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

 ه،یمثل روس ییدر سطح جهان دارم، با کشورها یگسترده ا یآره من روابط تجار-

که باهاشون در  یی. در واقع اگه بخوام کشورهاگهید یجاها یلیو خ کایآمر س،یانگل

 رو نام ببرم راحتتره.  ستمیارتباط ن

حدشو حدس  نیدر ا گهید یول هیکه اون از خانواده ثروتمند و با نفوذ دونستمیم 

 : دمی. غرزدمینم

 ناپل.  یسر همون ماجرا میبرگرد- 

بار  ریکه ز اوردیفشار م ویلیبود و داشت بهامآنا از جلسه من و برادرش خبر دار شده - 

توافق لغو بشه و از  نیا میخواستینم چکدوممونیمذاکره و توافق با من نره که البته ه

بخاطر دوست دختر سابق من که از  ییایتوافق بزرگ ماف کینظر هردومون لغو کردن 

به  ویبا مشاورم مار شهیبود. مثل هم زیآم نیمسخره و توه یلیبوده خ ویلیقضا خواهر ام

 که اون جلسه  ییجا

منتظر  نیماش یهم همراهم بودن که تو گهی. چند نفر دمیبود برپا بشه رفت قرار

 خواستمیکه من م یزینرفت و اون چ شیخوب پ یلینشسته بودن. مذاکراتمون خ

 جهینت نی. به هرحال به اکنهیم یرو ازم مخف یزیچ هیداره  ویلیام کردمینشد. حس م

ست و ما اون ساختمون رو ترک  دهیفا یو ب رسهینم ییکه توافقمون به جا میدیرس

 گفتیو م زدیکردن. داد م دیپشت سرم اومد و شروع کرد به تهد عیسر ویلی. اممیکرد

شکمشو سقط کنه و در  یکه من به خواهرش تجاوز کردم و ازش خواستم که بچه تو
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 دوننیهمه ازش متنفرن، چون م ایماف یایدن یرو به زبون آورد که تو یآخر هم کلمه ا

 حمام خون.  گهیبه عبارت د ای "انتقام". شهیختم نم یخوب ییبه جا آخرشکه 

 مویداستان از زبون ماس نیا دنیشده بودن. شن یگونه ام جار یاشکام رو اریاخت یب 

 قلبم رو به درد آورده بود. وحشت زده گفتم: 

  ست؟ین لمایف یفقط مال تو زایچ نیمگه ا ؟یچ-

 ایاز خانواده کشته بشه و  یاگر عضو ایخانواده ماف ی. توستین نطوریمتاسفانه ا- 

 ویلیکه ام کردمی. البته من اونموقع فکر موفتهیحمام خون راه م رهیصورت بگ یانتیخ

از خانواده ش رو کشته بودم و نه  یچون من نه عضو زنهیم یحرف هیهوا  یداره رو

کنه  یبخواد تالف عایاونقدر احمق نباشه که سر کردمیکرده بودم و فکر م انتیبهش خ

 ی. اما اشتباه کرده بودم. توکشهیبرام م ینقشه درست و حساب هی نهیشیم رهیو حتما م

اه مارو بلند افتادن دنبالمون و ر یشاس نیکه دوتا ماش میراه برگشت به فرودگاه بود

بود که  ییگلوله ها عدشمشدن و ب ادهیپ نایو خودش از اون ماش ویلیسد کرد. افراد ام

 از پا در اومد و ویلیکردم ام کیکه شل ییاز گلوله ها یکی. با میکردیم کیشل یدر پ یپ
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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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