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دونالدسون، جولیا،   1948 -   م.   : سرشناسه 
Donaldson, Julia

بچه ی غول/ نویسنده جولیا دونالدسون،   :  عنوان و نام پدیدآور 
الکس شفلر ؛ ترجمه فاطمه آقاجانی.
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داستان های حیوانات  :  موضوع       
Animals-- Fiction  :  موضوع       

موش ها -- داستان  :  موضوع       
 Fiction --  Mice  :  موضوع       
داستان های تخیلی  :  موضوع       

Fantastic Fiction  :  موضوع       
شفلر، آکسل،   1957 - م.  ، تصویر گر  :  شناسه افزوده 

Scheffler, Axel  :  شناسه افزوده 
آقاجانی، فاطمه،   1360 -  ، مترجم  :  شناسه افزوده 

:  1396 ب799د  001/9 دا    رده بندی دیویی 
  5094324  :  شماره کتابشناسی ملی 



 تقدیم به

       آویسا، آروشا و مهری

          دختران آب و خورشید و مهر سرزمینم



روزی یک غول به بچه خود می گفت که هیچوقت نباید به اعماق تاریک جنگل 
برود. بچه غول از او پرسید که چرا نباید برود. 

غول در جواب گفت: »چون اگر به جنگل بروی یک موش بزرگ و بدجنس تو را 
دنبال می کند«

او ادامه داد: »چند سال پیش، من او را یک بار دیدم«
بچه غول پرسید: »پدر او چه شکلی است؟ آیا خیلی بدجنس و بزرگ است؟«




