کتاب گویا



او  انتشارات  هماهنگی  پیرو  مجموعه  این 
نویسنده ی  و  ناشر  با  کتاب  مترجم  و همچنین 

محترم فرانسوی آن به چاپ رسیده. 

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

نویسنده: میشل پیکمال
مترجم: ترانه وفایی

سال نشر:
گرافیک: فاطمه رئوف پی، 

فریبا رهدار
طراح جلد: فاطمه رئوف پی 

1 3 9 0

14  20
قطع کتاب

افسانه ها 2 روح آب ها

نامزد منتخبخروس یا مرغ

را باز کنید و وارد شوید. 
در آن جا این کتاب را برای لذت اندیشیدن 

بزرگ تر و فراتر بخوانید. 
حتی اگر 9 سال دارید، باز هم وارد شوید...

 داستان های فلسفی جهان

فلسفی  حکایت های  و  افسانه ها  شامل 
ساده و پر محتوا، برگرفته از فلسفه ی غرب، 

اساطیر و خرد شرق.

در                                     

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

نویسنده: میشل پیکمال
مترجم: ترانه وفایی

سال نشر:
گرافیک: فاطمه رئوف پی
طراح جلد: فاطمه رئوف پی 

1 3 8 7

چوبدستی های عاجی

شاه لنگ

معده

14  20
قطع کتاب

افسانه ها 1



پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

14  20
قطع کتاب

نویسنده: میشل پیکمال
مترجم: ترانه وفایی

سال نشر:
گرافیک:  فاطمه رئوف پی
طراح جلد: فاطمه رئوف پی 

1 3 9 5

14  20
قطع کتاب

این جمالت و ضرب المثل ها را که از این طرف و آن طرف 
دنیا  جمع آوری کرده ام،  یاراي رشد من در همة سنین 
بوده اند. دلیل تمایل من  برای  گرد آوري  آن ها در این 

کتاب هم همین بود:  
این هم گنج خردمندي من!

میشل پیکمال
را باز کنید و 

و وارد شوید. 

 داستان های فلسفی جهان

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

نویسنده: میشل پیکمال
مترجم: ترانه وفایی

سال نشر:
گرافیک: فاطمه رئوف پی
طراح جلد: فاطمه رئوف پی 

1 3 9 5

بهشت پرنده ها

تبلیغ یا دروغ

زنگ تفریح شاعرانه

14  20
قطع کتاب

افسانه ها 3

حتی اگر 9 سال دارید در 

برای حفاظت از زمین



پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

نویسنده:ترانه وفایی
سال نشر:

گرافیک: فاطمه رئوف پی
طراح جلد: فاطمه رئوف پی 

1 3 9 0

14  20
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 قصه های سفید
)مجموعه داستان(

همه جا از کاغذ پر بود.
کاغذ هایي که با جوهر هاي مختلف سیاه شده بودند. 

قلمش را برداشت. بر کاغذ سفید گذاشت. 
کاغذ منتظر قلم. 

قلم منتظر نگارنده ي سطر ها . 
و واژه ها منتظر تر. 

انتظار کشیدن واژه ها، انتظار آساني نیست. 
در برابرشان تاب آوردن کار آساني نیست.

                                   

   نویسنده:ترانه وفایی

تحصیالت: ادبیات تطبیقینویسنده، مترجم و مدرس ترانه وفـایی: 
ایران و فرانسه

جلد دوم

همه جا از كاغذ پر بود.

كاغذ هايي كه با جوهر هاي مختلف سياه شده بودند. 

قلمش را برداشت. بر كاغذ سفيد گذاشت. 

كاغذ منتظر قلم . 

قلم منتظر نگارنده ي سطر ها . 

و واژه ها منتظر تر. 

انتظار كشيدن واژه ها، انتظار آساني نيست. 

در برابرشان تاب آوردن كار آساني نيست.

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

نویسنده: میشل پیکمال
مترجم: ترانه وفایی

سال نشر:
گرافیک:  فاطمه رئوف پی
طراح جلد: نوید شامیانی   

1 3 9 5

14  20
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نویسنده: شارلوت لِگو

 لِگو
ت

ارلو
: ش

نده
ویس

ن
ایی

ه وف
تران

م: 
ترج

م

مترجم: ترانه وفایی

www.oupublic.com  
انتشارات او

آن دياتكينه خبر نگار فرانسوي در مورد اين كتاب مي گويد:

مخـــاطب  به  هم  كه  ساده    و  كوچك  فراموشي  »يك 
به بزرگساالنى كه همة دنيا را  كودك مربوط مي شود و هم 
واگذاشتــه اند. بخت با آن هايي يار است كه  يك بار در سال 
استثناً سالروز تولدشان است! اين رهاشدگان با هر سن و سالى 
رها ييشان  موجب  كه  كنند  تقديم  آن هايى  به  را  كتاب  اين  مى توانند 
آن هايى  و  شده اند.  رها  بگويند  آن ها  به  فقط  كه  اين  براى  و  شده اند 
كه رها نشده اند هيچ كارى نمي كنند. بايستى كتاب را  به اميد دريافت 

محبتى در روز تولدشان يا هر روز ديگري، برايشان فرستاد. 

يك فراموشى كوچك و ساده كه مى شود براي همه ارسالش كرد. جلد 
كتاب به شكل بستة پستى است. و اين تمايل را ايجاد مى كند كه بخواهيم 
اين  اين است كه  باشيم، فرقي نمي كند چه كسي، مهم  مخاطب داشته 
كتاب براى همه مناسب است. صفحات كتاب سفيدباقي مي ماند اگر يك 
ناله  و  آه  صفحه  پايين  در  دارد،  رنگى  دماغ  يك  تنها  كه  گرد  موجود 
نمي كرد... فراموشي كوچولو، تند و سريع گفته شد!  موجود گرد متأسف 
خاطرش  به  را  خودش  نمي تواند  و  كرده  فراموش  او  كه  چيزى  است. 
و  صفحه  پايين    در  حاضر  هميشه  موجود  اين  كه،  است  اين  ببخشد، 
بيرون  از پوست سختش  مانند تخم مرغي كه مي خواهد   گرد  هميشه 
بياد مي گويد: » تولد تو بوده... نه يك تكه نخ پيدا مي شود نه يك تكه 
كاغذ. نه يك قلوه سنگ نه شعري براي آواز. از خودم خجالت مي كشم. 

خجالت از اين كه فراموش كرده ام.«...

... و با وجود همة اين ها ، حضور  مخاطب  از بايدهاست...

باال

پایین

روز بعد از تولد یا هر مناسبت دیگه این کتاب رو هدیه دهید !!!

ل 
سا
 7
7 
 تا
7 
 از
اى

ب ه
كتا

آن دیاتکینه خبر نگار فرانسوي در مورد این کتاب مي گوید:

»یک فراموشي کوچک و ساده که هم به مخـاطب کودك مربوط 
مي شود و هم به بزرگساالنی که همة دنیا را واگذاشتــه اند. 
بخت با آن هایي یار است که  یک بار در سال استثنًا سالروز 
تولدشان است! این رهاشدگان با هر سن و سالی می توانند 
رها ییشان  تقدیم کنند که موجب  به آن هایی  را  این کتاب 
شده اند و برای این که فقط به آن ها بگویند رها شده اند. و 
آن هایی که رها نشده اند هیچ کاری نمي کنند. بایستی کتاب 
را  به امید دریافت محبتی در روز تولدشان یا هر روز دیگري، 

برایشان فرستاد. 

... و با وجود همة این ها، حضور  مخاطب از بایدهاست ...

 فراموشی کوچولو



ِال
)همراه با لوح فشرده( 

خورشیـــد، که از 
تو می گذرد و می تابد

تو را برایم روشن تر می کند.
تو را 

را  وجودت  تمام  گویی  درخشنده تر؛  برایم 
می بینم.

و تنها در کنار توست
که این قدرت را می یابم. 

آسمان را از تو دیدن، 
آبی تر است.

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

:CD
گوینده: ترانه وفایی 

 طراح صدا :فرشاد رمضانی 
ساخت و انتخاب موسیقی: 

فرشاد رمضانی

نویسنده: ترانه وفایی
سال نشر:

گرافیک: فاطمه رئوف پی
طراحی جلد: باسم الرسام 

1 3 9 0

14  20
ال، راوی، کالغ و ...قطع کتاب

)نمی گردم، پیدا می کنم...(

CD کتاب اِل به صورت کتاب گویا

... او به زمین می آید تا گدایی حرف کند...

آیا آن ها نیز عاشقند؟ آدم ها عاشقند؟!

 آن ها نیز عاشقند؟
)همراه با لوح فشرده(      

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

:CD
گوینده: ترانه وفایی 

 طراح صدا :فرشاد رمضانی 
ساخت و انتخاب موسیقی: 

فرشاد رمضانی

نویسنده: ترانه وفایی
سال نشر:

گرافیک: فاطمه رئوف پی
طراحی جلد: باسم الرسام 

1 3 8 9

به من کمک کنید.

محتاجم بی راهم. دورافتاده  ام. به من کمک کنید.
یک حرف. حرفی برایم ندارید؟

...

14  20
قطع کتاب

CD کتاب آن ها نیز عاشقند؟ به صورت کتاب گویا



 بازی تی پی کارت 
بسته واژه

)TP( کارت های بازی- آموزشی تی پی
برای آموختن واژه های زبان فرانسه با لذت بازی. 

هر بسته شامل:
 96 کارت

بازی های  دستور  و  واژه ها  تلفظ  فشرده ی  لوح   
)VCD( مختلف پیشنهادی

 روش بازی به زبان های فارسی - فرانسه- انگلیسی
 برگه ی شمارش امتیاز 

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

بزرگساالن دوست داِر کار کودک و نوجوان و نیز با توجه به تعیین سطح 
زبان می توانند از این جعبه ها استفاده نمایند.

مؤلف و طراح بازی:
ترانه وفایی

تصویرگر: تونی ولف 
گوینده:ترانه وفایی

اجرای VCD: نوید شامیانی
مدیر هنری: ترانه وفایی 

طراح صدا:  علی شهرآشوب

  J e u  d e  T P  C a r t e

بسته های فرانسه و انگلیسی تی پی مشابه هستند. بنابراین 
می شود با این کارت ها دو زبانه هم بازی کرد.

F r a n ç a i s

تی پی کارت، یک بازی دسته جمعی و یا تک نفره
با دستور بازی مناسب هر سن!

هر بسته شامل:
 96 کارت

 لوح فشرده ی نمایش کارت ها، تلفظ واژه ها و دستور 
)VCD(بازی های مختلف پیشنهادی و نمایش آن

 روش بازی به زبان های فارسی - انگلیسی-فرانسه 
 برگه ی شمارش امتیاز 

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

مؤلف و طراح بازی:
ترانه وفایی

تصویرگر: تونی ولف
گویندگان:

سهیال نوروزی )بخش انگلیسی(
ترانه وفایی       )بخش فارسی( 

اجرای VCD: نوید شامیانی
مدیر هنری: ترانه وفایی 

طراح صدا:  علی شهرآشوب

T P  -  C a r d  G a m e

مورد تأیید دفتر تأمین رسانه های آموزشی وزارت آموزش و پرورش
این بسته ها در III - II - I  موجود می باشند.  

E n g l i s h  تی پی کارت

لذت یادگیری با تی پی کارت
بسته واژه



از انتشارات او خواهید خواند: بسته   CD  + کارت  پی  تی  بازی   
جمله سازی

جهت   )TP( پی  تی  آموزشی   - بازی  های  کارت 
آموزش »جمله« های زبان انگلیسی و فرانسه

بازی   بسته های  واژه،  بسته ی   3 ادامه  در 
جمله تحت عنوان تی پی » بله یا نه« به هدف 
آموزش جمله با همه ی واژه های سه 
بسته III - II - I تألیف و طراحی شده 

است.

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان

بزرگساالن دوست داِر کار کودک و نوجوان و نیز با توجه به تعیین سطح 
زبان می توانند از این جعبه ها استفاده نمایند.

مؤلف و طراح بازی:
ترانه وفایی

تصویرگر: تونی ولف
گرافیست داخل جعبه:

هادی خسروی
طراح روی جعبه: فاطمه رئوف پی

صدا: فرنوش کرمی
طراح صدا: علی شهرآشوب

مدیر هنری: ترانه وفایی

TP-Oui ou Non TP yes or No
E n g l i s h

F r e n c h

 وزن چیزها

8/5 تن

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها            نوجوانان           کودکان



از انتشارات او خواهید خواند:

 مینی مال من
نویسنده: فرید حسینیان تهرانی

 آخرین گاوهای دنیا
نویسنده: عباس سلیمی آنگیل

 نیم فاصله
نویسنده: مهدی روز رخ

 ستارگان بخت ما مقصرند
نویسنده: جان گرین

مترجم: غزاله جعفر زاده

 سرباز تیسفول
نویسنده: مایکل مورپرگو
مترجم: ستاره پور عبداله

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها          

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها

نوجوانان          

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها

پیشنهاد انتشارات او:
بزرگ تر ها    

نوجوانان        



تلفن: 
021 88 84 77 06

 88 83 98 42
فکس: 

021 89 77 98 29

 www.oupublic.com  
info@oupublic.com
 instagram.com/oupublic
telegram.me/oupublic


