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WITCHER WITCHER 
 

  ویچر: شمشیر سرنوشت

 

 مقدمه:

ویچر در قالب جلد دوم آن به نام شمشیر سرنوشت که الهام بازی ویدیویی رمان 

ت تا محبوب و سریال پرطرفدارش بوده است در قالبی قابل فهم محیا شده اس

 طرفداران خوب آن بتوانند داستانش را به راحتی دنبال کنند.

آنجا گرالت در جلد اول به عنوان یک قاتل بی رحم و خونسرد که کارش کشتن از 

او  ، بر هیوالهایی در سرتاسر سرزمین ها بود ، اکنون به دست سرنوشت

سرنوشتی مقدر شده است و تصمیم دارد تا از آن در برابر همه چیز محافظت 

 کند.

پس از مطالعه رمان نظرات خود را در سایت تقاظا دارم که خوانندگان محترم از 

TMDFIVE  مطرح کنند تا موجب انگیزه بهتری برای قرار گذاشتن جلد های

 بعدی شود.

 TmD: تشکر 

 

میکنیم که وقتتان را بیش از این تلف نکنید و به مطالعه رمانتان توسیه 

 بپردازید.

 

 

 

 

 



هصفح     |  2  

WITCHER WITCHER 
 

  ویچر: شمشیر سرنوشت

 

  مرزهای واقعیت  اول :بخش 

  ذره ای امید دوم :بخش 

  آتش ابدی سوم:بخش 

  کمی فداکاری چهارم :بخش 

  شمشیر سرنوشت پنجم:بخش 

  چیزی بیشتر ششم:بخش 

  واقعیتمرزهای دوم : بخش 
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 افسانه ویچرپایان جلد دوم                                   

 شمشیر سرنوشت                                                    

 

امیدواریم از ترجمه این رمان و داستان بسیار زیبای ویچر لذت برده باشید.لطفا نظرات خود را در 

 مطرح کنید تا موجب انگیزه ترجه جلد های بعد شود. TmDFive.irخصوص این رمان در سایت 

 از توجه ویژه تان بسیار سپاس گذاریم.

 

TmD”                                                          
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 فرهنگ لغات رمان ویچر                         
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