


سرشناسه: کالفر، یون
Calfer, Eion

عنوان و نام پديدآور: داستان یک دوست خیالی/ نویسنده اوئن کالفر؛ تصویرگر الیور جفرز؛ مترجم شیدا میرزایی.
مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال، ۱۴۰۰.

مشخصات ظاھری: ۴۸ ص: مصور (رنگی).
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۰۳۴-۴
وضعیت فھرست نویسی: فیپا

Imaginary Fred,2015 :يادداشت: عنوان اصلی
يادداشت: گروه سنی: ج.

Fantastic Fiction / موضوع: داستان های تخیلی
Friendship -- Fiction / موضوع: دوستی -- داستان

Imagination in children -- Fiction / موضوع: تخیل در کودکان -- داستان
شناسه ی افزوده: جفرز، اولیور، تصویرگر

Jeffers, Oliver :شناسه ی افزوده
شناسه ی افزوده: میرزایی، شیدا، ۱۳۷۰ -، مترجم

رده بندی دیویی: ۱۳۰ د 
شماره ی کتاب شناسی ملی: ۷۳۵۶۰۴۷

وضعیت رکورد: فیپا
۷۱۷۶۹۰۱

انتشارات پـرتقـال
داستان یک دوست خیالی

نویسنده: اوئن کالفر
تصویرگر: الیور جفرز

مترجم: شیدا میرزایی
ویراستار: سارا طباطبایی

طراح جلد نسخه ی فارسی: حمیده سلیمانی
آماده سازی و صفحه آرایی: مینا فیضی ـ آزاده توماج نیا

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۰۳۴-۴

نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۰
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی و چاپ: مجتمع چاپ پرسیکا
صحافی: تیرگان

قیمت: ۴۹۰۰۰ تومان

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



برای زوج زبر و زرنگ خودم: فین و شون
ُا.ک

به دوست خیالی ام، 
ِاگبرت و دوست واقعی ام، مایکل

ُا.ج





سردرد آدم را کالفه می کند؛ درد نیش زنبور از آن هم بدتر است.
اما بدتر از درد نیش زنبور در روزی بارانی، چیزی است به نام...

تنهایی.

تنها بودن اصاًل کیف نمی دهد.

پنج دقیقه ی اولش خوب است اما بعدش دیگر تعریفی ندارد.
و اگر تنها باشی، تنهایی! نمی شود آرزوی داشتن دوست کنی و یکهو 

دوستی از راه برسد.
معمواًل که این جوری است. می توانی آن قدر آرزو کنی تا زیر پایت علف سبز 

شود، اما هیچ دوست خیالی ای از راه نمی رسد.

مگر اینکه...



... همه ی شرایط جور باشد،
و پای کمی الکتریسیته،



یا شانس

یا حتی جادو در میان باشد.

آن وقت درست همان موقع که احساس نیاز می کنی، یک دوست خیالی نصیبت می شود.



دوستی خیالی مثل فِرد.
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