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Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 828 : Chương 828
" cuối cùng đẩy ngã nhiệm vụ "
Người máy thuốc thử thành công, mã bác sĩ thân thể có rõ ràng phản
lão hoàn đồng dấu hiệu, ít nhất trẻ tuổi hai mươi năm.
Thì ra là hắn là cái đầu tóc xám trắng tao lão đầu.
Lâu dài thức đêm cùng thí nghiệm để cho cái này mã kẻ điên thân thể
quá độ tiêu hao, để cho hắn nhìn qua vô cùng tiều tụy, vừa già yếu vừa
suy yếu. Hiện tại, ở rót 『 bắn 』 người máy thuốc thử sau, nhìn qua hoàn
toàn bất đồng, trên mặt mặt mày hồng hào, tinh thần toả sáng, đầu tóc
tiễn điệu xám trắng bộ phận sau, mới dài ra dán da đầu ngắn ngủn một
tầng, thế nhưng đen nhánh tỏa sáng, cực ít tóc trắng.
Thân thể vô luận là huyết dịch, da thịt hay là da, đều chiếm được thật
lớn cải thiện.
Trái tim, trở nên cường tráng có lực, nhảy lên do thì ra là hơn bảy mươi,
hạ xuống đến chỉ có hơn năm mươi, đến gần một chút cường hãn vận
động viên tim đập tài nghệ.
Duy nhất còn hơi chút không có quá lớn thay đổi, chính là xương cốt.
Bất quá tất cả mọi người hiểu, xương cốt cùng khác bộ phận bất đồng,
nó thì không cách nào ở ngắn ngủn trong một ngày sinh ra biến chất,
chỉ có tiếp tục bổ sung dinh dưỡng, thông qua thân thể thời gian dài tự
động điều tiết, kết hợp tứ chi vận động, mới sẽ từ từ cường hóa đứng
lên.
Mặc dù kia bởi vì thuốc thử đã đạt được đáng mừng thành công, nhưng
Lục Minh vẫn bất mãn vô cùng toan tính.
Hắn cảm thấy cách rời mình muốn thanh xuân 『 thuốc 』 tề, vẫn cách xa
nhau quá lớn.
Xa xa không đạt tới trong suy nghĩ tiêu chuẩn.
"Người máy thuốc thử lớn nhất thay đổi là thân thể, nó kích thích tế bào
nữa phân liệt cùng tăng trưởng tế bào sống 『 tính 』, nhưng là nó chỉ là
như vậy, cũng không có đối với người thể tiềm năng cùng đại não sinh
ra khai thác tác dụng. Loại này người máy thuốc thử, là ngu nhất ưu hoá
biện pháp, tương tự đem tế bào ung thư cái chủng loại kia... Vô hạn
phân liệt, chẳng qua là biến thành lương 『 tính 』 phân liệt, mà không
phải tự nhiên hấp thu trong cơ thể năng lượng, nhiều hơn là ở ngoại bộ
thu hút bổ sung, sau đó, khuếch tán đến mỗi một tế bào. Nó, không có
chân chính sinh ra đối với nguyên thủy người máy ưu hoá, cũng không
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có đối với người thể không có lợi dụng thượng người máy tiến hóa kích
thích... Này bằng với là một loại tự nhiên người máy thượng đối với tế
bào tiến hành năng lượng bổ sung, không phải là ta nghĩ đồ ngươi
muốn, cá nhân ta đối với các ngươi rót 『 bắn 』, đối với cái gọi là phản
lão hoàn đồng, cầm giữ lại ý kiến." Lục Minh ở ba ngày sau tổng kết có
thượng, đối với mã bác sĩ nói lên già nua khoa học gia thủ phê bình chú
giải 『 bắn 』 phương án, đưa ra bất đồng ý kiến.
Dĩ nhiên, Lục Minh cũng hiểu phản lão hoàn đồng đối với mọi người nhất
là lão nhân, ý vị như thế nào.
Hắn cảm thấy còn chưa đủ tốt.
Nhưng sẽ không cố gắng phản đối loại này rót 『 bắn 』.
Hắn nghĩ là như thế nào để cho nghiên cứu tiếp tục tiến bộ, đã tốt muốn
tốt hơn.
"Ta biết, ta hiểu mục tiêu của ngươi là cái gì! Ta cũng biết, thân thể con
người đến cỡ nào thần bí, quản chi cuối cùng cả đời, ta đều có thể
không cách nào hiểu rõ nó một phần trăm. Ta biết, loài người đại não,
hiện tại nhiều hơn nữa nghiên cứu, cũng vẫn là khoa học không thể
chạm đến tánh mạng cấm khu; loài người người máy, chúng ta thân thể
sở lợi dụng bất quá là mấy một phần mười, hơn nữa coi như là cái này
mấy một phần mười, chúng ta vẫn không cách nào toàn bộ phá giải, cái
này mấy một phần mười nhưng lợi dụng người máy, nó bề bộn thế gian
bất kỳ máy tính cũng không cách nào trữ nhiều như vậy tin tức. Thân
thể con người càng nhiều là tiềm năng ở ngủ say, đang chờ chúng ta đi
nghiên cứu, đi mở thác." Mã bác sĩ rất khó được tâm bình khí hòa, hắn
đối với Lục Minh, tổng là có thêm đặc biệt tốt nhịn 『 tính 』, vô luận là
thí nghiệm, hay là nói chuyện biện chứng.
Hắn đem vật cầm trong tay hình ảnh tài liệu, đưa cho trợ thủ.
Ý bảo trợ thủ, chia người ở chỗ này.
Dừng một chút, mã bác sĩ đứng ra, làm một cái soi gương đích tay thế:
"Ta biến trẻ tuổi, đây là không tranh giành chuyện thực. Không sai,
chúng ta còn không có nghiên cứu ra chân chính thanh xuân 『 thuốc 』
tề, không có thể đạt tới tốt nhất tiêu chuẩn. Nhưng là, ta nghĩ nói rất
đúng, chúng ta không có quá nhiều thời gian... Người nghiên cứu thể bí
mật, là một dài dòng xây cất, khả năng cần mấy năm, cũng có thể có
thể cần mấy thập niên, thậm chí có thể cần mấy trăm năm. Chúng ta
đều già rồi, chúng ta không phải không thừa nhận, năm tháng vô tình.
Bởi vì tuổi, rất nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm, bởi vì thân thể không
cho phép, chúng ta không thể không buông tha cho đồ. Nếu thân thể
của chúng ta có thể trở nên trẻ tuổi, lại có mấy thập niên tích lũy xuống
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tới kinh nghiệm, như vậy chúng ta nhất định muốn những ngày kế tiếp,
làm ra nhiều hơn cống hiến. Chúng ta tựa như cục than đá, thiêu đốt
liền phế bỏ, nếu có cơ hội luyện than cốc, để cho thân thể của chúng ta
lần nữa tản mát ra mạnh hơn sốt cao, có gì không thể?"
Đang ngồi mấy ông già, đối với mã kẻ điên những lời này, đều sâu vì
nhận đồng.
Rối rít gật đầu.
"Lần này người máy thuốc thử lớn nhất thành công, là không có nguy
hiểm, nó rất an toàn. Nó đối với thân thể của chúng ta nghỉ ngơi, chích
sinh ra lương 『 tính 』 ảnh hưởng, quản chi nó không khả năng khai thác
chúng ta thân thể tiềm năng, không thể đối với đại não sinh ra ưu hoá
tác dụng, cái kia vừa có quan hệ gì đây? Chúng ta không phải là người
trẻ tuổi, chúng ta không có người trẻ tuổi cái loại nầy phong nhã hào
hoa tương lai, chúng ta là một đám tuổi già lão đầu tử, tương lai thuộc
về người trẻ tuổi, chúng ta lão gia hỏa này, chỉ cần có thể có một thân
thể cường tráng, tiếp tục công việc là được." Mã bác sĩ vừa nói như thế,
để cho Thiết lão, Trương lão, lô lão, Lý lão, Trần lão bọn họ những thứ
này lão đầu tử đều cười lớn lên.
"Vấn đề là, nếu rót 『 bắn 』 cái này người máy thuốc thử, như vậy sau
này nữa nghiên cứu ra tốt hơn người máy thuốc thử, chỉ sợ cũng không
thể nữa truyền hình hai trong một rồi, bởi vì hai loại người máy thuốc
thử, vô cùng có khả năng sinh ra xung đột. Chân chính thứ tốt, còn
đang phía sau, căn bản là không cần gấp gáp như vậy rót 『 bắn 』." Lục
Minh rất có thể hiểu được bọn này lão đầu tử tâm ý, chính là bởi vì cảm
thấy bọn họ giao ra quá nhiều, mới hi nhìn bọn họ dùng càng (hơn) đồ
tốt, mà không phải trước mắt loại này sơ thành phẩm.
"Thứ tốt giữ lại cho người trẻ tuổi sao!" Trương lão bề ngoài cái thái:
"Người máy thuốc thử rót 『 bắn 』 cho trung già nua nghiên cứu khoa
học nhân viên, ta là tán thành, nhưng không tán thành cho thanh niên
cùng nhi đồng rót 『 bắn 』."
"Ta cũng vậy phản đối cho thanh niên cùng nhi đồng rót 『 bắn 』." Trần
lão vẫn là tối ủng hộ Lục Minh.
"Trước hạn ngạch rót 『 bắn 』 sao!" Lý lão cũng tương đối đồng ý Lục
Minh quan điểm, người máy thuốc thử nếu như đại lượng sử dụng,
khống chế cũng sẽ là cái vấn đề.
"Trải qua phản phục mở hội nghị thảo luận, chúng ta phía trên lão đầu
tử nhóm, cải vả mấy ngày, thật vất vả có một cái chung nhận thức. Vì
phòng ngừa người máy thuốc thử tin tức tiết ra ngoài, chúng ta quyết
định, quốc nội tất cả ở bên ngoài công khai thân phận lão đầu tử, bất
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luận cái gì thân phận, đều tạm thời không suy nghĩ rót 『 bắn 』 người
máy thuốc thử. Ở chúng ta còn không có có thể khống chế đại cục phía
trước, cái này, còn phải tiếp tục giữ bí mật, nếu không thế gian có một
mảnh xôn xao, đến lúc đó sinh ra cái gì hậu quả, rất khó tưởng tượng.
Chúng ta đón nhận ấm áp cùng Trầm nha đầu đề nghị của các nàng ,
trước đem vật này biến thành đề tài, mà không phải biến thành sự thật,
đám người nhóm đón nhận loại này phản lão hoàn đồng tâm thái, lo
lắng nữa phổ biến... Tại nội bộ, thân thể cần rót 『 bắn 』 nghiên cứu
khoa học công việc người, ta ủng hộ rót 『 bắn 』, bởi vì các ngươi là thân
thể cần thiết, là công việc cần thiết. Chỉ có tốt thân thể, mới có thể tiếp
tục thí nghiệm, làm ra nhiều hơn tốt hơn nghiên cứu khoa học. Cuối
cùng ta nghĩ nói, Tiểu Lục minh, các ngươi cùng chúng ta phải không
cùng, nếu là có thể trẻ tuổi hai mươi tuổi, đã là thiên đại - hảo sự, nếu
như nữa yêu cầu xa vời trường sanh bất lão, vậy chúng ta chính là lòng
tham chưa đầy. Theo đuổi càng thêm tốt đẹp cùng cao hơn cảnh giới
chính là ngươi, không phải chúng ta, chúng ta lão gia hỏa này, có thể
làm ngươi đá kê chân, bày ngươi đi lên chạy vừa đi, cũng đã là lớn nhất
vinh dự. Không là tất cả mọi người có thể đứng ở đỉnh, chúng ta lại
không được, chúng ta cần làm, chính là dưới chân núi tận lực xếp cao
phong tảng đá. Thanh xuân 『 thuốc 』 tề còn không có nghiên phát ra
tới, nhưng là, coi như là nghiên phát ra tới rồi, chúng ta những thứ này
lão đầu tử, cũng sẽ không dùng tới bọn họ, những thứ kia thứ tốt, thuộc
về các ngươi những người tuổi trẻ này, chúng ta những thứ này lão đầu
tử điểm này giác ngộ, vẫn phải có!" Thiết lão lời mà nói..., để cho toàn
thể lão đầu tử đều kích động đứng lên, lực mạnh vổ tay.
"Mỗi người thể chất không giống với, rót 『 bắn 』 người, nhất định phải
đặc biệt chú ý sẽ hay không sinh ra biến dị cùng bài xích." Lục Minh
cũng biết, trẻ tuổi hai mươi tuổi khôi phục tráng niên thân thể, đối với
người già có dụ 『 mê hoăc 』 lực đến cỡ nào lớn, hoàn toàn cấm là không
thể nào, có thể nghiêm khắc khống chế, cũng đã không sai.
Giống như Thiết lão cùng Lý lão, Trần lão bọn họ, đều nhịn được dụ 『
mê hoăc 』, không có rót 『 bắn 』.
Bọn họ hoàn toàn có thể thối lui đến phía sau màn.
Không hề nữa ở công chúng tiền 『 lộ 』 mặt.
Thậm chí, rót 『 bắn 』 người máy thuốc thử sau trẻ tuổi hai mươi tuổi
bọn họ, có thể đổi lại một cái thân phận mới xuất hiện, lại có người nào
nhận được đây?
Vì lớn nhất hạn độ lính bảo an địa phương mật, Thiết lão, Lý lão bọn họ
những thứ này lão đầu tử, thà rằng tiếp tục lấy già trước tuổi kỳ nhân,
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cũng không 'Phản lão hoàn đồng', có thể nói, bọn họ vì ủng hộ Lục Minh
công việc, cũng là có tương đối lớn giao ra.
Người máy thuốc thử, cũng không có nghĩa là Lục Minh muốn thân thể
con người gửi hồn.
Hắn đem cái này phương diện chuyện giao cho mã bác sĩ.
Mã bác sĩ mặc dù hiệu suất không kịp Lục Minh, nhưng hắn vốn có
thành phẩm dưới tình huống, chút ít phục chế hay là đảm nhiệm, hơn
nữa, người máy thuốc thử cuối cùng hợp thành tề, đều do Lục Minh tự
mình trấn, tướng này ngăn cản sạch không hợp cách sản phẩm ra đời
cùng thuốc thử số lượng tràn lan thất khống. Lục Minh cần muốn tiếp
tục người nghiên cứu thể gửi hồn chờ một chút, chỉ là Tây Viên Tự Mỹ
Chi cùng Y Đậu Chân Cung, Thiên Điểu huyết mạch của các nàng , đã
không có biện pháp để cho hắn tiến thêm một bước thăm dò đảo quốc
huyết thống bí mật.
Lục Minh cần nhiều hơn người tham dự.
Dĩ nhiên, cái này người tham dự cần phải nghiêm khắc khống chế.
Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung các nàng cũng sẽ không khiến
chuyện này ở bên ngoài tiết 『 lộ 』, các nàng sở cung cấp huyết mạch,
cũng là huyết thống so sánh thuần khiết vừa trung thành cảnh cảnh nữ
hầu hoặc là nữ nhẫn nhóm, không bị tín nhiệm cùng hỗn huyết người
một mực không cần, hy vọng có thể lớn nhất hạn độ phối hợp Lục Minh
nghiên cứu.
Trợ lực tuy nhiều, nhưng Lục Minh gửi hồn nghiên cứu, hay là tiến bộ
chậm chạp.
Để cho hắn hơi là quấn quýt.
Lúc nghỉ ngơi, Lục Minh thường xuyên gọi điện thoại cùng Ôn Hinh phu
nhân nói hết công việc của hắn tiến độ cùng khó khăn.
"Nếu như số lượng không thể đền bù, tại sao không có ở đây chất lượng
thượng bắt tay vào làm đây?" Ôn Hinh phu nhân ở một ngày cùng Lục
Minh điện thoại trao đổi ở bên trong, bỗng nhiên như vậy nhắc nhở hắn.
"Chất lượng?" Lục Minh cảm thấy cái này huyết nguyên chất lượng đã
đủ cao.
Huyết thống rất thuần khiết không nói, giống như Y Đậu Chân Cung
cùng Thiên Điểu các nàng, cũng là thế gian nhất đẳng cao thủ.
Nếu như nói máu của các nàng thống cùng huyết 『 dịch 』 chất lượng
còn chưa đủ, cái kia còn có ai chất lượng, mới có thể đạt tới tiêu chuẩn
đây?
Lục Minh kinh ngạc.
Bỗng nhiên, trong thức hải hiện lên một người tên.
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Nhưng là người này tên, cơ hồ lập tức liền tự nhiên trong thức hải phủ
định rồi, không thể nào... Người này không thể nào trở thành thí nghiệm
rất đúng giống, bởi vì, nàng quá cường đại, cường đại đến Lục Minh
cũng không có lòng tin, có thể Hướng nàng nói lên yêu cầu.
Người này.
Chính là đảo quốc đệ nhất cường giả, Thiên Chiếu!
Thiên Chiếu cũng không phải là Lục Minh có thể dễ dàng nói động tồn
tại, quản chi Lục Minh đã vượt qua mười tám khổ trong địa ngục tầng
thứ chín 'Chín Thiên Lôi kiếp' chi cảnh, trực tiếp hỏi đỉnh tầng thứ mười
'Thiên đạo phi thăng', nhưng hắn nếu muốn dùng vũ lực mạnh mẽ bắt
lại Thiên Chiếu, cũng sẽ không rất dễ dàng bỏ qua. Thiên Chiếu, cho dù
ở trước mắt toàn cầu võ giả trong, vô luận như thế nào bài vị, nàng ta
nhất định là xếp thứ năm nhân tuyển.
Bát kỳ cùng cùng Liễu bọn họ ở đảo quốc rất ngưu 『 ép 』, hoành hành
tứ phương, nhưng bọn hắn ở Thiên Chiếu trước mặt trước, căn bản là hai
cái tiểu hài tử xấu xa, hoàn toàn không là một tầng tồn tại.
So với lão yêu quái cùng đi ngang qua bà bà, Thiên Chiếu vô luận số
tuổi cùng công lực đều kém hơn một chút.
Nhưng đây tuyệt đối không phải là hiện tại Lục Minh có thể cầm võ lực
áp đảo nàng.
Lục Minh toàn lực ứng phó, dĩ nhiên có thể đánh bại Thiên Chiếu, ban
đầu ở tiểu súp cốc đài Vũ Hoa đánh một trận, Thiên Chiếu cận kề cái
chết cũng không muốn tiếp nhận Lục Minh nương tay, nhưng là đánh
bại cũng không có nghĩa là làm cho đối phương sẽ phối hợp hắn làm thí
nghiệm... Muốn tự nhiên Giang hộ thời đại liền trở thành đảo quốc đệ
nhất cường giả bị(được) uy hoàng cùng toàn đảo quốc võ sĩ cúng bái
pho tượng vì cái gì 'Thiên Chiếu đại thần' nàng, sao lại dễ dàng cỡi hết y
phục, tùy ý Lục Minh ở trên người nàng làm thí nghiệm?
Lấy nàng như vậy cô ngạo nhân, như vậy cao ngạo 『 tính 』 cách.
Cái này, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn!
Nói trở lại, nếu như Thiên Chiếu chịu phối hợp Lục Minh làm thí nghiệm,
như vậy thân thể con người gửi hồn cái này nghiên cứu, thật là có khả
năng đạt được trọng đại tiến triển.
Lấy Thiên Chiếu huyết thống cùng tìm hiểu, toàn lực phụ trợ Lục Minh,
tuyệt đối không phải là Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung các nàng có
thể so sánh với.
Hơn nữa, nói không chừng Thiên Chiếu tự thân trí mạng bị thương nặng
cũng có thể đạt được chữa khỏi.
"Cái gì? Không không, cái này không được, ta không dám mở miệng,
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không được, ta vừa mở miệng sẽ chết!" Thiên Điểu nghe thấy Lục Minh
kỳ tư diệu tưởng sau, thẳng bị làm cho sợ đến mặt mày mất 『 sắc 』,
muốn nàng đi lời khuyên Thiên Chiếu, quả thực liền là muốn chết.
"Chúng ta hay là nghĩ biện pháp khác sao, Thiên Chiếu đại nhân không
phải chúng ta có thể khuyên động." Y Đậu Chân Cung cũng hi vọng Lục
Minh có thể thay đổi chú ý.
"Thật không được?" Lục Minh cảm thấy nếu không bản thân phát ra một
cái đánh cuộc 『 tính 』 khiêu chiến thử một chút, không thể so với công
lực, đơn tỉ kỹ xảo, nếu mình ở khi luận võ chiến thắng rồi, như vậy Thiên
Chiếu phối hợp mình làm cái thí nghiệm; nếu là Thiên Chiếu thắng, bản
thân sẽ đưa nàng một bộ ở cổ võ trong điện nhìn qua đặc thù kỹ xảo,
hẳn là dường như thích hợp có cường đại tu vi Thiên Chiếu tu luyện. Dĩ
nhiên, cái này đánh cuộc, quản chi đánh cuộc chính là kỹ xảo, Lục Minh
cảm giác mình thua khả năng 『 tính 』 cũng không lớn, đến lúc đó, chỉ
cần thắng được Thiên Chiếu, làm xong thí nghiệm sau, nhiều nhất đưa
nàng mấy viên 'Tiểu Hoàn đan' cùng mấy bình cửu chuyển dưỡng nhan
『 dịch 』 cái này chút ít Đông Tây An an ủi một chút nàng, dù sao Thiên
Chiếu cường đại trở lại, cũng còn là một nữ nhân, lòng thích cái đẹp
nhất định là có.
Nếu là quan hệ nơi tốt, nói không chừng còn có thể cho nàng mũ giáp,
muốn mời nàng vào thế giới thứ hai trong làm đại BOSS, lấy thực lực
của nàng, vô thanh vô tức chết thật là có chút (điểm) đáng tiếc.
Là tối trọng yếu, Thiển Thảo Thương Nguyệt là bảo bối của nàng đồ đệ.
Bản thân tân tân khổ khổ người nghiên cứu thể gửi hồn, vì cái gì? Còn
không phải là vì sống lại Thiển Thảo Thương Nguyệt!
Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung chết sống không chịu hỗ trợ, ở các
nàng xem ra, muốn Thiên Chiếu cỡi hết y phục phối hợp Lục Minh thí
nghiệm, cái kia so sánh với giết nàng còn muốn khó khăn, căn bản
không thể nào được việc. Hai người này các em sợ chết, không muốn hỗ
trợ, Lục Minh không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho vạn năng
Trầm công chúa. Thế gian cũng chưa có làm khó Trầm công chúa
chuyện, Lục Minh đồng học luôn luôn đều là cho là như vậy.
"Chuyện cũng không phải là tuyệt đối không thể nào!" Trầm Khinh Vũ
một lần nói, để cho Lục Minh rất là phấn chấn.
"Đừng nhử rồi, công chúa của ta điện hạ, nói mau, rốt cuộc muốn làm
sao làm, mới có thể làm cho Thiên Chiếu phối hợp." Lục Minh đồng học
hận không được ôm cô nàng này hung hăng hôn nàng một cái, nhưng
nàng không có ở đây trước gót chân, cách điện thoại, Lục Minh hưng
phấn kính nhi nữa kích động cũng không còn địa phương phát tiết.
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"Đem nàng lên, đem thân thể của hắn tâm do ngoài đến trong lúc sau
trong ra ngoài hết thảy Chinh Phục, nàng dĩ nhiên là có biết điều một
chút phối hợp ngươi." Trầm Khinh Vũ nói phảng phất là để cho Lục Minh
đến thái địa chọn lựa viên rau cải trắng đơn giản như vậy.
"Choáng váng, biện pháp này quá." Lục Minh đổ mồ hôi bạo mồ hôi thác
nước mồ hôi Thành Cát Tư Hãn...
"Thử không thử tùy ngươi, ngươi không thử, nói không chừng tiểu
Thương Nguyệt cả đời cũng không có biện pháp sống lại." Trầm Khinh
Vũ khả ái hừ một tiếng, cúp điện thoại.
Thật muốn đẩy cũng đảo quốc đệ nhất cường giả Thiên Chiếu?
Có thể đẩy ngã sao?
Lục Minh đồng học lần đầu tiên đối với đẩy thật không có lòng tin, Thiên
Chiếu loại nữ nhân này, cũng không phải là nghĩ đẩy ngã là có thể đẩy
ngã a! Bất quá thử nghĩ xem, đẩy ngã cái này các em chinh phục dục,
cái loại nầy cảm giác thành tựu, vừa xa so sánh với đẩy ngã khác các
em càng thêm mạnh, đây chính là đảo quốc đệ nhất cường giả a! Tuy
nói đã là mấy trăm năm lão, nhưng Thiên Chiếu có thuật trú nhan thanh
dưa cải, ban đầu đánh nát mặt nạ hoàng kim sau, Lục Minh từng xem
nàng - hình dáng, cảm giác chính là cái thành thục Ngự Tả, cùng Thiển
Thảo Thương Nguyệt thoạt nhìn, càng giống một đôi tỷ muội, mà không
phải thầy trò.
Đẩy ngã Thiên Chiếu, cái loại nầy cảm giác thành tựu hãy cùng Chinh
Phục toàn bộ đảo quốc không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn thoải
mái!
Loại này cuối cùng đẩy ngã nhiệm vụ, mình là tiếp?
Hay là không tiếp đây?
Đang Lục Minh đồng học suy tư hết sức, phía trước chạy trốn Thiên
Điểu, bỗng nhiên gọi điện thoại tới: "Trầm công chúa đã cho đã nói, dựa
theo kế hoạch, chúng ta đi về trước ước định thời gian, ngươi trước hảo
hảo chuẩn bị. Lòng ta con mắt cường đại nhất vĩ đại nhất Hero, mời
nhất định phải cố gắng lên!"
Kháo, cái này cũng không phải là chơi dũng sĩ Đồ Long!

LINK Truyện:
Sống Cùng Vạn Tuế
http://truyenhayhoan.com/doc-truyen/song-cung-van-tue-3140433.html
LINK Chương này:
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Chương 828 http://truyenhayhoan.com/doc-truyen/song-cung-vantue-3140433/chuong-828.html
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