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 و باشدمی پخش قابل رمانیک انجمن در صرفاً (دومکمیک مارکینز تناسخ شده )فصل  

 .دارد قانونی پیگرد برداری کپی هرگونه

========================================================== 

 فانتزی، تخیلی، اکشن، عاشقانهژانر: 

 خالصه:

 بایستی آدمیان یهمه. بمیرد خواهدمی او که حالی در کنند، زندگی همیشه برای خواهندمی همه

 هک بار هرچند. کند زندگی توانستنمی همچنین او اما بمیرد، توانستنمی او که حالی در بمیرند،

 چند هر اما کند،می آغاز متفاوت فرد یک عنوان به را جدیدی زندگی و یابدمی تناسخ مجدداً بمیرد،

 علت به هااین یهمه. مرد خواهد دوباره و کرد نخواهد عمر سال یک از بیش شود، زنده که بار

 شدنش شکنجه بانی که است اموات جهان در مرگ نگهبانان توسط او عمر شدن محاسبه اشتباهاً

 جدداًم تا راندند جلو به را او تفاوت بی نگهبانان و کشید فریاد او "!بمیرم؟ تونممی زمانی چه"! شدند

 ...است ترجالب چیزهمه باراین اما یابد، تناسخ

*** 

 درک بهتر وقایع، ابتدا فصل اول را مطالعه فرمایید.برای 

 اول مارکینز تناسخ شدهفصل 
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به مراجعه کرده و  برای ارسال اثر نوشته شده

 یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 

های رمانیک در شبکه
 :اجتماعی
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