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Pixel shooting 3d mod apk unlimited money

Pixel Gun 3D v12.1.1 PARA TABANLI APK, RiliSoft stüdyosu tarafından üretilen popüler android oyun platformlarından biri. EĞER FPS, aksiyon ve zar oyunları gibi, ben kesinlikle denemelisiniz düşünüyorum. Amacınız kontrol küp karakteri ile haritalarüzerinde rakiplere karşı mücadele ederek ilk bölümü tamamlamak için denemektir. Pixel Gun 3D mali
sorunlar ve genel zorluklar nedeniyle, ben sınırsız para hile, sınırsız elmas dolandırıcılığı olarak mod APK sunuyoruz böylece sonuna kadar oyun keyfini, tüm silah ve ekipman satın almak ve her zaman düşmanları daha iyi olabilir. Multiplayer modu sorunsuz çalışır, tüm ürünlerin fiyatı 0 sıfırdır. Oyunların büyük bir evren, dünyanın her yerinden rakipler,
sonsuz savaşlar ve daha fazlası sizi bekliyor. Pixel Gun 3D v12.1.1 bir silah festivali teonu ve hata düzeltmeleri yapılmıştır. Grafik 3D ve ses kalitesi iyidir. Kontroller çift parmakla donatılabilir. Pixel Gun, 3D Play Store'da 3.150.000'den fazla indirmeye sahiptir. «Oyunun devamı» Pixel Gun 3D v12.2.1 PARA TABANLI APK popüler olaylardan biridir, FPS oyun
platformu Android RiliSoft stüdyo tarafından üretilen, ben siteden uygulamaya geçerli sürümünü eklemek gerekir. Amacınız kontrol küp karakteri ile harita dünyanın her yerinden rakiplere karşı mücadele ederek bölümünde ilk olmaya çalışmaktır. Pixel Gun 3D mali sorunlar ve genel zorluklar nedeniyle, ben sınırsız para hile, sınırsız elmas dolandırıcılığı olarak
mod APK sunuyoruz böylece sonuna kadar oyun keyfini, tüm silah ve ekipman satın almak ve her zaman düşmanları daha iyi olabilir. Multiplayer modu sorunsuz çalışır, tüm ürünlerin fiyatı 0 sıfırdır. Büyük bir oyun uzayda sizi bekliyor, cihaz-silah düzinelerce, gerçek rakipler ve daha fazlası. Pixel Gun 3D v12.2.1 3×3 savaş modu, yeni haritalar, Fidget
Thrower, stres bisikleti meraklıları için özel silah ve hata düzeltmeleri ekledi. Grafik 3D ve ses kalitesi iyidir. Kontroller çift parmakla donatılabilir. Pixel Gun, 3D Play Store'da 3.230.000'den fazla indirmeye sahiptir. «Oyunun Devamı» - Sponsorlu Linkler - - Sponsorlu Linkler - Piksel Çekim 3D v1.0.2 (Mod APK Ücretsiz Alışveriş) Piksel Çekim blok tarzı silah,
zırh, karakter ve savaş ile en popüler 3D piksel tarzı silah shooter. Ateş etmek ve hayatta kalmak için tüm düşmanları yenmek için bir silah almak! Bir Piksel adam kaza bir uçaktan atladıktan sonra korkunç bir durumda. Adada saklanan bir sürü paralı asker onu öldürmeye çalışıyor. Onu bu savaş royale oyunda hayatta yardımcı olmak için senin işin! Oyun
Özellikleri: - Yüksek kaliteli kum havuzu grafikleri ve HD ses - Yakın dövüş silahları, ateşli silahlar ve fırlatılabilir silahlar da dahil olmak üzere çeşitli silahlar - Keşfedebileceğiniz 5 eşsiz harita: plaj, vadi Hapishanesi, Mağara ve Kaya ÇukurU İnDİr: Piksel Çekim 3D v1.0.2 (Mod APK Ücretsiz Alışveriş) - ZIPPYSHARE Piksel Çekim 3D v1.0.2 (Mod APK Ücretsiz
Alışveriş) - RACATY LINK Piksel Çekim 3D v1.0.2 2 (Mod APK Ücretsiz Alışveriş) - RACATY LINK Piksel Çekim 1 3D v1.0.2 (Mod APK Ücretsiz Alışveriş) - DRIVE LINK - Sponsorlu Linkler - Pixel Gun 3D Mod APK indirmek için Bu oyun mod özellikleri en son mod sürümüdür:- Unlocked Silahlar, Taşlar, MoneyYou Pixel Gun 3D Mod APK indirmek ve sınırsız
para, taşlar, Pixel Gun 3d Mod APK tankları toplamak istiyorum en iyi heyecan verici dövüş oyunlarından biridir ve milyonlarca insan çok bu oyunu zevk ve üst popüler ülke Hindistan olduğunu. Bu inanılmaz oyunu seven insanların böyle çok sayıda. Bugün piksel silah 3d mod apk vermek zorunda ve 2 indirme seçenekleri ilk krom uzantısı indirmek için ve
ikinci seçenek çok basit bir seçenektir çünkü sadece Pixel Gun 3D Mod APK indirmek için aşağıdaki web sitesi linkine tıklayın. Web Sitesi Link: 100% Garanti İndir Bu en son sürümü Tüm Sınırsız Sikke ve Taşlar 2020 Sınırsız Sikke ve Taşlar Piksel Gun 3D mod APK 2 020 Silahlar Kilidi Download Infomation Boyut 17.5MB Sürüm 1.0.3 Sürüm Kodu 3 Lang
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organizasyon işareti Ülke işareti Şehir işareti Piksel Gun 3D MOD APK (Sınırsız Mühimmat) royale savaş hayatta kalma oyun tarz ait 3D grafik ile bir FPS oyunudur. İçerik [ShowHide]NamePixel Gun 3DPackagecom.pixel.gun3dPublisherPixel Gun 3DCategoryShooterVersion20.0.1Size1GMOD ÖzelliklerSınırsız Ammo [Ayrıntılar]Android Gerektirir aynı adı
taşıyan bir yayıncı tarafından yayınlandı - yayıncı çok belirgin, belirgin değil, oldukça ciddi ve bu oyunun üretiminde hevesli idi. Pubg Mobile aksine, bir hayatta kalma oyunu olmasına rağmen, oyun grafikleri Minecraft gibi piksel (kare bloklar) tasarlanmıştır. Bir Minecraft hayranı iseniz, bu oyunu kaçırmayın! Battle Royale oyunu Oyun grafikler hakkında farklı
olmasına rağmen, yayıncı hala geleneksel savaş royale oyunları onun oyun doğrudan istiyor. Oyunun başında, sen ve 99 diğer oyuncular bir uçakla adaya hareket ediyor. Bundan sonra, istediğiniz yeri seçebilir ve diğer hayatta kalma oyunları gibi aşağı atlamak. Sonra, göğsünüzde gizli silah bulmak gerekir veya harita etrafında dağınık. Ve tabii ki, senin işin
bir sürü insanı öldürüp güzel bir KDA almak değil. Ana hedefi hayatta kalmak, en uzun hayatta kalmaya çalışıyor ve son kurtulan kazanan olacak. KontrolEvet diğer atıcılar, sol daki görünen joystick dokunmatik düğmesini kullanarak hareket edecek. Sağ ekranda, hangi çekim için düğmeleri olacak, atlama, mermi yeniden yükleme, ve duyguları ifade etmek için
düğmeleri. Ayrıca, görünümü değiştirmek için ekranı yatay olarak sola veya sağa kaydırarak birleştirmeniz gerekir. Eğer başka bir hayatta kalma oyunu oynadıysanız, bu sürücü sizin için çok garip olmayacaktır. Eğer yapmadıysanız, endişelenmeyin, sadece birkaç maç katılmak ve buna alışmak alırsınız. Birçok modları ile 30'dan fazla haritalarÜçüncü oyun
keşfetmek için 32 haritalar vardır. Sadece bu da değil, savaşacak insan sayısı 100'e kadar çıkıyor. Bazı isim haritaları nükleer şehir, uzay arena, keskin nişancı forts, ve nite christmas town.This yeni oyun sadece tamamen oyun hayatta kalma royale hakkında değil, aynı zamanda çekim oyunu. Bazı çekici modları deathmatch, arena, co-op hayatta kalma,
kampanya olarak katılabilir. Zombie Apocalypse Mode çevrimdışı oynayabileceğiniz tek moddur. Derileri ve petsThich oyun 200'den fazla farklı silah, jetpack, enerji kalkanı, gibi 40'tan fazla gadget'lar sahibi ... Bununla birlikte 180'den fazla son derece yaratıcı kostümleri vardır. Zombiler, korsanlar veya süper kahramanlar içine karakter giyinmek olabilir. Evcil
hayvanlar savaş alanında güvenilir arkadaşlardır. Oyunun evcil hayvan sistemi de çok köpekler, kediler ve tek boynuzlu atlar gibi evcil hayvan birçok türde ile etkilendim. Bir T-Rex dinozoru bile yetiştirebilirsin. GraphicsIn grafik söz konusu olduğunda, oyun sadece 8-bit piksel grafik ile yapılmış olsa bile, oyun memnun hissettirecek. Pixel Gun 3D'nin şu anda
oyunun hayatta kalma serisi arasında kendi markasını oluşturmasına yardımcı olan bir grafik özel. Minecraft bir kez kare bloklar şeklinde grafik ile milyonlarca oyuncu çekti, neden bu oyun bunu yapamaz? Mermileri yeniden yüklemeyen Pixel Gun 3DV shooter'ın Mod APK versiyonu her atıcı için bir avantajdır. MOD FeatureUnlimited AmmoDownload Pixel
Gun 3D MOD APK androidiçinsavaş royale oyunları ve Minecraft büyük kombinasyonu. 2019 yılında çok fazla yeni hayatta kalma oyunu yok, bu yüzden piksel silah 3D oyunu oynamaya çok layık olacaktır. En çok katılmaya hazır mısınız? Bu yıl hayatta kalma savaşı mı? Yıl?
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