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

8آن مجاز است.
Klein wit visje en zijn 

papa by Guido Van Genechten 
First published in Belgium and the 

Netherlands in 2017 by Clavis Uitgeverij, Hasselt-
Alkmaar-New York 

Text and illustrations copyright © 2017 Clavis Uitgeverij, 
Hasselt-Alkmaar-New York 

All rights reserved.
Persian Translation © Houpaa Publication, 2022

نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا 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 ناشر آن، Clavis، 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.

 سرشناسه: گنکتن، گویدو وان،   ۱۹۵۷ -   م.
Genechten, Guido van

 عنوان و نام پدیدآور: بهترین بابای دنیا/ نویسنده و تصویرگر خیدوفان خنختن؛ 
ترجمه و ویرایش تحریریه نشر هوپا.

 مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا  ، ۱۴۰۱. 
 مشخصات ظاهری:   ۲۴ ص. : مصور )رنگی(.

 فروست: ماهی سفید کوچولو؛   ۸. 
 شابک:   ۲-۴۴۴-۲۰۴-6۲۲-۹۷۸:  دوره  ؛   ۹۷۸-6۲۲-۲۰۴-۵۲۹-6   

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
Klein Wit Visje en Zijn Papa. :یادداشت: عنوان اصلی 

 موضوع: حیوان های دریایی -- داستان
موضوع: ماهی ها -- داستان
موضوع: پدران -- داستان
 شناسه افزوده: نشر هوپا
 رده بندی دیویی:  ۵۹۷ دا  

 شماره کتابشناسی ملی:  ۸۸۲6۵۷۷  

نویسنده و تصویرگر: خیدوفان ِخِنخِتن
ترجمه و ویرایش: تحریریه ی نشر هوپا

مدیر هنری: علی بخشی
طراح گرافیک: سندس حمیدیان 
چاپ اول: 1401
تیراژ: 1000 نسخه

شابک دوره: 978-622-204-444-2
شابک: 978-622-204-529-6  
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دربارهیرنگها  درجستوجویمامان

دربارهیمتضادها   جشنتولد

دربارهیادراکفضایی   خداحافظی

دربارهیاحساسات   برجسنگی

دربارهیاعداد   قایمموشک

دربارهیدوستی   بازیگوشی

دربارهیخودآگاهی   شناگرماهر

دربارهیخودآگاهی  بهترینبابایدنیا

دربارهیمهارتهایارتباطی   دریایزیبا

دربارهیتفکرخالقانه   اعماقدریا

دربارهیمهارتهاومفاهیمپایه  حاالماهیسفیدکوچولویکعالمهچیزمیداند

مجموعهی
ماهیسفیدکوچولو


