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Nautical life apk hile

Deniz Hayatı v1.5 MONEY-BORN APK, Alphaquest Game stüdyosu tarafından üretilen Android platformundaki en yeni oyunlardan biri. Amacınız kontrol ve balık avlayan lüks yat ile verilen görevleri yapmaktır. Mali sorunlar ve deniz hayatında genel zorluklar nedeniyle, MOD APK, yani, sahte sınırsız para, sahte sınırsız pusula, böylece istediğiniz gemi ve öğeleri satın alabilirsiniz, kolayca görevleri bitirmek
ve oyunun sonuna ulaşmak. Sonsuz misyonlar, tekneler, balık ve daha fazlası sizi bekliyor. Yeni yat-balık ve seviye sistemi, Deniz Yaşam v1.5 eklendi. Grafik 3D ve ses kalitesi iyidir. Kontroller tek parmakla sağlanabilir. Nautical Life Games Store'a 5.000'den fazla indirme yapıldı. Oyunumuz Dan Görüntüler Deniz Hayatı v1.5 MOD APK İnDİr – Biz indirmek ve 37MB Deniz Hayatı v1.5 MOD APK dosya ve
oyuna giriş yapılandırmak. Deniz Hayatı 1.5 para hile apk : sadece oyuna oturum açtığınızda para bakmak. Deniz Hayatı 1.5 pusula hile apk : sadece oyuna oturum açtığınızda pusula miktarına bakmak. 25 Eylül 2016TOPRAK KOÇ Bilgi 1 : Bazı Internet tarayıcılarında yeni sekme açılır cloud.mail.ru Mail.ru kaynaklanan geçici bir sorun, bunu önlemek için aşağıdaki düğmeden videoyu izlemeniz veya en
azından dosyaları indirmeniz yeterlidir. (ayrıca yedek linkler kullanabilirsiniz) dosya indirme sorunu 2 için bilgi: Bazen xxxx-androidoyunclub hatası alırsanız.apk bilinmeyen bir hata nedeniyle indirilemedi, indirme sayfasını yenileyin (cloud.mail.ru) ve tekrar deneyin, 1-2 kez denedikten sonra, indirme başlar. Bilgi 3 : Bazı cihazlarda hata dosyaaçılamaz, cihazın dosya yöneticisi kullanılarak indirilemez veya
indirme klasörüne girip açılamaz, sorunsuz bir şekilde yüklenir. RAR YAYIN Vİdeo NARR BULUT. MAIL.RU Vİdeo İçERİkİnE İnDİr: Denizcilik dünyasına hoş geldiniz, RPG ile benzersiz bir Tycoon deneyimi deneyin! Burada hayallerinizdeki yat satın alabilirsiniz ve benzersiz bizim mobilya ile döşenmiş. Balıkçılık senaryosunu etkileyen bir gün ve gece döngüsü göreceksiniz. Balık geniş bir yelpazede
yakalamak ve büyük servetfethetmek için dünya çapında göz atın. Özellikler: * 13 yat tamamen benzersiz. * Piudi 100 model mobilya evinizi donatmak için * balıkçılık için balık 65 farklı türleri. * Gece ve gündüz döngüsü. * Dünya çapında farklı misyonlar. * Arkadaşlarınıza yatağınızı nasıl döşediğinizi gösterin. Download APK Denizcilik Life - Mod Diamond ve Para Hile 2,210 - (Download File) Deniz Hayatı
APK İndir - Mod Diamond ve Para Hile 2,210 ApK Denizcilik Yaşam, Kendi Dream Look Great olun. Bu oyunda önce istediğiniz atı satın alacak sonra kendi zevklerine göre çeşitli mobilya, mobilya, İhtiyacımız olan larla görevlerde olacağız. İşlerimizi yerine getirmenin yanı sıra, 9 farklı olta ile 50'den fazla balık türünü de muhafaza etmek mümkündür. Buna ek olarak, size sunduğumuz elmas ve para sahte
yolu sayesinde, zorlanmadan birçok şey elde edebilirsiniz. Deniz Hayatı APK İndir - Mod Diamond ve Para Hile 2,210 - (Dosya İndir) Alternatif Link 1 Alternatif Link 2 etiketler:Deniz Hayatı APK HileNautical Life APK Mod Bilgi İndirme Boyutu 77.4MB sürüm 2.272 sürüm kodu 12 128 Lang af ar as az be bg bn bs ca cs da de el en-AU en-CA en-GB en-IN-XC es-XC es-US et eu fa fi fr-CA gl gu hi hr hu hy in
is iw ja ka kk km kn ko ky lo lt lv mk ml mn mr ms my nb ne nl o pa pl pt-BR pt-BR pt-PT ro ru si sk sl sq sr-Latn sv sw ta te t tr tr uk your uz vi zh-CN zh-HK HK hk zh-TW zu izin INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE WAKE_LOCK BILL RECEIVE BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE İzin Metni . Dİğer: Uygulamaların ağ fişleri nin açılmasına izin verir, uygulamalar ağlar la ilgili bilgilere
erişmesine izin verir, powermanager WakeLocks kullanarak uyku veya ekran işlemcisini tutmanızı sağlar... Min Sdk 16 Dk Sdk Android 4.1.4.1.11 (JELLY_BEAN) Operasyon Sistemleri Hedef SDK 30 Hedef SDK Txt 30 Çok Penceresiz Ekran Desteği Küçük, normal, büyük, xlarge işlemci arm64-v8a armeabi-v7a Open Gl Int 0 Herhangi bir yoğunluk Evet yoğunluğu 120, 160, 240, 320, 480, 640, 65535
Kullanıcı Özellikleri Kullanım Donanım Ekran Özellikleri destekler: diğerleri. Dokunmatik ekran donanım özelliklerini kullanmaz: Uygulama Mobil İletişim için Küresel Sistem (GSM) telefon radyo sistemini kullanır. Uygulama, aygıtın hareketleri sıkıştırma gibi temel çok dokunuşlu iki noktalı özelliklerini kullanır, ancak uygulamanın dokunuşları bağımsız olarak izlemesi gerekmez. Bu
android.hardware.touchscreen özelliğinin bir üst kümesidir. Uygulama, iki veya daha fazla noktayı bağımsız olarak izlemek için cihazın gelişmiş çoklu dokunma özelliklerini kullanır. Bu özellik android.hardware.touchscreen.multitouch fonksiyonunun bir üst kümesidir. imza D936B8959321139FF8A164DF8D2A300F imza 0950D61DF8FD5B0A7880095EF6519A5783BDBD4 Sha256
B4F5373F29C0CA39C7FEF118B89CF0748CFF9853EEC27B5796C9566A 81F3F23F Güncel Perşembe 20 Eylül 21:35:00 CEST 2018 için: Çar 11 Kasım 20:35:00 CET 2048 Seri numarası 70d51034 5play.ru geçerli 5play.ru ;i:5;s:31:Issuer: CN=5play.ru Deniz Hayatı v1.5 MONEY-BORN APK, Site isteklerine eklemem gereken Alphaquest Game stüdyosu tarafından üretilen Android platformunda yeni
tanıtılan oyunlardan biridir. Amacınız kontrol ve balık avlayan lüks yat ile verilen görevleri yapmaktır. Mali sorunlar ve deniz hayatında genel zorluklar nedeniyle, MOD APK, yani, sahte sınırsız para, pusula Böylece istediğiniz gemileri ve eşyaları satın alabilir, görevleri kolayca bitirebilir ve oyunun sonuna ulaşabilirsiniz. Sonsuz görevler, düzinelerce tekne, balık ve daha fazlası Yeni yat-balık ve seviye sistemi,
Deniz Yaşam v1.5 eklendi. Grafik 3D ve ses kalitesi iyidir. Kontroller tek parmakla sağlanabilir. Nautical Life Games Store'a 5.000'den fazla indirme yapıldı. «Oyun devam» Ev Deniz Hayatı 2.0 APK Mod [Para] Ev Deniz Hayatı 2.0 APK Mod [Para] Android SimulationNautical Life oyunu kendi rüya rüya satın almak ve tamamen özelleştirmeye başlar. Mobilya, balıkçılık ekipmanları, dış geliştirme, tip RPG ve
Tycoon... Devamını Oku Devamı
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