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 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

 برادر آنا هم ُدنه؟ -

 یغرب ینسله که بخش ها نیناپله و خاندان اونا چند یایباند ماف سیرئ ویلیآره، ام-

کرد،  دیو تورو تهد دیآنا مارو باهم د نکهیرو تحت سلطه خودشون دارن. بعد از ا ایتالیا

حس کردم که  شناسم،یم یاون دختر رو به خوب تیمن شخص نکهیو با توجه به ا

 یاون شب نقشه ا  نیهم ینبوده. برا یتو خال دشیبکنه و تهد ییکارا هی خوادیم

 کنهیم بمیکه آنا احتماال تعق دونستمیو بخاطر همون بود که تورو ترک کردم. م دمیکش

به سمت  کوپتریبرگشتم و با هل ی. به کشتزمینقشه هاشون رو بهم بر خواستمیو م

از  یکی نرهرو حفظ کنم و نقشه م لو  هیظاهر قض نکهیا یپرواز کردم. برا یلیسیس

تورو بهش داده بودم که بپوشه منو  یلباساتو بود و  هیکه نسبتا شب یکشت یخدمه ها

جلسه با  هی. اونجا میکرد و بعد از اون هم باهم به ناپل پرواز کرد یتا خونه همراه

 یدونیافتاده بود، خب م ریبرگزار بشه و به تاخ شیداشتم که قرار بود چند هفته پ ویلیام

توافقات  یسر کیباهم به  میخواستیو م میداشت یمشترک قیعال اونآخه من و 

 .  میبرس

 : دمیرو قطع کردم و پرس مویحرف ماس دوباره

براشون  هیقض نیبوده؟ ا ایتالیا یاز ُدن ها یکیخواهر  تیدوست دختر قبل یعنی- 

 چطور ممکنه آخه؟  کرد؟ینم جادیا یمشکل

 و گفت:  دیرو نوش شیاز چا یو جرعه ا دیخند مویماس 
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بود. ادغام شدن دوتا از  یخوب یلیخ دهیبه نظر ا یمثال؟ اونموقع حت یچه مشکل- 

آرامش رو  ایتالیدر سراسر ا یادیمدت ز یبرا تونستیم یایماف یخانواده ها نیبزرگتر

. یدچار سوتفاهم شد اهایلورا، در واقع تو درباره ماف یدونی. مارهیصلح رو به همراه ب

. ما موننیتجارت خونه م کی یحت ایسازمان  کی کت،شر کیمثل  ییایماف یگروه ها

 باهم ادغام  میتونیم یبه راحت

با  کمیکه  نهیا گهید یعاد یتنها تفاوت ما با شرکت ها م،یکن یباهم همکار ای میبش

وارد شدن با بازار  یبرا ی. من از بچگمیبریم شیکارامون رو پ یشتریخشونت ب

. رسهیدم و دستگاه به من م نیا یروز کیکه  دونستمیتجارت آماده شده بودم و م

 شیمشکالتم رو حل کنم و تجارتم رو پ کرهبا مذا یتاجر معمول کیمنم بلدم که مثل 

که مجبور بشم از خشونت استفاده  ادیم شیاوقات پ یگاه ریمس نیا یببرم اما تو

و  نیندتراز قدرتم یکیکه تا االن خاندان من دووم آوردن و  نهیهم یکنم. برا

جمله ش  نیآخر نیدیو جهان هستن. با شن ایتالیا یایماف یخانواده ها نیثروتمندتر

 : دمیزده پرس رتیگشاد شدن و ح تونستنیکه م یحد نیتا آخر چشمام

 جهان؟؟ - 
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ایل کامل این رمان ــــــــــو دانلود ف "  روز 365رمان " العه ادامه ـــــرایم جهت مطــــــــکاربر گ

 یدـــمطالعه کنس ــــــــــداری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــبصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید

 

 

 برای رمان درصدی 15کد تخفیف آیا میدانستید با خرید این رمان یک 

 دریافت خواهید کرد !!  دلبر حاجر  
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