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دیاماندیس  قوانین پیتر

 .باٍس رّي هطتاق ٍ پیگیش

 !بی خیاللَاًیي هَسفی سا  !!...اگش چیضی هی تَاًذ اضتباُ پیص بشٍد، اصالحص وي  .1
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