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سوسن طاقدیس
تصویرگر: حمید خلوتی
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نویسنده: سوسن طاقدیس
تصویرگر: حمید خلوتی
دبیر مجموعه: محمدرضا شمس

ویراستار: سعیده کامرانی 
مدیر هنری: فرشاد رستمی

طراح گرافیک جلد: علی بخشی  
طراح گرافیک متن: سندس حمیدیان  
چاپ اول: 1400
تیراژ: 2000 نسخه
قیمت: 40000 تومان
شابک دوره: 978-622-204-349-0
شابک: 978-622-204-350-6

سرشناسه: طاقدیس، سوسن، ۱۳۹۹-۱۳۳۸.
Taghdis, Susan

عنوان و نام پدیدآور: گول گوالخین/نویسنده سوسن طاقدیس؛ تصویرگر حمید خلوتی.
مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری: ۱۱۲ ص.: مصور.
فروست: داستان های خبیث؛ ۱.

شابک: 0-۳4۹-۲04-6۲۲-۹7۸: دوره؛ ۹7۸-6۲۲-۲04-۳50-6
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: گروه سنی: ج.
موضوع: داستان های تخیلی

Fantastic Fiction :موضوع
موضوع: داستان های طنزآمیز فارسی

Humorolls stories :موضوع
شناسه افزوده: خلوتی، حمید، ۱۳60-، تصویر گر

رده بندی دیویی: ۱۳0 دا 
شماره کتابشناسی ملی: 7۳560۲7

بیستون،  خیابان  فاطمی،  میدان  تهران،  آدرس: 
کوچه ی دوم الف، پالک 3/1، واحد دوم غربی.

صندوق پستی: 1431653765
تلفن: 88998630 

www.hoopa.ir      info@hoopa.ir
 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر 

هوپا محفوظ است. 
 استفـاده از متـن این کتاب، فقـط برای نقـد و 
معرفی و در قالب بخش هایی از آن، مجاز است. 
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گول گوالخین فین فینو  1011  داستان های خبیث 1 / گول گوالخین

گول گوالخین فین فینو

گولگوالخین، فین و فین و فین
دماغشوباالکشید



رسیدبهمورچهالغره
دیددارهیکتوِتسفید  

بهسویلونهمیبره    



گول گوالخین فین فینو  1213  داستان های خبیث 1 / گول گوالخین

تاتاپ وتوتوپ و توتوپ تر
دادکشیدکه: »کالغ پر!

توِت سفید، َپرَپرتر«  
تندیپریدرویسرش   

توتروقاپیدوصافگذاشتتودهنش
َهپ و هاپ و    

هوپ و هوپ تر  
جویدوجویدبلندتر 
خندیدورفتجلوتر

 



گول گوالخین فین فینو  1415  داستان های خبیث 1 / گول گوالخین

گولگوالخین،فین و فین و فین
دماغشوباالکشید 

   

رسیدبهیککندویزرِدزنبور
زنبورایزردوبور

کندوُپرازعسلبود



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

بهامیددنیاییسبزتروسالمتر


