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 تلگمایر، رینا،   ۱۹۷۷ -  م.  
Telgemeier, Raina

خواهرها/ رینا تلگمایر؛ 
ترجمه ی هدا نژادحسینیان؛ ویرایش امین شیر پور.

تهران: نشر اطراف،   ۱۳۹۷.
۲۰۶ ص: مصور )رنگی(.

۹۷8-۶۲۲-۶۱۹4-۱۲-۹
فیپا

Sisters, 2014 :عنوان اصلی
کودکان و نوجوانان خواهران و برادران -- ادبیات 

نژادحسینیان، هدا،   ۱۳۶۵ -  ، مترجم
HQ۷۵۹/۹۶ /۱۳۹۷ ۹خ8ت

۳۰۶/8۷۵۳
۵4۹8۰۲۰



واحد کودک و نوجوان نشر اطراف

ترجمه ی  هدا  نژادحسینیان
ویرایش  امین شیرپور

ِرینـا ِتلݡِگماِیر

خواهرها



روایـت مصــــــور

خواهرها
رینــا تلݡگمایـر
ترجمه ی  هدا  نژادحسینیان
ویرایش  امین شیرپور

واحد کودک و نوجوان 
نشر اطراف

طراح گرافیک: مریم سادات ݣݣمنصوری
بازبینی نهایی متن: فاطمه ستوده

 چاپ:  کاج
صحافی:  نمونه

شابک:   978-622-6194-12-9 
چاپ اول: 1۳97، 1000 نسخه

قیمت:  ۳2000 تومان

همه ی حقوق چاپ و نشر این اثر برای »نشر اطراف« محفوظ است. 
هر گونه تکثیر، انتشار و بازنویسی این اثر )چاپی، کپی، صوتی، تصویری، الکترونیکی(  

بدون اجازه ی کتبی ناشر ممنوع است.
نقل برش هایی از متن کتاب با ذکر منبع آزاد است.

تهران، خیابان گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، کوی رضابیک، پالک 9.    
تلفن: 22855247

 Atraf.ir



درباره ی  نویسـنده
و  تصویرســاز

و  کرد  مکان  نقل  نیویورک  به   
ً
بعدا و  شد  بزرگ  سان فرانسیسکو  در  ِتِلگماِیر  ِرینا 

گرفت. او خالق اثر  آن جا مدرک تصویرسازی خود را از دانشگاه هنرهای تجسمی 
کودکی  که بر اساس خاطرات  کتاب لبخندها   »لبخندها«۱ و »خواهرها«۲ است. 
خودش نوشته شده، به عنوان پرفروش ترین زندگی نامه ی مصور در نیویورک تایمز 
برای  آیزنر  ویل  به جایزه ی  کتاب می توان  این  دیگر جایزه های  از  برگزیده شد. 
کرد. او همچنین خالق  گلوب-هورن بوستون اشاره  بهترین اثر نوجوانان و نشان 
مصور  کتاب  ده  از  یکی  و  نیویورک تایمز  پرفروش  کتاب های  از   ۳ دراما  کتاب 
باشگاه  مجموعه کتاب  تصویرسازی  همچنین  رینا  است.  یالسا   نوجوانان  برتر 
کتاب های  که این مجموعه نیز در لیست برترین  پرستاران بچه4 را انجام داده 

مصور نوجوانان یالسا انتخاب شده است.
کارتونیستش، دیو رومن، در آستوریای نیویورک  رینا به همراه همسر و همکار 
زندگی می کنند. برای آشنایی بیشتر با رینا، می توانید به وب سایت او به نشانی 

کنید. www.goRaina.com مراجعه 

1. Smile!
2. Sisters
3. Drama
4. The Baby-sitters Club





رینا  تلݡگمایر

خواهرها


