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Bricks breaker glow balls apk

THEO DÕI CHÚNG TÔI Chəc mod của Bricks Breaker - Glow Balls (#26238) Mod Menu Mod (Patch Cheat) Trò chơi Trọng. THEO DÕI CHÚNG TÔI GẠCH Breaker - Glow Balls 1.20.208 Mô tả Gạch Breaker - Glow Balls (Tên gói: balls.glow.bricks.breaker.brounce.ballz.puzzle.free) được phát triển bởi Big Cat Studio - chúng tôi chơi trò chơi não và phiên
bản mới nhất của Bricks Breaker - Balls Glow 1.20.208 đã được cập nhật vào ngày 15 tháng 10 năm 2020. Gạch Breaker - Glow Balls là trong thể loại bình thường. Bạn có thể kiểm tra tất cả các ứng dụng dành cho nhà phát triển cho Bricks Breaker - Glow Balls và tìm 133 ứng dụng thay thế cho Bricks Breaker - Glow Balls trên Android. Hiện tại ứng dụng
này là miễn phí. Ứng dụng này có thể được tải xuống trên Android 4.1+ trên APKFab hoặc Google Play. Tất cả các tệp APK /XAPK trong APKFab.com là bản gốc và an toàn 100% với tải xuống nhanh. Gạch Breaker - Glow Balls là một trò chơi gạch gây nghiện và đầy thử thách. Chỉ cần chơi để thư giãn bộ não của bạn. Tập trung vào việc phá vỡ gạch và
bạn sẽ tìm thấy nó funnier và thú vị hơn. Làm thế nào để chơi- Giữ màn hình với ngón tay của bạn và di chuyển để nhằm mục đích.- Tìm các vị trí tốt nhất và góc độ để đạt tất cả các viên gạch.- Khi độ bền của gạch đạt đến 0, bị phá hủy.- Không bao giờ để cho những viên gạch đạt đến phía dưới hoặc trò chơi kết thúc. Tính năng- Shining da màu.- Miễn
phí để chơi.- Dễ dàng điều khiển trò chơi một ngón tay.- Da bóng nhiều hơn nữa!- Hàng ngàn giai đoạn! Chế độ chơi vô tận.- Đạo cụ nhiều hơn cho vui hơn! - Sử dụng 50 quả bóng từ đầu trò chơi.- Thành tựu &amp; bảng xếp hạng được hỗ trợ.- Chơi ngoại tuyến: Thưởng thức trò chơi này mà không cần WiFi. Gạch Breaker - Glow Balls 1.20.208 Cập nhật
thêm phong cách bóng. Lỗi nhỏ cố định. Đọc thêm Brick Breaker - Shiny Balls Size: 25.89 MB | Phiên bản: 1.7.167 | Loại tệp: | Hệ thống APK: Android 2.3 trở lên Mô tả: Gạch Breaker - Glow Balls là một trò chơi gạch gây nghiện và đầy thử thách. Chỉ cần chơi để thư giãn bộ não của bạn. Tập trung vào việc phá vỡ gạch và bạn sẽ tìm thấy nó funnier và thú
vị hơn. Đặc điểm của trò chơi: - Da sáng màu. – Miễn phí chơi. – Điều khiển trò chơi một ngón tay dễ dàng. Thêm da bóng! Hàng ngàn giai đoạn! Chế độ chơi vô tận. – Thêm đạo cụ cho vui hơn! – Sử dụng 50 quả bóng từ đầu trò chơi. – Hỗ trợ thành tích và xếp hạng. – Chơi offline: Thưởng thức trò chơi này mà không cần WiFi. Các tính năng của mod: -
Tất cả mở khóa - Quảng cáo Gỡ bỏ hướng dẫn cài đặt: * Bạn đã truy cập trang web này trên điện thoại di động? 1. Tải về các tập tin Apk trên điện thoại di động. 2. Cài đặt và chạy nó. 3. Đó là nó, tận hưởng! * Bạn đã truy cập trang web này trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay? 1. Tải về các tập tin Apk trên Pc. 2. Chuyển tệp Pc Apk sang Điện
thoại Android của bạn (QUA USB, Bluetooth, Wi-Fi). 3. Cài đặt và chạy nó. 4. Đó là nó, tận hưởng! Các bài Bricks Breaker - Glow Balls Apk Mod Unlock Tất cả lần đầu tiên xuất hiện trên Android Apk Mods. Mods.
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