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 جنسیت

نام داستان   1 2    

      

سیجیسحابی ان مرد  ب 38.5 40 73   

محاکمه یک موجود فضایی  مرد  ب 37.5 45 73   

نکروفیلیا   مرد ب 37.5 35 03 

مناظر بیرون شهر بسیار زیبا بودو من با 
 پدرم برای ماهیگیری 

 زن ب 37 40 70

زن  ب WOW 03 50 45داستان من و موج   

ب  37.5 40 35 سیاره گردلی ها  مرد 

 زن ب 55 40 70 مأموریت

ب  52.5 65 40 پرواز چهار صبح  زن 

شبهای لیال  ب  52.5 45 60   زن 

ب  55 65 45 طبقۀ سی و هشتم  زن 

ب  30 30 30 خاصیت ترکیب در متولد سیارۀ سیاه و سفید  زن 

خواهریمنظومه ی   زن ب 50 35 65 

 RQ006یکی از شب های آبان ماه بود (

 مسافر ناخوانده ای از فضا
( 

ب  40 45 35  مرد 

 زن ب 47.5 60 35 شازده وطنی

 مرد ب 31 30 32 درخشش

ب  37.5 35 40 دوفوتون دیوانه  زن 

ب  30 15 45 میخ در آسمان  زن 

ب  57.5 60 55 مسح سبز  مرد 

ب  70 90 50 بازگشت به زمین  مرد 

 زن ب 65 85 45 خال سفید

ب  32.5 30 35 ستاره_ی باران  زن 

(1سیاره کوتاه دست ها)  زن ب 30 30 30 

 زن ب 32.5 35 30 گرانش

ب  35 40 30 مسافر  مرد 

ب  65 80 50 لیدوما  مرد 

 زن ب 52.5 45 60 من سحابی او هستم

-همه جا زمین نیست  زن ب 60 70 50 

برادر شددوستی که   زن ب 38.5 40 37 

 زن ب 52.5 60 45 جهانی دیگر

ب  30 30 30 زمین طیاره  زن 



ب  32 30 34 ماورا...  مرد 

ب  54 55 53 سقوط رستاخیز  مرد 

52یک ربع مانده به ساعت  ب  77.5 85 70   مرد 

jani kash yek ruz dan ra divane 
mikonad 

ب  52.5 35 33  مرد 

ب  65 60 70 پرسش پردردسر  مرد 

 مرد ب 75 70 80 آینده

 مرد ب 62.5 75 50 داستان مرگ با وقار 

 زن ب 39 30 48 راه حل آلفا لیمون

-من درون جعبه شرودینگر   مرد ب 52.5 65 40 

 زن ب 70 70 70 مهمان نوازی زمینی ها

 زن ب 58.5 60 57 مکافات در سیاهچاله

زباله یاب فضایی1  مرد ب 42.5 50 72 

 زن ب 63.5 70 57 آخرین بارقه ی امید

ب  62.5 60 52 السمیرا و جیکوب دیوانه  زن 

 مرد ب 52.5 50 55 جایی فراسوی زمان

-اولین نشانگان فرازمینی ها   مرد ب 87.5 90 85 

ب  52.5 40 65 در کوچه باغهاي کاهگلي یزد زندگي میکنیم  زن 

 مرد ب 40 45 35 دوکالیون

 مرد ب 30 30 30 دل چاله

ب  77.5 70 85 دیوانه خانه  زن 

ب  55 65 45 رانندگان ایرانی  مرد 

 زن ب 45 50 40 رویاِی آزگاردیا

 مرد ب 52.5 45 60 رازپدربزرگ

 مرد ب 77.5 70 85 زمین و مشتری حامله اند

 مرد ب 30 30 30 سایه ای برای خورشید

 مرد ب 60 45 75 سفر بدون بازگشت.

 زن ب 31 30 32 عشق و نابودی

 زن ب 34.5 35 34 سفینه کوچک من

 مرد ب 77.5 75 80 منودی

جنوب_شرقی 98مهمان کوچولوی گراِی   زن ب 50 60 40 

ب  Copy 60 40 50 -ب سی صد و سی و سه خاوری   مرد 

 زن ب 62.5 65 60 پیامی از ماوراء

 زن ب 73.5 80 67 سفر اجباری

 مرد ب 65 60 70 سلسله سکندری

 زن ب 46.5 40 53 سیاره ی عجیب و غریب



 زن ب 30 30 30 میراث آندرومدا

238اودیسه   زن ب 70 60 80 

 زن ب 35 40 30 انسان و فضایی ها

 زن ب 52.5 45 60 تاریخ را تکرار نکنیم

 زن ب 30 30 30 دختری که می خواست مثل ماه بدرخشد

 مرد ب 62.5 85 40 دوباره،زندگی

فضازمین در تسخیر   زن ب 50 60 40 

 زن ب 50 45 55 سفر بی بازگشت

 زن ب 65 65 65 سیاره ای که من به آن تعلق ندارم

 زن ب 42.5 50 35 هلت فرا خواند

 زن ب 77.5 70 85 بی شاخ دوموس

 مرد ب 55 70 40 آخر دنیا

وای اونجارو ببین! محشر بود!        -
 دیدی؟ دیدی؟

ب  65 75 55  زن 

در آغوش ستارگان! بازگشتی رها  مرد ب 52.5 60 45 

 زن ب 42.5 45 40 پرواز

 مرد ب 80 80 80 در کمربند سیارکی فکر کن

 زن ب 37.5 35 40 رویاهای ایوب

 زن ب 60 65 55 سفر به نقطه کور

 زن ب 65 60 70 شروع مجدد

 زن ب 42.5 45 40 بازگشت به خانه

 مرد ب 40 40 40 ساکنان پالیر

خاکستریمرد   زن ب 49 60 38 

 زن ب 37.5 40 35 یک خط درکتابها

سیاره آبی رنگ   ب  33 65 32   مرد 

انگار از قدیم می گفتند هر کسی پا به زمین 
 بگذارد

ب  40 45 35  زن 

 


