
  صد رمان برتر جهان به انتخاب گاردین

شده توسط معرفی   انتشارسال   نویسنده  کتابعنوان   شماره

  ما

    1678  جان بانیان  سیر و سلوك زائر  ١

  *  1719  دنیل دفو  رابینسون کروزوئه  ٢

  *  1726  جاناتان سوئیفت  سفرهاي گالیور  ٣

    1748  ساموئل ریچارد سون  کالریسا  ۴

  *  1749  هنري فیلدینگ  تام جونز  ۵

  *  1759  لورنس استرن  زندگی و عقاید آفاي تریسترام شندي  ۶

  *  1816  جین آستن  اما  ٧

  *  1818  مري شلی  فرانکنشتاین  ٨

    1818  توماس الو پیکاك  نایتمر ابی  ٩

    1838  ادگار آلن پو  سرگذشت آرتور گوردن پیم  ١٠

    1845  بنیامین دیزرائیلی  سیبیل  ١١

  *  1847  شارلوت برونته  جین ایر  ١٢

  *  1847  امیلی برونته  هاي بادگیر بلندي  ١٣

  *  1848  ویلیام تکري  خود فروشیبازار   ١۴

  *  1850  چارلز دیکنز  دیوید کاپرفیلد  ١۵

  *  1850  ناتانیل هاثورن  داغ ننگ  ١۶

  *  1851  هرمان ملویل  موبی دیک  ١٧

  *  1865  لوییس کارول  آلیس در سرزمین عجایب  ١٨

  *  1868  ویلکی کالینز  ماه الماس  ١٩

  *  1868  لوییزا می الکوت  زنان کوچک  ٢٠

  *  1871  ورج الیوتج  میدل مارچ  ٢١

    1875  آنتونی ترولوپ  راه و رسم زندگی ما  ٢٢

  *  1884  مارك تواین  ماجراهاي هاکلبري فین  ٢٣

  *  1886  رابرت لوییس استیونسون  فرزند ربوده شده  ٢۴

  *  1889  جروم کی جروم  سه نفر در قایق  ٢۵

  *  1890  آرتور کانن دویل  نشانه چهار  ٢۶

  *  1891  اسکار وایلد  تصویر دوریان گري  ٢٧

    1891  جورج گیسینگ  خیابان نیوگراب  ٢٨

  *  1895  توماس هاردي  جود گمنام  ٢٩

  *  1895   استیفن کرین  نشان سرخ دلیري  ٣٠

  *  1897  برام استوکر  دراکوال  ٣١

  *  1899  جوزف کنراد  دل تاریکی  ٣٢

    1900  تئودور درایزر  کاري  ٣٣

    1901  رودیارد کیپلینگ  کیم  ٣۴

  *  1903  جک لندن  آواي وحش  ٣۵

    1904  هنري جیمز  جام زرین  ٣۶

    1904  فردریک رولف  هادریان هفتم  ٣٧



  *  1908  کنت گراهام  باد در بیدزار  ٣٨

    1910  اچ جی ولز  سرگذشت آقاي پولی  ٣٩

    1911  ماکس بیربهم  زولیکا دابسون  ۴٠

  *  1915  فورد مادوکس فورد  سرباز خوب  ۴١

  *  1915  جان بوکان  سی و نه پله  ۴٢

  *  1915  دي اچ لورنس  کمانرنگین   ۴٣

  *  1915  سامرست موام  پیرامون اسارت بشري  ۴۴

    1920  ادیث وارتون  گناهی عصر بی  ۴۵

  *  1922  جیمز جویس  اولیس  ۴۶

    1922  سینکلر لوئیس  بابیت  ۴٧

    1924  اي ام فورستر  گذري به هند  ۴٨

    1925  آنیتا لوس  دهند آقایان مو بور را ترجیح می  ۴٩

  *  1925  رجینیا وولفوی  خانم دلوي  ۵٠

  *  1925  اسکات فیتز جرالد  گتسبی بزرگ  ۵١

    1926  سیلویا تانزد وارنر  لولی ویلوز  ۵٢

  *  1926  ارنست همینگوي  دمد خورشید همچنان می  ۵٣

  *  1929  داشیل همت  شاهین مالت  ۵۴

  *  1930  ویلیام فاکنر  گور به گور  ۵۵

  *  1932  آلدوس هاکسلی  دنیاي قشنگ نو  ۵۶

    1932  استال گیبونز  ت سردمزرعه راح  ۵٧

  *  1932  جان دوس پاسوس  1919  ۵٨

  *  1934  هنري میلر  مدار رأس السرطان  ۵٩

    1938  اولین وو  اسکوپ  ۶٠

  *  1938  ساموئل بکت  مورفی  ۶١

    1939  ریموند چندلر  خواب گران  ۶٢

    1939  هنري گرین  مهمانی رفتن  ۶٣

    1939  فالن اوبر این  دو پرنده در شنا  ۶۴

  *  1939  جان اشتاین بک  هاي خشم خوشه  ۶۵

۶۶  Joy in the Morning  1946  پی جی وودهاوس    

    1946  پن وارنرابرت   مردان شاهتمام   ۶٧

  *  1947  الوريمالکوم   کوه آتشفشانزیر   ۶٨

    1948  باونالیزابت   روزگرماي   ۶٩

  *  1949  اورولجورج   1984  ٧٠

  *  1951  گرینگراهام   رابطهپایان   ٧١

  *  1951  دي سلینجرجی   دشتناطور   ٧٢

    1953  بیلوسال   اوگی مارچماجراهاي   ٧٣

  *  1954  گلدینگویلیام   ها مگسساالر   ٧۴

    1955  نابوکفوالدیمیر   لولیتا  ٧۵

  *  1957  کرواكجک   جادهدر   ٧۶

    1957  وایتپاتریک   وسآقاي   ٧٧



  *  1960  لیهارپر   مرغ میناکشتن   ٧٨

  *  1960  اسپاركمیوریل   زندگی دوشیزه جین بروديبهار   ٧٩

  *  1961  هلرجوزف   22تبصره   ٨٠

    1962  لسینگدوریس   یادداشت طالییدفتر   ٨١

    1962  برجسآنتونی   کوکیپرتقال   ٨٢

    1964  ایشروودکریستوفر   مجردمرد   ٨٣

  *  1966  کاپوتیترومن   خونسرديبه   ٨۴

    1966  پالثسیلویا   شیشهحباب   ٨۵

    1969  راثفیلیپ   پورتنويشکایت   ٨۶

    1971  تیلورالیزابت   پالفري در کالرمونتخانم   ٨٧

  *  1971  آپدایکجان   خرگوشبازگشت   ٨٨

  *  1977  موریسونتونی   سلیمانسرود   ٨٩

    1979  اس نیپالوي   رودخانهخم   ٩٠

٩١          

  *  1981  رابینسونمریلین   داري خانه  ٩٢

    1984  ایمیسمارتین    یک یادداشت خودکشی:پول  ٩٣

  *  1986  ایشی گوروکازوئو   از جهان شناورهنرمندي   ٩۴

    1988  لوپه فیتز جرالدپنه   بهارز آغا  ٩۵

  *  1988  تایلرآن   عمیقنفس   ٩۶

    1990   گاهرنمکجان   میان زناندر   ٩٧

    1997  دلیلودان   زیرینجهان   ٩٨

    1999  ام کوتزيجی   رسوایی  ٩٩

  *  2000  کريپیتر   دار و دسته کلیتاریخچه   ١٠٠

 


