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Nghĩa câu t trộm đạo quân gian

Ninh Thắng nghĩ rằng đó là một tên trộm lớn chặn đường, thông qua cùng một cuộc trò chuyện Tanhua, anh biết rằng nơi này đã đánh cắp nhiều con đường. Vì vậy, với một chút sức mạnh của người dân sắp ra, đại hội đồng mang một chút bảo vệ. Buộc ý thức đô thị của Ning để quét đi thời gian, ông biết nơi một cái gì
đó tách biệt với kẻ trộm là hoàn toàn trộm cắp của một cuộc bao vây quân đội. Có hơn 100.000 đồng phục mặc quần áo bốc cháy, và những chiếc thuyền dừng lại. Trên thuyền bảo vệ và tàu chở khách, mặc dù hàng chục ngàn, nhưng về phía nó có một cuộc chiến tranh, nó không phải là ăn cắp quân đội đối phương.
Theo tên trộm quân đội đưa những tên khốn gần với hình ảnh đồng phục chiến đấu qua đây, mỗi nhóm bảo vệ và tàu chở khách bị đâm, có một chiếc thuyền chở khách nhỏ thấy tình huống xấu khiến mọi người bắt đầu bỏ chạy. Kẻ trộm rất mạnh, họ vẫn không thể chặn khu vực này của không gian. Thêm vào đó, họ ăn
cắp một đội quân lớn như một hồ nước rất có mục đích, mặc dù những điều này râu kẻ đào tẩu. Trong khi thời gian đào ngũ ngày càng nhiều người, một thời gian ngắn, ngoại trừ những người có một số lượng lớn các vệ sĩ bảo vệ các tàu chở khách bị đánh cắp quân đội tụ tập không thể chạy ra đường, hầu hết mọi
người rời đi. Hey, những tên trộm đã ở trong quân đội, có Tui Ti và Tân Hoa, và có chiếc thuyền đầu tiên đã bị đánh cắp. Nó là rất rõ ràng rằng những điều này bị đánh cắp từ cách họ biết rằng những người này có lợi nhuận. Ninh Thành thấy tân Hoa bảo vệ bên cạnh ngày càng ít đi, nhưng sức mạnh mạnh mẽ của
hoàng Phúc Tú bảo vệ ở Tuất Ti bên cạnh, trong lòng anh không thể không thốt lên nơi này bảo vệ uy tín. Hoàng Phúc Tú trước đây là lính gác Tân Hoa, nay chuyển sang Tuất Ti, cho Đường Hoa an toàn nửa điểm không chú ý. Ngoại trừ vào thời điểm đó, những lính canh này có thể không trốn. Nin Thanh là đáng ngờ
hoặc nơi này được bảo vệ bởi vì nó không che giấu, bởi vì ông không biết rằng nơi này bảo vệ chế độ. Nói đúng ra, anh ta vẫn không được coi là một nhân viên bảo vệ. Bởi vì những người bảo vệ thực sự muốn đăng ký, vì anh ta, giống như người bảo vệ phía sau Thủy Ti, phải đến Vương quốc Mạc Luân hoặc chiến
tranh khu vực đại chiến đăng ký để trở thành Thủy Ti bảo vệ danh tính của quý vị. Một khi bạn trở thành một người giám hộ, miễn là bạn bảo vệ người bị bỏ rơi của bạn, bạn phải chết. Mỗi vệ sĩ trên cơ thể có một con dấu như thể bạn đã chạy trốn xa và sẽ bị truy đuổi và giết chết. Trong tất cả các Kuang Minh Tiến, có
một bó của các chuyên gia đuổi theo và giết chết kẻ giết người. Lùi lại một bước, ngay cả khi bạn niêm phong nó, bạn chỉ có thể thay đổi đồ trang sức trực tiếp từ ngày này sang ngày khác. Nếu không, trong bất kỳ khu định cư, đánh đập và giết chết tồn tại. Vì Thùy Ti khiến Trấn Thành quên, lý do không đưa Trấn
Thành đến đăng ký danh tính. Tôi sẽ đi đến khu bảo tồn sau, và tôi sẽ không làm điều đó. May mắn thay, Thúy Ti đã không, Thúy Ti dám đưa Ninh Thành về làm bảo vệ hải cẩu, Ninh Thành tuyệt đối không ngồi thuyền này. Ông chắc chắn sẽ không được nói là một người bảo vệ con dấu và sau đó cô đơn tìm nơi ẩn náu
đi. Một khi Ning từ chối, phải có một trận chiến lớn. Không có một người giám hộ nào dám chống lại việc trở thành một người bảo vệ hải cẩu, người ta có thể tưởng tượng rằng trong cuộc đại chiến Ninh Thành sẽ tuyên bố hòa bình. Cái tai xù xì của Tân Hoa thấy Ninh hơn là mang Kim Ngưu, lo lắng về hướng ninh hơn
là ở phía bên này của điện thoại di động. Khi mọi người đào tẩu ngày càng nhiều, càng có nhiều người vây quanh nó, tốc độ di động của nó càng chậm. Chứng kiến Tuấn Tee bị lũ cuốn theo rất nhiều tên trộm, Trấn Thành chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm trong một tiếng đồng hồ. Lúc ning cốt lõi của nó, hơn là không
được chạm vào, không ai đến để biết không hỏi anh ta, Ninh Thành lặng lẽ, ngay lập tức nổ ra ở đây tại hàng trăm tên trộm quân đội. Ninh Thành chắc chắn sẽ không tiết kiệm, Thời Luân trực tiếp quét để thoát ra ngoài. Mỗi cách mơ hồ của ánh sáng là giống như mặt trăng, mà di chuyển bình thường và mang đi tất cả
các dấu vết. Xóa... Thời gian nhạt nhòa mơ hồ của Luân đầu tiên, ngoại trừ lớp máu nhạt bên ngoài, chỉ có một khoảng trống rộng rãi, như xông qua lũ lụt địa phương bình thường, không có trở ngại. Nin thanh không ngừng tiếp cận Lust Dao, phải đối mặt với chỉ một vài Đạo với các nhà lãnh đạo của tầng lớp không có
nhà sư, ông chiến đấu Nó quá dễ dàng. Không có Đạo ở nơi này, và họ dựa vào cuộc tấn công như một tên khốn. Những điều này không may là một cuộc tấn công đối phó với Flower Road của thiên nhiên này trên sân khấu để nói rằng tất cả mọi thứ là thuận lợi. Nhưng ở Ning Tong trước mặt bạn, đó là hàng trăm
ngàn không gian mở. Hắn đã đến lúc mặt trăng, và hắn sẽ tấn công tên khốn đó để tấn công điểm yếu của hắn. Lấy thành phố Ninh Hiệp hùng mạnh để tu luyện, hàng chục người dao thời gian đã xuất hiện, trước khi nó là một mảnh rộng rãi. Hơn 100.000 tên trộm, bởi vì ông đã làm cho một bàn tay thấp hơn, vẫn còn
giảm hơn một ngàn. Điều này là tất cả ngoại trừ Ninh Hơn Luân là quá mạnh từ bên ngoài, đó là quan trọng hơn ereuvites của thành phố Ninh trong trận chiến trên đường. Kuong đại tu mặt trăng ở đây, tất cả đều là Ninh hơn là sợ mọi người. Những gì kẻ trộm cuối cùng cũng hiểu, lần này viên đá phải là sắt. Họ tùy tiện
bỏ rơi ông rất nhiều người và tiếp tục và ông đã đánh cắp quân đội và muốn quân đội của mình bị phá hủy. Rút lui.... Trong thực tế, không có nhu cầu cho nhà lãnh đạo này để nói chuyện, và nhiều kẻ trộm đã bắt đầu tan rã. Kẻ trộm dựa vào nó không quá nhiều trận chiến, một khi trận chiến bị phá vỡ, người ta tin rằng
Ninh Thành không di chuyển, những điều này ăn cắp con đường cũng là vô luật pháp để đè bẹp những người trên thuyền, trong cùng cực đánh bại những người bị thương. Nó giống như một giấc mơ, gần đây nhất phải đối mặt với cái chết của một đội quân bị đe dọa, trong một thời gian ngắn, rút lui mà không có một
phần, chỉ để lại một mảnh lộn xộn. Đường Hoa cuối cùng cũng phản ứng kịp thời, vội vã đến Ninh Thành trước buổi lễ, lần này để cảm ơn Ninh Dương Lan Ngọc ủng hộ, tôi không nghĩ đến việc tái hợp để được gặp đại quân. Cô đã không nghĩ về nó và cô đã không nghĩ về nó và cô không có nhiều vấn đề và nó đã
được hoặc là vì trọng lượng hoặc đống tài nguyên. Trên chiếc thuyền này, bạn có thể thấy rằng ai đó đang mang trọng lượng, nhưng tên trộm nghe nói rằng quân đội đang ở đây. Ningying cười: Một thang máy và mọi người nói đó là một trong những trên thuyền. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ của bạn, tôi ở đây để được
consc ord? trước khi Thừa Winh có nhiều sự chậm trễ, đôi khi . . . Đây là một người đàn ông đi đến Ning hơn một lần nữa. Ning Hich dừng lại lời nói của mình: Tôi nói rằng tất cả mọi người trên thuyền, khách không cần phải nói chuyện. Ning Thanh trong trái tim anh rất rõ ràng, không phải điều này đã đánh cắp quân
đội, nhưng biến thành một đống ô để bao quanh anh, thời gian của anh Luân thực sự không có hiệu quả này. Điều này là bởi vì nó là bởi vì quân đội lớn đang tấn công một trận chiến lớn trong mắt anh ta tất cả các lỗ hổng anh ta có thể được giải phóng. Lúc này, có một số tên cầm số lượng lớn tàu khách đến cảm ơn
Ninh Thành, trong đó có một người đàn ông ăn mặc hở hang khiến Ninh Thanh bất thường. Người đàn ông này là trong đám đông, ông không bị thu hút bởi nó cả. Hơn nữa, ông vừa đánh cắp một cuộc bao vây quân đội bên trong, ông cũng bị thương, một người bảo vệ bị thương và hơn một nửa. Nhưng đó là Ning
hơn cảm giác rằng người khác có một số lượng lớn những người sống sót trong, thoạt nhìn thoải mái nhất. Cụ thể, về diện mạo chung, con mắt dày này rất nhỏ, ngũ quan lại hơi đông, rõ ràng không phải là một trái tim rộng lượng. Một trong những người không có một trái tim hào phóng, có thể thoạt nhìn được như vậy
rộng rãi mà nó không phải là quá bình thường. Rất có khả năng những thứ này đã đánh cắp mục tiêu của cuộc tấn công, có lẽ trên cơ thể anh ta mang theo để cung cấp cho kẻ trộm ham muốn kho báu . Nin thanh, bạn sẽ vẫn còn ở bên cạnh tôi? Thúy Ti cũng đi đến, đôi mắt có một cái nhìn phức tạp của Ninh Thanh.
Trong trái tim vô cùng hối hận, có thể dùng Ninh Thành trao đổi Hoàng Phúc. Hoàng Phúc Tú không sai, nhưng với Trấn Thành so với, quả thật, gà và Phượng chênh lệch. Có nói rằng, Tuất Ti nhìn Đường Hoa. Cô cho rằng, để Ninh Thanh đi đến trở ngại lớn nhất, chắc hẳn Đường Hoa đã sẵn sàng chờ Đường Hoa khi
cô nói về cách để Đường Hoa gặp nhau. Ninh Hoa ngay lập tức cau mày, người phụ nữ này thực sự tin tưởng mình là ai. biện minh cho việc ăn mất ăn. Chủ nhân của chiếc bảo vệ cũng phải đi làm để đăng ký rồi đánh bảo vệ niêm phong, Ninh Huỳnh cũng không đi đăng ký cho đến khi kết thúc. Đây là cô gái đã cùng
Ninh Thành đạt được thỏa thuận tiếp theo, tiếp tục điều tra mà đi. Nin thanh chỉ cần lắng nghe nó, ngay lập tức hiểu. TanHua giúp anh ta nói rằng anh ta không đăng ký, anh ta vẫn không được coi là một nhân viên bảo vệ. Trước khi anh ta không thể nghĩ về nó, người bảo vệ muốn đăng ký và sau đó là một người bảo
vệ con dấu. Biết rằng có một điều như vậy, ông quyết định rằng ông không thể đi đăng ký hoặc làm điều gì đó . Không có gì cả, Ning, chúng ta đi đến chiến tranh vương quốc, và chúng ta đi đến chiến tranh. Thúy Ti mang đến một chút ý tưởng xem Ninh hơn là nói chuyện. Thành thật mà nói, người phụ nữ này bị điên.
Con đường đến Khu bảo tồn có thể, đi làm việc như một người giám hộ đã đăng ký, chúng tôi không có nửa điểm quan tâm . Ninh Cám không ngần ngại, từ chối Thúy Ti, không có nửa điểm linh hoạt. Thúy Ti trông thật kinh ngạc về Ninh Thanh, nếu Ninh Dương Thanh chỉ có một tinh thần rất mạnh mẽ, sau tất cả, Ninh
Thanh thực sự mạnh mẽ cho một chút sức mạnh giả để nói chuyện, cũng không nhìn thấy nó. Vậy người trần thế đã tu luyện điều gì dựa trên thực tế là ông ta dám chối bỏ lời nói của bà? Nhưng hiện tại, đó là một phi hành gia người Pháp nói đến đây. Tất cả ngay lập tức đã đề phòng, sau khi tất cả, ít hơn một chút so
với vụ cướp quân đội bị đánh cắp. Thủy Ti lại nói: Đại gia không cần phải lo lắng, bố tôi phải đưa đàn ông đến đón tôi. Ninh Hơn biết rằng Tuất Ti thực sự là cuộc chiến tranh của Đại Cung của con gái Giang Tô, Giang Trạch Dân, nhưng cuộc chiến tranh của Đại quân, ông đã sai người đến để có được Thủy Ti phải có
nghe thấy quân đội kẻ trộm âm thanh của gió thổi. Thật vậy, nhà du hành vũ trụ người Pháp nói rằng để rơi sau đó, các thông tin giả đến Thúy Ti bên cạnh, và chào đón Thủy Ti đến . Đường Trung Quốc, đi thôi. Thúy Ti đứng một bên đường Hoa Được mời phát biểu. Ninh Hoa rất rõ ràng rằng Thúy Ti, bây giờ anh ấy
đang ở với Đường Hoa với nhau, miễn là Đường Hoa lên, anh ấy chắc chắn sẽ đi. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ làm việc, như TanHua đứng dậy, ông sẽ không đến. Pháp nói, Đường Hoa mỉm cười, nhìn Ninh Hơn thế và nói: Ninh Ninh, ý anh là sao? Nincin bình tĩnh nói: Tôi ra khỏi bước, cho đến khi đó chúng tôi gặp nhau
tại khu bảo tồn. Ninh hơn là sẵn sàng yêu cầu Đường Hoa đến Thánh Đường Đại, Đường Hoa không cho, vì vậy lần này chỉ để hợp tác, anh đã đi đến khu bảo tồn, mặt khác, suy nghĩ biện pháp. Đường Hoa có giờ, nói Thủy Ti, Thời gian này lấy trộm quân đội lớn tấn công, rất có thể tôi hình thành, tôi sẽ không đi lên.
Đức Chúa Trời của tôi, chúng ta, Đất Thánh, đang nhóm họp. Trang 2 Ninh Thành hóa ra không phải để đi mà Tân Hoa rõ ràng muốn tham gia Ninh Thuận hơn là cùng nhau, Thúy Ti không biết làm thế nào, chỉ có thể tham gia Đường Hoa ước tính trong khu bảo tồn đáp ứng, tại thời điểm này với cuộc chiến tranh của
cuộc chiến tranh lớn để hộ tống các tàu ly khai. Thủy Ti bỏ đi, thuyền dea đồng ý Nau Win vội vã đến đây mời Ninh Thành và Tân Hóa lên thuyền. Ninh Thành, nhưng không mong đợi để tiếp tục trên thuyền, người đàn ông béo trên cơ thể thực sự có đỉnh của mức độ kho báu, với ngọn lửa này với nhau, ngồi trên
thuyền, nó hoàn toàn miễn phí để giúp người giám hộ . Không, tôi có một cơ quan thực thi pháp luật nói với tôi. Ninh Thanh không ngần ngại từ chối. Trước khi ngồi trên thuyền về cơ bản phù hợp với góc độ an ninh xem xét, bây giờ Ninh Thành trồng để khôi phục lại Tao, thuyền này không chỉ nhàn nhã, bên cạnh đó,
về cơ bản không có an ninh có giá trị nói, thậm chí tham gia nó, idiot có thể tiếp tục ngồi trên thuyền. Thừa Vinh mang vẻ ngoài của mình đến đường Hoa, Tăng Hoa chia sẻ: Tôi nghĩ lần này mình nên liên quan đến Đại gia. Trên người có một chiếc xe nhỏ Kuang Ming nói đến nay, tôi sợ đó là xa của tôi để mang lại
những điều này để ăn cắp cách thức thông qua đây . Nghe những lời của Đường Hoa sau đó, Thừa Thiên - Huế đã đảo ngược tình thế trầm cảm của mình. Kuang Ming nói rằng điều này không phải là sự trân trọng phi thường, thậm chí nhỏ bé và quý giá. Bởi vì không có sự bảo vệ Quang Minh ở xa, không có cách nào
để vượt qua Thánh Địa Hà, vô luật pháp băng qua Quảng trường Thánh và sau đó vô luật pháp đi đến Khu vực Kuang Min Thanh.Chỉ có giả thuyết Ninh Thành, lần này quân đội bị đánh cắp ngăn chặn, rất có thể với Kuang Ming nói xa mà không có một mối quan hệ. Có lẽ Kuang Ming nói cực kỳ ấp ủ, nhưng hoạt động
tích cực hơn hàng chục ngàn tên trộm, bởi vì kích thước nhỏ của Kuang Ming nói xa, Ninh Thành này không phải là quá Suy nghĩ. Đó là cách nó xảy ra. Ninh Hân cho biết, sau khi quay lưng với mọi người, anh không tính toán ở nơi này hầu như xuất tinh không phải Luân . Những người lớn tuổi của tôi chờ đợi lâu hơn
một chút, tôi muốn kiếm được nhiều tiền để bơi lội, chỉ những người lớn tuổi mới có thể mang theo tôi . 5 quan chức này đã tập trung người đàn ông mập mạp để thấy Ninh Thành quay lại, vội vã đi theo qua đây. Gã này đến đây sau đó, tên còn lại trơ nhìn Ning hơn bên này. Rõ ràng, tất cả họ đều biết rằng Ninh, hơn là
lớn nhất, có Ninh Thành, sẽ không sợ trộm cắp . Xin lỗi, tôi đã nói với anh là nó rất nhỏ, anh quá nặng, và tôi đã bảo các phi hành gia Pháp mang chúng vội vàng. Ning hơn một giọng nói nhạt. Gã mập này vẫn muốn nói chuyện, Ning, hơn là đôi mắt lạnh lùng, anh có muốn tôi nói chuyện không? Người con trai mập mạp
nghe Ning hơn lời này, cả cơ thể đập đầu, tranh thủ thời gian để nói: Có phải người lớn tuổi không thoải mái, anh cầu xin rời đi. Ninh Thanh từ chối nam hoàng tử béo, và không ai sẵn sàng để đi một lần nữa đã bị từ chối bởi Ninh Hơn. Nửa tá hương siết chặt sau đó, ly khai từ thuyền Ninh, hơn thực tế xuất tinh Ne
Luan nói TangHua, Tân Hoa lady, cũng yêu cầu bạn mang lại cho tôi một hương vị của tôi một phần, để tôi có thể dễ dàng kiểm soát các phi hành gia Pháp nói để chạy trốn. Đường Hoa đã không ngần ngại lấy ra seration ngọc đơn giản được đưa ra bởi Ninh Tha, Ning, Ning, bạn đã nhìn thấy một số khác, quá? Ninh
Hoa biết TanHua nói người kia là một người đàn ông béo, Tanhua nói từ, rõ ràng cũng thấy một người đàn ông béo có một số vấn đề. Ông từ chối bình luận, nói: 'Tôi đã nói rằng tôi đã không đưa những người lạ này cho đến nay. Tân Hoa xã nhìn thấy đằng sau ông bảy lính canh bị bỏ lại phía sau, nói: Anh ơi, tôi ổn.
Ninh Than gật đầu, những người lính gác Tân Hóa chính xác là trung tâm. Đường Hoa chưa bao giờ được nhìn thấy qua Kinh Luân, khiến Tinh Luân khởi động thời gian, khuôn mặt của cô nhưng có chút biến đổi. Cô cũng có một phi hành gia người Pháp nói rằng tốc độ của cùng một chiếc thuyền nên được nhanh
chóng. Tuy nhiên, với Trấn Thành, nhà du hành vũ trụ người Pháp cho biết đó thực sự là một điều để lại. Trước đây người ta cho rằng hơn một năm trước Đến biên giới Khu bảo tồn Hà, nếu Ninh Thành loại tốc độ này đi xuống, có lẽ tối đa chỉ là một tháng để đi ra ngoài. Đường Hoa vẫn đoán không chính xác, chỉ hơn
nửa tháng, Tịnh Luân lập tức đi đến biên giới Hà Nội của vùng. Ở trung tâm Ninh Thành, nhà điều hành người Pháp nói vô cùng tò mò và mong muốn, Tân Hoa vẫn như cũ mà không hỏi Nin thanh. Cô càng cho rằng Ninh Hơn xuất thân là bất thường, rằng anh ta đã quan hệ tình dục, và không có tu luyện. Không có gì
ngạc nhiên, Jing Lun vẫn là Ninh Thành trước khi loại mặt trăng khí này quét trong tinh thần, bất cứ điều gì Kuang Min Tien đã từng nhìn thấy thông qua những lợi ích của thủ đoạn. Đứng ở Saint-Ha, một mặt, Trấn Thành hơi ngạc nhiên. Nó gặp rất nhiều loài sông cổ kỳ lạ, dưới dòng máu của sông Hà Hà Kiều, dưới
màu tối Ngân Kye của Bỉ, không nơi nào có Dải Ngân hà. . . Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua cùng một huyện Thánh Hà, lấy ý thức của mình, và bất hợp pháp quét vào saint-ha hạn chế, thánh huyện của nước sông Hà thoạt nhìn có một số màu xanh. Những điều này không phải là hiếm, thú vị là, Saint-Ha trên bề
mặt của sông, giống như một lớp băng bình thường, không phải nửa điểm gợn sóng. Một lần nữa và một lần nữa xung quanh gió là không nhỏ, theo đạo đức nói, càng lớn bề mặt của nước, càng có nhiều ba đào. Giống như Saint-Lin Ha, không có nửa điểm gợn sóng sông, ông chỉ không bao giờ nhìn thấy nó.
Ningying, Saint-Bak-Ha, ngoại trừ Kuang Ming nói xa bên ngoài, không có tiếng Pháp nói có thể vượt qua . Thấy Ninh Thanh đứng trên biên giới Hà Nội, Tân Hóa cách giọng nói nhỏ vài bước chân. Sau khi nói chuyện xong, cô thuận tiện đưa Kuang Min nói với cô đi. Ninh Thành là lần đầu tiên nhìn thấy Kuang Minh
Bảo ở xa, chiếc xe này thoạt nhìn không phải là rất lớn. Ninh Thanh thông qua mở lệnh cấm để nhìn vào bên trong một chút, bên trong có khoảng bốn mươi lăm nơi. Thật khó để trách anh khi nghe tin Minh Thạnh Danh có hạn ngạch hạn chế, đây chắc hẳn là Tăng Quang Minh đã nói xa những nơi hạn chế.Thông qua
Thánh Trần Hà, bạn phải ngồi ở Kuang Min trong một thời gian dài? Ninh Thanh tỉnh dậy cẩn thận đến Thánh Buck Hà, muốn nhìn thấy một chút của nơi này một cái gì đó cổ xưa . Có, Kuang Ming nói xa Indyte Kuang Tah thực hành, Đinh Kuang Tah là cực kỳ hiếm. Ning Taeh bây giờ phá vỡ những lời của Tang Hua,
bây giờ ông xem xét kiến thức rộng: Bạn có nói vĩnh viễn Kuang Tah đúng hay không nước tối ngưng tụ dưới ngưng tụ? Tan Hua gật đầu: Không phải như vậy, Dark Water là một kho báu vô giá, muốn ở trong vùng nước tối để tìm Instale Kuang Tah, điều này thậm chí còn cực kỳ khó khăn hơn. Ninh Đường là rất nhiều
nhận được Đông Tang Hoa từ, Indite BlackWater danh sách thứ bảy Thiên Từ, do đó, nó có thể được nhìn thấy trong Indite Kuang Tah khó có được . Nining, làm ơn lên xe đi. Ở Ninh Thành để đưa Trui Tau đến Kuang Min Bao xa trở lại, Đường Hoa đánh bại một số nhà lãnh đạo, Kuang Ming nói từ việc bảo vệ bị cấm
đóng cửa, ngay lập tức mang theo đường dẫn đến khu vực Thánh Hà. Thấy Ninh Thành không đi vào trong khoang thuyền, Đường Hoa cũng đến Kuang Min để bảo vệ khỏi lối vào, chỉ vào vùng cấm bên ngoài bề mặt yên tĩnh của dòng sông cho biết: Ninh Yên, thánh địa này Hà vô cùng cổ kính. Ngoại trừ Kuang Mina,
bất kỳ phi hành gia người Pháp nào nói rằng phần trên của khuôn mặt đi từ nơi này, nó sẽ bị hút bởi Đất Thánh và sau đó bị phá hủy. Từ thời cổ đại, cũng đã có một chút quyền lực sai đi xuống để nhìn vào nó, nhưng miễn là bạn đi đến khu bảo tồn, không có ai có khả năng trở lại . Ninh Thanh nghe xong trong lòng sợ
hãi, Kuang Min Nature cũng có rất nhiều sức mạnh giả tạo, nhưng nhiều năm như thế tất nhiên không ai có thể đến được Saint-Ha sau này, Saint-Tiany ha gây hại bao nhiêu? Nó chỉ đơn giản là ý thức vô thức của mình trong Sanctuary của sông trên bề mặt của sông, vẫn còn thâm nhập vào Khu vực Thánh dưới đây,
cũng không phải bất kỳ anoformity. Ngoại trừ tinh thần vô thức quét đến Saint-Ha ở dưới cùng của sông bên ngoài, khác được coi là bình thường. Ninh Thành Ý thức chỉ muốn bắt đoàn của vùng nước Thánh Hà để xem một chút, bản gốc lặng lẽ không để lắc mặt sông nhấp nháy biến đổi, theo các cuộn giận dữ. Đặc
biệt là ở Kuang Ming, thấp hơn nhiều, quay cuồng tàn bạo hơn. Kia quay cuồng gợn sóng rõ ràng khoảng cách Kuang Ming nói xa, Kuang Min nói xa một lần nữa và một lần nữa bắt đầu nằm giận dữ Hoa thay đổi màu sắc, dành thời gian để nói: Chín, bạn không thể hấp thụ nơi này của nước sông . . . Nếu không có
Đường Hoa nói, Trấn Thành xóa bỏ ý thức, bỏ qua sự hấp thụ nước sông tư tưởng. Rất lâu sau, dưới trẫy Kuang Minh nói những gợn sóng quay cuồng dần mất đi, Thánh-Ray Hà đã bình tĩnh trở lại. Cảm nhận được những gợn sóng hủy diệt, trái tim Tân Hóa vẫn còn đáng sợ nói: Ninh Hiệp, dòng nước sông ngàn
không thể di chuyển, một khi chúng ta di chuyển chúng ta sẽ rất khó khăn để đến Saint-Buck-Ha. Hôm nay chúng tôi cảm thấy như không khí tốt và không có lây lan gần Bảo tàng Kuang Min. Nin Thanh gật đầu, thể hiện sự hiểu biết tốt. Mặc dù ông không bị giam giữ trước khi xét xử trong Nhóm nước của sông Hà
Sanctuary, trái tim của ông đã được tính toán, ngay sau khi ông chờ đợi cho hồi phục hoàn toàn của mình, ông vẫn muốn nhìn thấy huyện Thánh Hà này. Đó là St. Ayr-ha như thế này điên rồ. Đường Hoa Phu nhân, chúng ta đang đi về hướng, mất bao lâu để đến được mảnh đất liền cuối cùng này? Ninh Thanh nghĩ
rằng chỉ cần đến khu bảo tồn, khôi phục văn hóa vi mô chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Điểm mấu chốt là nó trông như thế nào với vũ trụ và sau đó rời khỏi nơi này. Đường Hoa có một số lo lắng thoáng qua dưới sự bảo vệ của Kuang Min từ Thánh Thiên Hà, lắc đầu nói Ninh Thành, Không có bình luận theo Kuang
Min Tien hoặc từ bầu trời tối trong tương lai. Chúng ta có một khu vực, không có kết thúc. Vượt qua biên giới địa phương là hoang vắng hơn, khí đốt cũng giảm ít hơn và ít người đi qua. Kuang Min Tien và Dark Tian nên là nơi thích hợp nhất để phát triển. Ning Hich suy nghĩ lặng lẽ, không có kết thúc, vì vậy điều này có
nghĩa là quá trình chuyển đổi sang phi hành gia cũng không phải là kết thúc. Một phe của vũ trụ này là một phần của lục địa, do đó, lớn một mảnh của lục địa, dựa trên lý thuyết nói rằng lực hấp dẫn là hoàn toàn đáng sợ. Nhưng nơi này có lực hấp dẫn thậm chí còn thấp hơn các hành tinh thông thường, vũ trụ huyền
diệu không sử dụng được đến mức nó học được thông qua kiến thức. Kuang Ming nói đi nhanh, đầy đủ của du lịch khoảng sáu tháng, Ninh Thành một ý thức mới quét trở lại vào một mảnh khan đất liền. Càng rõ ràng rằng bóng tối với các quy tắc của khí Kuang Min được cảm nhận bởi Ing Thanh, Ing Than biết rằng đó
là một nơi tôn nghiêm . Ninying, nơi này là Kuang Minh Heung-bak ngoại vi. Khi bạn vào Kho bạc Kuang Min, bạn tham gia với tôi với nhau để tham gia Kuang Min Heung-min, vẫn còn một trong hành động . Ninh Thanh biết lợi nhuận sau này, Tăng Hòa cũng không dám ở Ninh Thành trước khi nửa lễ. Cám ơn, tiểu thư
Đường, bà đã đưa tôi đến Tòa Thánh, đến Thánh địa sau đó, và tôi chỉ có một mình trong việc ly khai. Ning Hing có quyền nói lời cảm ơn. Nó đến Khu thánh Kuang Min đầu tiên, là tìm một Nong yếu, nhìn một chút, có thể hoặc không, cho đến khi Ngọc Trai Gốc Đen. Nếu có thể, nó đi qua nhiều năm thời gian, nó đã khôi
phục hoàn toàn sức mạnh của nó. Trang 3 Tăng Hoa lắng nghe những lời của Nin Thanh, dẫn Nin Thanh đến Kuang Min Thanh Sau đó, với Ninh Thành để lại tin tức, ngay lập tức để lại một mình. Miễn là Kuang Min-thanh bak không xây dựng bất kỳ thành phố nào, không có sự bảo vệ khỏi ngoại hình, nhưng Ninh Than
chỉ tiến lên phía trước để cảm nhận khu vực phòng thủ Kuang Min-thanh, chỉ có phòng thủ tuyệt vời này đã không mở ra. Bước vào khu vực Kuang Min Thanh bên trong, Nin Thanh cảm thấy rõ ràng rằng sự xuất hiện của khí đốt tự nhiên ở đây so với thế giới bên ngoài càng đam mê, trời càng rõ ràng. Ý thức bị cuốn
trôi, ở khắp mọi nơi tất cả các loại động đất, phường, thương tích lâu dài ... Quảng trường Kuang Minh Thắng cho thấy không có công trình xây dựng, mức độ thịnh vượng so với thế giới Thái Lan của bất kỳ Thành phố Thánh nào sẽ không yếu. Một số người tụ tập ở cùng một nơi, thậm chí có thể sánh đôi với Thiên
Hoàng Huyền.Qua đường hoa giới thiệu cùng với seration ngọc đơn giản, Ninh Thành bây giờ cũng biết Kuang Min hơn diện tích chỉ Kuang Min Thieen sở hữu Đất Thánh tên chung mà thôi. Trong Kuang Min Heung Ho cũng có khu bảo tồn đầu tiên, đầu tiên - Holy Domain. Nơi này không chỉ là Kuang Min Tien thịnh
vượng nhất trong khu vực, mà còn Nuôi dưỡng tinh thần đam mê nhất trong khu vực. Lúc này, Ninh Thành cũng tìm đến sư phụ, ông dựa vào Nông Nhuận để ở lại nhà nước, tìm kiếm một người gần thị trấn. Đây là một khách sạn rất bình thường, gọi chín người ra khỏi khách sạn. Thuận tiện duy nhất để đến gần
Nhuan Dong. Ninh Thành đến nơi này chỉ vì một mục đích duy nhất, một mục đích khác để chuẩn bị cho công việc đốt nông nghiệp và yếu kém. Huyện Kuang Minh Heung là nơi tốt nhất, không hơn gì Đức Thánh Thầy. Nong Nhuang đã sẵn sàng để trao đổi với anh ta, người kia không thể tốt hơn, không muốn trao đổi,



anh ta sẵn sàng làm việc với Nông Nhuận như một loại hình thương mại khác. Anh ta không cần Original Darkness. Chỉ cần cho anh ta mượn Original Dark để xem. Khu vực Kuang Min Thanh được trồng bởi quá nhiều ngọc bích, Ninh Thành rất dễ dàng trong các phòng thành phố và buôn bán lâu dài đã mua một bó
đá quý đơn giản. Để làm cho Ning hối tiếc, ông không tìm thấy ở phía bên này của vũ trụ trình bày. Không có những điều như một vũ trụ đơn giản đại diện bởi ngọc bích. Cứ cho là chúng ta đã tìm thấy một vũ trụ ngọc lục bảo đơn giản. Không muốn nói những viên đá quý đơn giản này, ngay cả Saint-Ha Ngoc cũng chỉ
trình bày ngắn gọn. Ninh Tha không thể tìm thấy thuốc. Tìm thấy những điều này, cùng với Đường Hoa nói không khác nhiều, không có gì đặc biệt, nó khiến Trấn Thành rất thất vọng. Trong sáu tháng, Ninh Thành ở đây trên đường phố thị trường xung quanh sự hỗn loạn của đi bộ, đôi khi thậm chí đi đến một cuộc đấu
giá đôi, vẫn còn như nhau ở tất cả. Ông đã không thực sự có được đá quý ban đầu, ông dự kiến sẽ tận dụng thời gian đó để một lần nữa hoàn thiện pháp luật trước khi con sự kết hợp của các quy tắc của nơi này, để mang lại tu luyện của mình phục hồi nói. Trong phạm vi năm sắc thái của khu vực bại liệt, nó chắc
chắn cuối cùng đã đi địa phương. Nhà ở của Nong Tedyuan không phải là một nơi thịnh vượng, và không được tính cực kỳ sai lệch. Tại nơi cư trú ngoại vi của nó, có một cách tuyệt vời rộng rãi. Ninh Thành đến Nong Tedyuan nơi cánh cửa hoàn toàn thất vọng, Nông Nhuận đã được niêm phong hoàn toàn. Bên ngoài
thành phố, nó bị cấm để bảo vệ chính mình, đó là một ý thức cũng thâm nhập vô điều kiện vào may mắn. Nong Tegyuan không chỉ có khả năng phòng thủ mãnh liệt nhất trong chiến đấu, mà còn có một ngõ cụt không phá vỡ lời cảnh báo. Bạn muốn đi tìm Người Nông yếu đuối, đó là tất cả những gì bạn có thể làm là
đột nhập vào trận chiến phòng thủ này. Là người tu luyện, có người sẽ không nhìn vào những cảnh báo như thế này. Còn bao nhiêu nữa vẫn là đất thánh, cuộc tấn công tương đương với một con đường chết a.Ninh Thành một chút mất. Ông từ từ cúi đầu qua shallows, trong trái tim của mình, suy nghĩ những gì các
biện pháp để xem Nong Nhuan ở một bên. Ning Toh không phải là nhanh chóng, một số nhà sư di chuyển nhanh chóng vượt qua Ning hơn, đi trước. Ninh Tông cũng không để ý, đó là một đạo sĩ vĩ đại ở trên đi người, mặc dù ít, cũng có rất ít. Ngay lập tức ở Ninh Thành được tính toán để biến mọi người khi trở về, hình
ảnh cơ thể này với người dân của mình vội vã đến cùng. Nhưng Ning, hơn ngay lập tức nhận thấy hình ảnh này, người đàn ông này là tức giận với những người có một số sai lầm. Ninh Châu có Huyền Hoàng Châu, và tu luyện là sự sáng tạo của pháp luật ban đầu. Vận tải hàng không là cực kỳ nhạy cảm đối với bầu
trời bản địa. Trong mọi trường hợp, trước khi tiếp xúc, ông là một phần nhỏ của vũ trụ hình trụ này. Ánh mắt của Ninh Thanh vừa đi qua người đàn ông này trên cơ thể. Không có do dự ở đây trong cơ thể để đánh bại tinh thần niêm phong. Nó vừa vượt qua các nhà sư trên marble tính khí thuộc tính mà không đến từ
các phe phái của vũ trụ này. Nó giống như anh ta đến từ Five Cosmos of the World. Người đàn ông này đã đến nơi này trong một thời gian dài, vì vậy nó đã được một thời gian dài kể từ khi ông hoàn toàn hồi phục, và bây giờ ông được trồng trong Chaos. Nining cũng muốn tách mình ra khỏi một bên của vũ trụ, và tất
nhiên anh ta sẽ không chạy qua điều này với anh ta từ vũ trụ. đội cứu hỏa. Ninh Tha cũng không đuổi theo, anh ta rơi vào tinh thần bịt kín, mặc dù ngọn lửa này đã chạy đi, anh ta có thể tìm thấy nó. Hậu Thánh Giá, ông thậm chí không có nó trong mắt. Anh cũng không đi nông nghiệp Cấm, chỉ ở trong khách sạn. Ning
Tha, người chưa bước vào khách sạn, nó cảm thấy như một tinh thần niêm phong đang đến gần. Rất rõ ràng người kia là anh ta đã thực hiện một ý thức in nam theo Nong Nong Nhuan bao phủ trước cửa để đi ở phía sau và sau đó trở về. Ninh Khánh trong tòa thị chính sẽ gặp lại người đàn ông này trong thời gian, anh
ta sẽ biết rằng người đàn ông này chắc chắn giống như anh ta, cho Dark Original Pearl of Thought. Hãy để Ninh Khánh không nghĩ rằng ngọn lửa này với anh ta vẫn còn trong cùng một khách sạn, cũng là một khách sạn chín tuổi. Ngược lại, để Ninh Thanh không tức giận, ngọn lửa này muốn cho Nông Nhược, anh
đương nhiên muốn nhân cơ hội đục cò. Sức mạnh của anh ấy yếu hơn một chút, Ninh Thành quyết định mang sức mạnh của mình để tiến lên hoot, nói. Hai ngày trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ 3, Ninh Thanh lại cảm nhận được ngọn lửa bùng phát từ khách sạn. Theo dự đoán của Ning, đám cháy ở Nong Teduan, nơi
cánh cửa đóng lại và sau đó được làm tròn, không có chân tay. Một tháng trôi qua, Ning sau đó đã đi qua phía điều tra, biết rằng ngọn lửa này được gọi là trụ sở chính, ở tại khách sạn Jiu Yi gần ba tháng trước. Đúng là ngọn lửa này có thể giấu chiếc nhẫn, ở nơi này sáu tháng một cách nhanh chóng, chỉ để tìm kiếm.
Khi tháng thứ hai sắp trôi qua, Ing Than đã khôi phục lại sự hình thành của vương quốc. Ning Heung sau trong tu luyện, điều đầu tiên bạn cần phải sử dụng ý thức để thâm nhập vào trụ cột của căn phòng, tìm kiếm hành động của nó. Buộc Ning hơn ý thức để thâm nhập qua các trụ sở của phòng bị cấm vào thời điểm
đó, mà không nhìn thấy trụ sở chính, ông ngay lập tức đứng dậy, ngay lập tức vội vã tách ra ngay lập tức. Ông biết rằng Trụ Cột nên sẵn sàng để di chuyển, bởi vì Trụ Cột là bình thường khi ông rời đi. Anh ta có một cái đầu ho-ho màu trắng bên trong, và lần này đôi giày của anh ta sẽ không ở đây. Bầu trời bên ngoài là
một miếng tro xám, sương mù dày đặc, mặc dù không có chướng ngại vật tinh thần, không có nhiều người muốn trong không khí này để thoát ra ngoài. Ninh Thanh dự kiến sẽ sớm chọn một bài đăng để chọn thời điểm không như thế này. Anh đã ở Kuang Min trong nhiều ngày và anh chưa bao giờ thấy tro không khí
xám xịt như vậy. Kuang Minh Heung Duong trong tình huống bình thường là một mặt trời tươi sáng, ngay cả bầu trời treo không phải là mặt trời. Sau đó, Ninh Thanh nhanh chóng đi vào phòng, vì vậy anh biết rằng không phải ai cũng ra ngoài, nhưng có quá nhiều người bước ra. Đại đa số người dân bao vây ở Nong
Tsingyuan để phát triển bên ngoài, Nông Nhuận Nhuận cấm chế độ, tất nhiên, đã sớm bị vi phạm, ở Nong Tedu Nhuan bên ngoài cũng có một số quyền hạn giả của người giám hộ. Làm thế nào lính cứu hỏa này có được nó? Khả năng này không phải là lớn a. Không có vấn đề như thế nào yếu quyền lực của mình,
theo lời giải thích của Tân Hoa, người bình thường chủ yếu là không thể chấp nhận nó, hãy để một mình các trụ cột chaos. Nông Tịnh Nguyên cấm chế độ, Ninh Thanh cũng đi xem, cho rằng ông cũng vô luật pháp trong thời gian ngắn nghỉ viện trợ. Chuyện gì đã xảy ra với tình bạn đó? Ning Thah đã đi đến guy những
người đã được xem các nhà sư bên cạnh anh ta trong một giọng nói nhỏ. Một nhà sư khác ôm lấy Ning, không một mắt, thở dài và nói: Ai, con vật trân trọng trái tim của con người. Cùng năm đó Nong Sr. vì bao nhiêu cống hiến tôi đã làm, vẫn còn cắn cho di chuyển gia đình con gái cũ của mình . . . Nhà sư này đề nghị
chưa nói, phát hiện chỉ cần hỏi lời của ông Ninh Thành đã bị mất. Tại thời điểm này Ninh Tha là một Đức Thánh Master ly khai, ông đã không ở nơi này, bởi vì ông đã thực hiện một tia niêm phong các vị thần đã ở xa. Làm thế nào kẻ đốt phá này, một hỗn hợp nhỏ, thánh thiện như vậy, truyền đạt? Trấn Thành dù nhanh
chóng bỏ trốn nhưng cũng rất đáng ngờ hay khó hiểu. Ninh Toh rất nhanh, nửa ngày ngắn ngủi, ý thức của ông thấy trụ cột. Hành tây cực không có thụ thể nó là một vấn đề của hành động liên tục. Ning hơn là chỉ nhìn vào ngọn lửa này và sau đó biết ai là gián điệp trên lửa. Ông không biết rằng không có mức độ cao
của bảo tồn Pháp, Ninh Châu vẫn như cũ, và ông không có ngọc trai đen ban đầu. , kết hôn với anh ta không khí nhạy cảm ban đầu, anh ta tuyên bố không thể chạm vào. Nếu cung đầu là mỗi người giống như Huyền Hoàng Châu lớp Tạo Treasures, trong thực tế Ning hơn giả thuyết một khả năng khác là không lớn.
Thời gian dài sau đó, Ninh Thanh hoàn toàn minh bạch về những gì đang xảy ra. Các âm đạo màu đen của cơ thể xuất hiện trong ý thức của mình dưới đây, trên tro xám dưới bầu trời gấp. Đây là một bức ảnh tạm thời của giám đốc, có một người đàn ông trong tay đang nắm giữ một người đàn ông gầy gò. Ning Thah
đầu tiên sẽ ở đó cho một cô gái cảm thấy không khí tối ban đầu. Cô gái này là Nong Yuan, nhưng một nhóm người bị cuốn vào cơ thể gấp của cô để ăn cắp những người Dark Original Pearl, trụ cột chỉ là một bước cuối, chỉ có thể được truy tìm ở đây. Ninh Thanh ở lại đây một thời gian ngắn rồi đưa ra quyết định. Ning
Thanh trong lòng cũng không phản bội trụ cột của lòng can đảm, rồi bắt nông dân Nhuần lửa tu luyện phải đi sớm Đào. Ngoài ra, ngoài rất nhiều sự giúp đỡ, trụ cột hậu Trung Mỹ hỗn loạn cũng dám ám ảnh, gan thực sự không nhỏ. Ninh Thành có chút hoài nghi, theo Tân Hoa, ngay cả khi địch có đường sơ bộ, Nong
Tedyuan vẫn chưa đến mức bị tiêu diệt lần nữa. Là.
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