


سرشناسه: جان، جوری
John, Jory

عنوان و نام پديدآور: من تنبل نیستم! / نویسنده: جوری جان؛ تصویرگر: پیت آزولد؛ مترجم: آناهیتا حضرتی کیاوندانی.
مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال، ۱۴۰۱.

مشخصات ظاھری: ۳۶ ص.: مصور (رنگی). ۱۵ × ۱۵ س م.
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۳۸۱-۹
وضعیت فھرست نویسی: فیپا

The couch potato :يادداشت: عنوان اصلی
يادداشت: گروه سنی: ب.

موضوع: کودکان ـ راه ورسم زندگی ـ داستان
Children -- Conduct of life -- Fiction :موضوع

Family -- Fiction / موضوع: خانواده ـ داستان
Potatoes -- Fiction / موضوع: سیب زمینی ـ داستان

Laziness -- Fiction / موضوع: تنبلی ـ داستان
شناسه ی افزوده: آزولد، پیت، تصویرگر

Oswald, Pete :شناسه ی افزوده
شناسه ی افزوده: حضرتی کیاوندانی، آناهیتا،  ۱۳۶۲ـ، مترجم

رده بندی دیویی: ۳۰۵/۲۳۱دا  
شماره ی کتاب شناسی ملی: ۸۸۲۳۱۲۱

اطالعات رکورد کتاب شناسی: فیپا
۷۲۴۵۸۰۱

انتشارات پـرتقـال
من تنبل نیستم!

نویسنده: جوری جان
تصویرگر: پیت آزِولد

مترجم: آناهیتا حضرتی کیاوندانی
ویراستار: فرناز وفایی دیزجی

طراح جلد نسخه ی فارسی: نیلوفر مرادی
آماده سازی و صفحه آرایی: شهرزاد شاه حسینی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۳۸۱-۹

نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۱
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ایماژ
قیمت: ۶۲۰۰۰ تومان

۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com



برای یوئیل، میکو و مایا
ج.ج

برای اندرس
پ.آ



من یک سیب زمینی هستم.



البته نه یک سیب زمینی کوچک
مثل برادرم.

نه یک سیب زمینی شیرین 
مثل مادرم.

نه حتی پوره ی سیب زمینی 
مثل عمو ِاستو. 



من یک ولوزمینی ام. آره، همین، دقیقًا! من یک سیب زمینی ام که عاشق ولو شدن 
روی مبل راحتی است.

همه ی وقت آزادم را همین یک گُله جا به نشستن می گذرانم.



اصالً  چرا باید از روی این مبل راحتی دنج و گرم ونرم بلند شوم.
یک سیب زمینی دیگر بیشتر از این چه می خواهد...



ببینید: این را دارم...

و این...

و این...

و یکی از این ها...

و آن ها...

و این...

و آن...

و این ها.




