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15 C'i Nhớ D'ng'nh Trí; Từ đêm nay đến ngày 2/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Một shot (130217 Inkigayo) B.A.P 5 The Middle Zedd; Maren Morris; Màu xám Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Để tuân thủ chính sách bảo mật điện tử mới, chúng tôi cần yêu cầu sự đồng ý của bạn để đặt cookie. Tìm hiểu thêm. © 1996-2015, Amazon.com, Inc. hoặc các chi nhánh
ALBUM REPACKAGE LOVE YOURSELF 'ANSWER' BTS, LOVE YOURSELF 'ANSWER' Loving oneself is where true love begins A celebration with the ARMY For the first time unveiled in March 2016, the BTS LOVE YOURSELF series creates a narrative linking the key songs of each album into a single track, truyền tải thông điệp rằng yêu chính mình là tình yêu đích thực. Giống như một cuốn tiểu thuyết
được viết tốt có giới thiệu, phát triển, xoắn và kết luận, nó chia sẻ một câu chuyện hấp dẫn trong hai năm rưỡi. 'CÂU TRẢ LỜI' là mảnh ghép cuối cùng. Mặc dù là album được tái phát hành nhưng LOVE YOURSELF 'ANSWER' vẫn bao gồm 7 ca khúc mới. CD A là một album khái niệm, mười sáu bài hát của nó được kết nối trữ tình để làm nổi bật sức mạnh của BTS với tư cách là nghệ sĩ và người kể
chuyện. Tôi xin lỗi! Có gì đó không ổn Kết nối mạng của bạn không ổn định hoặc trình duyệt của bạn đã hết hạn? Ảnh nh'c online Amarte, T'i Nh'c Tình yêu chính mình Câu trả lời của T'i nh Mp3 Love Yourself. Khách sạn phản hồi trực TaiNhacMp3.Biz và chỉ cần 1 cú nhấp chuột! Nh'c Love Yourself của Tuệ Trả lời câu hỏi của bạn, T'i nh'c Mp3 Love Yourself Câu trả lời có sẵn trực tuyến.
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