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Forord • پیشگفتار

کاتالوگی که می بینید، توسط »کتابخانه سلطنتی« تنظیم شده و شامل کتاب های فارسی 
خریداری و کاتالوگ شده در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برای کودکان و بزرگساالن می 
باشد. این کاتالوگ ادامۀ کاتالوگ های قبلی است، بنابراین کاتالوگ های سال های پیشین 

برای معرفی به شهروندان همچنان مورد استفاده خواهند بود.
موارد درخواستی خود را می توانید یا از طریق bibliotek.dk  و یا از طریق کتابخانه محلی 
خود سفارش دهید. در این کاتالوگ، کلمه های موضوعی به زبان فارسی و دانمارکی ذکر 

شده است. برای جستجو در سایت bibliotek.dk می توانید کلمه های موضوعی دانمارکی 
کاتالوگ را به همراه زبان موردنظر خود انتخاب کنید. 

 اوقات مطالعه خوبی داشته باشید!

Kataloget er udarbejdet af Det Kgl. Bibliotek, og det indeholder persiske bøger for voksne og børn indkøbt og 
katalogiseret i 2019 og 2020. Kataloget supplerer tidligere udsendt persiske kataloger, så andre kataloger fra 
flere år kan med fordel bruges i formidlingen til borgerne.
Materialerne kan bestilles på bibliotek.dk eller via det lokale folkebibliotek. 
I kataloget er der anført emneord på persisk og dansk. De danske emneord fra kataloget kan benyttes til 
søgning i www.bibliotek.dk, og der kan afgrænses ved at vælge sprog.

God læselyst!
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Skønlitteratur
ادبیات داستانی



عباسعلیزاده، لیال

دخرتی که رهایش نکردی
روایتی طنز در مورد دخرتی جوان در دهۀ هفتاد در ایران.

موضوع : طنز، روابط، جامعه، رشایط اجتامعی، جوانان، آسان خوان

ʻAbbāsʻalī’zādah, Laylā
Dukhtarī kah rahāyash nakardī
91 sider
Humoristisk fortælling om en ung pige i Iran i 1970’erne.
Emneord: humor; relationer; samfund; samfundsforhold; unge; let at læse
Faustnummer: 48964575

عباسپور، سعید

راویان روایت تو
مجموعه دو داستان کوتاه.

موضوع : موسیقی، هرن، روابط

ʻAbbāspūr, Saʻīd
Rāvīyān-i ravāyat-i tu
88 sider
To noveller.
Emneord: musik; kunst; relationer
Faustnummer: 48983774

احدیت، شهره

زخم زار
زمانی که آدم دوستان خوبی دارد، هرچند حال خودش خوب است، اما مشکالت آن ها را منی تواند نادیده بگیرد. 

باید همبستگی و همدردی خود را به دوستان نشان بدهد.

موضوع : دوستی، دوستان، روابط، مشکالت، همبستگی و اتحاد

Aḥadīyat, Shuhrah
Zakhm’zār
152 sider
Når man har gode venner, kan man ikke ignorere deres problemer, selvom man selv har det godt. Man 
skal hele tiden vise sin solidaritet.
Emneord: venskab; venner; relationer; problemer; solidaritet
Faustnummer: 48524222
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احمدپناه، ناهید

معامی عشق ساعتی
آدمی هنگامی که عاشق می شود، از هامن ابتدا مسئول احساسات خود می باشد. یا قوی می شود و به احساس 

خود پایدار می ماند و یا اینکه آن را رها می کند. سخت است اما عادت می کند.

موضوع : عشق، فقدان، عاشقی، آسان خوان

Aḥmad’panāh, Nāhīd
Muʻamā-yi ʻishq-i sāʻatī
254 sider
Når man først er forelsket, har man selv ansvar for sine følelser. Enten bliver man stærkere og holder fast 
i det, eller man giver slip. Det er svært, men man vænner sig til det.
Emneord: kærlighed; tab; forelskelse; let at læse
Faustnummer: 46842413

احمدی، احمدرضا

در پایان شب خاکسرتی
مجموعه اشعار.

موضوع : اشعار، عشق، زنان، زندگی

Aḥmadī, Aḥmad Riz̤ā
Dar pāyān-i shab-i khākistarī
262 sider
Digtsamling.
Emneord: digte; kærlighed; kvinder; livet
Faustnummer: 48483933

احمدی، داریوش

به مگزی خوش آمدید
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : انسان ها، رشایط زندگی، رشایط اجتامعی، روابط

Aḥmadī, Dārīūsh
Bah Magazī khush āmadīd
208 sider
Novellesamling.
Emneord: mennesker; levevilkår; samfundsforhold; relationer
Faustnummer: 48555292
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احمدی، حسین

پالک ۵۲
پیامن در دادگاه مجرم شناخته می شود و محکوم می شود و این باعث واکنش سخت و تند او در دادگاه می شود.

موضوع : قتل، اندوه، عشق، خانواه، خشونت، آسان خوان

Aḥmadī, Ḥusayn
Pilāk-i 52
212 sider
Payman bliver erklæret skyldig og får en dom, hvilket forårsager en voldelig reaktion i retssalen.
Emneord: drab; sorg; kærlighed; familien; vold; mord; let at læse
Faustnummer: 46821181

احمدی خلیلی، میالد

وقتی عقرب ها عاشق می شوند
ما چگونه عاشق می شویم؟ چگونه می اندیشیم؟ به چه فکر می کنیم؟ عشق برای ما چیست و چه نقشی در 

زندگی ما دارد؟.

موضوع : عشق، عاشقی، زندگی، رشایط زندگی

Aḥmadī Khalīlī, Mīlād
Vaqtī ʻaqrabah’hā ʻāshiq mī’shavand
47 sider
Hvordan bliver vi forelsket? Hvordan tænker vi? Hvad tænker vi på? Hvad betyder kærligheden for os, og 
hvilken rolle spiller den i vores liv?.
Emneord: kærlighed; forelskelse; livet; levevilkår
Faustnummer: 46831047

احمدیان، مهدی

وقتی ما همه مردیم
یوسف رسطان دارد و در حال مرگ است و منی داند چقدر از عمرش باقیست. او هر روز با بیامری خود دست و 

پنجه نرم می کند، به گذشته می نگرد و معتقد است زندگی زیباست.

موضوع : مردان، رسطان، امید، بیامری ها، رشایط زندگی

Aḥmadīyān, Mahdī
Vaqtī mā hamah murdīm
164 sider
Yūsif har kræft, er døende og ved ikke, hvor meget tid han har tilbage. Han kæmper hver eneste dag med 
sin sygdom. Nu mener han, at livet er skønt, og han kigger tilbage på sit liv.
Emneord: mænd; kræft; håb; sygdomme; levevilkår
Faustnummer: 48557007
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آلبوم، میچ

نفر دیگری که در بهشت مالقات می کنید
آنی با پائولو ازدواج کرده، اما بعد از اینکه روز عروسی با یک تراژدی غیرقابل پیش بینی به پایان می رسد، او خود 

را در آسامن می بیند و با ادی دیداری دوباره دارد.

موضوع : مرگ، معنویت، زندگی

Albom, Mitch
Nafar-i dīgarī ka dar bihisht mulāqāt mī’kunīd
198 sider
Annie gifter sig med Paulo. Da hendes bryllupsdag ender i en tragisk ulykke, genfinder Annie sig selv på 
en overjordisk rejse, og en genforening med Eddie er uundgåelig.
Emneord: døden; spiritualitet; livet
Faustnummer: 46801768

علی، بختیار

دریاس و جسدها
مردم از رشایط سیاسی حاکم بر شهرشان ناراضی هستند و تالش می کنند انقالب کنند. آیا انقالب جامعه را به 

سمت بهرت شدن می کشاند؟.

موضوع : جامعه، مرگ، سیاست، رشایط سیاسی

Alī, Bakhtīyār
Daryās va jasad’hā
272 sider
I en by vil folk lave om på det politiske system, fordi de er meget utilfredse. Det kræver selvfølgelig en 
revolution. Kan en revolution føre til et bedre samfund?.
Emneord: samfund; døden; politik; politiske forhold
Faustnummer: 48526055

علی، بختیار

رسانجام پیش تو برمی گردم رسنوشت من این است
مجموعه اشعار از نویسندۀ معروف کُرد.

موضوع : اشعار، مجموعه شعر، کُردها، عراق

Alī, Bakhtīyār
Saranjām pīsh-i tu barmī’gardam sarnivisht-i man īn ast
119 sider
Digtsamling af den kendte kurdiske forfatter.
Emneord: digte; digtsamling; kurdere; Irak
Faustnummer: 46640535
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علیخانی، الهه

آن شهر شاید
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : جامعه، شهرها، روابط، رشایط زندگی

ʻAlīkhānī, Ilāhah
Ān shahr shāyad
114 sider
Novellesamling.
Emneord: samfund; byer; relationer; levevilkår
Faustnummer: 48985602

علیمرادی، منصور

اوراد نیمروز
مردی در حال سفر جادویی خود به کویر لوت است و هوا آکنده از عطر عشق است.

موضوع : عشق، سفر، تجربه ها، مردان، ایران

ʻAlīmurādī, Manṣūr
Awrād-i nīmrūz
224 sider
Der er kærlighed i luften i Lut-ørkenen i Iran, og en mand begynder sin magiske rejse der til.
Emneord: kærlighed; rejse; oplevelser; mænd; Iran
Faustnummer: 46826132

علی یاری، قمر

عروس ترکمن صحرا
زهره با پدر، مادرخوانده، عمو و خانوادۀ عمویش در خانۀ پدربزرگش زندگی می کنند. او به دلیل رشایط بد زندگی 

مجبور می شود در هشت سالگی ازدواج کند.

موضوع : رمان های زندگینامه، دخرتان، ازدواج های اجباری، تفاوت فرهنگی، ایران، خراسان، گلستان

ʻAlī’yārī, Qamar
ʻArūs-i Turkman Ṣaḥrā
120 sider
Den unge Zuhrah bor sammen med sin far, stedmor, onkel og dennes familie hos sin bedstefar. På grund 
af dårlige levevilkår bliver hun tvunget til at blive gift som 8-årig.
Emneord: biografiske romaner; piger; tvangsægteskab; kulturforskelle; Iran; Khurasan; Gulistan
Faustnummer: 46830903
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امین، سلامن

انجمن نکبت زده ها
برخی مشکالت در جامعه متوجه متام افراد می شود. این مشکالت مانند زخمی هستند، که هیچگاه بهبود منی 

یابند. چطور باید با آن کنار آمد؟

موضوع : روابط، جامعه، مشکالت، رشایط اجتامعی، ایران

Amīn, Salmān
Anjuman-i nikbat’zadah’hā
258 sider
Der er visse problemer i samfundet, som rammer alle. Problemerne er som sår, der aldrig heler. Hvordan 
kommer man til at kunne leve med det?
Emneord: relationer; samfund; problemer; samfundsforhold; Iran
Faustnummer: 48986862

امین، سلامن

کاکا کرمکی، پرسی که پدرش درآمد
مرد جوانی با خانواده بزرگ خود مخصوصا” پدر مقتدر و خشن خود مشکالتی دارد. او به این نتیجه می رسد که 

خانواده را ترک کند و فرزند یک خانواده ارمنی شود.

موضوع : روابط پدر-پرس، جوانان، خانواده، زندگی، رشایط زندگی

Amīn, Salmān
Kākā kirmakī, pisarī kah pidarash dar’āmad
301 sider
En ung fyr fra en stor familie kan ikke enes med sin hårde og magtfulde far. Det ender med, at han går fra 
familien og lever som barn af en armensk familie.
Emneord: far-søn forholdet; unge; familien; livet; levevilkår
Faustnummer: 46826124

آقائی راد، علیرضا

مرگزار
وقتی یک روز از خواب بیدار می شوید و می بینید دنیا با آنچه شام تا کنون تجربه کردید، تفاوت دارد، احساستان 

چه خواهد بود؟ آیا یک دنیای بیگانه منتظر شامست؟ چه باید کرد؟.

موضوع : انسان، جهان بینی، نگرش به زندگی

Āqā’ī Rād, ʻAlīriz̤ā
Margzār
72 sider
Hvordan føles det, hvis man en dag vågner og oplever, at verden har forandret sig? En ukendt verden står 
lige foran døren? Hvad vil man gøre?.
Emneord: mennesket; verdensanskuelse; livsanskuelse
Faustnummer: 46831128
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آرام، احمد

سگی در خانۀ یک آنارشیست دست دوم
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : انسان ها، روابط، رشایط زندگی

Ārām, Aḥmad
Saqī dar khānah’i yik ānārshīst-i dast-i duvvum
200 sider
Novellesamling.
Emneord: mennesker; relationer; levevilkår
Faustnummer: 46683382

آرام، م

رؤیای چگوارا در قلب من می روید
زنان در رشایط سخت بسیار قوی هستند. آن ها برای زنده ماندن در یک جامعه با فشار و رسکوب مبارزه می 

کنند.

موضوع : رسکوب، مردان، زنان، جامعه، احساسات، ایران

Ārām, M
Ru’yā-yi Chigivārā dar qalb-i man mī’rūyad
98 sider
Kvinder er meget stærke under barske forhold, og de kæmper for at overleve i et samfund, som er 
ekstremt kvindeundertrykkende.
Emneord: undertrykkelse; mænd; kvinder; samfund; følelser; Iran
Faustnummer: 46830962

آرامی، سمیرا

دربست عشق آباد
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : عشق، خانواده، روابط

Ārāmī, Samīrā
Darbast Ishq’ābād
120 sider
Novellesamling.
Emneord: kærlighed; familien; relationer
Faustnummer: 46659317
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آرامش، روشنک

آخرین اجرای دلتنگی
مجموعه اشعار.

موضوع : اشعار، عشق، دلتنگی

Ārāmish, Rushanak
Ākharīn ijrā-yi diltangī
110 sider
Digtsamling.
Emneord: digte; kærlighed; savn
Faustnummer: 48524958

آرامش، روشنک

این داستان ادامه دارد
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : زنان، مشکالت، ایران

Ārāmish, Rushanak
In dāstān idāmah dārad
71 sider
Novellesamling.
Emneord: kvinder; problemer; Iran
Faustnummer: 48524605

آریان فر، محمدرضا

اسب ها هنوز در من شیهه می کشند
زن متأهلی که خوشبخت نیست و با همرس خود مشکالتی دارد، به دوران کودکی تلخ و اسفناک خود می اندیشد.

موضوع : خاطرات، خانواده، اندوه، دوران کودکی، احساسات، زنان

Āryān’far, Muḥammad Riz̤ā
Asb’hā hanūz dar man shayhah mī’kishand
216 sider
En ulykkeligt gift kvinde, der har problemer med sin mand, tænker på den bitre og triste barndom, hun 
har haft.
Emneord: minder; familien; sorg; barndom; følelser; kvinder
Faustnummer: 46842391
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اصغری، حسن

جشن تولد با گل محبوبۀ شب
نرگس جوان با پدر و مادر خود زندگی می کند. مادرش اغلب عصبانی است و پدر معموال” لبخند بر لب دارد. آن 

ها تصمیم می گیرند برای خوشحال کردن مادر با هم به یک سفر بروند.

موضوع : خانواه، دخرتان، رشایط زندگی، روابط

Aṣgharī, Ḥasan
Jashn-i tavallud bā gul-i maḥbūbah-’i shab
112 sider
Den unge pige, Nargis, bor sammen med sin mor og far. Moren er ofte sur, mens hendes far plejer at 
være glad. De vil rejse lidt væk, for at moren kan blive glad.
Emneord: familien; døtre; levevilkår; relationer
Faustnummer: 46838289

ارشفی، عباس

کارآگاه آقای حشمتی
کارآگاهی برای دیدن دخرتش به شهر دیگری سفر می کند، اما در آنجا درگیر یک پرونده جنایی می شود.

موضوع : جنایی، کارآگاه ها، پرونده های جنایی

Ashrafī, ʻAbbās
Kār’āqāh āqā-yi Ḥishmatī
131 sider
En detektiv tager til en anden by for at besøge sin datter, men han bliver indblandet i en kriminalsag.
Emneord: krimi; detektiver; kriminalsager
Faustnummer: 38196308

استوریاس، میگل انخل

چشِم انتظاِر در خاک رفتگان
اعتصاب عمومی علیه سیستم رسمایه داری و فردی به نام جورج میکر تامسون با ماجرای عشقی معلمی با نام 

مالنا و خوان پابلو تنیده است.

موضوع : عشق، جامعه، روابط

Asturias, Miguel Angel
Chashm-i intiẓār-i dar khāk’raftigān
768 sider
En strejke mod ”gringo-kapitalen”, personificeret af George Maker Thompson, flettes sammen med 
kærligheden mellem skolelærerinden Malena og Juan Pablo.
Emneord: kærlighed; samfund; relationer
Faustnummer: 48498108
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آتش پرور، حسین

چهارده سالگی بر برف
شهاب، نویسنده از خود راضی، فکر می کند که بهرتین نویسنده ایران است. خانواده او رفته رفته از این رفتار او 

خسته می شوند.

موضوع : نویسندگان، خانواده، رفتار

Ātash Parvar, Ḥusayn
Chihārdah sāligī bar barf
160 sider
Den selvglade forfatter, Shahab, tror, at han er Irans bedste forfatter. Hans familie er efterhånden blevet 
træt af ham.
Emneord: forfattere; familien; adfærd
Faustnummer: 48557333

عطایی، عالیه

چشِم سگ
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : جامعه، رشایط زندگی، ایران، تهران، افغانستان

ʻAṭāyī, ʻĀlīyah
Chashm-i sag
149 sider
Novellesamling.
Emneord: samfund; levevilkår; Iran; Teheran; Afghanistan
Faustnummer: 48550975

اتوود، مارگارت

این عکس من است
مجموعه اشعار.

موضوع : اشعار، کانادا

Atwood, Margaret
In ʻaks-i man ast
156 sider
Digtsamling.
Emneord: Digte; Canada
Faustnummer: 48462766
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اتوود، مارگارت

وصیت ها
رسزمین گیلیاد، رسکوب کننده زنان است - اما چطور این گونه شده است؟.

موضوع : روایت های آینده، تباه شهری، اختناق، دیکتاتور، زنان، رشایط اجتامعی، روابط زناشویی، خانواده، 

رسکوب زنان، زندگی زنان، گیلیاد، مکان های خیالی

Atwood, Margaret
Vaṣīyat’ha
512 sider
Landet Gilead er et kvindeundertrykkende diktatur - men hvordan blev det sådan?.
Emneord: fremtidsfortællinger; dystopier; undertrykkelse; diktatur; kvinder; samfundsforhold; 
parforhold; familien; kvindeundertrykkelse; kvindeliv; Gilead; fiktive steder
Faustnummer: 48461832

آزادی، اردشیر

تلخی های شیرین
رمان تاریخی بر اساس داستان عاشقانه شیرین و فرهاد اثر نظامی گنجوی.

موضوع : عشق، تاریخ، احساسات

Āzādī, Ardishīr
Talkhī’hā-yi Shīrīn
390 sider
Historisk roman baseret på Nizāmī Ganjavī’s kærlighedshistorie om Shirin og Farhad.
Emneord: kærlighed; historie; følelser
Faustnummer: 46826183

آذر، شکوفه

ارشاق درخت گوجه سبز
دخرت جوانی در مورد خانواده اش می نویسد که در دوران انقالب مجبور به فرار از تهران بودند. آن ها به یک 

روستای کوچک پناه می برند تا بتوانند آزادانه زندگی کنند.

موضوع : جامعه، رشایط اجتامعی، رشایط زندگی، انقالب، رشایط سیاسی، سیاست، خانواه، فقدان، ایران

Āz̲ar, Shukūfah
Ishrāq-i dirakht-i gujah’sabz
287 sider
En ung pige fortæller om sin familie, som efter revolutionen er tvunget til at flygte fra deres hjem i 
Teheran. For at bevare friheden, starter de et nyt liv i en lille landsby.
Emneord: samfund; samfundsforhold; levevilkår; revolution; politiske forhold; politik; familien; tab; Iran
Faustnummer: 38192213
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آذرآیین، قباد

فوران
روایت زندگی سه نسل از یک خانواده در بسرت تاریخی زمان کشف و استخراج نفت در منطقه مسجد سلیامن.

موضوع : نفت، تاریخ، خانواده، رویدادها، مسجدسلیامن، ایران

Āz̲ar’āīīn, Qubād
Favarān
288 sider
Tre generationer i en familie fortæller deres livshistorier fra den gang, olien blev opdaget i Masjid 
Sulayman, hvor man derefter kunne hente råolie op fra undergrunden.
Emneord: olie; historie; familien; begivenheder; Masjid Sulayman; Iran
Faustnummer: 46826116

آذرلی، کتایون

هیچگاه در تبعید
برای پیدا کردن عشق، باید اول خود را بیابی. عشق از درون می جوشد.

موضوع : عشق، عاشقی، تنهایی

Āz̲ar’lī, Katāyūn
Hīchgāh dar tabʻīd
282 sider
For at finde kærligheden, er du først nødt til at finde dig selv. Og kærlighed kommer indefra.
Emneord: kærlighed; forelskelse; ensomhed
Faustnummer: 47601258

عزیزی، پیام

مرد کبود
مردی هیچ خاطره ای را به یاد منی آورد. حتی یادش منی آید در چه شهری معلم بوده است. آیا او دوباره می 

تواند خاطراتش را به یاد آورد؟.

موضوع : خاطرات، حافظه، فقدان، مردان

ʻAzīzī, Payām
Mard-i kabūd
263 sider
En mand kan ikke huske sin fortid. Han kan ikke engang huske, hvilken by han har været underviser i. 
Kommer han overhovedet til at kunne huske igen?.
Emneord: minder; hukommelse; tab; mænd
Faustnummer: 48550789
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بابایی، خلیل

گروگان
مجموعه داستان های کوتاه و منت های ادبی.

موضوع : عشق، روابط، زندگی، باورها، اسالم، ایران

Bābāyī, Khalīl
Girugān
226 sider
Samling af korte noveller og prosatekster.
Emneord: kærlighed; relationer; livet; tro; islam; Iran
Faustnummer: 47740266

بابایی، سام

لیال
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : عشق، زنان، جامعه، رشایط زندگی، ایران

Bābāyī, Samā
Laylā
138 sider
Novellesamling.
Emneord: kærlighed; kvinder; samfund; levevilkår; Iran
Faustnummer: 48967523

بکمن، فردریک

متام چیزهایی که پرس کوچولوی من باید در بارۀ دنیا بداند
تالش یک پدر برای آماده کردن پرسش با رویارویی مسائل مختلف در زندگی از جمله بدی و خوبی و عشق.

موضوع : روابط پدر-پرس، طنز

Backman, Fredrik
Tamām-i chīz’hā-yī kah pisar kūchūlū-yi man bāyad dar bāra’ī dunyā 
bidānad
160 sider
Om en fars forsøg på at forberede sin søn på de store og små ting i livet - om ondskab, godhed og 
kærlighed.
Emneord: far-søn forholdet; humor
Faustnummer: 46801946
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بهارلویی، معصومه

بهت اصال” منیاد
گاهی اوقات نگرانی ها متام زندگی فرد را اشغال می کنند. این خیلی معمولی است که انسان نگران باشد، اما باید 

یاد گرفت تا کمی خود را رها کرد.

موضوع : خانواده، روابط، رشایط زندگی، فقدان، مرگ

Bahār’lūyī, Maʻṣūmah
Bihit aṣlan nimī’ād
888 sider
Nogle gange fylder bekymringer meget i ens liv. Det er helt normalt at bekymre sig, men man skal også 
lære at give slip på bekymringerne.
Emneord: familien; relationer; levevilkår; tab; døden
Faustnummer: 38193805

بهرامی، مهری

و چشم هایش کهربایی بود
روابط عاطفی در زندگی نقش مهمی دارند و به عنوان یک زن باید در طول زندگی برای ارزش ها و احساسات 

خود جنگید.

موضوع : زنان، ارزش ها، احساسات، جامعه

Bahrāmī, Mihrī
Va chashm’hāyash kahrubāyī būd
151 sider
Følelsesmæssige relationer har stor betydning i vores liv, og som kvinde skal man kæmpe for sine 
værdier og følelser gennem hele livet.
Emneord: kvinder; værdier; følelser; samfund
Faustnummer: 46801849

باقرزاده، مصطفی

اکنون
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : رشایط زندگی، زندگی، روابط

Bāqir’zādah, Muṣṭafá
Aknūn
98 sider
Novellesamling.
Emneord: levevilkår; livet; relationer
Faustnummer: 47658306
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بارخدا، زاهد

ط
پرسکی که به اوتیسم مبتال است، بیامری خود را از طریق ادبیات و نوشنت تجربه هایش کنرتل می کند. او سعی 

می کند تا درست بنویسد و در نتیجه زبان بر روایت غلبه می کند.

موضوع : اوتیسم، زبان فارسی، ادبیات فارسی، جوانان، خاطرات

Bār’khudā, Zāhid
Ṭā
114 sider
En autistisk dreng tackler sin sygdom via litteratur og skriver om sine oplevelser. Han forsøger at bruge 
persisk sprog korrekt, og sproget overvinder fortællingen.
Emneord: autisme; persisk sprog; persisk litteratur; unge; minder
Faustnummer: 46842421

بارخدا، زاهد

او
مردی پس از سال ها زنی را مالقات می کند، که قبال” عاشقش بوده و با هم گذشته ای مشرتک داشتند.

موضوع : عشق، روابط، مردان، زنان، گذشته

Bār’khudā, Zāhid
Ū
96 sider
Efter mange år møder en mand kvinden, som han har været forelsket i og har haft en fælles fortid 
sammen med.
Emneord: kærlighed; relationer; mænd; kvinder; fortiden
Faustnummer: 48457991

بارنز، جولیان

فقط یک داستان
رمان فلسفی در مورد عشق جوانی نوزده ساله به خامنی متأهل و چهل و هشت ساله. آن ها هر دو تنیس باز 

هستند و در یک تیم بازی می کنند.

موضوع : روابط زناشویی، عشق، فلسفه، نگرش به زندگی، هستی، فقدان، انگلستان

Barnes, Julian
Faqaṭ yik dāstān
285 sider
Filosofisk roman, hvor den 19-årige hovedperson forelsker sig i sin 48-årige gifte tennispartner.
Emneord: parforhold; kærlighed; filosofi; livsanskuelse; eksistens; tab; England
Faustnummer: 46598881
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بارنز، جولیان

طوطی فلوبر
پزشکی بازنشسته و شیفته فلوبر درگیر یافنت حقیقت در مورد گوستاو فلوبر است، تا جایی که زندگی مشرتکش 

تحت الشعاع آن قرار می گیرد.

موضوع : ازدواج، هرنمندان، نویسندگان، ادبیات، رمان های زندگینامه، فرانسه

Barnes, Julian
Ṭūṭī-i Flubir
249 sider
En pensioneret engelsk læge og amatør-Flaubertforsker er besat af ønsket om at nå ind til sandheden 
om Gustave Flaubert, mens sandheden om hans eget liv og ægteskab glider ham af hænde.
Emneord: ægteskab; kunstnere; forfattere; litteratur; biografiske romaner; Frankrig
Faustnummer: 46628276

بارسقیان، آراز

پل
در طول یک روز اتفاقات زیادی ممکن است رخ دهد. ماجراهای این داستان همه نزدیک پلی در تهران اتفاق می 

افتد.

موضوع : پل ها، رشایط زندگی، دورۀ زندگی، زندگی روزمره

Bārsiqīyān, Ārāz
Pul
584 sider
Der kan ske mange ting i løbet af en dag i en stor by. Episoderne er placeret tæt på de kendte store broer 
i Teheran.
Emneord: broer; levevilkår; livsforløb; hverdagsliv
Faustnummer: 46801873

بارسقیان، آراز

سه شنبه
سفری به شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز، اصفهان و بوشهر، که شخصیت های اصلی داستان به خاطرات 

خود در پنج سال گذشته فکر می کنند.

موضوع : سفر، خاطرات، مردان، تجربه ها

Bārsiqīyān, Ārāz
Sah’shanbah
300 sider
En rejse gennem forskellige byer, bl.a. Isfahan, Shiraz, Ahvaz og Bushihr, hvor hovedpersonen kommer til 
at tænke på sit liv fra de seneste fem år.
Emneord: rejse; minder; mænd; oplevelser
Faustnummer: 46826191
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بصیری، مریم

عروس قریش
رمان مذهبی بر اساس زندگی والدین حرضت محمد.

موضوع : مذهب، اسالم، تاریخ، مسلامنان

Baṣīrī, Maryam
ʻArūs-i Quraysh
319 sider
Religiøs roman baseret på profeten Mohammads forældres liv.
Emneord: religion; islam; historie; muslimer
Faustnummer: 48553842

بایرامی، محمدرضا

درخت ابریشم بی حاصل
رمان خودزندگینامه بر اساس خاطرات نویسنده از دوران کودکی وی تا کنون.

موضوع : دوران کودکی، دوران جوانی، جنگ، نویسندگان، ایران، خاطرات

Bāyrāmī, Muḥammad Riz̤ā
Dirakht-i abrīsham-i bī’ḥāṣil
270 sider
Selvbiografisk roman baseret på forfatterens barndomserindringer.
Emneord: barndom; ungdom; krig; forfattere; Iran; erindringer
Faustnummer: 48965601

بکت، ساموئل

عشق اول
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : عشق، مردان، شعور وآگاهی، رشد شخصی

Beckett, Samuel
ʻIshq-i avval
126 sider
Novellesamling.
Emneord: kærlighed; mænd; bevidsthed; personlig udvikling
Faustnummer: 46745205
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برنهارد، توماس

بازنده
نبوغ گلن گلود در نواخنت پیانو سبب می شود تا دو دوستش از تحصیل در این رشته انرصاف بدهند. ورتهامیر از 

آن پس حالش خراب می شود و دست به خودکشی می زند.

موضوع : هرن، هرنمندان، دوستی، جاه طلبی ها، نابودی

Bernhard, Thomas
Bāzandah
128 sider
Glenn Goulds genialitet ved flygelet får hans to venner til at opgive at studere videre. For Wertheimer 
bliver det starten på en undergang, der ender med selvmord.
Emneord: kunst; kunstnere; venskab; ambitioner; undergang; Østrig
Faustnummer: 48487254

برنهارد، توماس

تصحیح
یک نابغه مرتب در حال تصحیح دیدگاه هایش است تا به نتیجه نهایی که انکار وجودی خود می باشد می رسد.

موضوع : دانشمندان، خانواه، انتظارات

Bernhard, Thomas
Taṣḥīḥ
272 sider
Et geni tvinges konstant til at rette og korrigere sine opfattelser, indtil han når det endelige resultat, som 
er benægtelse og fornægtelse af sin sjæl.
Emneord: videnskabsmænd; familien; forventninger
Faustnummer: 48487262

بینیاردی، داریا

یتیامن بزرگسال
رمان خودزندگینامه در مورد بینیاردی و ارزش ها و روابط خانوادگی او که این خانواده را در طول دوران پس از 

جنگ در ایتالیا منحرص بفرد می کند.

موضوع : خاطرات، خانواده، روابط، ارزش ها، ایتالیا

Bignardi, Daria
Yatīmān-i buzurgsāl
192 sider
På selvbiografisk vis beskriver Bignardi de familiemønstre og relationer, som gør enhver familie unik.
Emneord: minder; familien; relationer; værdier; Italien
Faustnummer: 48555616
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براون، دن

فرشتگان و شیاطین
رابرت لنگدان برای رفع خطر نابودی واتیکان به دنبال رمزگشایی نشانه هایی است که با مخفیگاه ایلومیناتی 

مواجه می شود.

موضوع : هیجان، انجمن های رّسی، نشانه ها، هرن، دانش، واتیکان، رم، ایتالیا

Brown, Dan
Firishtigān va shayāṭīn
806 sider
For at afværge en trussel om udslettelse af Vatikanet skal Robert Langdon tyde en række skjulte tegn i 
Rom for at finde skjulestedet for det hemmelige broderskab, Illuminati.
Emneord: spænding; hemmelige foreninger; symboler; kunst; videnskab; Vatikanet; Rom; Italien
Faustnummer: 46598903

براون، دن

خاستگاه
رابرت لنگدان این بار با یکی از دانشجویان سابق خود قرار است کشف تازه ای را معرفی کند که با مفاهیم 

مذهبی نیز در ارتباط است.

موضوع : هیجان، رمزها، هوش مصنوعی، دین گرایی، بارسلون، اسپانیا

Brown, Dan
Khāstgāh
768 sider
Robert Langdon skal denne gang overvære en tidligere studerendes præsentation af ny forskning, som 
bl.a. vil gøre op med religiøse forestillinger.
Emneord: spænding; koder; kunstig intelligens; religiøsitet; Barcelona; Spanien
Faustnummer: 46598911

برایان، هلن

عروس های جنگ
هنگام تخلیه یک روستا در طول جنگ در انگلستان، زندگی پنج زن در روستای در خواب خفتۀ کرون مارش، به 

نوعی در هم تنیده می شود.

موضوع : زنان، آملانی ها، حمله هوایی، جنگ جهانی دوم، انگلستان

Bryan, Helen
ʻArūs’hā-yi jang
478 sider
Livet for fem meget forskellige kvinder er ved at tørne sammen, da den lille søvnige landsby Crowmarsh 
Priors under krigen i England skal evakueres.
Emneord: kvinder; tyskere; luftangreb; den 2. verdenskrig; England
Faustnummer: 38192663
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بوجاور، میثم

خانم جولیا
زنی زیبا و جوان با مردی آشنا می شود. اما مشکل اینجاست که در ایجاد روابط اجتامعی چندان موفق نیست.

موضوع : زنان، عشق، روابط اجتامعی، مردان، آسان خوان

Būjāvar, Mays̲am
Khānūm-i Jūlīyā
279 sider
En ung smuk kvinde møder en mand, men problemet er, at hun ikke er særlig imødekommende, når det 
gælder sociale relationer.
Emneord: kvinder; kærlighed; sociale relationer; mænd; let at læse
Faustnummer: 46838327

بوکوفسکی، چارلز

جنوب بدون شامل
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : سیاست، مرگ

Bukowski, Charles
Junūb bidūn-i shumāl
259 sider
Novellesamling.
Emneord: politik; døden
Faustnummer: 48484468

بربر، مسعود

مرزهایی که از آن گذشتی
گاهی آدمی مجبور به ترک وطن می شود، که البته کار آسانی نیست. افرادی که به هم عالقه دارند، مجبور می 

شوند با هم خداحافظی کنند، بدون این که بدانند، آیا دوباره می توانند همدیگر را ببیند؟.

موضوع : دلتنگی، مهاجران، عشق، ایران

Burbur, Masʻūd
Marz´hā-yī kah az ān guz̲ashtī
360 sider
Det er ikke nemt at forlade hjemlandet, men nogle gange er man nødt til det. De, der elsker hinanden, 
kan blive tvunget til at sige farvel uden at vide, hvornår de kan ses igen.
Emneord: savn; indvandrere; kærlighed; Iran
Faustnummer: 47632064

24



برچ، هدر

یک روبان بنفش
زنی که به تازگی طالق گرفته، شیکاگو را به مقصد فلوریدای جنوبی ترک می کند و در خانه ای کنار ساحل  زندگی 

می کند. در آنجا جعبه ای از نامه های عاشقانه پیدا می کند.

موضوع : عشق، ازدواج، طالق، نامه ها، جنگ جهانی دوم

Burch, Heather
Yik rubbān-i banafsh
330 sider
En nyskilt kvinde forlader Chicago og tager til det sydlige Florida. Der ved strandet opholder hun sig i et 
hus, hvor hun finder en æske fuld af kærlighedsbreve.
Emneord: kærlighed; ægteskab; skilsmisse; breve; den anden verdenskrig
Faustnummer: 38199757

برزویی، آناهیتا

انتهای این کوچه دریاست...
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : رسطان، خانواده، روابط، بیامری، مرگ

Burzūyī, Ānāhītā
Intihā-yi īn kūchah, daryāst...
109 sider
Novellesamling.
Emneord: kræft; familien; relationer; sygdom; døden
Faustnummer: 46659325

کالوینو، ایتالو

شهرهای نامرئی
در مکامله ای بین مارکوپولو و خان بزرگ مغول یک رسی شهرهای نامرئی به تصویر کشیده می شوند.

موضوع : داستان های افسانه ای

Calvino, Italo
Shahr’hā-yi nā’mar’ī
173 sider
I en samtale mellem Marco Polo og storkhanen af Mongoliet skildres en række eksotiske drømmebyer.
Emneord: eventyrlige fortællinger
Faustnummer: 46745396
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کالوو اوسپینا، هرناندو

زیبا و شورشی
مجموعۀ سی و سه داستان کوتاه در بارۀ زنان رسشناس آمریکای التین.

موضوع : زنان، فمینیسم، سیاست، تاریخ، آمریکا

Calvo Ospina, Hernando
Zībā va shūrishī
198 sider
Samling af 33 noveller om kendte kvinder fra Latinamerika.
Emneord: kvinder; feminisme; politik; historie; USA
Faustnummer: 47658837

چهارمحالیان، عاطفه

بهشت دسته جمعی
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : کودکان، نسل ها، کتاب ها، ایران، تهران

Chihār’maḥālīyān, Ātifah
Bihisht-i dastah’jamʻī
180 sider
Novellesamling.
Emneord: børn; generationer; bøger; Iran; Teheran
Faustnummer: 47632579

کالرک، مری هیگینز

چرخ روزگار
روزنامه نگاری که فرزندخوانده است، در حال کشف یک پرونده است. در همین حال در گذشتۀ خود کندوکاو می 

کند و می خواهد در مورد والدین واقعی خود اطالعاتی به دست آورد.

موضوع : هیجان، روزنامه نگاران، رازها، فرزندخوانده

Clark, Mary Higgins
Charkh-i rūzigār
312 sider
En journalist, der er adaptivbarn, er i gang med at opklare en sag. Undervejs graver han i sin fortid for at 
finde ud af, hvem hans forældre er.
Emneord: spænding; journalister; hemmeligheder; adaptivbarn
Faustnummer: 48985521
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کو، جاناتان

خانه ی خواب
داستان در دو بازه زمانی ۱۹۸۴ و ۱۹۹۶ زندگی چند دانشجو را دنبال میکند. آن ها تأثیر بسیاری بر زندگی یکدیگر 

دارند و به شدت درگیر خواب، بی خوابی و رؤیاها می باشند.

موضوع : بی خوابی، رویاها

Coe, Jonathan
Khānah-yi khvāb
367 sider
Romanen følger to tidsperioder, 1984 og 1996. Nogle studiekammerater, der har afgørende indflydelse 
på hinandens liv, er alle på forskellige måder stærkt optaget af søvn, søvnløshed, narkolepsi og drømme.
Emneord: søvnløshed; drømme
Faustnummer: 46640519

کو، جاناتان

محفل عوضی ها
در مورد چند دوست دبیرستانی در بیرمنگام که شاهد تغییر و تحول جهان در مناسبات و روابط و ... می باشند.

موضوع : جوانان، نقداجتامعی، طنز، انگلستان، بیرمنگام، ۱۹۷۰-۱۹۷۹

Coe, Jonathan
Maḥfil-i ʻavaz̤ī’hā
518 sider
En række gymnasieelever i Birmingham følges, mens der sker en stor udvikling, både personligt og 
mellem dem og samfundet.
Emneord: unge; samfundskritik; humor; England; Birmingham; 1970-1979
Faustnummer: 48532004

کوئیلیو، پائولو

هیپی
روایت زندگی پائولو، جوان برزیلی، الغر و هیپی با موهای بلند که آرزو داشت نویسنده شود.

موضوع : فرهنگ جوانان، هیپی ها، جوانان

Coelho, Paulo
Hīppī
240 sider
Historien om Paulo, en ung mager brasiliansk mand med et langt hippiehår, der ønsker at blive forfatter.
Emneord: ungdomskultur; hippier; unge
Faustnummer: 46593103
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کوتسی، جی. ام

استاد پرتزبورگ
رمانی با عنارص مستند در مورد سفر داستایفسکی در سال ۱۸۶۹ از تبعیدگاه خود درسدن به پرتزبورگ برای تحویل 

گرفنت مدارک فوت پرسخوانده اش.

موضوع : روابط پدر-پرس، تاریخ، تبعید، هرنمندان، روسیه، ۱۸۶۰-۱۸۶۹

Coetzee, J. M
Ustād-i Pitirzburg
256 sider
Roman med dokumentariske elementer. Forfatteren F.M. Dostojevskijs rejste i 1869 fra sit eksil i Dresden 
til Petersborg for at hente sin døde stedsøns papirer.
Emneord: far-søn forholdet; historie; eksil; kunstnere; Rusland; 1860-1869
Faustnummer: 48490026

دلیر، مریم

فصل سکوت
برخی اوقات زن بودن سخت است، آن هم در جامعه ای که دیگران انتظار دارند، زنان یا دروغ بگویند و یا اصال” 

صحبت نکنند.

موضوع : زنان، عشق، رازها، احساسات، آسان خوان

Dalīr, Maryam
Faṣl-i sukūt
671 sider
Nogle gange er det svært at være kvinde i et samfund, hvor folk forventer, at man som kvinde skal enten 
lyve eller tie.
Emneord: kvinder; kærlighed; hemmeligheder; følelser; let at læse
Faustnummer: 46810414

دار، فردریک

دفرت حضور و غیاب
دخرت هجده سالۀ زیبا و مهربانی که در مطب دکرت نشسته، توجه دکرت را به خود جلب می کند، طوری که دکرت به 

او عالقه مند می شود.

موضوع : عشق، رشایط زندگی، دخرتان، پزشکان، جوانان

Dard, Frédéric
Daftar-i ḥuz̤ūr va ghīyāb
196 sider
En smuk og venlig pige på 18 år sidder hos lægen. Lægen er meget opmærksom på pigens blik og bliver 
interesseret i hende.
Emneord: kærlighed; levevilkår; piger; læger; unge
Faustnummer: 47741033
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دوده، آلفونس

مرد کوچک
رمان زندگینامه در مورد نویسنده و برادرش، دوران کودکی آن ها و ماجرای عشق دو برادر به دخرت یک کارخانه 

دار.

موضوع : خواهر برادرها، عشق، دوران کودکی، نویسندگان

Daudet, Alphonse
Mard-i kūchak
306 sider
Selvbiografisk roman, som skildrer forfatterens og hans brors barndom og deres forelskelse i en 
fabrikants datter.
Emneord: søskende; kærlighed; barndom; forfattere
Faustnummer: 46598814

دولت آبادی، محمود

بیرون در
آفاق با مردی آشنا می شود، که حتی نام او را منی داند. او در خانه ای تنها می ماند و در آن جا امکان این را پیدا 

می کند که به خود و زندگیش فکر کند.

موضوع : زنان، مردان، رشایط زندگی، روابط

Dawlat’abadi, Maḥmūd
Bīrūn-i dar
143 sider
Afaq møder en mand, og hun ved ikke engang, hvad han hedder. Hun bliver efterladt i et hus, hvilket 
giver hende mulighed for at tænke på sig selv og sit liv.
Emneord: kvinder; mænd; levevilkår; relationer
Faustnummer: 48486959

دهقانی پور، مهسا

کجا گمم کردم
روایت زندگی سه نسل از یک خانواده، پدربزرگ، پدر و دخرت. پدربزرگ در خانۀ قدیمی خود در روستای محل 

سکونت دکرت مصدق زندگی می کند.

موضوع : خانواده، پدربزرگ مادربزرگ ها، روابط اجتامعی، روابط والدین-فرزند، تاریخ

Dihqānī’pūr, Mahsā
Kujā gumam kardam
96 sider
Tre generationers livshistorier; bedstefar, far og datter. Besdtefar bor i sit gamle hus i samme landsby, 
som hvor Mosaddeq har boet.
Emneord: familien; bedsteforældre; sociale relationer; forældre-barn-forholdet; historie
Faustnummer: 46830911
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درخشان، نرگس

صدایی در شب رسد سوهانک
روابط خانوادگی ممکن است تحت تأثیر رشایط اقتصادی دستخوش تغییرات بشود.

موضوع : خانواده، روابط، داستان زندگی ها، خواهر و برادرها

Dirakhshān, Nargis
Ṣidā-yī dar shab-i sard-i suhānak
502 sider
Relationer i en familie kan påvirkes af økonomiske situationer. Det kan ændre levevilkår for personer, der 
har boet sammen.
Emneord: familien; relationer; livshistorier; søskende
Faustnummer: 48556361

دریسکل، تریسا

حواسم بهت هست
زن جوانی در قطار متوجه می شود که یکی دو مرد جوان برای چند دخرت مزاحمت ایجاد می کنند.

موضوع : دخرتان، مردان، فقدان، هیجان، خشونت، رازها

Driscoll, Teresa
Ḥavāsam bihit hast
326 sider
En ung kvinde sidder i toget og ser på et par fyre, der flirter med nogle unge piger.
Emneord: piger; mænd; tab; spænding; vold; hemmeligheder
Faustnummer: 46745345

دوبلین، آلفرد

برلین الکساندرپالتس
هنگامی که فرانتس بیربکف از زندان آزاد می شود به الکساندرپالتس در برلین بر می گردد و تالش می کند به 

عنوان فردی رشیف و عضوی مؤثر در جامعه به زندگی ادامه دهد.

موضوع : مردان، کالن شهرها، روابط اجتامعی، جنایت، زندگی شهری، ۱۹۲۹-۱۹۲۰، جمهوری وایامر، برلین، آملان

Döblin, Alfred
Birlīn Aliksāndirpilāts
515 sider
Da Franz Biberkopf løslades fra fængslet, opsøger han sit tilholdssted omkring Berlin Alexanderplatz. 
Hans forsøg på at blive et hæderligt menneske og anerkendt som en del af samfundet, lykkes dog ikke.
Emneord: mænd; storbyen; samfundsforhold; kriminalitet; byliv; 1920-1929; Weimarrepublikken; Berlin; 
Tyskland
Faustnummer: 46810422
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اگلوف، ژوئل

عوضی
مردی با چهره و اندام بسیار معمولی، همیشه به جای شخص دیگری اشتباه گرفته می شود.

موضوع : هویت، مردان، ظاهر

Egloff, Joël
ʻAvaz̤ī
144 sider
En mand med en meget almindelig fysik og et almindeligt ansigt, bliver ofte opfattet som en anden eller 
minder om en anden.
Emneord: identitet; mænd; udseende
Faustnummer: 46706455

فالح، الهام

خون خواهی
نسل های مختلفی جنگ ایران و عراق و کشتارهای آن را تجربه کرده اند. رشایط زندگی در آن زمان بسیار سخت 

بود و افراد زیادی، خانواده و دوستان خود را از دست دادند.

موضوع : روابط، نسل ها، خانواده، عشق، جامعه، جنگ ها، رشایط زندگی، زنان، مرگ، فقدان، ایران، عراق

Fallāḥ, Ilhām
Khūn’khvāhī
231 sider
Flere generationer har oplevet krigen mellem Iran og Irak, hvor mange mennesker er blevet dræbt. 
Levevilkårene har været hårde, og mange har mistet deres familie og venner.
Emneord: relationer; generationer; familien; kærlighed; samfund; krige; levevilkår; kvinder; døden; tab; 
Iran; Irak
Faustnummer: 48910394

فقیه، ساسان

سنگ لحد
وقتی کسی به دنبال ُمرده اش می گردد، که از گور خود برخاسته ، چه حالی دارد؟ جوانی که تنها زندگی می کند، 

چگونه با چالش های مختلف کنار می آید؟.

موضوع : رازها، جوانان، تنهایی، چالش ها، مرگ

Faqīh, Sāsān
Sang-i laḥad
148 sider
Hvordan er det, når man skal lede efter en afdød person, der har rejst sig fra sin grav? Hvordan føles det 
at bo alene som ung med forskellige udfordringer?.
Emneord: hemmeligheder; unge; ensomhed; udfordringer; døden
Faustnummer: 48983537
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فراهانی، فاضله

تب خواب
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : عشق، خانواده، ازدواج، احساسات

Farāhānī, Fāz̤ilah
Tab-i khvāb
136 sider
Novellesamling.
Emneord: kærlighed; familien; ægteskab; følelser
Faustnummer: 46831012

فرامرز، حسن

نزدیک ظهیرالدوله
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : روابط، زندگی، سنت ها

Farāmarz, Ḥasan
Nazdīk-i Ẓahīr al-dulah
135 sider
Novellesamling.
Emneord: relationer; livet; traditioner
Faustnummer: 46659309

فرامرزی، ناهید

آینه باز
مهرانه، دخرت جوانی که در تهران زندگی می کند، یک روز تصمیم می گیرد به شهر خود برگردد و با گذشته مقابله 

کند.

موضوع : دخرتان، گذشته، رشایط زندگی، روابط، خانواه

Farāmarzī, Nāhīd
Āynah’bāz
144 sider
Den unge pige, Mihranah, bor i Teheran. Men en dag vender hun tilbage til sin hjemby, hvor hun 
konfronteres med sin fortid.
Emneord: piger; fortiden; levevilkår; relationer; familien
Faustnummer: 48983677
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فاروقی، جمشید

انقالب و کیک توت فرنگی
مردی سالخورده که سال ها در تبعید زندگی می کند، مشغول مرور و بررسی زندگی خود است.

موضوع : تبعید، ایران، مردان، مهاجران، پناهندگان

Fāruqī, Jamshīd
Inqilāb va kayk-i tūt’farangī
343 sider
Fortælling om en mand, der bor i eksil. Nu er han blevet gammel, og han analyserer sit liv.
Emneord: eksil; Iran; mænd; indvandrere; flygtninge
Faustnummer: 46060431

فاروقی، جمشید

مالقات با یک معام
زن و شوهری که ایران را به مقصد آملان ترک کرده اند، در خانه ای زندگی می کنند که متعلق به زن و شوهری 

بوده که در اردوگاه آشویتس به قتل رسیدند.

موضوع : یهودی ها، هولوکاست، پناهندگان، عشق، آشویتس، ایران، آملان، لهستان

Fāruqī, Jamshīd
Mulāqāt bā yik muʻamā
357 sider
Et iransk ægtepar rejser til Tyskland, hvor de bor i et hus, som tilhørte et ægtepar, der blev dræbt i 
Auschwitz-lejren.
Emneord: jøder; holocaust; flygtninge; kærlighed; Auschwitz; Iran; Tyskland; Polen
Faustnummer: 47600081

فالکرن، ویلیام

رکوئیم برای یک راهبه
نانسی، زنی سیاه پوست و پرستار کودک، متهم به قتل آن کودک است. وکیل از این زن می خواهد تا در مورد 

انگیزه و دلیل این جنایت توضیح دهد.

موضوع : راهبه ها، قتل، وکال

Faulkner, William
Rikū’īm barā-yi yik rāhibah
251 sider
Nancy, en sort barnepige, anklages for at have myrdet sin frues baby. Advokaten Gavin Stevens trygler 
fruen om at fortælle om årsagen til forbrydelsen.
Emneord: nonner; mord; advokater
Faustnummer: 46683447
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فکری، رضا

ما بد جایی ایستاده بودیم
رمان سیاسی. هنوز هم زندگی برخی جوانان در ایران دستخوش رویدادهای سیاسی ایران است و با چالش های 

مختلفی روبرو هستند.

موضوع : رشایط سیاسی، رشایط زندگی، جوانان، رویدادها، ایران

Fikrī, Riz̤ā
Mā bad jāyī īstādah būdīm
229 sider
Politisk roman. Der er stadig en del unge, hvis liv er præget af politiske begivenheder i Iran, og de har 
forskellige udfordringer.
Emneord: politiske forhold; levevilkår; unge; begivenheder; Iran
Faustnummer: 48660703

فرشته حکمت، محمدعلی

آفتاب در سایه
در حالی که مردی بیقرار صبح زود به آسامن نظاره می کند و شاهد محو شدن ستاره ها می شود، به پرسبچه ای 

فکر می کند، که در زمان های دور با پدرش به هندوستان آمده بود.

موضوع : خاطرات، پرسان، مردان

Firishtah’ḥikmat, Muḥammad ʻAlī
Āftāb dar sāyah
345 sider
Mens den rastløse mand tidligt om morgenen kigger op på himlen og ser, at stjernerne er lige ved at 
forsvinde, tænker han tilbage på den lille dreng, som for lang tid siden kom til Indien sammen med sin 
far.
Emneord: minder; drenge; mænd
Faustnummer: 48848338

فوئر، جاناتان سفران

بسیار بلند و فوق العاده نزدیک
اسکار پدرش را در حادثه یازدهم سپتامرب ۲۰۰۱ آمریکا از دست می دهد. از پدرش کلیدی به جا مانده، که اسکار 

متام شهر را می گردد تا ببیند این کلید کدام قفل را باز می کند، بلکه از این طریق بیشرت با پدرش آشنا شود.

موضوع : یازدهم سپتامرب، روابط پدر-پرس، اندوه، عشق، نیویورک، ۲۰۰۹-۲۰۰۰

Foer, Jonathan Safran
Bisīyār buland va fuq al-ʻādah nazdīk
327 sider
Oscar mister sin far ved tvillingetårnenes kollaps i New York 11. september 2001. En efterladt nøgle 
sender ham rundt i byen for at finde låsen, der måske giver mere indsigt i farens liv.
Emneord: 11. september; far-søn-forholdet; sorg; kærlighed; New York; 2000-2009
Faustnummer: 46634012
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فاولز، جان

کلکسیونر
رمان هولناک روانشناختی در مورد مردی با مشکالت روحی، که یک دانشجوی زن هرن را ربوده و در زیرزمین خانه 

خود زندانی کرده است.

موضوع : وحشت، زنان، مردان، عشق

Fowles, John
Kuliksīyunir
310 sider
Psykologisk gyser om en hæmmet, småborgerlig kontorist, som kidnapper en smuk, ung 
kunststuderende og spærrer hende inde i sin kælder.
Emneord: gyser; kvinder; mænd; kærlighed
Faustnummer: 48525644

فاولز، جان

مجوس
مالقات یک جوان انگلیسی با مردی کهنسال، ثرومتند و مرموز در جزیره ای در یونان، به سفر درونی او تبدیل می 

شود.

موضوع : مردان ترول، سفرهای اکتشافی، مرموز، یونان

Fowles, John
Majūs
783 sider
En ung englænders møde med en mystisk gammel rigmand på en græsk ø, bliver til en opdagelsesrejse 
ind i hans eget sind.
Emneord: troldmænd; opdagelsesrejser; mystik; Grækenland
Faustnummer: 46593138

غالمحسین پور، ماهرخ

زنی که دهانش گم شد
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : رشایط زندگی، جامعه، روابط، زنان

Ghulāmḥusayn’pūr, Māhrukh
Zanī kah dahānash gum shud
150 sider
Novellesamling.
Emneord: levevilkår; samfund; relationer; kvinder
Faustnummer: 48985424
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غالمی، احمد

نرخ تن
دیالوگ دو شخصیت اصلی داستان در مورد موضوعات مختلف مانند جنگ، سیاست، سفر و روابط اجتامعی.

موضوع : جنگ، رشایط سیاسی، روابط اجتامعی، سیاست

Ghulāmī, Aḥmad
Nirkh-i tan
102 sider
En dialog mellem to hovedpersoner om forskellige emner, bl.a. krig, politik, rejser og sociale relationer.
Emneord: krig; politiske forhold; sociale relationer; politik
Faustnummer: 46838335

گوگل، نغمه

این انتخاب من بود
تبعیض گذاشنت بین فرزندان به یک عادت بد می ماند. در تربیت فرزندان نباید بیش از حد سختگیر بود.

موضوع : والدین، کودکان، خواهر برادرها، عشق، امنیت

Gūgul, Naghmah
In intikhāb-i man būd
578 sider
Det er ikke godt at forskelsbehandle sine børn. Man skal heller ikke være alt for hård mod dem, når det 
gælder opdragelse.
Emneord: forældre; børn; søskende; kærlighed; tryghed
Faustnummer: 48557767

گلکار، ناهید

گندم زارهای طالیی
زنی از همرس خود ناراضی است و رفته رفته احساس خود را نسبت به او از دست می دهد. همرس او مست می 

کند و شب ها دیر به خانه می آید.

موضوع : ازدواج، روابط زناشویی، احساسات، مردان، زنان، آسان خوان

Gulkār, Nāhīd
Gandum’zār’hā-yi ṭalāyī
487 sider
En kvinde er utilfreds med sin mand og er ved at miste følelserne for ham. Han drikker sig fuld hver 
eneste dag og kommer hjem til hende om natten.
Emneord: ægteskab; parforhold; følelser; mænd; kvinder; let at læse
Faustnummer: 46810457
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گلشیری، سیامک

تصویر دخرتی در آخرین لحظه
یک نویسنده رمان های جنایی در حال نوشنت کتابی است. دانشجوی او از مفقود شدن دخرتعموی خود که 

نامزدش هم بوده، برایش می گوید.

موضوع : نویسندگان، جنایی، روابط، فقدان

Gulshīrī, Sīyāmak
Taṣvīr-i dukhtarī dar ākharīn laḥẓah
149 sider
En krimiforfatter er i gang med at skrive sin bog. En studerende fortæller ham, at hans forlovede, som 
også er hans kusine, er forsvundet.
Emneord: forfattere; krimi; relationer; tab
Faustnummer: 46683498

حبیبیان، مهسا

سپید آرام
ماهرخ می خواهد همه چیز را در بارۀ یک عشق حقیقی بداند. از همین رو در مورد تفسیرهای مختلف در 

کلنجار است. او واقعا” به دنبال چیست؟.

موضوع : زنان، چالش ها، رشایط زندگی، روابط، عشق، مشکالت

Ḥabībīyān, Mahsā
Sipīd-i ārām
297 sider
Mahrukh vil vide alt om ægte kærlighed. Hun har mange udfordringer vedrørende forskellige 
fortolkninger. Hvad er det, hun søger?.
Emneord: kvinder; udfordringer; levevilkår; relationer; kærlighed; problemer
Faustnummer: 48550223

حاجی زاده، نازنین

زمان خواب رفته
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : زمان، زندگی، روابط، زندگی روزمره

Ḥājī’zādah, Nāzanīn
Zamān-i khvāb’raftah
109 sider
Novellesamling.
Emneord: tiden; livet; relationer; hverdagen
Faustnummer: 46659295
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حسنی، بهاره

ناگفته ها
نازلی که مادربزرگ خود را از دست داده، به ایران سفر می کند. در هواپیام با مردی آشنا می شود، که به نظر می 

رسد به هم دیگر احساس پیدا می کنند.

موضوع : مرگ، عشق، روابط، تقدیر، خانواه، آسان خوان

Ḥasanī, Bahārah
Nā’guftah’hā
685 sider
Efter Nazli mister sin bedstemor, rejser hun til Iran. På vej til Iran møder hun en mand i flyet, og de 
begynder at få følelser for hinanden.
Emneord: døden; kærlighed; relationer; skæbne; familien; let at læse
Faustnummer: 46821041

حسن زاده، علیرضا

نادرشاه و دخرت کولی
رمان تاریخی در مورد کولی ها که به دور دنیا از جمله از هند تا ایران سفر می کنند و از گذشته و آینده می 

گویند.

موضوع : روابط اجتامعی، رشایط زندگی، فرهنگ، تاریخ

Ḥasan’zādah, ʻAlī Riz̤ā
Nādir Shāh va dukhtar-i kulī
235 sider
Historisk roman. Sigøjnere rejser rundt i verden, bl.a. fra Indien til Iran, og de fortæller om både fortiden 
og fremtiden.
Emneord: sociale relationer; levevilkår; kultur; historie
Faustnummer: 48986935

هاشمی، افشین

سینام مولن روژ: تاراج سینام، ریولی: گمشده
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : زندگینامه ها، خاطرات، عشق، ایران

Hāshimī, Afshīn
Sīnamā Mulan’rūzh: tārāj; sīnamā Rīvulī: gumshudah
101 sider
Novellesamling.
Emneord: biografer; minder; kærlighed; Iran
Faustnummer: 46659252
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هاشمی، سارا

رویای بی تکرار
گاهی آدمی بی دلیل احساس تنهایی می کند. به همین دلیل رساغ روابط جدید می رود، که همیشه هم راه حل 

مناسبی نیست.

موضوع : تنهایی، روابط، عشق، احساسات، آسان خوان

Hāshimī, Sārā
Ruyā-yi bī’tikrār
690 sider
Nogle gange er man med eller uden grund alene og føler sig ensom. Derfor søger man efter nye 
relationer og forhold, som ikke er en god løsning, i hvert fald ikke altid.
Emneord: ensomhed; relationer; kærlighed; følelser; let at læse
Faustnummer: 46821165

حسن، شیرزاد

خانۀ عنکبوت
زنی عراقی و تنها هر شب برای داشنت یک زندگی خوب دست به دعا می شود.

موضوع : عشق، زندگی، روابط، جامعه، رشایط زندگی، روابط اجتامعی، زنان

Ḥassan, Shērzād
Khānah-’i ʻankabūt
127 sider
En ensom irakisk kvinde beder hver eneste nat til gud om et godt liv.
Emneord: kærlighed; livet; relationer; samfund; levevilkår; sociale forhold; kvinder
Faustnummer: 46842502

حیدری، بهرام

به خدا که می کشم هر کس که کشتم
مجموعه داستان های کوتاه رئالیسم اجتامعی.

موضوع : رئالیسم اجتامعی، روستاها، ایران

Ḥaydarī, Bahrām
Bah Khudā kah mī’kusham har kas kah kushtam
282 sider
Socialrealistiske noveller.
Emneord: socialrealisme; landsbyer; Iran
Faustnummer: 46716086
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حیدری، بهرام

زنده پاها و مرده پاها
داستان های رئالیسم اجتامعی در مورد رشایط کشاورزان و روستاییان قبل از اصالحات اقتصادی و اجتامعی ایران 

در دهۀ چهل شمسی )دهۀ شصت میالدی(.

موضوع : رئالیسم اجتامعی، روستاها، روستاییان، ایران

Ḥaydarī, Bahrām
Zindah pā’hā va murdah pā’hā
224 sider
Socialrealistiske noveller, bl.a. om landarbejdernes forhold i Iran før landreformerne i 1960’erne.
Emneord: socialrealisme; landsbyer; landmænd; Iran
Faustnummer: 46716043

هرمان، یودیت

لتی پارک
داستان های کوتاه در مورد دوری و نزدیکی در روابط انسان ها و لحظه هایی که به طور نامحسوس زندگی فرد را 

شکل می دهد.

موضوع : روابط، زندگی روزمره، احساسات

Hermann, Judith
Litī’pārk
152 sider
Noveller om nærhed og afstand i forholdet mellem mennesker og de øjeblikke, som brænder sig fast i 
bevidstheden, og umærkeligt former et menneskes liv.
Emneord: relationer; hverdagen; følelser
Faustnummer: 46640543

هسه، هرمان

دمیان
رمان انگیزشی تحت تأثیر روانکاوی یونگی، که در آن بلوغ به عنوان مهمرتین و با ارزش ترین دوره زندگی فرد 

بشامر می آید.

موضوع : مردان، تحلیل روانشناسی

Hesse, Hermann
Dimīyān
284 sider
Udviklingsroman påvirket af jungiansk psykoanalyse, hvori pubertetstiden skildres som den mest 
afgørende og værdifulde periode i et menneskes liv.
Emneord: mænd; psykoanalyse
Faustnummer: 46598857
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حسینی، خالد

دعای دریا
پدری به پرس خود نامه ای می نویسد و در آن از کشورشان می گوید. از آنجا که آن ها باید فرار می کردند، دعا 

می کند که دریا بداند، پرسک او باری گرانبها و باارزش است.

موضوع : قایق پناهندگان، پناهندگان، عشق، فقدان، سوریه

Hosseini, Khaled
Duʻā-yi daryā
47 sider
En far skriver et brev til sin søn. I brevet fortæller han om deres land, som det var engang. Da de må 
flygte, beder han til, at havet ved, hvor dyrebar en last hans lille søn er.
Emneord: bådflygtninge; flygtninge; kærlighed; tab; Syrien
Faustnummer: 46593146

هوگو، ویکتور

آخرین روز یک محکوم
سه داستان. از جمله داستانی در مورد آخرین ساعت های زندگی یک محکوم به مرگ و انتقاد تند نویسنده به 

مجازات اعدام.

موضوع : مجازات مرگ، اعدام، قانون مجازات

Hugo, Victor
Ākharīn rūz-i yik maḥkūm
163 sider
Tre fortællinger, der skildrer en dødsdømts sidste timer, samt retter et hårdt angreb mod dødsstraffen.
Emneord: dødsstraf; henrettelse; strafferet
Faustnummer: 46634276

هانرت، جورجیا

خوش شانس تر از همه بودیم
بهار ۱۹۳۹ است. علیرغم این که هنوز سایه جنگ در همین گوشه و کنار است، سه نسل از خانواده کرک متام 

تالش خود را می کنند تا زندگی عادی داشته باشند. بر اساس داستان واقعی.

موضوع : رمان های تاریخی، هولوکاست، یهودی ها، تاریخ، لهستان

Hunter, Georgia
Khush’shāns’tar az hamah būdīm
551 sider
Polen, forår 1939; tre generationer af Kurc-familien gør deres bedste for at fokusere på alt andet end den 
krig, der nærmer sig fra vest. Baseret på en sand historie.
Emneord: historiske romaner; holocaust; jøder; historie; Polen
Faustnummer: 46598938
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حسینی، عادله

آچمز
امیر، پس از اینکه خربدار می شود، پدرش به قتل رسیده به ایران بر می گردد. او در صدد است تا بفهمد چه کسی 

و چرا پدرش را به قتل رسانده است.

موضوع : جنایی، قتل، مرگ، خانواده، آسان خوان

Ḥusaynī, ʻĀdilah
Āchmaz
891 sider
Amīr vender tilbage til Iran, da han hører, at hans far er blevet dræbt. Han vil derfor finde ud af, hvem der 
dræbte hans far og hvorfor.
Emneord: krimi; drab; døden; familien; let at læse
Faustnummer: 46826094

حسینی، عادله

سمفونی
درک مسائل و تفاهم بین افراد از نسل های مختلف چندان آسان نیست. اما وقتی صحبت از فرزندان به میان می 

آید، باید تالش کرد تا به درک متقابل رسید.

موضوع : والدین، عشق، روابط، ازدواج، خانواه، آسان خوان

Ḥusaynī, ʻĀdilah
Samfunī
512 sider
Det er ikke altid nemt at blive enig om tingene, når man er fra forskellige generationer. Men man skal 
prøve at være lidt mere forstående over for hinanden, især når det gælder ens børn.
Emneord: forældre; kærlighed; relationer; ægteskab; familien; let at læse
Faustnummer: 46821068

حسینی، میالد

شب شمس
رمان خانوادگی. همه چیز از مرگ جوانی در خانوادۀ بزرگ »شمس« در بیامرستان آغاز می شود. از هامن جا 

اعضاء خانواده از رازهای یکدیگر باخرب می شوند.

موضوع : رمان های خانوادگی، خانواده، جوانان، رازها

Ḥusaynī, Mīlād
Shab-i shams
180 sider
Slægtsroman. Det hele starter, da det unge medlem i den store familie ’Shams’ dør på hospitalet. 
Derefter afsløres mange familiehemmeligheder.
Emneord: slægtsromaner; familien; unge; hemmeligheder
Faustnummer: 48566677
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حسینیون، امین

شهر رشنگ
در شهری پر از آدم های رشور اتفاقات وحشتناکی رخ می دهد و از دست کسی کاری ساخته نیست.

موضوع : جنایی، هیجان، اتفاقات، رشیر

Ḥusaynı̄yūn, Amı̄n
Shahr-i sharang
200 sider
I en by fuld af ondskabsfulde mennesker sker der mange frygtelige hændelser, som er svære at gøre 
noget ved.
Emneord: krimi; spænding; hændelser; det onde
Faustnummer: 48557287

ابدالی، پونه

خال کوبی
عده ای زن و مرد در شهر تهران کنار هم زندگی می کنند. اتفاقی که در باغ وحش نیمه خالی شهر رخ می دهد، 

پرده از راز آن ها بر می دارد.

موضوع : همسایه ها، آزار، حیوان آزاری، رشایط زندگی، رازها، جوانان

Ibdālī, Pūnah
Khāl’kūbī
112 sider
Der bor nogle kvinder og mænd tæt på hinanden i Irans hovedstadet, Teheran. I den halvtomme 
zoologiske have sker der noget, der afslører deres hemmeligheder.
Emneord: naboer; mishandling; dyremishandling; levevilkår; hemmeligheder; unge
Faustnummer: 48525261

انصافی، مصطفی

فرمان ششم یا یک روایت دست اول از سوم شخص مقتول
نویسنده ای جوان عاشق دخرتی می شود. این دخرت به طرز عجیبی به قتل می رسد و مرد جوان باید به پرونده 

قتل رسیدگی کند.

موضوع : مرگ، نویسندگان، قتل، عشق

Inṣāfī, Muṣṭafá
Farmān-i shishum yā yik ravāyat-i dast-i avval az sivvum shakhṣ-i maqtūl
140 sider
En ung forfatter er forelsket i en pige. Pigen bliver på mystisk vis dræbt, og den unge mand skal opklare 
hendes drabssag.
Emneord: døden; forfattere; drab; kærlighed
Faustnummer: 46821106
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اصفهانی، محسن

آدم توی آینه
روایت زندگی یک پرس و مشکالتی که در سی سال گذشته بر رس راه جوانان در ایران قرار دارد. داستان با مصاحبۀ 

دو فرد با نام های ”مرد قدبلند” و ”مردی با صدای آشنا” آغاز می شود.

موضوع : مردان، تنهایی، عشق، رشایط زندگی، جوانان، ایران

Iṣfahānī, Muḥsin
Ādam-i tū-yi āynah
320 sider
En drengs livshistorie og de problemer, iranske unge havde for ca. 30 år siden. Historien starter med en 
samtale mellem to personer, som kaldes ”Den høje mand” og ”Manden med den kendte stemme”.
Emneord: mænd; ensomhed; kærlighed; levevilkår; unge; Iran
Faustnummer: 46842472

اسامعیلی، محمدتقی

تا دروغی دیگر...!
داستان های کوتاه طنز انتقادی با موضوعات مختلف.

موضوع : رشایط اجتامعی، روابط اجتامعی، رشایط سیاسی، نقد طنزگونه، طنز

Ismāʻīlī, Muḥammad ’taqī
Tā durūghī dīgar...!
280 sider
Korte satiriske fortællinger om forskellige emner.
Emneord: samfundsforhold; sociale forhold; politiske forhold; satire; humor
Faustnummer: 47601339

اعتامدی، ر

آخر خط
عشق بر روی خطی بی انتها قرار دارد و هیچگاه پایانی برای آن نیست، اما افراد در این زمینه با چالش های 

مختلفی روبرو هستند.

موضوع : عشق، خوشبختی، شانس، عاشقی

Iʻtimādı̄, R
Ākhar-i khaṭ
562 sider
Kærligheden står på en uendelig linje og slutter aldrig, men den udfordrer mennesket på forskellige 
måder.
Emneord: kærlighed; lykke; held; forelskelse
Faustnummer: 48531598

44



جعفری جوزانی، شقایق

رمان نانوشته
آدمی همیشه خوش شانس نیست، وقتی پای عشق در میان است. اما خاطره ها را منی توان فراموش کرد.

موضوع : رشایط زندگی، خاطرات، تجربیات، جوانان، امکانات

Jaʻfarī Jawzānī, Shaqāyiq
Rumān-i nā’nivishtah
128 sider
En gang i mellem har man ikke heldet til at gribe chancen, når det gælder kærlighed. Men man kan heller 
ikke glemme de minder, man har haft.
Emneord: levevilkår; minder; oplevelser; unge; muligheder
Faustnummer: 48524087

جم، فرهاد

خورشید گوشۀ چهارم
شخصیت اصلی داستان با مترکز بیشرت بر زنان و مشکالت آن ها در ایران و با بازبینی گذشته اش، به درک بیشرتی 

در مورد خودش می رسد.

موضوع : مردان، زنان، جامعه، رشایط اجتامعی، رشایط زندگی، ایران

Jam, Farhād
Khurshīd-i gūshah-’i chihārrum
218 sider
Med mere fokus på kvinder og deres problemer i det iranske samfund, kigger hovedpersonen tilbage på 
sit liv, hvor han efterhånden opdager sig selv.
Emneord: mænd; kvinder; samfund; samfundsforhold; levevilkår; Iran
Faustnummer: 48554067

جیمز، ربکا

زنی در آینه
عامرت وینرتبورن، محلی مرموز و پر رمز و راز است. رازهایی که هر مهامن تازه واردی را درگیر می کند.

موضوع : عشق، رازها، خانواده، فامیل، ارثیه، فرمانداران، کورن وال، انگلستان، ۱۹۰۰-۱۹۹۹، ۱۹۴۰-۱۹۴۹

James, Rebecca
Zanī dar āynah
454 sider
Winterbourne Hall er et hus, der bærer på mange hemmeligheder. Hemmeligheder, der rører på sig, hver 
gang en ny gæst ankommer.
Emneord: kærlighed; hemmeligheder; familien; slægt; arv; guvernanter; Cornwall; England; 1900-1999; 
1940-1949
Faustnummer: 48991688
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جوادی، محمود

پاییز بلند
افسانه و خواهرش رابطه خوبی دارند. آن ها هجده ساله هستند و احساس زیبایی، خوشحالی و خوشبختی می 

کنند. سؤال اینجاست که آیا می توانند این خوشبختی را حفظ کنند.

موضوع : خوشبختی، عشق، خواهران، تقدیر، ارزش های زندگی، ارزش فردی، آسان خوان

Javādī, Maḥmūd
Pāyīz-i buland
570 sider
Afsanah og hendes søster har det godt sammen. De er lige fyldt 18 år og føler sig smukke, glade og 
lykkelige, men spørgsmålet er, om de kan holde på lykken.
Emneord: lykke; kærlighed; søstre; skæbne; livsværdier; selvværd; let at læse
Faustnummer: 46810376

جوزانی، سعید

سال دو فصل دارد
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : تاریخ، رشایط سیاسی، رشایط اجتامعی، روابط

Jawzānī, Saʻīd
Sāl du faṣl dārad
191 sider
Novellesamling.
Emneord: historie; politiske forhold; samfundsforhold; relationer
Faustnummer: 46831004

جوالیی، رضا

پاییز ۳۲
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : روابط، تاریخ، رشایط سیاسی

Julāyı̄, Riz̤ā
Pāyīz-i 32
173 sider
Novellesamling.
Emneord: relationer; historie; politiske forhold
Faustnummer: 48553311
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کامیار، بهمن

اینجا شب هایش بلند است
زنی داستان زندگی خود را روایت می کند. روایتی در قالب سفری به زمان گذشته که او دخرتی جوان بوده و 

دوباره به زمان حال برمی گردد.

موضوع : زنان، زندگی، عشق

Kāmyār, Bahman
Injā shab’hāyash buland ast
22 sider
En kvinde fortæller om sit liv. Som en tidsrejse tager vi tilbage i tiden, hvor hun har været ung, og vender 
tilbage igen til nutiden.
Emneord: kvinder; livet; kærlighed
Faustnummer: 46821122

کربالیی طاهر، حسین

ستاره رفتنی است، آسامن را دریاب
محسن به قصد تدریس کودکان یک روستای دورافتاده در سیستان و بلوچستان، از دانشگاه ترک تحصیل می کند. 

دوست او، مراد که به دنبال او می گردد به خانۀ پدرزن محسن می رود.

موضوع : خانواده، دوستی، دوستان، انقالب، والدین، فقدان، ایران

Karbalāyī Ṭāhir, Ḥusayn
Sitārah raftanī ast, āsimān rā daryāb
206 sider
Muhsin har forladt universitetet for at undervise børn i den fjerne landsby i Sistan/Baluchistan. Hans ven, 
Murad, som leder efter ham, tager hjem til Muhsins svigerfar.
Emneord: familien; venskab; venner; revolution; forældre; tab; Iran
Faustnummer: 38199641

کاویانپور، سعید

کنام
ساکنین یک مجتمع مسکونی تصمیم می گیرند تا ساختامن را نوسازی کنند، اما مشکالتی بروز می کند که منجر به 

اختالفاتی بین آن ها می شود.

موضوع : همسایه ها، درگیری ها، دوستی

Kāvīyānpūr, Saʻīd
Kunām
252 sider
I en opgang, hvor der bor mange mennesker, har man besluttet, at bygningen skal ombygges. Undervejs 
kommer der problemer og konflikter, som fører til uvenskab.
Emneord: naboer; konflikter; venskab
Faustnummer: 48557082
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کاووسی فر، ندا

پیراهن بی درز مریم
مریم با در هم آمیخنت رویدادهای سیاسی و اجتامعی پنجاه، شصت سال پیش در ایران، به روایت داستان زندگی 

خود می پردازد.

موضوع : عشق، خانواه، رشایط زندگی، رویدادها، رشایط سیاسی، ایران

Kāvūsī’far, Nidā
Pīrāhan-i bī’darz-i Maryam
168 sider
Med sammenfletning af politiske og sociale begivenheder for 50-60 år siden i Iran, fortæller Maryam om 
sit liv.
Emneord: kærlighed; familien; levevilkår; begivenheder; politiske forhold; Iran
Faustnummer: 46830946

کاظمی، منیر

هزاران نهال بی سایه
زنی بی آن که از دیگران توقعی داشته باشد، تالش می کند تا زندگی خوبی برای خودش بسازد.

موضوع : زنان، رشایط زندگی، عشق، زندگی، احساسات، آسان خوان

Kāẓimī, Munīr
Hizārān nahāl-i bī sāyah
900 sider
En kvinde gøre sig umage og anstrenger sig for at have et godt liv uden at have forventninger fra andre.
Emneord: kvinder; levevilkår; kærlighed; livet; følelser; let at læse
Faustnummer: 46826205

کاظمی، ضحی

آدم منا
علمی-تخیلی. آیا می توانید جهان را در سیصد سال آینده تصور کنید، جهانی که آدمی تا ابد با فن آوری های تازه 

زندگی کند؟

موضوع : فانتزی، علمی-تخیلی، فن آوری، زمان، سفر در زمان، مرگ

Kāẓimī, Z̤uḥá
Ādam’namā
344 sider
Science fiction. Kan du forestille dig verden om 300 år, hvor man med den nye teknologi lever for evigt?
Emneord: fantasy; science fiction; teknologi; tiden; tidsrejser; døden
Faustnummer: 46801792
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کاظمی، ضحی

باران زاد
علمی-تخیلی. جهان پر شده از بالیای طبیعی که کنرتل آن ها چندان آسان هم نیست.

موضوع : بالیا، همنوعان، علمی-تخیلی، آینده، رفتار

Kāẓimī, Z̤uḥá
Bārān’zād
328 sider
Science fiction. Det vælter med naturkatastrofer rundt omkring i verden, som ikke er nemt at holde styr 
på.
Emneord: katastrofer; medmennesker; Science fiction; fremtiden; adfærd
Faustnummer: 48558151

کنیلی، توماس

فهرست شیندلر
اسکار شیندلر که ابتدا از هواداران حزب نازی در جنگ جهانی دوم بوده، جان بسیاری از کارگران یهودی را از مرگ 

نجات می دهد.

موضوع : جنگ جهانی دوم، یهودی ها، اردوگاه  کار اجباری، نازیسم، رمان های زندگینامه، لهستان، کراکوف

Keneally, Thomas
Fihrist-i Shīndlir
496 sider
Levemanden Oskar Schindler, som begyndte 2. verdenskrig som nazisympatisør, reddede livet for sine 
tvangsudskrevne jødiske arbejdere.
Emneord: den 2. verdenskrig; jøder; koncentrationslejre; nazisme; biografiske romaner; Polen; Krakow
Faustnummer: 48463169

خاکسار، نسیم

از زیر خاک
مجموعه داستان های کوتاه در مورد اعدام های برنامه ریزی شده و سیستامتیک زندانی های سیاسی در دهۀ 

شصت )هشتاد میالدی( در ایران.

موضوع : جامعه، رشایط سیاسی، سیاست، زندانی ها، زندان ها، تاریخ، ایران

Khāksār, Nasīm
Az zīr-i khāk
235 sider
Novellesamling om de systematiske henrettelser af et stort antal politiske fanger sidst i 1980’erne i Iran.
Emneord: samfund; politiske forhold; politik; fanger; fængsler; historie; Iran
Faustnummer: 47799619
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خلیلی، مهری

یلدای دلواپسی
همسایه ها در جنوب شهر معموال” در جریان اتفاقات زندگی یکدیگر قرار می گیرند و عادت دارند در رشایط 

مختلف از جمله عروسی یا عزا به همدیگر کمک کنند.

موضوع : عشق، زنان، همسایه ها، رشایط زندگی

Khalīlī, Mihrī
Yaldā-yi dilvāpasī
605 sider
Naboerne i et område i den sydlige del af byen følger med i begivenheder hos hinanden og plejer at give 
en hjælpende hånd ved bryllupper og begravelser, eller hvor der er brug for det.
Emneord: kærlighed; kvinder; naboer; levevilkår
Faustnummer: 48556213

خلیلی فرد، یاسمن

فکرهای خصوصی
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : جامعه مدرن، انسان ها، جامعه، روابط، ارزش ها

Khalīlī’fard, Yāsaman
Fikr’hā-yi khuṣūṣī
128 sider
Novellesamling.
Emneord: moderne samfund; mennesker; samfund; relationer; værdier
Faustnummer: 48558003

خالصی، نسرتن

پنهانی
زوج جوانی درگیر یک ماجرای جنایی شدند و این باعث می شود نسبت به رابطه اشون هوشیارتر باشند. آن ها 

متوجه می شوند که مرز بین عشق و نفرت چندان زیاد نیست.

موضوع : عشق، احساسات، ازدواج، جنایی، نفرت، روابط زناشویی

Khāliṣī, Nastaran
Pinhānī
197 sider
Et ungt ægtepar bliver indblandet i en kriminalsag, som gør dem klogere og mere bevidste om deres 
forhold. De finder ud af, at der ikke er langt fra kærlighed til had.
Emneord: kærlighed; følelser; ægteskab; krimi; had; parforhold
Faustnummer: 46826248
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خانجانی، کیهان

بند محکومین
زندان الکان در شهر رشت در شامل ایران قرار دارد، که هر زندانی در آنجا داستان خودش را دارد. یک شب دخرتی 

وارد بند مردان می شود. چطور این اتفاق می افتد؟.

موضوع : زندانی ها، زنان، زندان ها، جنایات

Khānjānī, Kayhān
Band-i maḥkūmīn
225 sider
Lakan er et fængsel i den nordlige by Rasht i Iran. Hver fange har sin egen historie. En aften kommer en 
pige ind i det fængselsafsnit, der tilhører mænd. Hvorfor havner pigen der?.
Emneord: fanger; kvinder; fængsler; forbrydelser
Faustnummer: 46683501

خانجانی، کیهان

یحیای زاینده رود
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : مذهب، خانواده، روابط

Khānjānī, Kayhān
Yaḥyā-yi Zāyandah’rūd
108 sider
Novellesamling.
Emneord: religion; familien; relationer
Faustnummer: 46640489

خان ساالر، فاطمه مهر

جغد برفی
مجموعه هشت داستان به هم پیوسته در مورد زوجی که فکر می کنند رابطه زناشویی آن ها رو به امتام است.

موضوع : ازدواج، طالق، روابط زناشویی، عشق

Khān’sālār, Fāṭimah Mihr
Jughd-i barfī
111 sider
Samling af otte noveller, som ligner en episodisk roman om et ægtepar, der tror, de er ved afslutte 
parforholdet.
Emneord: ægteskab; skilsmisse; parforhold; kærlighed
Faustnummer: 46810368
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خردمند، ساره

با عشق تا ابدیت
باران دخرتک شادی است که مادرش را از دست داده است. پدر او  پس از مدتی دوباره ازدواج می کند، که این 

باعث رنجش باران می شود.

موضوع : فقدان، دوستی، دوستان، مرگ، والدین

Khiradmand, Sārah
Bā ʻishq tā abadīyat
416 sider
Den glade pige, Baran, mister sin mor. Barans far bliver gift igen, og det påvirker hende meget.
Emneord: tab; venskab; veninder; døden; forældre
Faustnummer: 38196456

خدایی، علی

آدم های چهارباغ
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : روابط، جامعه، فرهنگ، اصفهان، ایران

Khudāyī, ʻAlī
Ādam’hā-yi Chihār’bāgh
132 sider
Novellesamling.
Emneord: relationer; samfund; kultur; Isfahan; Iran
Faustnummer: 48967604

خرسندی، محمد

افسونگر قونیه
رمان تاریخی بر اساس زندگی شمس تربیزی، قدیس صوفی.

موضوع : عشق، صوفی گری، نگرش به زندگی، تاریخ

Khursandī, Muḥammad
Afsūngar-i Qūnīyah
177 sider
Historisk roman baseret på Shams Tabrizi, som var Sufi-helgen.
Emneord: kærlighed; sufisme; livsanskuelse; historie
Faustnummer: 48987079
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خورشاهیان، هادی

فرشته ای در دهان اژدها
مجموعه اشعار.

موضوع : اشعار، مجموعه اشعار

Khūrshāhiyān, Hādī
Firishtah’ī dar dahān-i izhdihā
225 sider
Digtsamling.
Emneord: digte; digtsamling
Faustnummer: 46640497

خورشاهیان، هادی

پراگ در تبعید
زوجی چند کودک را به فرزندی می پذیرند. داستان از زبان این فرزندان روایت می شود. دخالت آن ها در کار 

همدیگر، شاید به این علت باشد که می خواهند خود را بیابند.

موضوع : پسامدرن، انسان ها، روابط، خانواده

Khūrshāhiyān, Hādī
Pirāg dar tabʻīd
192 sider
Et ægtepar adopterer nogle børn, og historien bliver fortalt gennem børnene, som blander sig i 
hinandens liv. De følger måske efter hinanden for at finde sig selv.
Emneord: postmodernisme; mennesker; relationer; familien
Faustnummer: 46826086

خرسوی، ابوتراب

آواز پر جربئیل
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : فرهنگ، رسوم، ایران

Khusravī, Abūturāb
Āvāz-i par-i Jibri’īl
120 sider
Novellesamling.
Emneord: kultur; traditioner; Iran
Faustnummer: 46674154
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خرسوی، ابوتراب

رود راوی
پرس رهرب یک گروه مذهبی به الهور سفر می کند تا در آنجا برای کمک به این گروه دوره های آموزشی بگذراند، 

اما رفته رفته به جمع مخالفین آن ها می پیوندد.

موضوع : جوانان، روابط، رشایط اجتامعی، جامعه، روابط اجتامعی، سوررئالیسم

Khusravı̄, Abūturāb
Rūd-i rāvı̄
248 sider
Sønnen af en leder af en religiøs gruppe rejser til Lahore. Der skal han studiere for at kunne gavne 
gruppen, men han kommer til at beskæftige sig med opositionsgruppen i stedet.
Emneord: unge; relationer; samfundsforhold; samfund; sociale relationer; surrealisme
Faustnummer: 47741475

کینگ، استیفن

زن کُش )۱۹۲۲(
چهار داستان کوتاه در مورد زنی که در چاه دفن شده، کسی که مورد تجاوز قرار گرفته، و خود پرونده را به دست 

می گیرد، فروشنده ای که پیشنهاد یک زندگی طوالنی را دارد و همچنین یک قاتل زنجیره ای مخفی.

موضوع : وحشت

King, Stephen
Zan’kush (1922)
200 sider
Fire noveller:  om en kvinde, der begraves i en brønd, et voldtægtsoffer, der tager sagen i egen hånd, en 
sælger, der tilbyder at forlænge livet, og en skjult seriemorder.
Emneord: gys
Faustnummer: 48847781

کشاورز، بهارک

گذر رنج و جنون
ملیحه دخرت جوانی است که با پدرش در محله ای فقیرنشین زندگی می کنند و همسایه های خوبی ندارند. آیا او 

موفق به تغییر رشایط می شود یا همچنان باید هامنطور به زندگی ادامه دهد؟

موضوع : خانواده، روابط، رشایط زندگی، فقدان، دخرتان

Kishāvarz, Bahārak
Guz̲ar-i ranj va junūn
232 sider
Malihah er en ung pige, som bor sammen med sin far i et fattigt område med dårlige naboer, som hun 
overhovedet ikke bryder sig om. Kan hun lave om på de vilkår, hun lever under?
Emneord: familien; relationer; levevilkår; tab; piger
Faustnummer: 48556248
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کشاورز، ناهید

میان دو تاریکی
مجموعه داستان های کوتاه در مورد افرادی که سال های طوالنی در تبعید برس می برند، اما اکنون با مسئله 

مهمی روبرو هستند: مرگ.

موضوع : رشایط زندگی، پناهندگان، زندگی، مهاجران، مرگ

Kishāvarz, Nāhīd
Mīyān-i du tārīkī
128 sider
Samling af noveller om personer, der har boet i eksil i mange år, men først nu skal de konfronteres med 
en vigtig ting: døden.
Emneord: levevilkår; flygtninge; livet; indvandere; døden
Faustnummer: 47601045

کشاورز، ناهید

سودای نرسین
نرسین کوچکرتین دخرت یک خانوادۀ سیاسی، به دالیلی مجبور به ترک ایران می شود. اما آنجا هم مشکالت رهایش 

منی کند.

موضوع : رشایط زندگی، پناهندگان، زندگی، رشایط سیاسی، زنان، دلتنگی

Kishāvarz, Nāhīd
Sudā-yi Nasrīn
178 sider
Nasrin er den yngste pige i en politisk familie. Af forskellige årsager bliver hun nødt til at forlade Iran, 
men hun har fortsat problemer i udlandet.
Emneord: levevilkår; flygtninge; livet; politiske forhold; kvinder; længsel
Faustnummer: 47601312

کستلر، آرتور

کسوف
روباشف انقالبی و کارمند برجسته حزبی سیاسی در سال های ۱۹۳۸-۱۹۳۹در روسیه، متهم و محکوم می شود.

موضوع : تاریخ، مسکو، روسیه، ۱۹۳۹-۱۹۳۰

Koestler, Arthur
Kusūf
221 sider
Fra Moskvaprocesserne i 1938-39 om den fremstående partifunktionær Rubashov, der anklages for 
kontrarevolutionær virksomhed.
Emneord: historie; Moskva; Rusland; 1930-1939
Faustnummer: 47799783
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کورکوف، آندری

زنبورهای خاکسرتی
در مورد جنگ داخلی اوکراین بر رس شبه جزیرۀ کریمه در کرانۀ شاملی دریای سیاه که پیش از سال ۱۹۵۴ تحت 

حاکمیت روسیه بود.

موضوع : رشایط سیاسی، جنگ های داخلی، رشایط اجتامعی، اوکراین، روسیه

Kurkov, Andrej
Zanbūr’hā-yi khākistarī
464 sider
Borgerkrigen i Ukraine om Krim, en halvø ved den nordlige bred af Sortehavet, som før 1954 tilhørte den 
russiske sovjetrepublik.
Emneord: politiske forhold; borgerkrige; samfundsforhold; Ukraine; Russland
Faustnummer: 48442153

الپنا، شاری

مهامن ناخوانده
همۀ مهامن ها با خوشحالی وارد هتلی دورافتاده می شوند، اما پس از یک طوفان شدید، ورود و خروج از هتل را 

غیر ممکن می کند تا اینکه اولین جسد پیدا می شود.

موضوع : مناسبت ها، مهیج روانشناختی، مهامنان، بالیا، مرگ، هیجان

Lapena, Shari
Mihmān-i nā’khvāndah
286 sider
Alle gæster kommer glade til en kro langt væk fra alt. Men under en voldsom storm kan ingen komme 
ind eller ud, og så bliver det første lig  fundet.
Emneord: hændelser; psykologisk thriller; gæster; katastrofer; døden; spænding
Faustnummer: 48986501

لیوانلی، زلفی

اضطراب
ابراهیم که روزنامه نگار است بطور اتفاقی در یک روزنامه نگاهش به متنی در مورد مرگ دوستش در آمریکا  می 

افتد. او می خواهد علت و چگونگی مرگ دوستش را دریابد.

موضوع : بنیادگرایی، دوستی، مرگ، فقدان، خاورمیانه، آمریکا

Livaneli, Zülfü
Iz̤ṭirāb
144 sider
Ibrāhīm, som er journalist, læser helt tilfældigt i en avis om sin vens død i USA. Han skal finde ud af, 
hvordan og hvorfor hans ven døde.
Emneord: fundamentalisme; venskab; døden; tab; Mellemøsten; USA
Faustnummer: 48847978
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مک الود، آلیسرت

دومین بهار
مجموعه داستان های کوتاه دهۀ ۸۰ و ۹۰ میالدی.

موضوع : زندگی، رشایط زندگی، روابط، ۱۹۸۹-۱۹۸۰، ۱۹۹۹-۱۹۹۰

MacLeod, Alistair
Duvvumīn bahār
341 sider
Samling af noveller fra 80’erne og 90’erne.
Emneord: livet; levevilkår; relationer; 1980-1989; 1990-1999
Faustnummer: 48553761

محلوجی، زینب

سقوط از باالی برج ایفل
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : زنان، مردان، روابط، روابط زناشویی

Maḥlūjī, Zaynab
Suqūṭ az bālā-yi burj-i Ifil
91 sider
Novellesamling.
Emneord: kvinder; mænd; relationer; parforhold
Faustnummer: 48556949

ملک پور، جمشید

اپرای خاموشی صدا در تاالر رودکی
تاالر معروف رودکی در ایران محل برگزاری کنرست ها، تئاترها و دیگر برنامه های فرهنگی محور اصلی این 

داستان است. شخصیت اصلی داستان از دیدن این سالن و اجرای موسیقی و هرن در آن شگفت زده می شود.

موضوع : موسیقی، هرن، فرهنگ، تهران، ایران

Malik’pūr, Jamshīd
Upirā-yi khāmushī-i ṣidā dar tālār-i Rūdakī
250 sider
Den kendte sal i Iran, Rudaki, hvor man afholder store koncerter, teatre og andre kulturelle 
arrangementer, er kernen i historien. Hovedpersonen bliver fascineret af det store lokale med masser af 
musik og kunst.
Emneord: musik; kunst; kultur; Teheran; Iran
Faustnummer: 48555012
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مانکل، هنینگ

کفش های ایتالیایی
فردریک والندر بازنشسته، گوشه گیر و تنها در جزیره ای زندگی می کند. زندگی او با ورود دوست دخرت قدیمی 

اش کامال” تغییر می کند.

موضوع : تنهایی، انزوا، ساملندان

Mankell, Henning
Kafsh’hā-yi ītālīyāyī
384 sider
Frederik Welin er pensioneret og bor i vrissen, selvvalgt isolation på en lille ø. Hans liv ændres totalt, da 
en gammel kæreste dukker op.
Emneord: ensomhed; isolation; ældre
Faustnummer: 46634268

منوچهری، مریم

آمیخته به بوی ادویه ها
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : عشق، روابط، رشایط زندگی

Manūchihrī, Maryam
Āmīkhtah bah bū-yi advīyah’hā
104 sider
Novellesamling.
Emneord: kærlighed; relationer; levevilkår
Faustnummer: 48525105

مرزوقی، محمدرضا

دور زدن در خیابان یکطرفه
شخصیت اصلی داستان قربانی یک داروی جعلی و درگیر قتلی که در زندان صورت گرفته می شود.

موضوع : قتل، کالهربداری، کالهربدارن

Marzūqī, Muḥammad Riz̤ā
Dawr zadan dar khīyābān-i yikṭarafah
188 sider
Hovedpersonen, som er offer for forfalsket medicin, bliver indblandet i et mord, som er sket i fængslet.
Emneord: mord; bedrageri; svindlere
Faustnummer: 48985432
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مظلومی، هنگامه

هتل
وقتی از یک فرد بزرگسال رفتار کودکانه رس می زند، ناراحت کننده است. آدم با خودش فکر می کند شاید این فرد 

اصال” روزهای سخت را تجربه نکرده است.

موضوع : انسان ها، رفتار، روابط، رشایط زندگی

Maẓlūmī, Hingāmah
Hutil
176 sider
Når man møder en voksen, som opfører sig som et barn, bliver man ked af det. Man tænker, at personen 
slet ikke har oplevet hårde tider.
Emneord: mennesker; adfærd; relationer; levevilkår
Faustnummer: 48985319

میخائلیدس، الکس

بیامر خاموش
آلیسیا برنسون به علت قتل فجیع همرسش، در بیامرستان روانی بسرتی است و از صحبت کردن خودداری می کند. 

تئو، روان درمانگر که تالش می کند او را وادار به حرف زدن کند، خود درگیر شیاطین می شود.

موضوع : قتل، خیانت، آسیب های روحی، خیانت، ازدواج، احساسات، عشق، روابط زناشویی، مهیج روانشناختی، 

جنایی روانشناختی، انگلستان، ۲۰۱۹-۲۰۱۰

Michaelides, Alex
Bīmār-i khāmūsh
412 sider
Alicia Berenson er på psykiatrisk hospital efter at have dræbt sin mand, og hun nægter at tale. 
Psykoterapeuten Theo er opsat på at få hende til at tale, men han bliver opslugt af sine egne dæmoner.
Emneord: drab; svigt; psykiske traumer; utroskab; ægteskab; følelser; kærlighed; parforhold; psykologisk 
thriller; domestic noir; England; 2010-2019
Faustnummer: 48532063

مهریزی مقدم، منیر

آواز قو
یک خاطره، یک تجربه و یا یک داستان واقعی برای فردی در حال مرگ می تواند زندگی او را چه مثبت چه منفی 

تغییر بدهد. این می تواند بطور کل همۀ عقاید و افکار شخص را تغییر بدهد.

موضوع : مرگ، خاطرات، اعتقادات، روابط، آسان خوان

Mihrīzī Muqaddam, Munīr
Āvāz-i qū
695 sider
Et minde, en oplevelse, eller en sand historie fra et døende menneske kan ændre ens liv på både godt og 
ondt. Det kan ændre dine holdninger og tanker totalt.
Emneord: døden; minder; holdninger; relationer; let at læse
Faustnummer: 46810392
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مهریزی مقدم، منیر

مرهم
ممکن است که عشق و شخص موردنظرمان را خودمان انتخاب نکنیم، اما زمانی که وارد یک رابطۀ عاشقانه شدیم، 

باید برای هم احرتام قائل شویم.

موضوع : عشق، عاشقی، روابط، آسان خوان

Mihrīzī Muqaddam, Munīr
Marham
471 sider
Det er ikke sikkert, man selv vælger kærligheden og den person, man er i forhold med, men når man 
først er i et kærligt forhold, skal man vise respekt.
Emneord: kærlighed; forelskelse; relationer; let at læse
Faustnummer: 46814495

میربختیار، شهال

کالمپین
منایشنامه. یک بازیگر زن که در خارج زندگی می کند و همرس خود را از دست داده به دیار خود بر می گردد و 

متوجه می شود یکی از دوستانش فوت کرده است.

موضوع : زنان، هرنپیشه ها، فقدان، مرگ، روابط، منایشنامه

Mīr’bakhtīyār, Shahlā
Kalāmpin
63 sider
Skuespil. En kvindelig skuespiller, som bor i udlandet, har mistet sin mand. Nu vender hun tilbage og 
opdager, at en af hendes venner også er død.
Emneord: kvinder; skuespillere; tab; døden; relationer; skuespil
Faustnummer: 38192647

میرمهدی، نشاط

چهل
مجموعه اشعار.

موضوع : اشعار، عشق، زندگی

Mīr’mahdī, Nishāṭ
Chihil
124 sider
Digtsamling.
Emneord: digte; kærlighed; livet
Faustnummer: 46831039

60



میرصادقی، جامل

دندان گرگ
یک معلم تازه کار، که توسط ساواک دستگیر می شود، پس از تجربه زندان و شکنجه به تدریج تغییر می کند.

موضوع : معلمین، شکنجه، زندانی ها، رشایط سیاسی، سیاست، ایران

Mı̄r’ṣādiqı̄, Jamāl
Dandān-i gurg
208 sider
En nyansat lærer bliver anholdt af SAVAK, den nationale sikkerheds- og efterretningstjeneste i Iran. Efter 
at have oplevet fængsel og tortur kommer han til at ændre sig gradvist.
Emneord: lærere; tortur; fanger; politiske forhold; politik; Iran
Faustnummer: 48556922

میرصادقی، جامل

کالغ ها و آدم ها
زن و شوهری به آپارمتان جدید خود نقل مکان می کنند و پس از مدتی متوجه مردی می شوند که در محوطه 

مشغول قدم زدن است. او کیست و آن جا چه می کند؟.

موضوع : زن و شوهر، روابط اجتامعی، رشایط سیاسی، روابط

Mı̄r’ṣādiqı̄, Jamāl
Kalāgh´hā va ādam´hā
272 sider
Et ægtepar flytter ind i en ny lejlighed. Kort efter ser de en ung mand gå rundt i området. Hvem er han? 
Hvad laver han der?.
Emneord: ægtepar; sociale forhold; politiske forhold; relationer
Faustnummer: 48556892

موریس، هدر

خالکوب آشویتس
اللی سوکولوف، یهودی اهل اسلواکی در آوریل ۱۹۴۲ به اردوگاه آشویتس بیرکناو منتقل می شود. آن جا به عنوان 

خالکوب باید شامره افراد را بر بدنشان خالکوبی کند.

موضوع : رمان های تاریخی، هولوکاست، یهودی ها، تاریخ، آشویتس

Morris, Heather
Khāl’kūb-i Āshuīts
261 sider
I april 1942 transporteres Lale Sokolov, en slovakisk jøde, til koncentrationslejrene i Auschwitz-Birkenau, 
hvor han bliver sat til at arbejde som tatovør, der har til opgave at mærke sine medfanger permanent.
Emneord: historiske romaner; holocaust; jøder; historie; Auschwitz
Faustnummer: 46598865
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مویز، جوجو

هنوز هم من
لوئیزا کالرک از انگلستان به نیویورک سفر کرده و قرار است در یک خانوادۀ ثرومتند به عنوان دستیار شخصی 

مشغول به کار شود. او در غیاب دوست پرسش با مردی نیویورکی آشنا می شود.

موضوع : عشق، عاشقی، نیویورک، آمریکا، ۲۰۱۰-۲۰۱۹

Moyes, Jojo
Hanūz ham man
613 sider
Louisa Clark er rejst fra England til New York, hvor hun skal være personlig assistent hos en rig familie. 
Kæresten er blevet hjemme, og efter noget knas danner Louisa par med en newyorker.
Emneord: kærlighed; forelskelse; New York; USA; 2010-2019
Faustnummer: 46628446

معیری نژاد، هادی

ساعت باران
معلم جوانی برای تدریس در یک مدرسه به شامل ایران سفر می کند. او در خانه ای زندگی می کند که اتفاقات 

عجیبی را تجربه می کند.

موضوع : معلم ها، رازها، روابط، ایران

Muʻayirī’nizhād, Hādī
Sāʻat-i bārān
134 sider
En ung lærer rejser nordpå i Iran for at undervise i en skole. Han bor i et hus, hvor han oplever mærkelige 
ting.
Emneord: lærere; hemmeligheder; relationer; Iran
Faustnummer: 48531504

معیری نژاد، هادی

ویالی مروارید
سه نویسندۀ جوان به شهری عجیب در شامل ایران دعوت می شوند تا بتوانند در آرامش به نویسندگی ادامه 

دهند. در این مدت اتفاقات ناخوشایند و عجیبی رخ می دهد.

موضوع : نویسندگان، وحشت، احساسات، جوانان، آسان خوان

Muʻayirī’nizhād, Hādī
Vīlā-yi Murvārīd
116 sider
Tre unge forfattere bliver inviteret til en mærkelig by i den nordlige del af Iran for at kunne skrive bøger i 
fred og ro. Der sker mange mærkelige og uhyggelige ting.
Emneord: forfattere; gys; følelser; unge; let at læse
Faustnummer: 46838254
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محمدزاده، فائزه

پا به پای تو می میرم
روایت افرادی که به هر دلیلی زخم خورده اند و به سختی می توانند به دیگران اعتامد کنند. آن ها می ترسند 

دوباره آزرده شوند.

موضوع : عشق، رشایط زندگی، مردان، زنان، زندگی، روابط

Muḥammad’zādah, Fāʼizah
Pā bah pā-yi tu mī’mīram
597 sider
Historien om mennesker, der på den en eller anden måde er blevet såret. De har svært ved at stole på 
andre og er bange for at blive såret igen og igen.
Emneord: kærlighed; levevilkår; mænd; kvinder; livet; relationer
Faustnummer: 38195689

محسنی، یعسوب

امیدوارم این داستان هیچ وقت به دست همرسم نیفتد
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : رشایط زندگی، روابط، مردان، زنان، روابط زناشویی

Muḥsinī, Yaʻsūb
Umīdvāram īn dāstān hīchvaqt bah dast-i hamsaram nayuftad
182 sider
Novellesamling.
Emneord: levevilkår; relationer; mænd; kvinder; parforhold
Faustnummer: 48472559

مجابی، جواد

در این تیامرخانه
شخصیت اصلی داستان از دوران کودکی خود و از خانواده، مخصوصا” پدرش می گوید. نویسنده در داستان از 

متون کهن و تاریخی استفاده کرده است.

موضوع : تاریخ، خانواه، پدران، روابط

Mujābī, Javād
Dar īn tīmār’khānah
303 sider
Hovedpersonen fortæller om sin familie, især sin far og sin barndom. Forfatteren har brugt en del 
historiske tekster og skrifter.
Emneord: historie; familien; fædre; relationer
Faustnummer: 46801822
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منتخبی بخت ور، علی

سی اسفندی
کیوان متولد اواخر دهۀ ۱۹۷۰، که در تهران زندگی می کند و نامزد دارد، به مشاور ازدواج مراجعه می کند و به 

این نتیجه می رسد که نباید با آن دخرت ازدواج کند.

موضوع : ازدواج، عشق، روانشناسی، مردان، زنان

Muntakhabī Bakht’var, ʻAlī
Sī-i isfandī
134 sider
Kayvan er fra sidst i 1970’erne. Han er forlovet og bor i Teheran. Han henvender sig til en 
ægteskabsrådgiver, og det ender med, at han ikke skal giftes med den pige, han er forlovet med.
Emneord: ægteskab; kærlighed; psykologi; mænd; kvinder
Faustnummer: 46830938

مرداک، آیریس

دریا، دریا
یک مرد بازنشستۀ تئاتر به خانۀ زیبای ساحلی خود می رود و در آنجا با عشق دوران جوانی خود زندگی عاشقانه 

ای را آغاز می کند.

موضوع : عشق، مردان، دوران جوانی

Murdoch, Iris
Daryā, daryā
247 sider
En ældre teatermand, der har trukket sig tilbage til sit hus ved havet, forstyrres i sit otium af sin nye 
kærlighed til sin ungdoms elskede.
Emneord: kærlighed; mænd; ungdom
Faustnummer: 47601207

مساوات، نرگس

خاک زوهر
دخرتی در آستانۀ سی سالگی، به زندگی و خاطراتش می نگرد و به این فکر می کند که در دوره ای وقت خود را 

هدر داده است.

موضوع : زنان، جوانان، خاطرات، تجربیات، دخرتان، کیفیت زندگی، آسان خوان

Musāvāt, Nargis
Khāk’zuhr
102 sider
En pige på vej mod de 30 år kigger tilbage på sit liv og sine oplevelser. Hun tror, hun har spildt tiden i 
nogle perioder.
Emneord: kvinder; unge; minder; oplevelser; piger; livskvalitet; let at læse
Faustnummer: 46826078

64



موسوی، محبوبه

خرگوش و خاکسرت
طوطیا که در یک آرامستان تنهاست، اتفاقات عجیبی را مشاهده می کند که او را می ترساند.

موضوع : ترس، وحشت، هراس، محل های تدفین، مرگ

Mūsavī, Maḥbūbah
Khargūsh va khākistar
288 sider
Tutiya er alene på en kirkegård, hvor der sker mærkelige ting, som gør hende forskrækket.
Emneord: skræk; gys; rædsel; gravsteder; døden
Faustnummer: 48847846

موسوی، سید علی رضا

برگ و باد
زنی که با همرسش اختالف دارد به جشن عروسی دخرتش که چندان جشنی هم به نظر منی رسد می رود. در 

همین حال به گذشته و زندگی خود و متام چیزهایی که منجر به اختالف در خانواده شده فکر می کند.

موضوع : خانواده، ازدواج، درگیری ها، جدایی، والدین، دوستان

Mūsavī, Sayyid ʻAlī Riz̤ā
Barg va bād
309 sider
En kvinde, der har problemer med sin mand, tager til sin datters bryllupsfest, som ikke er en rigtig fest. 
Imens tænker hun tilbage på sit liv og alle de ting, som forårsager konflikt i familien.
Emneord: familien; ægteskab; konflikter; splittelse; forældre; venner
Faustnummer: 38199706

موسو، گیوم

دخرت بروکلین
آنا نامزد رافائل پس از اینکه حقایقی را در مورد گذشته اش فاش می کند، فرار می کند. اکنون رافائل پیش از آن 

که آنا را برای همیشه از دست بدهد، به دنبال او و کشف حقیقت است.

موضوع : هیجان، عشق، پاریس، نیویورک، فرانسه، آمریکا

Musso, Guillaume
Dukhtar-i Brūklīn
294 sider
Raphaels forlovede, Anna, flygter ud af døren, efter at have afsløret noget om sin dystre fortid. Nu går 
jagten ind på at finde Anna og finde frem til sandheden, inden Raphael måske vil miste Anna for evigt.
Emneord: spænding; kærlighed; Paris; New York; Frankrig; USA
Faustnummer: 38192507
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نجفی، عبداملجید

جعبه ی سیاه نویسنده
جالل در یک روز بارانی به شهر خود سفر می کند. اما به جای خانه اش از یک جای زیبا رس در می آورد. او اکنون 

کجاست؟

موضوع : دیدگاه های زندگی، فلسفۀ زندگی، فلسفه، زندگی، نویسندگان

Najafī, ʻAbd al-Majīd
Jaʻbah-yi sīyāh-i nivīsandah
224 sider
På en regnvejrsdag rejser forfatteren Jalal til sin by. Men i stedet for at nå frem til sit hjem, havner han et 
dejligt sted. Hvor befinder han sig nu?
Emneord: livsanskuelse; livsfilosofi; filosofi; livet; forfattere
Faustnummer: 38196367

نام آور، نیلوفر

این مرد کابوس من است
دخرت جوانی که برای اولین بار عاشق می شود، از مردی که در مورد عشق پنهانی او خرب دارد، می ترسد.

موضوع : دخرتان، احساسات، عشق، رازها، جوانان

Nām’āvar, Nīlūfar
In mard kābūs-i man ast
690 sider
En ung pige er lige ved at opleve sin første kærlighed, men hun er bange for en ukendt mand, som 
kender til hendes hemmelige kærlighed.
Emneord: piger; følelser; kærlighed; hemmeligheder; unge
Faustnummer: 48965164

نظری، عبدالوهاب

بالش ابری
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : معلومین، متفاوت

Naẓarī, ʻAbd al-Vahāb
Bālish-i abrī
80 sider
Novellesamling.
Emneord: handicappede; anderledes
Faustnummer: 52593816
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نظری، شایسته

عقد غیابی
نیکا دخرت یک خانواده ثرومتند، باید با مردی در فرانسه ازدواج کند. آیا او دور از خانواده خوشبخت است؟

موضوع : خانواده، ازدواج، خوشبختی، ازدواج های قراردادی

Naẓarī, Shāyistah
ʻAqd-i ghīyābī
448 sider
Nika, som er datter af en rig familie, skal giftes bort med en, der bor i Frankrig. Finder hun lykken langt 
væk fra familien?
Emneord: familien; ægteskab; lykke; arrangeret ægteskab
Faustnummer: 48558097

نسبو، یو

چاقو
هری هول مأمور پلیسی منحرص بفرد، با دیدن قطره خونی بر روی لباسش از خواب بیدار می شود. یکی از اعضاء 

خانواده به وسیله چاقو کشته شده. آیا هری در این ماجرا نقشی دارد؟

موضوع : جنایی، انتقام، نروژ، اسلو

Nesbø, Jo
Chāqū
738 sider
Krimi. I Oslo vågner den karismatiske politimand Harry Hole op efter en brandert med blod på tøjet. Et 
medlem af hans nærmeste familie er blevet knivdræbt, men kan Harry have noget med det at gøre?
Emneord: krimi; hævn; Norge; Oslo
Faustnummer: 48449646

نقره کار، مسعود

هذیان های مقدس
مردی به همراه چند نفر از یک مرکز روان درمانی دیدن می کند و در آنجا با بیامران روانی نیز مالقات دارد. این 

بیامران هرچند به کتابخوانی عادت دارند، اما به بیامری خود نیز واقف هستند.

موضوع : مذهب، بیامران روحی، جامعه، خدا، باور

Nuqrah’kār, Mas’ūd
Haẕyān’hā-yi muqaddas
306 sider
En mand besøger sammen med en gruppe et psykiatrisk center, hvor de møder forskellige patienter. De 
er vant til at læse bøger, men de er også klar over deres psykiske lidelse.
Emneord: religion; psykisk syge; samfund; Gud; tro
Faustnummer: 46060458
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نقره کار، مسعود

رویای آبی
گفتگوی یک زن بیامر اسکیزوفرنی با روانپزشک معالج خود.

موضوع : اسکیزوفرنی، بیامران روحی، زنان

Nuqrah´kār, Masʻūd
Ruyā’hā-yi ābī
82 sider
En dialog mellem en kvinde med den psykotiske lidelse skizofreni og hendes psykolog.
Emneord: skizofreni; psykisk syge; kvinder
Faustnummer: 47666929

نوربخش، بهاره

من از یادت منی کاهم
گاهی اوقات کنار آمدن با موقعیت هایی که ناخواسته در آن قرار می گیریم کار آسانی نیست. هنگامی که آدمی 

بین تربیت سختگیرانۀ مادر و عشقی ناخواسته قرار می گیرد.

موضوع : عشق، زندگی، رشایط زندگی، آسان خوان

Nūr’bakhsh, Bahārah
Man az yādat nimī’kāham
421 sider
Nogle gange er det ikke nemt at tackle en situation, som man ikke selv har bedt om. Når man står 
mellem en hård opdragelse fra morens side og en uønsket kærlighed.
Emneord: kærlighed; livet; levevilkår; familien; let at læse
Faustnummer: 46821173

نوربخش، بهاره

پریاموس
جهان در حال تغییر است و باید با این تغییرات همراه باشیم. سایه های تاریک کنار می روند. اما آیا این خرب 

خوبی است؟ آیا در پس روزهای سخت، روشنی در راه است؟

موضوع : گذشته، جهان، آینده

Nūr’bakhsh, Bahārah
Piryāmūs
342 sider
Verden er lige ved at ændre sig, og vi skal selvfølgelig følge med. Mørke skygger er lige ved at forsvinde. 
Men er det en god nyhed? Kommer der lyse tider efter en hård periode?
Emneord: fortiden; verden; fremtiden
Faustnummer: 48985874
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اوتس، جویس کارول

دخرت ذرت
روایت زندگی چند دخرت و اتفاقاتی که برای آنها می افتد.

موضوع : دخرتان، هیجان، وحشت، آمریکا

Oates, Joyce Carol
Dukhtar-i ẕurrat
133 sider
Historien om et par unge piger og om, hvad der sker med dem.
Emneord: piger; spænding; gyser; USA
Faustnummer: 46659279

پائینی، قدسیه

سنگ
رمان مذهبی در مورد واقعۀ مذهبی عاشورا، روزی که امام حسین، نوۀ حرضت محمد به قتل می رسد.

موضوع : مذهب، اسالم، رویدادها

Pāʼīnī, Qudsīyah
Sang
160 sider
Religiøs roman om Ashura, dagen, hvor profet Muhammads barnebarn, Imam al-Husayn, lider 
martyrdøden.
Emneord: religion; islam; begivenheder
Faustnummer: 38196243

پاکپور، الناز

بوی وانیل
دخرتی با دخرتخاله خود زندگی می کند، اما با ورود پدرش به زندگی او، همه چیز تغییر می کند.

موضوع : خانواده، روابط، داستان زندگی ها، دخرتان، فرزندان دخرت

Pākpūr, Ilnāz
Bū-yi vānīl
576 sider
En ung pige bor sammen med sin kusine. Hendes liv ændrer sig, da hendes far kommer ind i hendes liv.
Emneord: familien; relationer; livshistorier; piger; døtre
Faustnummer: 48556469
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پاموک، اورهان

خانۀ خاموش
زنی سالخورده و ناامید در استانی در ترکیه، به انتظار دیدار سه نوۀ خود نشسته، در همین حال به گذشته اش، 

روابط خانوادگی ناموفق و رشایط سیاسی و اجتامعی کشورش می اندیشد.

موضوع : استان ها، هویت، رشایط اجتامعی، رشایط سیاسی، خانواده، ترکیه، ۱۹۷۹-۱۹۷۰، ۱۹۸۹-۱۹۸۰

Pamuk, Orhan
Khānah-ʼi khāmūsh
357 sider
I en tyrkisk provins sidder en gammel, desillusioneret kvinde og genkalder sig fortiden, både de 
mislykkede familieforhold og de politiske samfundsforhold, mens nutiden og hendes tre børnebørn 
også kræver sit.
Emneord: provinsen; identitet; samfundsforhold; politiske forhold; familien; Tyrkiet; 1970-1989
Faustnummer: 48489222

پارسی پور، شهرنوش

کمی بهار
رمان خانوادگی در مورد سه نسل از زنان یک خانواده و رشایط سیاسی و تاریخی سال های هزار و سیصد و پانزده 

تا پنجاه و هفت در ایران.

موضوع : زندگی زنان، مناسبات اجتامعی، زندگی، رشایط سیاسی، زنان، خانواده، تاریخ

Pārsı̄’pūr, Shahrnūsh
Kamī bahār
544 sider
Slægtsroman om tre generationer af kvinder. Man får en fornemmelse af historiske og politiske 
begivenheder fra 1936 til 1979 i Iran.
Emneord: kvindeliv; samfundsskildringer; livet; politiske forhold; kvinder; familien; historie
Faustnummer: 47605563

پژومان، سمیرا

نرگس مست
نیمه شب دخرت جوانی به تهران می آید و در مسیر خانه مردی تعقیبش می کند. او فکر می کند به مرد احساس 

دارد، اما مطمنئ نیست که عشق باشد.

موضوع : جوانان، عشق، عاشقی، احساسات

Pazhūmān, Samīrā
Nargis-i mast
777 sider
En ung pige kommer til Teheran midt om natten. På vej hjem følges hun med en ung mand. Hun tror, 
hun har følelser for ham men er ikke sikker på, om det er kærlighed.
Emneord: unge; kærlighed; forelskelse; følelser
Faustnummer: 38194518
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پرچت، تری

رنگ جادو
رمان فانتزی در مورد ساکنین سیارۀ ”جهان صفحه”.

موضوع : فانتزی، گیاهان، فضا

Pratchett, Terry
Rang-i jādū
269 sider
Fantasyroman, der fortæller om beboerne på den cirkelrunde og flade planet Diskplaneten.
Emneord: fantasi; planeter; rummet
Faustnummer: 38193864

پوری، احمد

فقط ده ساعت
مرد جوانی که با بیامری رسطان مبارزه می کند، تصمیم دارد قبل از مرگ خود متام یادداشت هایش را به دوستش 

بسپارد.

موضوع : بیامران رسطانی، رسطان، دوستان، مرگ

Pūrī, Aḥmad
Faqaṭ dah sāʻat
218 sider
En ung fyr, der kæmper med en kræftsygdom, vil give sine notater til sin bedste ven, inden han går bort.
Emneord: kræftpatienter; kræft; venner; døden
Faustnummer: 46683544

پورنسایی، غزل

بختک
مهرنوش که طالق گرفته، دوباره با مردی که عاشق اوست ازدواج می کند. اما به دلیل رفتارهای مرد و علیرغم 

داشنت فرزند، طالق دیگری در راه است.

موضوع : ازدواج، احساسات، عشق، طالق، روابط زناشویی

Pūr’nisāyī, Ghazal
Bakhtak
600 sider
Den fraskilte Mihrnush bliver gift igen med en mand, som er forelsket i hende. På grund af mandens 
adfærd kommer der endnu en skilsmisse, selvom de har et barn sammen.
Emneord: ægteskab; følelser; kærlighed; skilsmisse; parforhold
Faustnummer: 48557651
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قادری، امیرحسین

شیب تند
زنی ۶۰ ساله که در هواپیامیی به مقصد فرانسه نشسته، داستان زندگی خود را برای زنی دیگر تعریف می کند. او 

از همرسش جدا شده و حدود ده سال است که در فرانسه زندگی می کند.

موضوع : زنان، تنهایی، رشایط زندگی، مهاجران، فرانسه

Qādirī, Amīr Ḥusayn
Shīb-i tund
206 sider
I flyet på vej til Frankrig sidder en kvinde på 60 år og fortæller sin livshistorie til en anden kvinde. Hun er 
fraskilt og har boet i Frankrig i ca. 10 år.
Emneord: kvinder; ensomhed; levevilkår; indvandrere; Frankrig
Faustnummer: 46838246

قائم مقامی، شهره

فرار از قندهار
دخرتی افغان از خانه خود فرار می کند و به فروشگاهی پناه می برد، که از خانه هم بدتر است و اتفاقات 

وحشتناکی در حال رخ دادن است.

موضوع : جوانان، دخرتان، افغان ها، رشایط اجتامعی، رشایط زندگی، افغانستان،  برای ۱۴ سال، برای ۱۵ سال، برای 

۱۶ سال،  برای ۱۷ سال

Qāʼim’maqāmī, Shuhrah
Farār az Qandhār
151 sider
En ung afghansk pige i Qandhar i Afghanistan flygter hjemmefra og kommer i en butik, som er værre end 
hjemme. Der oplever hun forfærdelige ting.
Emneord: unge; piger; afghanere; samfundsforhold; levevilkår; Afghanistan; for 14 - 17 år
Faustnummer: 48986919

قنربی، مرضیه

متام من
تیام عاشق دخرتی می شود اما تجربه های تلخ و رازی که با خود دارد مانع ابراز این عشق می شود.

موضوع : عشق، روابط، عاشقی، رازها

Qanbarī, Marz̤īyah
Tamām-i man
614 sider
Tiam er forelsket i en pige, men dårlige oplevelser samt en hemmelighed forhindrer ham i at fortælle 
hende det.
Emneord: kærlighed; relationer; forelskelse; hemmeligheder
Faustnummer: 48985254
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قسامی، حسین

Run-ته
تینا اغلب اوقات در حال خوشگذرانی با دوستانش است. اما در عین حال از ترس ابتال به رسطان سینه، به سینه 

های خود توجه زیادی دارد.

موضوع : زنان، شادی، روابط، رسطان، مرگ

Qasāmī, Ḥusayn
Tah - Run
176 sider
Tina bruger tiden sammen med sine venner og hygger sig med dem. Hun er også opmærksom på sine 
bryster, fordi hun er bange for at få brystkræft.
Emneord: kvinder; glæde; relationer; kræft; døden
Faustnummer: 48556973

قاسم زاده، زهرا

رامش
عشق می تواند جنبه های مختلفی داشته باشد. اگر روی خوش نشان ندهد، آدم با مشکالت بسیاری روبروست، 

مخصوصا” وقتی انتظارات طرف مقابل برآورده نشود.

موضوع : عشق، روابط، ازدواج، خانواده، آسان خوان

Qāsim’zādah, Zahrā
Rāmish
685 sider
Kærlighed kan have mange sider. Hvis den ikke viser sig fra sin gode side, kan den skabe problemer og 
konflikter, især hvis man ikke lever op til hinandens forventninger.
Emneord: kærlighed; relationer; ægteskab; familien; let at læse
Faustnummer: 46821084

قیرصی، مجید

گور سفید
دو برادری که با هم در تهران زندگی می کنند، هیچ شباهتی بهم ندارند. یکی بسیار افراطی و دیگری عاشق 

دخرتی است. داستان بر اساس اتفاقات دهۀ ۱۹۹۰ میالدی در ایران است.

موضوع : قتل، قاتل های زنجیره ای، برادران، روابط، رشایط اجتامعی، رشایط سیاسی، ایران، تهران

Qayṣarī, Majīd
Gūr-i sifīd
136 sider
I Teheran bor der to brødre, som slet ikke ligner hinanden. Den ældste, Salih, er ekstremist, og den anden 
er forelsket i en pige. Historien er baseret på begivenheder i 1990’erne i Iran.
Emneord: mord; seriemordere; brødre; relationer; samfundsforhold; politiske forhold; Iran; Teheran
Faustnummer: 46830881
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کوئینتانا، جنی

دخرت گمشده
آنا برای تدفین مادرش به زادگاه خود بر می گردد. آنجا ارساری را در مورد خواهرش که سی سال است مفقود 

شده، کشف می کند.

موضوع : جنایی، خانواده، خواهران، رازها، رمان های پلیسی، مرگ، فقدان

Quintana, Jenny
Dukhtar-i gumshudah
308 sider
Anna vender tilbage til sin hjemby, hvor hun skal begrave sin mor. Der opdager hun nogle 
hemmeligheder om sin søster, der forsvandt for 30 år siden.
Emneord: krimi; familien; søstre; hemmeligheder; politiromaner; døden; tab
Faustnummer: 48965296

قضات، مولود

بر سنگ فرش خیس شانزه لیزه
شیدا به مراسم مذهبی می رود و سخرنانی می کند تا این که به همین مناسبت به کشور فرانسه فرستاده می 

شود.

موضوع : مذهب، رویدادها، فرانسه

Quz̤āt, Mulūd
Bar sang’farsh-i khīs-i Shānzah’līzah
286 sider
Shayda tager til religiøse begivenheder og holder taler - indtil hun af samme årsag bliver sendt til 
Frankrig.
Emneord: religion; begivenheder; Frankrig
Faustnummer: 38196081

رفیعی، فرهاد

زمستان شغال
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : روابط اجتامعی، جامعه، روابط

Rafīʻī, Farhād
Zimistān-i shughāl
120 sider
Novellesamling.
Emneord: sociale relationer; samfund; relationer
Faustnummer: 48524303
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رهربی، النا

رسد
در یک نیمه شب آرا و ژا بطور اتفاقی همدیگر را مالقات می کنند. آن ها با هم به سفری طوالنی می روند، که آرا 

جواب سوال های خود را در مورد مرگ و زندگی می یابد.

موضوع : مرگ، زندگی

Rahbarī, Ilinā
Sard
296 sider
Helt tilfældigt møder Ara og Zha hinanden midt om natten. De tager sammen på en lang rejse, hvor Ara 
får svar på mange spørsmål om livet og døden.
Emneord: døden; livet
Faustnummer: 38195832

رحیمی، روح الله

برای آخرین بار
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : زنان، رشایط زندگی، روابط، خانواده، جامعه، ایران

Raḥīmī, Rūḥ Allāh
Barā-yi ākharīn bār
76 sider
Novellesamling.
Emneord: kvinder; levevilkår; relationer; familien; samfund; Iran
Faustnummer: 46856899

رحیمی موحد، علیرضا

خنده های رشجی جزیره
آدم وقتی نام جزیره کیش را می شنود، یک جای زیبا با چشم اندازی متاشایی کنار آب در نظرش می آید. اما همه 

چنین تجربه ای ندارند.

موضوع : روابط، تجربیات، رشایط زندگی، رشایط اجتامعی، جزایر، جزیره کیش، ایران

Raḥīmī Muvaḥḥid, ʻAlī Riz̤ā
Khandah’hā-yi sharjī-i jazīrah
98 sider
Når man hører om øen Kish i Iran, tænker man på et flot sted tæt på vandet og med en smuk udsigt. 
Men det er ikke alle, der har samme oplevelse.
Emneord: relationer; oplevelser; levevilkår; samfundsforhold; øer; Kish; Iran
Faustnummer: 38192426
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رحیمی نژاد، علیرضا

کنرست در بزرگراه
زمان زوال و نابودی از راه می رسد. آدمی مرتب در حال دویدن است تا نابودی خویش را فراموش کند. فرج 

سقوط می کند. آن مرد جوان سقوط می کند و پل نیز سقوط می کند.

موضوع : جوانان، مرگ، فقدان، ارزش های زندگی، روابط، احساسات

Raḥīmī’nizhād, ʻAlī Riz̤ā
Kunsirt dar buzurgrāh
280 sider
Tiden nærmer sig, tid til forgængelighed. Man løber hele tiden for at glemme sin egen forgængelighed. 
Faraj falder. Den unge mand falder, og broen falder også.
Emneord: unge; døden; tab; livsværdier; relationer; følelser
Faustnummer: 46830989

رحمتی زاده، حسین

آن ها که نیستند
عده ای جوان از این که به دیگران کمک کنند لذت می برند. آن ها ترجیح می دهند به نیازهای دیگران توجه 

کنند.

موضوع : جوانان، رشایط زندگی، رشایط اجتامعی، جامعه، مشکالت، ایران

Raḥmatī’zādah, Ḥusayn
Ān’hā kah nīstand
184 sider
Nogle unge nyder livet ved at hjælpe andre mennesker De vil hellere være opmærksomme på andres 
behov.
Emneord: unge; levevilkår; samfundsforhold; samfund; problemer; Iran
Faustnummer: 48985696

راهپیام، م

پریشانی ماه
داستان بر اساس حمله داعش به شهر شنگال در نینوای عراق در سال ۲۰۱۴ می باشد، که آن ها حدود دو هزار 

مرد را کشته و زنان و دخرتان را مورد تجاوز قرار دادند.

موضوع : دولت اسالمی، قتل، اسالم گرایی، تروریسم، گروگان ها، تاریخ، ۲۰۱۰-۲۰۱۹، آسان خوان

Rāhpaymā, M
Parīshānī-i māh
447 sider
Historien er baseret på sande begivenheder fra 2014, hvor ISIS angreb Shangal byen i Naynava provinsen 
i Irak. De dræbte ca. 2000 mænd og voldtog piger og kvinder.
Emneord: Islamisk Stat; drab; islamisme; terrorisme; gidsler; historie; 2010-2019; Irak; let at læse
Faustnummer: 46826159
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رضایی، محمود

پشت فرودگاه
مجموعه چهارده داستان به هم پیوسته در مورد یک مرد جوان و زندگی او از دوران کودکی تا سن بیست و سه 

سالگی.

موضوع : مردان، روابط، دوران کودکی، دوران جوانی، خاطرات، خاطرات دوران کودکی

Riz̤āyī, Maḥmūd
Pusht-i furūdgāh
109 sider
Samling af 14 noveller, som ligner en episodisk roman om en ung mands liv fra barndom, til han bliver 
23 år gammel.
Emneord: mænd; relationer; barndom; ungdom; erindringer; barndomserindringer
Faustnummer: 46810317

رضایی نیک، عامد

پرسی بی نام در روزگار نارنجی
مرد جوانی به دوران کودکی خود و خاطرات خوش آن دوران می اندیشد. دوران کودکی توأم با شادی و نشاط در 

خانواده، که فراموش منی شود. داستان از آن جا آغاز می شود، که دو پرسبچه عاشق فوتبال هستند.

موضوع : فوتبال، پرسان، خاطرات، دوران کودکی، مردان، جوانان

Riz̤āyī Nīk, ʻImād
Pisarī bī’nām dar rūzigār-i nārinjī
328 sider
En ung mand tænker tilbage på sin barndom med gode minder og sjove oplevelser. En barndom med 
glæde i familien, som han glemmer. Historien begynder med to drenge, der er vild med fodbold.
Emneord: foldbold; drenge; minder; barndom; mænd; unge
Faustnummer: 46842537

رویگه، اویگه

اینک خزان
در مورد رویدادهای تاریخی و رسگذشت چهار نسل از خانواده آملانی-روسی اومنیترس و بازگشت آنها به آملان 

رشقی بعد از ایجاد دولت جدید.

موضوع : رمان های خانوادگی، تاریخ، خانواده، کمونیسم، اردوگاه ها، سیستم گوالگ، ۱۹۵۹-۱۹۵۰، ۱۹۶۹-۱۹۶۰، 

۱۹۷۰-۱۹۷۹، ۱۹۸۰-۱۹۸۹، آملان، اتحادجامهیر شوروی، مکزیک

Ruge, Eugen
Inak khazān
448 sider
Slægtsroman, som over fire generationer og store historiske begivenheder beretter om den tysk-russiske 
familie Umnitzer, som vender hjem til det nye DDR for at være med til at opbygge staten.
Emneord: slægtsromaner; historie; familien; kommunisme; fangelejre; Gulag-systemet; 1950-1959; 
1960-1969; 1970-1979; 1980-1989; Tyskland; Sovjetunionen; Mexico
Faustnummer: 46593073
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صادقی، آرش

قنادی ادوارد
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : عشق، خانواده، روابط

Ṣādiqī, Ārash
Qannādī-i Idvārd
103 sider
Novellesamling.
Emneord: kærlighed; familien; relationer
Faustnummer: 46640462

صدر، رؤیا

لطفا” نفس بکشید
مجموعه داستان های کوتاه طنز.

موضوع : سیاست، روابط، رشایط اجتامعی، جامعه، ایران

Ṣadr, Rʼuyā
Luṭfan nafas bikishīd
208 sider
Samling af humoristiske fortællinger og korte noveller.
Emneord: politik; relationer; samfundsforhold; samfund; Iran
Faustnummer: 48531962

صدرعاملی، مهشاد

به تو نگاه می کنم
دخرت جوان نوازنده علیرغم مخالفت خانواده، به یک گروه موسیقی می پیوندد. اما وقتی می بیند عقاید و 

باورهای آن ها با اعتقاداتش مغایرت دارد، گروه را ترک می کند تا اینکه با یحیی آشنا می شود.

موضوع : عشق، موسیقیدانان، جوانان، اعتقاد، عقاید

Ṣadr’ʻāmilī, Mahshād
Bah tu nigāh mī’kunam
88 sider
En ung pige, som er musiker, bliver medlem af en musikgruppe, selvom hendes forældre ikke synes om 
det. Efter kort tid forlader hun gruppen på grund af deres tro og holdninger, indtil hun møder Yahyá.
Emneord: kærlighed; musikere; unge; tro; holdninger
Faustnummer: 38195484
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سائر، خوآن خوسه

فرزندخوانده
پرس نوجوان و یتیمی در شهرهای بندری اسپانیا کار می کند و با کشتی به سفرهای دور دنیا از جمله هندوستان و 

امریکای جنوبی می رود. اما رسانجام به اروپا برمی گردد.

موضوع : کودکان یتیم، تنهایی، مردان، پرسان، رشایط زندگی، آمریکای جنوبی، اسپانیا، هندوستان

Saer, Juan José
Farzand’khvāndah
160 sider
En ung forældreløs dreng arbejder i de spanske havnebyer og rejser rundt i verden med skib til blandt 
andet Indien og Sydamerika, hvor han opholder sig i en kort periode. Men han vender tilbage til Europa.
Emneord: forældreløse børn; ensomhed; mænd; drenge; levevilkår; Sydamerika; Spanien; Indien
Faustnummer: 46842499

صفدری، محمدرضا

چهل گیسو
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : داستان های افسانه ای، فرهنگ، سنت ها، ایران

Ṣafdarī, Muḥammad Riz̤ā
Chihil’gīsū
120 sider
Novellesamling.
Emneord: eventyrlige fortællinger; kultur; traditioner; Iran
Faustnummer: 46674138

سالجقه، پروین

برفابه ها
مجموعه داستان های کوتاه به هم پیوسته در مورد عشق، سیاست و روابط اجتامعی.

موضوع : عشق، جامعه، سیاست، روابط اجتامعی

Salājiqah, Parvīn
Barfābah’hā
124 sider
Samling af sammenhængene noveller om blandt andet kærlighed, politik og sociale relationer.
Emneord: kærlighed; samfund; politik; sociale relationer
Faustnummer: 48557503
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صالحی بافقی، علی

چیدن یال اسب وحشی
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : دوستان، روابط، رشایط زندگی

Ṣāliḥī Bāfqī, ʻAlī
Chīdan-i yāl-i asb-i vaḥshī
110 sider
Novellesamling.
Emneord: venner; relationer; levevilkår
Faustnummer: 46683404

سلینجر، جی. دی

نُه داستان
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : عشق، روابط، مردان، زنان

Salinger, J. D
Nuh dāstān
208 sider
Novellesamling.
Emneord: kærlighed; relationer; mænd; kvinder
Faustnummer: 48450415

سامان، مینو

من که او بودم
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : صوفی گری، عشق، عرفان اسالمی

Sāmān, Mīnū
Man kah ū būdam
154 sider
Novellesamling.
Emneord: sufisme; kærlighed; islamisk mystik
Faustnummer: 46842464
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صناعی، مریم

عاشقی به وقت ماه
رشایط کاری سحر اصال” خوب نیست. او نه به همرسش توجه دارد و نه به دخرتش. رشایط برای او بدتر هم می 

شود، طوری که شوهرش او را ترک می کند.

موضوع : درگیری ها، خانواده، ازدواج، روابط زناشویی

Ṣanāʻī, Maryam
ʻĀshiqī bah vaqt-i māh
613 sider
Sahar er presset under de hårde arbejdsvilkår. Hun er hverken opmærksom på sin mand eller sin datter. 
Situationen bliver værre for hende, og hendes mand går fra hende.
Emneord: konflikter; familien; ægteskab; parforhold
Faustnummer: 48556256

رساوانی، پروانه

خواب عمیق گلستان
گلستان متأهل است و مشکالت فراوانی دارد. این مشکالت زندگی او را به خطر انداخته و او باید به فکر راه چاره 

ای برای خود و خانواده اش باشد.

موضوع : ازدواج، زنان، مشکالت، رشایط زندگی

Sarāvānī, Parvānah
Khvāb-i ʻamīq-i Gulistān
311 sider
Gulistan, som er gift, har store problemer, der sætter hendes liv i fare. Hun skal derfor finde en udvej for 
sig selv og sin familie.
Emneord: ægteskab; kvinder; problemer; levevilkår
Faustnummer: 46831055

ساتر، لیال

تهی تراژدی
مرد جوانی که با خواهرش زندگی می کند، به مواد مخدر روی می آورد. آیا او اعتیاد خود را ترک می کند یا اینکه 

اعتیادش بیشرت می شود.

موضوع : اعتیاد، جوانان، عشق، معتادان، خواهر برادرها

Sātir, Laylā
Tuhī-i tirāzhidī
210 sider
En ung fyr, som bor sammen med sin søster, er blevet narkoman. Lykkes det for ham at blive stoffri?.
Emneord: stofmisbrug; unge; kærlighed; stofmisbrugere; søskende
Faustnummer: 46838238
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سطوت، مریم

مادی منره بیست
رمان سیاسی بر اساس رویدادهای واقعی در ایران.

موضوع : رشایط زندگی، سیاست، رویدادها، رشایط سیاسی

Saṭvat, Maryam
Mādī numrah-i bīst
271 sider
Politisk roman baseret på virkelige begivenheder i Iran.
Emneord: levevilkår; politik; begivenheder; politiske forhold
Faustnummer: 47601304

سیف الدینی، علیرضا

کتاب خم
مردی با فراز و نشیب های بسیار در زندگی، مجبور است علیرغم میل خود راهی پیدا کند و با زندگی کنار بیاید.

موضوع : مردان، رشایط زندگی، رشایط اجتامعی، روابط، زندگی

Sayf al-Dīnī, ’Alī Riz̤ā
Kitāb-i kham
464 sider
En mand, som har mange op- og nedture i sit liv, bliver nødt til at vælge en vej - mod sin vilje. Han skal 
kunne tilpasse sig livet.
Emneord: mænd; levevilkår; samfundsforhold; relationer; livet
Faustnummer: 46826108

سیداصفهانی، ساناز

از خیرم بگذر!
تامارا  و دوستش که در مورد دو خواهر و زندگی آن ها کنجکاوی می کنند، رس از رازهایی در مورد تامارا در می 

آورند. این دوست تامارا کیست و چه رازهایی برمال می شود؟

موضوع : رازها، دوستان، خانواده، خواهران

Sayyid Iṣfahānī, Sānāz
Az khayram bugz̲ar!
138 sider
Tamara er sammen med sin ven, og de er nysgerrige på to søstre og deres liv. De finder også en del 
hemmeligheder om Tamara selv. Hvem er Tamaras ven? Og hvilke hemmeligheder finder de ud af?
Emneord: hemmeligheder; venner; familien; søstre
Faustnummer: 48525024
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شادگار، محمدرضا

بوی آدم عطر خاک
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : رشایط زندگی، زندگی

Shādgār, Muḥammad Riz̤ā
Bū-yi ādam ʻaṭr-i khāk
118 sider
Samling af korte noveller.
Emneord: levevilkår; livet
Faustnummer: 47601274

شاهی، زهرا

درازکش در ساعت خواب
دو مرد از دو طبقه اجتامعی متفاوت خاطرات زندگی خود را برای یکدیگر تعریف می کنند. علیرغم تفاوت ها 

رسنوشت آن ها را در کنار هم قرار می دهد.

موضوع : تقدیر، مردان، رشایط زندگی، احساسات، عشق

Shāhī, Zahrā
Dirāz’kish dar sāʻat-i khvāb
167 sider
To mænd fra to forskellige klasser i samfundet fortæller deres historier. Skæbnen fører dem sammen 
trods deres forskelligheder.
Emneord: skæbne; mænd; levevilkår; følelser; kærlighed
Faustnummer: 46842529

شجری کهن، شاهین

اگر باران دریا بود
مردی با تجربه های عشقی بد، به شهر دوران کودکی خود بر می گردد و خاطراتش را مرور می کند.

موضوع : عشق، خاطرات، زنان، مردان

Shajarī’kuhan, Shāhin
Agar bārān daryā būd
286 sider
En mand med dårlige kærlighedsoplevelser vender tilbage til sin barndomsby, hvor han tænker tilbage 
på sit liv.
Emneord: kærlighed; minder; kvinder; mænd
Faustnummer: 48967426
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شمیسا، سیروس

گزینۀ اشعار )۱۳۹۷-۱۳۵۹(
مجموعه اشعار.

موضوع : اشعار، فصول، زندگی

Shamīsā, Sīrūs
Guzīnah-ʼi ashʻār (1359-1397)
202 sider
Digtsamling.
Emneord: digte; årstider; livet
Faustnummer: 48484034

رشیفیان، روح انگیز

دوران
اگر آدم سال های طوالنی در کشوری بیگانه زندگی کند و هیچ تعلق خاطری به آنجا نداشته باشد، کاری منی شود 

کرد. اما این مسئله شاید نزد کودکان متفاوت باشد.

موضوع : انسان ها، رشایط زندگی، خانواده، هویت، بیگانگی

Sharīfīyān, Rūh’angīz
Dawrān
265 sider
Hvis man har boet i et fremmed land i lang tid uden at føle sig hjemme og uden tilknytning, kan man 
ikke rigtig gøre noget. Men det kan muligvis være anderledes hos børn.
Emneord: mennesker; levevilkår; familien; identitet; fremmedhed
Faustnummer: 48490735

رشیفیان، روح انگیز

سال های شکسته
پدِر دخرت جوانی در حال مرگ در بیامرستان بسرتی می باشد و پذیرفنت این مسئله برای او خیلی سخت است.

موضوع : دخرتان، پدران، اعتقاد، مرگ، فقدان

Sharīfīyān, Rūh’angīz
Sāl’hā-yi shikastah
249 sider
En ung pige er ved at miste sin far, som er døende og indlagt på hospitalet. Det er svært for hende at 
tilpasse sig den nye situation.
Emneord: døtre; fædre; tro; sorg; døden; tab
Faustnummer: 46683471
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شیرمحمدی، مرجان

خانه ی لهستانی ها
چندین خانواده در یک خانه به نام ”خانه ی لهستانی ها” واقع در جنوب تهران زندگی می کنند. پرسکی ۱۴ ساله 

ساکن این خانه، در مورد زندگی و روابط دیگر ساکنان صحبت می کند.

موضوع : خانواده، رشایط زندگی، روابط، تهران، ایران

Shīr´muḥammadī, Marjān
Khānah-yi Lahistānī´hā
209 sider
Der bor mange familier i Lahistanis hus, syd for Teheran, og en 14-årig dreng i huset fortæller om deres 
hverdag og relationer.
Emneord: familien; levevilkår; relationer; Teheran; Iran
Faustnummer: 46683463

شیردل، حسن

شش دیوار
شخصیت اصلی داستان با سفری درونی و مترکز بر هویت خود، زندگی خود و اطرافیانش را روایت می کند.

موضوع : هویت، انسان ها، فرد

Shīrdil, Ḥasan
Shish dīvār
88 sider
Med en indre rejse og fokus på identitet fortæller hovedpersonen om sig selv og sine omgivelser.
Emneord: identitet; mennesket; individet
Faustnummer: 46842405

شیری، فریاد

امضای تازه می خواهد این نام
مجموعه اشعار.

موضوع : اشعار، عشق، فقدان، اندوه

Shīrī, Faryād
Imz̤ā-yi tāzah mī’khvāhad īn nām
78 sider
Digtsamling.
Emneord: digte; kærlighed; tab; sorg
Faustnummer: 46640586
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شیری، فریاد

ما در عکس، زیر باران گم شده بودیم
مجموعه داستان های کوتاه بر اساس خاطرات و تجربه های شخصی نویسنده.

موضوع : خاطرات، تجربه ها، نویسندگان، جنگ، احساسات، کردها

Shīrī, Faryād
Mā dar ʻaks, zīr-i bārān gum shudah būdīm
100 sider
Samling af korte noveller baseret på forfatterens erindringer og oplevelser.
Emneord: minder; oplevelser; forfattere; krig; følelser; kurdere
Faustnummer: 46838319

شجاعی، پروانه

به ساز دمل
شناخت افراد بر اساس خانواده و والدین آن ها آسان نیست. افراد بنابر رشایط زندگی و تجربه هاشون متفاوت 

هستند.

موضوع : رشایط زندگی، تجربه ها، رشایط اجتامعی، آسان خوان

Shujāʻī, Parvānah
Bah sāz-i dilam
830 sider
Det er ikke nemt at vurdere mennesker ud fra deres forældre og familie. Der er sikkert forskel, når det 
gælder deres levevilkår og oplevelser.
Emneord: levevilkår; oplevelser; samfundsforhold; let at læse
Faustnummer: 46801911

رشوقی، علی

پردۀ آهنین
یک روزنامه نگار چندان از رشایط کاری خود راضی نیست. او که جاه طلب است، هنوز طعم موفقیت را نچشیده، 

سعی می کند تغییراتی در رشایط خود ایجاد کند. آیا او موفق می شود به آنچه می خواهد دست یابد؟

موضوع : زندگی حرفه ای، رفتار، روابط، رشایط اجتامعی، جامعه

Shurūqī, ʻAlī
Pardah’i āhanīn
304 sider
En journalist er ikke særlig tilfreds med sit arbejdsliv. Han er ambitiøs men har ikke fået succes. Han 
prøver at ændre lidt på situationen og lave om på sit liv. Lykkes det for ham at få det, han vil?
Emneord: arbejdsliv; adfærd; relationer; samfundsforhold; samfund
Faustnummer: 48986021
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سیمنون، ژرژ

مگره و مرد ُمرده
رمان جنایی در مورد مگره و کار او در رابطه با کمک به مردی که مفقود شده و جانش در خطر است.

موضوع : جنایی، فرانسه

Simenon, Georges
Migrah va mard-i murdah
203 sider
Kriminalroman om Maigrets arbejde på at finde og hjælpe en ukendt mand i livsfare.
Emneord: krimi; Frankrig
Faustnummer: 46640527

سکوتی، فرزانه

دیدار با افالطون در کافه ویونا
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : خانواده، روابط اجتامعی، ازدواج

Sukūtī, Farzānah
Dīdār bā Aflāṭūn dar kāfah Vīyunā
148 sider
Novellesamling.
Emneord: familien; sociale relationer; ægteskab
Faustnummer: 46830997

سلیامنی، بلقیس

پیاده
زن جوانی به همراه همرسش به تهران نقل مکان می کنند. همرس وی بازداشت و زندانی می شود و او مجبور 

است به تنهایی از پس زندگی برآید.

موضوع : زنان، زندانی ها، رشایط زندگی، روابط

Sulaymānī, Bilqays
Pīyādah
218 sider
En ung kvinde flytter sammen med sin mand til Teheran. Hendes mand bliver fængslet, mens hun er 
gravid, og hun bliver nødt til at klare sig helt alene.
Emneord: kvinder; fangere; levevilkår; relationer
Faustnummer: 78128372
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سلطانی، مریم

رساب بود بودنت
تنها بودن و این که آدم کسی را نداشته باشد و به کسی فکر نکند، راحت است. اما زمانی که پای عشق و عاشقی 

در میان باشد، دیگر آدم احساس تنهایی منی کند.

موضوع : عشق، عاشقی، تنهایی، زنان، آسان خوان

Sulṭānī, Maryam
Sarāb būd būdanat
334 sider
Det er nemt at være alene, når man ikke tænker på nogen, og når man ikke har nogen i sine tanker. Men 
når man først er forelsket, og tankerne er helt væk, føler man sig ikke alene.
Emneord: kærlighed; forelskelse; ensomhed; kvinder; let at læse
Faustnummer: 46826175

شافاک، الیف

دخرتان حّوا
پری دخرتی از یک خانواده ثرومتند مسلامن استانبولی، شکاف بین جایگاه خود و چالش های آکسفورد را تجربه 

می کند. وی پس از یک شکست به خانواده ثرومتند خود در ترکیه بر می گردد.

موضوع : رسکوب زنان، فمینیسم، عاشقی، دوستی، هویت، فلسفه، باورها، مذهب، ترکیه، انگلستان، ۲۰۱۹-۱۹۸۰

Şafak, Elif
Dukhtarān-i Ḥavvā
343 sider
Med baggrund i en velhavende muslimsk familie fra Istanbul oplever den unge kvinde Peri splittelsen 
mellem det, hun kommer fra, og Oxfords mange udfordringer og tilbud. Efter et sammenbrud vender 
hun tilbage til Tyrkiet.
Emneord: kvindeundertrykkelse; feminisme; forelskelse; venskab; identitet; filosofi; tro; islam; Tyrkiet; 
England; 1980-2019
Faustnummer: 48525814

شافاک، الیف

پنهان
به موازات رشح تاریخی دوران امپراطوری عثامنی، ”هویت”، ”زن بودن” و ”مرد بودن” به چالش کشیده می شود.

موضوع : مرموز، هویت، مردان، زنان

Şafak, Elif
Pinhān
303 sider
Ved siden af historien om det osmanniske imperium, udforskes og udfordres ideen om identitet og om 
”at være kvinde” og ”at være mand”.
Emneord: mystik; identitet; mænd; kvinder
Faustnummer: 46598806
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تربایی، بابک

گورخواب
بسیاری از افراد فقیر که جایی برای زندگی کردن ندارند، برای فرار از رسما، ناچارند شب را در گورهای خالی رس 

کنند. روایت این داستان بر اساس داستان واقعی بی خامنان ها در ایران است.

موضوع : بی خامنانی، بی خامنان ها، رشایط اجتامعی، فقرا، ایران

Tabarrāyī, Bābak
Gūr’khvāb
144 sider
Der er mange fattige, der ikke har et sted at bo, og for at slippe væk fra kulden, sover de i de tomme 
grave. Historien er baseret på sande begivenheder om hjemløsheden i Iran.
Emneord: hjemløshed; hjemløse; samfundsforhold; fattige; Iran
Faustnummer: 46830954

طبسی، سیدحسن

تاخون
پیش از انقالب پنجاه و هفت )۱۹۷۹ میالدی( در ایران، پزشکی یهودی به طرز مرموزی کشته می شود. قتل او را 

به مسلامنان ربط می دهند و باید بطور دقیق بررسی بشود.

موضوع : تروریسم، یهودی ها، مسلامنان، قتل، ایران، ۱۹۷۹-۱۹۷۰

Ṭabasī, Sayyid Ḥasan
Tā’khūn
109 sider
Før revolutionen i Iran i 1979 bliver en jødisk læge dræbt på mystisk vis. Hans drab bliver relateret til 
muslimer, og drabssagen skal afklares præcis.
Emneord: terrorisme; jødere; muslimere; drab; Iran; 1970-1979
Faustnummer: 46838297

تربیزپور، ماریا

کوچ
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : رشایط زندگی، زندگی، خانواده

Tabrīz’pūr, Mārīyā
Kūch
135 sider
Samling af korte noveller.
Emneord: levevilkår; livet; familien
Faustnummer: 47601134
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تابوکی، آنتونیو

فرشته ی سیاه
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : رشارت، رشیر

Tabucchi, Antonio
Firishtah-yi sīyāh
131 sider
Novellesamling.
Emneord: ondskab; det onde
Faustnummer: 47609909

طاهری، صمد

برگ هیچ درختی
سیامک در سفری به گذشته، از زندگی و دوران کودکی خود و آن زمان که به همراه خانواده اش در جنوب ایران 

زندگی می کرده می گوید.

موضوع : خاطرات، خانواده، ایران

Ṭāhirī, Ṣamad
Barg-i hīch dirakhtī
80 sider
I en rejse gennem tiden fortæller Siamak om sit liv siden han var barn og boede sammen med familien i 
den sydlige del i Iran.
Emneord: minder; familien; Iran; erindringer
Faustnummer: 48524451

طرزی، لیدا

هرگز یک فرشته را مبوس
عشق نه مرز می شناسد و نه مذهب. آدم می تواند عاشق شود و به مذهب و اعتقادات رشیک خود احرتام 

بگذارد.

موضوع : مذهب، عشق، جوانان، عاشقی

Ṭarzī, Līdā
Hargiz yik firishtah rā mabūs
192 sider
Kærlighed kender hverken grænser eller religion. Man kan forelske sig og respektere sin partners religion 
og holdninger.
Emneord: religion; kærlighed; unge; forelskesle
Faustnummer: 48967698
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تات شاهدوست، شهره

معشوقه ماه
عشق گاهی اوقات تاوان دارد. اما همیشه منی توان عشق حقیقی را پیدا کرد. آدم ها به راحتی فریب می خورند و 

وارد رابطه ای می شوند که رسانجام خوشی ندارد.

موضوع : عشق، احساسات، جوانان

Tāt Shahdūst, Shuhrah
Maʻshūqah-i māh
698 sider
Nogle gange skal man betale prisen for sin kærlighed. Men man finder ikke altid den ægte kærlighed, 
man bliver nemt snydt og kommer i et forhold, som ikke ender godt.
Emneord: kærlighed; følelser; unge
Faustnummer: 48557953

طایع، مهسا

صنم
راحله که همرس خود را از دست داده و از او  یک دخرت کوچولو دارد، دوباره ازدواج می کند تا دخرتش، صنم 

بتواند زندگی جدیدی را تجربه کند. آیا مرد تازه وارد همرس و پدر خوبی می شود؟

موضوع : مرگ، رشایط زندگی، ازدواج، فقدان، درگیری ها

Ṭāyiʻ, Mahsā
Ṣanam
264 sider
Rahilah, som har en lille datter, har mistet sin mand. Hun bliver gift igen for at kunne give sin datter, 
Sanam, et nyt liv. Bliver den nye mand en god mand og god far for dem?
Emneord: døden; levevilkår; ægteskab; tab; konflikter
Faustnummer: 38195778

طیاری، اعظم

سیروان
سیروان به دخرتی عالقه مند و با او در ارتباط است. دخرت اما علیرغم این عشق، با مرد دیگری ازدواج می کند. 

چطور چنین چیزی ممکن است، وقتی آن ها عاشق همدیگر بودند؟.

موضوع : عشق، فقدان، جوانان، ازدواج

Ṭayyārī, Aʻẓam
Sīrvān
513 sider
Sirvan er i et forhold med en pige, som han er forelsket i. Men trods deres kærlighed bliver pigen gift 
med en anden mand. Hvorfor, når nu de har været forelsket i hinanden?.
Emneord: kærlighed; tab; unge; ægteskab
Faustnummer: 38195573
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تولی ژان

آدم خواران
در یکی از روزهای آگوست سال ۱۸۷۰ مرد جوانی محل زندگی خود را به قصد رفنت به روستایی ترک می کند. پس 

از ساعاتی، او بازداشت، شکنجه و زنده زنده سوزانده و خورده می شود.

موضوع : تاریخ، رویدادها، مناسبت ها، فرانسه،

Teulé, Jean
Ādam’khvārān
114 sider
En dag i august 1870 forlader en ung mand sit hjem i Perigord for at besøge markedet i den nærmeste 
landsby. Et par timer senere er mange mennesker gået amok, og han er lynchet, tortureret, levende 
brændt og spist.
Emneord: historie; begivenheder; hændelser; Frankrig
Faustnummer: 48526268

تهرانی، مهشید

ترمه و گالب
زندگی پر از اتفاقات غافلگیرکننده است و زمانی رخ می دهد، که ما اصال” انتظار نداریم. آدم گاهی اوقات فکر 

می کند که انسان ها غیرقابل تغییر هستند.

موضوع : زنان، انسان ها، روابط، کیفیت زندگی، آسان خوان

Tihrānī, Mahshīd
Tirmah va gulāb
512 sider
Livet er fuld af overraskelser, der kommer, når man mindst venter dem. Nogle gange tror man, at 
mennesker ikke ændrer sig.
Emneord: kvinder; mennesker; relationer; livskvalitet; let at læse
Faustnummer: 46826167

ترویا، هانری

نان غربت
مرد بیوه و ثرومتندی که هیچ فرزندی ندارد تالش می کند مرد فقیری را وادار کند تا از دو فرزند خود بگذرد.

موضوع : ثرومتندان، مردان، کودکان، روابط والدین-فرزند

Troyat, Henri
Nān-i ghurbat
178 sider
En barnløs, rig enkemand søger med alle midler at få en fattig underordnet til at afstå sine to børn.
Emneord: rige; mænd; børn; forældre-barn forholdet
Faustnummer: 46761383
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تویرسکانی، امین

از پشت میز عدلیه
داستان های کوتاه طنز بر اساس داستان های واقعی و پرونده های گوناگون حقوقی.

موضوع : پرونده های حقوقی، طنز، قضات، ایران

Tuysirkānī, Amīn
Az pusht-i mīz-i ʻadlīyah
116 sider
Humoristiske noveller baseret på sande begivenheder og forskellige retssager i Iran.
Emneord: retssager; humor; dommere; Iran
Faustnummer: 46842456

تایلر، آن

ازدواج آماتوری
پائولین و مایکل در سال ۱۹۴۱ با هم مالقات می کنند. اکنون سه فرزند آن ها با خود فکر می کنند، آیا واقعا” آن 

ها مناسب همدیگرند یا بهرت است با افراد دیگری آشنا شوند و خوشبختی را تجربه کنند.

موضوع : عشق، روابط زناشویی، ازدواج، روزمرگی، آمریکا،

Tyler, Anne
Izdivāj-i āmāturī
492 sider
Pauline og Michael mødes i 1941, forelsker sig og bliver gift. Tre børn senere begynder de at tænke over, 
om de egentlig passer sammen, eller om de ville være lykkeligere med andre.
Emneord: kærlighed; parforhold; ægteskab; hverdagen; USA
Faustnummer: 48525466

امیدی، زهرا

شاه پری
شاه پری، دخرتک جوانی  که از ابتدای خردسالی درگیر مشکالت خانواده اش می باشد، به بغداد می گریزد، اما پس 

از مدتی دوباره به کشور بر می گردد و با رشایط جدیدی روبرو می شود.

موضوع : دخرتان، خانواده، مشکالت، بغداد، ایران، عراق

Umīdī, Zahrā
Shāh’parī
272 sider
Den unge pige, Shāh’parī, har været indblandet i familiens problemer, siden hun var lille. Hun flygter 
derfor til Baghdad, men efter et stykke tid vender hun tilbage og står i en ny situation.
Emneord: piger; familien; problemer; Baqdad; Iran; Iraq
Faustnummer: 48555322
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اریب، مهدیه

پردیس
هنگامی که امیرحسین والدین خود را از دست می دهد به تهران می آید و متوجه می شود که عمه اش متام ارثیه 

او را تصاحب کرده است. او فقط نوزده سال دارد و هیچ چیز برای ادامۀ زندگی ندارد.

موضوع : خانواده، روابط، فامیل، ارثیه، درگیری ها

Urīb, Mahdīyah
Pardīs
890 sider
Amir Husayn mister sine forældre og kommer til Teheran, hvor han finder ud af, at hans faster har taget 
hele hans arv. Han er kun 19 år og har intet at fortsætte livet med.
Emneord: familien; relationer; slægt; arv; konflikter
Faustnummer: 38194429

اسکویی، سارا

آدم های آن خانه
زن و شوهری با هفت فرزند خود، که هر کدام مشکالت و مسائل خود را دارند، در خانه ای بزرگ که زن از پدرش 

به ارث برده، زندگی می کنند.

موضوع : خانواده، روابط، داستان زندگی ها

Uskūyī, Sārā
Ādam’hā-yi ān khānah
140 sider
Et ægtepar og deres syv børn, med forskellige skæbner og problemer, bor i et stort og gammelt hus, som 
konen har arvet fra sin far.
Emneord: familien; relationer; livshistorier
Faustnummer: 48555233

امید، احمد

باب ارسار
رمان تاریخی جنایی در مورد یک گروه محقق که در صدد کشف جنایتی هستند که در هشتصد سال پیش رخ 

داده است.

موضوع : نگرش به زندگی، عرفان اسالمی، عشق، صوفی گری، خشونت

Ümit, Ahmet
Bāb-i asrār
510 sider
Historisk kriminalroman om en gruppe forskere, der prøver at løse en forbrydelse, som blev begået for 
800 år siden.
Emneord: livsanskuelse; islamisk mystik; kærlighed; sufisme; vold
Faustnummer: 48472966
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وزیری، غنچه

گیسیا
دخرتی کُرد که به فرهنگ و ادبیات خود عشق می ورزد، خاطرات خود با سه مرد مهم زندگیش را مرور می کند.

موضوع : دخرتان، فرهنگ، ادبیات، خاطره ها، کردها، ایران، کردستان

Vazīrī, Ghunchah
Gīsīyā
231 sider
En kurdisk pige, som elsker kurdisk kultur og litteratur, har en indre rejse, hvor hun gennemgår sine 
minder med tre vigtige mænd i sit liv.
Emneord: piger; kultur; litteratur; minder; kurdere; Iran; Kurdistan
Faustnummer: 46838343

وایلد، اسکار

شوهر دلخواه زنی بی اهمیت
مجموعه دو منایشنامه.

موضوع : ازدواج، زنان، مردان، روابط زناشویی، عشق

Wilde, Oscar
Shuhar-i dilkhvāh zanī bī’ahamīyat
225 sider
To skuespil.
Emneord: ægteskab; kvinder; mænd; parforhold; kærlighed
Faustnummer: 46802012

ویلیامز، جان

استونر
ویلیام استونر فرزند یک خانواده از میسوری آمریکا، در سال ۱۹۱۰ به مدرسه کشاورزی فرستاده می شود. اما او 

دنیای ادبیات را انتخاب می کند، به تدریس در دانشگاه مشغول می شود و دیگر به مزرعه والدین خود بر منی 

گردد.

موضوع : مردان، هویت، ازدواج، روابط پدر-دخرت، ادبیات، درگیری ها، حرفه ها، میسوری، آمریکا، ۱۹۱۹-۱۹۱۰، 

۱۹۵۹-۱۹۵۰ ،۱۹۴۹-۱۹۴۰ ،۱۹۳۹-۱۹۳۰ ،۱۹۲۹-۱۹۲۰

Williams, John
Istunir
308 sider
Husmandssønnen William Stoner fra Missouri, USA, bliver i 1910 sendt på landbrugsskole, men vælger 
litteraturens verden, bliver universitetslærer og vender ikke tilbage til forældrenes gård.
Emneord: mænd; identitet; ægteskab; far-datter-forholdet; litteratur; konflikter; karriere; Missouri; USA; 
1910-1919; 1920-1929; 1930-1939; 1940-1949; 1950-1959
Faustnummer: 48462928

95



ویلیام، تنسی

گربه روی شیروانی داغ
یک خانواده آمریکایی درگیر بحران هستند. از یک طرف پدر خانواده که رسطان دارد، از بیامری خود بی خرب 

است، از آن طرف فرزندان او در حال جنگ بر رس ارثیه هستند.

موضوع : خانواده، بحران، روابط، آمریکا

Williams, Tennessee
Gurbah rū-yi shīrvānī-i dāgh
143 sider
En amerikansk familie er i krise. Faren er ikke klar over, at han har kræft, mens hans børn kæmper med 
hinanden om, hvem der skal arve mest fra ham.
Emneord: familien; krise; relationer; USA
Faustnummer: 47660459

یادعلی، یعقوب

متغیر منصور
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : زندگی، خانواده، روابط

Yād’alī, Ya’qūb
Mutighayir Manṣūr
116 sider
Novellesamling.
Emneord: livet; familien; relationer
Faustnummer: 46640578

یلفانی، محسن

بهار هر سال...
منایشنامه. یک خانواده در رشایط سیاسی حاکم بر ایران در دوران بعد از انقالب پنجاه و هفت اتفاقات تلخی را  

تجربه می کنند.

موضوع : رشایط سیاسی، رشایط زندگی، خانواده، رشایط اجتامعی، ایران

Yalfānī, Mụhsin
Bahār-i har sāl ...
152 sider
Skuespil. En familie oplever forfærdelige ting under de politiske forhold efter revolutionen i Iran i 1979.
Emneord: politiske forhold; levevilkår; familien; samfundsforhold; Iran
Faustnummer: 47799473
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یاقوتی، منصور

چراغی بر فراز مادیان کوه
چراغ، چوپانی است که باید گله گوسفند را به چرا بربد، اما اجازه این کار را ندارد. او با این مسئله مبارزه می کند، 

که البته مشکالتی هم برای او خواهد داشت.

موضوع : روستاها، رشایط زندگی، روابط، فئودالیسم، درگیری ها

Yāqūtī, Manṣūr
Chirāghī bar farāz-i Mādīyān’kūh
158 sider
En flok får skal føres til bjergene, men hyrden, Chirāgh, får ikke lov til det. Han kæmper mod, og det giver 
ham selvfølgelig mange problemer.
Emneord: landsbyer; levevilkår; relationer; feudalisme; konflikter
Faustnummer: 47741424

یرثبی، چیستا

دخرتک شب طوالنی و راحیل
مجموعه دو منایشنامه.

موضوع : افسانه ها، داستان ها، عشق، حسادت، مرگ، ایران

Yas̲ribı̄, Chı̄stā
Dukhtarak shab-i ṭūlānī va Rāḥīl
90 sider
To skuespil.
Emneord: myter; fortællinger; kærlighed; jalousi; døden; Iran
Faustnummer: 47632285

یزدانی خرم، مهدی

خون خورده
روایت زندگی پنج برادر در دهه هشتاد میالدی در ایران. محسن که جوان است و در حال تحصیل، باید کاری را به 

انجام برساند که به این پنج برادر مربوط می شود. این چه کاریست؟

موضوع : مرگ، برادران، روابط، رشایط اجتامعی، روابط اجتامعی

Yazdānī Khurram, Mahdī
Khūn’khurdah
271 sider
Livshistorie om fem brødre i 1980’erne i Iran. Muhsin, som er ung og under uddannelse, har en opgave, 
som er relateret til de fem brødre. Hvad går opgaven ud på?
Emneord: døden; brødre; relationer; samfundsforhold; sociale forhold
Faustnummer: 46821114
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یکتا، مینا

فردا همه چیز متام می شود
آیا عدالت، پیروز مبارزات زندگی ماست؟ این پرسش همیشگی همۀ انسان هاست، اما هیچ پاسخ درستی برای آن 

وجود ندارد.

موضوع : عدالت، روابط، زندگی، رشایط زندگی، آسان خوان

Yiktā, Mīnā
Fardā hamah chīz tamām mī’shavad
374 sider
Kan retfærdigheden overvinde kampen i vores liv? Dette er det evige spørgsmål, som alle spørger om, 
men der findes ikke et konkret svar.
Emneord: retfærdighed; relationer; livet; levevilkår; let at læse
Faustnummer: 46821149

یو، هوآ

خون فروش
روایت زندگی مردی که مجبور است برای امرار معاش خانواده اش، خون خود را بفروشد. کتاب همچنین نگاهی 

انتقادی به زندگی مردم چین در دورانی دارد که مائو بر مسند قدرت بود.

موضوع : خانواده، فقر، چین، ۱۹۵۹-۱۹۵۰

Yu, Hua
Khūn’furūsh
271 sider
Menneskeligt portræt af en mand, der i kampen for sin familie risikerer livet ved at sælge sit blod. 
Samtidig en satirisk skildring af livet i Kina under Maos styre.
Emneord: familien; fattigdom; Kina; 1950-1959
Faustnummer: 46598717

یونان، رسول

همه به هم شب به خیر گفتند اما کسی نخوابید
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : عشق، خانواده، دلتنگی، احساسات، ایران

Yūnān, Rasūl
Hamah bah ham shab’bah’khayr guftand ammā kasī nakhvābīd
144 sider
Novellesamling.
Emneord: kærlighed; familien; savn; følelser; Iran
Faustnummer: 46831098
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زمانی، بابک

بعد از ابر
آدم وقتی عاشق می شود، همه را فراموش می کند. اگر آدم با هامن که عاشقش هست باشد، دیگران برایش مهم 

نیستند.

موضوع : عشق، عاشقی، ارزش های زندگی

Zamānī, Bābak
Baʻd az abr
256 sider
Når man er forelsket, glemmer man alt om de andre. Hvis man er sammen med en, man er forelsket i, er 
det ikke så vigtigt at være sammen med andre mennesker.
Emneord: kærlighed; forelskelse; livsværdier
Faustnummer: 46838386

زمانی، ساناز

اقامت ابدی
جسد دو مرد در کنار یک تاکسی در بزرگراهی در جنوب تهران پیدا شده است. آیا قتلی رخ داده؟ و این قتل 

چگونه باید بررسی شود؟

موضوع : جنایی، مرگ، قتل، مأموران پلیس

Zamānī, Sānāz
Iqāmat-i abadī
215 sider
To mænd er blevet fundet døde ved siden af en taxa på en motorvej syd for Teheran. Er det en drabssag, 
og hvordan skal den opklares?
Emneord: krimi; døden; drab; politibetjente
Faustnummer: 46814487

زمانی، ساناز

خاموش خانه
کوروش، مهندس جوان طی مأموریت کاری راهی آملان می شود. آنجا دستگاه شنودی می خرد، تا بتواند از رازهای 

دیگران رس درآورد.

موضوع : رازها، روابط، هیجان، مردان، آملان، ایران

Zamānī, Sānāz
Khāmūsh’khānah
208 sider
Den unge ingeniør, Kūrush, har en tjensterejse til Tyskland. Der køber han aflytningsudstyr, fordi han vil 
finde ud af andres hemmeligheder.
Emneord: hemmeligheder; relationer; spænding; mænd; Tyskland; Iran
Faustnummer: 46814452
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زمانی، سپیده

داِر واش
پدر شمسیه به علت مسائل سیاسی تبعید شده و  از همین رو خانواده ناچارند به شهری دیگر نقل مکان کنند. 

شمسیه در آنجا با مرد جوانی یک مدرسه تأسیس می کنند و رفته رفته عاشق هم می شوند.

موضوع : زنان، عشق، رشایط سیاسی، آسان خوان

Zamānī, Sipīdah
Dār-i vāsh
128 sider
Shamsiah flytter sammen med sin familie til en anden by, fordi hendes far af politiske årsager bliver 
sendt i eksil. Der vil hun sammen med en ung fyr forsøge at stifte en skole. De to bliver efterhånden 
forelsket i hinanden.
Emneord: kvinder; kærlighed; politiske forhold; let at læse
Faustnummer: 46838262

زانزینگر، ویلیام

زیر نور جنایت
دخرتی مفقود شده و سن کلود باید او را پیدا کند، اما متوجه می شود، دخرت متام مدت نام و ظاهر خود را تغییر 

می داده. در همین حال مردی که باید در پیدا کردن دخرت به سن کلود کمک کند، ناپدید می شود.

موضوع : رازها، دخرتان، هیجان، جنایی

Zanzinger William
Zīr-i nūr-i jināyat
310 sider
En pige forsvinder, og St Cloud skal forsøge finde hende. Han finder ud af, at pigen hele tiden skifter navn 
og udseende. Samtidig forsvinder manden, der skal hjælpe St Cloud til at finde pigen.
Emneord: hemmeligheder; piger; spænding; krimi
Faustnummer: 38199919

زرگر، مهدیه

ساکنان برزخ
دخرتی در مورد مشاهدات خود در یک خانه می نویسد. او از سوراخ کلید به خانه می نگرد و می داند چه 

اتفاقاتی در آن جا رخ داده. او می داند قاتل کیست و چه کسی به قتل رسیده است.

موضوع : خانواده، جنایی، کودکان، روابط، قتل، رازها

Zargar, Mahdīyah
Sākinān-i barzakh
152 sider
En pige fortæller om sine observationer fra et hus. Der kigger hun gennem nøglehullet, og hun ved, hvad 
der er sket. Hun ved, hvem det er, der er blevet dræbt, og hvem der har begået forbrydelsen.
Emneord: familien; krimi; børn; relationer; mord; drab; hemmeligheder
Faustnummer: 38192604
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زارع، الله

بی تابوت
پلیس در ایام عید چمدانی حاوی جسد یک زن پیدا می کند، که باید پرونده این قتل را بررسی کند.

موضوع : جنایی، زنان، قتل، مأموران پلیس، ایران، تهران

Zāriʻ, Lālah
Bī’tābūt
208 sider
Under nytårsferien i Teheran finder politiet en kuffert, der indeholder et kvindelig. Nu skal denne 
drabssag opklares.
Emneord: krimi; kvinder; drab; politibetjente; Iran; Teheran
Faustnummer: 46801903

زنده بودی، فاطمه

سایه های ابریشمی
مجموعه داستان های کوتاه با الهام از زندگی در جنوب ایران.

موضوع : عشق، خانواده، رشایط زندگی، احساسات، ایران، بوشهر

Zindah’būdī, Fāṭimah
Sāyah’hā-yi abrīshamī
88 sider
Samling af noveller, som er inspiretet af livet i den sydlige del af Iran.
Emneord: kærlighed; familien; levevilkår; følelser; Iran; Bushihr
Faustnummer: 46831071

زوال، امیل

رؤیا
رمان در مورد آنژلیک، دخرتک یتیمی که در فضای مذهبی شهر بومون بزرگ می شود و در مراسم روز عروسی 

خود فوت می کند.

موضوع : دخرتان، مذهب، مرگ، رشایط زندگی

Zola, Émile
Ruʼyā
384 sider
Roman om den forældreløse Angelique, der opdrages i et religiøst miljø i domkirkebyen Beaumont, og 
som dør på sin bryllupsdag lige efter vielsen.
Emneord: piger; religion; døden; levevilkår
Faustnummer: 48482902
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آخرین روزهای سال
مجموعه داستان های برگزیده اولین دوره جایزه ادبی ارغوان.

موضوع : روابط، سال نو، سنت ها، ایران

Ākharīn rūz’hā-yi sāl
107 sider
Samling af noveller, der har været med i Arghavans første litteraturpris.
Emneord: relationer; nytår; traditioner; Iran
Faustnummer: 46659287
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Faglitteratur
ادبیات اختصاصی



نامجو، محسن

چهار مقاله
مجموعه مقاالت در مورد نوستالژی و دلتنگی برای روزهای خوب گذشته.

موضوع : ایران، نوستالژی، دوران جوانی، دوران کودکی، میراث فرهنگی، دلتنگی، احساسات

04.1 - artikler
Nāmjū, Muḥsin
Chihār maqālah
156 sider
Samling af artikler om nostalgi og længsel efter de gode gamle dage.
Emneord: Iran; nostalgi; ungdom; barndom; kulturarv; længsel; følelser
Faustnummer: 46097629

گارسیا مارکز، گابریل

رسوایی قرن و دیگر نوشته ها
گلچینی از مقاله های مختلف نویسنده از پایان دهۀ چهل تا اواسط دهۀ هشتاد میالدی.

موضوع : مقاله های مختلف، مقاله ها، ۱۹۰۰-۱۹۹۹

04.882 - artikler
García Márquez, Gabriel
Rusvāyī-i qarn va dīgar nivishtah’hā
382 sider
Et udvalg af forfatterens journalistiske artikler fra slutningen af 1940’erne til midten af 1980’erne.
Emneord: blandede skrifter; essays; 1900-1999
Faustnummer: 48964966

دوباتن، آلن

اخبار
اخبار در همه جا وجود دارد و ما همچنان از صبح تا شب آن ها را دنبال می کنیم. این اخبار با مغز و ذهن ما چه می کنند؟.

موضوع : اخبار، روزنامه نگاری، رسانه ها، رسانه های جمعی

07.1 - medier
de Botton, Alain
Akhbār
252 sider
Nyheder findes der altid og alle steder, og vi følger dem fra morgen til aften. Hvad kan de gøre ved vores 
sind?.
Emneord: nyheder; journalistisk; medier; massemedier
Faustnummer: 48526217
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کنفیلد، جک

غذای جان برای نوجوانان
نوجوان بودن چالشی بزرگ است هم برای نوجوانان و هم برای والدین. این چالش ها ممکن است منجر به رفتار خودتخریب گونه و 

یا اعتیاد در نوجوان بشود. بیشرت نوجوانان که بیامری، طالق و مشکالت دیگری را تجربه می کنند، برای داشنت یک زندگی خوب دچار 

مشکل می شوند.

موضوع : جوانان، احساسات، رشد، افرسدگی

13.43 - psykologi
Canfield, Jack
Ghaẕā-yi jān barā-yi nu’javānān
463 sider
At være teenager er meget udfordrende både for de unge og for forældrene. Udfordringerne ved at være 
teenager kan være selvdestruktiv adfærd, stofmisbrug og lignende. 
Emneord: unge; følelser; trivsel; depression
Faustnummer: 46706412

بایر، مایک

خود برتر
آیا تا بحال به زندگی خود فکر کردید؟ آیا همیشه هامنی هستید که می خواستید باشید؟ آیا سعی کردید مشکالت و موانع را نادیده 

بگیرید و یک زندگی بهرت برای خود بسازید؟.

موضوع : رشد شخصی، خودیاری، پیرشفت شخصی

15.2 - psykologi
Bayer, Mike
Khvud-i bartar
368 sider
Har du nogensinde tænkt over dit liv? Har du altid været den person, du gerne ville være? Har du prøvet at 
gå uden om forhindringer og få et bedre liv?.
Emneord: selvudvikling; selvhjælp; personlig udvikling
Faustnummer: 48967272

بیشاپ، گری جان

خودت را به فنا نده
آیا تا به حال احساس کردید مثل یک موش بر چرخ، چرخ زندگی را می چرخانید، اما انگار به جایی منی رسید؟ اگر چنین است، پس شام 

قربانی تردیدهای خود هستید.

موضوع : رشد شخصی، کیفیت زندگی، پیرشفت شخصی، خودیاری

15.2 - psykologi
Bishop, Gary John
Khudat rā bah fanā nadah
133 sider
Har du nogensinde følt som en hamster på et hjul, der i rasende fart kører dig gennem livet, men du 
alligevel på en eller anden måde ingen steder kommer? Hvis svaret på disse spørgsmål er ja, så er du offer 
for din egen tvivl.
Emneord: selvudvikling; livskvalitet; personlig udvikling; selvhjælp
Faustnummer: 46659562

105



برشا، مایک

امروز روز پیروزی توست
راهنامی چگونگی مقابله با تغییرات با تغییر در دیدگاه و زندگی خود.

موضوع : هرن زندگی، سالمت، کیفیت زندگی، رشد شخصی، خوشبختی، موفقیت

15.2 - psykologi
Brescia, Mike
Imrūz rūz-i pīrūzī-i tust
463 sider
Vejledning om hvordan man kan imødegå forandringer ved at ændre sig selv og sit livssyn.
Emneord: livskunst; velvære; livskvalitet; selvudvikling; lykke; succes
Faustnummer: 46745213

کالین، آلن

تو منی توانی روزم را خراب کنی
کتابی در مورد خودیاری همراه با پنجاه و دو توصیه در مورد مثبت اندیشی و موفقیت و شادی.

موضوع : موفقیت، رشد شخصی، خودیاری

15.2 - psykologi
Klein, Allen
Tu nimī’tavānī rūzam rā kharāb kunī
311 sider
En selvhjælpsbog med 52 tips om at tænke positivt og derved opnå glæde og succes.
Emneord: succes; personlig udvikling; selvhjælp
Faustnummer: 47632056

پوهلر، ایمی

بله خواهش می کنم
نویسنده و بازیگر با روایت داستان زندگی خود به موضوعاتی از جمله عشق و دوستی می پردازد. او معقتد است، آدمی باید خود را 

باور داشته باشد و از آن که هست و به آن چه اعتقاد دارد، واهمه ای نداشته باشد.

موضوع : رشد شخصی، خودیاری، پیرشفت شخصی، عشق، زنان، رشایط زندگی

15.2 - psykologi
Poehler, Amy
Balah khvāhish mī’kunam
232 sider
Forfatteren, som er skuespiller, fortæller via sine personlige historier om forskellige emner blandt andet 
kærlighed og venskab. Hun mener, at man skal tro på sig selv, og at man ikke skal være bange for den 
person man er, og de holdninger man har.
Emneord: selvudvikling; selvhjælp; personlig udvikling; kærlighed; kvinder; levevilkår
Faustnummer: 48981399
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ری، جیمز آ.

علم موفقیت
چگونه می توان به سالمت و شادی بیشرتی رسید؟ چگونه می توان قدرت بیشرتی پیدا کرد تا به رویاهای خود جامه عمل پوشاند.

موضوع : هرن زندگی، سالمت، کیفیت زندگی

15.2 - psykologi
Ray, James A
ʻIlm-i muvafaqqīyat
219 sider
Hvordan kan man opnå mere livsglæde og velvære? Hvordan kan man arbejde med at udvikle sine styrker 
for at få sine drømme opfyldt?.
Emneord: livskunst; velvære; livskvalitet
Faustnummer: 46745256

عبدالصمد، حامد

آیا اسالم را می توان نجات داد؟
کارشناس علوم سیاسی مرصی-آملانی بحثی در خصوص اسالم دارد و پرسشی را مطرح می کند،که آیا اصال” می توان اسالم را نجات داد.

موضوع : مرص، اسالم، مسلامنان، فاشیسم، دموکراسی

29.7 - islam
Abdel-Samad, Hamed
Āyā islām rā mī’tavān nijāt dād?
205 sider
Den tysk-egyptiske politolog diskuterer islam og stiller spørgsmål ved, om man overhovedet kan redde 
islam.
Emneord: Egypten; islam; muslimer; fascisme; demokrati
Faustnummer: 46060407

عبدالصمد، حامد

محمد، یک تسویه حساب
کارشناس علوم سیاسی مرصی-آملانی از دو جنبه بنیانگذار دین اسالم، حرضت محمد را مورد بحث قرار می دهد. از طرفی به پیام های 

صلح جویانۀ او می پردازد و از طرف دیگر جنگ های مسلحانۀ وی علیه کافران.

موضوع : اسالم، مسلامنان، مذهب

29.7 - islam
Abdel-Samad, Hamed
Muḥammad, yik tasvīah ḥisāb
239 sider
Den tysk-egyptiske statsvidenskabsmand diskuterer konflikten imellem Islams grundlæggers fredselskende 
beskeder på den side og opfordringen til en væbnet kamp mod vantro på den anden side.
Emneord: islam; muslimer; religion
Faustnummer: 47600545
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بامدادان، مزدک

مغاک تیره تاریخ
پژوهشی با استناد بر قران و منابع اسالمی. اولین پرسش اساسی چنین است: آیا روایت های تاریخی در مورد اسالم و مسلامنان دارای 

اعتبار است؟.

موضوع : مذهب، اسالم، باور، مسلامنان، تاریخ

29.7 - islam
Bāmdādān, Mazdak
Maghāk-i tīrah-i tārīkh
218 sider
En undersøgelse baseret på Qur’an og islamiske kilder. Det første grundlæggende spørgsmål er: Er 
historiske fortællinger om islam og muslimer troværdige?.
Emneord: religion; islam; tro; muslimer; historie
Faustnummer: 46060415

گروس، مارکوس

در باره تأثیرات بودیسم بر اسالم
نویسنده به ارتباط میان اسالم و بودیسم و همچنین تأثیرات بودیسم بر اسالم می پردازد. همراه با مقاله و جستاری از ایگناز گلدزیهردر 

مورد همین موضوع.

موضوع : اسالم، بودیسم، مذهب

29.7 - islam
Groos, Markus
Dar bārah-i taʼs̲īrāt-i būdīsm bar islām
175 sider
Forfatteren undersøger sammenhængen mellem islam og buddhisme, samt den indflydelse buddhismen 
har på islam. Bogen indeholder også en artikel om samme emne skrevet af Ignaz Goldziher.
Emneord: islam; buddhisme; religion
Faustnummer: 47752108

لنگرودی، آرمین

چگونه مسلامن شدیم؟
نویسنده مبتنی بر پژوهش های مستند موجود، در مورد پیدایش و گسرتش اسالم می نویسد.

موضوع : اسالم، مذهب، مسلامنان

29.7 - islam
Langarūdī, Ārmīn
Chigūnah musalmān shudīm?
268 sider
Baseret på dokumentariske undersøgelser skriver forfatteren om begyndelsen og udbredelsen af islam.
Emneord: islam; religion; muslimer
Faustnummer: 46065891
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لنگرودی، آرمین

ارتداد در مسیحیت آغازین و نقش آن در پیدایش و گسرتش اسالم
در مورد عدم شناخت تاریخچه دین مسیحیت در سوریه، ومتون یونانی و یهودی. شناخت هرچه بیشرت ریشه های فرهنگی و مسیحی 

قرآن، از اهمیت آن کم خواهد کرد.

موضوع : اسالم، مسیحیت، مذهب

29.7 - islam
Langarūdī, Ārmīn
Irtidād dar masīḥīyat-i āghāz̲īn va naqsh-i ān dar paydāyish va gustarish-i 
islām
153 sider
Om det manglende kendskab til kristendoms historie i Syrien, samt græske og jødiske kontekster. Jo mere 
vi bliver bekendt med Koranens kulturelle og kristne rødder, desto mindre reduceres betydningen.
Emneord: islam; kristendom; religion
Faustnummer: 47754046

آموزگار، ژاله

اسطورۀ زندگی زردشت
در مورد زرتشت و زندگی اسطوره ای او.

موضوع : اسطوره شناسی، مذهب، دین زرتشت، تاریخ

29.8 - mytologi
Āmūzgār, Zhālah
Usṭūrah’i zindigī Zardusht
200 sider
Om Zarathustra og hans mytologiske liv.
Emneord: mytologi; religion; zarathustrisme; historie
Faustnummer: 48990975

هینلز، جان

شناخت اساطیر ایران
در مورد اسطوره شناسی و خدایان و الهه های مختلف.

موضوع : اسطوره شناسی، مذهب، تاریخ، ایران

29.8 - mytologi
Hinnells, John Russell
Shinākht-i asāṭīr-i Irān
212 sider
Om persisk mytologi og forskellige guder og guderinder.
Emneord: mytologi; religion; historie; Iran
Faustnummer: 48991122
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ما و جهان اساطیری
گفتگوی دو نویسنده مشهور ایرانی در قالب مصاحبه در مورد اساطیر ایران.

موضوع : اسطوره شناسی، مذهب، ادبیات، ایران

29.8 - mytologi
Mā va jahān-i asāṭīrī
159 sider
En samtale i form af et interview mellem to kendte iranske forfattere om iransk mytologi.
Emneord: mytologi; religion; litteratur; iran.
Faustnummer: 46745388

صباحی، محمود

جامعه تعزیه
بحثی موشکافانه در مورد جوامع و فرهنگ های متفاوت، با عطف به تعزیه و نقش آن در جامعۀ ایران.

موضوع : مذهب، فرهنگ، جامعه، ایرانی ها، ایران

30.13 - samfund
Ṣabāḥī, Maḥmūd
Jāmiʻah-’i taʻzīyah
319 sider
En uddybende diskussion om forskellige kulturer og samfund med fokus på det iranske samfund. Baseret 
på passionsspil og dets rolle i det iranske samfund.
Emneord: religion; kultur; samfund; iranere; Iran
Faustnummer: 46060628

بنت، جسیکا

باشگاه مشت زنی فمینیستی
نویسنده با طنزی خاص به زنانی که در محیط کار خود با مواردی از جمله نابرابری، تحقیر زنان و دخرتان و تبعیض جنسیتی مواجه 

هستند، راهکارهایی ارائه می دهد.

موضوع : زنان، فمینیسم، کار، مردان، موفقیت

30.172 - kvinder
Bennett, Jessica
Bāshgāh-i musht’zanī-i fimīnīstī
259 sider
På en humoristisk måde giver forfatteren vejledning til kvinder, som har problemer på arbejdsplads, der 
blandt andet omfatter ligestilling, seksualisering og fornedrelse af piger og kvinder.
Emneord: kvinder; feminisme; arbejde; mænd; succes
Faustnummer: 48554113
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فرخی، معین

یک روایت غیرسیاسی از یک اتفاق سیاسی:

انتخابات ۹۶
نویسنده به ستادهای مختلف انتخاباتی می رود و از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ در ایران گزارشی تهیه می کند.

موضوع : رشایط سیاسی، رئیس جمهورها، تاریخ، ایران، ۲۰۱۰-۲۰۱۹

32.28217 - politik
Farrukhī, Muʻīn
Yik ravāyat-i ghayr-i sīyāsī az yik ittifāq-i sīyāsī :
83 sider
Forfatteren tager til forskellige valgområder og laver rapport under præsidentvalg i Iran i 2017.
Emneord: politiske forhold; præsidenter; historie; Iran; 2010-2019.
Faustnummer: 46745167

کاظم زاده، رضا

روانشناسی خشونت سیاسی
کتاب با نگاهی بر اختناق، تجاوز، شکنجه و مسائلی از این قبیل، به نظام سیاسی و متامیت خواهی در ایران می پردازد.

موضوع : رشایط سیاسی، رشایط اجتامعی، تاریخ، تجاوز جنسی، ایران

32.28217 - politik
Kāẓim’zādah, Riz̤ā
Ravān’shināsī-i khushūnat-i sīyāsī
247 sider
Bogen tager udgangspunkt i det iranske politiske system og totalitarismen i Iran med fokus på forskellige 
form af undertrykkelse som voldtægt, tortur og lignende.
Emneord: politiske forhold; samfundsforhold; historie; voldtægt; Iran
Faustnummer: 47736501

این سانسور لعنتی
مصاحبه های گوناگون در مورد موضوع »سانسور« با افراد رسشناس ایرانی از جمله مهرانگیز کار، عباس میالنی، فرزانه میالنی.

موضوع : آزادی بیان، رشایط سیاسی، سانسور، ایران، مصاحبه ها

32.3 - politik
In sānsūr-i laʻnatī
400 sider
Forskellige interviews med kendte iranske personer blandt andet Mihr’angīz Kār, ʻAbbās Mīlānī, Farzānah 
Mīlānī om emnet ”censur”.
Emneord: ytringsfrihed; politiske forhold; censur; Iran; Interview
Faustnummer: 47655595
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آزاد، علی

بررسی اندیشه های انقالبی مارکس در دست نوشته های اقتصادی و فلسفی

پاریس )۱۸۴۴(
مروری بر اندیشه های انقالبی کارل مارکس در حوزۀ فلسفه و اقتصاد و دست نوشته های او در پاریس در سال ۱۸۴۴.

موضوع : مارکسیسم، اقتصاد، فلسفه

33.1 - filosofi
Āzād, ʻAlī
Barrasī-i andīshah’hā-yi inqilābī-i Marks dar dast’nivishtah’hā-yi iqtiṣādī va 
falsafī
130 sider
Forfatteren gennemgår revolutionær tænkning hos Karl Marx inden for filosofi og økonomi.
Emneord: marxisme; økonomi; filosofi
Faustnummer: 47750695

سوییت لند، دارلین

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان
نگرشی به چالش های اجتامعی، احساسی و عصبی نسل جوان. با توصیه های مفید برای پرورش جوانانی که احساس امنیت می کنند و 

استقالل فکری دارند.

موضوع : رفتار، مشکالت، تربیت، یادگیری، آموزش، رشد، برای معلمین، برای والدین

37.2 - opdragelse
Sweetland, Darlene
Āmūzish-i tafakkur bah kūdakān va naw’javānān
278 sider
Bogen giver indsigt i de sociale, fødselsmæssige og neurologiske udfordringer, der er for den unge 
generation. Med praktiske tips til at opdrage børn, der er trygge, uafhængige og kan tænke for sig selv.
Emneord: adfærd; problemer; opdragelse; læring; undervisning; trivsel; for lærere; for forældre
Faustnummer: 48997309

علی بیک، هنگامه

چپ دست ها بدانند
چپ دست بودن اصال” بد نیست، برعکس خیلی هم خوب است و مفید، که می تواند افراد را در موقعیت های مختلف کمک کند. 

کتاب در مورد مشکالتی است که افراد چپ دست بطور معمول در خانه و جامعه با آن ها روبرو هستند.

موضوع : متفاوت، چپ دستی، نوروفیزیولوژی، رفتار، مشکالت

61.28 - sundhed
ʻAlī Bayk, Hingāmah
Chap’dast’hā bidānand
136 sider
At være venstrehåndet er slet ikke dårligt, tværtimod er det en nyttig træk, som kan hjælpe personen i 
forskellige situationer. Bogen handler også om de vanskeligheder, som venstrehåndede personer hyppigt 
møder blandt andet i hjemmet og samfundet.
Emneord: anderledes; venstrehåndethed; neurofysiologi; adfærd; problemer
Faustnummer: 48991823
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رامیا، ساویرتی

نیروهای شفابخش آب
راهنامی قدم به قدم برای درمان دردها از طریق آب درمانی.

موضوع : آب، درمان، آب درمانی، درمان درد

61.542 - sundhed og sygdomme
Ramaiah, Savitri
Nīrū’hā-yi shafā’bakhsh-i āb
56 sider
En trinvis guide til forbedring af helbred ved hjælp af Hydro terapi.
Emneord: vand; behandling; hydroterapi; smertebehandling
Faustnummer: 47659485

کار، کریس

توصیه های بسیار جذاب برای رسطان
کریس کار، هرنپیشه و عکاس بر اساس یادداشت هایی در مورد دست و پنجه نرم کردن با بیامری رسطان کبد خود توضیح می دهد.

موضوع : رسطان، درمان، بیامران رسطانی، خاطرات، برای بیامران رسطانی

61.606 - sundhed og sygdomme
Carr, Kris
Tuṣīyah’hā-yi bisīyār jaẕẕāb barā-yi saraṭān
319 sider
Baseret på nogle notater beretter skuespillerinden og fotografen Kris Carr om sin kamp mod leverkræft.
Emneord: kræft; behandling; kræftpatienter; erindringer; for kræftpatienter.
Faustnummer: 46659511

وردوین، کریسی

افرسدگی کودک و نوجوان
مروری بر بیامری افرسدگی با توضیحاتی در مورد انواع مختلف آن، معرفی مخترص روش های مختلف درمان ، ترشیح عوامل حیاتی و 

تأثیر این عوامل  بر این بیامری.

موضوع : افرسدگی، کودکان، درمان، جوانان

61.643 - sundhed og sygdomme
Verduyn, Chrissie
Afsurdigī-i kūdak va naw’javān
256 sider
Gennemgang af emnet depression med definitioner af forskellige former for depressioner, korte 
præsentationer af alternative metoder til behandling af sygdommen og beskrivelse af livsfaktorer, der 
influerer på sygdommen.
Emneord: depression; børn; behandling; unge
Faustnummer: 47631149
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پوکی استخوان
در مورد بیامری پوکی استخوان، پیشگیری و درمان و کنرتل این بیامری. همچنین توصیه هایی در مورد خوددرمانی به همراه راهنامی 

ورزش و تغذیه.

موضوع : پوکی استخوان، پیشگیری، درمان، بیامری های استخوانی

61.65 - sundhed og sygdomme
Pūkī-i ustukhān
34 sider
Om osteoporose, forebyggelse, behandling og kontrol af osteoporose. Vejledning og anbefaling om egen 
behandling med motion og ernæring.
Emneord: knogleskørhed; forebyggelse; behandling; knoglesygdomme
Faustnummer: 46745264

آشپزی چینی
کتاب  آشپزی چینی به همراه طرز تهیه آن ها.

موضوع : آشپزی، چین، کتاب های آشپزی، دستورالعمل ها

64.102 - madlavning
Āshpazī-i chīnī
88 sider
Kogebog med opskrifter på kinesisk mad.
Emneord: madlavning; Kina; kogebøger; opskrifter.
Faustnummer: 46066421

خودآموز جامع بافتنی بدون میل ۱
کتاب مصور بافتنی بدون میل به همراه دستورالعمل و الگوی مدل های مختلف.

موضوع : بافتنی، الگوهای بافتنی، الگوها

64.64 - håndarbejde
Khvud’āmūz-i jāmiʻ-i bāftanī bidūn-i mīl 1
84 sider
Illustreret bog om strikning uden at bruge nål, med opskrifter til mange forskellige modeller.
Emneord: strikning; strikkeopskrifter; opskrifter
Faustnummer: 48990851
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لینسن، هافرن

دنیای هرن خودآموز جامع قالب بافی مانداال )۱(
کتاب مصور با طرح های مختلف قالب بافی مانداال. به همراه عکس، منت، وسایل و تکنیک.

موضوع : قالب بافی، مانداال، الگوی قالب بافی، الگوها، طرح ها

64.65 - håndarbejde
Linssen, Haafner
Dunyā-yi hunar-i Khud’āmūz-i jāmi’-i qulāb’bāfī-i Māndālā (1)
84 sider
Illustreret bog med forskellige mønstre, som er baseret på mandalaer. Med gennemgang i billeder og tekst 
af redskaber og teknikker.
Emneord: hækling; mandalaer; hækleopskrifter; opskrifter; mønstre
Faustnummer: 46716035

لینسن، هافرن

دنیای هرن خودآموز جامع قالب بافی مانداال )۲(
کتاب مصور با طرح های مختلف قالب بافی مانداال. به همراه عکس، منت، وسایل و تکنیک.

موضوع : قالب بافی، مانداال، الگوی قالب بافی، الگوها، طرح ها

64.65 - håndarbejde
Linssen, Haafner
Dunyā-yi hunar-i Khud’āmūz-i jāmi’-i qulāb’bāfī-i Māndālā (2)
84 sider
Illustreret bog med forskellige mønstre, som er baseret på mandalaer. Med gennemgang i billeder og tekst 
af redskaber og teknikker.
Emneord: hækling; mandalaer; hækleopskrifter; opskrifter; mønstre
Faustnummer: 47601347

مونرتو، ماریا آلخاندرا

عروسکهای قالب بافی ۱
الگوهای قالب بافی با استفاده از امیگورومی ژاپنی به همراه راهنامی انتخاب مواد و روش های قالب بافی.

موضوع : آمیگورومی، آمیگورمی ها، قالب بافی

64.65 - håndarbejde
Montero, Maria Alejandra
ʻArūsakhā-yi qullāb’bāfī 1
84 sider
Hækleopskrifter på mange forskellige modeller i den japanske stil amigurumi, samt vejledning i 
hækleteknikker og materialevalg.
Emneord: amigurumi; amigurumier; hækling
Faustnummer: 48990568
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اسرتات، لورا

دنیای هرن قالب بافی شال و شنل
کتاب آموزش قالب بافِی شال و شنل. همراه با توضیحات، تکنیک و مواد الزم.

موضوع : قالب بافی، الگوی قالب بافی، طرح ها، الگوها

64.65 - håndarbejde
Strutt, Laura
Dunyā-yi hunar-i qulāb’bāfī-i shāl va shinil
84 sider
Hæklebog med opskrifter på sjaler og kapper. Med forklaringer af teknikker og materialer.
Emneord: hækling; hækleopskrifter; mønstre; opskrifter
Faustnummer: 46715977

دنیای هرن شامره دوزی ۱۰۲
شامره دوزی همراه با الگو، روش و تصویر. به همراه بخشی در مورد روش های مختلف شامره دوزی.

موضوع : گلدوزی، شامره دوزی، طرح ها، طرح های گلدوزی

64.66 - håndarbejde
Dunyā-yi hunar-i shumārah’dūzī 102
60 sider
Broderiprojekter med opskrifter, diagrammer og illustrationer. Med afsnit om forskellige teknikker indenfor 
broderi.
Emneord: broderi; korssting; mønstre; broderimønstre
Faustnummer: 46066413

لیرنر، میکال

دنیای هرن خودآموز جامع گلدوزی )۹(
کتاب مصورآموزش قدم به قدم شامره دوزی.

موضوع : گلدوزی، طرح ها، طرح های گلدوزی

64.66 - håndarbejde
Learner, Michaela
Dunyā-yi hunar-i khud’āmūz-i jāmʻ-i guldūzī (9)
72 sider
Illustreret bog med trin-for-trin instruktioner til broderi.
Emneord: broderi; mønstre; broderimønstre
Faustnummer: 46066383
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رینبو، جین

دنیای هرن گلدوزی با نخ پشمی
کتاب مصور همراه با الگوهای گلدوزی با نخ پشمی.

موضوع : شامره دوزی، گلدوزی، طرح ها، طرح های گلدوزی، الگوها

64.67 - håndarbejde
Rainbow, Jane
Dunyā-yi hunar-i guldūzī bā nakh-i pashmī
60 sider
Illustreret bog med opskrifter til broderi med uldgarn.
Emneord: korssting; broderi; mønstre; broderimønstre; opskrifter
Faustnummer: 46715969

الپیر، کورین

دنیای هرن خودآموز کار با مند )۲(
کتاب مصور آموزش قدم به قدم کار با مند.

موضوع : خیاطی، مند، مندبافی، راهنام، طرح ها

67.7 - håndarbejde
Lapierre, Corinne
Dunyā-yi hunar-i khud’āmūz-i kār bā namad (2)
80 sider
Illustreret bog med trin-for-trin instruktioner til filtning.
Emneord: syning; filt; filtning; vejledninger; mønstre
Faustnummer: 46066375

نجفی، شاهین

بیرتکس
شاهین نجفی، خواننده، نوازنده و آهنگساز در تبعید، با توجه به مفهوم »بقاء« در مورد هرن می نویسد.

موضوع : هرن، زندگی، فرهنگ، موسیقی، ارزش ها

70.1 - kunst
Najafī, Shāhīn
Bītriks
152 sider
Eksil sanger, musiker og komponist Shāhīn Najafī skriver om kunst med fokus på begrebet ”overlevelse”.
Emneord: kunst; livet; kultur; musik; værdier
Faustnummer: 47666813
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قدمی، فرید

پس از طوفان:

در ستایش عشق
در مورد رابطه عشق و هرن به ویژه نقاشی، با توجه به نقاشی های خاص.

موضوع : نقاشی ها، عشق، هرن، هرن نقاشی

74.08 - kunst
Qadamī, Farīd
Pas az ṭūfān
56 sider
Om relationen mellem kærlighed og kunst med udgangspunkt i nogle bestemte malerier.
Emneord: malerier; kærlighed; kunst; malerkunst
Faustnummer: 46745248

مکی، موی

دنیای هرن خودآموز جامع کچه دوزی )مندمالی(
کتاب مصور با دستورالعمل گلدوزی و بافتنی.

موضوع : بافتنی، گلدوزی، هرنکار با پارچه، هرن بافتنی، راهنام

76.4 - håndarbejde
Mackay, Moy
Dunyā-yi hunar-i khvud’āmūz-i kachah’dūzī (namad’mālī)
96 sider
Illustreret bog med opskrifter til broderi og filtning.
Emneord: filtning; broderi; tekstilkunst; filtkunst; vejledninger
Faustnummer: 47657377

پاترسون، بو

دنیای هرن طراحی با برش کاغذ
کتاب مصور برش کاغذ و اوریگامی به همراه دستورالعمل و طرز یادگیری.

موضوع : هرن تا کردن کاغذ، هرن کار با کاغذ، کاغذ، الگوها، طرح ها، کتاب های ایده پردازی

76.8 - håndarbejde
Peterson, Boo
Dunyā-yi hunar-i ṭarrāḥī bā burish-i kāghaz̲ 
60 sider
Illustreret bog med opskrifter og forklaringer til origami og papirfoldning.
Emneord: parpirfoldning; papirkunst; papir; opskrifter; mønstre; idebøger
Faustnummer: 47657067
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بلوندی، سیلوی

خودآموز جامع گلهای پارچه ای به سبک ژاپنی )کانزاشی(
کتاب راهنامی درست کردن گل های پارچه ای.

موضوع : پارچه ها، کانزاشی، گل ها، کاردستی، دکوراسیون، کتاب های ایده پردازی، راهنام

76.9 - håndarbejde
Blondeau, Sylvie
Khvud’āmūz-i jāmiʼ-i gulhā-yi pārchah’ī bah sabk-i zhāpunī (kānzāshī)
64 sider
Vejledning og teknik i at lave stofblomster.
Emneord: tekstiler; kanzashi; blomster; håndarbejde; dekoration; idebøger; vejledninger.
Faustnummer: 46066529

بول، جین

هدایای کاردستی
کتاب مصور در مورد بسته بندی هدایا به همراه نکات خوب.

موضوع : کتاب های ایده پردازی، هدایا، کاردستی

76.9 - håndarbejde
Bull, Jane
Hadāyā-yi kār’dastī
60 sider
Illustreret bog om hvordan man kan pakke gaver ind, med nogle tips til den gode indpakning.
Emneord: idebøger; gaver; håndarbejde
Faustnummer: 46715934

اسدی، کورش

دریچه ی جنوبی
پژوهشی در داستان نویسی نویسندگان استان خوزستان. این کتاب به داستان های کوتاه مختلفی می پردازد، همچنین مروری دارد بر 

رشایط سیاسی و اجتامعی کشور از آغاز داستان نویسی در ایران.

موضوع : هرن نوشنت، نویسندگی، نویسندگان، ادبیات، رشایط سیاسی، رشایط اجتامعی، تحلیل و بررسی، تحلیل و بررسی ادبیات، ایران، 

خوزستان

81.82 - litteratur
Asadī, Kūrush
Darīchah’yi- junūbī
707 sider
Gennemgang og analyse af novelleskriving skrevet af forfattere, der stammer fra den sydlige Provence 
i Iran, Khūzistān. Bogen diskuterer blandt andet forskellige korte noveller, samt en gennemgang af Irans 
politiske og samfundsforhold siden novelleskriving begyndte i Iran.
Emneord: skrivekunst; forfatterskab; forfattere; litteratur; politiske forhold; samfundsforhold; analyser; 
litteraturanalyser; Iran; Khuzistan
Faustnummer: 46745221
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آذرلی، کتایون

روایت ممنوعه ها
مجموعه مقاالت در مورد آثار مختلف از جمله رمان و داستان کوتاه، که نویسنده به بررسی آن ها می پردازد. کتاب همچنین شامل 

بیست شعر از نویسنده می باشد.

موضوع : ادبیات فارسی، ادبیات، تحلیل و بررسی ادبیات، اشعار، مقاله ها

81.82 - litteratur
Āẕar’lī, Katāyūn
Ravāyat-i mamnūʻah’hā
356 sider
Samling af artikler, hvor forfatteren blandt andet analyserer forskellige værker og diskuterer forskellige 
romaner og noveller. Bogen indeholder også tyve digte skrevet af forfatteren.
Emneord: persisk litteratur; litteratur; litteraturanalyser; digte; artikler
Faustnummer: 46060474

ابراهیمی، آمنه

شهر پریان
نویسنده با تکیه بر داستان های فارسی، نقش زنان در ادبیات و دنیای آرمانی زنان در تاریخ ادبیات از قرن ششم تا دوازدهم را مورد 

بررسی قرار می دهد.

موضوع : ادبیات، فارسی، ادبیات، تاریخ ادبیات، تاریخ، زنان، ایران، تحلیل، تحلیل ادبی

81.82 - litteratur
Ibrāhīmī, Āminah
Shahr-i parīyān
456 sider
Med udgangspunkt i de persiske fortællinger, analyserer forfatteren kvinders rolle i litteratur, herunder den 
ideelle kvindelige verden i persisk litteratur fra det 6. til 12. århundrede.
Emneord: persisk litteratur; litteratur; litteraturhistorie; historie; kvinder; Iran; analyser; litteraturanalyser
Faustnummer: 38194763

قاسمی، مهدی

جلوه هایی از اندیشه و زیبایی
تحلیل زیبایی شناسی و تفکر در ادبیات فارسی با مترکز بر شاعران مختلف و آثار مهم آنان.

موضوع : ادبیات، ادبیات فارسی، شاعران، ایران

81.82 - litteratur
Qāsimī, Mahdī
Jilvah’hā-yī az andīshah va zībāʼī
286 sider
En analyse om æstetik og tanker i den iranske litteratur med fokus på forskellige iranske digtere og deres 
vigtige værker.
Emneord: litteratur; persisk litteratur; digtere; Iran
Faustnummer: 47667143
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رخساریان، اسد

شواهدی بر شاهدبازی و بازی های دیگر در ادبیات هزارساله ی ایران
در مورد شاهدبازی در ادبیات فارسی.

موضوع : لواط، روابط جنسی، ادبیات فارسی

81.82 - litteratur
Rukhsārīyān, Asad
Shavāhidī bar shāhid’bāzī va bāzī’hā-yi dīgar dar adabīyāt-i hizār’sālah’yi Irān.
218 sider
Om sodomi i persisk litteratur.
Emneord: sodomi; sex; persisk litteratur
Faustnummer: 46060393

واحدی، فاطمه

به زبان داستان
مرور و تحلیل سیزده داستان کوتاه از نویسندگان رسشناس ایرانی از جمله سیمین دانشور، صادق هدایت، ابراهیم گلستان و بزرگ علوی.

موضوع : ادبیات فارسی، ادبیات، داستان های کوتاه، هرن نویسندگی، ایران

81.82 - litteratur
Vāḥidī, Fāṭimah
Bah zabān-i dāstān
180 sider
En gennemgang og analyse af 13 noveller skrevet af kendte iranske forfattere blandt andet Sīmin 
Dānishvar, Ṣādiq Hidāyat, Ibrāhīm Gulistān, Buzurg ʻAlavī.
Emneord: persisk litteratur; litteratur; noveller; skrivekunst; Iran
Faustnummer: 47659779

دوستدار، آرامش

زبان و شبه زبان فرهنگ و شبه فرهنگ
آشنایی و بحث در مورد زبان فارسی و فرهنگ ایران. نویسنده از عقاید و نظرات فالسفه و متفکران نیز بهره می برد.

موضوع : زبان، فرهنگ، فلسفه، ایران

89.82 - litteratur
Dūstdār, Ārāmish
Zabān va shibhah’zabān farhang va shibhah’farhang
181 sider
En introduktion til og diskussion om det persiske sprog og den iranske kultur. Forfatteren tager 
udgangspunkt i nogle synspunkter fra kendte filosoffer og tænkere.
Emneord: sprog; kultur; filosofi; Iran
Faustnummer: 46060466
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مک کی، سینکلر

بلچلی پارک
روایت آنها که رسنوشت جنگ جهانی دوم وهمچنین زندگی در پارک بلچلی، از جمله کنرست ها، تئاتر و البته عشق و ازدواج را تغییر 

دادند.

موضوع : نازیسم، رشایط سیاسی، تاریخ، جنگ جهانی دوم، انگلستان

90 - historie
McKay, Sinclair
Bilichlay pārk
391 sider
Historien om de personer, der var med til at ændre udfaldet af 2. verdenskrig. Men også om livet i Bletchley 
Park, såsom koncerter, teatre og selvfølgelig kærlighed og ægteskab.
Emneord: nazisme; politiske forhold; historie; den 2. verdenskrig; England
Faustnummer: 47600871

کیج، نیکوالس

النی
روایت واقعی زندگی النی  اتزوویانس و رسنوشت خانواده اش در دوران جنگ داخلی یونان در سالهای ۱۹۴۶ - ۱۹۴۹.

موضوع : جنگ داخلی یونان، تاریخ، ۱۹۴۹-۱۹۴۰، یونان

97.7 - historie
Gage, Nicholas
Ilinī
802 sider
Om Elenè Gkatzogiannè og hendes families skæbne under den græske borgerkrig 1946-49.
Emneord: den græske borgerkrig; historie; 1940-1949; Grækenland; biografier; erindringer.
Faustnummer: 46634039

ارشاقی، ایرج

تجددخواهی و اصالح گرایی در ایران
نویسنده به رشایط سیاسی و اجتامعی و همچنین تاریخ ایران در دوره های مختلف می پردازد.

موضوع : رشایط اجتامعی، سیاست، رشایط سیاسی، فرهنگ، تاریخ، ایران، مذهب، اسالم

98.217 - historie
Ishrāqī, Iraj
Tajaddūd’khvāhī va iṣlāḥ’garāyī dar Irān
453 sider
Forfatteren diskuterer politiske forhold, samfundsforhold og Irans historie gennem tiden.
Emneord: samfundsforhold; politik; politiske forhold; kultur; historie; Iran; religion; islam.
Faustnummer: 46060504
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مظاهری، عباس

از کودتا تا کودتا
نویسنده مروری دارد بر کودتاهای مختلف درایران، همچنین برخی رویدادهای مهم پس ازانقالب ایران درسال ۱۳۵۷)۱۹۷۹ میالدی(.

موضوع : رشایط سیاسی، رشایط اجتامعی، سیاست، ایران

98.217 - historie
Maẓāhirī, ʻAbbās
Az kūditā tā kūditā
272 sider
Forfatteren gennemgår forskellige kup gennem tiderne i Iran samt nogle vigtige begivenheder efter 
revolutionen i 1979.
Emneord: politiske forhold; samfundsforhold; politik; Iran
Faustnummer: 47752809

داکرت، دایان

زنان دیکتاتورها
در مورد زنان دیکتاتورهای قرن بیستم و رسنوشت آن ها. آیا زندگی با بزرگرتین مجرمین و مستبدان قرن، از رس عشق بود یا میل به 

قدرت و اقتدار؟.

موضوع : دیکتاتورها، همرسان زن، معشوقه ها، تاریخ، ۱۹۰۰-۱۹۹۹

99.1 - kendte personer
Ducret, Diane
Zanān-i dīktātur’hā
552 sider
Om kvinderne bag 1900-tallets diktatorer og deres skæbne. Var det kærlighed eller magtbegær, der fik 
dem til at leve med århundredets største forbrydere og despoter?.
Emneord: diktatorer; hustruer; elskerinder; historie; 1900-1999
Faustnummer: 48990584

بوچانی، بهروز

هیچ دوستی به جز کوهستان
بهروز بوچانی، روزنامه نگار کُرد ایرانی در سال ۲۰۱۳ بطور غیرقانونی بازداشت و در بازداشتگاه پناهندگان در جزیره مانوس در سواحل 

اسرتالیا نگه داشته شد. این کتاب حاصل پیام های تلفنی وی در مورد زندگی در آن بازداشتگاه به دوستش می باشد.

موضوع : پناهندگان، پناهندگان کُرد، اردوگاه های پناهندگی، روزنامه نگاران، نویسندگان، پناهجویان، جزیره مانوس، اسرتالیا، خاطرات

99.4 Būchānī, Bihrūz - biografier
Būchānī, Bihrūz
Hīch dūstī bah juz kūhistān
248 sider
I 2013 blev den iransk/kurdiske journalist Bihrūz Būchānī ulovligt tilbageholdt på Manus Island, et 
flygtningefængselscenter uden for Australiens kyst. Han har været der lige siden. Denne bog handler om, 
hvad han har fortalt sin ven via mobiltelefon om sit liv der.
Emneord: flygtninge; kurdiske flygtninge; flygtningelejre; journalister; forfattere; asylansøgere; Manus 
Island; Australien; erindringer
Faustnummer: 48044042

123



دیری، واریس

بچه های صحرا
واریس دیری، نویسندۀ کتاب ’گل صحرا’ از پژوهش و تجربه های خود در مورد ختنۀ دخرتان، که در کتاب ’گل صحرا’ نیز مطرح شده، 

می نویسد. او برای این تحقیقات به کشورهای مختلفی از جمله کشورهای اروپایی سفر کرده است.

موضوع : رشایط زندگی، دخرتان، آیین و رسوم، ختنه، سومالی

99.4 Dirie, Waris - biografier
Dirie, Waris
Bachchah’hā-yi ṣaḥrā
241 sider
Forfatteren af ’Ørkenblomst’, Waris Diries fortæller om sine erindringer og undersøgelser om omskæring 
hos piger, som hun også fortalte i sin bog ’Ørkens blomst’. Hun rejser rundt i forskellige lande blandt andet 
i Europa for at finde ud af.
Emneord: levevilkår; piger; traditioner; omskæring; Somalia
Faustnummer: 48555063

دولت آبادی، محمود

عبور از خود
خاطرات نویسندۀ معروف ایرانی از جمله خاطراتش در زندان.

موضوع : خودزندگینامه، خاطرات، حبس، زندانی ها، زندگینامه ها

99.4 Dawlat’ābādī, Maḥmūd - biografier
Dawlat’ābādī, Maḥmūd
ʻUbūr az khvud
117 sider
Biografi om den kendte iranske forfatter, hvor han blandt andet skriver om sine fængselserindringer.
Emneord: selvbiografier; erindringer; fængselsophold; fanger; biografier.
Faustnummer: 46659554

شمیسا، سیروس

نگاهی به فروغ فرخزاد
زندگینامۀ فروغ فرخزاد و تحلیل و بررسی اشعار وی.

موضوع : اشعار، شاعران، زندگینامه ها

99.4 Farrukhzād, Furūgh - biografier
Shamīsā, Sīrūs
Nigāhī bah Furūgh Farrukhzād
316 sider
Biografi om Furugh Farrukhzad med fokus på hendes værker samt en analyse af hendes digte.
Emneord: digte; digtere; biografier
Faustnummer: 46659503
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ایشیکاوا، ماساجی

رودخانۀ تباهی
خاطرات شخصی نویسنده از دوران کودکی، هنگامی که به همراه خانواده از ژاپن به کره شاملی می روند. اما ناگزیر باید از آنجا فرار 

کنند.

موضوع : فرار، رشایط زندگی، کره شاملی، ژاپن، ۱۹۹۹-۱۹۰۰، خاطرات

99.4 Ishikawa, Masaji - biografier
Ishikawa, Masaji
Rūdkhānah-’i tabāhī
200 sider
Forfatterens erindringer fra barndommen, hvor han sammen med familien flytter fra Japan til Nordkorea, 
men senere bliver nødt til at flygte derfra.
Emneord: flugt; levevilkår; Nordkorea; Japan; 1900-1999; erindringer
Faustnummer: 48525695

یونگ، کارل گوستاو

انسان دو روح دارد
مجموعه ای از مالقات ها و مصاحبه ها با کارل گوستا یونگ.

موضوع : روانشناسی، روانشناسان، مصاحبه ها، مالقات ها

99.4 Jung, C. G. - biografier
Jung, C. G.
Insān du rūḥ dārad
152 sider
Samling af forskellige møder og interviews med Carl Gustav Jung.
Emneord: psykologi; psykologer; interviews; møder
Faustnummer: 48848109

هررا، هایدن

فریدا
در مورد نقاش مکزیکی، فریدا کالو )۱۹۵۴-۱۹۰۷(، پیرشفت هرنی و زندگی شخصی او، از جمله بزرگ شدنش در دوران انقالب مکزیک، 

ازدواج وی با دیه گو ریورا، رابطه اش با لئون تروتسکی و همچنین طرفداری او از عقاید کمونیستی.

موضوع : هرن نقاشی مکزیکی، هرن نقاشی، نقاشان مکزیکی، نقاشان، ۱۹۳۰-۱۹۳۹، ۱۹۴۰-۱۹۴۹، ۱۹۵۰-۱۹۵۹

99.4 Kahlo, Frida - biografier
Herrera, Hayden
Farīdā
710 sider
Om den mexicanske maler Frida Kahlo (1907-1954), hendes kunstneriske udvikling og hendes private liv; 
bl.a. om opvæksten under den mexicanske revolution, ægteskabet med maleren Diego Rivera, affæren 
med Lev Trotskij samt om hendes kommunistiske sympatier.
Emneord: mexicansk malerkunst; malerkunst; mexicanske malere; malere; 1930-1959; biografier
Faustnummer: 48525415
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کلبولد، سو

تاوان یک مادر
دیالن کلبولد به همراه اریک هریس، از مجرمین قتل عام دبیرستان کلمباین در سال ۱۹۹۹بود. سو کلبولد، مادر دیالن در مورد دوران 

کودکی و نوجوانی پرسش و همچنین اوضاع خانواده پس از مرگ وی را روایت می کند.

موضوع : قتل عام، کودکان، کشتار دبیرستان، کلرادو، آمریکا، ۱۹۹۰-۱۹۹۹

99.4 Klebold, Sue - biografier
Klebold, Sue
Tāvān-i yik mādar
395 sider
Dylan Klebold var sammen med Eric Harris en af gerningsmændene til massakren på Columbine High 
School i 1999. Sue Klebold, mor til Dylan Klebold beskriver sin søns barndom og teenageår samt, hvordan 
hun og familien har haft det efter, de har mistet Dylan.
Emneord: massemord; børn; skoleskyderier; Colorado; USA; 1990-1999
Faustnummer: 47600588

لوی، پریمو

اگر این نیز یک انسان است
روایت لِوی و تجربه های واقعی او از دورانی که توسط آملانی ها بازداشت شد و در اردوگاه کار اجباری آشویتس برس می برد.

موضوع : یهودی ها، تاریخ، جنگ جهانی دوم، اردوگاه های کار اجباری، هولوکاست، آشویتس، لهستان، ایتالیا

99.4 Levi, Primo - biografier
Levi, Primo
Agar īn nīz yik insān ast
224 sider
Om Levis beretning og sande historie fra den gang han blev taget af tyskerne, og hans ophold i Auschwitz.
Emneord: jøder; historie; den 2. verdenskrig; koncentrationslejre; holocaust; Auschwitz; Polen; Italien
Faustnummer: 48458815

میلیگان، اسپایک

آدولف هیتلر و نقش من در سقوطش
خاطرات نویسنده و پدر و مادرش در دوران جنگ جهانی دوم.

موضوع : جنگ جهانی دوم، نازیسم، زندگینامه ها

99.4 Milligan, Spike - biografier
Milligan, Spike
Ādulf Hītlir va naqsh-i man dar suqūtash
210 sider
Forfatterens erindringer om tiden under 2. verdenskrig, som han oplevede sammen med sin far og mor.
Emneord: den 2. verdenskrig; nazisme; biografier
Faustnummer: 48472648
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مونرو، مریلین

قصۀ زندگی من
زندگینامۀ مریلین مونرو، ستارۀ معروف سینام.

موضوع : روایت زندگی ها، فیلم های آمریکایی، هرنپیشه ها، زندگینامه ها

99.4 Monroe, Marilyn - biografier
Monroe, Marilyn
Qiṣṣah-’i zindigī-i man
399 sider
Biografi om filmstjernen Marilyn Monroe og hendes livshistorie.
Emneord: livshistorier; amerikansk film; skuespillere; biografier
Faustnummer: 48997155

موسوی پیامربی، نجمه

لحظه های خاکسرتی
نویسنده در مورد زندگی خود از جمله خاطرات خود در فرانسه می نویسد.

موضوع : زنان، تبعید، ایران، فرانسه، زندگینامه ها

99.4 Mūsavī-Piyambarī, Najmah - biografier
Mūsavī-Piyambarī, Najmah
Laḥẓah’hā-yi khākistarī
200 sider
Forfatteren skriver om sit liv herunder blandt andet sine oplevelser og erindringer i Frankrig.
Emneord: kvinder; eksil; Iran; Frankrig; biografier
Faustnummer: 47660068

مایرون، ویکی

دویی گربۀ کتابخانه
روایت داستان گربه ای به نام دویی، که تبدیل به یک گربۀ خانگی برای کتابخانۀ عمومی اسپنرس و مدیر آن ویکی مایرون شد.

موضوع : گربه ها، کتابخانه ها، آمریکا، ایالت آیووا

99.4 Myron, Vicki - biografier
Myron, Vicki
Dūyī gurbah-ʼi kitābkhānah
278 sider
Historien om hvordan katten Dewey Readmore Books bliver huskat og maskot for Spencer Public Library 
samt for biblioteksleder Vicki Myron.
Emneord: katte; biblioteker; USA; Iowa
Faustnummer: 48484166
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اوباما، میشل

شدن
خاطرات میشل اوباما، بانوی اوِل پیشین )متولد ۱۹۶۴(، از ازدواج با باراک اوباما، ایجاد تعادل بین زندگی زناشویی و زندگی کاری و 

پیرشفت حرفه سیاسی همرسش و همچنین در مورد زندگی در کاخ سفید.

موضوع : زنان اول، رئیس جمهورها، سیاست، آمریکا، ۱۹۰۰-۱۹۹۹، ۲۰۰۰-۲۰۰۹، ۲۰۱۰-۲۰۱۹

99.4 Obama, Michelle - biografier
Obama, Michelle
Shudan
491 sider
Den tidligere førstedame Michelle Obamas (f. 1964) erindringer om ægteskabet med Barak Obama, hvor 
hun kæmper for at skabe balance mellem sit arbejde, familien og sin mands hurtigt voksende politiske 
karriere, samt om livet i Det Hvide Hus.
Emneord: førstedamer; præsidenter; politik; USA; 1900-2019
Faustnummer: 46593111

شوکت، حمید

در تیررس حادثه
در مورد یکی از دولتمردان قدرمتند ایران، احمد قوام )قوام السلطنه( که در پنج دوره نخست وزیر ایران بوده است.

موضوع : سیاست، تاریخ، رشایط سیاسی، ایران

99.4 Qavām, Aḥmad - biografier
Shawkat, Hamīd
Dar tīr’ras-i ḥādis̲ah
404 sider
Om en af Irans magtfulde statsmænd, Aḥmad Qavām (Qavām al-salṭanah), som 5 gange har været 
statsminister i Iran.
Emneord: politik; historie; politiske forhold; Iran
Faustnummer: 47600421

صناعتی، حبیب الله

دوستانی بهرت از آب روان
روایت زندگی سهراب سپهری، شاعر و نقاش مشهور ایرانی به همراه گزیده اشعار وی، به قلم یکی از دوستان نزدیک او.

موضوع : شاعران، دوستان، زندگینامه ها

99.4 Sipihrī, Suhrāb. - biografier
Ṣanāʻatī, Ḥabīb Allāh
Dūstānī bihtar az āb-i ravān
391 sider
Biografi om den kendte iranske digter og kunstner, Suhrāb Sipihri, samt et udvalg af hans digte, skrevet af 
en af hans bedste venner.
Emneord: digtere; venner; biografier
Faustnummer: 46745485
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یالوم، اروین د.

شدم آنکه هستم
اروین د. یالوم، یکی از برجسته ترین روانپزشکان اگزیستانسیالیست داستان زندگی خود و همچنین برخی از گفتگوهایش با بیامران را 

روایت می کند.

موضوع : روان درمانی، گروه درمانی، روانپزشکان، بیامران روانی، درک زندگی، روان درمانی وجودی، خاطرات

99.4 Yalom, Irvin D. - biografier
Yalom, Irvin D.
Shudam ānkah hastam
464 sider
Den mest fremtrædende udøver af eksistentiel psykoterapi, Irvin D. Yalom (f. 1931), fortæller sin 
livshistorie og om mindeværdige patienter og terapeutiske samtaler, der har betydet meget for ham.
Emneord: psykoterapi; gruppeterapi; psykiatere; psykiatriske patienter; livsanskuelse
Faustnummer: 46634241

زیدآبادی، احمد

گرگ و میش هوای خردادماه
نویسنده در مورد خاطرات و تجربه های شخصی خود می نویسد.

موضوع : خاطرات، سیاست، روزنامه نگاران، سیاستمداران، ایران، زندگینامه ها

99.4 Zayd’ābādī, Aḥmad - biografier
Zayd’ābādī, Aḥmad
Gurg u mīsh-i havā-yi khurdād’māh
240 sider
Forfatteren skriver om sine erindringer og personlige oplevelser.
Emneord: erindringer; politik; journalister; politikere; Iran; biografier
Faustnummer: 48964605
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اکربپور، احمد

آژانس روبی برای مرغ های محرتم
روبی رانندۀ تاکسی است و خودش تصمیم می گیرد، چه کسی را سوار کند. واضح است که مسافر او سگ نیست.

موضوع : داستان حیوانات، حیوانات، سگ ها، روباه ها، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال، برای 

۱۰ سال، برای بلندخوانی

Akbar’pūr, Aḥmad
Āzhāns-i Rūbī barā-yi murgh’hā-yi muḥtaram
60 sider
Rūbī er taxachauffør og bestemmer selv, hvem der skal køre med i taxaen. Det bliver i hvert fald ikke 
hunden.
Emneord: dyrefortællinger; dyr; hunde; ræv; for 6 - 10 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38208225

اکرمی، جامل الدین

به خاطر دوستی
سنجابی که کمبود دوست دارد، با یک خارپشت مالقات می کند و این آغاز دوستی آن دو می شود.

موضوع : داستان حیوانات، دوستان، دوستی، شادی، تنهایی، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ 

سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال

Akramī, Jamāl al-Dīn
Bah khāṭir-i dūstī
24 sider
Et ensomt egern, der savner en ven, møder et pindsvin, og de begynder at være venner.
Emneord: dyrefortællinger; venner; venskab; glæde; ensomhed; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46789075

آلن، جاتان

ادای من رو در نیار
پافین کوچولو می خواهد به تنهایی به گردش برود، اما یکی دو تا از دوستانش بازی جدیدی را با او آغاز می کنند.

موضوع : بازی، دوستان، دوستی، داستان حیوانات، کتاب های مصور، برای بلندخوانی، برای ۳ سال، برای ۴ سال، 

برای ۵ سال، برای ۶ سال،  برای ۷ سال

Allen, Jonathan
Adā-yi man ru dar’nayār!
24 sider
Den lille Pafin vil gå en tur helt alene, men der er et par venner, der vil begynde en ny leg med Pafin.
Emneord: leg; venner; venskab; dyrefortællinger; billedbøger; for højtlæsning; for 3 - 7 år
Faustnummer: 48951368
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امیریان، داوود

جام جهانی در جوادیه
دو پرس نوجوان به دنبال جایی هستند که بتوانند فوتبال بازی کنند. آن ها به طور اتفاقی با پرس سفیر کانادا در 

ایران برخورد می کنند و او و دوستانش را تشویق می کنند تا در مسابقه فوتبال رشکت کنند.

موضوع : فوتبالیست ها، فوتبال، مسابقات فوتبال، پرسان، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال

Amīrīyān, Dāvūd
Jām-i jahānī dar Javādīyah
269 sider
To unge drenge leder efter et sted, hvor de kan spille fodbold. De møder tilfældigt sønnen fra den 
canadiske ambassadør i Iran. De frister ham og hans venner til at deltage i en fodboldkamp.
Emneord: fodboldspillere; fodbold; fodboldkampe; drenge; for 11 - 14 år
Faustnummer: 46767632

آرنل، السه

قلمی و کّتا
کتاب مصور. قلمی در اردوگاه ورزشی باشگاه فوتبال است و تیم فوتبال دخرتان هم آنجاست. تیم قلمی برای بازی 

در یک مسابقۀ مهم، به علت بیامری با کمبود بازیکن مواجه هست.

موضوع : ورزش، فوتبال، دخرتان، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای بلندخوانی

Anrell, Lasse
Qalamī va Kattā
[28] sider
Ole er i træningslejr med fodboldklubben og et pigehold! På grund af sygdom mangler de spillere til en 
vigtig kamp.
Emneord: sport; fodbold; piger; for 4 - 6 år; for højtlæsning
Faustnummer: 47737095

آرنل، السه

قلمی و کوستاس
کتاب مصور. قلمی و دوستش کوستاس عاشق فوتبال هستند. وقتی کوستاس به باشگاه فوتبال دیگری می رود، 

دوستی آن ها با مشکلی جدی روبرو می شود.

موضوع : ورزش، فوتبال، پرسان، دوستی، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای بلندخوانی

Anrell, Lasse
Qalamī va Kustās
[28] sider
Billedbog. Ole, også kaldet Splejsen, og hans ven Costas er vilde med fodbold. Da Costas går over til en 
anden fodboldklub, bliver venskabet sat på en alvorlig prøve.
Emneord: sport; fodbold; drenge; venskab; for 5 - 7 år; for højtlæsning
Faustnummer: 47736927

132



عرب خراسانی، منصوره

آوا خلبان می شود
آوا کوچولو با دوستانش بازی می کند و در این بازی او خلبان است.

موضوع : شعر، قافیه، خلبان ها، دوستان، دوستی، دخرتان، کتاب های تصویری، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ 

سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال

ʻArab Khurāsānī, Manṣūrah
Āvā khalabān mī’shavad
12 sider
Den lille Ava leger sammen med sine venner og lader som om, at hun er pilot.
Emneord: remser; rim; piloter; venner; venskab; piger; billedbøger; for 2 - 6 år
Faustnummer: 38201611

عرب خراسانی، منصوره

آیدا مهامن دارد
آیدا کوچولو مهامن دارد. قرار است دوستان او بیایند و با هم بازی کنند و خوش بگذرانند.

موضوع : شعر، قافیه، دوستان، جشن ها، دخرتان، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال

ʻArab Khurāsānī, Manṣūrah
Āydā mihmān dārad
12 sider
Den lille Ayda har gæster. Hendes veninder kommer på besøg, og de hygger sig og leger sammen.
Emneord: remser; rim; veninder; fester; piger; billedbøger; for 2 - 6 år
Faustnummer: 46777026

عرب خراسانی، منصوره

سارا تولد می گیرد
سارا کوچولو با دوستانش جشن تولد می گیرد. او روزی خوب با کادوهای فراوان دارد.

موضوع : شعر، قافیه، هدایا، دخرتان، کتاب های مصور، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ 

سال

ʻArab Khurāsānī, Manṣūrah
Sārā tavallud mī’gīrad
12 sider
Den lille Sara holder fødselsdagfest for sine veninder. Hun får en god dag med masser gaver.
Emneord: remser; rim; gaver; piger; billedbøger; for 2 - 6 år
Faustnummer: 46777034
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عرب خراسانی، منصوره

شیام معلم می شود
شیام کوچولو با دوستانش بازی می کند و در این بازی قرار است معلم باشد.

موضوع : شعر، قافیه، معلم ها، دوستان، دوستی، دخرتان، کتاب های مصور، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، 

برای ۵ سال، برای ۶ سال

ʻArab Khurāsānī, Manṣūrah
Shīmā muʻallim mī’shavad
12 sider
Den lille Shīmā leger sammen med sine venner og lader som om, at hun er lærer.
Emneord: remser; rim; lærere; venner; venskab; piger; billedbøger; for 2 - 6 år
Faustnummer: 38201689

عرب خراسانی، منصوره

تینا دندان پزشک می شود
تینا کوچولو دوست دارد دندانپزشک بشود.

موضوع : شعر، قافیه، دندانپزشک ها، بازی، دخرتان، خواهر برادرها، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ 

سال، برای ۶ سال

ʻArab Khurāsānī, Manṣūrah
Tīnā dandān’pizishk mī’shavad
12 sider
Den lille Tina vil gerne være tandlæge.
Emneord: remser; rim; tandlæger; leg; piger; søskende; billedbøger; for 2 - 6 år
Faustnummer: 46777018

آرامی، سمیرا

شکارگاه عجیب
یک گروه دخرت سفارشی برای بافنت یک فرش می گیرند و خیلی مهم است که این فرش درست بافته شود.

موضوع : قالیبافی، محیط زیست، دخرتان، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، 

برای ۸ سال

Ārāmī, Samīrā
Shikārgāh-i ʻajīb
28 sider
En gruppe piger har fået en bestilling til at væve et tæppe. Det er meget vigtigt, at de laver det rigtigt.
Emneord: vævning; miljø; piger; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46789008
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اوبری، آنت

جایی در قلبم
کتاب مصور. پرسکی پدربزرگش را از دست داده است. او از این مسئله خیلی ناراحت است.

موضوع : ناراحتی، فقدان، کودکان، پدربزرگ مادربزرگ ها، خانواده، مرگ، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ 

سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای بلندخوانی

Aubrey, Annette
Jāyī dar qalbam
24 sider
En lille dreng har mistet sin bedstefar. Han er meget ked af det.
Emneord: sorg; tab; børn; bedsteforældre; familien; døden; billedbøger; for 3 - 8 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38201921

با میوه ها و سبزی های رنگی یاد می گیری، می خندی
کودکان ضمن این که می خندند، از طریق میوه ها و سبزیجات با اعداد و رنگ ها آشنا می شوند.

موضوع : اعداد، رنگ ها، میوه ها، قافیه، شعر، برای بلندخوانی، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ 

سال، برای ۶ سال

Bā mīvah’hā va sabzī’hā-yi rangī yād mī’gīrī, mī’khandī
36 sider
Med forskellige grøntsager og frugter lærer børn om tal og farver.
Emneord: tal; farver; frugter; remser; rim; for højtlæsning; for 2 - 6 år
Faustnummer: 48950582

باروکس

خوش آمدید
سه خرس قطبی در میان یخ ها گرفتار شده اند. آن ها امیدوارند قبل از آب شدن یخ ها خانۀ جدیدی پیدا کنند.

موضوع : خرس های قطبی، تعلق و وابستگی، مهامن نوازی، تغییر رشایط اقلیمی، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ 

سال، برای ۵ سال، برای بلندخوانی

Barroux
Khush āmadīd
31 sider
Tre isbjørne er fanget på en isflage. De håber, at de kan finde et nyt sted at bo, inden isflagen er smeltet 
helt.
Emneord: isbjørn; tilhørsforhold; gæstfrihed; klimaændringer; for 2 - 5 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38201425
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بیتی، آندریا

ایگی پرسک معامر
از زمانی که ایگی کودکی بیش نبود، آرزو داشت برج، پل و ساختامن بسازد. آیا او به آرزویش می رسد؟.

موضوع : طنز، ساخت و ساز، ساختامن ها، پل ها، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال

Beaty, Andrea
Igī pisarak-i miʻmār
32 sider
Siden Iggy har været et lille barn, har han ønsket at bygge tårne, broer og bygninger. Bliver hans drøm 
opfyldt?.
Emneord: humor; Byggeri; boliger; broer; for 6 - 9 år
Faustnummer: 46767535

بیتی، آندریا

ُرزی مهندس کوچک
ُرزی کوچولو آرزو دارد مهندس بشود. هنگامی که شب ها به رختخواب می رود، چیزهای مختلفی کشف می کند.

موضوع : طنز، رویاها، دخرتان، اخرتاعات، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال

Beaty, Andrea
Ruzī muhandis-i kūchak
32 sider
Den lille Rosie drømmer om at blive ingeniør. Når hun ligger i sengen om natten, så opfinder hun 
forskellige ting.
Emneord: humor; drømme; piger; opfindelser; for 6 - 9 år
Faustnummer: 46767519

برنستین، اسنت

ترومتیز و مرتب البته گاهی وقت ها!
همه جای خانۀ خرس متیز و مرتب است به جز یک جای آن.

موضوع : مرتب کردن، بهم ریختگی، داستان حیوانات، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال،  

برای ۶ سال، برای ۷ سال

Berenstain, Stan
Tar u tamīz u murattab albatah gāhī vaqt’hā!
24 sider
Bjørns hus er rent, og der er ryddet op alle steder undtagen et sted.
Emneord: oprydning; rod; dyrefortællinger; billedbøger; for højtlæsning; for 3 - 7 år
Faustnummer: 48951309
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بیه، ماریون

بغل رو دوست داره پانی
پانی خرس کوچولویی که عاشق بازیست، با دوستانش متاس می گیرد تا بتوانند با هم بازی کنند. کتاب در قالب 

شعر و قافیه بازگویی شده است.

موضوع : خرس ها، دوستان، شادی، کتاب های مصور، برای بلندخوانی، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال

Billet, Marion
Baghal ru dūst dārah Pānī
12 sider
Den lille bjørn, Panī elsker at lege med vennerne og ringe rundt til de andre. Bogen er genfortalt i form af 
rim og remser.
Emneord: bjørn; venner; glæde; billedbøger; for højtlæsning; for 2 - 5 år
Faustnummer: 38203746

بلک، مایکل یان

حوصله ام رس رفته!
وقتی آدم حوصله اش رس می رود، چکار باید بکند؟ وقتی دیگران حوصله اشون رس می رود، چگونه باید آن ها را 

رسگرم کرد؟.

موضوع : بی حوصلگی، کتاب های جالب، دخرتان، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال

Black, Michael Ian
Ḥuṣilah’am sar raftah!
32 sider
Hvad skal man lave, når man keder sig? Hvordan kan man underholde andre, når de keder sig?.
Emneord: kedsomhed; sjove bøger; piger; billedbøger; for 3 - 6 år
Faustnummer: 46745426

بویه، کیرسنت

با بچه ها که کسی حرف منی زند
مادر شارلوت ناخوش است و رشوع می کند به دعوا کردن او. او متام مدت روی مبل نشسته و هیچ کاری منی کند.

موضوع : خانواده، ارتباطات، دخرتان، مادران، روابط مادر-دخرتی، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای 

۱۳ سال، برای ۱۴ سال

Boie, Kirsten
Bā bachchah’hā kah kasī ḥarf nimī’zanad
148 sider
Charlottes mor har det ikke godt og er begyndt at skælde hende ud. Hun sidder også på sofaen næsten 
hele tiden og laver ikke noget som helst.
Emneord: familien; relationer; piger; mødre; mor-datter-forholdet; for 10 - 14 år
Faustnummer: 38203649
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براون، پیرت

معلم من یک هیوالست
بابی معتقد است که معلم خیلی بدی دارد. اما وقتی یک روز را با هم در پارک سپری می کنند، متوجه می شود، 

که او آنچنان که فکر می کرد بد نیست.

موضوع : دانش آموزان، معلم ها، دوستی، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال

Brown, Peter
Muʻalim-i man yik hayūlāst
37 sider
Bobby mener, at hans lærer er forfærdelig. Men da de tilbringer en dag sammen i parken, så opdager 
han, at hun måske ikke er så slem, som han tror.
Emneord: elever; lærere; venskab; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46745493

کالی، دیوید

دشمن
پس از دیدن دشمن در یک جنگ بی انتها، رسبازی در شب سینه خیز به سنگر مرد دیگری می رود و در آن جا 

چیزی می بیند که باعث تعجبش می شود.

موضوع : رسبازها، جنگ، دشمنان، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال

Calì, Davide
Dushman
60 sider
Efter at have set en fjende under en lang krig, kryber en soldat sig ud i natten til den anden mands hule 
og er overrasket over det, han finder der.
Emneord: soldater; krig; fjender; for 9 - 13 år
Faustnummer: 46767446

کالرک، جین

لئون نارنجی
لئون آفتاب پرست کنجکاوی است، که در دور و اطراف مشغول گردش است و به دیگر حیوانات نگاه می کند، تا 

اینکه یک دوست برای خودش پیدا می کند.

موضوع : آفتاب پرست ها، کنجکاوی، تجربه ها، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال

Clarke, Jane
Li’un-i nārinjī
26 sider
Leon er en nysgerrig kamæleon, som vandrer rundt og kigger på andre dyr, indtil han finder sig en ven.
Emneord: kamæleoner; nysgerrighed; oplevelser; billedbøger; for 3 - 6 år
Faustnummer: 46745477
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کریمی، کارولین

این صندلی مال من است
اسوالد، گربه ای است که همه چیز از جمله صندلی را در خانه از آن خود می داند.

موضوع : مهربانی، دوستی، گربه ها، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ 

سال

Crimi, Carolyn
In ṣandalī māl-i man ast
28 sider
Katten Oswald tror, at den ejer næsten alt i huset blandt andet stolen.
Emneord: venlighed; venskab; katte; billedbøger; for 3 - 7 år
Faustnummer: 46794591

کری، لینزی

خانه ای روی گورها
تسای دوازده ساله به همراه خانواده خود به خانۀ جدیدشان نقل مکان می کنند، خانه ای عجیب با صداهای 

مرموز.

موضوع : ارواح، اشباح، دخرتان، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال، برای ۱۵ سال

Currie, Lindsay
Khānah-yi rū-yi gūr’hā
245 sider
Den 12-årige Tessa er sammen med sin familie flyttet til et nyt hus. Det er et mærkeligt hus med 
mystiske stemmer.
Emneord: ånder; spøgelser; piger; for 12 -15 år
Faustnummer: 46745353

دامئی، فائزه

آوا در آینه
دخرتی نوجوان مورد آزار جنسی قرار می گیرد که زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد. چگونه باید با این موضوع 

کنار بیاید؟

موضوع : دخرتان، جوانان، راهنامی روابط جنسی، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال، برای ۱۵ سال

Dā’imī, Fā’izah
Āvā dar āynah
59 sider
En ung pige bliver udsat for et seksuelt overgreb, som påvirker hendes liv. Hvordan kan hun leve med 
det?
Emneord: piger; unge; seksualvejledning; for 12 - 15 år
Faustnummer: 46777115
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دالوند، رضا

خوراک زرافه با ساالد الک پشت
دخرتکی شکایت می کند که اسپاگتی دوست ندارد. مادرش این بار تالش می کند تا اسپاگتی را با اسم های الک 

پشت و زرافه به دخرتش نشان بدهد. با این ترتیب غذا برای دخرتک قابل توجه می شود.

موضوع : عادات غذایی، تغذیه، دخرتان، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال

Dālvand, Riz̤ā
Khurāk-i zarrāfah bā sālād-i lāk’pusht
28 sider
En lille pige klager over, at hun ikke kan lide spagetti. Så forsøger moren at kalde spagetti noget andet, og 
hun laver figur som skildpadde og giraf, så maden bliver interessant for pigen.
Emneord: spisevaner; ernæring; piger; for 2 - 5 år
Faustnummer: 46794664

دالوند، رضا

یک چیز سیاه
یک چیز سیاه پیدا شده وهیچکس منی داند آن چیست. هرکس بنابر تخیل خود، چیزهای مختلفی را حدس می 

زند.

موضوع : فانتزی، حیوانات، اکتشاف، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ 

سال

Dālvand, Riz̤ā
Yik chīz-i sīyāh
28 sider
Der er blevet fundet en lille sort ting, og ingen ved, hvad det er. Afhængig af fantasien gætter alle på 
forskellige ting.
Emneord: fantasy; dyr; gå på opdagelse; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46794605

دریسکول، آماندا

اژدهای کتاب خوان
داستانی در مورد اژدهایی به نام دانکن که عاشق کتاب خواندن است.

موضوع : اژدها، کتاب ها، مطالعه، کتاب های مصور، برای بلندخوانی، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای 

۶ سال،  برای ۷ سال

Driscoll, Amanda
Izhdihā-y kitāb’khvān
36 sider
Fortælling om dragen, Duncan, som elsker historier og at læse bøger.
Emneord: drager; bøger; læsning; billedbøger; for højtlæsning; for 3 - 7 år
Faustnummer: 48951872
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ُدهنی، نیلوفر

قصه ی بیژن و شیر زخمی
بیژن قرار است به روستای عمۀ خود سفر کند، اما چیزی از او در خاطرش نیست.

موضوع : ارتباطات، خانواده، پرسان، روستاها، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال

Duhnī, Nīlūfar
Qiṣṣah-yi Bīzhan va shīr-i zakhmī
72 sider
Bizhan skal rejse til en landsby, hvor hans faster bor, men han kan næsten ikke huske hende.
Emneord: relationer; familien; drenge; landsbyer; for 9 - 13 år
Faustnummer: 47748887

درودیان راد، هام

درخت جنون
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : درختان، زندگی گیاهان، طبیعت، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال

Durūdīyān Rād, Humā
Dirakht-i junūn
84 sider
Samling af noveller.
Emneord: træer; planteliv; naturen; for 10 - 14 år
Faustnummer: 46777077

فرخزاد، فروغ

دست هایم را در باغچه می کارم
بازگویی شعری معروف از بانوی شاعر شهیر ایرانی.

موضوع : اشعار، کتاب های مصور، برای ۵ سال، برای ۶ سال،  برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، 

برای ۱۱ سال، برای بلندخوانی

Farrukhzād, Furūgh
Dast’hāyam rā dar bāghchah mī’kāram
40 sider
Genfortælling af et kendt digt skrevet af den mest kendte kvindelige digter i Iran.
Emneord: digte; billedbøger; for 5 - 11 år; for højtlæsning
Faustnummer: 48952577
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فرگوس، مورین

روزی که مامان به مهدکودک آمد
وقتی مادری برای اولین بار به مهدکودک فرزندش می رود، چه اتفاقی می افتد؟ آن جا چکار می کند؟.

موضوع : کودکستان ها، دخرتان، مادران، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال

Fergus, Maureen
Rūzī kah māmān bah mahd-i kūdak āmad
36 sider
Hvordan er det, når moren for første gang kommer på besøg i børnehaven? Hvad laver hun der?.
Emneord: børnehaver; piger; mødre; billedbøger; for 3 - 6 år
Faustnummer: 46788966

فانک، جاش

این داستان جک و لوبیای سحرآمیز نیست!
داستان جک، پرسک فقیری که به خاطر پنج دانه لوبیا، تنها گاو مادرش را می فروشد. لوبیاهای سحرآمیز به آسامن 

می رسند و جک را به قرصی بزرگ هدایت می کنند.

موضوع : افسانه ها، دوستان، دوستی، کتاب های مصور،  برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای 

بلندخوانی

Funk, Josh
In dāstān-i Jak va lūbīyā-yi siḥr’āmīz nīst!
35 sider
Eventyret om den fattige dreng Jack, der sælger morens eneste ko for fem bønner. De magiske bønner 
bliver til en bønnestage, der vokser op i himlen og fører Jack til kæmpens slot.
Emneord: eventyr; venner; venskab; billedbøger; for 3 - 6 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38207091

گوسینی، رنه

آسرتیکس در سوئیس
آسرتیکس و اوبلیکس باید به کسی که مسموم شده کمک کنند. او کیست؟

موضوع : امپراطوری روم، گالین، گال ها، رومی ها، طنز، برای ۸ سال، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، 

برای ۱۲ سال

Goscinny, René
Āstirīks dar Sū’īs
48 sider
Asterix og Obelix skal hjælpe en, der er blevet forgiftet. Hvem er det, der er blevet forgiftet?
Emneord: Romerriget; Gallien; gallere; romere; humor; for 8 - 12 år
Faustnummer: 46683412
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گوسینی، رنه

آسرتیکس و مهامنی ویژه
آسرتیکس و اوبلیکس که شهرشان توسط رومی ها محارصه شده، باید از شهر گال متخصص هایی بیاورند.

موضوع : امپراطوری روم، گالین، گال ها، رومی ها، طنز، برای ۸ سال، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، 

برای ۱۲ سال

Goscinny, René
Āstirīks va mihmānī vīzhah
48 sider
Asterix og Obelix skaffer specialister fra hele Gallien, da deres by er blevet omringet af romerne.
Emneord: Romerriget; Gallien; gallere; romere; humor; for 8 -12 år
Faustnummer: 47239672

گرتز، الن

این کتاب را ممنوع کنید
ایمی آن به کتابخانه می رود تا کتاب محبوبش را به امانت بگیرد. کتابدار به او می گوید که دیگر آن کتاب را 

ندارند.

موضوع : کتاب ها، سانسور، آزادی بیان، کتابخانه ها، دخرتان، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ 

سال

Gratz, Alan
In kitāb rā mamnūʻ kunīd
205 sider
Amy Anne tager på biblioteket for at låne sin yndlingsbog. Bibliotekaren fortæller hende, at de ikke 
længere har bogen.
Emneord: bøger; censur; ytringsfrihed; bibliotker; piger; for 10 - 13 år
Faustnummer: 46659481

گراول، الیس

ِکرم
کرمی خود را معرفی می کند و در مورد زندگی و انواع مختلف خودش توضیح می دهد.

موضوع : حرشات، زندگی حیوانات، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال

Gravel, Elise
Kirm
[30] sider
En orm introducerer sig selv og fortæller om forskellige typer af orme og deres liv.
Emneord: insekter; dyreliv; for 5 - 9 år
Faustnummer: 46810104
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گراول، الیس

مگس
خانواده مگس ها بیشرت دوست دارند در خانه ی انسان زندگی کنند، تا بتوانند غذاهای مختلف بخورند.

موضوع : حرشات، زندگی حیوانات، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال

Gravel, Elise
Magas
[30] sider
Flue-familien Magasān kan bedst lide at bo hjemme hos folk. Der kan de få forskellige mad.
Emneord: insekter; dyreliv; for 5 - 9 år
Faustnummer: 46810112

گرین، جان

اشتباه در ستاره های بخت ما
هیزل شانزده ساله که رسطان دارد عاشق آگوستوس هفده ساله می شود، که او هم با بیامری رسطان دست و پنجه 

نرم می کند. پیش از آن که مرگ آن ها را از هم جدا کند، اولین عشق را با هم تجربه می کنند.

موضوع : مرگ، رسطان، عشق،  برای ۱۵ سال، برای ۱۶ سال

Green, John
Ishtibāh dar sitārah’hā-yi bakht-i mā
247 sider
16-årige Hazel er dødssyg af kræft. Hun forelsker sig i 17-årige Augustus som ligeledes er kræftsyg. 
Sammen oplever de deres første forelskelse, inden døden skiller dem ad.
Emneord: døden; kræft; kærlighed; for 15 - 16 år
Faustnummer: 47600502

گرین، جان

وفور کاترین ها
کالین نوزده بار با کاترین ها دوست شده، و هردفعه آن ها با او به هم زده اند. اما چرا؟

موضوع : عشق، جوانان، عاشقی، ریاضی، فرمول ها، آمریکا، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال، برای ۱۵ سال، برای ۱۶ 

سال

Green, John
Vufūr-i Kātrīn’hā
296 sider
Hele nitten gange er nørdede Colin blevet droppet af Katherine. Men hvorfor?
Emneord: kærlighed; unge; forelskelse; matematik; formler; USA; for 13 - 16 år
Faustnummer: 48959199
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گل گالب، حسین

باغ ایران
بازگویی یک شعر معروف برای کودکان.

موضوع : اشعار، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال،  برای ۷ سال، برای ۸ سال، 

برای بلندخوانی

Gul’gulāb, Ḥusayn
Bāgh-i Irān
36 sider
Genfortælling af et kendt digt for børn.
Emneord: digte; billedøger; for 3 - 8 år; for højtlæsning
Faustnummer: 48952658

حدادی، هدی

تق تق تق...
دوستی ها شادی و لبخند با خود به همراه می آورند و به ما کمک می کنند تا مردم را بهرت بشناسیم.

موضوع : دوستی، دوستان، شادی، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال

Ḥaddādī, Hudā
Taq taq taq...
24 sider
Venskab bringer glæde og smil og kan hjælpe os til at lære andre folk bedre at kende.
Emneord: venskab; venner; glæde; billedbøger; for 3 - 6 år
Faustnummer: 54755481

حمزه ای، رودابه

مامان نخند الال کن
شعر کودکانه در مورد دخرتکی که باید بخوابد.

موضوع : شعر، قافیه، خواب، کتاب های مصور، برای ۱ سال، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال

Ḥamzah’ī, Rūdābah
Māmān nakhand lālā kun
10 sider
Rimede remser om en lille pige, der skal sove.
Emneord: rim; remser; søvn; billedbøger; for 1 - 4 år
Faustnummer: 54695608
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هانیگان، کیت

من یک کارآگاه هستم
دخرتکی به یکی از اعضاء خانواده، که چندان هم از او خوشش منی آید، تحویل داده می شود.

موضوع : خانواده، دخرتان، کارآگاه ها، ، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای 

۱۲ سال

Hannigan, Kate
Man yik kārāgāh hastam
274 sider
En pige bliver afleveret hos et familiemedlem, som ikke bryder sig om hende.
Emneord: familien; piger; detektiver; for 7 - 12 år
Faustnummer: 48959458

هارگریوز، آدام

دکرت اول
دکرت اول نوه اش را منی تواند پیدا کند و به همین دلیل چندان رسحال نیست. اما او مشکالت دیگری هم دارد.

موضوع : طنز، پدربزرگ مادربزرگ ها، خانواده، مشکالت، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای 

بلندخوانی

Hargreaves, Adam
Duktur avval
36 sider
Dr. Først er i dårlig humør, fordi han ikke kan finde sit barnebarn. Men han har også andre problemer.
Emneord: humor; bedsteforældre; familien; problemer; for 3 - 6 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38207261

ابر، ماری فرانسین

کیو کیو کشتمت!
دو پرس بچه در دنیای مختلفی زندگی می کنند. مانو از این که پس از مدرسه به خانه می آید تا بازی جنگی 

کامپیوتری بازی کند خوشحال است، در حالیکه اونام جنگ واقعی را تجربه می کند.

موضوع : جنگ، مرگ، پرسان، رسنوشت، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال

Hébert, Marie-Francine
Kīū kīū kushtamit!
32 sider
To drenge lever i to forskellige verdener. Manu glæder sig til at komme hjem fra skolen for at spille et spil 
om krig, mens Unam oplever den rigtige krig.
Emneord: krig; døden; drenge; skæbne; for 6 - 9 år
Faustnummer: 46767497
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هیگینز، رایان تی

اسباب کشی بزرگ
کتاب مصور. بروس تنها نیست و خانه شلوغ است. عالوه بر او و چهار غاز و سه موش در خانه هستند.

موضوع : خرس ها، غازها، موش ها، نقش مادر، اسباب کشی، دوستی، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای 

۶ سال، برای بلندخوانی

Higgins, Ryan T
Asbāb’kishī-i buzurg
44 sider
Billedbog. Bjørnen Boris bor ikke alene. De er mange i huset. Fire gæs og tre mus udover Bjørnen Boris.
Emneord: bjørne; gæs; mus; moderrollen; flytte; venskab; for 3 - 6 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38200771

هیگینز، رایان تی

بلدی بشامری؟
کتاب مصور. مهامنان ناخوانده ای برای بروس از راه می رسند. آن ها چند نفر هستند؟

موضوع : خرس ها، نقش مادر، خانواده، مهامنان، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای 

بلندخوانی

Higgins, Ryan T
Baladī bishmārī?
28 sider
Billedbog. Boris får uventede gæster. Hvor mange gæster er der kommet?
Emneord: bjørne; moderrollen; familien; gæster; for 3 - 6 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38200909

هیگینز، رایان تی

من مامان شام نیستم!
کتاب مصور. بروِس به دنبال تخم غاز است، اما زمانی که جوجه غازها از تخم بیرون می آیند، ناگهان او مادر آن 

ها می شود.

موضوع : خرس ها، نقش مادر، خانواده، غازها، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای بلندخوانی

Higgins, Ryan T
Man māmān-i shumā nīstam!
44 sider
Billedbog. Boris er på æggejagt, men da æggene klækker, bliver han pludselig mor til gæslinger.
Emneord: bjørne; moderrollen; familien; gæs; for 3 - 6 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38200836
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هیگینز، رایان تی

مهامن های ناخوانده
کتاب مصور. وقتی بروس به خانه برمی گردد، خانه تبدیل به هتل شده - که او اصال” خوشش منی آید!

موضوع : هتل ها، خرس ها، عصبانیت، مهامنان، پشیامنی، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ 

سال، برای ۶ سال، برای بلندخوانی

Higgins, Ryan T
Mihmān’hā-yi na’khvāndah
44 sider
Billedbog. Boris kommer hjem og finder sit hus forvandlet til et hotel - det er han ikke glad for!
Emneord: hoteller; bjørne; sur; gæster; fortrydelse; billedbøger; for 3 - 6 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38206923

حجوانی، مهدی

عالیجناب مامان خانوم
در مورد مادربزرگی که عاشق سفر کردن و عکس گرفنت است. مادربزرگی که عاشق سینام رفنت و پفک منکی 

خوردن است.

موضوع : خانواده، پدربزرگ مادربزرگ ها، کودکان، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای 

۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال، برای بلندخوانی

Ḥijvānī, Mihdī
ʻĀlījināb māmān khānūm
64 sider
Om en bedstemor, der elsker at rejse, tage billeder, gå i biografen og spiser osterejser.
Emneord: familien; bedsteforældre; børn; billedbøger; for 4 - 9 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38192787

هاپکینسن، دبورا

گوشه ی دنج کالس
دانش آموزی یک نامه برای معلم خود می نویسد. نامه ای که از صمیم قلب نوشته شده است.

موضوع : معلم ها، مدارس، کودکان، آرزوها، ارتباطات، دوستان، دوستی، کتاب های مصور، برای ۵ سال، برای ۶ 

سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال

Hopkinson, Deborah
Gūshah-yi dinj-i kilās
35 sider
En elev skriver et brev til sin lærer om sine ønsker. Et brev, som måske kommer fra hjertet.
Emneord: lærere; skoler; børn; ønsker; relationer; venner; venskab; billedbøger; for 5 - 9 år
Faustnummer: 48990282
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هاوتس، میشل

لوسی عاشق علم است
لوسی کالس دوم است و عاشق علم. روزی متوجه می شود که درخت جلوی مدرسه ناپدید شده. به همین علت 

می خواهد به مدرسه ثابت کند که سنجاب ها خانۀ جدید می خواهند، و باید یک درخت در آنجا کاشته شود.

موضوع : طبیعت، محیط زیست، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال

Houts, Michelle
Lūsī ʻāshiq-i ʻilm ast
100 sider
Lucy går i anden klasse og er vild med videnskab. En dag opdager hun, at træet foran skolen er blevet 
fjernet. Hun vil derfor overbevise skolen om at plante et nyt træ, så egernet kan få et nyt hjem.
Emneord: natur; miljø; for 6- 10 år
Faustnummer: 38207121

ابراهیمی، پیام

تک خال
آبتین در خانواده ای متولد شده که همه به غیر از او ورزشکار هستند.

موضوع : ورزش، پرسان، خانواده، تربیت بدنی، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ 

سال، برای ۸ سال

Ibrāhīmī, Payām
Tak khāl
32 sider
Abtin er født i en familie, hvor alle dyrker sport undtagen ham.
Emneord: sport; drenge; familien; idræt; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46794613

ایرج میرزا

مادر
بازگویی شعر معروفی در مورد ’مادر’.

موضوع : شعر، مادران، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای 

بلندخوانی

Iraj Mīrzā
Mādar
28 sider
Genfortælling af et kendt digt om ’mor’.
Emneord: digte; mødre; billedbøger; for 3 - 7 år; for højtlæsning
Faustnummer: 48951988
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جعفری، الله

ُدردونه خانم و جیرجیری
ُدردونه عروسِک دخرتکی است که همه جا با او می رود، حتی به مدرسه.

موضوع : دخرتان، عروسک ها، دوستی، شادی، بازی، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای 

۷ سال، برای ۸ سال

Jaʻfarī, Lālah
Durdūnah khānūm va jīr’jīrī
24 sider
Durdūnah er en dukke, som tilhører en lille pige. Pigen tager dukken med alle steder, også når hun skal til 
skole.
Emneord: piger; dukker; venskab; glæde; leg; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46789067

ژوبرت، کلر

مسابقه ِی تونل کنی
خرگوش پیر تصمیم می گیرد  خرگوش های دیگر را رسگرم کند، چرا که حوصله اشون رس رفته است.

موضوع : داستان حیوانات، خرگوش ها، دوستان، دوستی، شادی، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای 

۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال

Jobert, Claire
Musābiqah-yi tūnil’kanī
24 sider
Den gamle kanin vil underholde de andre kaniner, fordi de keder sig.
Emneord: dyrefortællinger; kaniner; venner; venskab; glæde; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46789113

کلهر، مژگان

گربه ریزه کو؟
پرسکی باید گربه ای را از تراس دور کند، چرا که مادربزرگش از او خواسته است.

موضوع : گربه ها، خانواده، پرسان، بازی، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، 

برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای بلندخوانی

Kalhur, Muzhgān
Gurbah rīzah kū?
26 sider
En lille dreng får besked af sin bedstemor om, at han skal fjerne en kat fra altanen.
Emneord: katte; familien; drenge; leg; billedbøger; for 3 - 8 år; for højtlæsning
Faustnummer: 48950531
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کنیلی، تاماس

شهر زنبوران
بنا به دالیلی ند کلی ده ساله که به کوچکی یک زنبور است، مدتی را در کندوی زنبور زندگی می کند.

موضوع : پرسان، زنبورها، حرشات، احساسات، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ 

سال، برای بلندخوانی

Keneally, Thomas
Shahr-i zanbūrān
139 sider
Den ti årige Ned Kelly bliver af en eller anden grund på størrelse med en bi og skal opholde sig i en 
bikube.
Emneord: drenge; bier; insekter; følelser; for 9 - 13 år; for højtlæsning
Faustnummer: 47745187

خانیان، جمشید

گفت و گوی جادوگر بزرگ با ملکه ی جزیره ی رنگ ها
رهی برای یک مأموریت مهم به یک جزیره می رود، اما آنجا چیزهای زیادی را تجربه می کند.

موضوع : تجربه ها، پرسان، جادوگرها، جوانان، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال

Khānīyān, Jamshīd
Guft u gū-yi jādūgar-i buzurg bā malakah-yi jazīrah-yi rang’hā
178 sider
Rahi tager til en ø for at udføre en vigtig opgave, men han kommer til at opleve mange ting.
Emneord: oplevelser; drenge; hekse; unge; for 11 - 14 år
Faustnummer: 46715942

خردور، طاهره

خارپشت و الک پشت
الک پشت و خارپشت دوستان خوبی هستند و با هم توپ بازی می کنند.

موضوع : داستان حیوانات، دوستان، دوستی، شادی، بازی، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، 

برای ۷ سال، برای ۸ سال

Khirad’var, Ṭāhirah
Khār’pusht va lāk’pusht
24 sider
En skildpadde er venner med et pindsvin. De hygger sig og spiller bold sammen.
Emneord: dyrefortællinger; venner; venskab; glæde; leg; billedbøger; for 4 -8 år
Faustnummer: 46789083
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کسترن، اریش

امیل و سه پرس دوقلو
جنایی. امیل دوازده ساله برای تعطیالت تابستانی عازم خانه مادربزرگش در برلین است. در طول راه در قطار پول 

هایش را می دزدند. او تصمیم می گیرد دست به کار خطرناکی بزند و دزد را به دام اندازد.

موضوع : جنایی، برای ۱۴ سال، برای ۱۵ سال

Kästner, Erich
Imīl va sah pisar-i du’qulū
195 sider
Krimi. 12-årige Emil skal på sommerferie hos sin bedstemor i Berlin. Undervejs i toget bliver han frarøvet 
alle sine penge, og han begiver sig ud på en farlig jagt efter tyven.
Emneord: krimi; for 14 -15 år
Faustnummer: 46673867

لندسرتم، الوف

بو و بع در جنگل
کتاب مصور. بو و بع قرار است برای توت چینی به جنگل بروند. متأسفانه وقتی می خواهند غذا بخورند روی النۀ 

مورچه ها می نشینند که مجبور می شوند به رسعت از آنجا فرار کنند.

موضوع : برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای بلندخوانی

Landström, Olof
Bū va Baʻ dar jangal
[26] sider
Billedbog. Krut og Kølle skal i skoven for at plukke bær. Desværre får de sat sig oven i en myretue, da de 
skal spise, og så må de flygte i en fart.
Emneord: for 2 - 4 år; for højtlæsning
Faustnummer: 47740495

لندسرتم، الوف

بو و بع دارن نظافت می کنن
کتاب مصور. بو و بع در حال مرتب کردن و جارو کشیدن هستند. ناگهان یک لنگه جوراب به داخل جاروبرقی 

کشیده می شود.

موضوع : برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای بلندخوانی

Landström, Olof
Bū va Baʻ dāran niẓāfat mī’kunan
[26] sider
Billedbog. Krut og Krølle rydder op og støvsuger. Pludselig forsvinder der en strømpe i støvsugeren.
Emneord: for 2 - 4 år; for højtlæsning
Faustnummer: 47731844
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لندسرتم، الوف

بو و بع و جشن تولد
کتاب مصور. بو و بع دو گوسفند کوچولو قرار است به جشن بروند. کادو کردن هدیه سخت است و همچنین باید 

مترین رقص کنند. اما با متام این رشایط جشن به خوبی برگزار می شود.

موضوع : برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای بلندخوانی

Landström, Olof
Bū va Baʻ va jashn-i tavallud
[26] sider
Billedbog. Krut og Krølle er to små får, der skal til fest hos Knud. Det er svært at pakke gaven ind, og de 
må også øve sig på at danse. Men det ender dog med at blive en dejlig fest.
Emneord: for 2 - 4 år; for højtlæsning
Faustnummer: 47731887

لندسرتم، الوف

بو و بع و قایق سواری
کتاب مصور. بو و بع با قایقی به گردش در جزیره رفتند. همه چیز خوب پیش می رود تا اینکه قایق غرق می 

شود. زمانی که به خانه بر می گردند، همه جا تقریبا” تاریک است.

موضوع : برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای بلندخوانی

Landström, Olof
Bū va Baʻ va qāyiq’savārī
[26] sider
Billedbog. Krut og Krølle ror ud i en robåd for at tage på udflugt ude på øen. Alt går godt indtil båden går 
på grund. Det bliver næsten helt mørkt, inden de når hjem igen.
Emneord: for 2 - 4 år; for højtlæsning
Faustnummer: 47740746

الروشل، دیوید

ماااا!
گاوی، ماشینی را از یک مزرعه برمی دارد و سوار آن می شود و با آن رانندگی می کند تا این که پلیس او را 

دستگیر می کند.

موضوع : داستان حیوانات، گاوها، کتاب های مصور، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال، برای ۱۵ سال

LaRochelle, David
Māāā!
35 sider
En ko tager en bil fra en bondegård og kører i den, indtil den bliver fanget af politiet.
Emneord: dyrefortællinger; køer; billedbøger; for 12 - 15 år
Faustnummer: 46745469

153



لی، اندی

جان من هیچ جوره این کتاب را باز نکن!
هر کاری دوست داری بکن، فقط این کتاب را باز نکن. ممکن است غافلگیر بشوی!

موضوع : کتاب ها، مطالعه، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، 

برای ۸ سال، برای بلندخوانی

Lee, Andy
Jān-i man hīch jūrah īn kitāb rā bāz nakun!
32 sider
Gør alt hvad du vil, men lade være med at åbne denne bog. Måske bliver du overrasket!
Emneord: bøger; læsning; billedbøger; for 3 - 8 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38201816

لیندگرن، آسرتید

مِگ آتش پاره
دخرتک ۹ ساله ای به همراه خواهرش به گردش می رود. او دخرتی شاد و جالب است و همه از او خوششان می 

آید.

موضوع : دخرتان، شادی، خواهرها، دوستی، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال

Lindgren, Astrid
Mig-i ātash’pārah
179 sider
En 9-årig pige går en tur sammen med sin søster. Hun er en sjov og glad pige, og alle kan lide hende.
Emneord: piger; glæde; søstre; venskab; for 9 - 12 år
Faustnummer: 46716051

لزگی، مهسا

مشرتک موردنظر در دسرتس منی باشد
دخرتک نوجوانی با پدرومادر خود مشکل دارد، مشکالت عادی دوران نوجوانی.

موضوع : زباله، بازیافت، دخرتان، محیط زیست، کتاب های مصور، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال، برای 

۱۵ سال، برای ۱۶ سال

Lizgī, Mahsā
Mushtarik-i murid-i naẓar dar dastris nimī’bāshad
72 sider
En ung pige har problemer med sine forældre, og helt almindelige ungdomsproblemer.
Emneord: affald; genbrug; piger; miljø; billedbøger; for 12 - 16 år
Faustnummer: 46794583
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الدویگ، بنجمین

خواهر عروسکی
جینی چهارده ساله رسانجام خانه ای پیدا کرده و با والدین خود که رابطۀ خونی با آن ها ندارد زندگی می کند. او 

همچنان به دنبال پدرومادر واقعی خود می گردد، که کار آسانی هم نیست.

موضوع : کودکان یتیم، کودکان، خانواده، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال

Ludwig, Benjamin
Khvāhar-i ʻarūsakī
374 sider
Den 14-årige Ginny bor hos plejeforældre, som hun endelig har fundet et hjem hos. Hun ønsker fortsat 
søge efter sin rigtige mor, hvilket er et stort problem.
Emneord: forældreløse børn; børn; familien; for 10 - 14 år
Faustnummer: 47655447

مارتین، امیلی وینفیلد

برفین و رزالین
برفین و رزالین که در جنگل به دنبال پدر خود می گردند و چیزهای ناخوشایندی را تجربه می کنند.

موضوع : پدران، خواهران، کودکان، جنگل ها، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ 

سال

Martin, Emily Winfield
Barfīn va Ruzālīn
200 sider
Sne og Rose leder efter deres far i skoven og opdager uhyggelige ting og sager.
Emneord: fædre; søstre; børn; skove; for 10 -14 år
Faustnummer: 47655528

مارتین، ترزا

خانه ی جدید گربه بزرگه
کتاب مصور در مورد احساساتی که بچه ها هنگام نقل مکان به خانه ای جدید دارند.

موضوع : ناراحتی، احساسات، خانواده، کودکان،  برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، 

برای ۸ سال، برای بلندخوانی

Martin, Teresa
Khānah-yi jadīd-i gurbah buzurgah
32 sider
Billedbog om de følelser børn har, når de flytter til et nyt hus.
Emneord: sorg; følelser; familien; børn; for 3 - 8 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38207458
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مشهدی، بدری

شهر بدون پالستیک
نوید پرسک نوجوانی است، که در مورد استفاده از وسایل پالستیکی به مردم هشدار می دهد.

موضوع : پرسان، محافظت از طبیعت، محیط زیست، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال

Mashhadī, Badrī
Shahr-i bidūn-i pilāstīk
73 sider
Navīd er en ung dreng, som advarer folk om anvendelse af produkter lavet af plastik.
Emneord: drenge; naturbeskyttelse; miljø; for 10 -13 år
Faustnummer: 46777123

مال، براندون

پینگو
چاد کالس اول را رشوع کرده است. او با دوست خیالی خود وارد کالس می شود.

موضوع : فانتزی، دوستان، رفیقان، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ 

سال

Mull, Brandon
Pīngu
32 sider
Chad starter første klasse. Han møder op i klassen sammen med sin fantasiven.
Emneord: fantasi; venner; kammerater; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 48990479

مرادی الکه، یگانه

خط خطکی فوتش کن
مارمولکی بر روی درخت نشسته و احساس تنهایی می کند، تا این که قورباغه ای از راه می رسد.

موضوع : داستان حیوانات، دوستان، دوستی، شادی، بازی، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، 

برای ۷ سال، برای ۸ سال

Murādī Lākah, Yigānah
Khaṭ’khaṭakī fūtish kun
24 sider
Øglen er op på træet og føler sig alene og ensom, indtil der kommer en frø.
Emneord: dyrefortællinger; venner; venskab; glæde; leg; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46789024
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نانستاد، کاترینا

وقتی آتش پاره وارد شهر می شود
دخرتک ده ساله ای، که پدر و مادر خود را از دست داده، با مادربزرگ خود در شهری دورافتاده در بورنهومل زندگی 

می کند. او اوقات خوشی را در آنجا با مادربزرگ خود دارد و از این طریق بر غم و اندوه خود غلبه می کند.

موضوع : دخرتان، پدربزرگ مادربزرگ ها، اندوه، خانواده، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال

Nannestad, Katrina
Vaqtī ātash’pārah vārid-i shahr mī’shavad
198 sider
En 10-årig forældreløs pige bor sammen med sin bedstemor på Bornholm. Hun bringer stor glæde til sin 
bedstemors liv, og på den måde overvinder hun sin sorg.
Emneord: piger; bedsteforældre; sorg; familien; for 10 - 13 år
Faustnummer: 46716078

نورتن، مری

امانت بگیرها
امانت بگیرها آدم های خیلی کوچکی هستند، که در زیر زمین و سوراخ دیوار خانه های قدیمی زندگی می کنند. 

آن ها با »امانت گرفنت« چیزهای مختلف مثل غذا و غیره از دیگران زندگی خود را می گذرانند.

موضوع : انسان ها، ارسار، انگلستان، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال، برای ۱۵ سال

Norton, Mary
Amānat’bigīr’hā
188 sider
Lånerne er nogle små bitte mennesker, der lever under gulvet eller i huller i væggene i gamle huse. De 
lever af at ”låne” små ting, mad og andre ting fra menneskerne..
Emneord: mennesker; hemmeligheder; England; for 12 - 15 år
Faustnummer: 46767543

نواک، بی. جی

این کتاب عکس ندارد
اگر فکر می کنی کتاب بدون عکس جالب نیست، در اشتباه هستی.

موضوع : عکس ها، کتاب ها، کودکان، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای 

۷ سال

Novak, B. J
In kitāb ʻaks nadārad
48 sider
Hvis du synes, at en bog uden billeder er kedelig, så tager du fejl.
Emneord: billeder; bøger; børn; billedbøger; for 3 - 7 år
Faustnummer: 48952879
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نوستلینگر، کریستینه

ماجراهای فرانتس و بابابزرگ
فرانتس پدربزرگ ندارد و از این بابت نگران هم نیست، تا اینکه یکی از همکالسی هایش از پدربزرگ بسیار 

خوبش حرف می زند و پُز می دهد.

موضوع : پدربزرگ مادربزرگ ها، دوستان، شادی، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال

Nöstlinger, Christine
Mājarā’hā-yi Frānts va bābā’buzurg
127 sider
Franz har ikke nogen bedstefar, men han bekymrer sig ikke om det, før en klassekammerat begynder at 
prale med sin vidunderlige bedstefar.
Emneord: bedsteforældre; venner; glæde; for 9 - 12 år
Faustnummer: 46767527

اوهارا، زکرا

گربه ی گمشده، پیدا شده!
دو گربه که شبیه هم هستند به اشتباه به خانۀ یکدیگر می روند. آیا می شود آن ها را شناخت؟

موضوع : گربه ها، دلتنگی، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، 

برای بلندخوانی

OHora, Zachariah
Gurbah-yi gumshudah, paydā shudah!
39 sider
To katte, som ligner hinanden meget, kommer til det forkerte hus. Kan man genkende dem?
Emneord: katte; savn; billedbøger; for 3 - 7 år; for højtlæsning
Faustnummer: 48990347

پانرتمولر، آلیس

لوتا و زندگی پر ماجرا
لوتای ده ساله خاطرات خود را از کالس چهارم در یک مدرسه جدید در دفرت خاطرات می نویسد.

موضوع : کتاب های جالب، دفرت خاطرات، دخرتان، دوستان، مدرسه، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال

Pantermüller, Alice
Lutā va zindigī-i pur mājarā
184 sider
Den 10-årige Lotte skriver i sin dagbog, hvordan det er at begynde i 4. klasse på en ny skole.
Emneord: sjove bøger; dagbøger; piger; veninder; skolen; for 10 - 12 år
Faustnummer: 46745361
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پارک، لیندا سو

مهامن های پاندا
پاندا که تصمیم دارد یک مهامنی بزرگ برای دیگر پانداها بگیرد و برای مهامنان خود کارت دعوت می فرستد.

موضوع : خرس ها، دوستان، دوستی، جشن ها، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال

Park, Linda Sue
Mihmān’hā-yi pāndā
44 sider
Pandaen Xander har planer at holde en stor pandafest, og invitationerne er sendt ud til gæsterne.
Emneord: bjørne; venner; venskab; fester; for 4 - 7 år
Faustnummer: 46767462

پیرسن، آنتونی

مأموریت فوق رسی ادواردو
ادواردو در حال به پایان رساندن تحصیالت خود در اف. ب. آی. است و یک مأموریت دارد.

موضوع : کارآگاه ها، مأموریت، کتاب های مصور، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال، برای ۱۰ 

سال، برای بلندخوانی

Pearson, Anthony
Maʻmūrīyat-i fuq-i sirrī-i Iduārdu
41 sider
Eduardu, som er ved at være gøre sin uddannelse færdig hos Fairy Tale Bureau of Investigations, har fået 
en opgave.
Emneord: detektiver; mission; billedbøger; for 6 - 10 år; for højtlæsning
Faustnummer: 48990258

پیروال، ایزابال

درخت بلوط پایدار
درخت بلوط سعی می کند در طوفان های شدید، با عشق و وفاداری مراقب پرندگان باشد.

موضوع : درختان، احساسات، عشق، پرندگان، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ 

سال، برای ۷ سال

Pirola, Isabella
Dirakht-i balūṭ-i pāydār
24 sider
Med kærlighed og loyalitet fortsætter et egetræ gennem en voldsom storm med at passe på fuglene.
Emneord: træer; følelser; kærlighed; fugle; billedbøger; for 3 - 7 år
Faustnummer: 46794656
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پبالکی، دن

تیامرستان مرتوک
تیامرستان مخصوص کودکان و نوجوانان به علت مرگ های مشکوک، بسته و مرتوکه می شود.

موضوع : ارواح، بیامرستان های روانی، بیامران روانی، ارسار، پرسان، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال، 

برای ۱۵ سال

Poblocki, Dan
Tīmāristān-i matrūk
276 sider
Et psykiatrisk hospital for børn og unge bliver lukket og glemt på grund af mystiske dødsfald.
Emneord: ånder; psykiatriske hospitaler; psykisk syge; hemmeligheder; drenge; for 12 - 15 år
Faustnummer: 46745442

پاتر، گیزل

خانه ی عروسکی من
کتاب مصور. دخرتکی با فکری خالق از قوه تخیل خود استفاده می کند و خانه ای عروسکی می سازد.

موضوع : دخرتان، خانه عروسک ها، خالقیت، بازی، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای 

بلندخوانی

Potter, Giselle
Khānah-yi ʻarūsakī-i man
36 sider
Billedbog. En pige tænker kreativt og bruger sin fantasi til at lave sit eget dukkehus.
Emneord: piger; dukkehuse; kreativitet; leg; for 3 - 6 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38200968

قاسمی، پگاه

حامل خرابه
کتاب مصور در مورد وسائل مختلف حمل و نقل.

موضوع : وسایل نقلیه، ماشین های آتش نشانی، آمبوالنس ها، کتاب های مصور، برای بلندخوانی، برای ۲ سال، 

برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال

Qāsimī, Pigāh
Ḥālam kharābah
14 sider
Billedbog med flapper om forskellige transportmidler.
Emneord: transportmidler; brandbiler; ambulancer; billedbøger; for højtlæsning; for 2 - 6 år
Faustnummer: 38203843
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قاسم نیا، شکوه

مامان می خوام ورزش کنم
شعرهای کودکانه در مورد حرکت های مختلف که به کودکان کمک می کند تا هنگام خواب آرامش داشته باشند.

موضوع : تحرک، کودکان، خواب، یوگا، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای 

بلندخوانی

Qāsim’nīyā, Shukūh
Māmān mī’khvām varzish kunam
12 sider
Rim og remser om forskellige bevægelser, som hjælper børn med at slappe af før sengetiden.
Emneord: bevægelser; børn; søvn; yoga; for 2 - 6 år; for højtlæsning
Faustnummer: 38207644

راستی، مجید

دنیا پر از مورچه شده!
وقتی فیل کوچولو از خواب بیدار می شود، دور و بر خود تعداد زیادی مورچه می بیند.

موضوع : داستان حیوانات، مورچه ها، فیل ها، رویاها، دوستی، شادی، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای 

۷ سال، برای ۸ سال

Rāstī, Majīd
Dunyā pur az mūrchah shudah!
24 sider
Da den lille elefant vågner op, ser den mange myrer rundt omkring sig.
Emneord: dyrefortællinger; myrer; elefanter; drømme; venskab; glæde; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46789091

راستی، مجید

خرگوشک و عروسکش
خرگوش کوچولو عروسک خود را گم کرده و منی تواند آن را پیدا کند.

موضوع : داستان حیوانات، مورچه ها، خرگوش ها، دوستان، دوستی، شادی، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، 

برای ۷ سال، برای ۸ سال

Rāstī, Majīd
Khargūshak va ʻarūsakash
24 sider
Den lille kanin mister sin dukke og kan ikke finde den igen.
Emneord: dyrefortællinger; myrer; kaniner; venner; venskab; glæde; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46789059
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رومئز، آ. گ.

بازگشت شازده پرس
شازده کوچولو از سیاره کوچک خود راضی نیست. به همین دلیل دوباره رشوع به کشف جهان می کند و با 

خوشحالی سفری را آغاز می کند تا یک زندگی پرمعنا را تجربه کند.

موضوع : افسانه ها، دوستی، داستان های افسانه ای، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال

Roemmers, A. G
Bāzgasht-i shāzdah pisar
110 sider
Den lille prins er ikke længere tilfreds med sin lille planet. Han vil derfor udforske universet igen, og 
begynder med glæde endnu en rejse for at få et meningsfuldt liv.
Emneord: eventyr; venskab; eventyrlige fortællinger; for 10 - 13 år
Faustnummer: 46767578

راجرز، مادلین

حیوانات جنگل
در یک سفر اکتشافی در جنگل، حیواناتی از جمله خرس و گرگ ظاهر می شوند.

موضوع : حیوانات، حیوانات وحشی، زندگی حیوانات، جنگل ها، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای 

۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال

Rogers, Madeleine
Ḥayvānāt-i jangal
24 sider
På en opdagelsesrejse ind i skoven, kommer der forskellige dyr frem blandt andet en bjørn og en ulv.
Emneord: dyr; vilde dyr; dyreliv; skove; billedbøger; for 3 - 7 år
Faustnummer: 46794672

راجرز، مادلین

حیوانات در جنگل انبوه
در یک سفر اکتشافی در جنگل، پنج حیوان مختلف از جمله میمون، برب، قورباغه، طوطی و توکان ظاهر می شوند.

موضوع : حیوانات، حیوانات وحشی، زندگی حیوانات، جنگل ها، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای 

۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال

Rogers, Madeleine
Ḥayvānāt dar jangal-i anbūh
24 sider
På en opdagelsesrejse ind i skoven, kommer der fem forskellige dyr frem. Her kan man se en abe, en 
tiger, en frø, en papegøje og en tukan.
Emneord: dyr; vilde dyr; dyreliv; skove; billedbøger; for 3 - 7 år
Faustnummer: 46794699
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رخصت پناه، مرتضی

مومو گربه ی عجیب و غریب
پیشی کوچولو، مومو به دنبال دوست می گردد. آیا او موفق به پیدا کردن یک دوست خوب می شود؟

موضوع : دوستی، دوستان، گربه ها، برای بلندخوانی، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ 

سال

Rukhṣat’panāh, Murtiz̤á
Mumu gurbah-yi ʻajīb u gharīb
32 sider
Mumu er en lille kat, som leder efter en ven. Lykkes det for Mumu for at finde en god ven?
Emneord: venskab; venner; katte; for højtlæsning; for 3 - 7 år
Faustnummer: 48951732

صابری، بابک

برادر مزاحم من!
پرسکی مرتب از برادر بزرگ خود و رفتارش شکایت می کند.

موضوع : برادرها، خانواده، ارتباطات، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ 

سال

Ṣābirī, Bābak
Barādar-i muzāḥim-i man!
36 sider
En lille dreng klager hele tiden over sin store bror og hans opførelse.
Emneord: brødre; familien; relationer; billedbøger; for 3 - 7 år
Faustnummer: 48951589

صالحی، آتوسا

اردوی رنگی رنگی
دخرتکی به همراه همکالسی و معلم خود به گردش می رود و شغل های مختلفی را تجربه می کند.

موضوع : دخرتان، معلم ها، مادران،  شغل ها، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ 

سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای بلندخوانی

Ṣāliḥī, Ātūsā
Urdū-yi rangī rangī
26 sider
En lille pige sammen med sine klassekammerater og lærer tager på udflugt, hvor de skal afprøve 
forskellige jobs.
Emneord: piger; lærere; mødre; arbejde; billedbøger; for 3 - 8 år; for højtlæsning
Faustnummer: 48950507
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رسمشقی، فاطمه

سیمرغ پدربزرگ من بود
سی کودک در هوای نامساعد دنبال پرندگان می گردند. آن ها همچنین می خواهند بدانند، چرا پرندگان فرار 

کردند.

موضوع : کودکان، محیط زیست، حفاظت از طبیعت، پرندگان، زندگی پرندگان، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ 

سال، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال

Sar’mashqī, Fāṭimah
Sīmurgh pidar’buzurg-i man būd
108 sider
30 børn leder efter fugle i det dårlige vejr. De vil undersøge, hvorfor fuglene bliver skræmt væk.
Emneord: børn; miljø; naturbeskyttelse; fugle; fugleliv; for 6 - 10 år
Faustnummer: 46777093

شاهی، زهرا

کارآگاه بازی های یک سوسک کم حافظه
کالغی کشته می شود و یک کارآگاه در پی کشف ماجراست. این کارآگاه کیست؟

موضوع : کارآگاه ها، حیوانات، قتل، هیجان، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال، برای ۱۵ سال

Shāhī, Zahrā
Kārāgāh’bāzī’hā-yi yik sūsk-i kam ḥāfiẓah
120 sider
En krage bliver dræbt, og en detektiv vil opklare drabsagen. Hvem mon denne detektiv er?
Emneord: detektiver; dyr; drab; spænding; for 11 - 15 år
Faustnummer: 46794567

شهرجردی، شهرزاد

این صدای کی بود؟
وقتی دخرت کوچولو از کوچه ای عبور می کند، صداهای عجیبی می شنود. این صداها چیست و از کجا می آید؟

موضوع : حفاظت از طبیعت، محیط زیست، کودکان، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، 

برای ۷ سال، برای ۸ سال

Shahrjirdī, Shahrzād
In ṣidā-yi kī būd?
44 sider
Da en pige kommer forbi en gade, hører hun en mærkelig lyd. Hvad mon det er? Hvor kommer lyden fra?
Emneord: naturbeskyttelse; miljø; børn; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46788982
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شهرجردی، شهرزاد

تو یک جهانگردی
پرسکی به خواهر کوچولویش یاد می دهد که برای توریست بودن چه باید کرد؟

موضوع : خواهر برادرها، سفر، خانواده، کتاب های مصور، برای بلندخوانی، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، 

برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال

Shahrjirdī, Shahrzād
Tu yik jahāngardī
32 sider
En dreng vil vise sin lillesøster, hvordan man kan være en turist. Hvad skal man gøre?
Emneord: søskende; rejse; familien; billedbøger; for højtlæsning; for 4 - 8 år
Faustnummer: 48951554

شمس، محمدرضا

یک دانه گردو
گردویی از درخت می افتد و حیوانات بسیاری دنبال آن هستند.

موضوع : داستان حیوانات، گردوها، دوستان، دوستی، شادی، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ 

سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال

Shams, Muḥammad Riz̤ā
Yik dānah girdū
24 sider
En valnød falder ned fra træet, og der er mange dyr, der vil have fat i den.
Emneord: dyrefortællinger; valnødder; venner; venskab; glæde; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46789032

شلدون، آنت

حاال شدم داداش بزرگه
یک نوزاد در خانواده ممکن است همه چیز را برای برادر بزرگرت عوض کند.  برادر بزرگ بودن سخت است.

موضوع : برادرها، خواهرها، خواهر برادرها، خانواده، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، 

برای ۶ سال، برای ۷ سال

Sheldon, Annette
Ḥālā shudam dādāsh buzurgah
40 sider
En ny baby i familien kan ændre mange ting hos en storebror. Det er hårdt at være storbror.
Emneord: søstre; brødre; søskende; familien; billedbøger; for 3 - 7 år
Faustnummer: 48953018
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شنل قرمزی
بازگویی داستان معروف شنل قرمزی و گرگ.

موضوع : افسانه ها، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای بلندخوانی

Shinil qirmizī
16 sider
En genfortælling af rødhætte og ulven.
Emneord: eventyr; for 3 - 7 år; for højtlæsning
Faustnummer: 48950566

تکنرتوپ، بریتا

هیس! برب را بیدار نکنیم!
برب خیلی رسیع به خواب می رود، اما رس راه دیگران خوابیده. حیوانات دیگر چگونه باید بی آن که او را بیدار 

کنند، از آن جا عبور کنند؟

موضوع : بربها، خواب، حیوانات، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال

Teckentrup, Britta
Hīs! babr rā bīdār nakunīm!
26 sider
Tigeren falder hurtigt i søvn, men den ligger i vejen. Hvordan kan de andre dyr komme forbi uden at 
vække tigeren?
Emneord: tigre; søvn; dyr; for 3 - 6 år
Faustnummer: 46767489

تیدل، یوهانا

خوکی در کودکستان
خوکی تنها است و به یک کودکستان نگاه می کند. روزی به سوی آن کودکستان می رود و دخرتی مهربان در را 

برای او باز می کند.

موضوع : کودکستان ها، خوک ها، دوستان، کودکان کودکستانی، همبازی ها، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ 

سال، برای ۵ سال

Thydell, Johanna
Khūkī dar kūdakistān
[28] sider
Gris er ensom og kigger på børnene i en børnehave. En dag går han ned til børnehaven, og en sød pige 
lukker ham ind.
Emneord: børnehaver; grise; venner; børnehavebørn; legekammerater; billedbøger; for 3 - 5 år
Faustnummer: 46060563
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تیدل، یوهانا

نقاشی زشت!
دخرتکی می خواهد به خوبی برادر بزرگش که سه سال بزرگرت است، نقاشی کند.

موضوع : نقاشی ها، خواهربرادرها، روابط خواهر-برادری، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال

Thydell, Johanna
Naqqāshī-i zisht!
[28] sider
Mynthe vil gerne tegne ligeså godt som storebroren, der er tre år ældre.
Emneord: tegninger; søskende; søskendeforhold; billedbøger; for 4 - 6 år;
Faustnummer: 46060423

ترنتون، لی استوارت

انجمن رّسی بندیکت ۱
انجمن ”بندیکت” قصد دارد دنیا را نجات بدهد. رینی در آزمون ورودیه انجمن قبول شده است.

موضوع : کودکان یتیم، روابط اجتامعی، پرورشگاه، دوستان، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ 

سال، برای ۱۴ سال

Trenton, Lee Stewart
Anjuman-i sirrī-i Binidīkt 1
441 sider
Gruppen ”Benedict” vil redde verden. Drengen Reynie består en optagelsesprøve for at komme ind i 
gruppen.
Emneord: forældreløse børn; sociale forhold; børnehjem; venner; for 10 - 14 år
Faustnummer: 46767454

عمرانی، سارا

قصه های خاله سارا
مجموعه داستان های شعرگونه در مورد سامل غذا خوردن و درست رفتار کردن.

موضوع : عادات غذایی، رفتار، کودکان، داستان ها، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای 

۶ سال، برای ۷ سال

ʻUmrānī, Sārā
Qiṣṣah’hā-yi khālah Sārā
44 sider
En samling af fortællinger i form af rim og remser blandt andet om at spise sundt og opføre sig pænt.
Emneord: spisevaner; adfærd; børn; fortællinger; billedbøger; for 3 - 7 år
Faustnummer: 46789016
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ویر، اد

قورباغه ی بداخالق
قورباغه کوچولو عاشق پیروزی است و عاشق پریدن. اما وقتی منی تواند بپرد و پیروز بشود چه اتفاقی می افتد؟ 

عصبانی می شود؟.

موضوع : رفتار، حیوانات، شادی، کتاب های مصور، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال

Vere, Ed
Qūrbāghah-yi bad akhlāq
34 sider
Den lille frø elsker at vinde, den elsker også at hoppe. Men hvad sker der, når den ikke vinder eller 
hopper? Bliver den sur?.
Emneord: adfærd; dyr; glæde; billedbøger; for 4 - 8 år
Faustnummer: 46794621

ویلیوس، سارا

شب
هنگامی که شب فرا می رسد، چه اتفاقی می افتد؟ ماه چه می کند؟ روباه کجا می رود؟

موضوع : دخرتان، جغد، روباه، شب، کتاب های مصور، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای 

بلندخوانی

Villius, Sara
Shab
26 sider
Hvad sker der, når natten kommer? Hvad gør månen? Hvor går ræven hen?
Emneord: piger; ugle; ræv; natten; billedbøger; for 2 - 5 år; for højtlæsning
Faustnummer: 46055047

وات، مالنی

بازگشت چسرت
مالنی وات در حال نوشنت قصه ای است، اما گربه اش چسرت، متام مدت دخالت می کند.

موضوع : گربه ها، نویسندگان، حسادت، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، 

برای ۷ سال

Watt, Mélanie
Bāzgasht-i Chistir
36 sider
Mélanie Watts er ved at skrive en historie, men katten Chester blander sig hele tiden.
Emneord: katte; forfattere; jalousi; billedbøger; for 3 - 7 år; for højtlæsning
Faustnummer: 47615364
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وات، مالنی

چسرت
مالنی وات تصمیم دارد در مورد یک موش قصه ای بنویسد، اما گربه اش، چسرت مخالف این کار است.

موضوع : گربه ها، موش ها، نویسندگان، حسادت، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ 

سال، برای ۷ سال

Watt, Mélanie
Chistir
36 sider
Mélanie Watts ønsker at lave en billedbog om en lille mus, men katten Chester har noget imod det.
Emneord: katte; mus; forfattere; jalousi; billedbøger; for 3 - 7 år
Faustnummer: 46745191

وایربو، ایان

هری و سطل دایناسورها
وقتی هری به مادربزرگش در مرتب کردن خانه کمک می کند، دایناسورهایش را در اتاق زیر شیروانی پیدا می 

کند.

موضوع : دایناسورها، دوستی، پرسان، حیوانات ماقبل تاریخ، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ 

سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال

Whybrow, Ian
Harī va saṭl-i dāynāsur’hā
28 sider
Da Harry hjælper sin bedstemor med at rydde op, finder han dinosaurer legetøj på loftet.
Emneord: dinosaurer; venskab; drenge; forhistoriske dyr; billedbøger; for 3 - 7 år
Faustnummer: 46794702

ویدمارک، مارتین

ماجرای املاس
جنایی. السه و مایا دو همکالسی هستند که آژانس کارآگاهی خود را دارند. آن ها در کشف پرونده ها از جمله 

پروندۀ رسقت املاس از یک جواهرفروشی در شهر واله بی، بسیار خوب هستند.

موضوع : کارآگاه ها، جنایی، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، آسان خوان

Widmark, Martin
Mājarā-yi almās
86 sider
Krimi. Klassekammeraterne Lasse og Maja har deres eget detektivbureau, og de er dygtige til at opklare 
selv svære opgaver, som tyveriet af diamanter fra en lokal guldsmed i Vestervomstrup.
Emneord: detektiver; krimi; for 9 -11 år; let at læse
Faustnummer: 47601029

169



ویدمارک، مارتین

ماجرای مومیایی
جنایی. یک اثر نقاشی با ارزش از موزۀ شهر واله بی به رسقت می رود و مظنون پرونده، مومیایی سه هزار سالۀ 

این موزه می باشد.

موضوع : رسقت، موزه ها، مومیایی ها، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، آسان خوان

Widmark, Martin
Mājarā-yi mūmīyāyī
87 sider
Krimi. Et værdifuldt maleri bliver stjålet fra museet i Vestervomstrup, og den hovedmistænkte er museets 
3000 år gamle mumie.
Emneord: tyveri; museer; mumier; for 9 - 11 år; let at læse
Faustnummer: 47600987

ویدمارک، مارتین

ماجرای مسابقه ی فوتبال
جنایی. فوتبالیست های شهر واله بی باید در مسابقه قهرمانی فوتبال رشکت کنند، اما جام قهرمانی ناپدید شده 

است.

موضوع : جنایی، کارآگاه ها، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، آسان خوان

Widmark, Martin
Mājarā-yi musābiqah-yi fūtbāl
85 sider
Krimi. Vestervomstrups fodboldhold skal spille om pokalen, men pludselig er den forsvundet.
Emneord: krimi; detektiver; for 9 - 11 år; let at læse
Faustnummer: 47600952

ویدمارک، مارتین

ماجرای زندان
جنایی. زندانیان یک زندان باید برای اهالی شهر تئاتر اجرا کنند. این اجرا با موفقیت روبرو می شود، اما زندانیان 

کجا هستند؟ کارآگاهان السه و مایا به دنبال رسنخ هایی هستند.

موضوع : جنایی، کارآگاه ها، زندان ها، فرار، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، آسان خوان

Widmark, Martin
Mājarā-yi zindān
111 sider
Krimi. Fangerne fra byens fængsel skal opføre et teaterstykke for byens borgere. Stykket er en stor succes, 
men hvor blev fangerne af? De to detektiver Lasse og Maja må rede trådene ud.
Emneord: krimi; detektiver; fængsler; flugt; for 9 - 12 år; let at læse
Faustnummer: 47600898
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ویرسن، استینا

چه کسی خشمگین است؟
کتاب مصور. نلی یک برج با آجرهای اسباب بازی می سازد. گربه هم می خواهد در این بازی رشکت کند، اما اجازه 

ندارد. آن ها با هم قهر و دعوا می کنند، اما دوباره با هم دوست می شوند.

موضوع : ناراحتی، احساسات، دوستان، قهر، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای بلندخوانی

Wirsén, Stina
Chah kasī khashmgīn ast?
[28] sider
Billedbog. Nalle bygger et tårn af klodser. Katten vil gerne være med, men det må den ikke. Katten og 
Nalle bliver uvenner, slår hinanden og begynder at græde begge to. Men så bliver de gode venner igen.
Emneord: ked af det; følelser; venner; uvenner; for 2 - 4 år; for højtlæsning
Faustnummer: 47732301

ویرسن، استینا

چه کسی تنهاست؟
کتاب مصور. وقتی هیچ کس متایل به بازی ندارد، آدم احساس تنهایی می کند. اما گاهی تنها بودن هم خوب است.

موضوع : تنهایی، تنها، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای بلندخوانی

Wirsén, Stina
Chah kasī tanhāst?
[28] sider
Billedbog. Man kan føle sig ensom, når ingen vil lege, men det kan også være rart at være alene.
Emneord: ensomhed; alene; for 2 - 4 år; for højtlæsning
Faustnummer: 47732468

ویرسن، استینا

چه کسی تصمیم می گیرد؟
کتاب مصور. نلی کوچولو با نلی بزرگ در حال کتاب خواندن هستند. اکنون کتاب خوانی آنها متام شده و باید 

بخوابند. اما کمی با هم در این مورد اختالف دارند.

موضوع : کتاب ها، وقت خواب، قهر، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای بلندخوانی

Wirsén, Stina
Chah kasī taṣmīm mī’gīrad?
[28] sider
Billedbog. Den lille Nalle læser en bog sammen med den store Nalle. Da de er færdige med at læse og 
skal i seng, så er de lidt uenige om det.
Emneord: bøger; sovetid; uvenner; for 2 - 4 år; for højtlæsning
Faustnummer: 47737311
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ویرسن، استینا

خواهر کی؟
دو خواهر منتظر دخرتکوچولویی هستند که قرار است به زودی به خانواده اضافه شود. باالخره نوزاد از راه می 

رسد.

موضوع : خانواده، خواهرها، روابط خواهر-برادری، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال

Wirsén, Stina
Khvāhar-i kī?
[28] sider
Billedbog. Gnis og Knatt er søstre, og snart skal der komme endnu en pige i familien. Endelig er babyen 
ankommet!.
Emneord: familien; søstre; søskendeforhold; billedbøger; for 3 - 5 år
Faustnummer: 46060598

والده، گونیال

کودکستان اِّما
کتاب مصور در مورد روزی که اِما )لوته( در کودکستان است و همچنین در مورد دوستانش و دوستی و قهر و 

آشتی آن ها.

موضوع : کودکستان ها، کتاب های مصور، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال

Wolde, Gunilla
Kūdakistān-i Immā
[24] sider
Billedbog. Om Lottes dag i børnehaven, om hendes venner, om hvad de laver, om at være uvenner og 
drille og blive gode venner igen.
Emneord: børnehaver; billedbøger; for 2 - 4 år
Faustnummer: 46060539

والده، گونیال

توتّۀ کوچولو
کتاب مصور در مورد مفاهیم مختلف از جمله بزرگ، کوچک، نرم، سخت و غیره.

موضوع : یادگیری مفاهیم، متضادها، کتاب های مصور،برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال

Wolde, Gunilla
Tūttah-’i kūchūlū
[24] sider
Billedbog der forklarer begreber som stor - lille og blød - hård.
Emneord: begrebsindlæring; modsætninger; billedbøger; for 2 - 4 år
Faustnummer: 46060482
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والده، گونیال

توتّه پیش دکرت میرود
کتاب مصور در مورد توته، که باید به مطب دکرت برود.

موضوع : مالقات پزشک، معاینات پزشکی، کتاب های مصور، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال

Wolde, Gunilla
Tūttah pīsh-i duktur mīravad
[24] sider
Billedbog om drengen Totte, der er til lægeundersøgelse.
Emneord: lægebesøg; lægeundersøgelser; billedbøger; for 2 - 4 år
Faustnummer: 46060512

یزدانی، معصومه

درسا و عمه غوالب
درسا فکر می کند هیچکس او را دوست ندارد تا این که کسی وارد زندگی می شود. او کیست؟

موضوع : دخرتان، عشق، توجه، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال، برای ۱۰ سال

Yazdānī, Maʻṣūmah
Dursā va ʻammah ghūlāb
88 sider
Dursa tror, at ingen kan lide hende indtil, der kommer en anden person i hendes liv. Hvem mon 
personen er?
Emneord: piger; kærlighed; opmærksomhed; for 6 - 10 år
Faustnummer: 46777107

یزدانی، معصومه

دوست جدیدم سالم
شوتک کوچولو بیامر است و منی تواند با دوست خود بازی کند. او تنهاست و احساس تنهایی می کند.

موضوع : دوستی، دوستان، تنهایی، برای بلندخوانی، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ 

سال

Yazdānī, Maʻṣūmah
Dūst-i jadīdam salām
24 sider
Den lille pige, Shūtuk, kan ikke lege med sin veninde, fordi hun er syg. Hun føler sig ensom og alene.
Emneord: venskab; venner; ensomhed; for højtlæsning; for 3 - 7 år
Faustnummer: 48950655
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یزدانی، معصومه

پیشی کوچولو! انگشت هایت کو؟
ریحانه کوچولو در حال نقاشی کردن است و منی تواند انگشت گربۀ خود را پیدا کند. او به کمک نیاز دارد.

موضوع : گربه ها، دخرتان، انگشتان، کتاب های مصور، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال

Yazdānī, Maʻṣūmah
Pīshī kūchūlū! angusht’hāyat kū?
24 sider
Mens den lille pige, Rayhanah sidder og maler, kan hun ikke finde sin kats potter, og hun har brug for 
hjælp.
Emneord: katte; piger; fingre; billedbøger; for 2 - 5 år
Faustnummer: 46777069

یزدانی، معصومه

پیشی کوچولو! بگو به خود خودم دست نزن!
ریحانه دارد در کتاب نقاشی خود نقاشی می کند و گربه کوچولوی او در حیاط بازی می کند. آیا گربه به حرف او 

گوش می کند؟

موضوع : گربه ها، دخرتان، کتاب های مصور، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال

Yazdānī, Maʻṣūmah
Pīshī kūchūlū! bigū bah khvud-i khvudam dast nazan!
24 sider
Den lille pige, Rayhanah sidder og maler sin malebog, og siger til sin lille kat, at den skal lege ude i haven 
imens. Vil katten høre efter?
Emneord: katte; piger; billedbøger; for 2 - 5 år
Faustnummer: 47630762

یزدانی، معصومه

پیشی کوچولو! حسود شدی؟
ریحانه با دخرتعمویش مشغول بازی است. گربۀ او حسودی می کند و از این کار خوشش منی آید.

موضوع : گربه ها، دخرتان، حسادت، کتاب های مصور، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال

Yazdānī, Maʻṣūmah
Pīshī kūchūlū! ḥasūd shudī?
24 sider
Den lille pige, Rayhanah får besøg af sin kusine, og de leger sammen. Hendes kat bliver jaloux og kan 
ikke lide det.
Emneord: katte; piger; jalousi; billedbøger; for 2 - 5 år
Faustnummer: 47630894
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یزدانی، معصومه

پیشی کوچولو! نرتس!...نرتس!
ریحانه  کوچولو و گربه اش در اتاق زندانی شدند و به کمک نیاز دارند.

موضوع : گربه ها، دخرتان، کتاب های مصور، برای ۲ سال، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال

Yazdānī, Maʻṣūmah
Pīshī kūchūlū! natars!... natars!
24 sider
Den lille pige, Rayhanah og hendes kat er blevet spærret inde i værelset, og de har brug for hjælp.
Emneord: katte; piger; billedbøger; for 2 - 5 år
Faustnummer: 46777042

یوشیج، نیام

بچه ها بهار
شعری در مورد فصل بهار.

موضوع : بهار، فصول، اشعار، کتاب های مصور، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال

Yūshīj, Nīmā
Bachchah’hā bahār
28 sider
Et digt om foråret.
Emneord: forår; årstider; digte; billedbøger; for 3 -7 år
Faustnummer: 54968027

داستان های پنج دقیقه ای
مجموعه داستان های کوتاه.

موضوع : سنت ها، داستان ها، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال

Dāstān’hā-yi panj daqīqah’ī
176 sider
Samling af korte noveller.
Emneord: traditioner; fortællinger; for 6 - 9 år
Faustnummer: 46777085
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مک درموت، جرالد

آنانسی

افسانه ای از مردم آشانتی
داستان های عامیانه آفریقایی در مورد یک عنکبوت

موضوع : ماجراها، افسانه ها، عقرب ها، اسطوره ها، آفریقا، برای ۵ سال، برای ۶ سال، برای ۷ سال، برای ۸ سال، برای ۹ سال

39.12 - Folkeeventyr
McDermott, Gerald
Ānānsī
44 sider
Folkeeventyr fra Afrika om en edderkop
Emneord: eventyr; fabler; edderkopper; myter; Afrika; for 5 år; for 6 år; for 7 år; for 8 år; for 9 år
Faustnummer: 46745434

دنیای هرن بافت اشکال ساده
آموزش بافتنی به همراه دستورالعمل برای جوانان و همچنین مبتدی ها

موضوع : بافتنی، الگوها، الگوی بافتنی، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال، برای ۱۴ سال، برای ۱۵ سال، برای ۱۶ سال

64.64 - Håndarbejde
Dunyā-yi hunar-i bāft-i ashkāl-i sādah
63 sider
Strikkeopskrifter til såvel den unge som den mindre erfarne strikker
Emneord: strikning; opskrifter; strikkeopskrifter; for 12 år; for 13 år; for 14 år; for 15 år; for 16 år
Faustnummer: 46745655

پرز، مایک

لیونل مسی
در مورد لیونل مسِی آرژانتینی )متولد ۱۹۸۷( و مسابقات او در باشگاه های بزرگ و تیم ملی، رکوردهای مختلف او و اینکه آینده برای 

او چه ارمغان می آورد

موضوع : فوتبالیست ها، فوتبال، آرژانتین، ۱۹۹۹-۱۹۹۰، ۲۰۱۹-۲۰۱۰،۲۰۰۹-۲۰۰۰، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ 

سال، برای ۱۴ سال، برای ۱۵ سال، برای ۱۶ سال

79.71 - Sport
Perez, Mike
Līyunil Misī
139 sider
Om argentinske Lionel Messi (f. 1987) og hans optræden i forskellige storklubber og i 
landsholdssammenhæng, om diverse rekorder og om, hvad fremtiden vil bringe
Emneord: fodboldspillere; fodbold; Argentina; 1990-1999; 2000-2009; 2010-2019; biografier; for 10 år; for 
11 år; for 12 år; for 13 år; for 14 år; for 15 år; for 16 år
Faustnummer: 46716019
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وگارا، ایزابل سانچز

فریدا کالو
کتاب مصور. روایت زندگی فریدا کالو )۱۹۵۴-۱۹۰۷(که در دوران کودکی بیامر می شود،  تصادف هم می کند، طوری که مدت های 

طوالنی در بسرت برس می برد. هامن زمان نقاشی های بسیاری از خودش می کشد، که برای او شهرت جهانی رقم می زند

موضوع : نقاشان، هرن نقاشی مکزیکی، مکزیک، ۱۹۹۹-۱۹۰۰، برای ۳ سال، برای ۴ سال، برای ۵ سال

99.4 Kahlo, Frida - Biografier
Vegara, Isabel Sánchez
Farīdā Kālu
32 sider
Billedbog. Historien om Frida Kahlo (1907-1954), der fik en sygdom som lille og var ude for en ulykke, der 
betød, at hun lå meget i sin seng. I sengen malede hun billeder af sig selv, der gjorde hende berømt i hele 
verden
Emneord: malere; mexicansk malerkunst; Mexico; 1900-1999; biografier; for 3 år; for 4 år; for 5 ar
Faustnummer: 46745175

کسترن، اریش

وقتی من بچه بودم
نویسنده از خاطرات و تجربه های دوران کودکی خود می نویسد

موضوع : نویسندگان، آملان، ۱۹۹۹-۱۹۰۰، برای ۱۰ سال، برای ۱۱ سال، برای ۱۲ سال، برای ۱۳ سال

99.4 Kästner, Erich - Biografier
Kästner, Erich
Vaqtī man bachchah būdam
256 sider
Forfatteren skriver om sine erindringer og minder fra sin barndom
Emneord: forfattere; Tyskland; 1900-1999; erindringer; for 10 år; for 11 år; for 12 år; for 13 år
Faustnummer: 24439828
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