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این کتاب قصه نیست این کتاب قصه نیست 
از وقتی  سـروکله ی  کرونا  پیدا  شـد  خیلی ها  درباره اش  کتاب  نوشته اند.  
قصـه  نوشـته اند.  مـا  هـم  می دانیـم  تـو  هـم  دربـاره ی  بیمـاری  کوویـد19  
یـا همـان  ویـروس  کرونـا  اطالعـات  بسـیاری  داری.  بعضی هـا  می گوینـد  
شـاید  کــرونا  بـه  همیـن زودی هـا  بـارش  را جمـع  کنـد  و بـرود.  بعضی هـا  

می گوینـد  معلـوم  نیسـت  شـاید حـاال  حاالهـا  با  ما  باشـد. 
ایـن کتـاب، کتـاب قصـه  نیسـت.  کتـاب  جالبی  اسـت  کـه  می خواهـد  تو  
را  بیشـتر  بـا  ویـروس کرونـا   آشـنا  کند.   شـاید  بـه  دردت  بخورد.  شـاید  تو  
کـه  می خوانـی،  بتوانـی  بـه  آن هـا  کـه  از  تو  کوچک ترنـد  کمک کنی کـه کرونا  
را  بهتـر  بشناسـند.  شـاید راحت تـر  از  ایـن  حرف هـا  بتوانـی کاری  کنـی  کـه  

کرونـا  کاری  به  کارت  نداشـته  باشـد. 



من  چاقالو  نیستم!من  چاقالو  نیستم!
الغــــــــر  و  دراز  هــم  نیسـتم!الغــــــــر  و  دراز  هــم  نیسـتم!
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