با سالم و عرض ادب خدمت شما دوست گرامی
نبی زاده هستم مدیریت فروشگاه عتیقه

تماس با ما

و کتابفروشی عتیقه

لیستی که تقدیم شما میشود شامل بیش از  555کتاب رمان های پلیسی و جنایی قدیمی قبل از انقالب هست
از نویسندگانی نظیر امیر عشیری  ،ارونقی کرمانی  ،پرویز قاضی سعید  ،منوچهر مطیعی ،حسینقلی مستعان
جواد فاضل  ،ر .اعتمادی  ،حمزه سردآور ،میکی اسپیلین و سایر نویسندگان
این کتاب ها از روی نسخ اصلی با باالترین کیفیت ممکن اسکن و ویرایش و تبدیل به فایل های  PDFشده اند
انحصار فرو ش این کتاب ها مربوط به فروشگاه عتیقه بوده و هرگونه کپی برداری یا استفاده مالی مورد رضایت دست اندرکاران نمی باشد.
این آثار به جهت ارزش معنوی و متقاضیان فراوانی که داشتند با هزینه بسیار زیادی تهیه شده و با قیمت بسیار منصفانه تقدیم میگردد.
خرید تکی کتاب ها

خرید کتاب ها به صورت مجموعه

عضویت در کانال تلگرام فروشگاه عتیقه
لیست کتاب ها
برای اطالعات بیشتر روی تصاویر کلیک کنید
 مجموعه  4جلدی کتاب خاطره انگیز شب زنده داران
 شاهکار خواندنی مرحوم امیر عشیری
 راز و رمزهای سلطنت شاه عباس کبیر
 مجموعه  4جلدی چاپ  5445در قالب  5725صفحه
 به صورت اسکن شده با فرمتPDf
 بیش از  6ماه روی این کتاب کار شده و کیفیت بی نظیری دارد
 بدون خط خوردگی و ناقصی و پارگی
 کیفیت تمام صفحات مطابق نمونه صفحات درج شده میباشد

مجموعه کتاب های امیر عشیری
 یک  +سه = صفر  7جلد

 مردی که هرگز نبود














آخرین طناب

چکمه زرد

در مرز وحشت  5جلد

دیوار هیاهو  7جلد

دیوار اقیانوس  7جلد

دیوار سکوت  7جلد
اعدام یک جوان ایرانی در آلمان 

فرار بسوی هیچ  7جلد

قلعه مرگ  7جلد

قصر سیاه  4جلد

قطار نیمه شب






گذرگاه کوراک
هویت پنهان
جاده خاکستر  7جلد
جاسوس دو بار میمیرد  7جلد






سوار بر طوفان  7جلد
سایه اسلحه
شبح گرگ
شلیک خاموش






جاسوسه چشم آبی
جای پای شیطان
جدال در باتالق  7جلد
کاروان مرگ  4جلد






سیاه خان
سقوط عقابها
ستون پنجم  7جلد
تنها در برابر قاتل









خط قرمز  7جلد
خون و تصویر  7جلد
کوکائین
لبخند در مراسم تدفین  7جلد
مردی از دوزخ  7جلد
نقطه تقاطع
شن های داغ  2جلد












تسمه چرمی
تصویر قاتل
یک گلوله برای تو  7جلد
گمشدگان در باد
خط داغ
مردی در سایه ها
مرز خشن  7جلد
مهلتی تا مرگ  4جلد
نیمروز تاریک
سایه سیاه

نبرد در ظلمت
نبرد جاسوسان
نفر چهارم  7جلد
نقطۀ انفجار
عقاب الموت
پرتگاه
پاترونا
ردّپای یک زن
راهی در تاریکی  7جلد
سحرگاه خونین
سرانجام ماری آنتوانت

مجموعه کتاب های پرویز قاضی سعید
 چهار جانی خطرناک





افسون یک نگاه
عملیات کرکس
عنکبوت سیاه
اسرار مرگ خانم ابیال

 با تو بودن نتوانم بی تو بودن نتوانم

















بادبادک طالئی
برای زنده ماندن بکش
ببوس و بکش
چشمها
دامی در جنگل
در کوچه های خالی عشق
در ویتنام همیشه باران نمیبارد
دلم بهانه میگیرد
دیگر بهار نیامد
دوزخیها
دشمن پنجم
عشق در بهاران
فقط عشق است که نمی میرد
فرار
فردا بآغوشت باز خواهم گشت






قاتلی با ابروی لنگه بلنگه
قطره های خون
قلّاب ماهی
گلی در بند خارها

 حجله ای در شهر ممنوع












جاسوسه ای در برلین
خانه پنجم شب
لحظات اضطراب
الوسون در آشیانه مرگ
الوسون در جزیره وحشت
معبد مرگ
مردیکه دو چهره داشت
مرگ از کدام طرف می آید
پلنگ
پرنده پرشکسته
پشت آن مرداب وحشی






شبهای پرماجرا
ششلول بندها را بکشید
شیطان در غروب
شورش






تابستان و تب
تابوت سرخ
تپه های بلند اندوه
ترس بزرگ

 یک شاخه گل سرخ برای غمم

 زمانی برای عشق زمانی
برای گریستن

مجموعه کتاب های ارونقی کرمانی
 آواره












بابا نان داد
دلهره
دختر شالیزار
امشب دختری میمیرد
عشق دلقک
فرزندان شیطان
گلین
گالیُل وحشی
گریزپا
کفش پاشنه بلند
خاطرخواه






خروس چهل تاج
مارمولک
مرده ها برهنه میخوابند  7جلد
نفرین

 شهر باران  7جلد











شیطان در میزند
زندگی قصه میسازد
زورق طالئی
گرگ ها با برف آمدند
جمعه ها بی تو
ناودان
یاد من تو را فراموش
پرچین
شب و هوس
سالهای شتاب

 یک آدمکش اجاره داده می شود
 شبی که سحر نداشت  7جلد

مجموعه کتاب های ر .اعتمادی












چهل درجه زیر شب
آخرین ایستگاه شب
برای که آواز بخوانم
بازی عشق
اتوبوس آبی 5
اتوبوس آبی 7
دیروز من دیروز تو
دختر خوشگل دانشکده من
جسور زیبا ولی شیطان
کفشهای غمگین عشق
شاهین در دام جاسوسان










شب ایرانی
شاهد در آسمان
شوک پاریسی
تویست داغم کن
یک لحظه روی پل
خوب من
روزهای سخت بارانی
ساکن محله غم

مجموعه کتاب های جواد فاضل
 بدری

 مهین













بهانه
به دنبال خوشبختی
در این دنیا
داستان یک زندگی
دختر یتیم
انتقام
عشق و اشک
عشق ثریّا
ای آرزوی من
فاحشه
فرزند عشق













مهتاب
نغمه های دل
نازنین
نویسنده
روشنک
سلمه دختر عرب
شیرازه
شعله
تقدیم به تو
وفا
وحشی






گردن بند ملکه
قشنگ
قربانی
گل قرنفل






وظیفه باالتر از عشق
یادداشتهای یک زن
یگانه
یک تکه تریاک






گمشده
هفت دریا
حلقۀ طال
جهانبانو






ژیال
بانوی بیگناه
ماجرا
بازگشت

 خیانت
 لعنت بر تو ای عشق

 بئاتریس
 دختر همسایه
 حادثه

مجموعه کتاب های آگاتا کریستی










الفبا و جنایت
آنها به بغداد آمدند
قتل در بالماسکه
به طرف صفر
چشم بندی
دست پنهان
عدالت آسمان
پوارو در هانتربری
جنایت های خیابان هیکوری

 جنایت خفته
 جنایت در مجتمع مسکونی











جنایت در کریسمس
خانه کج
خانه ای در شیراز
نوشابه با سیانور
راز پرونده مختومه
سایبان مرد قاتل
شیطان زیر آفتاب
سیانوژن نورانی
تصویر تلخ یک نقاش

 تراژدی در سه پرده

مجموعه کتاب های منوچهر مطیعی
 الماس سبز
 بر سر دوراهی
 دُبّ اکبر

 راز
 شیرین بانو
 ترنگ طالئی












دختری از شهر کتان
دزدان خلیج  7جلد
قصر ارواح
گل آقا
خانه ای در هانگ چو
خانم بازاریاب
خون و آفتاب
کلبه ای آنسوی رودخانه
لعل جادو
مادر به من جواب بده












یک ایرانی در قطب شمال
تاریخ زندگانی پیامبران  6جلد
یکوجبی ها
مهدی سنگتراش
مردی که عشق میخرید
فرار
شکار انسان
افق خونین  7جلد
قانون خون
راز








من سایۀ او بودم
مرد کرایه ای
مومیایی فروشان
نیزه های طالیی
پشت دیوارهای حرمسرا  4جلد
شاهین طالئی








مادر مرا ببوس
قتل عام  4جلد
موش دورنگ
زن گناهکار
لعل جادو
زن های وحشی آمازون

مجموعه کتاب های حسینقلی مستعان





از شمع پرس قصه
قصه رسوایی
گرگ گسنه
جزیره ناز






رابعه  4جلد
عروس
عشق مقدس
بهشت















تن های تشنه در گرداب
زینیا
آئینه شمعدان طال
آزیتا
دالرام
غزال
گناه مقدس
لذت
مثل خدا که مال همه است
نوش
استخوان زیر پی
پشیمان
سرطان















گل بی خار
شوریده
دل بود که شیطان آمد  7جلد
افسرده دل
آالمد
رفزا
شورانگیز
نقطه های شراب
دلی در تندباد هوس
جنس سوم
آن شب و آن زن
سعادت در آن میان بود
بینوایان

مجموعه کتاب های میکی اسپیلین
 سه جنایتکار سرخ مو
 آدم ربایان
 آسانسور مرگ

 خون و طال
 کشتار هفت ساله
 مغلوب کیست












باالتر از خطر
باران خون
برای کشته ها دعا کن
باید بمیری
دامی برای مایک هامر
دختر خون آشام
دنیای جنایتکاران
دنیای خشم
دشمن جنایتکاران
انتقام خواهم گرفت












من عادل هستم
مرد شماره یک
مرگ آوران  7جلد
مرگ جنایتکاران
مایک هامر را بکشید
نبرد گانگسترها
پنج جنایتکار شرور
راه مرگ
رانندگان جهنم
رنگ خون















فرار از گورستان
فرار از زندان
قتل با تبر
قتل عام وحشت
گربه سیاه
هفت گلوله
هزار گلوله برای مایک هامر
جسد عوض شده
جدال تبهکاران
جنایتکار خشن
جویبار خون
کاندید مرگ
مایک هامر در برلین اعدام
میشود
















سرحد مرگ
سایه مرگ
شریک چهارم
شیطان فریاد می کشد
تبهکار موطالئی
تعقیب جنایتکاران
توطئه بزرگ
یک راز مخوف
یک شب خلوت
ضربه خونین
زنده بگور
خشم مایک هامر
خون و اسلحه
کارد خونین

سایر نویسندگان

ذبیح اهلل منصوری








اختراع مرگ آور
قتل در باشگاه
قتل در اداره روزنامه
قتل بی صدا
لرزه وحشت
ماموریت ضد جاسوسی
شب های لرز آور

 شعاع وحشت
حمزه سردادور












افسانه قاجار 5
افسانه قاجار 7
بانوی سربدار
چشمه آب حیات
در پس پرده 5
در پس پرده 7
قهرمان سیستان
حافظ و شاخه نبات
کیمیاگران 5
کیمیاگران 7
مه لقا

سبکتکین سالور





دالوران بی شمشیر میجنگند
من تو را محکوم به مرگ میکنم
نسل شجاعان 5
نسل شجاعان 7

 نسل شجاعان 4
جیمز هاردلی چیز








 6قدم به مرگ
جوخه مرگ
مرگ در پله سوم
مرگ وحشت انگیز
رمز مرگ
شیطان سفید از هنگ کنگ
تبهکاران

سایر نویسندگان










سلطان گنگسترها
تبهکاران مخوف
تبهکار حرفه ای
تبهکار کوچک
تنهای تشنه در گرداب
طغیان الک پشت
توطئه بزرگ
یک قدم تا جهنم
زنگ مرگ

 زندگی و نبرد من


























3سرباز  4جزیره
7قدم به طرف شیطان
آواره شبگرد
آشیانه عقاب
اسرار دخمه شاپور
اسرار دریاچه بختگان
از شمع پرس قصه
بابک خرمدین
باند جنایتکاران
بی سرپرستان
دعوت به عصیان
دالوران الموت
دزد ناموس
امشب مادری میمیرد
قهقهه عقاب طالئی
قهقهه اسکلت
قصر ارواح
قاتل خون آشام
قتل سوم
قتل عام
قصه رسوایی
قربانی دام اهریمنان
گودال خون
شعاع وحشت

 زینا



























گلوله و خون
گورستان وحشت
گرگ گسنه
گذشته یک مرد
هزار گلوله برای مایک هامر
جنگ های سلطان سنجر
جاسوس دوجانبه
جزیره ناز
جدال کاراته بازان
جنایات بشر
جنایت مرموز
کابوس مرگ
خانه ارواح
خون و اسلحه
کلفت فرنگی
النه جنایتکاران
ماموریت در ویتنام
مرد نامرئی
مرد شماره یک
مو طالئی شهر ما
پهلوان منفرد قلندر
پتک
راهی به سوی جهنم
شیطان دریا
شیطان هفت دریا

