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Hotel blast apk hile

3x hızlı Mod APK indirmek için HappyMod kullanın. Indir happymoddownload otel blast mod APK. Hotel Blast Şık Otel Blast Mod APK 1.13.0 Özellikler: Hotel Blast hoş geldiniz! Macera heyecan verici bir bulmaca oyunu gizem karşılar bir yer! Bir maç ve sadece maç oyun ve patlama oyunu püskürtme gerekir! Hotel Blast
gizemli ipuçları dolu sürükleyici bir hikaye ile inanılmaz bir bulmaca deneyimi birleştirir! Eğer çift istiyorsanız, havaya uçurmak ve dedektifler oynamak, bir ömür boyu yolculuk için hazır olun! Durumu çözmeye başlayın ve otel patlaması gizemleri nihai dünyasına götürsün! patlama ve inşaat! Renkli maç yenilgi - 2 seviyeleri
yenilemek ve otel süslemeleri, içe imza tarzı seçerek. Değişken desenler yüzlerce seçin ve kalp için bir arzu içine bu gizemli yer açın. Her gün on iki unutulmaz misyonlar kilidini ve otelin büyük gizemini çözmek için yakın olsun! Heyecan verici bir hikaye izleyin! Size miras kalan ürkütücü, terk edilmiş otelin gizemini
keşfedin! Yol tarifi için gözlerinizi ayırın ve yıllar boyunca gerçekleşen tüm garip oluşumlar hakkında gerçeği keşfetmek için otelin geçmişine geç kalmak. Dikkatli olun, hatta yeni gizemli otel misafirler gizlemek için bir şey var! Çok basit ve bağımlılık yapıcı bir oyun! Parmağınızı oyun maç blokları sürükleyin ve havaya
uçurmak! Düzeyi temizlemek ve değerli ödüller le dolu yıldız sandıkları kilidini açmak için anahtarları kazanmak için yeterli maç! Patlama gibi görünüyor, değil mi? Git yapbozunu al! Hotel Blast renkli grafikler ve sürükleyici bir macera hikayesi ile heyecan verici bir maç ve blaster oyunudur. Şimdi yolculuğunuza başlayın ve
şimdiye kadar anlatılan en büyük gizemin ipuçlarını ortaya çıkarın! Neyi bekliyorsun? Bu bulmaca kilidini açmak için anahtarları var. Ana Özellikler: ● Zorlu bulmacalar ile duygu düzeyleri yüzlerce! ● Benzersiz oyun hedefleri ve eğlenceli engellerin düzinelerce! ● Mystery dolu inanılmaz bir sinema hikayesi! ● Otelinizi
özelleştirmek için çok çeşitli iç mekanlar! ● Kendi kulübünüziçin fırsat ve rekabet yaratın! ● Heyecan verici yıldızlar olduğunu düşündükleri değerli ödüller! ● Sürükleyici atmosfer ve çarpıcı grafikler! ● En iyi oyuncular için Deluxe Hazine Sandıkları! ● Her gün büyük ikramiye! Otel patlama ücretsiz bir maç ve blaster
oyunudur. Bazı ürünlerin gerçek parayla satın alınabileceği söylenir. Merak etmeyin, ne seçerseniz seçin, oyun her zaman eğlenceli ve heyecan verici kalır! Bilgi İndirme Boyutu 162.8MB sürüm 1.13.0 sürüm Kod 3241 Lang af ar as az be bg bn bs ca cs da de el en-AU en-CA en-GB en-IN en-XC es-ES 2 ES es-US et eu
fi fr fr-CA gl gu hi hr hu hy id in it iw iw i ka kk km kn ko ky lo lt lv mk ml mn mr ms my nb ne nl veya pa en pt-BR pt-PT ro ru si sk sl sq sr sr-Latn sv sw ta te th tl tr tr senin uz vi zh-CN zh-HK zh-TW zu izin ACCESS_NETWORK_STATE internet VIBRATE WAKE_LOCK BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
FOREGROUND_SERVICE YAZ IN Yaz C2D_MESSAGE WRITE_EXTERNAL_STORAGE READ_SETTINGS UPDATE_SHORTCUT BROADCAST_BADGE PROVIDER_INSERT_BADGE UPDATE_COUNT UPDATE_BADGE CHANGE_BADGE READ_SETTINGS WRITE_SETTINGS READ_APP_BADGE
READ_SETTINGS WRITE_SETTINGS BADGE_COUNT_READ BADGE_COUNT_WRITE READ_EXTERNAL_STORAGE İzin Metni Diğer: Uygulamaların ağlar la ilgili bilgilere erişmesine izin verir. Uygulamaların ağ yuvalarını açmasını sağlar. Sistemi çalıştırdığınızda, yayınlayın. Uygulamanın sistem ayarlarını
okumasına veya yazmasına izin verir; Uygulamanın sistem ayarlarını okumasını veya yazmasını sağlar:Depolama: Uygulamanın harici depolamadan okumasını sağlar. Min Sdk 21 Dk Sdk Txt Android 5.0 (LOLLIPOP) Hedef SDK 29 Hedef SDK Txt 29 Çoklu Pencere No Ekranlar küçük destekler, Normal, büyük Xlarge
armeabi-v7a Open Gl Int 0 işlemci yoğunluğu 120, 160, 240, 320, 480, 640, 65534, 65535 Kullanıcı özellikleri ekran donanım özelliklerini kullanır herhangi bir yoğunluk destekler: diğer. Uygulama, aygıtın dikey veya yatay bir yön kullanmasını gerektirir. Uygulama her iki yönü de destekliyorsa, her iki özelliği de bildirmeniz
gerekmez:Dokunmatik ekran donanım özelliklerini kullanır No: Uygulama Global Mobil İletişim Sistemi (GSM) telefon radyo sistemini kullanır. Uygulama, cihazın sıkıştırma hareketleri gibi temel iki noktalı çoklu dokunmatik özelliklerini kullanır, ancak uygulamanın dokunuşları tek başına izlemesi ne kadar gerek yoktur. Bu
android.hardware.touchscreen bir over-the-surface özelliğidir. Uygulama, iki veya daha fazla noktayı bağımsız olarak izlemek için aygıtın gelişmiş multitouch özelliklerini kullanır. Bu özellik android.hardware.touchscreen.multitouch özelliklerinin bir koleksiyondur. Zımni Diğer özellikleri kullanır. ## uygulaması aygıtın dikey
veya yatay bir yön kullanmasını gerektirir.: Uygulama her iki yönlendirmeyi de destekliyorsa, bu özelliklerden hiçbirini bildirmeniz gerekmez. #: İmza B9503ACB863EA23D3FD1D2207E97E488 İmza CF8880717BFA6B86D2D831 01BE88BB1CF302BA76 Sha256 5B1530AED4B1A79F941BB27ED921ACE0E9268BF0C7
2B784A63B0B9481E8B8D2A Geçerli OnT Mayıs 28 07:16:13 CEST 2019 için: Mayıs 25, 07:16:16 13 CEST 2029 Seri numarası 14e59635 geliştirici xp XP Organizasyon xp yerel xp xp local XP XP Hotel Blast MONEY Cheat - Mod Apk Android üç satırda bir klasik. Burada oyuncu terk edilmiş bir otele gidecek, bir kez
kendi kategorisinde en iyi yerlerden biri. Şimdi bina en iyi yol değildir, bu yüzden kullanıcı restorasyon ve eski boyutu dönüş ile uğraşmak zorundadır. Bunu yapmak için, bilinen blokları aynı blockchain'lerle çözmeniz gerekir. Başarıyla her düzeyde geçtikten sonra, bir ödül olarak, oyuncu oda süslemeleri için öğe alacak.
Yavaş yavaş otel geri ve renkli karakterler karşılamak mümkün olacak. AİlE – TANIMI MOD:– Sınırsız Para Hile Otel v1.13.0 Sınırsız PARA Hileli – Mod Apk 1Hotel Blast v1.13.0 Sınırsız PARA Hileli – Mod Apk 2 Hotel Blast Android Hileli Mod Apk, Gizem ve gizem ve bulmacanın harmanı ve harmanı siz küpler,
patlatacak ve zorlu seviyeyisiniz. Akça ve puanz puanlarz puanlar boyut miras kalan otelinizi, baştan tasarila. Bu nedenle, mükemmel bir görünüme ve gelen ve in sini. Ayrıca oyun sinematik hikaye örgüsünde, otel de ki gizemi de. Oyun sizlere para fazla çok, benim linkleri para hileli apk izle indirerek, sınırsız paraya ve
böylece otel dizmek ve böylece otel dizmek ve sahip eli ve eli de minnet. Bu bu bu kadar android oyun hileli indirip android Oyun Apk indir indir ve android oyunaarak dileği hemen indirersbiliiniz. BOYUT : 100 MB ANDROID : Cihaza Göre. CLOUD Link MEDIAFIRE Link ve Android Aksiyon Aksiyon Android Yarış Android
Aksiyon Android Klasik Rol Hotel Blast'a Hoş Geldiniz! Macera rahatlatıcı bir bulmaca oyunu gizem karşılar bir rüya yer! Maç ve macera patlama! Hotel Blast, şaşırtıcı bir bulmaca deneyimini gizemli ipuçlarıyla dolu sürükleyici bir hikayeyle birleştiriyor. Amacınız Oliver o dedesi miras otel geri yardımcı olmaktır. Bulmaca
çözmek, seviyeleri tamamlamak ve anahtarları kazanmak. Oteli restore etmek, tasarımını değiştirmek ve zor vakaları araştırmak için tuşları kullanın. Hayalinizdeki ev tasarımı oluşturun! Eğer maç, patlayabilir ve dedektif oynamak istiyorsanız, bir ömür boyu yolculuk için hazır olun! Patlat ın ve inşa edin! Her düzeyde, iki
veya daha fazla özdeş öğeleri eşleştirerek çözmek için bir bulmaca vardır. İç mekanları için imza stilinizi seçerek oteli yenilemek ve dekore etmek için renkli bulmacaları çözün. Hiç kendi mülkünüzü dekore etmek istediniz mi? Yüzlerce özelleştirilebilir iç tasarım arasından seçim yapın. Bu gizemli yeri kalbine dönüştür!
Heyecan verici hikaye nin ortaya çıkmasını görün! Iç tasarım ile ilgili iş ek olarak, ev rahat yapma, ve otel oyun yönetimi becerilerini pratik, başka bir şey var! Her gün on iki unutulmaz görevler kilidini ve bu ürkütücü konak büyük gizemi çözmeye yakın olsun. İpuçları için gözlerinizi dört açın ve gerçeği öğrenmek için otelin
geçmişini gezin. Dikkatli olun: Hatta yeni gizemli otel misafirler gizlemek için bir şey var! Sürükleyici oyun keyfini çıkarın! Hotel Blast öğrenmesi ve oynaması kolay rahat bir oyundur. Maç ve patlama uzakta blokları taşıyın! Maç-2 seviyesini temizlemek ve kazanmak için yeterli maç yapın Hayalinizdeki ödüllerle dolu Yıldız
Sandıkları'nı açmak için. Patlama gibi görünüyor, değil mi? Git Git İlk bulmacan! Bir seviyede sıkışıp mı kaldın? Merak etme! Çeşitli güçlendiriciler bu şaşırtıcı düzeyi geçmenize yardımcı olabilir. Sadece roket, bomba, elektrikli fan veya duster gizli güç-up açmak ve küpleri ezmek için dokunun. Arkadaşlarınızla absorbe!
Birlikte oynamak için diğer oyuncularla birlikte kendi kulübünüze katılın veya oluşturun. Yeni takım arkadaşları bulun, yarışmalar yayın ve hayatınızı paylaşın. Aile ve arkadaşlarınızı oyun kulübüne davet etmek için bir bağlantı gönderin. Sohbet seçeneğini kullanarak, kulüp arkadaşlarınızla iletişim kurabilir, birbirinize
yardım edebilir, sırrı daha hızlı keşfedebilir ve daha iyi sonuçlar alabilirsiniz! Etkinliklere katıl! Rahatlatıcı otel yenileme, eğlenceli karakterler, beklenmedik katlanmış ve heyecan verici Match-2 düzeyleri - tüm Hotel Blast sunduğu değil! Hayalinizdeki otel ve hoş günlük görevleri yönetmenin yanı sıra, özel oyun
yarışmalarına da katılabilirsiniz. En yüksek pozisyonlara ulaşmak, dünyanın en iyi oyuncusu olma şansı elde etmek ve büyük ödüller kazanmak! Patlama turnuvaları! Kulüplerin birbirleriyle yarıştığı dünya turnuvalarına katılın. Düzeyleri üzerinden gidin ve arkadaşlarınızla birlikte olay koşullarını karşılamak. En iyi kulüpler
en iyi şampiyonları karşı karşıya yüksek lige ilerlemek! Kupaları toplayın, diğer takımlara karşı yarışın, turnuvalarda ilerleyin ve takım çapında ödüller kazanın! ÖZELLİkLerİ:● Yüzlerce Match-2 bulmacası● Gizemle dolu muhteşem sinematik hikaye● Özelleştirilebilir otel tasarımı iç mekanlar● Kendi kulübünüzü oluşturun
ve rekabetinizi havaya uçurun● Heyecan verici yıldız sandıkları değerli ödüllerle● İlgi çekici atmosfer ve çarpıcı grafikler● En iyi oyuncular için Deluxe Hazine Sandıkları● Arkadaşlarla oynama becerisi● İnanılmaz günlük bonuslar Hotel Blast renkli grafikleri ve sürükleyici bir macera hikayesini birleştiren bağımlılık yaratan
bir bulmaca oyunudur. Şimdi oyuna rahatlatıcı bir yolculuğa çıkın ve şimdiye kadar anlatılan en büyük gizem için ipuçları nı keşfedin! Keşfetmek, restore etmek ve kendi takdirinize göre dekore etmek için bütün bir konak var! Neyi bekliyorsun? Bu otel bulmaca kilidini açmak için anahtarları sizin ellerinizde! Eller!
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