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Thật không may, Jing TV không có sẵn ở quốc gia của bạn Vườn sao băng 2018 xuất phát từ loạt truyện tranh Nhật Bản Boy Over Flowers của Yoko Kamio Nhà sản xuất của Công ty Điện ảnh Bắc Kinh Minh Dương: Meng Film and Television, Mango Entertainment, EDKO Films Limited Tây An đồng sản xuất và phát
hành tên sản xuất phim Sai Trí Binh Meteor Garden - Trung Quốc. Bài hát 04/ 2018 Thời lượng 48 tập; 50 phút/1 tập phim Vườn trường diễn viên chính 1 Thẩm Nguyệt vai Sam Thái 2. Van Crane vai Min Min 3. Cuan Hong vai Hoa Triệu Kiểu 4. Lương Tín Hùng trong vai trò công việc của tôi 5. Sichan - Simen 6. Li Jia
Ki - Xiao Xiao 7. Tôn Y Hàm - Teng Tang Jing 8. Từ Hy Lạp, như Tao Min Trang 9. Lưu Doãn Hào vai Thanh Hóa có giá 720 triệu nhân dân tệ - 24 triệu nhân dân tệ (15 triệu đồng/tập) Một bản tóm tắt nội dung của bộ phim Vườn sao băng xoay quanh San Tai (Thẩm Nguyệt), một cô gái xinh đẹp của ngôi nhà nghèo, đó
là khí gas. Với tính cách hay gánh nặng và sự phản đối không đúng sự thật, vào ngày đầu tiên của trường San Tai phải đối mặt với bốn học sinh nam tự xưng là F4. Sau cuộc chiến của cả hai bên, nhóm F4 đã không chịu khuất phục vì đây là lần đầu tiên các sinh viên tại trường dám chiến đấu với họ và kế hoạch đóng
dấu San Tai không được cởi mở bắt đầu diễn ra. Ngay từ đầu, bản thân Tài đã không quen với sự xuất hiện tích cực và tự quản lý của I Ming, giữa họ nảy sinh, nhưng mâu thuẫn. Kể từ đó, Min Self thường xuyên làm những điều xấu với Sam Tai. Tiếp theo là một số sự kiện khác làm sâu sắc thêm sự hiểu lầm giữa họ.
Nhưng mỗi khi gặp nguy hiểm, Loại Hoa lại xuất hiện và giúp Sam Thái dễ dàng hơn. Dần dần Sam Tai thay đổi danh tính của 4 chàng trai và họ trở thành bạn bè. Tôi không biết khi nào tôi đã yêu Sam Thái và quảng cáo để xem chi tiết thú vị của bộ phim, AD'Lim Mehr ansehenPage 2RegistrierenEs geht schnell und
einfach. Erstelle Eine Seite f'r einen Star, eine Band oder ein Unternehmen. vườn sao băng 2018 thuyết minh. vườn sao băng 2018 tập 1. vườn sao băng 2018 vietsub. vườn sao băng 2018 bilutv. vườn sao băng 2018 motphim. vườn sao băng 2018 diễn viên. vườn sao băng 2018 review. vườn sao băng 2018 tập 2
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