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Knock' em all apk oyun indir club

ABD Knockem tüm APK indir izleyin ve topu atarak manken vurmak için çalışacağız. Hassas su ile hedef püskürtme tarafından bir ev kutusu kullanın. Yeni taktikler oluşturun ve stratejik mücadele. Farklı mekanlarda yer alan otelin eğlencesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu 3D grafik ve kaliteli bir görünüme
sahiptir. Minimum gerekli Android cihaz sürümü: Oyun modu sürümü 4.4 veya daha yüksek dahildir: Rogue modu sürümü. Knock'em All APK GOOGLE DRİvE&gt;&gt;Download Knock'em Tüm APK Bulut &gt;&gt;&gt; İndir Build to Jump from Building and Shoot Mankenler onları istikrarsızlaştırmak ve
düşmek! Android Role Android Strateji Android Spor Android Oyunu Android Puzzle Android Puzzle ve tüm v1.1.7 MONEY STORY APK ben siteden istek eklemek gerekir indirmek için buraya tıklayın, Bu android platformunun bilinmeyen oyunlarından biri net bir medya stüdyosu tarafından oluşturulur.
Amacınız kontrol ettiğiniz uçak ile, sizin bölümünde düşman hedefi ve tam misyonları vurmak için. Finansal sorunlar ve Nuke Em All genel zorluklar nedeniyle, mod APK, yani sınırsız para dolandırıcılığı sunuyoruz, böylece istediğiniz kadar mühimmat almak ve yakıt tükenmeden hedef yok. Biz uzun vadeli
oyun yapıları, tehlikeli hedefler, güçlü silahlar, vb bekliyoruz Düşman liderini silahsızlandırmak parmaklarınızın ucunda. Grafik 3D ve ses kalitesi iyidir. Kontroller çift parmakla sağlanabilir. Nuke Em'in tüm oyun mağazasında 1.500'den fazla indirmesi var. «Oyuna devam edin» Android Action Knock em
tüm oyunlar size doğru gelen mankenler ile topu atmak, geriye doğru sprey ve onları platformdan düşmek olun. Etrafındaki kutuları doğru kullanın,... Daha fazla bilgi için, download boyutu 40.1MB sürüm 1.9 sürüm kodu 100900 Lang af as a az beg bn bs ca cs da el-au en-CA en-GB en-IN en-XC es-ES
es-US et eu fa f fr fr-CA gl gu gu hi hr hu hy id in bu ms benim nb ne nl veya pa pl pt pt-BR pt-ro l si sksl sq sr-Latn sv sw sw ta t t tr uk uz uz uz vi zh-CN zh-HK zh-TW zu bir internet ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE CHANGE_WIFI_
MULTICAST_STATE WAKE_LOCK SET_ALARM almalarına ve talep almalarına izin verir. Dİğer: Uygulamaların ağ yuvalarını açmasını ve uygulamaların ağ hakkındaki bilgilere erişmesine izin verir Kablosuz ağ, uygulamaların kablosuz ağlar hakkındaki bilgilere erişmesine izin verir, Uygulamanın
kablosuz çok noktaya yayın modu vibratörüne girmesini sağlar. Kullanıcıların ekran işlemcisini zinde veya aşağı tutma niyetlerini yayınlamaları için alarm ayarlamak için PowerManager WakeLocks'u kullanabilirsiniz.Büyük, xlarge işlemci armeabi-v7a açık Gl Int 0 herhangi bir yoğunluk evet yoğunluğu
120, 160, 240, 320, 480, 640, 65534, 65534, 65535 kullanıcı fonksiyonları kablosuz donanım özellikleri kullanarak destekler: uygulama (Wi-Fi) cihazın özelliklerini kullanır 802.11 ağ. Özellikleri olmayan dokunmatik ekran donanım özelliklerini kullanın: Uygulama, Küresel Mobil İletişim Sistemi (GSM)
telefon radyo sistemini kullanır. Uygulama, sıkıştırma hareketleri gibi aygıtın temel iki noktalı çoklu dokunma özelliklerini kullanır, ancak uygulamanın dokunuşları bağımsız olarak izlemesi ne kadar gerek yoktur. Bu Android.hardware süper bir dizi. dokunmatik ekran özellikleri. Uygulama, iki veya daha
fazla noktayı bağımsız olarak izlemek için cihazın gelişmiş çoklu dokunma özelliğini kullanır. Bu özellik Android.hardware.touch screen.multi-touch özellikleri süper bir dizi. Örtülü Özellikleri Kullan uygulaması aygıtın dikey veya yatay olarak kullanılmasını gerektirir: Uygulama her iki tarafı da destekliyorsa,
her iki özelliğin de reklamını yapmanız gerekmez. # Uygulamalar (Wi-Fi) bu cihaz ağının özelliklerini kullanır 802.11. #: İmza E89B158E4BCF9888EBD09EB83F537887 İmza 61ED377E85D386A8DFEE6B864B D85B 0BFAA5AF81 Sha256 A40DA80A59D170CAA950CF15C18C454D47A39B269
89D8B640ECD 745BA71BF5DC Güncel 29 Şubat 02:33:46 CET 2008'e Kadar: Sal 17 AD 03:33:46 CEST 20 35 Seri numarası 936eacbe07f201df Geliştirici Android OU Android Mountain Landscape Country US City California Knockem All Rogue Download - Mod APK Bu oldukça ilginç bir oyun ve bu
sıradan bir arcade türüdür, üçüncü bir parti şeklinde. Şimdiye kadar oynadığım en kolay ve en komik oyuna rastlarsınız ve bu dikkatinizi çok uzun bir süre yönlendirir. Bu uygulama ile yapmanız gereken tek şey sadece platformlar arasında atlamak ve seçtiğiniz hedef yok etmek için düzenli olarak harita



altında bırakın. Bir sonraki eylemi gerçekleştirmek için, çok fazla hasar yapmaz ama doğru yönde hedef iter küçük bir turda normal bir silah kullanın. Tüm düzeyleri kontrol edin ve nihayet hikaye tamamlamak için yeni bir yer açın. Arka planda kolay kontrol ve eğlenceli müzik ile basit bir oyun deneyiminin
keyfini çıkarın. Nesnenizi dikkatle nişan alın ve kolayca tam eleme alabilirsiniz böylece yok etmek için ateş düğmesine basın. Video - MOD Açıklama:- Tüm Silahlar ve Desenler On - Reklamlar Knock em Tüm v1.6 Rogue Downloads kaldır - Mod Apk 1 Knock em Tüm v1.6 Rogue Downloads - Mod Apk 2
VOODOO Android 4.4 + Sürüm: $ 1.9 Knockem All (MOD, Unlock) - Dinamik 3D zaman katil binadan binaya atlamak için her birkaç saniye var. İlerledikçe, konumda ek nesneler ve öğeler belirir ve hedef sayısını artırır, böylece zorluklar sürekli olarak artar. Gerçekçi fiziksel modeller ve üç boyutlu bir
tarzda devam minimal grafiklerÖzel bir cazibe. Sürüm 1.9'a güncellendi! Knock'em All robotlar ve çapraz platformlar vurmak zorunda eğlenceli bir oyundur. Arcade tarzı oyun yapısı ile Knock'em Tüm yüksek platformlar ile alanlarda mücadele ediyor. Oyunda görev bir platformdan diğerine hareket gibi
robot ateş etmektir. Sadece vurmak için yeterli değil, platformdan robot u bırakmak gerekir. Her başarılı vuruş için puan kazanacaksınız. En iyi puanı almak için, en kısa sürede platformdan robot düşmesi gerekir. Knock'em All hem oyun hem de grafik açısından çok ilginç bir yapım. VOODOO takımındaki
diğer tüm oyunlar gibi, bu ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Knock em tüm APK dosyasını indirebilir ve robot u vurmaya başlayabilirsiniz. İyi eğlenceler. Eğlenceler.
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