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TTTTáááácccc gigigigiảảảả::::Mẫu Chi

Edit:Edit:Edit:Edit: An Nguyeät Nhaõ

  

NhNhNhNhấấấất:t:t:t: XuXuXuXuâââânnnn ThThThThủủủủyyyy titititiểểểểuuuu ququququáááánnnn————————mmmmỹỹỹỹ nhnhnhnhâââânnnn ththththàààànhnhnhnh hohohohoạạạạ

Hừ, không thể tưởng được Cung thiếu hiệp cư nhiên đặt chân đến nơi phong nguyệt này,
mệt bản giáo chủ còn từng đem ngươi cho rằng là người đoan chính biết kiềm chế!

A Mạc, ngươi...

A, như thế nào không gọi "Ma đầu" , bản giáo chủ cùng ngươi không quen, không cần
thân thiết như thế, kỹ viện này là sản nghiệp ngầm của bản giáo, bản giáo chủ khó được đến
tuần tra một phen, nếu cùng là người trong giang hồ, tú bà, nhớ rõ cấp Cung thiếu hiệp giảm
giá.

A Mạc, ta...

Nha, nguyên lai là trúng xuân dược, người tới, đem Cung thiếu hiệp trói lại, bịt miệng
miễn cho kêu loạn, ha, đừng dùng ánh mắt giết người kia nhìn bản giáo chủ, bản giáo chủ
chính là vì tốt cho ngươi, giúp ngươi luyện luyện định lực.

Ngô ngô...

Nga, chẳng lẽ xuân dược này không giải sẽ độc dậy thân vong?

Ngô ngô ngô...

Hừ, khó được bản giáo chủ hôm nay tâm tình hảo, xem ở ngày xưa tình cảm thượng, tự
mình cứu ngươi một mạng.
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NhNhNhNhịịịị:::: HHHHồồồồngngngng trtrtrtrướướướướngngngng xuxuxuxuâââânnnn ddddừừừừngngngng ———————— vvvvâââânnnn thuthuthuthu vvvvũũũũ titititiêêêêuuuu

Cung thiếu hiệp, lần trước ngươi lấy kiếm chỉa vào người của ta nói muốn cùng ma giáo
giáo chủ cắt bào đoạn nghĩa, lần này ngươi lại lấy kiếm ý muốn như thế nào?

A Mạc, ngươi, ngươi vì sao phải...

Muốn cứu ngươi một mạng? Hừ, Cung thiếu hiệp đừng được tiện nghi khoe mẽ, bản giáo
chủ hiện tại xương sống thắt lưng đau, không có khí lực cùng ngươi luận bàn!

A Mạc, ngươi...

Độc giải ? Giải mau cút!

A Mạc, ta...

Hừ, người tới, tiễn khách!

Tam:Tam:Tam:Tam: VVVVùùùùngngngng hoanghoanghoanghoang vuvuvuvu ddddãããã mimimimiếếếếuuuu————————caocaocaocao phongphongphongphong ggggààààoooo rrrríííítttt gigigigiậậậậnnnn ddddữữữữ

Thao, họ Cung , lần trước ngươi trúng là cổ! Là cổ! Mụ nội nó là cổ! ! ! Nó lại chạy đến
trên người bản giáo chủ! ! !

A Mạc, ngươi...

Thao, nửa tháng nay ngươi so với con thỏ trốn còn nhanh, làm hại bản giáo chủ ngày
ngày chịu cổ trùng tra tấn, nhắm mắt lại đều là cái nghiệt vật ở ngươi khố hạ kia! ! !

A Mạc, ta...

Ta cái gì ta, hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh nhẹn điểm, cởi quần áo!

Ngô...

Thao, đừng chỉ động, cánh tay cấp lão tử ôm chặt điểm, các ngươi này đó danh môn
chính phái đầu óc nước vào, luôn thích ở cái nơi miếu đổ nát động, hở rất lạnh hiểu hay không!
! !
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TTTTứứứứ:::: NhNhNhNhàààà CungCungCungCung thithithithiếếếếuuuu hihihihiệệệệpppp————————hohohohoạạạạtttt ssssắắắắcccc sinhsinhsinhsinh hhhhươươươươngngngng

Động a, dùng sức a, dùng sức a, Cung thiếu hiệp ngươi gần nhất có phải hay không nên
bổ thận , trước giường đều có thể ngẩn người! ! !

A Mạc, ta...

Phế nói cái gì, cuối cùng một lần cho ta biểu hiện hảo điểm, lần này bắn cổ độc nên giải ,
ngươi ta cũng không tất ngày ngày ngấy ở một chỗ! ! !

...

Xong rồi?

...

Còn chưa xong?

...

Họ Cung ngươi rốt cuộc có để yên hay không! ! !

NgNgNgNgũũũũ:::: CungCungCungCung giagiagiagia ssssâââânnnn————————mmmmââââyyyy đđđđenenenen áááápppp đỉđỉđỉđỉnhnhnhnh

Không đi? Cổ độc giải xong, bản giáo chủ còn ở lại bên cạnh ngươi làm gì?

A Mạc, ta...

Hừ, Cung thiếu hiệp thật sự là hồ đồ, biết rõ bản giáo chủ ghét nhất bị người khác lấy
kiếm chỉa vào người, đây chính là lần thứ ba ! ! ! Đừng tưởng rằng ngươi ta có quá da thịt chi
thân, bản giáo chủ sẽ không nguyện giết ngươi! ! !

A Mạc, ngươi nói sai rồi, ta kỳ thật chỉ lấy kiếm chỉ vào ngươi hai lần, Xuân Thủy tiểu
quán lần đó, ta làm nhục ngươi thì tự giác có quỷ, rút kiếm kỳ thật là muốn, là muốn...

Ác... Tự cung?

Khụ, khụ, là tự sát, nhưng nhất tưởng đến đã chết sau sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta
liền không hạ thủ...

...



aiyen.wordpress.com 4

A Mạc, lúc ban đầu ngày ấy ta nói chính tà bất lưỡng lập, kỳ thật chính là lấy cớ, ta đều
không phải là muốn cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa, mà là, mà là muốn tự trảm tơ tình, lấy
kiếm chỉ ngươi là nghĩ cho ngươi chán ghét ta...

...

A Mạc, tính cả lần này, chỉ, chỉ có hai lần, cổ độc đã giải ta chỉ có thể phơi bày tâm ý,
ngươi cho dù giết ta, ta cũng không muốn ngươi đi ...

...

ĐầĐầĐầĐầuuuu ttttườườườườngngngng CungCungCungCung giagiagiagia————————đđđđaoaoaoao quangquangquangquang kikikikiếếếếmmmm ảảảảnh!nh!nh!nh!

Họ cung , lại ngăn bản giáo chủ, tin hay không một đao thiến ngươi!

A Mạc, ngươi đừng đi...

Nãi nãi cá hùng! Bản giáo chủ chính là đi diệt Ngũ Độc Giáo, diệt xong sẽ trở lại tìm
ngươi, ngươi làm sao không tin a a a! ! !

A Mạc, ngươi đừng đi...

Còn ngăn! ! ! Ăn gan hùm mật gấu hử! ! !

A Mạc...

Thiết, ta đều đáp ứng rồi không ra sát giới, liền cho bọn hắn hạ cổ phải làm đủ một nghìn
lần mới có thể giải còn không được sao! ! ! ! ! ! ! !

———————— chchchchíííínhnhnhnh vvvvăăăănnnn hohohohoàààànnnn————————


