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شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۵۰۲-۹ 
وضعیت فھرست نویسی: فیپا

The very last castle, c 2018. :يادداشت: عنوان اصلی
موضوع: داستان ھای کودکان انگلیسی

  Children's stories, English :موضوع
موضوع : شجاعت -- داستان
  Courage -- Fiction :موضوع

موضوع : قلعه ھا
 Castles :موضوع

شناسه ی افزوده: پت، مارک، ۱۹۷۰ - م.، تصویرگر
  Pett, Mark :شناسه ی افزوده

شناسه ی افزوده: لطیفی خواه، پریا، مترجم
رده بندی دیویی: ۱۳۹۷ پ۲۱۴ج۸۲۳/۹۱۴ دا

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۵۵۱۸۳۱۴
۷۱۰۳۷۰۱

انتشارات پرتقال
پیش به سوی قلعه

نویسنده: تراویس جانکر
تصویرگر: مارک ِپت

مترجم: پریا لطیفی خواه
مشاور هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور

طراح جلد نسخه ی فارسی: محمد جواد جمشیدی
آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی پرتقال / سندس حمیدیان - مهدیه عصارزاده - فریبا دولت آبادی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۵۰۲-۹

نوبت چاپ: اول - ۹۷
تیراژ: ۵۰۰ نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: اندیشه ی برتر
قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان



برای دخترم پانته آ 
که مهربان است و شجاع.

پ.ل



درست وسط یک شهر کوچک، رو به آسمان یک چیزی قد کشیده بود 
که نمی شد باورش کرد. 

یک قلعه. 



این قلعه، راستش را بخواهید، آخرین قلعه ی سرپا مانده بود. البته قبل ترها قلعه ها 
خیلی زیاد بودند، اما روزها و شب های زیادی آمدند و رفتند و همه شان یا سقوط 

کردند یا خراب شدند یا از بین رفتند. همه به جز همین یکی. 
از توی این قلعه هیچ کس بیرون نمی آمد، هیچ کس هم یادش نبود چرا. 

هیچ کس هم اجازه نداشت برود توی قلعه. 



آن باالی باال
از توی برج، 
نگهبان قلعه

مردم شهر را 
می دید 

که ناامید
و بی صدا 

این طرف 
و آن طرف 
می رفتند. 


