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Ates ve su 5 indir pc

ates-ve-su-5-oyun-indir Serinin son bölümünde elmas arazi tehlikeli bir macera. Bana takım çalışmasının ne anlama geldiğini göster. Ateş ve su son maceradır. Oyunun son serisi tuzaklar dolu ve bir takım çalışması gerekiyor. Bunu başarmak için, oyunu başlatmak ve macera sonuna ulaşmak. Ateş ve Su 5. Şimdi güvenli ve ücretsiz Ateş ve Su 4 oyunu indirin
ve innoyna indirin. Sevilen ve çok beğenilen ateş ve su oyunları dördüncü serisi sizinle. Oyunda ateş ve su karakterlerini kontrol ederek zorlu bölümleri başarıyla geçmelisin. Bir arkadaş ile oyun oynamak ve zorlu seviyelere karşı mücadele. İyi eğlenceler dileriz... Kullanıcı yorumları yorum ve yorum ekleme Değerlendirme Kriterleri: 0 Oylar ve 0 Kullanıcı
Yorumları Şimdiye kadar herhangi bir inceleme eklenmedi. Teknoloji Haberleri Bu kategorideki diğer uygulamalar Ateş ve Su Buz Devri oyunu anında güvenli ve ücretsiz indirin ve indirin. Bizim su kahramanları da ateş ile bu macerada buz çağında, çoğumuz övgü ile oynamak. Oyunun ilk aşamasından başlayarak, elmas toplamak ve yanma olmadan çıkış
kapısı ulaşmak gerekir. Yön tuşları ile ateşi kontrol edebilir ve W,A,S,D tuşları ile su ile kontrol edebilirsiniz. Oyunu birinci seviyeden sonuna kadar alıyoruz. İki kişilik oynayabileceğiniz bu eğlenceli oyunda hepinize başarılar dileriz... Kullanıcı yorumları yorum ve yorum ekleme Değerlendirme Kriterleri: 2 Oylar ve 0 Kullanıcı Yorumları Şimdiye kadar herhangi bir
inceleme eklenmedi. Teknoloji Haberleri Bu kategorideki diğer uygulamalar Pc MEmu App Player Yangın &amp; Su indirmek için nasıl en iyi ücretsiz android amfive 50 milyon kişi zaten mükemmel Android oyun deneyimi tadını çıkarıyor. MEmu sanallaştırma teknolojisi, binlerce grafik oyunu, hatta grafik en işlek, temelde bilgisayarınızda oynamanızı sağlar.
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