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تازه ها

خانه ای که در آن بزرگ شدیم

موج ها

دریاچه ی مه آلود

قسم به این زندگی

خاطرات خانه ی ابری

لیزا جول/ ترجمه ی علی شاهمرادی/  456 صفحه/ 41000 تومان

کری النزدیل/ ترجمه ی فرشاد شالچیان/  384 صفحه/ 35000 تومان

ریچل کین/ ترجمه ی مریم رفیعی/ 416 صفحه/ 41000 تومان

رنه کارلینو/ ترجمه ی منا اختیاری/ 376 صفحه/ 35000 تومان

بهنام ناصح/ 19۲ صفحه/ ۲0000 تومان

»خانــه ای کــه در آن بــزرگ شــدیم« قصــه ی قیــد و بندهــای روابــط خانوادگــی اســت و نشــان دادن اینکه 
وقتــی انســان ها چالش هــای همیشــگی کنــار هــم بــودن در یــک خانــواده را تــاب نمی آورنــد، چگونــه از 

هــم دور می شــوند و بــه ورطــه ی ســقوط می افتنــد.
بــه قــول منتقــدان، ایــن رمــان، داســتانی شــگفت انگیز، قــوی و تاثیرگــذار دارد کــه یــک خانــواده ی عادی 

و در عیــن حــال فوق العــاده را روایــت می کنــد.

مالــی برینــان، بعــد از حادثــه ی دلخراشــی کــه خانــواده اش را از هــم پاشــید، مــردی را کــه دوســت 
داشــت، و خطایــی را کــه مرتکــب شــده بــود پشــت ســر رهــا کــرد و دور شــد. مالــی، دوازده ســال 
بعــد، زندگــی تــازه ای بــرای خــودش و دختــرش ســاخته اســت؛ اســتاد تاریــخ هنــر بــا شیشــه های 
دریایــی کــه از ســاحل جمــع می کنــد زیــورآالت زیبــا و منحصربه فــردی می ســازد و دختــرش را 
در محیطــی امــن و پــر از محبــت -شــرایطی کــه خــود از آن محــروم بــود- پــرورش می دهــد. امــا ...

جینــا رویــال نمونــه ی یــک زن معمولــی اســت؛ یــک زن خانــه دار کمــرو بــا ازدواجــی موفــق و دو فرزند 
دوست داشــتنی. ولــی وقتــی یــک تصــادف، زندگــی مخفیانــه ی همســرش بــه عنــوان یک قاتل ســریالی 
را فــاش می کنــد، جینــا مجبــور می شــود خــود را بــه عنــوان گوئـِـن پراکتــور از نــو بســازد: مــادری کــه 
بــه خاطــر فرزندانــش می جنگــد . ولی دقیقــا در زمانی کــه آرامــش را در خانــه ی جدیدشــان در مجاورت 
دریاچــه ی اســتیلهاوس یافته انــد، اتفاقــات ناخوشــایندی آغــاز می شــوند کــه جــان او و فرزندانــش را بــه 

خطــر می اندازنــد...

وقتــی اولیــن رمــان نویســنده ی مرمــوز »جــی کالبــی«، بــا فــروش خیره کننــده اش تبدیل بــه رخــداد ادبی 
ســال می شــود، امیلیــن بــا بی رغبتــی آن را می خوانــد. او به عنــوان مــدرس مدعو نویســندگی در دانشــگاه 
UC کــه بــا ناکامی هــای شــغلی و رابطــه ی طوالنــی و پرفرازونشــیبش درگیر اســت، عالقه ای به تحســین 
موفقیــت نویســنده ای جــوان و بااســتعداد نــدارد. بااین حــال، امیلیــن از همــان صفحــه ی اول مدهــوش 

داســتان امرســون و جکســون می شــود، دو دوســت دوران کودکــی کــه عاشــق هــم می شــوند و ...

»خاطــرات خانــه ی ابــری« قصــه ی سرگشــتگی انسان هاســت؛ قصــه ای کــه نویســنده آن را در لفافــی از 
حکایت هــای تلــخ و شــیرین بــا زبانــی شــیوا بیــان می کنــد، بــه نحــوی کــه خواننــده کتــاب بــا خواندن 

چنــد ســطر نخســت، تــا انتهــا چــون ســفری در زمــان بــا قهرمــان کتــاب همــراه می شــود . 
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تازه ها
خاما

یوسف علیخانی/ چاپ  دهم/ 448 صفحه/ 40000 تومان

تمام چیزهایی که نمی گوییم
کری النزدیل/ ترجمه ی سارا نجم آبادی/ چاپ  سوم/ 384 صفحه/ ۲9500 تومان

ایمــی، قصــد دارد بــا عشــق دوران کودکــی اش ازدواج کنــد، خانــواده ای بســازد و رســتوران پــدر و مادرش 
را بخــرد. امــا زمانــی کــه نامــزدش، جیمــز دوناتــو، در یــک ســانحه ی دریایــی ناپدیــد می شــود، زندگــی 
ایمــی را هــم آب می بــرد، تــا در روزی کــه قــرار اســت در کلیســا بــرای مراســم ازدواجشــان حاضر شــود 

و در تشــییع جنــازه ی جیمــز شــرکت کند...

همــه ی عشــق ها و نفرت هــا بــرای ایــن بــوده کــه کســی »خاما«یــش را پیــدا نکــرده. یــا خامــا را دیــده 
و نشــناخته، و یــا شــناخته و نتوانســته بــه وصالــش برســد. خامــا نبایــد نوشــته می شــد. یــک بــار یکــی 
خیلــی ســال قبــل، او را زندگــی کــرد و در شــبی، ایــن راز مگــو را گفــت و دیگــر به ســخن درنیامــد. الل 
شــد.  و گذشــت و گذشــت و گذشــت تــا رســید بــه یکــی کــه کارش گفتــن اســت. ایــن کلمه هــا امیــد 
دارنــد خامــا زنــده شــود و آن راوی هــم. بــه رقــص و بــه رنگ رنــگ زرد و قرمــز ایــن حلقــه ی آتــش، 

بایــد کــه جــاری شــد...

صدای آرچر
میا شریدن/ ترجمه ی منا اختیاری/ چاپ  سوم/ 384 صفحه/ 36000 تومان

داســتان زنی ســت کــه بــه کابــوس یک شــب وحشــتناک زنجیر شــده و مــردی که عشــقش کلیــد آزادی 
زن اســت. همچنیــن داســتان مــرد بی صدایــی اســت کــه  بــا جراحتــی طاقت فرســا زندگــی می کنــد و 
زنــی کــه بــه او کمــک می کنــد تــا صدایــش را بازیابــد. ایــن کتــاب، داســتان رنــج، تقدیــر، و قــدرت 

دگرگون کننــده ی عشــق اســت.

دروغ های کوچک بزرگ
لیان موریارتی/ ترجمه ی  سحرحسابی/ چاپ  پنجم/ 448 صفحه/ 40000 تومان

قصــه کســانی را روایــت می کنــد کــه بــه دلیــل تــرس از آبــرو، اســرار زندگی شــان را بــه هیچ کــس حتــی 
دوســتان و نزدیــکان خــود بیــان نمی کننــد. قتلــی رخ می دهــد، »جیــن« یکــی از مادرهای مدرســه اســت. 
او قربانــی اشــتباه و رفتــار مــردی شــده اســت کــه ســال ها بــر زندگــی او ســایه انداختــه اســت و از نظــر 

مخاطــب اولیــن متهــم قتــل بــه حســاب می آیــد امــا ایــن همــه ماجرا نیســت.
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جوجو مویز/ ترجمه ی مریم مفتاحی/ چاپ  هفتم/ 656 صفحه/ 45000 تومان
اسْب رقصان

ناتاشــا مکولــی، وکیــل و حقوقــدان، به اجبــار بــا همســر ســابقش در یــک خانــه زندگــی می کنــد، زندگی 
او مختــل شــده و توانایــی حرفــه ای اش بــه دالیلــی زیــر ســؤال رفتــه اســت. وقتــی بــازی روزگار ســارا را 
در مســیر او قــرار می دهــد، ایــن فرصــت نصیــب ناتاشــا می شــود تــا بــه زندگــی خــود ســر و ســامانی 
بدهــد. امــا او نمی دانــد کــه ســارا رازی در دل دارد... رازی کــه زندگــی همــه ی آنهــا را تغییــر خواهــد داد...



تازه ها

زن همسایه

سیاسنبو

پیرزن دوباره شانس می آورد
کترینا اینگلمن سوندبرگ/ ترجمه ی کیهان بهمنی/ چاپ  دوم/ 448 صفحه / 31000 تومان

همــه چیــز از یــک مهمانــی شــام آغــاز می شــود. رمانــی مهیــج و معمایــی دربــاره ی یــک زوج جــوان و 
همسایه شــان کــه ظاهــراً بــا هــم دوســت اند. رمانــی مملــو از دروغ هــا، خیانت هــا و رازهــای میــان زن 

و  شوهرها.

مجموعــه داســتان »سیاســنبو« متشــکل از هفــت داســتان کوتاه ســت کــه هــر داســتان بــه نحــوی ادامــه 
ــدن  ــا خوان ــان ب ــد همزم ــده احســاس کن ــن موضــوع باعــث می شــود خوانن ــل اســت. ای داســتان قب
مجموعــه ای از داســتان های کوتــاه، در حــال خوانــدن رمانــی اســت کــه ارتبــاط حــوادث داســتان ها، آن 

ــد. ــکل می ده را ش

»مارتــا اندرســون« بــه همــراه دوســتان خــود در بانــد بازنشســته ها، شــن کش، مغــز، آناگرتــا و کریســتینا، 
پــس از فــرار از ســوئد و پــس از ماجراجویی هایــی در آمریــکا، بــار دیگــر بــا هویــت جعلــی بــه ســوئد 
بازمی گردنــد. اعضــای بانــد هم چــون قبــل مصمــم هســتند بــرای کمک بــه مســتمندان و ســالخوردگان 

ســاکن آسایشــگاه ها صنــدوق ســرقت را فعــال نگــه دارنــد. امــا این بــار...
ادامه رمان: پیرزنی که تمام قوانین را زیر پا گذاشت

شاری الپنا/ ترجمه ی عباس زارعی/ چاپ  پنجم/ 304 صفحه/ ۲3500 تومان

محمدرضا صفدری/ چاپ  سوم/190 صفحه/ 16000 تومان
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گیل هانیمن/ ترجمه ی آرتمیس مسعودی/ چاپ سوم/ 408 صفحه/ 36000 تومان
الینور آلیفنت کامال خوب است

هرگــز کســی بــه الینــور نگفته اســت کــه زندگــی باید بهتــر از خــوب باشــد.  الینور آلیفنــت در برقــراری 
ارتبــاط اجتماعــی بــا مشــکالتی روبه روســت و هرچــه را کــه فکــر می کند، بــه زبــان مــی آورد. او برنامه ی 
زندگــی اش را طــوری چیــده اســت کــه از هــر نــوع تعامــل اجتماعــی دور باشــد. حتــی آخــر هفته هــا را 
هــم طــوری تنظیــم می کند کــه پیتــزای منجمد، نوشــیدنی و گفتگــوی تلفنی بــا مــادرش، جــزء برنامه ی 
همیشــگی اش باشــد. امــا وقتــی ریموند، کارشــناس شــلخته و دســت و پا چلفتــی اداره ســر راهــش قرار 

ــرد... می گی

ما تمامش می کنیم
کالین هوور/ ترجمه ی آرتمیس مسعودی/ چاپ چهاردهم/ 39۲ صفحه/ 35000 تومان

گاهی اوقات، کسی که دوستت دارد، بیش از همه آزارت می دهد.
وقتــی لیلــی بــا یــک جــراح مغــز و اعصــاب خوش تیــپ بــه نــام رایــل کینکیــد وارد رابطــه می شــود، 
ناگهــان زندگــی برایــش آن قــدر زیبــا می شــود کــه باورکردنــی نیســت امــا وقتــی دغدغه های مربــوط به 
رابطــه ی جدیــد، ذهــن لیلــی را بــه خــود مشــغول کرده اســت، خاطــرات اتلــس کاریگن، اولین عشــقش 

   پرفروش ترین رماِن نیویورک تایمزو رشــته ای کــه او را بــه گذشــته  پیونــد می دهــد، درگیــرش می کنــد...

برنده ی جایزه ی گلد اوارد )Gold award( برای پرفروش ترین رمان های جهان

Costa برنده ی جایزه ی ادبی  ،The British Book Awards 2018 رمان سال بریتانیا، برگزیده



تازه ها
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کالین هوور/ ترجمه ی آرتمیس مسعودی/ چاپ چهاردهم/ 39۲ صفحه/ 35000 تومان

   پرفروش ترین رماِن نیویورک تایمز

Costa برنده ی جایزه ی ادبی  ،The British Book Awards 2018 رمان سال بریتانیا، برگزیده

قصه ی اساطیر )بررسي و توضیح هزار و یک شب و قصه هاي ایراني براساس مباني اسطوره ها(

سه مجموعه داستان )عرصه های کسالت / پرگار/ قصه هاي مكرر( 

دو رمان )تماشای یک رویای تباه شده / باغ سرخ( 

محمدعلي علومي/ 880 صفحه/ 73000 تومان )گالینگور(

بیژن بیجاری/ ۲7۲ صفحه/ ۲1000 تومان

بیژن بیجاری/ 3۲0 صفحه/ ۲5000 تومان

حکایــت، داســتان، قصــه و افســانه همــه تعابیــر و اصطالحاتــی هســتند کــه در ادبیــات کهــن ما، ســابقه 
و کارکــرد داشــته اند و همــواره ارتبــاط گســترده و ژرفــی میــان افســانه ها و اســاطیر برپــا و جــاری بــوده 
اســت. موضــوع اصلــی کتــاب »قصــه ی اســاطیر« تطبیــق، بررســی و تحلیــل افســانه های ایرانی بــا مبانی 
اســاطیری اســت، و از »هــزار افســان« دوران هخامنشــیان و اشــکانیان کــه منبــع اصلــی »هزار و یک شــب« 

اســت تــا افســانه های رایــج در فرهنــگ مــردم را در بــر می گیــرد.

گاهــی برخــی از نویســنده ها نــه بــه دلیــل یــک داســتان یــا رمــان، بلکــه بــه خاطــر مجموعــه آثارشــان 
شــناخته می شــوند. بیــژن بیجــاری متولــد ۱۳۳۰ اصفهــان، از نویســنده های نســل ســوم داستان نویســی 
معاصــر ایــران بــه دلیــل زبــان پاکیزه و خلــق دنیایی ســیال و جــاری و توجه به زیرســاخت روان شــناختی 
شــخصیت های داســتان هایش و در عیــن نــگاه ویــژه اش بــه مــرگ، چهــره ای متفــاوت و شــناخته شــده  

در ایــن عرصــه اســت...

گاهــی برخــی از نویســنده ها نــه بــه دلیــل یــک داســتان یــا رمــان، بلکــه بــه خاطــر مجموعــه آثارشــان 
شــناخته می شــوند. بیــژن بیجــاری متولــد ۱۳۳۰ اصفهــان، از نویســنده های نســل ســوم داستان نویســی 
معاصــر ایــران بــه دلیــل زبــان پاکیزه و خلــق دنیایی ســیال و جــاری و توجه به زیرســاخت روان شــناختی 
شــخصیت های داســتان هایش و در عیــن نــگاه ویــژه اش بــه مــرگ، چهــره ای متفــاوت و شــناخته شــده  

در ایــن عرصــه اســت...

به سوی آسمان ها
آن ماری میرز/ ترجمه ی مرجان مردانی/ چاپ  دوم/ ۲7۲ صفحه/ 17500تومان

ملــودی، قهرمــان ده ســاله ایــن داســتان از وقتــی یــادش می آیــد عاشــق پریــدن بــوده و رؤیــای پــرواز را 
در ســر می پرورانــد. باالخــره یــک روز رؤیــای او بــه حقیقــت می پیونــدد. ملــودی از روی تــاِب پــارک 
پــرت می شــود و لحظــه ای بعــد در ســرزمین اســرار آمیز چیمــرون فــرود می آیــد. ســرزمینی سرشــار از 

رؤیاهــا کــه ...

غریبه ای در خانه
شاری الپنا/ ترجمه ی عباس زارعی/ چاپ  دوم/ 3۲8 صفحه/ ۲9000 تومان

چــرا بایــد از خانــه ای کــه دوســتش داری فــرار کنــی؟ منتظــر شــوهر محبوبــت هســتی تــا از ســر کار 
برگــردد. مشــغول آمــاده کــردن شــام هســتی، منتظــری کــه همســرت بیایــد و از امــروزش بگویــد. ایــن 
آخریــن چیــزی اســت کــه بــه خاطــر مــی آوری... در بیمارســتان بــه هــوش می آیــی، نمی دانــی چــرا 
آنجــا هســتی. می گوینــد دیوانــه وار و بــا ســرعتی سرســام آور در خطرناک تریــن منطقــه ی شــهر رانندگی 
می کــرده ای و تصــادف کــردی. پلیــس بــه تــو شــک دارد، امــا همســرت بــاور نمی کنــد خالفی از تو ســر 

زده باشــد... و خــودت... نمی دانــی چــه چیــزی را بایــد بــاور کنــی...
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ُدختِر آسیابان

اژدهای دماوند

مارگارت دیکنسون/ ترجمه ی مریم مفتاحی/ چاپ  سوم/ 6۲4 صفحه/ 56000 تومان

معصومه میرابوطالبی/ 11۲ صفحه/ 9000 تومان

ــۀ جامعــه، به خصــوص  ــگاه حقیران ــد کــه ن ــی زندگــی می کن ــر آســیابان، در فضای ــا فارســت، دخت اِم
پــدرش، بــه او اجــازه نمی دهــد کــه بــا وجــود توانایی هــای تحســین برانگیزش، خــود را بیــرون از خــط 

و مرزهــای جنســیتی کــه برایــش کشــیده شــده، ببینــد و بــاور کنــد.

ســفری پرهیجــان در ســرزمینی کــه دور نیســت امــا ناشــناخته اســت. اژدهایــی از قــرون پیشــین کــه بــا 
دروغ و نیرنــگ آدمیــان تغذیــه می شــود، از دماونــد برمی خیــزد تــا دنیــای آدم هــا را یک بــاره نابــود کنــد. و 

پســری کــه کســی انتظــارش را نــدارد قهرمــان ایــن داســتان می شــود و بــه جنــگ اژدهــا مــی رود.

راز
کاترین هیوز/ ترجمه ی سودابه قیصری/ چاپ  دوم/ 400 صفحه/ ۲6000 تومان

مــری رازی را از چهــل ســال پیــش حفــظ کــرده. از ایــن ســو بـِـت دنبــال پاسخ هاســت. هرگــز واقعیت را 
دربــاره ی پــدرش نمی فهمــد، امــا شــناختن مــرد می توانــد تنهــا راه نجات پســرِ درمانــده اش باشــد. وقتی 
بـِـت بریــده ی روزنامــه ای را میــان وســایل مــادرش پیــدا می کنــد، می فهمــد کــه کلیــد آینــده ی کودکــش 

در گذشــته ی خــود او نهفته اســت...

ساالر مگس ها
ویلیام گلدینگ / ترجمه ی دکتر ناهید شهبازی مقدم/ چاپ  سوم/ 3۲0 صفحه/ ۲0500 تومان

نویســنده بــا برگزیــدن بیانــی کنایــی و پــر از تمثیــل، و انتخاب مکانــی در ناکجاآبــاد و زمانی نامشــخص، 
بــه داســتان هویتــی فرازمانــی و اســطوره ای بخشــیده اســت و باعــث مانــدگاری این اثر شــده اســت. این 
رمــان از لــزوم حاکمیــت قانــون در جوامــع انســانی می گویــد، و نشــان می دهــد کــه چگونــه تــرس و 

برنده ی جایزه ی ادبی نوبلتوحــش می توانــد پایــان نقطــه ی معصومیت انســان باشــد.

یک پک
جانت ایوانویچ/ ترجمه ی زهره زادسر/ ۲96 صفحه/ ۲۲500 تومان

اســتفانی پالــم، مأیــوس از ازدواجــی ناموفــق و در تــالش بــرای فرامــوش کردن گذشــته، بــه کار خطرناک 
تعقیــب و تحویــل مجرمیــن بدهــکار، می پــردازد. آشــنایی بــا رنجــر، جــوان ثروتمنــد و خــوش ظاهری 
کــه صاحــب یــک مؤسســه ی معتبــر سیســتم های حفاظــت و ایمنــی اســت، او را بــر ســر دو راهــی 

احساســی قــرار می دهــد...



میوه ی خارجی
جوجو مویز/ ترجمه ی مریم مفتاحی

چاپ  سیزدهم
6۲4 صفحه/ 44000 تومان

ــتند درِ ِ  ــتاق هس ــیلیا، مش ــی و س لوت
دنیــای جدیــدی را بــه روی خــود 
بگشــایند. وقتــی گروهــی سنت شــکن 
از لنــدن می آینــد و در عمــارت آرکیدیــا 
ســاکن می شــوند، بعــد از گذشــت پنج 
ــه  ــراری ک ــدن اس ــال ش ــا برم ــه، ب ده
ســال ها در آن مدفــون بــود، ایــن ســؤال 
ــز می شــود  ــا هرگ مطــرح می شــود: آی

از گذشــته ی خــود گریخــت؟

لــو کالرک بــه خیلــی چیزهــا پــی بــرده 
اســت... می دانــد کیلومترهــا بیــن خانه  ی 
جدیــدش در نیویــورک و دوســتش 
ــد  ــت. می دان ــه اس ــدن فاصل ــام در لن س
کارفرمــای جدیــدش آدم نازنینی اســت و 
ــد.  ــان می کن ــرش رازی را از او پنه همس
ــت  ــن اس ــد ای ــو نمی دان ــه ل ــزی ک چی
ــه  ــا کســی آشــنا خواهــد شــد ک ــه ب ک
ــرا  ــد، زی ــر و رو می کن ــی اش را زی زندگ
ایــن فــرد او را یــاد دوســتی می انــدازد و...

یک بعالوه یک
جوجو مویز/ ترجمه ی مریم مفتاحی

چاپ شانزدهم
568صفحه/ 43000 تومان

ــک  ــالوه ی ــه خوش بین بع ــک زن همیش ی
غریبــه ی شکســت خورده؛ »جــس تومــاس« 
زنــی بــا دو شــغل و دو بچــه، از پــس 
هزینه هــای زندگــی خــود و فرزندانــش 
برنمی آیــد و هیچ وقــت پــول کافــی نــدارد. 
بــا پوشــیدن دمپایــی الانگشــتی بــه اســتقبال 
بهــار مــی رود و وقتــی روزگار زمینــش 
می زنــد، نهایــت تالشــش را می کنــد دوبــاره 
روی پــا بایســتد . بــا ایــن همــه، مشــکالتی 

ــه... ــد ک ــود دارن وج

من پیش از تو

ــی و  ــو، در اوج جوان ــرِ ماجراج ــل ترین وی
ســالمت و ثــروت، اتفاقــی برایــش رخ 
ــر  ــی اش تغیی ــه ای زندگ ــد، در لحظ می ده

او...  و  می کنــد 
ــقی  ــان عش ــک رم ــو« ی ــش از ت ــن پی »م
نیســت، امــا عشــق، عنصر اصلــی آن اســت؛ 
عشــقی متفــاوت کــه از چارچوب هــای 
زمینــی خــارج می شــود و بــه الیــه ی آرمانــی 
ــی  ــات درون ــی احساس ــد و پیچیدگ می رس

ــازد. ــال می س ــان را برم انس

جوجو مویز/ ترجمه ی مریم مفتاحی
چاپ شصتم

 536 صفحه/ 41000 تومان

پس از تو 

لوســیا کالرک، دختــر پرســتاری کــه درِ 
دنیــای بزرگتــری بــه رویــش گشــوده شــده 
اســت، مــی رود تــا زندگــی را از ســر بگیرد و 
آهنگــی دیگــر از بــودِن خویش بنــوازد. پس 
از تحــول عظیمــی کــه در او رخ داده اســت، 
ــود و  ــه رو می ش ــدی رو ب ــه جدی ــا تجرب ب
ــه  ــورد ک ــم می خ ــه ای رق ــه گون ــرایط ب ش
یــک بــار دیگــر بــر ســر دوراهــی می ایســتد 

امــا...

جوجو مویز/ ترجمه ی مریم مفتاحی
چاپ  چهلم

55۲صفحه/ 4۲000 تومان

از پرفروش های نیویورک تایمز   پرفروش ترین رمان ِ نیویورک تایمز   پرفروش ترین رمان ِ نیویورک تایمز

از پرفروش های نیویورک تایمز

جوجو مویز/ ترجمه ی مریم مفتاحی
چاپ  هفتم

 656 صفحه/ 45000 تومان

جوجو مویز/ ترجمه ی مریم مفتاحی
چاپ  ششم

 614 صفحه/ 46000 تومان

هنوز هم مناسْب رقصان

ــار  ــدان، به اجب ــل و حقوق ــی، وکی ناتاشــا مکول
ــی  ــه زندگ ــک خان ــابقش در ی ــر س ــا همس ب
ــی  ــده و توانای ــل ش ــی او مخت ــد، زندگ می کن
ــه  ــؤال رفت ــر س ــی زی ــه دالیل ــه ای اش ب حرف
اســت. وقتــی بــازی روزگار ســارا را در مســیر 
او قــرار می دهــد، ایــن فرصــت نصیــب ناتاشــا 
می شــود تــا بــه زندگــی خــود ســر و ســامانی 
ــد کــه ســارا رازی در دل  ــا او نمی دان بدهــد. ام
دارد... رازی کــه زندگــی همــه ی آنهــا را تغییــر 

ــد داد... خواه

مارگارت دیکنسون/ ترجمه ی مریم مفتاحی/ چاپ  سوم/ 6۲4 صفحه/ 56000 تومان

معصومه میرابوطالبی/ 11۲ صفحه/ 9000 تومان

7

ویلیام گلدینگ / ترجمه ی دکتر ناهید شهبازی مقدم/ چاپ  سوم/ 3۲0 صفحه/ ۲0500 تومان

رمان خارجی
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رمان خارجی

پیرزنی که تمام قوانین را زیر پا گذاشت
کترینا اینگلمن سوندبرگ/ ترجمه ی کیهان بهمنی/ چاپ  دهم/  486 صفحه/ 43000 تومان

»مارتــا اندرســون« هفتــاد و نــه ســاله، رویــای فــرار از آسایشــگاه و ســرقت از بانــک را در ســر می پروراند. 
او تصمیــم می گیــرد زندگــی پرهیجانــی بــرای خــود بســازد، پــس بــه همــراه  چهــار دوســت قدیمــی 
خــود، دســت بــه کار می شــود. اعضــای ایــن گــروه پنــج نفــره بــه بانــد بازنشســته ها معــروف می شــوند، 
آن هــا ابتــدا در برابــر قوانیــن ســخت گیرانه ی آسایشــگاه شــورش می کننــد؛ اعتــراض به ســاعِت خــواِب 
اجبــاری، و غذایــی کــه در ظــروف پالســتیکی بــه آن هــا داده می شــود. امــا قــدم بعــدی وارد شــدن بــه 

جرگــه ی تبهــکاران حرفه ای اســت...

داستانی است لطیف و آرام درباره روابط دوستانه یک ریاضیدان و خدمتکار او. ریاضیدانی که ۱7 سال پیش در 
حادثه ی رانندگی دچار آسیب مغزی شده و این آسیب شرایط روحی و روانی عجیبی برای او به وجود آورده 

است. او قادر نیست هیچ چیز جدید را به خاطر بیاورد و حافظه اش فقط 8۰ دقیقه دوام دارد.

خدمتكار و پروفسور
یوکو اوگاوا/ ترجمه ی کیهان بهمنی/ چاپ یازدهم/ ۲48 صفحه/ 17500 تومان

پرفروش ترین رماِن سال ژاپن، ترجمه شده به بیش از ۲6 زبان زنده دنیا

دختری که پادشاه سوئد را نجات داد

نومبکــو مایکــی،  دختــر سیاه پوســت و نابغه ی ریاضیــات در یکــی از فقیرترین محــالت آفریقای جنوبی 
زندگــی می کنــد. دســت تقدیــر او را ابتــدا بــه یــک مرکــز تحقیقــات اتمــی می کشــاند و پــس از آن در 
حالــی کــه مأمــوران ســازمان های جاسوســی او را تعقیــب می کننــد، نومبکــو همــراه بــا یک بمــب اتمی 

روانــه ی ســوئد می شــود. در ادامــه... 

یوناس یوناسون/ ترجمه ی کیهان بهمنی/ چاپ دهم/ 584 صفحه/ 5۲000 تومان

انتقام )یازده داستان سیاه(
یوکو اوگاوا/ ترجمه ی کیهان بهمنی/ چاپ سوم/  ۲08 صفحه/ 15000 تومان

بیشــتر خواننــدگان خانــم یوکــو اوگاوای ژاپنی را به واســطه ی رمان خدمتکار و پروفســور می شناســند اما 
جالــب ایــن کــه اوگاوا بــا نــگارش مجموعه داســتان انتقام )یازده داســتان ســیاه( در فهرســت نویســندگان 
برتــر شایســته ی دریافــت جایــزه داســتان خارجــی ایندپندنت قــرار گرفــت. مجموعه حاضر کــه ترجمه 

دقیــق عنــوان ژاپنــی آن جســد خاموش و خاکســپاری غلط اســت...

من از گردنم بدم میاد
نورا اِفرون/ ترجمه ی کیهان بهمنی/ 164 صفحه/ 11000 تومان 

»مــن از گردنــم بــدم میــاد« مجموعــه مقــاالت طنــزی اســت بــه قلــم نــورا افــرون کــه بــا نگاهــی طنــز 
بــه بعضــی مســائل مربــوط بــه زنــان می پــردازد. تجربیــات جالــب او در مقــام کارآمــوز در کاخ ســفید و 
همــکاری بــا بعضــی از چهره هــای هالیــوود از جملــه دیگــر موضوعاتــی اســت کــه در ایــن مجموعــه 

ــد. ــنده بوده ان ــت مایه ی کار نویس دس
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رمان خارجی

پرفروش ترین رماِن سال ژاپن، ترجمه شده به بیش از ۲6 زبان زنده دنیا

گیل هانیمن/ ترجمه ی آرتمیس مسعودی/ چاپ سوم/ 408 صفحه/ 36000 تومانیوناس یوناسون/ ترجمه ی کیهان بهمنی/ چاپ دهم/ 584 صفحه/ 5۲000 تومان
الینور آلیفنت کامال خوب است

هرگــز کســی بــه الینــور نگفته اســت کــه زندگــی باید بهتــر از خــوب باشــد.  الینور آلیفنــت در برقــراری 
ارتبــاط اجتماعــی بــا مشــکالتی روبه روســت و هرچــه را کــه فکــر می کند، بــه زبــان مــی آورد. او برنامه ی 
زندگــی اش را طــوری چیــده اســت کــه از هــر نــوع تعامــل اجتماعــی دور باشــد. حتــی آخــر هفته هــا را 
هــم طــوری تنظیــم می کند کــه پیتــزای منجمد، نوشــیدنی و گفتگــوی تلفنی بــا مــادرش، جــزء برنامه ی 
همیشــگی اش باشــد. امــا وقتــی ریموند، کارشــناس شــلخته و دســت و پا چلفتــی اداره ســر راهــش قرار 

ــرد... می گی

ما تمامش می کنیم
کالین هوور/ ترجمه ی آرتمیس مسعودی/ چاپ  چهاردهم/ 39۲ صفحه/ 35000 تومان

گاهی اوقات، کسی که دوستت دارد، بیش از همه آزارت می دهد.
 وقتــی لیلــی بــا یــک جــراح مغــز و اعصــاب خوش تیــپ بــه نــام رایــل کینکیــد وارد رابطــه می شــود، 
ناگهــان زندگــی برایــش آن قــدر زیبــا می شــود کــه باورکردنــی نیســت امــا وقتــی دغدغه های مربــوط به 
رابطــه ی جدیــد، ذهــن لیلــی را بــه خــود مشــغول کرده اســت، خاطــرات اتلــس کاریگن، اولین عشــقش 

   پرفروش ترین رماِن نیویورک تایمزو رشــته ای کــه او را بــه گذشــته  پیونــد می دهــد، درگیــرش می کنــد...

وقتی خاطرات دروغ می گویند
سی بل هاگ/ ترجمه ی آرتمیس مسعودی/ چاپ  دوم/  35۲ صفحه/ ۲3000 تومان

یک قتل؛ یک اعتراف و یک دروغ
بیســت و پنــج ســال پیــش، کیتــی از خانــه فــرار کــرده اســت و بازنگشــته اســت، امــا ناگهــان بــه شــکل 
اعترافــی هولنــاک، در زندگــی صمیمی تریــن دوســتش، اولیویــا ظاهــر می شــود. پدر همســر اولیویــا که از 
احســاس گنــاه رنــج می بــرد، می گویــد ســال ها پیــش، کیتــی را بــه قتــل رســانده اســت. تــام بــه آلزایمــر 

مبتالســت و داســتانش بجــز بخــش مخــوف آن، با خطــا و اشــتباه همراه اســت...
رمان پرکشش دیگری از نویسنده ی رماِن پشت سرت را نگاه کن

ــک  ــوده شــده و در ی ــه رب ــی شــود، متوجــه می شــود ک ــدار م ــو بنســون، از خــواب بی ــی کل وقت
دخمــه ی زیرزمینــی زندانــی اســت امــا اصــال بــه یــاد نمــی آورد چه طــور بــه  آن مــکان آمــده اســت. 
او از آن جــا می گریــزد امــا کســی داســتانش را بــاور نمی کنــد. ناچــار می شــود بــرای کشــف واقعیــت 

و بــرای زنــده مانــدن، ردپــای خــود را دنبــال کنــد. امــا چــه کســی کلــو را تعقیــب می کنــد؟

پشت سرت را نگاه کن
سی بل هاگ/ ترجمه ی آرتمیس مسعودی/ چاپ پنجم/ 35۲ صفحه/ ۲5000 تومان

پر فروش ترین رمان »روانشناسی« و »ژانر وحشت« با موضوع زنان

اولین تماس تلفنی از بهشت

یــک روز صبــح، در شــهر کوچــک کلدواتــر میشــیگان زنگ هــای تلفــن بــه صــدا درمی آینــد. صداهــای 
پشــت خــط ادعــا می کننــد دارنــد از بهشــت تمــاس می گیرنــد. آیــا ایــن بزرگ تریــن معجــزه ای اســت 
کــه تــا آن زمــان روی داده، یــا صرفــا یــک شــوخی ظالمانــه اســت؟ وقتــی خبــر ایــن تلفن هــای عجیب 
همــه جــا پخــش می شــود، افــرادی از خــارج کلدواتــر دســته دســته بــه آنجــا می آینــد تــا شــاید بتواننــد 

در ایــن معجزه ســهیم شــوند کــه...

میچ آلبوم/ ترجمه ی آرتمیس مسعودی/  چاپ سوم/ 4۲4 صفحه/ ۲7500 تومان

پرفروش ترین رماِن نیویورک تایمز

Costa برنده ی جایزه ی ادبی  ،The British Book Awards 2018 رمان سال بریتانیا، برگزیده
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عمومی
پــروژه شــادی )یــا چــرا مــن ســعی می کنــم در تمــام ماه هــای ســال، صبــح آواز بخوانــم، کمــدم را مرتــب کنــم، 

درســت دعــوا کنــم، ارســطو بخوانــم و بیشــتر تفریــح کنــم(
نوشته ی گریچن رابین/  ترجمه ی آرتمیس مسعودی/   چاپ شانزدهم/  39۲  صفحه/ 31000 تومان

ماجــراي نوشــته شــدن ایــن کتــاب از ایــن قــرار اســت که خانــم روبیــن یــک روز بارانــي ســوار اتوبوس 
داخــل شــهر بــوده کــه ناگهــان از خــود می پرســد: »اصــال مــن از زندگــي چــه می خواهــم؟« 

شادي را به فرزند خود هدیه کنید
نوشته ی  بتی راد/  ترجمه ی آرتمیس مسعودی/   چاپ دوم/ 160 صفحه/  9000 تومان

آیا شما هم به استرس اعتیاد دارید؟
نوشته ی دبی مندل/ ترجمه ی آرتمیس مسعودی/ ۲80  صفحه/ 1۲500 تومان

کتــاب »شــادی را بــه فرزنــد خــود هدیــه کنید« کتابــی دربــاره نکات کاربــردي اســتفاده از هــوش هیجاني 
ــه مخاطــب آمــوزش داده  ــه گام ب ــه صــور گام ب ــه کــودکان اســت کــه ب ــژه از دوران کودکــي ب ــه وی ب
مي شــود. تقریبــاً تمــام موفقیت هــاي بــزرگ زندگــي از طریــق فراگیــري هــوش هیجانــي و پــرورش آن 

ــرد. در کــودکان صــورت مي گی

کتــاب »آیــا شــما هــم بــه اســترس اعتیــاد داریــد؟« نشــان می دهــد می تــوان اعتیــاد بــه اســترس را تــرک 
کــرد و زنــان می تواننــد در مقابــل فشــارهای بیرونــی در خــود مصونیت ایجــاد کــرده، به خود ِ واقعی شــان 
کــه در درون شــان مدفــون شــده، برســند. ایــن کتاب، مطالــب مفیدی دربــاره تقویــت خــود، ورزش کردن 
و مراقبــت از خــود، خودشــیفتگی معقــول، ابــراز درســت هیجانــات و نقش شــوخ طبعــی در روابــط زنان 

را مطــرح می کنــد.

پرفروش ترین  رمان ِ  »نیویورک تایمز« 

جنوب دریاچه سوپریور
الن ایرگود/ ترجمه ی آرتمیس مسعودی/  456 صفحه/ ۲1500 تومان

وقتــی مدلیــن از شــیکاگو بــه مقصــد ســاحل دریاچــه ســوپریور خــارج می شــود، هرگــز فکــر نمی  کــرد 
زندگــی اش تــا ایــن انــدازه متحول شــود. وقتی مســئولیت نگهداری یکــی از دوســتان خانوادگــی اش را به 
عهــده می گیــرد، در کنــار دو خواهــر مســن کــه یکــی تنــد مــزاج و لجبــاز و دیگــری شــیرین تر از عســل 

اســت، احســاس ســردرگمی می کنــد امــا...

؟
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نوشته ی گریچن رابین/  ترجمه ی آرتمیس مسعودی/   چاپ شانزدهم/  39۲  صفحه/ 31000 تومان

        برنده ی جایزه ی اورنج انگلیس سال ۲011، نامزد نهایی جایزه ی ادبی بوکر سال ۲010

برنــده ی جایــزه ی ملــی کتــاب گاالکســی بــرای رمانِ جنایــی ســال، پرفروش تریــن زمان ســال ســاندی تایمــز و نیویورک 
تایمــز، ترجمــه شــده به بیــش از چهــل زبــان دنیا

داســتان مــادری جــوان و پســر 5 ســاله اش اســت کــه در اتــاق کوچکــی زندانــی شــده و هیچ وقــت اجازه 
خــروج نداشــته اند. اتــاق بــرای جــک کوچولــو همــه چیــز اســت و بــرای مــادرش یک جهنم شــخصی. 
ــر ســقف،  ــوده و فقــط نورگی ــاغ اســیر ب ــک ب ــاده در ی ــرت و دورافت او به مــدت 7 ســال در آلونکــی پ

روشــنایی دنیــای خــارج را نشــانش می دهــد.

اتاق
اِما ُدون اِهو/ ترجمه ی علی قانع/ چاپ شانزدهم/ 360 صفحه/ 31000 تومان

کریســتین هــر بــار کــه می خوابــد و خوابــش اندکــی عمیــق می شــود، حافظــه اش را بــه کل از دســت 
می دهــد و ایــن اتفــاق ناگــوار بخشــی از تجربــه روزانــه اش شــده اســت. رمــان »پیــش از آن کــه بخوابــم« 
نوشــته ی »اس.جی.واتســون« بــا اســتقبال فراوانــي در کشــورهاي غربــي روبه رو شــده، تــا جایي که فیلمی 

بــه همیــن نــام بــا بــازی »نیکــول کیدمن« ســاخته شــد.

پیش از آن که بخوابم
اس.جی.واتسون/ ترجمه ی  شقایق قندهاری/ چاپ سیزدهم/ 47۲ صفحه/ 4۲000 تومان

زندگی دوم
اس.جی.واتسون/ ترجمه ی  شقایق قندهاری/ چاپ  ششم/  560 صفحه/ 50000 تومان

جولیــا بــه ظاهــر، زندگــی خوبــی دارد، امــا هنگامــی کــه متوجــه می شــود خواهــرش در حملــه ی فــرد 
ناشناســی بــه قتــل رســیده اســت، می خواهــد هرطــور شــده بــه علــت آن پی ببــرد. پــس از مدتــی، زمانی 
کــه تصــور می کنــد پلیــس موفق نشــده ســرنخی پیدا کنــد، تصمیــم می گیــرد خــودش وارد عمل شــود. 
درهمیــن رابطــه ســعی می کنــد بــا هویــت خواهــرش وارد ســایت های اینترتــی شــود کــه خواهــرش بــه 
آن هــا ســر مــی زده اســت، امــا... رمانــی جــذاب، خیره کننــده و پــر دلهــره، از رازهایــی کــه پنهــان کرده ایــم.
از پرفروش های نیویورک تایمز

تابستان آن سال
دیوید بالداچی/ ترجمه ی شقایق قندهاری/ چاپ چهارم/ 416 صفحه/ 37000تومان

نزدیــک کریســمس اســت، جــک تصــور می کنــد تنهــا چنــد روز ازعمــرش باقــی مانــده. خــود را آمــاده 
می کنــد تــا بــا همســرش لیــزی و ســه فرزندشــان وداع کنــد، فاجعــه دیگــری کل خانــواده را غافلگیــر 
می کنــد. در شــب عیــد کریســمس، لیــزی همســر جــک در تصــادف اتومبیل کشــته می شــود و وضعیت 

خانــواده بســیار  پیچیــده می شــود... 
    پرفروش ترین  رمان ِ »نیویورک تایمز« 

بلومــا لنــون، اســتاد دانشــگاه کمبریــج، در حیــن عبــور از خیابانــی در شــهر ســوهو توســط اتومبیلــی زیر 
گرفتــه و کشــته می شــود. از آن جایــی کــه مرگــش در حیــن خوانــدن شــعری از امیلــی دیکنســون رخ 
می دهــد، همکارانــش مدعــی می شــوند کــه ایــن امــر نشــان می دهــد کتــاب و مطالعــه چــه خطراتــی را 

در ذات خــود نهفتــه دارد و...

خانه کاغذي
کارلوس ماریا دومینگوئز/ ترجمه ی  شقایق قندهاري/ چاپ سوم/ 11۲ صفحه/7500 تومان

رمان خارجی
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رمان خارجی
زبان گل ها

ونسا دیفن باخ/ ترجمه ی فیروزه مهرزاد/ چاپ هفتم/ 400 صفحه/ 36000 تومان
تنهــا راه ارتبــاط معنــی دار »ویکتوریــا« بــا جهــان از طریــق گل هــا و معانــی آن هاســت. گلفروشــی محلی، 
اســتعدادهای او را کشــف می کنــد و او متوجــه می شــود موهبــت کمــک بــه دیگــران از طریــق انتخــاب 
گل هــا را دارد. در ایــن میــان فروشــنده ای مرمــوز در بــازار گل، جواب ســؤال های ویکتوریــا و راز دردناکی 

از گذشــته اش را می دانــد امــا...         

همسر خاموش

تــاد  و جــودی،  ســال های زیــادی عاشــقانه در کنــار هــم زندگــی کرده انــد، امــا بــه مــرور زمــان، رونــد زندگی 
بــه گونــه ای رقــم می خــورد کــه تغییــر بزرگــی در روابط شــان ایجــاد می شــود. مــرد در عیــن حــال کــه بــه 
همســرش عشــق مــی ورزد، رابطــه ی عاشــقانه ای بــا یــک دختــر جــوان پیــدا می کنــد.  در نهایــت کار او را بــه 

جایــی می کشــد کــه...

ای. اس. ای. هریسون / ترجمه ی مریم مفتاحی/ چاپ هفتم / 35۲ صفحه/ 31000 تومان

پرفروش ترین رمانِ »نیویورک تایمز« و ترجمه شده به 40 زبان دیگر

پرفروش ترین رمانِ » نیویورک تایمز« ، »آمازون« و »ساندي تایمز«

هرگز بال پرواز نخواستیم
ونسا دیفن باخ/ ترجمه ی  فیروزه مهرزاد/ چاپ  دوم/ 42۰ صفحه/ 275۰۰ تومان

»لتــی اســپینوزا« بــرای اداره و گــذران زندگــی اش در چهــارده ســال گذشــته، ســه شــغل مختلــف عــوض 
کــرده اســت. در طــی ایــن مــدت مــادر لنــی از فرزنــدان او، الکــس کــه اکنــون پانــزده ســاله اســت و 
لونــا کــه شــش ســال دارد در آپارتمــان کوچکــی در منطقــه ی دورافتــاده ای نزدیــک بــه خلیــج نگهــداری 
می کــرده اســت امــا حــاال پــدر و مــادر لنــی قصــد بازگشــت بــه مکزیــک را دارنــد و او مجبــور اســت به 

تنهایــی سرپرســتی فرزندانــش را بــر عهــده بگیــرد و یــک مــادر تمــام وقــت باشــد امــا...
               پرفروش ترین رماِن نیویورک تایمز

نَحسی ِستاره های بَخِت ما
جان گرین/ ترجمه ی آرمان آیت اللهی/ چاپ  یازدهم/  30۲ صفحه/ ۲5500 تومان

»هیــزل لنکســتر« از زندگــی هیچ ســهمی جــز یک بیمــاری العالج نبــرده اســت و اگرچه یــک معجزه ی 
درمانــی، چنــد ســال، بــرای او زمــان خریــده اســت ولــی فصــِل آخــر زندگــی اش، هم زمــان با تشــخیِص 
نوع ســرطانش نوشــته شــده اســت. ایــن اما پایــان راه نیســت؛ بــا ورود ناگهانی آگوســتوس واتــرزِ خوش 

تیــپ بــه گــروه حمایتــی کــودکان ســرطانی، داســتان زندگی هیزل شــکل دیگــری به خــود می گیــرد...
TIME کتاب سال مجله ،USA  TODAY ،بهترین داستان عاشقانه دهه اخیر، پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز، ژورنال وال استریت

ُدختِر خوب
ماری کوبیکا/ ترجمه ی فرشاد شالچیان/ چاپ  هفتم/ 416 صفحه/ 37000 تومان

میــا دنــت، ناراحــت از منتفی شــدن قــرار مالقات، به تنهایی پشــت میــزی در کافــه نشســته و در افکارش 
غــرق شــده اســت. غریبــه ای جــذاب و اســرارآمیز بــه او ملحــق مــی شــود و میــا دعــوت او بــرای قــدم 

ــرد... زدن را می پذی
»ُدختــرِ خــوب« اولیــن رمــان ماری کوبیکا، فضایــی تعلیق آمیز و معمایــی دارد و مــا را به درون خانــواده ای 

خوشــبخت می بــرد تــا نشــان دهــد همــه چیــز همیشــه همان طــور کــه به نظر می رســد نیســت.
              پرفروش ترین رماِن نیویورک تایمز
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ای. اس. ای. هریسون / ترجمه ی مریم مفتاحی/ چاپ هفتم / 35۲ صفحه/ 31000 تومان

پرفروش ترین رمانِ »نیویورک تایمز« و ترجمه شده به 40 زبان دیگر

پرفروش ترین رمانِ » نیویورک تایمز« ، »آمازون« و »ساندي تایمز«
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جان گرین/ ترجمه ی آرمان آیت اللهی/ چاپ  یازدهم/  30۲ صفحه/ ۲5500 تومان
بودن

یرژی کاشینسکی/ ترجمه ی مهسا ملک مرزبان/ چاپ هفتم/ 136 صفحه/ 1۲500 تومان
باغبانــی 4۰ ســاله  بعــد از مــرگ صاحــب کارش مجبــور به تــرک محلــی می شــود کــه در آن کار  می کرده. 
باغبــان پیــش از آن هیــچ گاه از محــل کارش خــارج نشــده ، مواجهــه اش بــا جهــان بیــرون برایــش عجیب 
اســت و از ســوی دیگــر بــرای مــردم نیــز  دیــدن و صحبــت  کــردن بــا ایــن فــرد عجیــب اســت بــا ایــن 

حــال و در نهایــت باغبــان بــر اثــر یــک اتفــاق، وارد خانــه یکــی از بــزرگان شــهر می شــود و...

ُرزِ  گمشده
سردار اُزکان/ ترجمه ی بهروز دیجوریان/ چاپ هشتم/ ۲۲4 صفحه/ 15000 تومان

داســتان دختــری اســت کــه پــس از مــرگ مــادر، نامــه ای برایش مانــده که »تــو خواهــر دوقلویــی داری که 
تــا بــه حــال بــه تــو گفتــه نشــده اســت...« حــاال دختــر باید ســفری آغــاز کند تــا...

»ُرز گمشــده« کــه اغلــب بــا کتاب هــای برگزیــده و پرفروشــی مثــل »شــازده کوچولــو« و »کیمیاگــر« و 
ــاره ی خودیابــی ســت. ــان مــرغ دریایــی« مقایســه می شــود، رمــان بی نظیــری درب »جانات

ترجمه شده به بیش از چهل زبان دنیا

الیزابت ُگم شده است
اِما هیلی/ ترجمه ی شبنم سعادت/ چاپ  چهارم/  384 صفحه/ ۲7500 تومان

مــاود، فراموشــکار اســت. فنجانــی چــای درســت می کنــد و یــادش نمی مانــد آن را بنوشــد. به فروشــگاه 
مــی رود و فرامــوش می کنــد بــرای چــه رفتــه اســت. گاهــی خانــه اش ناآشــنا، یــا دختــرش هلــن برایش 
غریبــه می شــود. مــاود فقــط از یــک چیــز مطمئــن اســت: دوســتش الیزابــت گم شــده اســت. یادداشــت 

تــوی جیبــش بــه او ایــن را می گویــد، و مــاود می خــواد او را پیــدا کنــد امــا چطــور؟
از پرفروش های ساندی تایمز

لی ال، لی ال
مارتین زوتر/ ترجمه ی مهشید میرمعزی/ چاپ چهارم/ 35۲ صفحه/ ۲7500 تومان

داویــد کــرن؛ بیســت و ســه ســاله، و گارســن یــک بــار مــدرن اســت. عاشــق مــاری می شــود کــه اعتنایی 
بــه او نــدارد. داویــد در کشــوی میــز عســلی قدیمــی، نســخه ی ماشین نوشــت کتابــی را پیــدا کــرده و از 
آن خوشــش می آیــد، داویــد متــن تایــپ شــده را بــه مــاری می دهــد تــا بــه عنــوان نویســنده او را تحــت 

تأثیــر قــرار دهد امــا...

مــادر لي لــي زمانــی کــه او فقــط چهارســاله بــوده، از دنیــا رفتــه اســت. او بــا پــدرش و زني ســیاه پوســت 
زندگــي مي کنــد. پــدر لیلــي مــردي ســخت گیر و بداخــالق اســت. روزی او در وســایل قدیمی مــادرش، 
عکســي از حضــرت مریــم در قابــي کوچــک پیــدا مي کنــد و بــا خواندن نوشــته ی پشــت عکــس، تصور 
می کنــد پــدرش بــه او دروغ گفتــه، و مــادرش زنــده اســت؛ و این گونــه ســفری را در جســتجوی مــادر 

آغــاز می کنــد...

زندگي اسرارآمیز
سومانک کید/ ترجمه ی عباس زارعي/ چاپ چهارم/ 38۲ صفحه/ ۲6500 تومان
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اُدیپ در جاده

غیب گویــي پیشــگویي مي کنــد اُدیــپ پــدر خــود را مي کشــد و بــا مــادرش هم بســتر مي شــود. پــدر و 
مــادر او، هراســان از ایــن پیشــگویي، نــوزاد خــود را بــه کســي مي دهند تــا او را سربه نیســت کنــد. او دلش 
بــه  رحــم مي آیــد و نــوزاد را بــه پــدر و مــادر دیگــري مي ســپارد. ســال ها از ایــن حادثــه مي گــذرد تــا 

اُدیــپ بــراي ســفر از شــهر خــود خــارج مي شــود. در میــان راه، پیرمــردي را مي کشــد و...

هانری بوشو/ ترجمه ی سعید صادقیان و نجما طباطبایی/ چاپ سوم/ 35۲ صفحه/ ۲1500 تومان

وقتــی سیســیلیا نامــه ای خــاک خــورده را در اتاقــک شــیروانی خانــه اش یافت اصــال به این فکــر نمی کرد 
کــه ایــن نامــه، زندگیــش را دگرگــون کنــد. ایــن نامــه نــه تنها ســبب شــد وی شــناخت بهتری نســبت به 

شــوهرش پیــدا کنــد بلکه خــود واقعــی وی را نیز آشــکار کــرد و...
پرفروش ترین رمانِ »نیویورک تایمز«  و »آمازون«  و »ساندی تایمز«

راِز شوهر
لیان موریارتی/ ترجمه ی سحر حسابی/ چاپ ششم/ 400 صفحه/ 36000 تومان

نامه
کاترین هیوز/ ترجمه ی سودابه قیصری/ چاپ  چهارم/ 39۲ صفحه/ 35000 تومان

تینــا کریگــه، یــک مأموریــت در زندگــی دارد؛ فــرار از همســر دائم الخمــر و خشــن اش. تینا تمام ســاعات 
روز کار می کنــد تــا پس انــداز کــرده و بتوانــد همســرش را تــرک کنــد. او تعطیــالت آخــر هفتــه را هم در 
فروشــگاه خیریــه ای ســپری می کنــد. روزی هنــگام جســتجوی جیِب ُکــت دســت دوم اهدایی بــه خیریه، 
نامــه ی بــاز نشــده  ای می یابــد. تینــا نمی توانــد بــر کنجــکاوی خــود غلبــه کنــد. او نامــه را بــاز می کنــد و 

پرفروش ترین رماِن عاشقانه Ebook سال ۲015آن را می خوانــد؛ نامــه ای کــه...

ُدختِر گِل الله
مارگارت دیکنسون/ ترجمه ی سودابه قیصری/ چاپ  چهارم/  584 صفحه/ 41000تومان

مــدی مــارچ، بــه عنــوان نــوزاد یتیمــی کــه پشــت درهــای یتیم خانــه رهــا شــده، مجبــور اســت بــرای 
زندگــی بجنگــد، بنابرایــن وقتــی بــه مزرعــه فیوفــارم مــی رود و از طــرف فرانک براکنبــری و خانــواده اش 

مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد، ایــن برخــورد را شــروعی دوبــاره بــرای خــود فــرض می کنــد.
کار کــردن در مزرعــه ســخت هســت، امــا وقتــی بــرای اولیــن بــار در زندگــی بــاور می کنــد مایکل، پســر 

پرفروش ترین رماِن ساندی تایمزمزرعــه دار واقعا عاشــق اوســت...

لویــی، خاطراتــش را از یــک ســال پیــش از شــروع جنــگ جهانــی دوم تــا دو ســال پــس از پایــان جنــگ 
روایــت می کنــد. او در مدرســه شــبانه روزی یــک صومعــه  بــا سرپرســتی راهبه هــا زندگــی و تحصیــل 
می کنــد. بــا بــاال گرفتــن آتــش جنــگ، لویــی بــه خانــه برمی گــردد و داســتانش را بــا روایــت خاطــرات 
تــک تــک افــراد خانــواده پــدری و مــادری اش و ماجراهــای همــکاری تنگاتنگشــان بــا نازی هــا ادامــه 

می دهــد...

اندوه بلژیک
هوگو کالوس/  ترجمه ی  سامگیس زندي/  چاپ دوم/  744 صفحه )گالینگور(/  47000 تومان 

رمان خارجی
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رمان خارجی

هانری بوشو/ ترجمه ی سعید صادقیان و نجما طباطبایی/ چاپ سوم/ 35۲ صفحه/ ۲1500 تومان

مارگارت دیکنسون/ ترجمه ی سودابه قیصری/ چاپ  چهارم/  584 صفحه/ 41000تومان

پرفروش ترین رماِن ساندی تایمز

همسر ببر
نوشته ی تئا آب رت
ترجمه ی علی قانع

چاپ سوم
 368 صفحه/ ۲1000 تومان

باغ سیمانی
ایان مک ایوان

ترجمه ی  وحید روزبهانی
 160 صفحه/ 7000 تومان

امواجِ  گرسنه
آمیتاو گوش

ترجمه ی ناهیده  هاشمی
 588 صفحه/ ۲3000 تومان

مثل زنبور
ایزابل ژیرار

ترجمه ی  آزیتا لسانی

160 صفحه/ 7500 تومان

آفتاب درخشان
نورما کلین

ترجمه ی اشرف منظوری
 ۲۲8 صفحه/ 5000 تومان

 غریبه برمی گردی؟   
جان. ای. ریچمن

ترجمه  ی فرشاد شیرزادی

۲۲4صفحه/ 13500تومان  

ملكه آتولیا 
مگان والن ترنر

ترجمه ی رویا بشنام

350 صفحه/ ۲1500 تومان 

آقای پیپ
لوید جونز

ترجمه ی فریده اشرفی
چاپ دوم

۲88 صفحه/ 16000 تومان

مرِد بی زبان

اگــر روزی بیــدار شــویم و بفهمیم هیچ 
ــم؟  ــه می کنی ــم، چ ــاد نمی آوری ــه ی ب
نــه خــود و اطرافیــان را بشناســیم و نــه 
ــاد  ــه ی ــان را ب ــی زبان م ــکان را؛ حت م
نیاوریــم. بــدون زبــان، مــا هیــچ اصالت 
و هیــچ حافظــه ای نخواهیــم داشــت. هنگامــی که ســامپو 
آهســته آهســته می آمــوزد کــه دوبــاره راه بــرود و ســخن 

بگویــد و... 

دیه گو مارانی/ ترجمه ی مجتبی ویسی
۲48صفحه/ 15000 تومان

 برنده ی جایزه ی ادبی »گرینتزانه کاوور«

تنها ابلهان زنده می مانند

ایــن رمــان از دو ماجــرای عشــقی پــرده 
برمــی دارد کــه  در دو فاصلــه ی زمانــی و 
مکانــی مختلــف، روی داده انــد؛ یکــی در قلــب 
ژرف تریــن دره هــای جهــان، و دیگــری در 

ــتان. ــیع هندوس ــای وس صحراه
نویســنده در داســتانی از عشــق و دلدادگــی و جســارت، 
گذشــته و حــال را درهــم می آمیــزد و شــما را بــا حوادثــی 

ــد. ــراه می کن ــر هم نفس گی

کیت ویلر/ ترجمه ی زهرا تابشیان
45۲ صفحه/ ۲7500 تومان

ستاره  سرگردان
ژان ماری گوستاو لوکلزیو

ترجمه ی سجاد تبریزی

360 صفحه/ ۲1500 تومان 
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نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

نویســنده بــا برگزیــدن بیانــی کنایــی و پــر از تمثیــل، و انتخــاب مکانــی در ناکجاآبــاد و زمانی نامشــخص، به 
داســتان هویتــی فرازمانــی و اســطوره ای بخشــیده اســت و باعــث مانــدگاری ایــن اثر شــده اســت. ایــن رمان 
از لــزوم حاکمیــت قانــون در جوامــع انســانی می گویــد، و نشــان می دهــد کــه چگونــه تــرس و توحــش 

می توانــد پایــان نقطــه ی معصومیــت انســان باشــد.

داســتان دربــاره گروهــی از حیوانات اســت 
ــز( را از  ــای جون ــه )آق ــه صاحــب مزرع ک
ــد و خــود اداره  ــراری می دهن ــه اش ف مزرع
ــری  ــد. رهب ــت می گیرن ــه دس ــه را ب مزرع
ایــن جنبــش را گروهــی از خوک هــا 
به دســت دارنــد، ولــی پــس از مدتــی ایــن 
گــروه جدیــد نیــز بــه رهبــری خوکــی بــه 
نــام ناپلئــون همچــون آقــای جونز بــه بهره 
ــد و  ــه می پردازن ــات مزرع ــی از حیوان کش
هــر گونــه مخالفتــی را ســرکوب می کننــد.

جاناتــان خواســته ای متفــاوت دارد. برخالف 
دیگــر مرغــان دریایــي کــه بــرای غذا پــرواز 
می کننــد، او بــه خاطــر خــودِ پــرواز، پــرواز 
می کنــد. او می خواهــد از محدودیت هــا 
ــا شکســت مواجــه  ــب ب ــد و اغل گــذر کن
می شــود. امــا هــر چهــش تــالش می کنــد 
ــگ  ــد و همرن ــی کن ــران زندگ ــد دیگ مانن
جماعــت شــود، اشــتیاق درونــی اش چنیــن 
اجــازه ای را بــه او نمی دهــد. ســرانجام موفق 

ــته و... ــا را شکس ــود محدودیت ه می ش

ــران  ــری »جب ــی وهن ــاهکار ادب ــر ش پیامب
خلیــل جبــران« اســت. ایــن کتــاب در طول 
قــرن بیســتم پــس از انجیــل پرفروش تریــن 
کتــاب در آمریــکا بــوده. تــا ســال ۱998 تنها 
در آمریــکای شــمالی نه میلیون نســخه از آن 
بــه فــروش رفتــه بــود. ایــن کتــاب دســت 
ــی از  ــه و یک ــان ترجم ــاه زب ــه پنج ــم ب ک
ــا شــده  بزرگتریــن کالســیک های زمــان م
اســت. گفتــه می شــود پیامبــر شــاهدی بــر 

نبــوغ جبــران اســت.
ساالر مگس ها

ویلیام گلدینگ/ ترجمه ی دکتر ناهید شهبازی مقدم/ چاپ سوم/ 1۲8صفحه/ ۲0500 تومان

جورج اورول
ترجمه ی عباس زارعی

چاپ چهارم/ 1۲8صفحه/ 8500 تومان

جاناتان مرغ دریایی
ریچارد باخ

ترجمه ی عباس زارعی
چاپ پنجم/ 11۲ صفحه/ 9500 تومان

پیامبر
جبران خلیل جبران

ترجمه ی محمد شریفی
چاپ سوم/144 صفحه )گالینگور(/  1۲500 تومان

مزرعه حیواناتشازده کوچولو
آنتوان دو سنت اگزوپری

ترجمه ی زهرا تیرانی
چاپ ششم/ 11۲ صفحه/ 7500 تومان

»شــازده کوچولــو« یــا »شــهریار کوچولــو«   
اولیــن بــار در ســال ۱94۳ منتشــر شــد. این 
کتــاب پرفروش تریــن کتــاب تــک مجلــد 
ــه شــمار  ــخ ب ــول تاری ــام ط ــان در تم جه
مــی رود. ایــن کتــاب »خوانــده شــده ترین« و 
»ترجمــه شــده ترین« کتــاب فرانســوی زبان 
جهــان اســت و بــه عنــوان بهتریــن کتــاب 
قــرن 2۰ در فرانســه انتخــاب شــده اســت. 
در ســال 2۰۰7 نیــز بــه عنــوان کتــاب ســال 

فرانســه برگزیده شــد. 

شاهزاده و گدا 
مارک تواین

ترجمه ی مرضیه خسروی
چاپ دوم/ 31۲ صفحه/ ۲8000 تومان

ادوارد، ولیعهــد انگلســتان در حیــاط قصر 
در حــال بــازی اســت کــه پســر بچه 
ــه  ــود ب ــا خ ــد و او را ب ــری را می بین فقی
قصــر می بــرد. ادوارد و تــام، متوجــه 
می شــوند خیلــی بــه هم شــبیه هسشــتند 
و تصمیــم می گیرنــد لباس هایشــان را 
ــن حــال  ــد. در همی ــا هــم عــوض کنن ب
نگهبانــان قصــر، آن هــا را بــا هــم اشــتباه 

و... می گیرنــد 

زنــی ناخواســته بــاردار می شــود و 
ــدر بچــه،  ــا وجــود عــدم همراهــی پ ب
تصمیــم می گیــرد بــه تنهایــی فرزنــدش 
ــاورد؛ امــا  ــا بی ــه دنی را حفــظ کــرده و ب
در ایــن مســیر بــا تردیدهــا و مشــکالت 
فراوانــی دســت بــه گریبــان می شــود: از 
طعنه هــای اطرفیــان و فشــارهای روانــی 
و اجتماعــی گرفتــه تــا مشــکالتی کــه 
بــرای ســالمتی و وضیــت شــغلی او بــه 

ــد... ــود می آی وج

اوریانا فاالچی
ترجمه ی عباس زارعی

چاپ ششم/ 1۲8 صفحه/ 9500 تومان

برنده ی جایزه ی ادبی نوبل

کالسیک ها
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رمان ایرانی
مردی از آنادانا

فریبا کلهر/ چاپ  چهارم/ 39۲ صفحه/ ۲7500 تومان
ــه او بانــوی ترشــی های  یکــی از شــخصیت های اثرگــذار ایــن رمــان زنــی بــه اســم آناداناســت کــه ب
ــوی  ــودش را ت ــت خ ــد. در نهای ــیر می کن ــی ها س ــم ترش ــت و در عال ــد. قصه گوس ــی می گوین همدان

ــدازد. ــی می ان ــدازد و ترش ــرکه می ان ــوزه ی س ک
سیاست و قصه یکی از حرف های این رمان است و ساخته شدن واژه ای به اسم قصاست.

شوهر عزیز من
فریبا کلهر/ چاپ هشتم/ 3۲0 صفحه/ 16000 تومان

داســتان زندگــی یــک دختــر ۱9 ســاله در کــوران انقالب اســت کــه در این مســیر ایدئولــوژی و عقایدش 
تغییــر می کنــد. بعــد ســال های جنــگ را پیــش رو دارد و نامالیمــات جنــگ را هــم می بینــد. نویســنده به 
طــور مشــخص بــه حــال و هــوای شــخصیت هایش در دهه هــای پــس و پیــش از انقــالب می پــردازد 

کــه مســائل سیاســی، اجتماعــی و عشــق در آن توام اســت و...

ایــن رمــان قصــه ی مــردی اســت عاشــق که به طــور همزمــان گرفتار کابوســی شــده کــه ســه زن برایش 
ســاخته اند؛ همســر ســابقش و دختــری کــه او را می خواهــد و دختــری کــه تحســین، عاشــقش شــده. 

نویســنده ای برابــر فرشــته مــرگ قصــه اش را می گویــد تا شــهرزادی باشــد کــه... 
این رمان یک فصل از همه عاشقانه هایی است که اتفاق می افتند اما اتفاقی نیستند.

عاشقانه
فریبا کلهر/ چاپ پنجم/ ۲36 صفحه/ 15000 تومان
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بیوه ُکشی
یوسف علیخانی/ چاپ یازدهم/ 304 صفحه/ ۲7500 تومان 

خوابیده خانــم، عاشــق »بــزرگ« اســت. ایــن عشــق تــا بــه ازدواج برســد ماجراهــا از ســر می گذرانــد. 
تــازه بچــه دار می شــوند کــه بــزرگ کشــته می شــود. خوابیده خانــم حــاال بایــد براســاس باورهــای مــردم 
روســتا، همســر بــرادر کوچکتــر »داداش« بشــود. داداش هــم کشــته می شــود. زن، باید همســر برادر ســوم 

شــود و...

 ایــن داســتان ها نوعــي »باطــل الســحر« اســت و مي خواهــد بــه ژرفــاي رســم و رســوم هــزاران ســاله 
رســوخ کنــد،  حتــي روســتاییاني کــه از »میلــک« بــه قزویــن و تهــران رفته انــد،  بــاز رو بــه ســوي 
ــاره«،  ــت از:  »مرگی ن ــارت اس ــاب عب ــن کت ــتان های ای ــی از داس ــوان بعض ــد. عن ــود دارن زادگاه خ

ــا«، »یه لنــگ«، »مزرتــی« و... ــراهلل«، »رعن ــراهلل خی »خی

قدم بخیر مادربزرگ من بود

اژدهاکشان

عروِس بید

یوسف علیخانی/ چاپ پنجم/ 11۲ صفحه/ 7000 تومان

یوسف علیخانی/ چاپ ششم/ 176 صفحه/ 11000 تومان

یوسف علیخانی/ چاپ پنجم/ 19۲ صفحه/1۲500 تومان

داســتان های ایــن نویســنده در روســتایی خیالــی بــه نام »میَلــک« اتفــاق می افتند. این روســتا خالــی از جمعیت 
شــده و ســایه جانــوران خیالــی و باورهــای خرافــی، مــردم روســتا را گرفتار کرده اســت. »قشــقابل«، »نســترنه«، 

»دیولنگــه و کوکبه«، »گورچال«، »اژدهاکشــان« از داســتان های مجموعه اژدهاکشــان هســتند.

»عــروِس بیــد« ســومین اثــر از ســه گانه ی میلــک، بــه دلیــل اســتواری زبــان در انتقــال مفاهیــم نهفتــه در 
گویــش محلــی ناحیــه ی المــوت و خلــق شــخصیت های مانــدگار و پویــای محلــی، برنــده ی دهمیــن 

جایــزه کتــاِب ســال »حبیــب غنی پــور« شــد. ایــن مجموعــه شــامل ده داســتان کوتــاه اســت.

نامزد جایزه ی کتاب سال

برنده ی جایزه ی جالل آل احمد، نامزد جایزه ی هوشنگ گلشیری

برنده ی جایزه ی کتاب سال حبیب غنی پور، نامزد جایزه ی کتاب فصل، نامزد نهایی جایزه ی مهرگان ادب

خاما
یوسف علیخانی/ چاپ  دهم/ 448 صفحه/ 40000 تومان

همــه ی عشــق ها و نفرت هــا بــرای ایــن بــوده کــه کســی »خاما«یــش را پیــدا نکــرده. یــا خامــا را دیــده 
و نشــناخته، و یــا شــناخته و نتوانســته بــه وصالــش برســد. خامــا نبایــد نوشــته می شــد. یــک بــار یکــی 
خیلــی ســال قبــل، او را زندگــی کــرد و در شــبی، ایــن راز مگــو را گفــت و دیگــر به ســخن درنیامــد. الل 
شــد.  و گذشــت و گذشــت و گذشــت تــا رســید بــه یکــی کــه کارش گفتــن اســت. ایــن کلمه هــا امیــد 
دارنــد خامــا زنــده شــود و آن راوی هــم. بــه رقــص و بــه رنگ رنــگ زرد و قرمــز ایــن حلقــه ی آتــش، 

بایــد کــه جــاری شــد...

رمان و داستان کوتاه
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رمان ایرانی

داســتان شــهری اســت کــه یک دفعــه و ناغافــل در یــک شــب ناپدیــد شده اســت. راوی می گویــد »هیــچ 
قصه گویــی ندیــده بــودم کــه قصــه ی پریبــاد را کامــال بدانــد. شــهری بــوده انــگار بــه نــام پریبــاد که یک 
شــب محــو می شــود و یــا طوفــان آن را می بــرد و شــاید برعکــس، طوفــان، شــهری را مــی آورد بــه نــام 

پریبــاد. بعضــی می گفتند ســاکنانش دیــو بودنــد و ...«

پریباد
محمدعلی علومی/چاپ سوم/ 544 صفحه/ 49000 تومان

 داســتان زندگــی زنــی بــه نــام »مهنــاز« اســت کــه بــا وجــود آنکــه در خانــواده ای کاســب بــزرگ شــده، از 
قــدرت تفکــر باالتــر از هم نســالن خــود برخــوردار اســت و ایــن موضــوع در ادامــه زندگــی اش باعــث 
ایجــاد فاصلــه میــان او و همســر و خانــواده و ایجــاد اختالفات بســیار می شــود. این رمــان در طول داســتان 

خــود بــه روایت هایــی مختلــف از سرنوشــت اعضــای ایــن خانــواده می پــردازد و... 

نیمه ناتمام
نسرین قربانی/ چاپ سوم/ 360 صفحه/ ۲5000 تومان

برنده ی جایزه ی کتاب فصل

حسین میرکاظمی/ چاپ  دوم/ 350 صفحه/ ۲۲500 تومان
یورت

یــورت نخســتین رمــان واقع گرایانــه از زندگــی مــردم ترکمــن صحراســت و قلمرویــی از هســتی مــردان، 
زنــان و دختــران ترکمــن. خواننــده بــا اندیشــه، موقعیــت و زندگــی رهایــی منبعــث از تجربــه و رویاهای 
صحــرا روبــرو می شــود. جاذبــه یــورت از عشــق سرچشــمه می گیــرد و زندگــی اجتماعــی- تاریخــی 
ترکمــن صحــرا را از دوره ی محمدعلــی شــاه مخلــوع تــا تخــت قاپــوی رضاشــاهی بازآفرینــی می کنــد.

 برنده ی جایزه ی ادبی احمد محمود

رضا جوالیی/ چاپ  چهارم/ 3۲۲ صفحه/ ۲7500 تومان
یک پرونده ی کهنه

پنــج نفــر بودنــد: یــک ســرهنگ ســتاد، یــک ســرگرد فــراری، یــک ســروان اخراجــی و دو نفر شــخصی. 
دور یــک میــز گــرد قدیمــی بــا چنــد صندلــی لهســتانی و یــک چــراغ ســقفی حبابــدار کــه نــور اندکــی 
بــه اتــاق می پاشــید. پرده هــا را کشــیده بودنــد. نمی دانســتند کــه بیــرون بــرِف ریــزی شــروع بــه باریــدن 
کــرده . زمســتان ســختی بــود. دایــم بــرف می باریــد. همــه جــا یــخ زده بــود، حتــی شــاخه های درختــان 

یــخ زده بودنــد و از آنهــا قندیل هــای بلوریــن آویــزان بــود. هرشــب چنــد پرنــده یــخ می زدنــد و...

برنده ی جایزه ی ادبی »گردون«

راوی بــه شــهرش »بــم« مــی رود تــا شــاید در آنجــا بــه آرامــش برســد. همزمــان بــا ســفر، تعــدادی از 
نشــانه های رمــزی ترســناک شــروع می شــوند. یــک درویــش بیابان گــرد و مارگیــر حضــور پیــدا می کنند 
کــه در کــوزه قدیمــی خــود دســِت بریــده ای را حمــل می کنــد. راوِی داســتان در ســفر خــود بــه مکانــی 

ماقبــل تاریــخ می رســد و در آنجــا... 

سوِگ ُمغان
محمدعلی علومی/ چاپ سوم/ ۲45 صفحه/ ۲۲000 تومان

نامزد جایزه ی جالل آل احمد، نامزد جایزه ی کتاب فصل
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»بــه وقــِت بهشــت« داســتان دختــر جوانی بــه نام »تــرالن« اســت که در آســتانه آغــاز زندگی مشــترکش با 
»بــاران«، دچــار تــرس و تردیــد می شــود. بعــد از ازدواج ســعی می کنــد بــا کمــک بــاران ایــن احساســات 

آزاردهنــده را فرامــوش کنــد امــا او در دل خاطــره ی مــردِ دیگــری را هم همــراه دارد...

به وقت بهشت
 نرگس جورابچیان/ چاپ هفتم/ 35۲ صفحه/ ۲5000 تومان

رمان  ایرانی

پرتقال خونی

پرتقــال خونــی، شــرح خــم و راســت شــدن های ســتون یک خانــواده اســت، کــه عشــق از آن حفاظت 
می کنــد؛ عشــقی مادرانــه کــه نازلــی را بــه آن ســوی مرزهــا می کشــاند تــا بــرای فراهــم کردن آســایش 

پســرانش، تــن بــه خطــر بســپارد و پا بــر مــرز مــرگ و زندگی بگــذارد.

پروانه سراوانی/ چاپ ششم/ ۲58 صفحه/ ۲1000 تومان

شــهریار، از گذشــته ی خــود چیــزی نمی دانــد امــا تصاویــری مبهــم، گاهــی او را آزار می دهند و احســاس 
می کنــد جایــی کــه در آن زندگــی می کنــد، خانــه و زندگــی اصلــی او نیســت. اغلــب اوقــات هنــگام 
خــوردن نوشــیدنی همیشــگی اش )نســکافه( احســاس می کنــد عطــر کاهگل در مشــامش می پیچــد و در 

ادامــه همیشــه یــک دیــوار کاهگلــی در ذهنــش زنــده می شــود.

نسكافه با عطِرکاهگل
م.آرام/ چاپ هفتم/ 384 صفحه/ 35000 تومان

برنده ی جایزه ی رمان اول ماندگار

برنده ی جایزه ی رمانِ اوِل ماندگار، برنده ی جایزه ی کتاب فصل، نامزد جایزه ی جالل آل احمد

رمان »ایراندخت« نوشــته »بهنام ناصح« داســتانی عاشــقانه اســت کــه ماجــرای آن در اواخر دوران ساســانی 
می گــذرد. قهرمانــان اصلــی ایــن داســتان »روزبــه« و »ایراندخــت« یکــی در ســودای یافتــن حقیقــت و 
دیگــری در انتظــار معشــوق، ســفری را در بیــرون و درون خــود آغــاز می کننــد کــه ســرانجام بــه تحــول 

شــخصیتی در آن هــا می انجامــد.

بهنام ناصح/ چاپ نهم/ ۲04 صفحه/ 18000 تومان
ایرانُدخت

شایسته تقدیر در جایزه ی کتاب فصل، برنده ی جایزه ی گام اول، نامزد جایزه ی کتاب سال حبیب غنی پور

ــنوا در  ــر دانشــجوی کم ش ــس، دخت ــراه نرگ ــه هم ــی ب ــنوا و دانشــجوی نقاش ــیاوش، جــوان کم ش س
مؤسســه ای مرتبــط بــا کم شــنوایان بــه صــورت افتخــاری کار می کننــد. ســیاوش بــه نرگــس عالقه منــد 

اســت و ســعی در شــناخت بیشــتر او دارد امــا نرگــس از ایــن موضــوع آگاه نیســت.
گذشته از این هر کدام از اعضای خانواده این دوجوان، دغدغه ها و مشکالت خود را دارند و...

پروانه ای روی شانه
بهنام ناصح/ چاپ پنجم/ 3۲0 صفحه/ ۲8000 تومان

برنده ی جایزه ی کتاب سال حبیب غنی پور
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رمان  ایرانی

چهار زن

محمداسماعیل حاجی علیان
 چاپ دوم/ 304  صفحه

 16000  تومان
برنده ی جایزه ی رمان اول ماندگار

سمفونی بابونه های سرخ

محمداسماعیل حاجی علیان
چاپ دوم/  15۲ صفحه

10000 تومان

دایره سرخ

عبدالرحمان اونق
 416 صفحه

 ۲۲500 تومان  

داســتان دختــری از خانــواده ای ســنتی اســت کــه بــه طــور اتفاقــی در حافظیــه بــا پســری آشــنا شــده 
کــه بــه عالقــه ای شــدید منجــر می شــود امــا پــس از اطــالع خانــواده اش از ایــن جریــان، بــه شــدت 
کتــک می خــورد و زندانــی می شــود. پــس از آن نیــز از درس محــروم شــده و بــه اجبــار بــه همســری 

ــد و... ــرخاله اش در می آی پس

پاییز حافظیه
م. آرام/ چاپ چهارم/ 384 صفحه/ 35000 تومان

سایه های سكوت 

گاهــی اثــار یــک اتفــاق می توانــد ســایه ای ســنگین بیندازد بــر تمــام روزهای عمــر و انســان را رهــا نکند. 
ســایه ای کــه مثــل رد یــک زخــم قدیمی و محو نشــدنی حــک می شــود روی تارهــای نامرئــی روح، همه 
چیــز را از آن خــود می کنــد و بعــد تباهــی از راه می رســد. »ســایه های ســکوت« ، داســتان یکــی از ایــن 

آدم هــا و یکــی از ایــن اتفاق هــای شــوم اســت .

علی قانع/ ۲4۲ صفحه/ 15000 تومان

بانوی مه

محمدرضا آریان فر
 چاپ دوم/ 400 صفحه

 17500 تومان

شووآ
شیوا پورنگ
 416 صفحه
19800 تومان

رقِص کالغ روی شانه های مترسک

 سمیرا ابوترابی
 400 صفحه

 ۲1500 تومان
برنده ی جایزه ی رمان اول ماندگار

غزل شیرین عشق آیدا مي دود
لیال عباسعلیزاده

 چاپ دوم/ 408 صفحه
 15000 تومان

برنده ی جایزه ی رمانِ اوِل ماندگار

سمیه فرهمندیان
۲۲4 صفحه

11000 تومان
برنده ی جایزه ی رمانِ اوِل ماندگار
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جغرافیای اموات

برکه های باد

محسن فرجی/ چاپ سوم/ 96 صفحه/ 7500 تومان

رضا جوالیی/ ۲37 صفحه/ 11000 تومان

خاطــرات بــه دنیــای مــا بــاز می گردنــد؛ از آن هــا گریــزی نیســت. اما گاهــی فراموشــی مثل یک موهبت ســر 
برمــی آورد و خاطــرات را پــس می رانــد تــا دوبــاره از ناکجــا و ناگهــان بــه صحنــه بیاینــد. ایــن جــدال ابــدی 
خاطــرات و فراموشــی، دســتمایه ی داســتان هایی اســت کــه در کنار هــم »جغرافیــای امــوات« را شــکل داده اند.

بیشــتر داســتان های ایــن مجموعــه همچــون داســتانهای دیگــر جوالیــی در فضایــی وهم آلــود و 
ــدر انســان روزگار ماســت و  ــه ســهم مق ــره ای ک اضطــراب آور می گــذرد؛ وهــم و هــراس و دله

ــه داســتان های او می بخشــد. ــد ب ــده رنگــی جدی ــر آنهــا ســایه افکن دهشــتی کــه ب

داستان کوتاه  ایرانی

خواسته گاري
پوران ایران
چاپ دوم
1۲0 صفحه
9000 تومان

آکواریوم شماره چهار

میترا داور
150 صفحه
8500 تومان

نفس عمیق
یوریک کریم مسیحی

19۲ صفحه
11000 تومان

رحمت دراکوال

جمیله مزدستان
چاپ دوم
160 صفحه
8500 تومان

آقا پری
جمیله مزدستان)مجموعه داستان کوتاه طنز(

چاپ چهارم
160 صفحه
8500 تومان
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رمان ایرانی
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دخترها در جنگ
داستان هایی از ایزابل آلنده، جیمز جویس، گابریل گارسیا مارکز، و.../ ترجمه ی ناهیده هاشمی/ چاپ چهارم

 344 صفحه/ ۲۲500 تومان
داســتانی کــه آن را می خوانیــم و بعــد فرامــوش می کنیــم، داســتان خوبــی نیســت. داســتان خــوب آن 
اســت کــه خواننــده را مجبــور کنــد بیــش از یــک بــار آن را بخوانــد یــا الاقــل گاه گاهــی در ذهنــش 
بــه یــاد آن بیفتــد و لحظه هایــی هرچنــد کوتــاه محــو خاطــره ی آن شــود. داســتان های ایــن مجموعــه 

کــم و بیــش ایــن خصلــت را دارنــد. 

اسکات فیتز جرالد، سامرست موآم، سوزان سانتاگ، فرانک اوکانر و.../ ترجمه ی فرشید عطایی/ چاپ دوم
۲08 صفحه/ 1۲500 تومان

ماجرای عجیب بنجامین باتن  )و داستان های دیگر(

مجموعه داستان خارجی

زندگــی اوکانــر نیــز بــه ماننــد آثــارش عجیــب بــود. ذهنیــت و طــرز فکــر و عــادات او در نامه هــا و 
مقاالتــی کــه پــس از مــرگ او جمــع آوری شــده اند نمایانگــر ویژگی هــای اوســت. صدهــا رســاله 
ــه ســطر  ــل ســطر ب ــی در تحلی ــز کتاب هــای فراوان ــه و نی ــه و تحلیل هــای منتقدان ــری و تجزی دکت
ــروی  ــی و نی ــق، تعال ــیطان، عش ــه، ش ــفقت، توب ــر ش ــی نظی ــق در موضوعات ــته های او و تعم نوش

ویرانگــر نوشــته شــده اســت.

مجموعه ی کامل داستان های  فالنری اوکانر
ترجمه ی  آذر عالی پور/ چاپ چهارم/ 900 صفحه )گالینگور(/ 55000 تومان

مجموعــه حاضــر کــه در برگیرنــده چنــد داســتان کوتــاه - بلنــد اســت، طیف متنوعــي از ســبک ها را 
در بــر می گیــرد. داســتان »ماجــرای عجیــب بنجامیــن باتــن« نوشــته ی »اســکات فیتــز جرالــد« همــان 
داســتانی اســت کــه از روی آن فیلــم معــروف »ماجــرای عجیــب بنجامیــن باتــن« ســاخته ی »دیویــد 

فینچــر« بــا بــازی »بــراد پیت« ســاخته شــده اســت.

مرگ دنتون  )و داستان های دیگر(
گروه نویسندگان/ ترجمه ی مجتبی ویسی/ ۲08 صفحه/ 11000 تومان

ــگ(،  ــاز )اســتیفن کین ــوازن ممت ــو(، ت ــاب شــامل داســتان های: طبیعــت بي جــان )دان دلیل ــن کت ای
عالــم خاکــی )ســام شــپارد(، خبــر بــد )مــارگارت اتــوود(، پــدرم بــا مــن از حقایــق پیــری می گویــد 
)گریــس پیلــی(، مــرگ دنتــون )مارتیــن ایمیــس(، هرچــه گــرو بگــذاری، مــن از گــرو در مــی آورم 

)شــرمن الکســی( و مــرگ در اکسلســیور )پــی. جــی. ودهــاوس( اســت.

پسری در تاریكی
نوشته ی مروین پیک / ترجمه ی ناهید شهبازی مقدم/  176 صفحه/ 8500 تومان

»پســری در تاریکــی« اثــری اســت کــه پــس از انتشــار مــورد توجــه زیــادی قــرار گرفت و ســه ســال 
بعــد از آن مطرح تریــن رمــان نویســنده بــا نــام »تایتــش گرون« منتشــر شــد. بعــد از موفقیــت »تایتس 
گــرون« مرویــن پیــک بــه بیمــاری پارکینســون دچــار شــد و دیگــر نتوانســت به طــور جدی داســتان 

بنویسد.
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مجموعه داستان خارجی

خرید قالبِ  ماهیگیری برای پدربزرگ
گائو زینگ جیان

ترجمه ی مهسا ملک مرزبان
چاپ دوم/ 136 صفحه/ 6500 تومان

گائوزینــگ جیــان نویســنده چینــی برنــده ی جایــزه نوبــل 
ــان حــزب کمونیســت کشــورش. او در  اســت و از مخالف
کشــور فرانســه پناهنــده سیاســی شــده اســت. نیویــورک 
تایمــز دربــاره آثــار ایشــن نویســنده برنــده جایــزه ی نوبــل 
می نویســد: »بــه یادماندنی ســت... آثــار گائــو زینــگ جیــان، 
شــعله ی هــوش و عمــق احســاس را زنــده نــگاه می دارند.«

گاو حیوان تنهایی است
دیوید البحاری

 ترجمه ی علی عبداللهی
184 صفحه/ 9000 تومان

دیویــد البحــاری نویســنده جــوان صربســتانی اســت کــه 
ــک در  ــبک گروتس ــه س ــت و ب ــتان هایی سورئالیس داس
ــی  ــاری، گاه ــورد. البح ــم می خ ــه چش ــه اش ب مجموع
ــان ممکــن می نویســد  ــه ســاده ترین زب داســتان هایش را ب
ــه نظــر می رســد کــه داســتان هایش  ــگاه نخســت ب و در ن
ــاد از  ــه انتق ــا ب ــا وی در عمــق آن ه بســیار ســطحی اند، ام

ــردازد.  ــادی می پ ــی زی ــی و تربیت ــائل اجتماع مس

هتل مامان
نوشته ی الفِریده هامرل

ترجمه ی  حمیدرضا محبی
1۲0 صفحه/3500 تومان

یک جفت چكمه برای هزارپا
نوشته ی فرانتس هولر

ترجمه ی علی عبداللهی 
چاپ دوم/140 صفحه/ 6500 تومان

عنــوان ایــن کتــاب از عبارتی در زبــان ژاپنی وام گرفته شــده 
اســت و در رابطــه بــا افــرادی بــه کار مــی رود کــه بعــد از 
ســن بیســت ســالگی نیز بــه همــراه خانــواده خــود زندگی 
می کننــد و هیــچ تالشــی بــرای کســب درآمــد و مســتقل 
ــه  ــن مجموعــه ب ــد. داســتان های ای شــدن انجــام نمی دهن

مشــکالت نســل های مختلــف تاکیــد دارد...

ــتان های:  ــامل داس ــا ش ــرای هزارپ ــه ب ــت چکم ــک جف ی
هزارپــای بخت برگشــته، حکایــت اشــباح، کرم خاکی هــای 
ــه ی  ــب، کوتول ــی در ش ــبیل، جیغ ــن س ــون، روغ ناهمگ
بــزرگ، دکمــه ای کــه ســرجای خــودش نبــود، زن جادوگر، 
دایناســوری در مدرســه، داســتان عاشــقانه، عروســِی عجیب 

و غریــب و... اســت.
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زن، غذا و خدا

چاپ دوم 
۲3۲ صفحه/ 9000 تومان

ِجنین راس

چاپ سوم
 15۲ صفحه/ 1۲000 تومان

کلید اسرار زندگی
محسن تیموری 

الرا ایوانز/ ترجمه ی  علی ایثاری کسمایی

)گفتگو با نویسندگان عامه پسند(
یوسف علیخانی

چاپ دوم 
 168 صفحه/ 8500 تومان

۲16 صفحه/ 11000 تومان

206 معما

صعود زندگی من ) سفری معجزه آسا (

معجون  عشق

جادو )یا معجزه شکرگزاری(

اچ. ای. دودنی
 ترجمه ی سیامک محي الدین بناب

چاپ دوم 
34۲ صفحه/ 7500 تومان

روندا برن
ترجمه ی فرشید عطایی

 ترجمه ی آراز ایلخچویی

عمومی

ــائل و  ــنده، مس ــاب، نویس ــن کت در ای
مباحثــی را کــه در طــول تاریــخ رخ داده 
ــک  ــف ی ــای مختل اســت، در بخش ه
ــد پذیرایــی، هــال و اجــزای  ــه مانن خان
مختلفی کــه هــر خانــه ای دارد بررســی 
کــرده اســت. خانه هــا مخزن هــای 
هســتند.  حیــرت آوری  پیچیــده ی 
جنگ هــا، قحطی هــا، انقــالب صنعتی،  
ــا در... ــه ی آنه ــنگری، هم ــر روش عص

تاریخچه خصوصي خانه
بیل برایسون/ ترجمه ی علی ایثاري کسمایي 
چاپ پنجم/ 5۲8 صفحه/ 47000 تومان

شوخی های حقوقی
پاتریک ریگان 

 ترجمه ی بکتاش منوچهری و جعفر حسن زاده
85 صفحه/ 6000 تومان

الرا ایوانــز کــه یــک کارمند شــرکت 
تولیــد لبــاس  اســت در ایــن کتــاب 
ــس از  ــود را پ ــی خ ــتان زندگ داس
مطلــع شــدن از ابتالیــش بــه بیماری 
ســرطان تــا کشــف راه مبــارزه بــا آن 
ــب  ــوردی و کس ــیله کوهن ــه وس ب
اعتمــاد بــه نفــس و امیــد بــه زندگی 

ــت ــرده اس ــان ک ــا ورزش را بی ب

گمشده و پیدا شده
جنین راس/  ترجمه ی بیتا ابراهیمی

  ۲34صفحه/ 15000تومان 
جنیــن راس نویســنده ی کتاب معــروِف 
»زن، غــذا، خــدا« بــا شــوخ طبعی و 
ــه  ــدی را ب ــر بلن ــگ خط ــت، زن درای
صــدا در مــی آورد تــا بــه یادمــان بیــاورد 
ــات و  ــم احساس ــور می توانی ــه چط ک
رفتارمــان را در زمینــه ی پــول تغییر دهیم؛ 
چیــزی کــه  نــه تنهــا مایــه ی عــذاب و 
هــراس نیســت، بلکــه می توانــد موجب 
اطمینــان و آرامــش زندگــی مــا باشــد.

چاپ چهارم/ ۲16 صفحه/ 19500 تومان
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رک و پوست کنده  )احوال ما زنان(تمشک های نارس از تیر به مهر

کارد زدن به گوجه فرنگی )یا سفره تکانی مادر( 

آسیه جوادی )ناستین(/ چاپ دوم

19۲ صفحه/ 11000 تومان

آسیه جوادی )ناستین(
چاپ دوم/ ۲00 صفحه

10000 تومان

آسیه جوادی )ناستین(
چاپ سوم/ 176 صفحه

6000 تومان

آسیه جوادی )ناستین(
150 صفحه

10000 تومان

هرســال در فصلــش می خواهــم مرباهای 
مختلفــی درســت کنــم. می خواهــم 
ترشــی هایی را کــه بلــد هســتم درســت 
کنــم. غذاهایــی کــه دارنــد از یــاد 
می رونــد را بپــزم. تابســتان ســبزی های مختلــف را در خانــه 
خشــک می کنــم. میــوه خشــک می کنــم. بــا ایــن کــه روز بــه 
روز توانــم بــرای انجــام  کارهــا کم تــر می شــود امــا نیــرو و 
حســی مــرا بــه ســوی درســت کــردن آنهــا ســوق می دهــد.

گاه از ایــن کــه...

رک و راست بگم؟

آسیه جوادی )ناستین(

 39۲ صفحه/ ۲۲500تومان

جامعــه بــا پیشــرفت مــداوم 
خــود بــه دریافــت ســنجیده تری 
از زنــان نیــاز دارنــد و چــه بهتــر 
ــان  ــون زن ــای گوناگ ــه چهره ه ک
ــیم  ــان ترس ــا، از درون فضــای آن توســط خــودِ آن ه
شــود. ایــن کتــاب بــا صراحــت گزارشــگرانه و دقائق 
ــای  ــده و خیال پردازی ه ــراه ش ــناختی، هم جامعه ش
ــرای شــهروند امــروزی دارد،  شوخ  چشــمانه ای کــه ب

آن را خواندنــی می کنــد.

دلفین ها  در خواب هایم شنا  می کنند
ساره دستاران 

108 صفحه
5000 تومان

نان فقط یک واژه نیست
سولماز صادقزاده نصرآبادی

1۲0 صفحه
6000 تومان

اصال مهم که نیست
علیرضا بهرامی

88 صفحه
4000 تومان

از شب دست کشیدم
سارا افضلی
64 صفحه

1500 تومان

الالیی ها
الهه کاظم پور 
 160 صفحه
9500 تومان

شعر

عمومی
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آوانامه



)دوبیتی های عاشقانه روستاییان شمال ایران (
دیلمون پارسی/ دیلمون پالوی

800 صفحه/ 35000 تومان
عبدالرحمان عمادي
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ایران شناسی

بیش از هر چیز مهربان باشید
زو ویل/ ترجمه ی سیامک محي الدین بناب/ 336 صفحه/ 15000 تومان

کارن- اسمیت- هیفن- جنگینز/ ترجمه ی  مهدي محي الدین بناب/ قیمت دوره  دو جلدي: 51000 تومان
بهداشت رواني یا سالمت ذهن/ بدن )اثر نگرش ها، هیجان ها و روابط(

در ایــن کتــاب شــما یــاد مي گیریــد تــا فرزندتــان را به گونــه اي بــار بیاوریــد کــه در خانــواده و اجتمــاع 
مهربــان بــوده و رفتــاري انســاني داشــته باشــد و خودتــان راه هایــي را بــراي ارتقــاي شــخصیت فرزندتان 
کشــف خواهیــد کــرد. وقتــي مــا بــا خانــواده، دوســتان و همســایه ها، مهربــان و دلســوز باشــیم، روابط ما 

سرشــار از عشــق، زیبایــي و اطمینــان خواهد بــود. و...

در ایــن کتــاب دو جلــدي ایــن مباحــث مطــرح مي شــود:  پیونــد بیــن ذهــن و بــدن/  تاثیــر اســترس بــر ســالمتی/ 
شــخصیت آمــاده در برابــر بیمــاری/ خشــم، خصومــت و ســالمتی/ نگرانی، اضطــراب، ترس و ســالمتی/ افســردگی، 
ناامیــدی و ســالمتی/ بي خوابــی و محرومیــت از خــواب و تاثیــر آن بــر ســالمتی و درمــان/ شــخصیت مقــاوم در برابر 
بیمــاری/ حمایــت اجتماعی، روابط و ســالمتی/ تنهایی و ســالمتی/ ازدواج و ســالمتی/ خانواده ها و ســالمتی/ ســوگ، 
داغدیدگــی و ســالمتی/ قــدرت شفابخشــی ایمــان، معنویــت و مذهــب/ قــدرت شفابخشــی در نوع دوســتی/  قدرت 
شفابخشــی در خوش بینــی/ کانــون کنتــرل، عــزت نفــس و ســالمتی/ تــوان بهبودبخشــی شــوخي و خنــده/ اهمیــت 
تغذیــه در ســالمت ذهــن و بــدن/ درمــان پزشــکی رفتــاری: اثرهــاي مداخلــه  ی ذهــن و بــدن بــر پیامدهای ســالمتی/ 

اصــول تــاب آوری و روش هــای تحقــق بخشــیدن بــه آن ها.

روان شناسی

فرشته بهرامی/ چاپ  دوم/ 304 صفحه/ ۲1000 تومان
حمام های خاموش

کتــاب حاضــر دربــاره آیین هــا و باورهــای مــردم قزویــن راجــع بــه حمام هــای عمومــی بافــت تاریخــی 
شهرســت کــه حــاال دیگــر ازکار افتاده انــد. کتــاب بــا توصیفــی اجمالــی از فضاهــای مختلف و مشــترک 
حمام هــای ســنتی شــهر آغــاز می شــود و بطــور مفصــل بــه عناصر انســانی حاضــر در حمــام می پــردازد؛ 
ِســمت ها و مشــاغل رایــج در حمــام، تقســیم بندی جنســیتی حمــام در طــول شــبانه روز، آیین هایــی کــه 

ــد و... . ــرا می ش ــا اج در حمام ه



پرفروش ترین ها
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پرفروش ترین ها



09360355401    -    021 - 66496923    -    021 - 66499105
aamout www.aamout.com aamout@gmail.com
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