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انتشارات پـرتقـال

ممنونم آمو!

نویسنده و تصویرگر: اوگه مورا

مترجم: میترا امیری لرگانی

ویراستار: آزاده کامیار

طراح جلد نسخه ی فارسی: نیلوفر مرادی

آماده سازی و صفحه آرایی: مینا فیضی ـ مهدیه عصارزاده

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: 978-622-274-244-7

نوبت چاپ: اول - 1400

تیراژ: 1000 نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ایماژ

قیمت: 52000 تومان

سرشناسه: مورا، اوگه
Mora, Oge

عنوان و نام پديدآور: ممنونم آمو!/ نویسنده و تصویرگر: اوگه مورا؛ مترجم: میترا امیری لرگانی
مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال، 1400.

مشخصات ظاھری: 40ص.: مصور )رنگی(؛ 28/6×21/7 س م.
شابک: 978-622-274-244-7 
وضعیت فھرست نویسی: فیپا

Thank You, Omu!, 2018. :يادداشت: عنوان اصلی
موضوع: داستان های تخیلی

Fantastic Fiction :موضوع
موضوع: قدرشناسی -- داستان

Gratitude -- Fiction :موضوع
شناسه ی افزوده: امیری لرگانی، میترا، 1370، مترجم

رده بندی دیویی: 130دا
شماره ی کتاب شناسی ملی: 84968۵۵

7202401



آمو کلمه ا ی در زبان ایبو است به معنی 

»ملکه«.



ترجمه ی این کتاب تقدیم به خاله مرضیه؛

کـه هیچ جـا برایـم خانـه ی او نمی شـود و 

بهترین دست پخت دنیا را دارد!

م.ا





                         و خیابان بلند، در آخرین 
طبقه ی یکی از خانه ها، آمو داشت توی قابلمه ا ی بزرگ 

و تپلی، خوراک خوش لعاب قرمزی درست می کرد تا شام 

لذیذ آن شب باشد. کمی ادویه اضافه کرد، غذایش را هم 

زد و کمی از آن چشید.

آمو گفت: »عجب خوشمزه  شده! مطمئنم که خوشمزه تر 

از شام امشب به عمرم نخورده ام.«





از شام  را پایین گذاشت و رفت که قبل  و بعد آمو قاشقش 

کتابی بخواند. همچنان که آن خوراک خوش لعاب قرمز روی 

اجاق جوش می خورد و قل قل می کرد؛ عطر دلپذیرش از در و 

پنجره رد شد، از سرسرای ساختمان گذشت و خیابان و محله 

را برداشت. تا اینکه...

یک نفر پشت در بود. 

آمو در را باز کرد و...
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