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Power warriors facebook

Mلt phلn phلm cلa Nguyen Hoà BlogTên game: Force Fighters Warrior Hack Hỗ trb: Android 4.4 trلn trل lên bلn: 1.0.5 Phân l لل ng: 98MB Tình trلng: HACK FULL TIلN Power Fighters Fighters Hack: Game Đلi Kháng Đấu Saiyan Hack TinHãy không quđng cáo, tuyên truyn, lừa đđo. Nhđng bình luđn vi phلm sẽ xoám và côm bình luđn vلnh viđn.►
Nhđng nđi phân trên wapsite đ لل c sلu từ nhiđu nguđn trên internet ... 20. huhtikuta 2019 kello 1,47 · Cập nhật 8.0 là ở đây! Dưới đây là liên kết đến bản cập nhật: Bản cập nhật mới chứa: -19 ký tự mới -3 giai đoạn mới -6 âm nhạc mới -Thiết kế menu mới -Cải thiện trước đó đã thêm ưu đãi lớn chậm. Bây giờ nó nhanh hơn. Bây giờ, khi các nhân vật bị
đánh bại, họ phát nổ và bị loại bỏ khỏi chế độ Nhiệm vụ mới của trò chơi. Đây là những trận chiến được xác định trước, trong đó bạn kiếm được nhiều tiền hơn so với các trận chiến bình thường. Một số trong đó là rất khó khăn. Tôi hy vọng bạn thích thử thách này. Tôi sẽ tiếp tục thêm nhiều video tải lên hơn trong mỗi tùy chọn cập nhật được thêm vào để
kiếm được tiền xu đôi để xem video (Xin lỗi vì quảng cáo, đôi khi tôi biết đôi khi nó có thể gây phiền nhiễu, nhưng nó giúp hỗ trợ sự phát triển của trò chơi) Tôi hy vọng bạn có niềm vui :) Cảm ơn! MediaFire là một dịch vụ miễn phí đơn giản để sử dụng cho phép bạn đặt tất cả các hình ảnh, tài liệu, âm nhạc và video của bạn ở một nơi để bạn có thể truy cập
chúng ở bất cứ đâu và chia sẻ chúng ở khắp mọi nơi. Này, mọi người, tôi hy vọng mọi người hòa thuận. Tôi muốn cho anh biết mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Tôi đã tìm kiếm ngày khi 12.0 đã được phát hành và nó sẽ được gần 3 tháng nay: o. Vì điều này, bạn phải phát hành 13,0 trong 2 phần. Tôi sẽ phát hành phần đầu tiên trong khoảng 2 đến 4
tuần. Điều này sẽ bao gồm tất cả các nhân vật tôi đã hiển thị trong video. Nó sẽ bao gồm khoảng 10 ký tự. Sau đó, sau một tháng, tôi sẽ phát hành phần thứ hai 13.5 với khoảng 5 nhân vật nữa. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ giúp bạn có thể thưởng thức một phần của bản cập nhật sớm, thay vì chờ đợi khoảng 2 tháng để cập nhật đầy đủ. Rất tiếc phải mất một
thời gian cho bản cập nhật này. Phải mất nhiều thời gian hơn bởi vì tôi đã dành một số thời gian làm việc trên anh hùng quyền lực. Thật không may, tôi không có một ngày phát hành cho anh hùng quyền lực nào được nêu ra. Trò chơi gần như hoàn tất, nhưng tôi đang thiếu một chế độ câu chuyện. Tôi sẽ trở lại với nó ngay sau khi tôi phát hành các chiến
binh quyền lực 13 và 13,5. Cảm ơn tất cả các bạn đã kiên nhẫn và hỗ trợ của bạn14. marraskuuta 2020 kello 21,09 · Hi tất cả mọi người, tôi hy vọng bạn có niềm vui với phiên bản 12.0. Mọi người đã tiếp cận về một vài câu hỏi và tôi nghĩ rằng nó sẽ là một ý tưởng tốt để làm rõ. -Start Ki Blast Trong khi di chuyển - Điều này sẽ được cố định cho bản cập
nhật tiếp theo. Tôi muốn thử nó để xem nếu điều này sẽ giúp cải thiện các trò chơi, nhưng tôi đã nghe nói rằng mọi người không thực sự muốn thay đổi này vì vậy tôi sẽ đặt nó trở lại cách nó đã được trước khi cập nhật tiếp theo -Power Levels - Một số người hỏi tôi về sửa chữa nó cấp độ nhân vật. Ví dụ. Nhân vật này phải mạnh hơn một nhân vật khác.
Đối với hầu hết các trò chơi đấu vật này là không thể bởi vì nếu tôi làm theo các quy tắc này. Sau đó, một nhân vật siêu mạnh sẽ có thể đánh bại một nhân vật khác với một hit duy nhất. Cá nhân, tôi không nghĩ rằng nó sẽ được vui vẻ. Ví dụ, trong các trò chơi như máy bay chiến đấu bóng rồng z, bạn có thể có một trận chiến giữa jiren và krilin. Nếu họ tuân
theo các quy tắc tương tự. Ngay cả khi trong anime họ có mức độ quyền lực rất khác nhau, bạn vẫn có thể vui chơi trò chơi. Tôi đang cố gắng làm điều gì đó tương tự như các chiến binh quyền lực. Trong ý nghĩa rằng nó được cân bằng và bạn có thể chơi bất kỳ nhân vật và vui chơi. Tôi biết trò chơi không hoàn hảo, nhưng tôi đang cố gắng hết sức để làm
cho nó cân bằng. -Giảm số lượng thách thức - Một bản cập nhật có thể mất vài tháng để phát hành. Mục đích của những thách thức là để giải trí bạn cho đến khi bản cập nhật tiếp theo được phát hành. Nếu bạn mở khóa tất cả mọi thứ vào ngày 1. Niềm vui đâu? Kể từ khi bạn sẽ phải chờ đợi một vài tháng một lần nữa cho nhiều nhân vật. Xin vui lòng dành
thời gian của bạn để thưởng thức các trò chơi. Tôi không khuyên bạn nên mở khóa tất cả các nhân vật vào ngày 1 vì nó có thể gây phiền toái và thách thức. Mục đích của trò chơi là để vui chơi và tận hưởng. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp làm rõ một số câu hỏi phổ biến nhất mà mọi người có. Xin hãy giữ an toàn. Cảm ơn! Nuevo video trailer para warriors
điện hecho por ErickFL! Mucias gracias ErickFL por este asombroso video :) Mucias gracias ErickFL por este asombroso video :) Power Warriors es un juego 2D de peleas portable para Android. El juego contiene: -Batallas de hasta... Mehr 3 vs 3 personajes -Divercido y fácil de jugar -Mas de 200 personajes -24 escenarios de pelea -Desbloquea nuevos
personajes -Diversa variedad de đầu tại daques especiales -Transformers en medio de la batalla El juego contienne diferentes modos de juego como: -Story -Misiones -Arcade -Free Battle -Training -Survival -Boss Battle Espero que se diviertan mudo. Mutas gracias como siempre para todos por todo el apoyo recibido por la comunidad :). Ha sido una trải
quaia maravillosa poder compartir este juego con todos ustedes. Video tạo bởi: ErickFL video trailer para chiến binh quyền lực hecho por ErickFL! Mucias gracias ErickFL por este asombroso video :) Mucias gracias ErickFL por este asombroso video :) sức mạnh chiến binh es không juego 2D de peleas portabl... portabl...
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