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تازهها
جایی که خرچنگها آواز میخوانند
دیلیا اوئینز /ترجمهی آرتمیس مسعودی /چاپ دوم 488 /صفحه 650۰۰ /تومان

شــایعاتی در مــورد «دختــر مــرداب» گفتــه میشــود تــا اینکــه وقتــی جســد چیــس انــدروز برازنــده و
خوشقیافــه کشــف میشــود ،افــراد محلــی فــورا ً بــه کیــا کالرک ،معــروف بــه دختــر مــرداب مشــکوک
میشــوند امــا کیــا کســی کــه آنهــا میپندارنــد ،نیســت .او دختــری حســاس و باهــوش اســت کــه ...

وقتی باران میبارد
لیزا دِ یانگ /ترجمهی علی شاهمرادی 384 /صفحه 51000/تومان
دختــر نوجوانــی بــه نــام «کیــت الکســاندر» در شــبی بارانــی اتفــاق بــدی را از ســر میگذرانــد کــه تمــام
زندگـیاش را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد« .بیــو بنت» دوســت سـالیان سـالش کــه بــه او عالقــه دارد ،تنها
کســی اســت کــه حضــورش مرهمــی بــر زخــم اوســت ،امــا بــا دیــدار «آشــر هانــت» ،پســری مرمــوز و
خواســتنی ،زندگــی کیــت وارد مرحلـهی جدیــدی میشــود و...

کلمههای آبی تیره
کت کرولی /ترجمهی نفیسه حسن زاده 320 /صفحه 410۰۰ /تومان
ایــن یــک داســتان عاشــقانه اســت .داســتان کتابفروشــی هاولینــگ ،جایی کــه خواننــدگان بــرای غریبهها،
معشوقهشــان و شــاعران ،نامــه مینویســند .ایــن داســتان هنــری و ریچــل هــم هســت؛ قبــل از اینکــه
ریچــل بــه شــهری در کنــار دریــا ســفر کنــد آنهــا بهتریــن دوســت همدیگــر بودنــد امــا ...

جنگل
هارلن کوبن /ترجمهی محدثه احمدی 480 /صفحه 65000 /تومان
پــاول کوپلنــد ،دادســتان نیوجرســی ،هنــوز عــزادار مــرگ خواهــرش اســت؛ خواهــری کــه بیســت ســال
پیــش ،شــبانه قــدم در جنــگل گذاشــت و بــرای همیشــه ناپدید شــد .اما حــاال ،یعنــی دو دهه بعد ،جســد
مــردی پیــدا شــده کــه میتوانــد بــا ماجــرای آن شــب ارتبــاط داشــته باشــد .آیــا ایــن مــرد ،همان پســری
اســت کــه ...
ِ
زن پشت پنجره
اي .جي .فين /ترجمهی فرشاد شالچيان 496 /صفحه 66000 /تومان
«آنــا فاکــس» تنهــا زندگــی میکنــد؛ در انــزوای خانـهاش در نیویــورک اســیر شــده و نمیتوانــد بیــرون
بــرود .روزهایــش را بــه میخوارگــی و تماشــای فیلمهــای قدیمــی و مــرور خاطــرات میگذرانــد ،و زاغ
ســیاه همســایهها را چــوب میزنــد .تــا اینکــه یــک روز ،چیــزی میبینــد کــه ...
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تازهها
پیرمرد صد ساله ای که از پنجره بیرون رفت و ناپدید شد
یوناس یوناسون /ترجمهی کیهان بهمنی 512 /صفحه 69000 /تومان
پیرمــردی ناپدیــد میشــود امــا ایــن ناپدیــد شــدن تصــور پلیــس و مدیران آسایشــگاهی اســت زیــرا آلن
پیــر آنطــور کــه در خــال داســتان درمییابیــم در صــد ســال اول زندگــی خــود ماجراهــای بســیاری را
پشــت ســر گذاشــته و حــاال حاضــر نیســت در پایــان عمــرش در فضــای بســته و قانونمنــد آسایشــگاه
محبــوس شــود ....
دریاچهی مهآلود
ریچل کین /ترجمهی مریم رفیعی /چاپ دوم 408 /صفحه 490۰۰ /تومان
جینــا رویــال نمونـهی یــک زن معمولــی اســت؛ یــک زن خانـهدار کمــرو بــا ازدواجــی موفــق و دو فرزند
دوستداشــتنی .ولــی وقتــی یــک تصــادف ،زندگــی مخفیانـهی همســرش بــه عنــوان یک قاتل ســریالی
را فــاش میکنــد ،جینــا مجبــور میشــود خــود را بــه عنــوان گوئِــن پراکتــور از نــو بســازد :مــادری کــه به
خاطــر فرزندانــش میجنگــد  .ولــی دقیقــا در زمانــی کــه آرامــش را در خانـهی جدیدشــان در مجــاورت
دریاچـهی اســتیلهاوس یافتهانــد ،اتفاقــات ناخوشــایندی آغــاز میشــوند که...
همسرگمشده
آلیسون ریچمن /ترجمهی سودابه قیصری 416 /صفحه 55000/تومان
ِ
عاشق جوان با حملهی ارتش نازی در هم شکسته شد.
در پراگ قبل از جنگ ،رویای دو
ســپس ،دهههــا بعــد ،هــزاران کیلومتــر دورتــر ،در نیویورک ،نگاهــی گریزناپذیر از آشــنایی ،بیــن دو غریبه
رد و بــدل شــد ...سرنوشــت ،بــه لِنــکا و یــوزف شــانس دوبــارهای میدهــد .همســر گمشــده ،آســایش
مســحورکنندهی زندگــی در پـ ِ
ـراگ قبــل از اشــغال ،وحشــت اروپــای نــازی ،انعطافپذیری روح انســان و
نیــروی خاطــره را کاوش میکنــد.
قسم به این زندگی
رنه کارلینو /ترجمهی منا اختیاری 376 /صفحه 410۰۰ /تومان
وقتــی اولیــن رمــان نویســندهی مرمــوز «جــی کالبــی» ،بــا فــروش خیرهکننــدهاش تبدیل بــه رخــداد ادبی
ســال میشــود ،امیلیــن بــا بیرغبتــی آن را میخوانــد .او بهعنــوان مــدرس مدعو نویســندگی در دانشــگاه
 UCکــه بــا ناکامیهــای شــغلی و رابطـهی طوالنــی و پرفرازونشــیبش درگیر اســت ،عالقهای به تحســین
موفقیــت نویســندهای جــوان و بااســتعداد نــدارد .بااینحــال ،امیلیــن از همــان صفحـهی اول مدهــوش
داســتان امرســون و جکســون میشــود ،دو دوســت دوران کودکــی کــه عاشــق هــم میشــوند و ...
کشتنعمهخانم
آندری بورسا /ترجمهی کیهان بهمنی /چاپ دوم 156 /صفحه 17500 /تومان
دانشــجوی جوانــی بــه نــام یوریــک کــه هیــچ آرزو و اســتعداد خاصی نــدارد ،زندگــی را ســفری بیهدف
میبیننــد .یــک روز هنگامــی کــه عمـهی مهربــان او از یوریــک میخواهــد کار کوچکــی را بــرای او انجام
دهــد ،ایــن دانشــجوی جــوان بــدون هیــچ دلیــل خاصــی و صرفـ ًا از ســر بیحوصلگــی عمـهی خــود
را میکشــد .یوریــک در حیــن نابــود کــردن جســد ،عاشــق دختــری در قطــار میشــود .آیــا یوریــک
میتوانــد نــزد ایــن دختــر پــرده از راز دل خــود بــردارد؟
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تازهها
پی پایان
در ِ
ایان رید /ترجمهی شقایق قندهاری /چاپ دوم 272 /صفحه 27500 /تومان
راوی داســتان زن جوانیســت کــه هرگــز نامــش فــاش نمیشــود ،او میخواهــد بــا دوســتش جیــک
بــه دیــدن خانــوادهی جیــک بــرود .اگرچــه جیــک امیــدوار اســت که همیــن ســفر رابطهشــان را جدیتر
کنــد ،راوی مــدام در ذهنــش دارد بــه پایــان دادن ایــن رابطــه فکــر میکنــد .امــا ایــن ظاهــر قضیه اســت و
داســتان رفتهرفتــه حــال و هــوای دیگــری بــه خــودش میگیــرد.
گنج خیالی
جان چیور /ترجمهی آذر عالیپور 360 /صفحه 460۰۰ /تومان
و داستانهای دیگر

شــخصیتهای «جــان چیــور» آدمهایــی عــادی و خوبانــد کــه زندگــی بــه ظاهــر آرام و ســعادتمندی
دارنــد امــا همــواره گرفتــار درد و رنجانــد .دســتمایهی بیشــتر داســتانهای او زندگیهــای خانوادگــی
بهظاهــر خــوب ،امــا در باطــن آشفتهایســت کــه اغلــب بــا حــوادث کوچــک و مضحــک آشــفتهتر
میشــوند.
لبخندِ زنان

یا طرز تهیه یک وعده عشق

نیکوال بارو /ترجمهی سجاد تبریزی /چاپ دوم 312 /صفحه 35000 /تومان
«قضــا و قــدر» در کار نیســت! اورلــی ،صاحــب جــوان یــک رســتوران در پاریــس ،بعد از تجربه شکســتی
عاشــقانه ،بــا خوانــدن یــک رمــان موفــق می شــود بار دیگــر طعــم زندگــی را بچشــد .او در کمال تعجب
درمییابــد قهرمــان داســتان مثــل دو نیمــه ســیب بــه خــودش شــباهت دارد .وسوســه میشــود و تــاش
میکنــد بــا نویســنده ارتبــاط برقــرار کنــد و ...یــک کمــدی رمانتیک مــدرن بــا تــه مــزهای از فراواقعیات.
وفورکاترینها
جان گرین /ترجمهی آرمان آیتاللهی /چاپ دوم 288 /صفحه 39000 /تومان

در روابــط دختــر پســری ،هــر كســی از یــک تيــپ آدمــی خوشــش میآيــد .تيــپ موردعالقـهی كاليــن
ســينگلتون ،شــخصيتی ،اخالقــی يــا حتــی ظاهــری نيســت؛ لغــوی اســت! او از «كاترينهــا» خوشــش
میآيــد .ولــي بعــد از اينكــه نوزدهميــن كاتريــن زندگ ـیاش هــم بــا او بــه هــم مــي زنــد ،تصميــم
ميگيــرد انقالبــی در روابــط عاشــقانهاش بــه پــا كنــد كــه ...
علم و تبعیض جنسیتی
اولین رید /ترجمهی ایرنا ُمحیالدین بُناب /چاپ دوم 312 /صفحه 33000 /تومان
اِولیــن ریــد ( )۱۹۰۵-۱۹۷۹آثــار بســیاری دربــاره چگونگــی آغــاز ســتم بــه زنــان و مبــارزه بــرای رهایــی
آنــان نوشــته اســت .ریــد در ســال  ۱۹۴۰بــه جنبــش سوسیالیســتی پیوســت و تا هنــگام مــرگ از اعضای
حــزب کارگــران سوسیالیســت باقــی ماند .بیــش از چهار دهــه برای گرفتــن حقوق صنفــی و دموکراتیک
و همســویی بــا پیکارهــای انقالبــی سراســر جهــان بــه مبــارزه پرداخــت .در همــان حــال که عضــو فعال
جنبــش آزادی زنــان در دهههــای ( )۱۹۶۰-۱۹۷۰بــود...
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مهمانناخوانده
شاری الپنا /ترجمهی عباس زارعی /چاپ دوم 256 /صفحه 35000 /تومان
مهمانهــا بــه هتــل میچــل در دل کوهســتان رفتهانــد تــا تعطیــات زمســتانی خــود را در محیطــی آرام و
دور از هیاهــوی شــهر ســپری کننــد .امــا شـبهنگام طوفــان و کوالکــی ســخت درمیگیــرد ،بــرف و یخ
همــه جــا را میپوشــاند ،خطــوط بــرق و تلفــن قطــع و جــاده مســدود میشــود .ناگهــان جســم بیجــان
یکــی از مهمانهــا پیــدا میشــود ...آنهــا در مکانــی ترســناک ،ســرد و تاریــک گیــر افتادهانــد ،راه فــراری
نیســت ...آیــا قتل دیگــری در راه اســت؟
جادهیرستگاری
جان هارت /ترجمهی هدیه گرامیمقدم /چاپ دوم 656 /صفحه 89000 /تومان
تصورکن:
پســری تفنــگ بــه دســت ،منتظــر مــردی اســت کــه مــادرش را کشــته اســت .مامــوری بــه دردســر افتاده
بعــد از یــک تیرانــدازی بیرحمانــه بــا گذشــتهاش روبـهرو میشــود .پلیــس خوبــی بعــد از ســیزده ســال
در زنــدان بــودن ،آزادانــه قــدم در اعمــاق جنــگل میگــذارد .روی محــراب کلیســایی متروکــه ،جســدی
میــان پارچـهای ســفی د رنــگ ســرد میشــود ...ایــن شــهری اســت در آســتانهی فروپاشــی .ایــن همــان
جــادهی رســتگاری اســت.
تمامچیزهاییکهباقیگذاشتیم
کری النزدیل /ترجمهی سارا نجم آبادی/چاپ دوم 423 /صفحه 59000 /تومان
جیمــز دوناتــو ،مدیــر مالــی شــرکت دوناتــو ،دو مــاه قبــل از عروسـیاش ناپدیــد میشــود .او کــه بــرای
تعقیــب بــرادر متهــم بــه پولشــوییاش بــه مکزیــک رفتــه ،در دریــا گــم میشــود و بعــد از مدتــی اعــام
میکننــد کــه مــرده اســت .شـشونیم ســال بعــد ،جیمــز از حالتــی کــه بــه آن گریــز تجزیـهای میگویند
خــارج میشــود و ســعی میکنــد بــه دنبــال ســالهای از دســت دادهاش بگــردد.
اما این فقط نیمی از داستان است...
نفرتبازی
سالی تورن /ترجمهی فرشاد شالچیان /چاپ سوم 452 /صفحه 55000 /تومان
لوســی هاتــن و جاشــوا تمپلمــن از هــم متنفــر هســتند؛ نــه اینکــه بــه هــم عالقــه نداشــته باشــند ،یــا
بــا کینهتــوزی یکدیگــر را تحمــل کننــد .متنفرنــد .و از اینکــه ایــن نفــرت را بــا مجموعـهای از اعمــال
تهاجمــی منفعالنــه بــه نمایــش بگذارنــد ،ابایــی ندارند.
حــاال کــه هــر دو بــرای رســیدن بــه ترفیــع مقــام میکوشــند ،مبــارزات بــه شــدیدترین حــد خود رســیده
و هیچکــدام حاضــر نیســت اجــازه بدهــد ایــن بازیهــا او را از رســیدن به شــغل رویایـیاش بــازدارد...
موجها
کری النزدیل /ترجمهی فرشاد شالچیان /چاپ سوم 384 /صفحه 450۰۰ /تومان
مالــی برینــان ،بعــد از حادثـهی دلخراشــی کــه خانــوادهاش 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 تــازهای بــرای خــودش و دختــرش ســاخته اســت؛ اســتاد تاریــخ هنــر بــا شیشـههای
دریایــی کــه از ســاحل جمــع میکنــد زیــورآالت زیبــا و منحصربهفــردی میســازد و دختــرش را
در محیطــی امــن و پــر از محبــت -شــرایطی کــه خــود از آن محــروم بــود -پــرورش میدهــد .امــا ...
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تازهها
جاذبهی ِ
میان ما
بریتنی سی چری /ترجمهی ُمنا اختیاری /چاپ سوم 376 /صفحه 450۰۰ /تومان
مــن و گراهــام راســل بـرای هــم ســاخته نشــده بودیــم .من تابــع احساســاتم بــودم ،او بـیروح بــود .مــن رؤیا
میبافتــم و او در کابــوس زندگــی میکــرد .مــن گریــه میکــردم و او اشــکی بـرای ریختــن نداشــت .گاهــی
بــا وجــود قلــب یـخزده و روح گریزپایــش ،لحظاتــی را باهــم تقســیم میکردیــم .چشـمهایمان درهــم قفــل
میشــد و رازهــای همدیگــر را میدیدیــم .لحظاتــی کــه او ترسهــای مـرا میچشــید و مــن هوایــش را نفس
میکشــیدم .لحظاتــی کــه هــردو تصــور میکردیــم عشــق ورزیــدن بــه دیگــری چطــور میتوانســت باشــد.
خاطرات خانهی ابری
بهنام ناصح /چاپ دوم 192 /صفحه ۲10۰۰ /تومان
«خاطــرات خانـهی ابــری» قصـهی سرگشــتگی انسانهاســت؛ قصـهای کــه نویســنده آن را در لفافــی از
حکایتهــای تلــخ و شــیرین بــا زبانــی شــیوا بیــان میکنــد ،بــه نحــوی کــه خواننــده کتــاب بــا خواندن
چنــد ســطر نخســت ،تــا انتهــا چــون ســفری در زمــان بــا قهرمــان کتــاب همــراه میشــود.

خانهای که در آن بزرگ شدیم
لیزا جول /ترجمهی علی شاهمرادی /چاپ دوم 456 /صفحه 410۰۰ /تومان
«خانـهای کــه در آن بــزرگ شــدیم» قصـهی قیــد و بندهــای روابــط خانوادگــی اســت و نشــان دادن اینکه
وقتــی انســانها چالشهــای همیشــگی کنــار هــم بــودن در یــک خانــواده را تــاب نمیآورنــد ،چگونــه از
هــم دور میشــوند و بــه ورطـهی ســقوط میافتنــد.
بــه قــول منتقــدان ،ایــن رمــان ،داســتانی شــگفتانگیز ،قــوی و تاثیرگــذار دارد کــه یــک خانــوادهی عادی
قالعــاده را روایــت میکنــد.
و در عیــن حــال فو 
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بهزودیمنتشرمیشود
در محضر اجنه

هوای او

اگر حقیقت این باشد

زنی میان ما

درختهای چهار باغ

دروغگو

جلــد ســوم پیرزنی کــه تمــام قوانین
را زیــر پا گذاشــت

دریاها تمساح دارند
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رمانخارجی
تمامچیزهاییکه نمیگوییم
کری النزدیل /ترجمهی سارا نجم آبادی /چاپ چهارم ۳۸۴ /صفحه 4۵0۰۰ /تومان
ایمــی ،قصــد دارد بــا عشــق دوران کودکـیاش ازدواج کنــد ،خانــوادهای بســازد و رســتوران پــدر و مادرش
را بخــرد .امــا زمانــی کــه نامــزدش ،جیمــز دوناتــو ،در یــک ســانحهی دریایــی ناپدیــد میشــود ،زندگــی
ایمــی را هــم آب میبــرد ،تــا در روزی کــه قــرار اســت در کلیســا بــرای مراســم ازدواجشــان حاضر شــود
و در تشــییع جنــازهی جیمــز شــرکت کند...
صدای آرچر
میا شریدن /ترجمهی منا اختیاری /چاپ سوم ۳۸۴ /صفحه 27500 /تومان
داســتان زنیســت کــه بــه کابــوس یک شــب وحشــتناک زنجیر شــده و مــردی که عشــقش کلیــد آزادی
زن اســت .همچنیــن داســتان مــرد بیصدایــی اســت کـ ه بــا جراحتــی طاقتفرســا زندگــی میکنــد و
زنــی کــه بــه او کمــک میکنــد تــا صدایــش را بازیابــد .ایــن کتــاب ،داســتان رنــج ،تقدیــر ،و قــدرت
دگرگونکننــدهی عشــق اســت.
پر فروشترین رمان عاشقانهی سال 2014

غریبهای در خانه
شاری الپنا /ترجمهی عباس زارعی /چاپ سوم 328 /صفحه 44000 /تومان
چــرا بایــد از خانـهای 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 م ـیآوری ...در بیمارســتان بــه هــوش میآیــی ،نمیدانــی چــرا
آنجــا هســتی .میگوینــد دیوانـهوار و بــا ســرعتی سرســامآور در خطرناکتریــن منطقـهی شــهر رانندگی
میکــردهای و تصــادف کــردی .پلیــس بــه تــو شــک دارد ،امــا همســرت بــاور نمیکنــد خالفی از تو ســر
زده باشــد ...و خــودت ...نمیدانــی چــه چیــزی را بایــد بــاور کنــی...
پیرزن دوباره شانس میآورد
کترینا اینگلمن سوندبرگ /ترجمهی کیهان بهمنی /چاپ سوم ۴۴۸ /صفحه  ۳۱۰۰۰ /تومان
«مارتــا اندرســون» بــه همــراه دوســتان خــود در بانــد بازنشســتهها ،شـنکش ،مغــز ،آناگرتــا و کریســتینا،
پــس از فــرار از ســوئد و پــس از ماجراجوییهایــی در آمریــکا ،بــار دیگــر بــا هویــت جعلــی بــه ســوئد
بازمیگردنــد .اعضــای بانــد همچــون قبــل مصمــم هســتند بــرای کمک بــه مســتمندان و سـالخوردگان
ســاکن آسایشــگاهها صنــدوق ســرقت را فعــال نگــه دارنــد .امــا اینبــار...
ادامه رمان :پیرزنی که تمام قوانین را زیر پا گذاشت
دروغ های کوچک بزرگ
لیان موریارتی /ترجمهی سحرحسابی /چاپ هفتم ۴۴۸ /صفحه 55000 /تومان
قصــه کســانی را روایــت میکنــد کــه بــه دلیــل تــرس از آبــرو ،اســرار زندگیشــان را بــه هیچکــس حتــی
دوســتان و نزدیــکان خــود بیــان نمیکننــد .قتلــی رخ میدهــد« ،جیــن» یکــی از مادرهای مدرســه اســت.
او قربانــی اشــتباه و رفتــار مــردی شــده اســت کــه ســالها بــر زندگــی او ســایه انداختــه اســت و از نظــر
مخاطــب اولیــن متهــم قتــل بــه حســاب میآیــد امــا ایــن همــه ماجرا نیســت.
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رمانخارجی
زن همسایه
شاری الپنا /ترجمهی عباس زارعی /چاپ هفتم ۳۰۴ /صفحه 40000 /تومان
همــه چیــز از یــک مهمانــی شــام آغــاز میشــود .رمانــی مهیــج و معمایــی دربــارهی یــک زوج جــوان و
همسایهشــان کــه ظاهــرا ً بــا هــم دوس ـتاند .رمانــی مملــو از دروغهــا ،خیانتهــا و رازهــای میــان زن
وشوهرها.
برندهی جایزهی گلد اوارد ( 2016 )Gold awardبرای پرفروشترین رمانهای جهان

دُخترآسیابان
ِ
مارگارت دیکنسون /ترجمهی مریم مفتاحی /چاپ سوم 624 /صفحه 75000 /تومان
اِمــا فارســت ،دختــر آســیابان ،در فضایــی زندگــی میکنــد کــه نــگاه حقیرانــۀ جامعــه ،بهخصــوص
پــدرش ،بــه او اجــازه نمیدهــد کــه بــا وجــود تواناییهــای تحســینبرانگیزش ،خــود را بیــرون از خــط
و مرزهــای جنســیتی کــه برایــش کشــیده شــده ،ببینــد و بــاور کنــد.

راز
کاترین هیوز /ترجمهی سودابه قیصری /چاپ دوم ۴۰۰ /صفحه ۲75۰۰ /تومان
مــری رازی را از چهــل ســال پیــش حفــظ کــرده .از ایــن ســو بِــت دنبــال پاسخهاســت .هرگــز واقعیت را
دربــارهی پــدرش نمیفهمــد ،امــا شــناختن مــرد میتوانــد تنهــا راه نجات پسـ ِر درمانــدهاش باشــد .وقتی
بِــت بریــدهی روزنامـهای را میــان وســایل مــادرش پیــدا میکنــد ،میفهمــد کــه کلیــد آینــدهی کودکــش
در گذشــتهی خــود او نهفته اســت...

یک پک
جانت ایوانویچ /ترجمهی زهره زادسر ۲۹۶ /صفحه ۲۲۵۰۰ /تومان
اســتفانی پالــم ،مأیــوس از ازدواجــی ناموفــق و در تــاش بــرای فرامــوش کردن گذشــته ،بــه کار خطرناک
تعقیــب و تحویــل مجرمیــن بدهــکار ،میپــردازد .آشــنایی بــا رنجــر ،جــوان ثروتمنــد و خــوش ظاهری
کــه صاحــب یــک مؤسس ـهی معتبــر سیســتمهای حفاظــت و ایمنــی اســت ،او را بــر ســر دو راهــی
احساســی قــرار میدهــد...
به سوی آسمانها
آن ماری میرز /ترجمهی مرجان مردانی /چاپ دوم 272 /صفحه19500 /تومان
ملــودی ،قهرمــان ده سـاله ایــن داســتان از وقتــی یــادش میآیــد عاشــق پریــدن بــوده و رؤیــای پــرواز را
در ســر میپرورانــد .باالخــره یــک روز رؤیــای او بــه حقیقــت میپیونــدد .ملــودی از روی تـ ِ
ـاب پــارک
پــرت میشــود و لحظـهای بعــد در ســرزمین اســرارآمیز چیمــرون فــرود میآیــد .ســرزمینی سرشــار از
رؤیاهــا کــه ...
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من پیش از تو

جوجو مویز /ترجمهی مریم مفتاحی
چاپهفتاد
 536صفحه 51000 /تومان
ویــل ترینــ ِر ماجراجــو ،در اوج جوانــی و
ســامت و ثــروت ،اتفاقــی برایــش رخ
میدهــد ،در لحظــهای زندگــیاش تغییــر
میکنــد و او...
«مــن پیــش از تــو» یــک رمــان عشــقی
نیســت ،امــا عشــق ،عنصر اصلــی آن اســت؛
عشــقی متفــاوت کــه از چارچوبهــای
زمینــی خــارج میشــود و بــه الیـهی آرمانــی
میرســد و پیچیدگــی احساســات درونــی
انســان را برمــا میســازد.
پرفروشترین رما ن ِنیویورک تایمز

میوهی خارجی
جوجو مویز /ترجمهی مریم مفتاحی
چاپ شانزدهم
 624صفحه 55000 /تومان
لوتــی و ســیلیا ،مشــتاق هســتند درِ ِ
دنیــای جدیــدی را بــه روی خــود
بگشــایند .وقتــی گروهــی سنتشــکن
از لنــدن میآینــد و در عمــارت آرکیدیــا
ســاکن میشــوند ،بعــد از گذشــت پنج
دهــه ،بــا برمــا شــدن اســراری کــه
ســالها در آن مدفــون بــود ،ایــن ســؤال
مطــرح میشــود :آیــا هرگــز میشــود
از گذشــتهی خــود گریخــت؟
از پرفروشهای نیویورک تایمز
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پس از تو

جوجو مویز /ترجمهی مریم مفتاحی
چاپ پنجاه
552صفحه 52000 /تومان
لوســیا کالرک ،دختــر پرســتاری کــه درِ
دنیــای بزرگتــری بــه رویــش گشــوده شــده
اســت ،مـیرود تــا زندگــی را از ســر بگیرد و
آهنگــی دیگــر از بــود ِن خویش بنــوازد .پس
از تحــول عظیمــی کــه در او رخ داده اســت،
بــا تجربــه جدیــدی رو بــه رو میشــود و
شــرایط بــه گونــهای رقــم میخــورد کــه
یــک بــار دیگــر بــر ســر دوراهــی میایســتد
امــا...
پرفروشترین رما ن ِنیویورک تایمز

اسبرقصان
ْ
جوجومویز/ترجمهیمریممفتاحی
چاپ نهم
 656صفحه 56000 /تومان
ناتاشــا مکولــی ،وکیــل و حقوقــدان ،بهاجبــار
بــا همســر ســابقش در یــک خانــه زندگــی
میکنــد ،زندگــی او مختــل شــده و توانایــی
حرفــهایاش بــه دالیلــی زیــر ســؤال رفتــه
اســت .وقتــی بــازی روزگار ســارا را در مســیر
او قــرار میدهــد ،ایــن فرصــت نصیــب ناتاشــا
میشــود تــا بــه زندگــی خــود ســر و ســامانی
بدهــد .امــا او نمیدانــد کــه ســارا رازی در دل
دارد ...رازی کــه زندگــی همـهی آنهــا را تغییــر
خواهــد داد...

هنوزهممن
جوجومویز/ترجمهیمریممفتاحی
چاپ شانزدهم
 614صفحه 53000 /تومان
لــو کالرک بــه خیلــی چیزهــا پــی بــرده
اســت ...میدانــد کیلومترهــا بیــن خانهی
جدیــدش در نیویــورک و دوســتش
ســام در لنــدن فاصلــه اســت .میدانــد
کارفرمــای جدیــدش آدم نازنینی اســت و
همســرش رازی را از او پنهــان میکنــد.
چیــزی کــه لــو نمیدانــد ایــن اســت
کــه بــا کســی آشــنا خواهــد شــد کــه
زندگــیاش را زیــر و رو میکنــد ،زیــرا
ایــن فــرد او را یــاد دوســتی میانــدازد و...

یک بعالوه یک

جوجو مویز /ترجمهی مریم مفتاحی
چاپ بیست و دوم
568صفحه 54000/تومان
یــک زن همیشــهخوشبین بعــاوه یــک
غریبـهی شکسـتخورده؛ «جــس تومــاس»
زنــی بــا دو شــغل و دو بچــه ،از پــس
هزینههــای زندگــی خــود و فرزندانــش
برنمیآیــد و هیچوقــت پــول کافــی نــدارد.
بــا پوشــیدن دمپایــی الانگشــتی بــه اســتقبال
بهــار مــیرود و وقتــی روزگار زمینــش
میزنــد ،نهایــت تالشــش را میکنــد دوبــاره
روی پــا بایســتد  .بــا ایــن همــه ،مشــکالتی
وجــود دارنــد کــه...
از پرفروشهای نیویورک تایمز

رمانخارجی
خدمتکار و پروفسور

یوکو اوگاوا /ترجم هیکیهان بهمنی /چاپ دوازدهم 248 /صفحه 29000 /تومان
داستانی است لطیف و آرام درباره روابط دوستانه یک ریاضیدان و خدمتکار او .ریاضیدانی که  17سال پیش در
حادثهی 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  80دقیقه دوام دارد.
پرفروشترین رما ِن سال ژاپن ،ترجمه شده به بیش از  26زبان زنده دنیا

دختریکه پادشاه سوئد را نجات داد
یوناس یوناسون /ترجمهی کیهان بهمنی /چاپ دهم 584 /صفحه 52000 /تومان
نومبکــو مایکــی ،دختــر سیاهپوســت و نابغهی ریاضیــات در یکــی از فقیرترین محــات آفریقای جنوبی
زندگــی میکنــد .دســت تقدیــر او را ابتــدا بــه یــک مرکــز تحقیقــات اتمــی میکشــاند و پــس از آن در
حالــی کــه مأمــوران ســازمانهای جاسوســی او را تعقیــب میکننــد ،نومبکــو همــراه بــا یک بمــب اتمی
روانـهی ســوئد میشــود .در ادامــه...
پیرزنی که تمام قوانین را زیر پا گذاشت
کترینا اینگلمن سوندبرگ /ترجمهی کیهان بهمنی /چاپ یازدهم 480 /صفحه 59000 /تومان
«مارتــا اندرســون» هفتــاد و نــه سـاله ،رویــای فــرار از آسایشــگاه و ســرقت از بانــک را در ســر میپروراند.
او تصمیــم میگیــرد زندگــی پرهیجانــی بــرای خــود بســازد ،پــس بــه همــراه چهــار دوســت قدیمــی
خــود ،دســت بــه کار میشــود .اعضــای ایــن گــروه پنــج نفــره بــه بانــد بازنشســتهها معــروف میشــوند،
آنهــا ابتــدا در برابــر قوانیــن ســختگیرانهی آسایشــگاه شــورش میکننــد؛ اعتــراض به سـ ِ
ـاعت خـ ِ
ـواب
اجبــاری ،و غذایــی کــه در ظــروف پالســتیکی بــه آنهــا داده میشــود .امــا قــدم بعــدی وارد شــدن بــه
جرگـهی تبهــکاران حرفهای اســت...
انتقام (يازده داستان سياه)

یوکو اوگاوا /ترجمهی کیهان بهمنی /چاپ چهارم 208 /صفحه 31000 /تومان
بیشــتر خواننــدگان خانــم یوکــو اوگاوای ژاپنی را به واســطهی رمان خدمتکار و پروفســور میشناســند اما
جالــب ایــن کــه اوگاوا بــا نــگارش مجموعه داســتان انتقام (یازده داســتان ســیاه) در فهرســت نویســندگان
برتــر شایســتهی 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 مياد
نورا اِفرون /ترجمهی کیهان بهمنی ۱۶۴ /صفحه 25000 /تومان
«مــن از گردنــم بــدم میــاد» مجموعــه مقــاالت طنــزی اســت بــه قلــم نــورا افــرون کــه بــا نگاهــی طنــز
بــه بعضــی مســائل مربــوط بــه زنــان میپــردازد .تجربیــات جالــب او در مقــام کارآمــوز در کاخ ســفید و
همــکاری بــا بعضــی از چهرههــای هالیــوود از جملــه دیگــر موضوعاتــی اســت کــه در ایــن مجموعــه
دســتمایهی کار نویســنده بودهانــد.
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ما تمامش میکنیم
کالین هوور /ترجمهی آرتمیس مسعودی /چاپ هجدهم 392 /صفحه 45000 /تومان
گاهی اوقات ،کسی که دوستت دارد ،بیش از همه آزارت میدهد.
وقتــی لیلــی بــا یــک جــراح مغــز و اعصــاب خوشتیــپ بــه نــام رایــل کینکیــد وارد رابطــه میشــود،
ناگهــان زندگــی برایــش آنقــدر زیبــا میشــود کــه باورکردنــی نیســت امــا وقتــی دغدغههای مربــوط به
رابطـهی جدیــد ،ذهــن لیلــی را بــه خــود مشــغول کرده اســت ،خاطــرات اتلــس کاریگن ،اولین عشــقش
و رشــتهای کــه او را بــه گذشــت ه پیونــد میدهــد ،درگیــرش میکنــد ...پرفروشترین رما ِن نیویورک تایمز
الینورآلیفنتكامالخوباست
گيل هانيمن /ترجمهی آرتمیس مسعودی /چاپ چهارم 408 /صفحه 36000 /تومان
هرگــز کســی بــه الینــور نگفته اســت کــه زندگــی باید بهتــر از خــوب باشــد .الینور آلیفنــت در برقــراری
ارتبــاط اجتماعــی بــا مشــکالتی روبهروســت و هرچــه را کــه فکــر میکند ،بــه زبــان مـیآورد .او برنامهی
زندگـیاش را طــوری چیــده اســت کــه از هــر نــوع تعامــل اجتماعــی دور باشــد .حتــی آخــر هفتههــا را
هــم طــوری تنظیــم میکند کــه پیتــزای منجمد ،نوشــیدنی و گفتگــوی تلفنی بــا مــادرش ،جــزء برنامهی
همیشــگیاش باشــد .امــا وقتــی ریموند ،کارشــناس شــلخته و دســت و پا چلفتــی اداره ســر راهــش قرار
میگیــرد...
رمان سال بریتانیا ،برگزیده ،The British Book Awards 2018برندهی جایزهی ادبیCosta
پشت سرت را نگاه کن
سیبل هاگ /ترجمهی آرتمیس مسعودی /چاپ ششم 352/صفحه 35000/تومان
وقتــی کلــو بنســون ،از خــواب بیــدار مــی شــود ،متوجــه میشــود کــه ربــوده شــده و در یــک
دخمـهی زیرزمینــی زندانــی اســت امــا اصــا بــه یــاد نمـیآورد چهطــور بــه آن مــکان آمــده اســت.
او از آنجــا میگریــزد امــا کســی داســتانش را بــاور نمیکنــد .ناچــار میشــود بــرای کشــف واقعیــت
و بــرای زنــده مانــدن ،ردپــای خــود را دنبــال کنــد .امــا چــه کســی کلــو را تعقیــب میکنــد؟
پرفروشترینرمان«روانشناسی»و«ژانروحشت»باموضوعزنان

وقتی خاطرات دروغ میگویند
سیبل هاگ /ترجمهی آرتمیس مسعودی /چاپ سوم 352 /صفحه 33000 /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 صمیمیتریــن دوســتش ،اولیویــا ظاهــر میشــود .پدر همســر اولیویــا که از
احســاس گنــاه رنــج میبــرد ،میگویــد ســالها 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 نویسندهی رما ِن پشت سرت را نگاه کن

جایی که خرچنگها آواز میخوانند
دیلیا لوئینز /ترجمهی آرتمیس مسعودی /چاپ دوم 488 /صفحه 650۰۰ /تومان

شــایعاتی در مــورد «دختــر مــرداب» گفتــه میشــود تــا اینکــه وقتــی جســد چیــس انــدروز برازنــده و
خوشقیافــه کشــف میشــود ،افــراد محلــی فــورا ً بــه کیــا کالرک ،معــروف بــه دختــر مــرداب مشــکوک
میشــوند امــا کیــا کســی کــه آنهــا میپندارنــد ،نیســت .او دختــری حســاس و باهــوش اســت کــه ...
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عمومی
پــروژه شــادی (یــا چــرا مــن ســعی میکنــم در تمــام ماههــای ســال ،صبــح آواز بخوانــم ،کمــدم را مرتــب کنــم،
درســت دعــوا کنــم ،ارســطو بخوانــم و بیشــتر تفریــح کنــم)

نوشتهیگریچنرابین/ترجمهیآرتمیسمسعودی /چاپهجدهم 392/صفحه 39000/تومان
ماجــراي نوشــته شــدن ايــن كتــاب از ايــن قــرار اســت كه خانــم روبيــن يــك روز بارانــي ســوار اتوبوس
داخــل شــهر بــوده كــه ناگهــان از خــود میپرســد« :اصــا مــن از زندگــي چــه میخواهــم؟»
ن رما ن ِ «نیویورک تایمز»
پرفروشتری 

شادي را به فرزند خود هديه كنيد
نوشتهی بتی راد /ترجمهیآرتمیسمسعودی /چاپ سوم 160 /صفحه 21000 /تومان
کتــاب «شــادی را بــه فرزنــد خــود هدیــه کنید» کتابــی دربــاره نكات كاربــردي اســتفاده از هــوش هيجاني
بــه ويــژه از دوران كودكــي بــه کــودکان اســت کــه بــه صــور گام بــه گام بــه مخاطــب آمــوزش داده
ميشــود .تقريبـ ًا تمــام موفقيتهــاي بــزرگ زندگــي از طريــق فراگيــري هــوش هيجانــي و پــرورش آن
در كــودكان صــورت ميگيــرد.
آیا شما هم به استرس اعتیاد دارید؟
نوشتهی دبی مندل /ترجمهی آرتمیس مسعودی /چاپ دوم 280 /صفحه 37500 /تومان
کتــاب «آیــا شــما هــم بــه اســترس اعتیــاد داریــد؟» نشــان میدهــد میتــوان اعتیــاد بــه اســترس را تــرک
کــرد و زنــان میتواننــد در مقابــل فشــارهای بیرونــی در خــود مصونیت ایجــاد کــرده ،به خود ِ واقعیشــان
کــه در درونشــان 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 میکنــد.
جنوب دریاچه سوپریور
الن ایرگود /ترجمهی آرتمیس مسعودی /چاپ دوم 456/صفحه 61000 /تومان
وقتــی مدلیــن از شــیکاگو بــه مقصــد ســاحل دریاچــه ســوپریور خــارج میشــود ،هرگــز فکــر نمیکــرد
زندگـیاش تــا ایــن انــدازه متحول شــود .وقتی مســئولیت نگهداری یکــی از دوســتان خانوادگـیاش را به
عهــده میگیــرد ،در کنــار دو خواهــر مســن کــه یکــی تنــد مــزاج و لجبــاز و دیگــری شــیرینتر از عســل
اســت ،احســاس ســردرگمی میکنــد امــا...
اولین تماس تلفنی از بهشت
میچ آلبوم /ترجمهی آرتمیسمسعودی /چاپ چهارم 424 /صفحه 42000 /تومان
یــک روز صبــح ،در شــهر کوچــک کلدواتــر میشــیگان زنگهــای تلفــن بــه صــدا درمیآینــد .صداهــای
پشــت خــط ادعــا میکننــد دارنــد از بهشــت تمــاس میگیرنــد .آیــا ایــن بزرگتریــن معجــزهای اســت
کــه تــا آن زمــان روی داده ،یــا صرفــا یــک شــوخی ظالمانــه اســت؟ وقتــی خبــر ایــن تلفنهــای عجیب
همــه جــا پخــش میشــود ،افــرادی از خــارج کلدواتــر دســته دســته بــه آنجــا میآینــد تــا شــاید بتواننــد
پرفروشترین رما ِن نیویورک تایمز
در ایــن معجزه ســهیم شــوند کــه...
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رمانخارجی
اتاق
اِما ُدوناِهو /ترجمهی علی قانع /چاپ هجدهم 360 /صفحه 45000 /تومان

داســتان مــادری جــوان و پســر  5سـالهاش اســت کــه در اتــاق کوچکــی زندانــی شــده و هیچوقــت اجازه
خــروج نداشــتهاند .اتــاق بــرای جــک کوچولــو همــه چیــز اســت و بــرای مــادرش یک جهنم شــخصی.
او بهمــدت  7ســال در آلونکــی پــرت و دورافتــاده در یــک بــاغ اســیر بــوده و فقــط نورگیــر ســقف،
روشــنایی دنیــای خــارج را نشــانش میدهــد.
برندهی جایزهی اورنج انگلیس سال  ،۲۰۱۱نامزد نهایی جایزهی ادبی بوکر سال ۲۰۱۰

پیش از آنکه بخوابم
اس.جی.واتسون /ترجمهی شقایق قندهاری /چاپ چهاردهم 472 /صفحه 47000 /تومان
کریســتین هــر بــار کــه میخوابــد و خوابــش اندکــی عمیــق میشــود ،حافظـهاش را بــه کل از دســت
میدهــد و ایــن اتفــاق ناگــوار بخشــی از تجربــه روزانـهاش شــده اســت .رمــان «پيــش از آنكــه بخوابــم»
نوشــتهی «اس.جی.واتســون» بــا اســتقبال فراوانــي در كشــورهاي غربــي روبهرو شــده ،تــا جايي كه فیلمی
بــه همیــن نــام بــا بــازی «نیکــول کیدمن» ســاخته شــد.

برنــدهی جایــزهی ملــی کتــاب گاالکســی بــرای رما ِن جنایــی ســال ،پرفروشتریــن زمان ســال ســاندی تایمــز و نیویورک
تایمــز ،ترجمــه شــده به بیــش از چهــل زبــان دنیا

زندگی دوم
اس.جی.واتسون /ترجمهی شقایق قندهاری /چاپ ششم 560 /صفحه 51000 /تومان
جولیــا بــه ظاهــر ،زندگــی خوبــی دارد ،امــا هنگامــی کــه متوجــه میشــود خواهــرش در حملـهی فــرد
ناشناســی بــه قتــل رســیده اســت ،میخواهــد هرطــور شــده بــه علــت آن پی ببــرد .پــس از مدتــی ،زمانی
کــه تصــور میکنــد پلیــس موفق نشــده ســرنخی پیدا کنــد ،تصمیــم میگیــرد خــودش وارد عمل شــود.
درهمیــن رابطــه ســعی میکنــد بــا هویــت خواهــرش وارد ســایتهای اینترتــی شــود کــه خواهــرش بــه
آنهــا ســر مـیزده اســت ،امــا ...رمانــی جــذاب ،خیرهکننــده و پــر دلهــره ،از رازهایــی کــه پنهــان کردهایــم.
از پرفروشهای نیویورک تایمز

تابستانآنسال
دیوید بالداچی /ترجمهی شقایق قندهاری /چاپ چهارم 416 /صفحه37000 /تومان
نزدیــک کریســمس اســت ،جــک تصــور میکنــد تنهــا چنــد روز ازعمــرش باقــی مانــده .خــود را آمــاده
میکنــد تــا بــا همســرش لیــزی و ســه فرزندشــان وداع کنــد ،فاجعــه دیگــری کل خانــواده را غافلگیــر
میکنــد .در شــب عیــد کریســمس ،لیــزی همســر جــک در تصــادف اتومبیل کشــته میشــود و وضعیت
خانــواده بســیار پیچیــده میشــود...
ن رما ن ِ«نیویورک تایمز»
پرفروشتری 

خانهكاغذي
كارلوسماريادومينگوئز/ترجمهی شقايققندهاري/چاپ سوم 112 /صفحه 7500/تومان
بلومــا لنــون ،اســتاد دانشــگاه کمبریــج ،در حیــن عبــور از خیابانــی در شــهر ســوهو توســط اتومبیلــی زیر
گرفتــه و کشــته میشــود .از آن جایــی کــه مرگــش در حیــن خوانــدن شــعری از امیلــی دیکنســون رخ
میدهــد ،همکارانــش مدعــی میشــوند کــه ایــن امــر نشــان میدهــد کتــاب و مطالعــه چــه خطراتــی را
در ذات خــود نهفتــه دارد و...
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رمانخارجی
زبانگلها
ونسا دیفن باخ /ترجمهی فیروزه مهرزاد /چاپ هشتم 400 /صفحه 50000 /تومان
تنهــا راه ارتبــاط معنـیدار «ویکتوریــا» بــا جهــان از طریــق گلهــا و معانــی آنهاســت .گلفروشــی محلی،
اســتعدادهای او را کشــف میکنــد و او متوجــه میشــود موهبــت کمــک بــه دیگــران از طریــق انتخــاب
گلهــا را دارد .در ایــن میــان فروشــندهای مرمــوز در بــازار گل ،جواب ســؤالهای ویکتوریــا و راز دردناکی
از گذشــتهاش را میدانــد امــا...

پرفروشترینرما ِن«نیویورکتایمز»وترجمهشدهبه 40زباندیگر

هرگز بال پرواز نخواستیم
ونسا دیفن باخ /ترجمهی فیروزه مهرزاد /چاپ دوم 420 /صفحه 27500 /تومان
«لتــی اســپینوزا» بــرای اداره و گــذران زندگـیاش در چهــارده ســال گذشــته ،ســه شــغل مختلــف عــوض
کــرده اســت .در طــی ایــن مــدت مــادر لنــی از فرزنــدان او ،الکــس کــه اکنــون پانــزده س ـاله اســت و
لونــا کــه شــش ســال دارد در آپارتمــان کوچکــی در منطقـهی دورافتــادهای نزدیــک بــه خلیــج نگهــداری
میکــرده 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...
پرفروشترین رما ِن نیویورک تایمز

نَحسی سِ تارههای بَ ِ
خت ما
جان گرین /ترجمهی آرمان آیتاللهی /چاپ چهاردهم 302 /صفحه 33000 /تومان
«هیــزل لنکســتر» از زندگــی هیچ ســهمی جــز یک بیمــاری العالج نبــرده اســت و اگرچه یــک معجزهی
ِ
ـخیص
درمانــی ،چنــد ســال ،بــرای او زمــان خریــده اســت ولــی فصــلِ آخــر زندگـیاش ،همزمــان با تشـ
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 میگیــرد...
بهترینداستانعاشقانه دهه اخیر ،پرفروشترینکتاب نیویورک تایمز ،ژورنال وال استریت،USA TODAY،کتاب سالمجلهTIME

ختر خوب
دُ ِ
ماری کوبیکا /ترجمهی فرشاد شالچیان /چاپ هشتم 416 /صفحه 51000 /تومان
میــا دنــت ،ناراحــت از منتفی شــدن قــرار مالقات ،به تنهایی پشــت میــزی در کافــه نشســته و در افکارش
غــرق شــده اســت .غریبـهای جــذاب و اســرارآمیز بــه او ملحــق مــی شــود و میــا دعــوت او بــرای قــدم
زدن را میپذیــرد...
« ُدختـ ِر خــوب» اولیــن رمــان ماری کوبیکا ،فضایــی تعلیقآمیز و معمایــی دارد و مــا را به درون خانــوادهای
خوشــبخت میبــرد تــا نشــان دهــد همــه چیــز همیشــه همانطــور کــه به نظر میرســد نیســت.

پرفروشترین رما ِن نیویورک تایمز

همسرخاموش
ای .اس .ای .هریسون  /ترجمهی مریم مفتاحی /چاپ هفتم  352 /صفحه 35000 /تومان
تــاد و جــودی ،ســالهای زیــادی عاشــقانه در کنــار هــم زندگــی کردهانــد ،امــا بــه مــرور زمــان ،رونــد زندگی
بــه گونـهای رقــم میخــورد کــه تغییــر بزرگــی در روابطشــان ایجــاد میشــود .مــرد در عیــن حــال کــه بــه
همســرش عشــق مـیورزد ،رابطـهی عاشــقانهای بــا یــک دختــر جـوان پیـدا میکنــد .در نهایــت کار او را بــه
جایــی میکشــد کــه...
پرفروشترين رما ِن « نيويورك تايمز» « ،آمازون» و «ساندي تايمز»
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الیزابت ُگم شده است
اِما هیلی /ترجمهی شبنم سعادت /چاپ پنجم 384 /صفحه 37500 /تومان

مــاود ،فراموشــکار اســت .فنجانــی چــای درســت میکنــد و یــادش نمیمانــد آن را بنوشــد .به فروشــگاه
مـیرود و فرامــوش میکنــد بــرای چــه رفتــه اســت .گاهــی خانـهاش ناآشــنا ،یــا دختــرش هلــن برایش
غریبــه میشــود .مــاود فقــط از یــک چیــز مطمئــن اســت :دوســتش الیزابــت گم شــده اســت .یادداشــت
تــوی جیبــش بــه او ایــن را میگویــد ،و مــاود میخــواد او را پیــدا کنــد امــا چطــور؟

از پرفروشهای ساندی تایمز

لیال،لیال
مارتین زوتر /ترجمهی مهشید میرمعزی /چاپ چهارم 352 /صفحه 27500 /تومان

داویــد کــرن؛ بیســت و ســه سـاله ،و گارســن یــک بــار مــدرن اســت .عاشــق مــاری میشــود کــه اعتنایی
بــه او نــدارد .داویــد در کشــوی میــز عســلی قدیمــی ،نســخهی ماشیننوشــت کتابــی را پیــدا کــرده و از
آن خوشــش میآیــد ،داویــد متــن تایــپ شــده را بــه مــاری میدهــد تــا بــه عنــوان نویســنده او را تحــت
تأثیــر قــرار دهد امــا...
بودن
یرژی کاشینسکی /ترجمهی مهسا ملکمرزبان /چاپ هشتم 136 /صفحه 12500 /تومان

باغبانــی  40سـال ه بعــد از مــرگ صاحـبکارش مجبــور به تــرک محلــی میشــود کــه در آن کار میکرده.
باغبــان پیــش از آن هیـچگاه از محــل کارش خــارج نشــده ،مواجهـهاش بــا جهــان بیــرون برایــش عجیب
ت کــردن بــا ایــن فــرد عجیــب اســت بــا ایــن
اســت و از ســوی دیگــر بــرای مــردم نیـ ز دیــدن و صحبـ 
حــال و در نهایــت باغبــان بــر اثــر یــک اتفــاق ،وارد خانــه یکــی از بــزرگان شــهر میشــود و...

ُرز ِ گمشده
سردار اُزکان /ترجمهی بهروز دیجوریان /چاپ نهم 224 /صفحه 22500 /تومان
داســتان دختــری اســت کــه پــس از مــرگ مــادر ،نامـهای 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 کتابهــای برگزیــده و پرفروشــی مثــل «شــازده کوچولــو» و «کیمیاگــر» و
«جاناتــان مــرغ دریایــی» مقایســه میشــود ،رمــان بینظیــری دربــارهی خودیابــی ســت.
ترجمه شده به بیش از چهل زبان دنیا

زندگياسرارآميز
سومانك كيد /ترجمهی عباس زارعي /چاپ پنجم 382 /صفحه 50000 /تومان
مــادر ليلــي زمانــی کــه او فقــط چهارسـاله بــوده ،از دنیــا رفتــه اســت .او بــا پــدرش و زني ســياه پوســت
زندگــي ميكنــد .پــدر ليلــي مــردي ســختگير و بداخــاق اســت .روزی او در وســايل قدیمی مــادرش،
عكســي از حضــرت مريــم در قابــي كوچــك پيــدا ميكنــد و بــا خواندن نوشــتهی پشــت عکــس ،تصور
میکنــد پــدرش بــه او دروغ گفتــه ،و مــادرش زنــده اســت؛ و اینگونــه ســفری را در جســتجوی مــادر
آغــاز میکنــد...
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نامه
کاترین هیوز /ترجمهی سودابه قیصری /چاپ چهارم 392 /صفحه 35000 /تومان
تینــا کریگــه ،یــک مأموریــت در زندگــی دارد؛ فــرار از همســر دائ مالخمــر و خشـناش .تینا تمام ســاعات
روز کار میکنــد تــا پسانــداز کــرده و بتوانــد همســرش را تــرک کنــد .او تعطیــات آخــر هفتــه را هم در
فروشــگاه خیریـهای ســپری میکنــد .روزی هنــگام جســتجوی ِ
جیب ُکــت دسـتدوم اهدایی بــه خیریه،
نامـهی بــاز نشــدهای مییابــد .تینــا نمیتوانــد بــر کنجــکاوی خــود غلبــه کنــد .او نامــه را بــاز میکنــد و
آن را میخوانــد؛ نامـهای کــه...
پرفروشترین رما ِن عاشقانه  Ebookسال ۲۰۱۵
گل الله
ِ
دُختر ِ
مارگارت دیکنسون /ترجمهی سودابه قیصری /چاپ چهارم 584 /صفحه41000 /تومان
مــدی مــارچ ،بــه عنــوان نــوزاد یتیمــی کــه پشــت درهــای یتیمخانــه رهــا شــده ،مجبــور اســت بــرای
زندگــی بجنگــد ،بنابرایــن وقتــی بــه مزرعــه فیوفــارم مـیرود و از طــرف فرانک براکنبــری و خانــوادهاش
مــورد اســتقبال قــرار میگیــرد ،ایــن برخــورد را شــروعی دوبــاره بــرای خــود فــرض میکنــد.
کار کــردن در مزرعــه ســخت هســت ،امــا وقتــی بــرای اولیــن بــار در زندگــی بــاور میکنــد مایکل ،پســر
مزرعـهدار واقعا عاشــق اوســت...
پرفروشترین رما ِن ساندی تایمز
را ِزشوهر
لیان موریارتی /ترجمهی سحر حسابی /چاپ هفتم 400 /صفحه 49000/تومان
وقتــی سیســیلیا نامـهای خــاک خــورده را در اتاقــک شــیروانی خانـهاش یافت اصــا به این فکــر نمیکرد
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...
پرفروشترین رما ِن «نیویورک تایمز» و «آمازون» و «ساندی تایمز»

ُادیپ در جاده
هانری بوشو /ترجمهی سعید صادقیان و نجما طباطبایی /چاپ سوم 352 /صفحه 21500 /تومان
غيبگويــي پيشــگويي ميكنــد اُديــپ پــدر خــود را ميكشــد و بــا مــادرش همبســتر ميشــود .پــدر و
مــادر او ،هراســان از ايــن پيشــگويي ،نــوزاد خــود را بــه كســي ميدهند تــا او را سربهنيســت كنــد .او دلش
ب ـ ه رحــم ميآيــد و نــوزاد را بــه پــدر و مــادر ديگــري ميســپارد .ســالها از ايــن حادثــه ميگــذرد تــا
اُديــپ بــراي ســفر از شــهر خــود خــارج ميشــود .در ميــان راه ،پيرمــردي را ميكشــد و...
اندوه بلژيك
هوگوكالوس /ترجمهی سامگيسزندي /چاپسوم 744/صفحه(گالینگور) 120000/تومان
لویــی ،خاطراتــش را از یــک ســال پیــش از شــروع جنــگ جهانــی دوم تــا دو ســال پــس از پایــان جنــگ
روایــت میکنــد .او در مدرســه شــبانه روزی یــک صومعـ ه بــا سرپرســتی راهبههــا زندگــی و تحصیــل
میکنــد .بــا بــاال گرفتــن آتــش جنــگ ،لویــی بــه خانــه برمیگــردد و داســتانش را بــا روایــت خاطــرات
تــک تــک افــراد خانــواده پــدری و مــادریاش و ماجراهــای همــکاری تنگاتنگشــان بــا نازیهــا ادامــه
میدهــد...
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شعر

18

کالسیکها

پیامبر
نامه به کودکیکه هرگز زاده نشد
جبرانخلیلجبران
اوریانا فاالچی
ترجمهیمحمدشریفی
ترجمهی عباس زارعی
چاپ هشتم 128 /صفحه 15000 /تومان چاپسوم 144/صفحه(گالینگور) 15000/تومان
زنــی ناخواســته بــاردار میشــود و پیامبــر شــاهکار ادبــی وهنــری «جبــران
بــا وجــود عــدم همراهــی پــدر بچــه ،خلیــل جبــران» اســت .ایــن کتــاب در طول
تصمیــم میگیــرد بــه تنهایــی فرزنــدش قــرن بیســتم پــس از انجیــل پرفروشتریــن
را حفــظ کــرده و بــه دنیــا بیــاورد؛ امــا کتــاب در آمریــکا بــوده .تــا ســال  1998تنها
در ایــن مســیر بــا تردیدهــا و مشــکالت در آمریــکای شــمالی نه میلیون نســخه از آن
فراوانــی دســت بــه گریبــان میشــود :از بــه فــروش رفتــه بــود .ایــن کتــاب دســت
طعنههــای اطرفیــان و فشــارهای روانــی کــم بــه پنجــاه زبــان ترجمــه و یکــی از
و اجتماعــی گرفتــه تــا مشــکالتی کــه بزرگتریــن کالســیکهای زمــان مــا شــده
بــرای ســامتی و وضیــت شــغلی او بــه اســت .گفتــه میشــود پیامبــر شــاهدی بــر
وجــود میآیــد...
نبــوغ جبــران اســت.

جاناتان مرغ دریایی
ریچارد باخ
ترجمهی عباس زارعی
چاپ هفتم 112 /صفحه 15000 /تومان
جاناتــان خواســتهای متفــاوت دارد .برخالف
دیگــر مرغــان دريايــي کــه بــرای غذا پــرواز
میکننــد ،او بــه خاطــر خــودِ پــرواز ،پــرواز
میکنــد .او میخواهــد از محدودیتهــا
گــذر کنــد و اغلــب بــا شکســت مواجــه
میشــود .امــا هــر چهــش تــاش میکنــد
ماننــد دیگــران زندگــی کنــد و همرنــگ
جماعــت شــود ،اشــتیاق درونـیاش چنیــن
اجــازهای را بــه او نمیدهــد .ســرانجام موفق
میشــود محدودیتهــا را شکســته و...

مزرعهحیوانات
جورج اورول
ترجمهی عباس زارعی
چاپ پنجم128 /صفحه 15000 /تومان
داســتان دربــاره گروهــی از حیوانات اســت
کــه صاحــب مزرعــه (آقــای جونــز) را از
مزرعــهاش فــراری میدهنــد و خــود اداره
مزرعــه را بــه دســت میگیرنــد .رهبــری
ایــن جنبــش را گروهــی از خوکهــا
بهدســت دارنــد ،ولــی پــس از مدتــی ایــن
گــروه جدیــد نیــز بــه رهبــری خوکــی بــه
نــام ناپلئــون همچــون آقــای جونز بــه بهره
کشــی از حیوانــات مزرعــه میپردازنــد و
هــر گونــه مخالفتــی را ســرکوب میکننــد.

شاهزاده و گدا
مارکتواین
ترجمهیمرضیهخسروی
چاپ دوم 312 /صفحه 25000 /تومان
ادوارد ،ولیعهــد انگلســتان در حیــاط قصر
در حــال بــازی اســت کــه پســربچه
فقیــری را میبینــد و او را بــا خــود بــه
قصــر میبــرد .ادوارد و تــام ،متوجــه
میشــوند خیلــی بــه هم شــبیه هسشــتند
و تصمیــم میگیرنــد لباسهایشــان را
بــا هــم عــوض کننــد .در همیــن حــال
نگهبانــان قصــر ،آنهــا را بــا هــم اشــتباه
میگیرنــد و...

ساالر مگسها
ویلیام گلدینگ /ترجمهی دکتر ناهید شهبازی مقدم /چاپ چهارم128 /صفحه 39000 /تومان
نویســنده بــا برگزیــدن بیانــی کنایــی و پــر از تمثیــل ،و انتخــاب مکانــی در ناکجاآبــاد و زمانی نامشــخص ،به
داســتان هویتــی فرازمانــی و اســطورهای بخشــیده اســت و باعــث مانــدگاری ایــن اثر شــده اســت .ایــن رمان
از لــزوم حاکمیــت قانــون در جوامــع انســانی میگویــد ،و نشــان میدهــد کــه چگونــه تــرس و توحــش
میتوانــد پایــان نقطـهی معصومیــت انســان باشــد.
برندهی جایزهی ادبی نوبل

شازده کوچولو
آنتوان دو سنت اگزوپری
ترجمهی زهرا تیرانی
چاپ هشتم 112 /صفحه 15000 /تومان
«شــازده کوچولــو» یــا «شــهریار کوچولــو»
اولیــن بــار در ســال  ۱۹۴۳منتشــر شــد .این
کتــاب پرفروشتریــن کتــاب تــک مجلــد
جهــان در تمــام طــول تاریــخ بــه شــمار
مـیرود .ایــن کتــاب «خوانــده شــدهترین» و
یزبان
«ترجمــه شــدهترین» کتــاب فرانســو 
جهــان اســت و بــه عنـوان بهتریــن کتــاب
قــرن  ۲۰در فرانســه انتخــاب شــده اســت.
در ســال ۲۰۰۷نیــز بــه عنـوان کتــاب ســال
فرانســه برگزیده شــد.
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رمان ایرانی
مردی از آنادانا
فریبا کلهر /چاپ چهارم 392 /صفحه 27500 /تومان

یکــی از شــخصیتهای اثرگــذار ایــن رمــان زنــی بــه اســم آناداناســت کــه بــه او بانــوی ترش ـیهای
همدانــی میگوینــد .قصهگوســت و در عالــم ترشــیها ســیر میکنــد .در نهایــت خــودش را تــوی
کــوزهی ســرکه میانــدازد و ترشــی میانــدازد.
سیاست و قصه یکی از حرفهای این رمان است و ساخته شدن واژهای به اسم قصاست.

شوهرعزیزمن
فریبا کلهر /چاپ دهم 320 /صفحه 39000 /تومان

داســتان زندگــی یــک دختــر  19سـاله در کــوران انقالب اســت کــه در این مســیر ایدئولــوژی و عقایدش
تغییــر میکنــد .بعــد ســالهای جنــگ را پیــش رو دارد و نامالیمــات جنــگ را هــم میبینــد .نویســنده به
طــور مشــخص بــه حــال و هــوای شــخصیتهایش در دهههــای پــس و پیــش از انقــاب میپــردازد
کــه مســائل سیاســی ،اجتماعــی و عشــق در آن توام اســت و...

عاشقانه
فریبا کلهر /چاپ هفتم 236 /صفحه 25000 /تومان

ایــن رمــان قصـهی مــردی اســت عاشــق که به طــور همزمــان گرفتار کابوســی شــده کــه ســه زن برایش
ســاختهاند؛ همســر ســابقش و دختــری کــه او را میخواهــد و دختــری کــه تحســین ،عاشــقش شــده.
نویســندهای برابــر فرشــته مــرگ قصـهاش را میگویــد تا شــهرزادی باشــد کــه...
این رمان یک فصل از همه عاشقانههایی است که اتفاق میافتند اما اتفاقی نیستند.

به وقت بهشت
نرگس جورابچیان /چاپ هشتم 352 /صفحه 47000 /تومان

«بــه وقـ ِ
ـت بهشــت» داســتان دختــر جوانی بــه نام «تــرالن» اســت که در آســتانه آغــاز زندگی مشــترکش با
«بــاران» ،دچــار تــرس و تردیــد میشــود .بعــد از ازدواج ســعی میکنــد بــا کمــک بــاران ایــن احساســات
آزاردهنــده را فرامــوش کنــد امــا او در دل خاطــرهی مــردِ دیگــری را هم همــراه دارد...

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

بیژن بیجاری 320 /صفحه 25000 /تومان
گاهــی برخــی از نويســندهها نــه بــه دليــل یــک داســتان يــا رمــان ،بلكــه بــه خاطــر مجموعــه آثارشــان
شــناخته میشــوند .بيــژن بيجــاری متولــد  ۱۳۳۰اصفهــان ،از نويســندههای نســل ســوم داستاننويســی
معاصــر ايــران بــه دليــل زبــان پاكيزه و خلــق دنيایی ســيال و جــاری و توجه به زيرســاخت روانشــناختی
شــخصيتهای داســتانهايش و در عيــن نــگاه ويــژهاش بــه مــرگ ،چهــرهای متفــاوت و شــناخته شــده
در ايــن عرصــه اســت...
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رمانوداستانکوتاه
خاما
یوسف علیخانی /چاپ پانزدهم 448 /صفحه 51000 /تومان
همــه ی عشـقها و نفرتهــا 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 میشــد .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 کلمههــا امیــد
دارنــد خامــا زنــده شــود و آن راوی هــم .بــه رقــص و بــه رنگرنــگ زرد و قرمــز ایــن حلقـهی آتــش،
بایــد کــه جــاری شــد...

بیوه ُکشی
یوسف علیخانی /چاپ دوازدهم 304 /صفحه 36000 /تومان

خوابیدهخانــم ،عاشــق «بــزرگ» اســت .ایــن عشــق تــا بــه ازدواج برســد ماجراهــا از ســر میگذرانــد.
تــازه بچـهدار میشــوند کــه بــزرگ کشــته میشــود .خوابیدهخانــم حــاال بایــد براســاس باورهــای مــردم
روســتا ،همســر بــرادر کوچکتــر «داداش» بشــود .داداش هــم کشــته میشــود .زن ،باید همســر برادر ســوم
شــود و...

سهگانه
یوسف علیخانی 400 /صفحه 40000 /تومان

«سـهگانه»ی یوســف علیخانــی شــامل  ۳۷داســتان ســه مجموعــه داســتان ایــن نویســنده اســت کــه در
یــک جلد منتشــر شــد.
داستانهایایننویسندهدرروستاییخیالیبهناممیلکاتفاقمیافتند.

قدمبخیــر مادربــزرگ مــن بــود اولیــن مجموعــه داســتان ،شــامل  ۱۲داســتان کوتاه اســت .ایــن مجموعه
داســتان نامــزد جایــزهی کتــاب ســال ،برنــدهی جایــزهی صــادق هدایــت و برندهی جایــزه ویِژه جشــنواره
روســتا شــده اســت« .مرگــی نــاره»« ،خیــراهلل خیــراهلل»« ،رعنــا»« ،یهلنــگ»َ « ،مزرتــی»« ،آنکــه دســت تــکان
مـیداد زن نبــود»« ،کفتــال پــری»« ،میلکــی مــار»« ،ســمکهای ســیاهکوه میلــک»« ،قدمبخیــر مادربــزرگ
مــن بــود»« ،کفنــی» و « َکرنــا» داســتانهای مجموعــه قدمبخیــر مادربــزرگ مــن بــود ،هســتند.

اژدهاکشــان دومیــن مجموعــه داســتان ،شــامل  ۱۵داســتان کوتــاه اســت کــه عناوینــی چــون «شایســتهی
تقدیــر جایــزه جاللآلاحمــد» و «نامــزد جایــزه هوشــنگ گلشــیری» را کســب کــرده اســت« .قشــقابل»،
«نســترنه»« ،دیولنگــه و کوکبــه»« ،گورچــال»« ،اژدهاکشــان»« ،ملخهــای میلــک»« ،شــول و شــیون»« ،ســیا
مرگ و میر»« ،اوشــانان»« ،تعارفی»« ،کل گاو»« ،آه دود»« ،اهللبداشــت ســفیانی»« ،آب میلک ســنگین اســت»
و «ظلمــات» داســتانهای مجموعــه اژدهاکشــان هســتند.

عــروس بیــد ســومین مجموعــه کــه شــامل  ۱۰داســتان کوتــاه اســت و تا کنــون برنــده جایزه کتاب ســال
غنیپــور و نامــزد نهایــی جایــزه کتــاب فصــل شدهاســت« .پنــاه بــر خــدا»« ،آقــای غــار»« ،هراســانه»،
«پنجــه»« ،رتیــل»« ،جــان قربــان»« ،عــروس بیــد»ّ « ،مردهگیــر»« ،بیــل ســر آقــا» و «پیــر بی بــی» داســتان های
مجموعــه عــروس بید هســتند.

ميخ
راه رو بــه اســير ،تــوى پنجــره بــود و باقــىاش مانــده بــود زيــر پــرده گلــدوزى شــده .نصفــه پرده بــه ِ
ديــوار بــود .نيمــه پيــداى پــرده ،پــر بــود از كبــك و گل ســرخ و ســبز و زرد كــه زيرش نوشــته شــده بود:
ِ
پرى اســير.
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رمان ایرانی
ایراندُ خت
بهنام ناصح /چاپ نهم 204 /صفحه 21000 /تومان
رمان «ایراندخت» نوشــته «بهنام ناصح» داســتانی عاشــقانه اســت کــه ماجــرای آن در اواخر دوران ساســانی
میگــذرد .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 میکننــد کــه ســرانجام بــه تحــول
شــخصیتی در آنهــا میانجامــد.

شایسته تقدیر در جایزهی کتاب فصل ،برندهی جایزهی گام اول ،نامزد جایزهی کتاب سال حبیب غنی پور

پروانهای روی شانه
بهنام ناصح /چاپ پنجم 320 /صفحه 31000 /تومان

ســیاوش ،جــوان کمشــنوا و دانشــجوی نقاشــی بــه همــراه نرگــس ،دختــر دانشــجوی کمشــنوا در
مؤسسـهای مرتبــط بــا کمشــنوایان بــه صــورت افتخــاری کار میکننــد .ســیاوش بــه نرگــس عالقهمنــد
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 ،دغدغهها و مشکالت خود را دارند و...
برندهی جایزهی کتاب سال حبیب غنی پور

خاطرات خانهی ابری
بهنام ناصح /چاپ دوم 192 /صفحه ۲10۰۰ /تومان
«خاطــرات خانـهی ابــری» قصـهی سرگشــتگی انسانهاســت؛ قصـهای کــه نویســنده آن را در لفافــی از
حکایتهــای تلــخ و شــیرین بــا زبانــی شــیوا بیــان میکنــد ،بــه نحــوی کــه خواننــده کتــاب بــا خواندن
چنــد ســطر نخســت ،تــا انتهــا چــون ســفری در زمــان بــا قهرمــان کتــاب همــراه میشــود.

عطرکاهگل
نسکافه با
ِ
م.آرام /چاپ هفتم 384 /صفحه 35000 /تومان

شــهریار ،از گذشــتهی خــود چیــزی نمیدانــد امــا تصاویــری مبهــم ،گاهــی او را آزار میدهند و احســاس
میکنــد جایــی کــه در آن زندگــی میکنــد ،خانــه و زندگــی اصلــی او نیســت .اغلــب اوقــات هنــگام
خــوردن نوشــیدنی همیشــگیاش (نســکافه) احســاس میکنــد عطــر کاهگل در مشــامش میپیچــد و در
ادامــه همیشــه یــک دیــوار کاهگلــی در ذهنــش زنــده میشــود.

برندهی جایزهی رما ِن او ِل ماندگار ،برندهی جایزهی کتاب فصل ،نامزد جایزهی جالل آل احمد

پرتقالخونی
پروانه سراوانی /چاپ هفتم 258 /صفحه 35000 /تومان

پرتقــال خونــی ،شــرح خــم و راســت شــدنهای ســتون یک خانــواده اســت ،کــه عشــق از آن حفاظت
میکنــد؛ عشــقی مادرانــه کــه نازلــی را بــه آن ســوی مرزهــا میکشــاند تــا بــرای فراهــم کردن آســایش
پســرانش ،تــن بــه خطــر بســپارد و پا بــر مــرز مــرگ و زندگی بگــذارد.
برندهی جایزهی رمان اول ماندگار
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رمان ایرانی
یکپروندهیکهنه

رضا جوالیی /چاپ پنجم 322 /صفحه 40000 /تومان

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 میپاشــید .پردههــا را کشــیده بودنــد .نمیدانســتند کــه بیــرون بـ ِ
ـرف ریــزی شــروع بــه باریــدن
کــرده .زمســتان ســختی بــود .دایــم بــرف میباریــد .همــه جــا یــخ زده بــود ،حتــی شــاخههای درختــان
یــخ زده بودنــد و از آنهــا قندیلهــای بلوریــن آویــزان بــود .هرشــب چنــد پرنــده یــخ میزدنــد و...
برندهی جایزهی ادبی احمد محمود

یورت

حسین میرکاظمی /چاپ دوم 350 /صفحه 22500 /تومان

یــورت نخســتین رمــان واقعگرایانــه 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 میشــود .جاذبــه یــورت از عشــق سرچشــمه میگیــرد و زندگــی اجتماعــی -تاریخــی
ترکمــن صحــرا را از دورهی محمدعلــی شــاه مخلــوع تــا تخــت قاپــوی رضاشــاهی بازآفرینــی میکنــد.

برندهیجایزهیادبی«گردون»

نیمه ناتمام

نسرین قربانی /چاپ سوم 360 /صفحه 25000 /تومان
داســتان زندگــی زنــی بــه نــام «مهنــاز» اســت کــه بــا وجــود آنکــه در خانــوادهای کاســب بــزرگ شــده ،از
قــدرت تفکــر باالتــر از همنســان خــود برخــوردار اســت و ایــن موضــوع در ادامــه زندگـیاش باعــث
ایجــاد فاصلــه میــان او و همســر و خانــواده و ایجــاد اختالفات بســیار میشــود .این رمــان در طول داســتان
خــود بــه روایتهایــی مختلــف از سرنوشــت اعضــای ایــن خانــواده میپــردازد و...
پاییز حافظیه
م .آرام /چاپ چهارم 384 /صفحه 38000 /تومان
داســتان دختــری از خانــوادهای ســنتی اســت کــه بــه طــور اتفاقــی در حافظیــه بــا پســری آشــنا شــده
کــه بــه عالق ـهای شــدید منجــر میشــود امــا پــس از اطــاع خانــواده اش از ایــن جریــان ،بــه شــدت
کتــک میخــورد و زندانــی میشــود .پــس از آن نیــز از درس محــروم شــده و بــه اجبــار بــه همســری
پســرخالهاش در میآیــد و...

سایههای سکوت
علی قانع 242 /صفحه 15000 /تومان
گاهــی اثــار یــک اتفــاق میتوانــد ســایهای ســنگین بیندازد بــر تمــام روزهای عمــر و انســان را رهــا نکند.
ســایهای کــه مثــل رد یــک زخــم قدیمی و محو نشــدنی حــک میشــود روی تارهــای نامرئــی روح ،همه
چیــز را از آن خــود میکنــد و بعــد تباهــی از راه میرســد« .ســایههای ســکوت»  ،داســتان یکــی از ایــن
آدمهــا و یکــی از ایــن اتفاقهــای شــوم اســت .
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داستانکوتاه ایرانی
سهمجموعهداستان(عرصههایكسالت/پرگار/قصههايمكرر)

بیژن بیجاری 272 /صفحه 21000 /تومان
گاهــی برخــی از نويســندهها نــه بــه دليــل یــک داســتان يــا رمــان ،بلكــه بــه خاطــر مجموعــه آثارشــان
شــناخته میشــوند .بيــژن بيجــاری متولــد  ۱۳۳۰اصفهــان ،از نويســندههای نســل ســوم داستاننويســی
معاصــر ايــران بــه دليــل زبــان پاكيزه و خلــق دنيایی ســيال و جــاری و توجه به زيرســاخت روانشــناختی
شــخصيتهای داســتانهايش و در عيــن نــگاه ويــژهاش بــه مــرگ ،چهــرهای متفــاوت و شــناخته شــده
در ايــن عرصــه اســت...
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مجموعهداستانخارجی
مجموعهی کامل داستانهای فالنری اوکانر
ترجمهی آذر عالیپور /چاپ پنجم 900 /صفحه (گالینگور) 135000 /تومان
زندگــی اوکانــر نیــز بــه ماننــد آثــارش عجیــب بــود .ذهنیــت و طــرز فکــر و عــادات او در نامههــا و
مقاالتــی کــه پــس از مــرگ او جم ـعآوری شــدهاند نمایانگــر ویژگیهــای اوســت .صدهــا رســاله
دکتــری و تجزیــه و تحلیلهــای منتقدانــه و نیــز کتابهــای فراوانــی در تحلیــل ســطر بــه ســطر
نوشــتههای او و تعمــق در موضوعاتــی نظیــر شــفقت ،توبــه ،شــیطان ،عشــق ،تعالــی و نیــروی
ویرانگــر نوشــته شــده اســت.

روانشناسی
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عمومی

تاريخچهخصوصيخانه
بیلبرایسون/ترجمهیعلیايثاريكسمايي
چاپ پنجم 528 /صفحه 76000 /تومان
در ایــن کتــاب ،نویســنده ،مســائل و مباحثی را کــه در طول
تاریــخ رخ داده اســت ،در بخشهــای مختلــف یــک خانه
ماننــد پذیرایــی ،هــال و اجـزای مختلفــی کــه هــر خانهای
دارد بررســی کــرده اســت .خانههــا مخزنهــای پیچیــدهی
حیــرتآوری هســتند .جنگهــا ،قحطیهــا ،انقــاب
صنعتــی ،عصر روشــنگری ،همـهی آنهــا در...
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صعودزندگیمن(سفریمعجزهآسا)
الرا ایوانز /ترجمهی علی ایثاریکسمایی
چاپ سوم 216 /صفحه 15500 /تومان

الرا ایوانــز کــه یــک کارمنــد شــرکت تولید لبا 
س اســت
در ایــن کتــاب داســتان زندگــی خــود را پــس از مطلــع
شــدن از ابتالیــش بــه بیمــاری ســرطان تــا کشــف راه
مبــارزه بــا آن بــه وســیله کوهنــوردی و کســب اعتماد به
نفــس و امیــد بــه زندگــی بــا ورزش را بیــان کرده اســت

آوانامه
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پرفروشترینها
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پرفروشترینها
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