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برای دمیتری کا کمی 

و مارگارت فینک
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فصل اول: 
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خانم کورکر، معلم جدید، برای آشنایی با بچه های کالس چهارم 

آقای مدیر یکی یکی بچه ها را معرفی کرد.»واو« رفته بود سرِ کالس، کالس جدیدش!
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بعد نورا بداخالقه و دلیا عروسک فرنگی بودند.نفر اول لوییزا سه پیچ بود.
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نفر بعدی مری لولو بود.بعد تونی و آلفونس، دوقلوهایی که تقریبًا شبیِه هم بودند.
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و بتی از  َبد َبدتر نشسته بودند که دخترعمو و پسرعمو هستند.کمی آن طرف تر تیمی خفْن خوفناک



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

 این کاغذ 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 کاغذ درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی


