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آلبر کوئن، محمدمهدی شجاعی کتابمادرم
کارسون مکالرز، امیرعباس علیزاده ترانهیکافهیغمزده
دینو بوتزاتی، سروش حبیبی بیابانتاتارها
ادوارد کریگ، گلناز صالح کریمی فلسفه
کریستوفر باتلر، محسن ملکی مدرنیسم
استیون اریک برونر، اشکان صالحی نظریهیانتقادی
دیوید کاتینگنون، احمدرضا تقاء هنرمدرن
آندره مکین، ناهید فروغان موسیقییکزندگی
آرتور شنیتسلر، علی اصغر حداد خانمبئاتهوپسرش
دیوید بیوار، عسکر بهرامی  چهرههایمهر
حسنعلی  تپتاش، مژده الفت پرندگانبهسوگاومیروند
هدا مارگولیوس کووالی، راضیه خشنود بختبیدادگر
آرون برگمان، مهدی نوری جاسوسیکهسقوطکرد
کارلوس فوئنتس، عبداهلل کوثری خودمبادیگران
ناتانیل وست، فرید دبیر مقدم روزملخ
جومپا الهیری، راضیه خشنود همینحوالی
آگاتا کریستی، فرشته شایان پرده
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ریچاردفورد،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،256صفحه،چاپ70،3 هزارتومان •آتشبازی
ایساکباشویسزینگلر،سپاسریوندی،رقعی،شومیز،184صفحه،چاپ33،2 هزارتومان •آخرینشیطان
جورجاورول،بهمندارالشفایی،رقعی،شومیز،240صفحه،چاپ68،9 هزارتومان •آسوپاسدرپاریسولندن
ایوانتورگنیف،آبتینگلکار،رقعی،شومیز،192صفحه،چاپ60،5 هزارتومان •آشیانهیاشراف
کنتهریف،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،296صفحه،چاپ38،2 هزارتومان •آوازبیساز
ماریانوآزوئال،سروشحبیبی،جیبی،شومیز،144صفحه،چاپ2،نایاب •اربابها
جی.ام.کوئتزی،محمدرضاترکتتاری،رقعی،شومیز،256صفحه،چاپ70،3 هزارتومان •استادپترزبورگ
ماکسفریش،علیاصغرحداد،رقعی،شومیز،448صفحه،چاپ98،4 هزارتومان •اشتیلر
یوزفروت،علیاسدیان،رقعی،شومیز،144صفحه،چاپ26،4 هزارتومان •اعترافاتیکقاتل
یوزفروت،علیاسدیان،رقعی،شومیز،192صفحه،چاپ32،2 هزارتومان •افسانهیمیگسارقدیس
پریمولوی،سپاسریوندی،رقعی،شومیز،224صفحه،چاپ2،نایاب •اگرایننیزانساناست
فرانتسکافکا،علیاصغرحداد،رقعی،شومیز،304صفحه،چاپ47،7 هزارتومان •امریکا
خورخهلوئیسبورخس،کاوهمیرعباسی،جیبی،شومیز،96صفحه،چاپ18،5 هزارتومان •اولریکاوهشتداستاندیگر
آناگاوالدا،ناهیدفروغان،رقعی،شومیز،600صفحه،چاپ170،3 هزارتومان •باهمهمینوبس
نینابربروا،آبتینگلکار،جیبی،شومیز،104صفحه،چاپ15،2 هزارتومان •بارادین
هنریکسینکیویچو...،روشنوزیری،جیبی،شومیز،192صفحه،چاپ3،نایاب •بانویبهشتی
فئودورداستایفسکی،سروشحبیبی،جیبی،شومیز،144صفحه،چاپ30،11 هزارتومان •بانویمیزبان
زناننویسندهیعرب،سمیهآقاجانی،جیبی،شومیز،200صفحه،چاپ35،3 هزارتومان •بنویسمنزنعربنیستم
توماسمان،علیاصغرحداد،رقعی،گالینگور،784صفحه،چاپ185،10 هزارتومان •بودنبروکها
پییرلومتر،مهستیبحرینی،رقعی،شومیز،500صفحه،چاپ4،نایاب •بهامیددیداردرآندنیا
زلفیلیوانلی،زینبعبدیگلزار،جیبی،شومیز،184صفحه،چاپ23،3 هزارتومان •بیقراری
جاشوآفریس،لیالنصیریها،رقعی،شومیز،308صفحه،چاپ40،3 هزارتومان •بینام
دینوبوتزاتی،سروشحبیبی،رقعی،شومیز،228صفحه،چاپ72،2 هزارتومان •بیابانتاتارها
غادهالسمان،سمیهآقاجانی،جیبی،شومیز،144صفحه،چاپ30،7 هزارتومان •بیروت75
آلبرکامو،خشایاردیهیمی،جیبی،شومیز،128صفحه،چاپ22،32 هزارتومان •بیگانه
هاینریشبل،کیکاووسجهانداری،رقعی،شومیز،328صفحه،چاپ45،6 هزارتومان •بیلیارددرساعتنهونیم
آریلدرفمن،بهمندارالشفایی،جیبی،شومیز،208صفحه،چاپ35،5 هزارتومان •بیوهها
خوآنرولفو،کاوهمیرعباسی،جیبی،شومیز،196صفحه،چاپ30،6 هزارتومان •پدروپارامو
آگاتاکریستی،فرشتهشایان،رقعی،شومیز،248صفحه،چاپ50،2 هزارتومان •پرده
حسنعلیتپتاش،مژدهالفت،رقعی،شومیز،184صفحه،چاپ55،1 هزارتومان •پرندگانبهسوگاومیروند
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پاتریکمودیانو،انوشهبرزنونی،جیبی،شومیز،152صفحه،چاپ3،نایاب •تادرمحلهگمنشوی
کارسونمکالرز،امیرعباسعلیزاده،جیبی،شومیز،112صفحه،چاپ25،1 هزارتومان •ترانهیکافهیغمزده
روبرتوبوالنیو،ربابمحب،جیبی،شومیز،174صفحه،چاپ28،3 هزارتومان •تعویذ
یکتاکوپان،فرهادسخا،جیبی،شومیز،176صفحه،چاپ28،3 هزارتومان •تفریحگاهخانوادگی
فرانتسکافکا،کوروشبیتسرکیس،جیبی،شومیز،168صفحه،چاپ21،4 هزارتومان •تمثیالت
میگلآنخلآستوریاس،سروشحبیبی،رقعی،گالینگور،768صفحه،چاپ265،3 هزارتومان •چشمانتظاردرخاکرفتگان
میخاییلزوشنکو،آبتینگلکار،جیبی،شومیز،224صفحه،چاپ35،8 هزارتومان •حمامهاوآدمها
جومپاالهیری،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،360صفحه،چاپ85،9 هزارتومان •خاکغریب
آرتورشنیتسلر،علیاصغرحداد،جیبی،شومیز،176صفحه،چاپ40،2 هزارتومان •خانمبئاتهوپسرش
کامیلوخوسهسال،فرهادغبرایی،جیبی،شومیز،196صفحه،چاپ40،12 هزارتومان •خانوادهیپاسکوآلدوآرته
اورهانپاموک،مژدهالفت،رقعی،شومیز،360صفحه،چاپ38،2 هزارتومان •خانهیخاموش
آلکساندرسالژنیتسین،عبدالرضاناطقی،جیبی،شومیز،100صفحه،چاپ20،5 هزارتومان •خانهیماتریونا
اینیاتسیوسیلونه،مهدیسحابی،جیبی،شومیز،168صفحه،چاپ25،6 هزارتومان •خروجاضطراری
توبیاسولفو...،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،176صفحه،چاپ30،4 هزارتومان •خریدنلنین
سامشپارد،امیرمهدیحقیقت،جیبی،شومیز،168صفحه،چاپ16،5 هزارتومان •خوابخوببهشت
هرمانهسه،سروشحبیبی،رقعی،شومیز،208صفحه،چاپ60،4 هزارتومان •خوابنیلبک
جومپاالهیریو...،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،208صفحه،چاپ34،13 هزارتومان •خوبیخدا
هرمانهسه،سروشحبیبی،جیبی،شومیز،132صفحه،چاپ16،5 هزارتومان •داستاندوستمن
آنتونچخوف،آبتینگلکار،جیبی،شومیز،112صفحه،چاپ20،8 هزارتومان •داستانماللانگیز
فرانتسکافکا،علیاصغرحداد،رقعی،گالینگور،656صفحه،چاپ175،12 هزارتومان •داستانهایکوتاهکافکا
غادهالسمان،نرگسقندیلزاده،رقعی،شومیز،180صفحه،چاپ30،3 هزارتومان •دانوبخاکستری
اولیویهبوردو،ناهیدفروغان،جیبی،شومیز،168صفحه،چاپ18،2 هزارتومان •درانتظاربوجانگلز
کریستیندوپیزان،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،96صفحه،چاپ14،2 هزارتومان •درستایشژاندارک
دنچاون،امیرمهدیحقیقت،جیبی،شومیز،192صفحه،چاپ25،2 هزارتومان •درمیانگمشدگان
ایلیاایلفویوگنیپتروف،آبتینگلکار،رقعی،شومیز،480صفحه،چاپ4،نایاب •دوازدهصندلی
فرداولمن،مهدیسحابی،جیبی،شومیز،112صفحه،چاپ24،24 هزارتومان •دوستبازیافته
آناگاوالدا،ناهیدفروغان،جیبی،شومیز،176صفحه،چاپ35،29 هزارتومان •دوستشداشتم
آرتورشنیتسلر،علیاصغرحداد،رقعی،شومیز،280صفحه،چاپ68،4 هزارتومان •دیگری
مارسلامه،اصغرنوری،جیبی،شومیز،168صفحه،چاپ30،7 هزارتومان •دیوارگذر
فیلیپگرمبر،مهستیبحرینی،جیبی،شومیز،148صفحه،چاپ20،2 هزارتومان •راز



فهرستکتابهاینشرماهی
ادبیاتداستانی

4

آندریولوس،آبتینگلکار،رقعی،شومیز،168صفحه،چاپ25،2 هزارتومان •رمانیبایکطوطی
یوهانولفگانگفونگوته،محمودحدادی،جیبی،شومیز،224صفحه،چاپ45،22 هزارتومان •رنجهایورترجوان
ماشادودآسیس،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،192صفحه،چاپ3،نایاب •روانکاو
ایوانتورگنیف،م.هـ.شفیعیها،رقعی،شومیز،168صفحه،چاپ5،نایاب •رودین
ناتانیلوست،فریددبیرمقدم،رقعی،شومیز،208صفحه،چاپ58،2 هزارتومان •روزملخ
گئورگیوالدیموف،روشنوزیری،رقعی،شومیز،196صفحه،چاپ28،3 هزارتومان •روسالنوفادار
فئودورداستایفسکی،رضارضایی،جیبی،شومیز،256صفحه،چاپ50،17 هزارتومان •رؤیایآدممضحک
دوریسلسینگ،علیاصغربهرامی،رقعی،شومیز،304صفحه،چاپ15،2 هزارتومان •رهنمودهاییبراینزولدردوزخ
نیکاالیلسکوف،حمیدرضاآتشبرآب،رقعی،شومیز،264صفحه،چاپ65،5 هزارتومان •زائرافسونشده
کارلوسفوئنتس،عبداهللکوثری،جیبی،شــومیز،144صفحه،چاپ17،4 هزارتومان •زندانیالسلوماس
آلیسمونرو،مژدهدقیقی،رقعی،شومیز،224صفحه،چاپ36،7 هزارتومان •زندگیعزیز
آلفردآندرش،سروشحبیبی،رقعی،شومیز،160صفحه،چاپ50،3 هزارتومان •زنگباریادلیلآخر
هاینریشمان،محمودحدادی،رقعی،شومیز،400صفحه،چاپ115،4 هزارتومان •زیردست
ریبرادبری،پرویزدوایی،جیبی،شومیز،160صفحه،چاپ25،4 هزارتومان •ساحرهیسرگردان
کارلوسفوئنتس،کاوهمیرعباسی،رقعی،شومیز،344صفحه،چاپ2،نایاب •سرهیدرا
برونوفرانک،محمودحدادی،رقعی،شومیز،296صفحه،چاپ43،4 هزارتومان •سروانتس
اگزویهدومستر،احمدپرهیزی،جیبی،شومیز،128صفحه،چاپ26،6 هزارتومان •سفربهدوراتاقم
ورکور،ژرژپطرسی،جیبی،شومیز،88صفحه،چاپ5،نایاب •سکوتدریا
آندرهژید،حسنهنرمندی،رقعی،شومیز،480صفحه،چاپ150،5 هزارتومان •سکهسازان
هرمانهســه،سروشحبیبی،جیبی،شومیز،128صفحه،چاپ26،7 هزارتومان •سلوکبهسویصبح
آندرهژید،اسکندرآبادی،جیبی،شومیز،96صفحه،چاپ20،6 هزارتومان •سمفونیپاستورال
فریدریشدورنمات،محمودحسینیزاد،جیبی،شومیز،168صفحه،چاپ25،9 هزارتومان •سوءظن
لیدیاچوکوفسکایا،خشایاردیهیمی،جیبی،شومیز،184صفحه،چاپ37،3 هزارتومان •سوفیاپتروونا
آلفردکوبین،علیاصغرحداد،رقعی،شومیز،280صفحه،چاپ36،2 هزارتومان •سویدیگر
هرمانهسه،سروشحبیبی،جیبی،شومیز،176صفحه،چاپ35،8 هزارتومان •سیدارتها
فئودورداستایفسکی،سروشحبیبی،جیبی،شومیز،112صفحه،چاپ22،62 هزارتومان •شبهایروشن
ماریوبندتی،لیالمینایی،جیبی،شومیز،168صفحه،چاپ21،2 هزارتومان •شنبهیگلوریا
نینابربروا،فاطمهولیانی،جیبی،شومیز،80صفحه،چاپ14،6 هزارتومان •شنلپاره
فئودورداستایفسکی،میترانظریان،رقعی،شومیز،192صفحه،چاپ55،4 هزارتومان •شوهرباشی
ترومنکاپوتی،بهمندارالشفایی،جیبی،شومیز،144صفحه،چاپ25،11 هزارتومان •صبحانهدرتیفانی
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نویسندگاننسلسومامریکا،احمداخوت،رقعی،شومیز،264صفحه،چاپ4،نایاب •صدایسوم
یکتاکوپان،مژدهالفت،جیبی،شومیز،160صفحه،چاپ2،نایاب •طرزتهیهیتنهاییدرآشپزخانهیعشق
جولینبارنز،الهامنظری،رقعی،شومیز،248صفحه،چاپ35،3 هزارتومان •طوطیفلوبر
آرتورکوستلر،مژدهدقیقی،رقعی،شومیز،248صفحه،چاپ75،8 هزارتومان •ظلمتدرنیمروز
یوزفروت،علیاسدیان،جیبی،شومیز،176صفحه،چاپ30،3 هزارتومان •عصیان
هاینریشبل،سپاسریوندی،رقعی،شومیز،304صفحه،چاپ85،12 هزارتومان •عقایدیکدلقک
فریدریشدورنمات،محمودحسینیزاد،جیبی،شومیز،160صفحه،چاپ9،نایاب •قاضیوجالدش
کورتزیوماالپارته،محمدقاضی،رقعی،شومیز،532صفحه،چاپ145،4 هزارتومان •قربانی
فرانتسکافکا،علیاصغرحداد،رقعی،شومیز،432صفحه،چاپ85،10 هزارتومان •قصر
میخاییلبولگاکوف،آبتینگلکار،جیبی،شومیز،192صفحه،چاپ38،15 هزارتومان •قلبسگی
فریدریشدورنمات،محمودحسینیزاد،جیبی،شومیز،192صفحه،چاپ24،9 هزارتومان •قول
آناگاوالدا،ناهیدفروغان،جیبی،شومیز،208صفحه،چاپ40،20 هزارتومان •کاشکسیجاییمنتظرمباشد
آلبرکوئن،محمدمهدیشجاعی،جیبی،شومیز،152صفحه،چاپ1،نایاب •کتابمادرم
هنریکسینکیویچ،حسنشهباز،رقعی،گالینگور،688صفحه،چاپ240،7 هزارتومان •کجامیروی؟
هرمانهسه،علیاصغرحداد،رقعی،شومیز،248صفحه،چاپ60،3 هزارتومان •کالینوواگنر
کارلوسفوئنتس،عبداهللکوثری،جیبی،شومیز،136صفحه،چاپ16،7 هزارتومان •کنستانسیا
کارتینمنسفیلد،نرگسانتخابی،رقعی،گالینگور،212صفحه،چاپ33،3 هزارتومان •گاردنپارتی
اسکاتفیتزجرالد،رضارضایی،رقعی،شومیز،212صفحه،چاپ67،15 هزارتومان •گتسبیبزرگ
یودیتهرمان،محمودحسینیزاد،رقعی،شومیز،160صفحه،چاپ3،نایاب •گذرانروز
آرتورشنیتسلر،نسرینشیخنیا،رقعی،شومیز،336صفحه،چاپ95،5 هزارتومان •گریزبهتاریکی
کارلوسفوئنتس،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،192صفحه،چاپ32،3 هزارتومان •گرینگویپیر
جومپاالهیری،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،408صفحه،چاپ110،6 هزارتومان •گودی
کاترینکرسمنتیلور،بهمندارالشفایی،جیبی،شومیز،64صفحه،چاپ15،11 هزارتومان •گیرندهشناختهنشد
سامرستموام،شهرزادبیاتموحد،رقعی،شومیز،368صفحه،چاپ98،7 هزارتومان •لبهیتیغ
جاناستاینبک،شهرزادبیاتموحد،جیبی،شومیز،160صفحه،چاپ35،5 هزارتومان •ماهپنهاناست
سامرستموام،شهرزادبیاتموحد،رقعی،شومیز،288صفحه،چاپ50،2 هزارتومان •ماهوششپنی
جومپاالهیری،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،224صفحه،چاپ50،16 هزارتومان •مترجمدردها
فریدریشدورنماتو...،علیاصغرحداد،رقعی،شومیز،496صفحه،چاپ135،8 هزارتومان •مجموعهینامرئی
فرانتسکافکا،علیاصغرحداد،رقعی،شومیز،272صفحه،چاپ76،17 هزارتومان •محاکمه
آرتورشنیتسلر،علیاصغرحداد،جیبی،شومیز،144صفحه،چاپ30،5 هزارتومان •مردن
آنازگرس،علیاصغرحداد،رقعی،گالینگور،704صفحه،چاپ245،3 هزارتومان •مردههاجوانمیمانند
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یورینیکالیویچتینیانوف،مهدیسحابی،رقعی،شومیز،568صفحه،چاپ155،3 هزارتومان •مرگوزیرمختار
سیموندوبووار،سیروسذکاء،جیبی،شومیز،128صفحه،چاپ26،8 هزارتومان •مرگیبسیارآرام
جورجاورول،احمدکساییپور،جیبی،شومیز،152صفحه،چاپ35،30 هزارتومان •مزرعهحیوانات
فرانتسکافکا،علیاصغرحداد،جیبی،شومیز،192صفحه،چاپ38،26 هزارتومان •مسخ
اینیاتسیوسیلونه،مهدیسحابی،جیبی،شومیز،256صفحه،چاپ40،9 هزارتومان •مکتبدیکتاتورها
آندرهمکین،ناهیدفروغان،جیبی،شومیز،112صفحه،چاپ25،2 هزارتومان •موسیقییکزندگی
جاناستاینبک،سروشحبیبی،جیبی،شومیز،160صفحه،چاپ32،25 هزارتومان •موشهاوآدمها
هاینریشفونکالیست،محمودحدادی،رقعی،شومیز،184صفحه،چاپ55،5 هزارتومان •میشائیلکلهاس
کارلوسفوئنتس،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،288صفحه،چاپ68،4 هزارتومان •نبرد
فریدهچیچکاوغلو،فرهادسخا،جیبی،شومیز،120صفحه،چاپ22،3 هزارتومان •نگذاربهبادبادکهاشلیککنند
جی.دی.سلینجر،کاوهمیرعباسی،رقعی،شومیز،208صفحه،چاپ57،4 هزارتومان •نهداستان
یوزفوینکلر،علیاصغرحداد،رقعی،شومیز،160صفحه،چاپ27،2 هزارتومان •وقترفتن
لورانبینه،احمدپرهیزی،رقعی،شومیز،380صفحه،چاپ88،3 هزارتومان ـ ـه ـح ـه •ه
هلنگرمیون،انوشهبرزنونی،رقعی،شومیز،224صفحه،چاپ28،3 هزارتومان •همراز
فئودورداستایفسکی،سروشحبیبی،رقعی،شومیز،216صفحه،چاپ60،14 هزارتومان •همزاد
جومپاالهیری،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،360صفحه،چاپ85،9 هزارتومان •همنام
جومپاالهیری،راضیهخشنود،رقعی،شومیز،144صفحه،چاپ32،2 هزارتومان •همینحوالی
جولینبارنز،سپاسریوندی،رقعی،شومیز،188صفحه،چاپ29،5 هزارتومان •هیاهویزمان
آلبرکامو،خشایاردیهیمی،رقعی،گالینگور،738صفحه،چاپ175،7 هزارتومان •یادداشتهایآلبرکامو
میخاییلبولگاکوف،آبتینگلکار،جیبی،شومیز،216صفحه،چاپ45،16 هزارتومان •یادداشتهاییکپزشکجوان
یورکبکر،علیاصغرحداد،رقعی،شومیز،268صفحه،چاپ75،7 هزارتومان •یعقوبکذاب
فئودورداستایفسکی،میترانظریان،جیبی،شومیز،96صفحه،چاپ20،12 هزارتومان •یکاتفاقمسخره
روبرتوبوالنیو،مریماسماعیلپورو...،جیبی،شومیز،96صفحه،چاپ3،نایاب •یکرمانکلمپن
کارتینمنسفیلد،نرگسانتخابی،رقعی،شومیز،192صفحه،چاپ32،2 هزارتومان •یکفنجانچای
ویالکاتر،نسرینشیخنیا،رقعی،شومیز،424صفحه،چاپ120،3 هزارتومان •یکیازما

محمدعلیموحد،رقعی،شومیز،292صفحه،چاپ85،6 هزارتومان •اسطرالبحق)گزیدهیفیهمافیه(
محمدعلیموحد،رقعی،شومیز،568صفحه،چاپ75،4 هزارتومان •خمیازشرابربانی)گزیدهیمقاالتشمس(

• • ادبیاتفارسی
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اریکهابســبام،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،440صفحه،چاپ110،3 هزارتومان 13.صنعتوامپراتوری

آدامزامویسکی،کاوهبیات،رقعی،شومیز،200صفحه،چاپ60،3 هزارتومان 1.ورشو1920
بارباراتاکمن،عزتاهللفوالدوند،وزیری،گالینگور،696صفحه،چاپ250،5 هزارتومان 2.برجفرازان
بارباراتاکمن،حسنافشار،وزیری،گالینگور،344صفحه،چاپ140،4 هزارتومان 3.سالماول

ریشاردکاپوشچینسکی،حسنکامشاد،رقعی،شومیز،256صفحه،چاپ75،2 هزارتومان 5.امپراتوروبازیامپراتور
بارباراتاکمن،محمدقائد،وزیری،گالینگور،544صفحه،چاپ155،7 هزارتومان 4.توپهایماهاوت

ادواردرادزینسکی،آبتینگلکار،وزیری،گالینگور،676صفحه،چاپ180،7 هزارتومان 6.استالین

پاتریکاوئورژدنیک،خشایاردیهیمی،رقعی،شومیز،120صفحه،چاپ32،7 هزارتومان 11.شهرفرنگاروپا

ریشاردکاپوشچینسکی،بهرنگرجبی،رقعی،شومیز،144صفحه،چاپ45،2 هزارتومان 7.یکروزدیگراززندگی
دیویدفرامکین،حسنافشار،وزیری،گالینگور،616صفحه،چاپ225،18 هزارتومان 8.صلحیکههمهیصلحهارابربادداد
ریشاردکاپوشچینسکی،بهرنگرجبی،رقعی،شومیز،148صفحه،چاپ45،4 هزارتومان 9.شاهنشاه
اســالونکادراکولیچ،بابکواحدی،رقعی،شومیز،176صفحه،چاپ3،نایاب 10.راهنمایبازدیدازموزهیکمونیسم

بارباراتاکمن،حسنافشار،وزیری،گالینگور،800صفحه،چاپ180،3 هزارتومان 12.آینهایدردوردست

هدامارگولیوسکووالی،راضیهخشــنود،رقعی،شومیز،212صفحه،چاپ60،2 هزارتومان 14.بختبیدادگر
آرونبرگمان،مهدینوری،رقعی،شــومیز،128صفحه،چاپ40،3 هزارتومان 15.جاسوسیکهسقوطکرد

• • تاریخجهان

ایرجامینی،رقعی،گالینگور،606صفحه،چاپ180،4 هزارتومان •بربالبحران
تورجاتابکی،حسنافشار،رقعی،شومیز،264صفحه،چاپ75،3 هزارتومان •ایرانوجنگجهانیاول

ونسامارتین،حسنزنگنه،رقعی،شومیز،296صفحه،چاپ78،3 هزارتومان •عهدقاجار

محمدجوادشیخاالسالمی،وزیری،گالینگور،688صفحه،چاپ250،3 هزارتومان •سیمایاحمدشاهقاجار

استفانیکرونین،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،144صفحه،چاپ40،3 هزارتومان •کلنلپسیانوناسیونالیسمانقالبیدرایران

محمدقائد،رقعی،شومیز،288صفحه،چاپ75،3 هزارتومان •عشقی،سیماینجیبیکآنارشیست

سهرابیزدانی،رقعی،شومیز،440صفحه،چاپ110،4 هزارتومان •کودتاهایایران

حسنارفع،مانیصالحیعالمه،رقعی،گالینگور،572صفحه،چاپ200،3 هزارتومان •درزمانهیپنجشاه

مورگانشوستر،حسنافشار،رقعی،شومیز،344صفحه،چاپ95،6 هزارتومان •اختناقایران

ویلهلملیتن،پرویزرجبی،رقعی،شومیز،304صفحه،چاپ78،3 هزارتومان •ماهعسلایرانی

• • تاریخایران
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جانهیزل،رضارضایی،وزیری،گالینگور،560صفحه،چاپ3،نایاب •فرهنگاساطیرکالسیک

والتــرهینتس،پرویزرجبی،وزیری،گالینگور،492صفحه،چاپ280،6 هزارتومان •داریوشوایرانیان

شــائولشاکد،احمدرضاقائممقامی،رقعی،شومیز،232صفحه،چاپ35،2 هزارتومان •تحولثنویت

والترهینتس،پرویزرجبی،رقعی،شومیز،216صفحه،چاپ65،4 هزارتومان •شهریاریایالم

ماریابروسیوس،عیسیعبدی،رقعی،شومیز،280صفحه،چاپ38،4 هزارتومان •ایرانباستان

ماریابروسیوس،هایدهمشایخ،رقعی،شومیز،256صفحه،چاپ80،4 هزارتومان •شاهنشاهیهخامنشی

گراردونیولی،آرزورسولی،رقعی،شومیز،144صفحه،چاپ45،3 هزارتومان •اززردشتتامانی
توفیقفهد،محمدرضاجوادی،رقعی،شومیز،152صفحه،چاپ5/5،1 هزارتومان •آتشدرخاورنزدیکباستان

ایسیدورخاراکسی،علیاصغرمیرزایی،رقعی،شومیز،160صفحه،چاپ50،2 هزارتومان •منزلگاههایاشکانی

فیلیپژینیو،لینداگودرزی،رقعی،شومیز،208صفحه،چاپ65،3 هزارتومان •انسانوکیهاندرایرانباستان

هامفریدیویکیتو،سیامکعاقلی،رقعی،شومیز،312صفحه،چاپ95،2 هزارتومان •یونانیان

پیربریان،ناهیدفروغان،وزیری،گالینگور،648صفحه،چاپ250،2 هزارتومان •داریوشدرسایهیاسکندر

اورلیدیمز،علیاکبروحدتی،رقعی،شومیز،256صفحه،چاپ38،2 هزارتومان •تندیسگریوشمایلنگاریدرایرانپیشازاسالم
دیویدبیوار،عسکربهرامیکهیشنژاد،رقعی،شومیز،232صفحه،چاپ70،1 هزارتومان •چهرههایمهر

••تاریخباستان
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سایمونکریچلی،خشایاردیهیمی،پالتویی،شومیز،200صفحه،چاپ25،4 هزارتومان 1.فلسفهیقارهای
دیویدمیلر،بهمندارالشفایی،پالتویی،شومیز،200صفحه،چاپ25،4 هزارتومان 2.فلسفهیسیاسی

کنتمیناگ،بهمندارالشفایی،پالتویی،شومیز،176صفحه،چاپ25،3 هزارتومان 4.سیاست
گراهامپریست،بهراماسدیان،پالتویی،شومیز،180صفحه،چاپ50،5 هزارتومان 3.منطق

جانایچ.آرنولد،احمدرضاتقاء،پالتویی،شومیز،184صفحه،چاپ50،5 هزارتومان 5.تاریخ
جیمزفالچر،مصطفیامیری،پالتویی،شومیز،200صفحه،چاپ55،4 هزارتومان 6.سرمایهداری
استیوبروس،بهرنگصدیقی،پالتویی،شومیز،168صفحه،چاپ25،4 هزارتومان 7.جامعهشناسی
جانماناگن،احمدرضاتقاء،پالتویی،شومیز،216صفحه،چاپ25،3 هزارتومان 8.انسانشناسیاجتماعیوفرهنگی

کوینپاسمور،علیمعظمی،پالتویی،شومیز،238صفحه،چاپ25،3 هزارتومان 10.فاشیسم
استیوادواردز،مهرانمهاجر،پالتویی،شومیز،224صفحه،چاپ60،6 هزارتومان 9.عکاسی

رابرتسیگال،احمدرضاتقاء،پالتویی،شومیز،232صفحه،چاپ25،3 هزارتومان 11.اسطوره
کاترینآزبورن،گلنازصالحکریمی،پالتویی،شومیز،192صفحه،چاپ25،2 هزارتومان 12.فلسفهیپیشسقراطی
جولیاناســتاالبراس،احمدرضاتقاء،پالتویی،شومیز،208صفحه،چاپ25،3 هزارتومان 13.هنرمعاصر
پارتاداسگوپتا،جعفرخیرخواهان،پالتویی،شومیز،256صفحه،چاپ65،4 هزارتومان 14.اقتصاد
پلبان،کامیارعبدی،پالتویی،شومیز،168صفحه،چاپ25،2 هزارتومان 15.باستانشناسی
جرالدینپینچ،حمیدعســکرزاده،پالتویی،شومیز،184صفحه،چاپ50،2 هزارتومان 16.اساطیرمصر
تامسدیکسون،محمددهقانی،پالتویی،شومیز،204صفحه،چاپ55،3 هزارتومان 17.علمودین
ایوجانستون،آرشطهماسبی،پالتویی،شومیز،248صفحه،چاپ65،2 هزارتومان 18.اسکیزوفرنی
ادواردکریگ،گلنازصالحکریمی،پالتویی،شومیز،180صفحه،چاپ50،1 هزارتومان 19.فلسفه
دیویدکاتینگنون،احمدرضاتقاء،پالتویی،شومیز،200صفحه،چاپ55،1 هزارتومان 20.هنرمدرن
اســتیوناریکبرونر،اشکانصالحی،پالتویی،شومیز،180صفحه،چاپ50،1 هزارتومان 21.نظریهیانتقادی
کریستوفرباتلر،محسنملکی،پالتویی،شومیز،168صفحه،چاپ50،1 هزارتومان 22.مدرنیسم

• • مختصرمفید
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مارکژیمنز،محمدرضاابوالقاسمی،رقعی،شومیز،384صفحه،چاپ100،5 هزارتومان 2.زیباشناسیچیست؟
ژانالکست،محمدرضاابوالقاسمی،رقعی،شومیز،144صفحه،چاپ40،5 هزارتومان 3.فلسفهیهنر
اولیورلیمن،محمدرضاابوالقاسمی،رقعی،شومیز،296صفحه،چاپ45،3 هزارتومان 4.درآمدیبرزیباشناسیاسالمی
ارانگوتر،محمدرضاابوالقاسمی،رقعی،شومیز،256صفحه،چاپ1،نایاب 5.فرهنگزیباشناسی
کایهمرمایستر،محمدرضاابوالقاسمی،رقعی،شومیز،324صفحه،چاپ57،1 هزارتومان 6.سنتزیباشناسیآلمانی

آیزایابرلین،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،240صفحه،چاپ42،7 هزارتومان •ریشههایرومانتیسم

آیزایابرلین،رضارضایی،رقعی،شومیز،208صفحه،چاپ38،3 هزارتومان •مجوسشمال
آیزایابرلین،رضارضایی،رقعی،شومیز،368صفحه،چاپ100،5 هزارتومان •کارلمارکس

آیزایابرلین،عزتاهللفوالدوند،رقعی،شومیز،264صفحه،چاپ42،6 هزارتومان •آزادیوخیانتبهآزادی

آیزایابرلین،عزتاهللفوالدوند،رقعی،شومیز،464صفحه،چاپ140،4 هزارتومان •فلسفهوجامعهوسیاست
مایکلایگناتیف،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،568صفحه،چاپ48،2 هزارتومان •زندگینامهیآیزایابرلین

آیزایابرلین،رضارضایی،رقعی،شومیز،416صفحه،چاپ115،4 هزارتومان •ذهنروسیدرنظامشوروی

آیزایابرلین،عزتاهللفوالدوند،رقعی،شومیز،288صفحه،چاپ80،4 هزارتومان •قدرتاندیشه

پیرسوانه،محمدرضاابوالقاسمی،رقعی،شومیز،192صفحه،چاپ50،7 هزارتومان 1.مبانیزیباشناسی

• • هنروزیباشناسی

• • آیزایابرلین

ارنستکاسیرر،یداهللموقن،رقعی،شومیز،356صفحه،چاپ15،2 هزارتومان •فردوکیهاندرفلسفهرنسانس

میشلفوکو،فاطمهولیانی،رقعی،شومیز،304صفحه،چاپ90،3 هزارتومان •تولدپزشکیبالینی

کارلیاسپرس،عزتاهللفوالدوند،رقعی،شومیز،144صفحه،چاپ50،3 هزارتومان •نیچهومسیحیت

پاتریشیاکرون،مسعودجعفری،رقعی،شومیز،360صفحه،چاپ48،3 هزارتومان •جامعههایماقبلصنعتی

آندرهژیدو...،اسکندرآبادی،رقعی،شومیز،284صفحه،چاپ80،2 هزارتومان •ازچشمنابینایان

آلنبدیو،صالحنجفی،رقعی،شومیز،160صفحه،چاپ45،2 هزارتومان •بنیادکلیگرایی

رابرتاروین،محمددهقانی،رقعی،شومیز،468صفحه،چاپ125،2 هزارتومان •دانشخطرناک

میشلفوکو،فاطمهولیانی،رقعی،شومیز،512صفحه،چاپ87،2 هزارتومان •الفاظواشیا

• • جهاناندیشه
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جرمیشییرمر،عزتاهللفوالدوند،رقعی،شومیز،256صفحه،چاپ45،3 هزارتومان •اندیشهیسیاسیکارلپوپر
کنرادلورنتس،هوشنگدولتآبادی،رقعی،شومیز،196صفحه،چاپ1،نایاب •انگشترحضرتسلیمان

گلنوارد،قادرفخررنجبریوابوذرکرمی،رقعی،شــومیز،304صفحه،چاپ80،7 هزارتومان •پستمدرنیسم

ویچسالفایوانوف،رضارضایی،پالتویی،شومیز،180صفحه،چاپ7،2 هزارتومان •آزادیوزندگیتراژیک

آلبرتومانگوئل،کیوانباجغلی،پالتویی،شومیز،72صفحه،چاپ1، نایاب •بابورخس

تزوتانتودوروف،محمدمهدیشجاعی،رقعی،شومیز،88صفحه،چاپ18،2 هزارتومان •ادبیاتدرمخاطره
جیمزمککونیکا،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،156صفحه،چاپ12/5،1 هزارتومان •اراسموس

دیویدرافائل،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،140صفحه،چاپ15،1 هزارتومان •ادماسمیت

استنلیگرنزو...،روبرتآسریانو...،وزیری،گالینگور،568صفحه،چاپ1،نایاب •االهیاتمسیحیدرقرنبیستم

میسنکاری،مریممؤمنی،رقعی،شومیز،296صفحه،چاپ45،8 هزارتومان •آدابروزانه

جومپاالهیری،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،132صفحه،چاپ25،3 هزارتومان •بهعبارتدیگر

هرلیکریل،مرضیهسلیمانی،رقعی،شومیز،324صفحه،چاپ1،نایاب •تاریخاندیشهدرچین

جولیاســکاتمیثمی،محمددهقانی،رقعی،شومیز،392صفحه،چاپ55،2 هزارتومان •تاریخنگاریفارسی

آذرتاشآذرنوش،وزیری،شومیز،200صفحه،چاپ1،نایاب •تاریخچوگان

حســنانصاری،رقعی،شومیز،376صفحه،چاپ1،نایاب •تشیعامامیدربسترتحول

محمدعلیموحد،رقعی،گالینگور،320صفحه،چاپ90،7 هزارتومان •درکشاکشدینودولت

جمشیدبهنام،محمدجعفرپوینده،رقعی،شومیز،216صفحه،چاپ3،نایاب •تحوالتخانواده

زیگموندفروید،محمدمبشری،رقعی،شومیز،124صفحه،چاپ38،12 هزارتومان •تمدنوماللتهایآن

هانسانسنســبرگر،محمودحدادی،پالتویی،شومیز،152صفحه،چاپ40،4 هزارتومان •درستایشبیسوادی

کلیفوردکانر،حسنافشار،رقعی،گالینگور،548صفحه،چاپ2،نایاب •تاریخعلممردم

استفانوبولونینی،مهیارعلینقی،رقعی،شومیز،128صفحه،چاپ40،2 هزارتومان •چونباد،چونموج

ارنســتویلهلمهاینه،علیاسدیان،رقعی،شومیز،152صفحه،چاپ50،3 هزارتومان •چهکسیموتسارتراکشت

الوینوهایدیتافلر،رضاامیررحیمی،رقعی،شومیز،712صفحه،چاپ190،7 هزارتومان •ثروتانقالبی

جورجلوکاچ،رضارضایی،رقعی،شومیز،304صفحه،چاپ80،4 هزارتومان •جانوصورت
جورجلوکاچ،محمدجعفرپوینده،رقعی،شــومیز،160صفحه،چاپ45،4 هزارتومان •جامعهشناسیرمان

وحیدکهندل،رقعی،شومیز،320صفحه،چاپ80،6 هزارتومان •چونبویتلخخوشکندر

کارلوسفوئنتس،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،328صفحه،چاپ85،1 هزارتومان •خودمبادیگران

توماسال.فریدمن،رضاامیررحیمی،رقعی،شومیز،696صفحه،چاپ1،،نایاب •دنیامسطحاست

فریدریشفونهایک،عزتاهللفوالدوند،رقعی،شومیز،256صفحه،چاپ70،3 هزارتومان •درسنگرآزادی

آنتونیکنی،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،140صفحه،چاپ15،1 هزارتومان •تامسمور

مارکلیال،محسنقائممقامی،رقعی،شومیز،188صفحه،چاپ55،2 هزارتومان •روشنفکرانوسیاست
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صمدموحد،رقعی،شومیز،124صفحه،چاپ40،2 هزارتومان •عارفیبادوچهره

پاتریشیاکرون،مسعودجعفری،رقعی،شومیز،152صفحه،چاپ45،2 هزارتومان •مقنعوسپیدجامگان

تئودورآدورنو،سارااباذری،رقعی،شومیز،68صفحه،چاپ20،3 هزارتومان •فتیشیسمدرموسیقی

ویلیاماستایرن،افشینرضاپور،پالتویی،شومیز،72صفحه،چاپ25،6 هزارتومان •ظلمتآشکار

مایکلهاوارد،غالمحسینمیرزاصالح،رقعی،شومیز،128صفحه،چاپ6/5،1 هزارتومان •کالوزویتس

جسپرگریفین،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،120صفحه،چاپ1،نایاب •هومر

جسپرگریفین،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،152صفحه،چاپ15،1 هزارتومان •ویرژیل

مایکللسناف،خشایاردیهیمی،رقعی،شومیز،432صفحه،چاپ110،7 هزارتومان •فیلسوفانسیاسیقرنبیستم

سیایچ.داد،عزتاهللفوالدوند،رقعی،شومیز،240صفحه،چاپ19/5،3 هزارتومان •مراحلوعواملوموانعرشدسیاسی
پیترچایلدز،رضارضایی،رقعی،شومیز،272صفحه،چاپ75،7 هزارتومان •مدرنیسم

ژانگروندن،محمدرضاابوالقاسمی،رقعی،شومیز،132صفحه،چاپ37،3 هزارتومان •هرمنوتیک

هانسبرتنس،محمدرضاابوالقاسمی،رقعی،شومیز،288صفحه،چاپ75،6 هزارتومان •مبانینظریهیادبی

هرمانشوپنهویزر،کوروشبیتسرکیس،رقعی،شومیز،240صفحه،چاپ75،3هزارتومان •کافکابهروایتبنیامین

والتربنیامین،کوروشبیتسرکیس،رقعی،شومیز،200صفحه،چاپ9،1هزارتومان •والتربنیامین

ژیلدلوز،شــاپوربهیان،رقعی،شومیز،216صفحه،چاپ70،2 هزارتومان •کافکابهسویادبیاتاقلیت

پلینیومندوزا،مهدینوریونازنیندیهیمی،رقعی،شومیز،176صفحه،چاپ11/5،2 هزارتومان •عطرگوابا

رومنگاری،سمیهنوروزی،رقعی،شومیز،96صفحه،چاپ9/5،2 هزارتومان •گذارروزگار
نورمنفینکلشتاین،محمدواعظینژاد،رقعی،شومیز،112صفحه،چاپ18،2 هزارتومان •گاندیچهمیگوید

جرمینگریر،عبداهللکوثری،رقعی،شومیز،184صفحه،چاپ1،نایاب •شکسپیر
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تاماستاپارد،نازنیندیهیمیومهدینوری،رقعی،شومیز،136صفحه،چاپ11،1 هزارتومان •سفر)ساحلآرمانشهر:1(
تاماستاپارد،نازنیندیهیمیومهدینوری،رقعی،شومیز،124صفحه،چاپ1،نایاب •کشتیشکستگان)ساحلآرمانشهر:2(
تاماستاپارد،نازنیندیهیمیومهدینوری،رقعی،شومیز،144صفحه،چاپ11،1 هزارتومان •نجات)ساحلآرمانشهر:3(

لوسیکرکوود،نازنیندیهیمی،مهدینوری،رقعی،شومیز،196صفحه،چاپ15،1 هزارتومان •چیمریکا
آریلدرفمن،حشمتکامرانی،رقعی،شومیز،80صفحه،چاپ17،3 هزارتومان •مرگودخترجوان
لئانیدزورین،آبتینگلکار،رقعی،شومیز،108صفحه،چاپ9/5،1 هزارتومان •دکابریستها
جانهاج،نازنیندیهیمیومهدینوری،رقعی،شومیز،136صفحه،چاپ11،1 هزارتومان •آقاینویسندهوهمکارش
پیترهاندکه،علیاصغرحداد،رقعی،شومیز،104صفحه،چاپ1،نایاب •کاسپار

آلبرکامو،خشایاردیهیمی،جیبی،شومیز،96صفحه،چاپ17،13 هزارتومان •سوءتفاهم
آلبرکامو،خشایاردیهیمی،جیبی،شومیز،112صفحه،چاپ18،7 هزارتومان •صالحان
آلبرکامو،خشایاردیهیمی،جیبی،شومیز،232صفحه،چاپ35،7 هزارتومان •تسخیرشدگان

کالیداسه،علیرضااسماعیلپور،رقعی،شومیز،288صفحه،چاپ50،1 هزارتومان •شکونتال
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لمونیاسنیکت،نسترنپاشایی،رقعی،شومیز،128صفحه،چاپ28،15 هزارتومان 1.شروعناگوار
لمونیاسنیکت،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،160صفحه،چاپ27،14 هزارتومان 2.سالنخزندگان
لمونیاسنیکت،زهرازرکش،رقعی،شومیز،184صفحه،چاپ38،11 هزارتومان 3.پنجرهیبزرگ
لمونیاسنیکت،زهرازرکش،رقعی،شومیز،168صفحه،چاپ25،10 هزارتومان 4.کارگاهمصیبتبار
لمونیاسنیکت،رضادهقان،رقعی،شومیز،192صفحه،چاپ30،10 هزارتومان 5.مدرسهیسختگیر
لمونیاسنیکت،نسترنپاشایی،رقعی،شومیز،192صفحه،چاپ15،8 هزارتومان 6.آسانسورقالبی
لمونیاسنیکت،رضادهقان،رقعی،شومیز،200صفحه،چاپ14،8 هزارتومان 7.دهکدهیشوم
لمونیاسنیکت،محبوبهمهاجری،رقعی،شومیز،200صفحه،چاپ40،9 هزارتومان 8.بیمارستانخطرناک
لمونیاسنیکت،رضادهقان،رقعی،شومیز،216صفحه،چاپ48،9 هزارتومان 9.سیرکمرگبار
لمونیاسنیکت،رضادهقان،رقعی،شومیز،240صفحه،چاپ45،9 هزارتومان 10.آبشاریخزده
لمونیاسنیکت،رضادهقان،رقعی،شومیز،240صفحه،چاپ18،8 هزارتومان 11.غارغمانگیز
لمونیاسنیکت،رضادهقان،رقعی،شومیز،264صفحه،چاپ18،8 هزارتومان 12.خطرماقبلآخر
لمونیاسنیکت،رضادهقان،رقعی،شومیز،264صفحه،چاپ36،7 هزارتومان 13.پایان
لمونیاســنیکت،رضادهقان،رقعی،شومیز،192صفحه،چاپ28،1 هزارتومان •زندگینامهیتأییدنشدهیلمونیاسنیکت

جفکینی،کهزادباصری،رقعی،شومیز،212صفحه،چاپ2،نایاب 1.یادداشتهایگریگوریهفلی
جفکینی،نازنیندیهیمی،رقعی،شومیز،212صفحه،چاپ2،نایاب 2.حرفحرفرودریکه
جفکینی،کهزادباصری،رقعی،شومیز،204صفحه،چاپ1،نایاب 3.دیگهذلهشدم
جفکینی،کهزادباصری،رقعی،شومیز،196صفحه،چاپ1،نایاب 4.چلهیتابستون
جفکینی،کهزادباصری،رقعی،شومیز،196صفحه،چاپ15،2 هزارتومان 5.حقیقتتلخ
جفکینی،کهزادباصری،رقعی،شومیز،196صفحه،چاپ15،2 هزارتومان 6.سیاهزمستون
جفکینی،کهزادباصری،رقعی،شومیز،208صفحه،چاپ1،نایاب 7.شانسمزخرف
جفکینی،کهزادباصری،رقعی،شومیز،204صفحه،چاپ15،2 هزارتومان 8.سفرنصفهکاره
جفکینی،کهزادباصری،رقعی،شومیز،204صفحه،چاپ1،نایاب 9.اردویاجباری
جفکینی،کهزادباصری،رقعی،شومیز،204صفحه،چاپ15،1 هزارتومان 10.قوزباالقوز

• • مجموعهیبچههایبدشانس

• • مجموعهیدفترچهخاطراتیکبیعرضه
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بئاتریکسپاتر،پروانهعروجنیا،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیتامیپیشی
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیجمایمااردکه
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیبچهخرگوشهایفالپسی
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیخانمخالهموشه
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیتیمیتُکپا
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیجانیموششهری
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،80صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیآقایتاد
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،80صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیساموئلسیبیل
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیکیکوقالبشیرینی
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیزنجبیلوترشی
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،36صفحه،چاپ1،نایاب •داستانیکخرگوشبدزورگو
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،36صفحه،چاپ1،نایاب •داستاندوشیزهماپت
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •ترانههایکودکانه

بئاتریکسپاتر،پروانهعروجنیا،جیبی،شومیز،70صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیپیترخرگوشه
بئاتریکسپاتر،پروانهعروجنیا،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیناتکینسنجابه
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •خیاطگالستر
بئاتریکسپاتر،پروانهعروجنیا،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیبنجامینخرگوشه
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیدوموشناقال
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیخانمتیگیچشمکی
بئاتریکسپاتر،علیرضااسماعیلپور،جیبی،شومیز،60صفحه،چاپ1،نایاب •قصهیآقایجرمیماهیگیر

کایمایر،شهپرمعرفت،رقعی،شومیز،320صفحه،چاپ1،نایاب 1.موجنوردان
کایمایر،شهپرمعرفت،رقعی،شومیز،296صفحه،چاپ13،1 هزارتومان 2.جادوگرانصدف
کایمایر،شهپرمعرفت،رقعی،شومیز،360صفحه،چاپ15،1 هزارتومان 3.ریسندگانآب

• • مجموعهیبئاتریکسپاتر

• • مجموعهیموجنوردان

اریشکستنر،سروشحبیبی،رقعی،شومیز،160صفحه،چاپ20،2 هزارتومان •لوتهوهمتایش
اریشکستنر،فرنازتیمورازف،رقعی،شومیز،152صفحه،چاپ45،2 هزارتومان •امیلوکارآگاهان
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بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ20،2 هزارتومان 16.جونیبیکالساولی)باالخره!(
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ15،2 هزارتومان 17.جونیبیکالساولی:رئیسناهار
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،72صفحه،چاپ15،1 هزارتومان 18.جونیبیکالساولی:اعجوبهبیدندان
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،72صفحه،چاپ15،1 هزارتومان 19.جونیبیکالساولی:تقلبکار

بارباراپارک،نازنیندیهیمی،رقعی،شومیز،80صفحه،چاپ30،3 هزارتومان •میکهارتهاینجابود
بارباراپارک،نازنیندیهیمی،رقعی،شــومیز،80صفحه،چاپ30،2 هزارتومان •عملیاتدککردنکپک
بارباراپارک،نازنیندیهیمی،رقعی،شومیز،112صفحه،چاپ30،2 هزارتومان •ازمننخواهیدلبخندبزنم
بارباراپارک،نازنیندیهیمی،رقعی،شومیز،128صفحه،چاپ30،2 هزارتومان •ازدواجمادرموبدبختیهایدیگر

مایکلباند،بهمندارالشفایی،رقعی،شومیز،128صفحه،چاپ22،3 هزارتومان •خرسیبهنامپدینگتون
مایکلباند،بهمندارالشفایی،رقعی،شومیز،128صفحه،چاپ22،2 هزارتومان •بازهمپدینگتون
مایکلباند،بهمندارالشفایی،رقعی،شومیز،128صفحه،چاپ40،3 هزارتومان •پدینگتونکمکمیکند

بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ12،6 هزارتومان 1.جونیبیجونزواتوبوسبوگندویکلهپوک
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ8،5 هزارتومان 2.جونیبیجونزوقضیهیمیمونکوچولو
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ10،5 هزارتومان 3.جونیبیجونزووراجیهایزیادی
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ15،5 هزارتومان 4.جونیبیجونزوچندتافضولیقایمکییواشکی
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ15،4 هزارتومان 5.جونیبیجونزوکیکمیوهایبیمزهبدمزه
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،80صفحه،چاپ15،4 هزارتومان 6.جونیبیجونزوجشنتولدجیمبدجنس
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ20،4 هزارتومان 7.جونیبیجونززیرتختشلولودارد
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ20،4 هزارتومان 8.جونیبیجونزدزدنیست
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ15،4 هزارتومان 9.جونیبیجونزعاشقمهمانیاست
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شــومیز،64صفحه،چاپ20،4 هزارتومان 10.جونیبیجونزموکوتاهمیکند
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ15،3 هزارتومان 11.جونیبیجونزبوهایمشکوکبهدماغشمیخورد
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ12،3 هزارتومان 12.جونیبیجونز)تقریبا(دخترگلریزعروسمیشود
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ15،2 هزارتومان 13.جونیبیجونزجیبشجیکجیکمیکند
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شومیز،64صفحه،چاپ15،2 هزارتومان 14.جونیبیجونزکاپیتانروزمسابقهمیشود
بارباراپارک،امیرمهدیحقیقت،رقعی،شــومیز،64صفحه،چاپ10،3 هزارتومان 15.جونیبیجونزدرجشنآخرسال
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