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من یک دوچرخه ی نو دارم!
دیگر نمی توانم صبر کنم، می خواهم 

سوارش بشوم!

نویسنده و تصویرگر: نورم فیوتی
مترجم: ناهید تمیم داری
مدیر هنری: علی بخشی

طراح گرافیک: سندس حمیدیان
نوبت چاپ: اول، 1401

تیراژ: 1000 نسخه
قیمت: 60000 تومان

شابک: 978-622-204-554-8 

سرشناسه: فیوتی، نورم
Feuti, Norm
 عنوان و نام پديدآور:ماجراهای جوجه تیغی جان:
 تیغ تیغی دوچرخه ی نو دارد/ 
نويسنده و تصويرگر نورم فیوتی ؛ مترجم ناهید تمیم داری.
 مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا،   ۱۴۰۱. 
 مشخصات ظاهری:   ۴۸ص. : مصور)رنگی(.
 شابک:  97۸-622-2۰۴-55۴-۸ 
 وضعیت فهرست نويسی: فیپا
Do you like my bike? :يادداشت: عنوان اصلی 
 يادداشت: گروه سنی:الف، ب.
 موضوع: دوچرخه  سواری -- داستان
Cycling -- Fiction :موضوع 
 موضوع: بهترين دوستان -- داستان
Best friends -- Fiction :موضوع 
 موضوع: دوستی -- داستان
Friendship -- Fiction :موضوع 
 موضوع: خارپشت ها -- داستان
Hedgehogs -- Fiction :موضوع 
 شناسه افزوده: تمیم داری، ناهید،   ۱۳5۱ - ، مترجم
 رده بندی ديويی:    796/6 دا   
 شماره کتاب شناسی ملی:  ۸9۰67۸5  
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نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چارچوب 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، 

Scholastic، 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.

3



5 4

اما، کاله ایمنی ا م را 
کجا گذاشته ا م؟

باید پیدایش کنم. بدون 
کاله ایمنی که نمی توانم 

دوچرخه سواری کنم!

به جالباسی که آویزان 
نیست.
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توی کمد لباس ها 
هم که نیست.

زیر تخت هم که 
نیست.

توی فریزر هم نیست.توی گلدان هم که نیست.

پس کجاست؟!
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کاله ایمنی ام گم شده. نمی توانم 
امروز دوچرخه سواری کنم.

وای! یادم آمد!



دیلینگ!
دیلینگ!
دیلینگ!
دیلینگ!

خرت!
خرت!
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گذاشته بودمش 
روی زین دوچرخه ام که 

یادم نرود کجاست.


