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02-04-2016, 21:29 #1 Hiền Thiên Thiên Nguyễn U Linh Xiao giới thiệu ngắn gọn: Hai người đàn ông dài dòng tiến hóa. Bà chủ rất mong manh, nhưng có các tính năng trực quan; Các bậc thầy nam là balding người đàn ông, sức mạnh của tâm trí lớn là không đầy đủ. Có tầng lớp trung lưu, thú vật, linh
hồn, tâm trí, sấm sét ... Chờ các mục. (thông qua tương lai, kịch cho các máy chủ, thông cảm cho phụ nữ.) - bối cảnh giới thiệu - Ngàn bảy trăm năm trước, sau một cái chết cuộc sống gọi là O địa hình trần sợ dây chuyền hiện tại, thổi quét toàn bộ tai nạn hành tinh bắt đầu. Tàn dư của chi rất ăn mòn, và
những gì được phép ăn mòn sinh vật mạnh mẽ, sẽ bị hói, do đó biến thành Người đàn ông hói và Quái vật hói bị tàn phá máu. Hói đầu, cách giải. Làm sạch thực vật hoạt động để duy trì một thế giới cân bằng. Ai có thể giữ các quy tắc, những người có thể giữ tương lai. Ứng dụng Hiền Trí Thiên.rar
(1.40 MB, 280 lượt xem) được chỉnh sửa lần cuối vào ngày 1 tháng 5 năm 2016 lúc 1:25 chiều. ---K--- Điều đã được cảm ơn bởi 17 thành viên:: Xuất hiện anhdungan, BEE, bonggon, congbaont, huonglan23111994, huydv88, kuloco, lolem83, maroncloud, Dreaming Lady,motok1,o0oyukio, Sa Man Tu
La,tieuquyen28,tuyetthienlam,vdanh01,venus_vangard, 02-04-2016, 21:59 #2 Cập nhật lần cuối lúc 2:44 pm et ceas Bài viết này đã được cảm ơn bởi 1 thành viên: Xuất hiện 02-04-2016, 22:04 #3 gửi tieuquyen28 Xin chào! Lâu lắm không gặp! Cô quyên góp 3 wattpad bridge 02-04-2016, 22:05 #4 gửi
tieuquyen28 Xin chào! Lâu lắm không gặp! Trong một thời gian dài khi tôi đi sửa lỗi này, tôi sợ CV #5 vì vậy tôi sợ CV nên sợ CV nên sợ CV nên sợ CV nên sợ CV nên sợ CV. Bạn phải lười biếng! ---K---: 9.1/10 của 52 thể loại: Trans, Heterosexual, On. Edit beta: Alingual, Little Mausoleum Love Room:
Các văn bản chính của 190 chương và 6 chương của câu chuyện nước ngoài. Cô đã mang thai bảy tháng, nhưng vì một tai nạn xe hơi đã đi qua thế giới của khoa học và công nghệ và anogenity, đã trở thành một đứa trẻ mù với hai mắt. Và trái cây trong cơ thể của cô biến thành một lục địa trong lòng
bàn tay của cô. Khi cô đang tìm kiếm một cách để em bé được sinh ra suôn sẻ, cô bắt tay vào một con đường để trở thành một quý ông. Mặc dù cô ấy bị mù ở cả hai mắt, tất cả các quy tắc của thế giới đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bắt đầu từ đầu, nó đã phát triển một nền văn minh mới. 81 Sắc thái đầy
màu sắc Ngay từ sáng sớm, Thiên Bình và Jar trở lại cánh đồng khi, Oh Luck, những người muốn rời đi. Cô bước vào lều, hôm qua mặt khác tiêm phản xạ động vật một buổi tối, ngay sáng nay, ông cuối cùng đã vượt qua nguy cơ tiến bộ thành công, phần còn lại liên tục đào tạo và tăng lên. Djar, nhưng
trong thực tế, tinh thần thực sự, sườn là ở phía trên cùng của người đàn ông, nhìn không quay mắt chăm chú vào cô, thấy cô cau mày, nghỉ ngơi hồ bơi ngủ thực sự không an toàn, ông lặng lẽ đạt với ngón tay của mình nghĩ đến vuốt ve lông mi nhăn nheo của cô, nhưng phát hành, khuôn mặt nhăn
nheo khôi phục nguyên trạng. Jar rõ ràng rời khỏi bất động sản trên, không quá một thời gian, cảm thấy không hài lòng. Đột nhiên, anh ta bắt lửa, xuất hiện, và sau đó khinh miệt ba lô giữa xuất hiện hầu hết điều này và điều đó, đúng là Tiến Lý hôm qua vừa hoàn thành việc tìm ra tinh thần của âm thanh.
Ông thích nửa ngày, nhớ lại chuyển động của Mặt trận Trên trời, mang âm thanh đến miệng, nhắm mắt lại, hít thở không khí, thổi - Phoc - một phương tiện khàn khàn, mang một giai điệu kinh dị uốn khúc, đột nhiên âm thanh, bốn mặt nháy mắt nghiệt ngã, âm thanh của không khí ngay qua trái tim. Tiên
Lee mạnh mẽ đi theo sự thức tỉnh của giấc ngủ giữa, cả hai sợ run rẩy, cùng rơi xuống vực sâu, cẩn thận hàn vào xương. Sau khi cơ thể chính nó mang tinh thần, cổ rải rác ở đó làm cho mọi người sợ hàn. Jar tuyên bố sẽ thổi lăng mộ để nhìn vào con đường trên trời, trên khuôn mặt của một cuộc biểu



tình đầy bối rối. Jar, anh đang làm gì vậy? Tinh thần trên trời vẫn chưa xác định được nhu cầu ẩn để làm hại tháng Giêng. Động tác diar nhanh chóng mang lại âm thanh đứng lên, khiến cằm được đặt ở đầu gối trên, một khuôn mặt ngây thơ của cái ác. Thiên thở dài, dừng lại để cố gắng phục hồi từ quá
khứ là khủng khiếp. Cô không biết Jar vì thực tế là xã hội đột nhiên cảm thấy quan tâm, tinh thần này trong tay anh thực sự là trường hợp giết người quan trọng nhất. Nó có, nhưng trực tiếp mang lại âm thanh trung bình ngay khi đối mặt với chuyển đổi năng lượng vì sự phản đối tiềm năng, tạo ra một
băng sạch, tối, lạnh như, cái chết đầy. Hoặc nói, Djar là để mang lại cho mình để khỏa thân sau khi vị trí của thế giới cung cấp những ý tưởng ... ... Thiên Công Lý khó có thể tưởng tượng rằng Jar sẽ phải trả giá đắt bằng nhiều nỗ lực để tinh thần chiến thắng của lực lượng hói, không phải chịu đựng sự
kiểm soát không khí, nội dung thực sự đã cố định đức tin. Nhưng loại âm thanh này là ngoạn mục như con quỷ cháy nhất, tùy thuộc vào thời gian cần anh ta để kéo anh ta xuống địa ngục. Chỉ mới 1, 2 giây ngắn ngủi xúc động, muốn làm linh hồn chiến tranh Thiên Thiện, mà Djar nhưng vẫn cùng nhau
đấu tranh nhiều năm. Jar, anh sợ à? Thiên đàng hỏi một chút. Jar nằm xuống với cô, nắm tay cô, bình tĩnh nhìn. Cảm thấy hai bàn tay đang nắm giữ năng lượng chảy, Tiến Lý đột nhiên hiểu Djar vì xã hội theo cô, bởi vì nó trong cơ thể tâm linh có thể được xua tan trong trái tim của mối hàn, loại tuyệt
vọng, máu, làm cho anh ta không hạnh phúc, không biết ai không làm sạch sức mạnh , liên tục ăn mòn tâm hồn của mình, xoắn nó với một lương tâm rõ ràng. 81 Sắc thái đầy màu sắc Ngay từ sáng sớm, Thiên Bình và Jar trở lại cánh đồng khi, Oh Luck, những người muốn rời đi. Cô bước vào lều, hôm
qua mặt khác tiêm phản xạ động vật một buổi tối, ngay sáng nay, ông cuối cùng đã vượt qua nguy cơ tiến bộ thành công, phần còn lại liên tục đào tạo và tăng lên. Djar, nhưng trên thực tế, tinh thần thực sự, sườn là ở phía trên cùng của người đàn ông, nhìn không nhắm mắt chăm chú vào cô, thấy cô
cau mày, giường được không an toàn, ông lặng lẽ đạt đến đầu của mình bàn tay của cô nghĩ, swiping qua lông mi nhăn nheo của cô, nhưng để cho lỏng lẻo, khuôn mặt nhăn nheo khôi phục lại hiện trạng. Jar rõ ràng rời khỏi bất động sản trên, không quá một thời gian, cảm thấy không hài lòng. Đột
nhiên, anh ta bắt lửa, xuất hiện, và sau đó khinh miệt ba lô giữa xuất hiện hầu hết điều này và điều đó, đúng là Tiến Lý hôm qua vừa hoàn thành việc tìm ra tinh thần của âm thanh. Ông thích nửa ngày, nhớ lại chuyển động của Mặt trận Trên trời, mang âm thanh đến miệng, nhắm mắt lại, hít thở không
khí, thổi - Phoc - một phương tiện khàn khàn, mang một giai điệu kinh dị uốn khúc, đột nhiên âm thanh, bốn mặt nháy mắt nghiệt ngã, âm thanh của không khí ngay qua trái tim. Tiên Lee mạnh mẽ đi theo sự thức tỉnh của giấc ngủ giữa, cả hai sợ run rẩy, cùng rơi xuống vực sâu, cẩn thận hàn vào xương.
Sau khi cơ thể chính nó mang tinh thần, cổ rải rác ở đó làm cho mọi người sợ hàn. Jar tuyên bố sẽ thổi lăng mộ để nhìn vào con đường trên trời, trên khuôn mặt của một cuộc biểu tình đầy bối rối. Jar, anh đang làm gì vậy? Tinh thần trên trời vẫn chưa xác định được nhu cầu ẩn để làm hại tháng Giêng.
Động tác diar nhanh chóng mang lại âm thanh đứng lên, khiến cằm được đặt ở đầu gối trên, một khuôn mặt ngây thơ của cái ác. Thiên thở dài, dừng lại để cố gắng phục hồi từ quá khứ là khủng khiếp. Cô không biết Jar vì thực tế là xã hội đột nhiên cảm thấy quan tâm, tinh thần này trong tay anh thực
sự là trường hợp giết người quan trọng nhất. Nó có, nhưng trực tiếp mang lại âm thanh trung bình ngay khi đối mặt với chuyển đổi năng lượng vì sự phản đối tiềm năng, tạo ra một băng sạch, tối, lạnh như, cái chết đầy. Hoặc nói, Djar là để mang lại cho mình để khỏa thân sau khi vị trí của thế giới cung
cấp những ý tưởng ... ... Thiên Công Lý khó có thể tưởng tượng rằng Jar sẽ phải trả giá đắt bằng nhiều nỗ lực để tinh thần chiến thắng của lực lượng hói, không phải chịu đựng sự kiểm soát không khí, nội dung thực sự đã cố định đức tin. Nhưng loại âm thanh này là ngoạn mục như con quỷ cháy nhất,
tùy thuộc vào thời gian cần anh ta để kéo anh ta xuống địa ngục. Chỉ mới 1, 2 giây ngắn ngủi xúc động, muốn làm linh hồn chiến tranh Thiên Thiện, mà Djar nhưng vẫn cùng nhau đấu tranh nhiều năm. Jar, anh sợ à? Thiên đàng hỏi một chút. Jar nằm xuống với cô, nắm tay cô, bình tĩnh nhìn. Cảm thấy
hai bàn tay đang nắm giữ năng lượng chảy, Tiến Lý đột nhiên hiểu Djar vì xã hội theo cô, bởi vì nó trong cơ thể tâm linh có thể được xua tan trong trái tim của mối hàn, loại tuyệt vọng, máu, làm cho anh ta không hạnh phúc, không biết ai không làm sạch sức mạnh , liên tục ăn mòn tâm hồn của mình,
xoắn nó với một lương tâm rõ ràng. Đây là một trong những câu chuyện mà quảng cáo đã đọc lại hơn 5 lần, tác giả mô tả rất tốt, kiến thức về tương lai rất độc đáo, có một thông điệp trong câu chuyện. Không, không, không. Câu chuyện của Hiền Trí Thiên Lý trên cánh đồng tuyết U Linh trong bối cảnh
một bà bầu mang thai đến tháng thứ 7, nhưng vì một tai nạn khủng khiếp mà không có cái chết đâm vào không phải trên thế giới có khoa học công nghệ và Do đó, khoa học không thể đối xử với một đứa trẻ mù bằng mắt sau một tai nạn. Và trái cây trong cơ thể của cô biến thành một lục địa trong lòng
bàn tay của cô. Bởi vì để tìm kiếm phương pháp cuối cùng tại thời điểm đó không ai có thể làm để sinh con suôn sẻ, cô bước lên con đường trở nên dịu dàng. Mặc dù cô ấy bị mù ở cả hai mắt, tất cả các quy tắc của thế giới đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bắt đầu từ tay không, cô đã phát triển một nền
văn minh mới chưa bao giờ có mặt trên thế giới này. Chỉnh sửa link câu chuyện: Link thô đã được hoàn thành: #truyenxuyenkhong #xuyenkhongnucuong #hientrithienly #tuyetnguyenulinhĐọc story Hiền Trí Thiên Lý tác giả Hiền Trí Thiên Lý tác giả Om Snow Field U Linh's full prc PDF e-book hỗ trợ
duyệt web trên thiết bị di động hoặc xem trực tuyến trên webtruyen.com webtruyen.com
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