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

از ناشر آن، Allen & Unwin، خریداری کرده است.

رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا«»نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، لی هابزلی هابز و ناشر خارجی 
آن، Allen & UnwinAllen & Unwin، 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 هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در 
ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت لی هابزلی هابز 

این کار را کرده است.

ی پدرم، جک، که 
برا

کاغذ و مداد دستم داد.
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فصل اول: 
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آیلین تک چشم را بعد از زنگ آخر توی کالس نگه داشته بودند 

و او راز خانم اشنورکل ترسناک را کشف کرد. خانم معلم جدید، 

همان خانم کورکرِ دست وپاچلفتی بود با لباس مبّدل.

آیلین تک چشم نمی توانست صبر کند تا راز او را فاش کند. این 

راز خیلی پنهان نمی ماند.
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اول به لوییزا سه پیچ زنگ زد.

او هم به ِبِرل تارزان تلفن کرد.

بعد از او نوبت نورا بداخالقه بود و دلیا عروسک فرنگی.

و بعد نوبت تونی و آلفونس، دوقلوهای تقریبًا شبیه هم.

نفر بعدی مری لولو بود. او هم به َهری کله گنده و ِبَرد بدجنسه و 

برادرش، ِدرِک، گفت، شاید هم َدرَک.
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ِدرِک یا َدرَک هم زنگ زد به اروین بی اعصاب. او هم زنگ 

زد به سیدنی اعصاب خط خطی که او هم خبر را رساند به 

گریتچین اسمتچین و طوطی ُدم درازش، پاتریشیا.

او هم که خبردار شد، خودش به 

بتی از َبد َبدتر خبر داد.

طولی نکشید تیمی خفِن 

خوفناک هم خبردار شد.
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سوزان ُعنُقه و بهترین دوستش، ِفَرن اخمالو، به التیشیا قشنگه 

گفتند، که او هم، گذاشت کف دست َبری نی نی چهره.

دیگر راز خانم اشنورکل راز نبود.

فصل دوم: 

از کله ای که مال خودش نبود
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همان موقع، خانم کورکر خوش حال و خندان رسید به خانه. 

باالخره می توانست با خیال راحت بنشیند و خودش باشد.

برای معلم مهربانی مثل خانم کورکر  قیافه ی ترسناک گرفتن 

آسان نبود. 

اما چطور باید از پِس ِولِوله های کالس چهارم »واو« برمی آمد؟



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

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


