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 ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը 

թափառում էր Վուլվորթի 
հանրախանութում, մի պեննի անգամ 
չունենալով գրպանում, երբ հանկարծ 

փոքրիկ մուրճ տեսավ, ոչ խաղալիք, այլ 
իսկական մուրճ, և դրան տիրանալու 

ուժեղ ցանկություն ունեցավ: Նա 
համոզված էր, որ դա հենց այն է, ինչ 
իրեն պետք է, ինչով կարելի է կոտրել 
միջօրինակությունը և դեռ մի բան էլ 

սարքել:  
Նա բավականին լավ մեխեր էր 

հավաքել Ֆալիի փաթեթավորող 
ձեռնարկությունից, ուր արկղ 

պատրաստողները անփութորեն շաղ 
էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ սենթ 
արժողությամբ այդ հիանալի մեխերը: 

Նա հաճույքով մեկիկ-մեկիկ հավաքել էր 
դրանք, համարելով, որ այդպիսի մեխերը 

նրա մոտ էին, երևի մի կես ֆունտ:

 ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը 

թափառում էր Վուլվորթի 
հանրախանութում, մի պեննի անգամ 
չունենալով գրպանում, երբ հանկարծ 

փոքրիկ մուրճ տեսավ, ոչ խաղալիք, այլ 
իսկական մուրճ, և դրան տիրանալու 

ուժեղ ցանկություն ունեցավ: Նա 
համոզված էր, որ դա հենց այն է, ինչ 

իրեն պետք է, ինչով կարելի է կոտրել 
միջօրինակությունը և դեռ մի բան էլ 

սարքել:  
Նա բավականին լավ մեխեր էր 

հավաքել Ֆալիի փաթեթավորող 
ձեռնարկությունից, ուր արկղ 

պատրաստողները անփութորեն շաղ 
էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ սենթ 
արժողությամբ այդ հիանալի մեխերը: 

Նա հաճույքով մեկիկ-մեկիկ հավաքել էր 
դրանք, համարելով, որ այդպիսի մեխերը 

նրա մոտ էին, երևի մի կես ֆունտ

 ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը թափառում 
էր Վուլվորթի հանրախանութում, մի պեննի 

անգամ չունենալով գրպանում, երբ հանկարծ 
փոքրիկ մուրճ տեսավ, ոչ խաղալիք, այլ 

իսկական մուրճ, և դրան տիրանալու ուժեղ 
ցանկություն ունեցավ: Նա համոզված էր, 
որ դա հենց այն է, ինչ իրեն պետք է, ինչով 
կարելի է կոտրել միջօրինակությունը և դեռ 

մի բան էլ սարքել:  
Նա բավականին լավ մեխեր էր հավաքել 

Ֆալիի փաթեթավորող ձեռնարկությունից, 
ուր արկղ պատրաստողները անփութորեն 
շաղ էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ սենթ 
արժողությամբ այդ հիանալի մեխերը: Նա 

հաճույքով մեկիկ-մեկիկ հավաքել էր դրանք, 
համարելով, որ այդպիսի մեխերը նրա մոտ 

էին, երևի մի կես ֆունտ կլինեին, երկու 
հարյուրից ոչ պակաս, թղթի տոպրակի մեջ 
լցված, դրված խնձորի արկղում, ուր վաղուց 

արդեն նա պահում էր հնոտիքը:

ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը 

թափառում էր Վուլվորթի 
հանրախանութում, մի պեննի անգամ 
չունենալով գրպանում, երբ հանկարծ 

փոքրիկ մուրճ տեսավ, ոչ խաղալիք, այլ 
իսկական մուրճ, և դրան տիրանալու 

ուժեղ ցանկություն ունեցավ: Նա 
համոզված էր, որ դա հենց այն է, ինչ 
իրեն պետք է, ինչով կարելի է կոտրել 
միջօրինակությունը և դեռ մի բան էլ 

սարքել:  
Նա բավականին լավ մեխեր էր 

հավաքել Ֆալիի փաթեթավորող 
ձեռնարկությունից, ուր արկղ 

պատրաստողները անփութորեն շաղ 
էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ սենթ 
արժողությամբ այդ հիանալի մեխերը: 

Նա հաճույքով մեկիկ-մեկիկ հավաքել էր 
դրանք, համարելով, որ այդպիսի մեխերը 

նրա մոտ էին, երևի մի կես

 ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
 Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը թափա-
ռում էր Վուլվորթի հանրախանութում, 

մի պեննի անգամ չունենալով գրպանում, 
երբ հանկարծ փոքրիկ մուրճ տեսավ, ոչ 
խաղալիք, այլ իսկական մուրճ, և դրան 

տիրանալու ուժեղ ցանկություն ունեցավ: 
Նա համոզված էր, որ դա հենց այն է, ինչ 

իրեն պետք է, ինչով կարելի է կոտրել 
միջօրինակությունը և դեռ մի բան էլ 

սարքել:  
Նա բավականին լավ մեխեր էր հավաքել 

Ֆալիի փաթեթավորող ձեռնարկությունից, 
ուր արկղ պատրաստողները անփութորեն 
շաղ էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ սենթ 
արժողությամբ այդ հիանալի մեխերը: Նա 

հաճույքով մեկիկ-մեկիկ հավաքել էր դրանք, 
համարելով, որ այդպիսի մեխերը նրա մոտ 

էին, երևի մի կես ֆունտ կլինեին, երկու 
հարյուրից ոչ պակաս, թղթի տոպրակի մեջ 
լցված, դրված խնձորի արկղում, ուր վաղուց:

 ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը թափա-
ռում էր Վուլվորթի հանրախանութում, 

մի պեննի անգամ չունենալով գրպանում, 
երբ հանկարծ փոքրիկ մուրճ տեսավ, ոչ 
խաղալիք, այլ իսկական մուրճ, և դրան 

տիրանալու ուժեղ ցանկություն ունեցավ: 
Նա համոզված էր, որ դա հենց այն է, ինչ 

իրեն պետք է, ինչով կարելի է կոտրել 
միջօրինակությունը և դեռ մի բան էլ 

սարքել:  
Նա բավականին լավ մեխեր էր հավաքել 

Ֆալիի փաթեթավորող ձեռնարկությունից, 
ուր արկղ պատրաստողները անփութորեն 
շաղ էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ սենթ 

արժողությամբ այդ հիանալի մեխերը: 
Նա հաճույքով մեկիկ-մեկիկ հավաքել 
էր դրանք, համարելով, որ այդպիսի 

մեխերը նրա մոտ էին, երևի մի կես ֆունտ 
կլինեին, երկու հարյուրից ոչ պակաս, թղթի 

տոպրակի մեջ լցված, դրված խնձորի

ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը 

թափառում էր Վուլվորթի 
հանրախանութում, մի պեննի անգամ 
չունենալով գրպանում, երբ հանկարծ 

փոքրիկ մուրճ տեսավ, ոչ խաղալիք, այլ 
իսկական մուրճ, և դրան տիրանալու 

ուժեղ ցանկություն ունեցավ: Նա 
համոզված էր, որ դա հենց այն է, ինչ 

իրեն պետք է, ինչով կարելի է կոտրել 
միջօրինակությունը և դեռ մի բան էլ 

սարքել:  
Նա բավականին լավ մեխեր էր 

հավաքել Ֆալիի փաթեթավորող 
ձեռնարկությունից, ուր արկղ 

պատրաստողները անփութորեն շաղ 
էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ սենթ 
արժողությամբ այդ հիանալի մեխերը: 

Նա հաճույքով մեկիկ-մեկիկ հավաքել էր 
դրանք, համարելով, որ այդպիսի մեխերը 

նրա մոտ էին, երևի մի կես
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 ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը թափառում 
էր Վուլվորթի հանրախանութում, մի պեննի 

անգամ չունենալով գրպանում, երբ հանկարծ 
փոքրիկ մուրճ տեսավ, ոչ խաղալիք, այլ 

իսկական մուրճ, և դրան տիրանալու ուժեղ 
ցանկություն ունեցավ: Նա համոզված էր, 
որ դա հենց այն է, ինչ իրեն պետք է, ինչով 

կարելի է կոտրել միջօրինակությունը և դեռ 
մի բան էլ սարքել:  

Նա բավականին լավ մեխեր էր հավաքել 
Ֆալիի փաթեթավորող ձեռնարկությունից, 
ուր արկղ պատրաստողները անփութորեն 
շաղ էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ սենթ 
արժողությամբ այդ հիանալի մեխերը: Նա 

հաճույքով մեկիկ-մեկիկ հավաքել էր դրանք, 
համարելով, որ այդպիսի մեխերը նրա մոտ 

էին, երևի մի կես ֆունտ կլինեին, երկու 
հարյուրից ոչ պակաս, թղթի տոպրակի մեջ 
լցված, դրված խնձորի արկղում, ուր վաղուց 

արդեն նա պահում էր հնոտիքը:



ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը 

թափառում էր Վուլվորթի 
հանրախանութում, մի պեննի 

անգամ չունենալով գրպանում, երբ 
հանկարծ փոքրիկ մուրճ տեսավ, ոչ 

խաղալիք, այլ իսկական մուրճ, և 
դրան տիրանալու ուժեղ ցանկություն 

ունեցավ: Նա համոզված էր, որ դա 
հենց այն է, ինչ իրեն պետք է, ինչով 

կարելի է կոտրել միջօրինակությունը 
և դեռ մի բան էլ սարքել:  

Նա բավականին լավ մեխեր էր 
հավաքել Ֆալիի փաթեթավորող 

ձեռնարկությունից, ուր արկղ 
պատրաստողները անփութորեն շաղ 

էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ սենթ 
արժողությամբ այդ հիանալի մեխերը: 
Նա հաճույքով մեկիկ-մեկիկ հավաքել 
էր դրանք, համարելով, որ այդպիսի 
մեխերը նրա մոտ էին, երևի մի կես

ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը 

թափառում էր Վուլվորթի 
հանրախանութում, մի պեննի 

անգամ չունենալով գրպանում, 
երբ հանկարծ փոքրիկ մուրճ 

տեսավ, ոչ խաղալիք, այլ իսկական 
մուրճ, և դրան տիրանալու ուժեղ 

ցանկություն ունեցավ: Նա 
համոզված էր, որ դա հենց այն է, 
ինչ իրեն պետք է, ինչով կարելի է 
կոտրել միջօրինակությունը և դեռ 

մի բան էլ սարքել:  
Նա բավականին լավ մեխեր էր 

հավաքել Ֆալիի փաթեթավորող 
ձեռնարկությունից, ուր արկղ 

պատրաստողները անփութորեն շաղ 
էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ 

սենթ արժողությամբ այդ հիանալի 
մեխերը: Նա հաճույքով մեկիկ-մեկիկ 

հավաքել էր դրանք,

ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը 

թափառում էր Վուլվորթի 
հանրախանութում, մի պեննի 
անգամ չունենալով գրպանում, 

երբ հանկարծ փոքրիկ մուրճ 
տեսավ, ոչ խաղալիք, այլ իսկական 
մուրճ, և դրան տիրանալու ուժեղ 

ցանկություն ունեցավ: Նա 
համոզված էր, որ դա հենց այն է, 
ինչ իրեն պետք է, ինչով կարելի է 
կոտրել միջօրինակությունը և դեռ 

մի բան էլ սարքել:  
Նա բավականին լավ մեխեր էր 

հավաքել Ֆալիի փաթեթավորող 
ձեռնարկությունից, ուր արկղ 

պատրաստողները անփութորեն շաղ 
էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ 

սենթ արժողությամբ այդ հիանալի 
մեխերը: Նա հաճույքով մեկիկ-մեկիկ 

հավաքել էր դրանք,
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թափառում էր Վուլվորթի 
հանրախանութում, մի պեննի 

անգամ չունենալով գրպանում, երբ 
հանկարծ փոքրիկ մուրճ տեսավ, ոչ 

խաղալիք, այլ իսկական մուրճ, և 
դրան տիրանալու ուժեղ ցանկություն 

ունեցավ: Նա համոզված էր, որ դա 
հենց այն է, ինչ իրեն պետք է, ինչով 

կարելի է կոտրել միջօրինակությունը 
և դեռ մի բան էլ սարքել:  

Նա բավականին լավ մեխեր էր 
հավաքել Ֆալիի փաթեթավորող 

ձեռնարկությունից, ուր արկղ 
պատրաստողները անփութորեն շաղ 

էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ սենթ 
արժողությամբ այդ հիանալի մեխերը: 
Նա հաճույքով մեկիկ-մեկիկ հավաքել 
էր դրանք, համարելով, որ այդպիսի 
մեխերը նրա մոտ էին, երևի մի կես

ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը 

թափառում էր Վուլվորթի 
հանրախանութում, մի պեննի 

անգամ չունենալով գրպանում, երբ 
հանկարծ փոքրիկ մուրճ տեսավ, 

ոչ խաղալիք, այլ իսկական մուրճ, և 
դրան տիրանալու ուժեղ ցանկություն 

ունեցավ: Նա համոզված էր, որ դա 
հենց այն է, ինչ իրեն պետք է, ինչով 

կարելի է կոտրել միջօրինակությունը 
և դեռ մի բան էլ սարքել:  

Նա բավականին լավ մեխեր էր 
հավաքել Ֆալիի փաթեթավորող 

ձեռնարկությունից, ուր արկղ 
պատրաստողները անփութորեն շաղ 

էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ 
սենթ արժողությամբ այդ հիանալի 

մեխերը: Նա հաճույքով մեկիկ-մեկիկ 
հավաքել էր դրանք, համարելով, որ 

այդպիսի մեխերը նրա մոտ էին, երևի

ՄԱՂԱԴԱՆՈՍԻ ԱՅԳԻՆ 
Մի օր օգոստոսին Էլ Քոնդրաջը 

թափառում էր Վուլվորթի 
հանրախանութում, մի պեննի 

անգամ չունենալով գրպանում, երբ 
հանկարծ փոքրիկ մուրճ տեսավ, 

ոչ խաղալիք, այլ իսկական մուրճ, և 
դրան տիրանալու ուժեղ ցանկություն 

ունեցավ: Նա համոզված էր, որ դա 
հենց այն է, ինչ իրեն պետք է, ինչով 

կարելի է կոտրել միջօրինակությունը 
և դեռ մի բան էլ սարքել:  

Նա բավականին լավ մեխեր էր 
հավաքել Ֆալիի փաթեթավորող 

ձեռնարկությունից, ուր արկղ 
պատրաստողները անփութորեն շաղ 

էին տվել ամենաքիչը տասնհինգ 
սենթ արժողությամբ այդ հիանալի 

մեխերը: Նա հաճույքով մեկիկ-մեկիկ 
հավաքել էր դրանք, համարելով, որ 

այդպիսի մեխերը նրա մոտ էին, երևի
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Որպես լքված

 մի ահարկու. 

թավջութակի 

Դողում է սիրտս
ձգված մի լար՝ 




