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سرشناسه: مکنالتی، استیسی
McAnulty, Stacy

عنوان و نام پديدآور: من مریخ هستم: زمینی ها خوش آمدید!/ نویسنده: استیسی مک آنلتی؛
تصویرگر: استیوی لوئیس؛ مترجم: آناهیتا حضرتی  کیاوندانی.

مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال، 1401.
مشخصات ظاھری: 36 ص: مصور )رنگی(. 15 × 15 س م.

شابک: 978-622-274-442-7 
وضعیت فھرست نویسی: فیپا

Mars! Earthlings Welcome, c2021. :يادداشت: عنوان اصلی
يادداشت: گروه سنی: ب، ج.

Science fiction / موضوع: داستان های علمی
Mars )Planet( / موضوع: مریخ

Planets / موضوع: سیاره ها
شناسه ی افزوده: لوئیس، استیوی، تصویرگر

Lewis, Stevie :شناسه ی افزوده
شناسه ی افزوده: حضرتی  کیاوندانی، آناهیتا، 1362-، مترجم

رده بندی دیویی: 500دا
شماره ی کتاب شناسی ملی: 8875030

7247101

انتشارات پـرتقـال
من مریخ هستم: زمینی ها خوش آمدید!

نویسنده: استیسی مک آنلتی
تصویرگر: استیوی لوئیس

مترجم: آناهیتا حضرتی  کیاوندانی
ویراستار: سارا طباطبایی

طراح جلد نسخه ی فارسی: سپیده حسین جواد
آماده سازی و صفحه آرایی: سجاد قربانی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: 978-622-274-442-7 

نوبت چاپ: اول ـ 1401
تیراژ: 1000 نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ایماژ
قیمت: 62000 تومان



فضانوردان ناسا، می شود من همراهتان باشم؟ 
استیسی مک آنلتی

برای ِکنی و شارلوت، دوست های راه دورم
استیوی لوئیس

برای فضانوردان آینده )یا به قول من مریخ نوردان آینده(
مریخ 



مأموریت به مریخ
زمان: هرچه زودتر، بهتر

)البته نه تا چند دهه ی آینده(
مکان: )ُخب معلوم است( مریخ

دعوت نامه



سالم بر ساکنان زمینسالم بر ساکنان زمین،، یا به قول خودش: یا به قول خودش:
سیاره ی جذاب!سیاره ی جذاب!

دعوت نامه

مأموریت به مریخ
زمان: هرچه زودتر، بهتر

)البته نه تا چند دهه ی آینده(
مکان: )ُخب معلوم است( مریخ

می  خواهم رسماً دعوتتان کنم تشریف بیاورید به من! می  خواهم رسماً دعوتتان کنم تشریف بیاورید به من! 
سیاره ی محشر!سیاره ی محشر!



بگذارید خودم را معرفی کنم.بگذارید خودم را معرفی کنم.
من مریخ مجلل هستممن مریخ مجلل هستم،،

خواهر موردعالقه ی زمین.خواهر موردعالقه ی زمین.


