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هوپا محفوظ است. همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر 
 هرگونه اســتفاده  از متن این کتاب فقط برای 
نقد و معرفی و در قالب بخش هایی از آن مجاز 

است.
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نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب قانون 
بین المللی حق انحصاری نشر اثر)Copyright( امتیاز انتشار 
با بستن  این کتاب را در سراسر دنیا  فارسی  ترجمه ی 

قرارداد از ناشرآن، Scholastic، خریداری کرده است.

OWL DIARIES #9: EVA’S BIG SLEEPOVER
Copyright © 2016 by Rebecca Elliott. All rights 
reserved. Published by arrangement with Scholastic 
Inc., 557 Broadway, New York, NY 10012, USA
Persian Translation © Houpaa Publication, 2021

رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
الیوت  ربکا  کتاب،  نویسنده ی  از  »نشر هوپا«  یعنی 
و ناشر آن، اسکولاستیک، برای چاپ این کتاب به 
زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته 
و بابت انتشارش، سهم نویسنده، یعنی صاحب واقعی 

کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی 
 در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت 

ربکا الیوت این کار را  کرده است.
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11
جشِن تولِد جغدی

یکشنبه

سالم دفترچه ی عزیزم! 
باز هم منم! خودم، خوِد خودم،  اِوا بال ُقلُنبه... 

قرار اســت یک هفته ی جانمیجانجانیجانمیجانجانی داشته باشیم. 
می دانی چرا؟

چون شــنبه ی بعد جشن تولد من است. )ما جغدها به آن، 
روِز ازتخمدرآمدنازتخمدرآمدن هم می گوییم.(
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من عاشق این ها هستم:

وقتی کارَدستی می سازم، 
کثیف کاری کنم

کلمه ی قلوه سنگ

کارت بازی با خانواده ام

هدیه ها!

شب های پُرستاره

نامه گرفتن

شربت  توت وحشِی مامان

خنداندِن دوست هایم

هاها!هاها!
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من عاشق این ها نیستم:

کلمه  ی حلزوِن بی صدف

وقتی لباسی که عاشقش هستم، 
دیگر اندازه ام نیست.

غذا خوردِن کثیف پَثیِف نی نی مو

صدای گوش خراِش رعد و برق

ساندویچ های برگ کبابِی مامان

مریض شدن

وقتی کتابم تاالپ روی صورتم 
می افتــد. )آن وقت ها که موقِع 

کتاب خواندن خوابم می برد.(

ناراحت کردن دوست هایم



هوپا مارکت، فروشگاه اینترنتی هوپا
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