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به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به نشر پرتقال است.



به یاد آنا هرتریش
ب.ت

باران جان، خیلی خوشحالم که حاال سواد 
داری و خودت می توانی کتاب بخوانی. این 
هم کتابی که قول ترجمه اش را داده بودم. 

امیدوارم برایت دوست خوبی بشود.
فدات 

دایی ات، محمد
م.ه





روزی روزگاری در جنگلی دور و پر از حیوانات جورواجور، روباهی زندگی می کرد که 
پنج بهار ُپرگل و پنج تابستان ُپرمیوه و پنج پاییز برگ ریز از عمرش گذشته بود و 

این آخرین زمستان عمر طوالنی و شادش بود. اما روباه دیگر خسته بود.
آرام به گوشه ای دنج و خالی از درخت رفت.

روی برف ها دراز کشید،
چشم هایش را بست،

خوابش برد؛
خوابی که بیداری نداشت.





همه جا غرق در سکوت و آرامش بود. 
برف آرام آرام بارید و نرم نرمک روی او را پوشاند.




