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 عنوان انگلیسی:

 THE ENCYCLOPEDIA OF TRUE CRIM 

(THE PICK OF HISTORY’S WORST CRIMINALS FROM FRAUDSTERS AND MOBSTERS TO THRILL 

KILLERS AND PSYCHOPATHS) 

رولند، جو اسمیت، جان مارلو و کاِرن فارینگتونشارلوت گریج به همراه پل نویسنده:   

 مترجم: مژگان اصلیان

 ناشر: انتشارات آنا پل

۵۹۶تعداد صفحه:   

۱۴×۲۱اندازه:   

۱۴۰۰سال نشر: خرداد   

 نوبت چاپ: اول

 ۹۷۸۶۲۲۹۷۸۱۰۳۶ شابک:

 هزار تومان ۱۵۰قیمت: 

 

 در باره کتاب:

زندان بود، اما زندان نه برای حبس کردنِ مجرمانی که چون فریادشان  شاید اگر فردی مهم در جهان بودم، اولین اقدام ساختن

ورتِ هایِ نابخشودنی شدند، بلکه مرکزی برای کمک به آنها و نشان دادنِ صبه گوشِ دنیا نرسیده است، مرتکب به جرم و جنایت

بودند و این تولد نه تنها شروع بوده است  زیبایی از دنیا، چرا که ممکن است آنها زمان ورود به این دنیا با تاریکی محض روبرو

ای برای یافتنِ مسیر سبز در بلکه از همان ابتدا پایانِ تلخ را رقم زده، بنابراین وقتی احساسِ پایان داشته باشی دیگر چه انگیزه

 زندگی وجود خواهد داشت؟

ور لوستیگ )کالهبرداری که دو بار برج ایفل را یِ ویکتبه ده توصیه« تظاهر، فریب، و کالهبرداری»کاترین لیندزکوگ در کتاب 

 های او باشد و چه بسا ما نیز بهتر است اینگونه رفتار کنیم: تواند بیانگر بخشی از فکرکند که میفروخت( اشاره می

اید حوصلگی به دیگران نگاه نکن و بگذار دیگران عقشنونده صبوری باش، تند حرف نزن، سریع مخالفت نکن! هرگز با بی»

سیاسی خود را بگویند، سپس با آنها موافقت کن. اجازه بده دیگران عقاید مذهبِی خود را بگویند و نقاط مشترک را عامل تشابه 

گاه درباره زندگی خصوصی مندی. هیچکس صحبت نکن مگر فردی که به او عالقهخودت با آنها بدان. درباره مسائل جنسی با هیچ

خواهد به تو توجه ودشان به تو خواهند گفت و هرگز درباره بیماری حرف نزن، مگر برای کسی که میدیگران فضولی نکن، آنها خ

 «گر صبوری باش.و کمک کند. مشاهده



 

 


