
تصویرگر: یلنا استوپر

مترجم: ناهید تمیم داری

مری نین





سرشناسه: نهین، مری
Nhin, Mary

 عنوان و نام پدیدآور: نینجای خجالتی/ نویسنده مری نین ؛ تصویرگر یلنا استوپر ؛ مترجم ناهید تمیم داری.
 مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا،   ۱۴۰۰. 

 مشخصات ظاهری:  ۴۰ص. : مصور)رنگی( . 
 شابک:  978-622-2۰۴-۴6۴-۰ 

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
  Shy Ninja. :یادداشت: عنوان اصلی 

 موضوع: کودکان -- راهنمای مهارت های زندگی -- داستان
Children -- life skills guides -- Fiction :موضوع 

 موضوع: هیجان ها در کودکان -- داستان
Emotions in children -- Fiction :موضوع 

 موضوع: خجالت در کودکان
Shame in children :موضوع 

 شناسه افزوده: استوپار، یلنا، تصویر گر
Stupar, Jelena :شناسه افزوده 

 شناسه افزوده: تمیم داری، ناهید،   ۱۳۵۱ - ، مترجم
 رده بندی دیویی:  ۳۰۵/2۳۱ دا  

 شماره کتابشناسی ملی:  8۴76۱۱۳  

نویسنده: مری نین
تصویرگر: یلنا استوپر

مترجم: ناهید تمیم داری
ویراستار: سیدنوید سیدعلی اکبر

مدیر هنری: علی بخشی
طراح گرافیک: سندس حمیدیان

چاپ اول: ۱۴۰۰
تیراژ: 2۰۰۰ نسخه

قیمت: ۳۳۰۰۰ تومان
شابک: 978-622-2۰۴-۴6۴-۰ 

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

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه ی دوم الف، پالک ۳/۱، واحد دوم غربی. 
صندوق پستی: ۱۴۳۱6۵۳76۵   تلفن: 8896۴6۱۵

 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 استفاده از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب 

بخش هایی از آن مجاز است.

Hoopa

Original title: Shy Ninja
Copyright ©Mary Nhin, 2019

All rights reserved.
Farsi translation copyright © Houpaa Publication, 2021

Farsi (Worldwide) edition published by arrangement with 
Montse Cortazar Literary Agency

(www.montsecortazar.com).

نشر هوپا در چهارچوب قانون بین المللی حق انحصاری نشر 
اثر )Copyright( امتیاز انتشار ترجمه ی این کتاب را به زبان فارسی در 
سراسر دنیا با بستن قرارداد از آژانس نویسنده ی آن، مری نین، خریداری 
کرده است. انتشار و ترجمه ی این اثر به زبان فارسی از سوی ناشران و 

مترجمان دیگر مخالف قوانین بین المللی و اخالق حرفه ای نشر است.

تقدیم به فرزندانم مایکی، ُکبه و ُجوُجو.
ترس را احساس کن؛ به هر حال باید تجربه اش کنی.



اگر نینجای خجالتی را نیم شناسید، معلوم است که نیم دانید 

اولش چقدر خجالتی بوده...

او هم یکی از نینجاها است...او آن قدر خجالتی بود که نیم توانست کارهایی را که دوست داشت، بکند.



توی مهمانی، او اول از 
همه سالم یم کند. 



توی صف آبخوری، با همه 

خوش و بش یم کند.



ایــن کتــاب دربــار  ہ ی نینجایــی اســت که احساســاتش 

ــراز  ــا را اب ــد آن ه ــور بای ــد چط ــد و یم دان را یم شناس

کنــد.

ایــن مجموعــه بــا زبــان و تصویرهــای ســاده کــودکان 

ــا احساســات  ــا مهارت هــای زندگــی و کنارآمــدن ب را ب

ناخوشــایند آشــنا یم کنــد. همچنیــن بــه کــودکان در 

شــناخت و بیــان احساســات و نیازهایشــان کمــک 

یم کنــد و بــرای تقویــت مهــارت حــل مســئله بســیار 

مناســب اســت. کــودکان از ایــن مجموعــه بســیار 

لــذت خواهنــد بــرد.

خوانــدن ایــن کتــاب را بــه کــودکان، والدیــن و مربیــان 

ــنهاد یم کنم. پیش

نازنین عین الیقین

مشاور کودک و نوجوان 

در حوزه ی فرزندپروری و مهارت های زندگی


