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Classic labyrinth 3d

Você controla a bola inclinando ou com um joystick. Criado mais de 10 milhões de vezes até hoje. Obrigado a todos os apoiadores!!! Clássico 3D Maze - Jogo de labirinto de madeira engraçado com bola de metal vem em seu dispositivo móvel. Muitos níveis projetados individualmente por diferentes desenvolvedores de jogos que aumentarão com o seu progresso em dificuldade. 39 níveis estão abertos,
os outros 63 níveis, cada um pode cuidar de um vídeo curto ou obter a versão completa. Características: - Versão em português - Física de campo realista - Joystick - Movimentos fluidos - Pontuações individuais altas - 3 estrelas - Uma moeda para um passe de 3 estrelas como recompensa - Efeitos sonoros realistas - As moedas continuam jogando quando a bola cai em um buraco. Este jogo gratuito é
suportado por publicidade. Os seguintes pacotes podem ser comprados: 50 moedas de 100 moedas todas ilimitadas - moedas - todas abertas - nenhum pacote de bilhetes de anúncios não são um aumento no número de moedas em 50 ou 100 moedas. Moedas podem ser usadas para continuar um jogo como descrito acima em que a bola caiu em um buraco. Comprar um pacote de moedas remove
anúncios do jogo em que a moeda foi comprada. Como as moedas são consumíveis, a remoção do anúncio por razões mais técnicas não pode ser transferida para qualquer outro dispositivo do comprador. Comprar oferece todas as moedas infinitas ilimitadas e abre todos os níveis. Além disso, o anúncio de todos os estabelecimentos deste jogo é permanentemente removido para o comprador. Todos os
provedores de jogos devem cumprir o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, nós também. Para você, você não mudou nada, você terá que aceitá-lo uma vez na primeira versão da nossa Política de Privacidade e decidir como o anúncio é exibido. Siga a página 2 Tilt Maze Game com America Classic Maze 3D Steel Ball disponível em seu dispositivo móvel que você conhece desde a sua infância!
Ele ainda está disponível para Android. O jogo tem 102 níveis, projetado por vários designers de jogos. Até agora foi jogado por cerca de 10 milhões de jogadores em todo o mundo. Clássico Diamond Rush para Android como Candy Crush Saga, mas com frutas coloridas! Coma todos os quebra-cabeças de pato de borracha e lesmas, todos um momento palavras cruzadas com o clássico Candy Crush
em um jogo, agora um jogo divertido com o peixe mais fofo para o seu próprio aquário com goma, por favor... Você deve saber que o Adobe Flash Player é constantemente atualizado, os jogos podem não funcionar corretamente se você não atualizar sua versão do Adobe Flash Player. Baixe a nova versão do Flash Player da instalação oficial de um clique do TapTap Discover More Games Connect com
mais de 60 milhões de jogadores fáceis de encontrar jogos interessantes e comente você controlar a bola com inclinação ou joystick. Mais de 10 milhões de instalações até agora! Clássico Maze 3D - Jogo Engraçado do Labirinto de Madeira com Bola de Aço Sabe que chega ao seu dispositivo móvel! Desfrute deste clássico labirinto de mármore. Toneladas de níveis artesanais de muitos designers,
todos aumentam de dificuldade à medida que você avança. Navegue e equilibre a bola através do labirinto e tente obter o melhor tempo, mas cuidado com o buraco! 3 níveis de dificuldade para você escolher o desafio que você pode dominar. Uma nota lateral: Jogos de inclinação não são exatamente fáceis de dominar e treinar a capacidade de se concentrar e coordenar o olho da mão. Eles ajudam a
aumentar a paciência. Suporta percepção e habilidades motoras finas. Também aumenta a capacidade de se capturar. Um jogo indie você pode jogar muito bem offline. Características:-Controle de simulação física de bola de precisão -joystick (agora também para canhoto) - Movimento de bola suave- Nível de acabamento de classificação individual de 3 estrelas- 3 estrelas nível de acabamento por
moedas de sons realistas da moeda, se você falhar durante o nível. Este jogo gratuito é suportado por anúncios. É possível comprar este pacote:- Coin Pack 50 com 50 moedas - Coin Pack 100 moedas com 100 moedas - Todos os pacotes ilimitados de moedas aumentam a quantidade de moedas por cerca de 50/50 moedas uma vez. 100 moedas. Uma moeda pode ser usada uma vez para continuar no
nível, se a bola cair em um buraco. A compra de um pacote de moedas também remove qualquer anúncio no jogo. Essa remoção de anúncios só funciona no dispositivo onde você comprou pacotes de moedas, pois eles são embalados para consumir pacotes e não podem ser transferidos para outros dispositivos por limitações técnicas. O Unlimited Pack abre todos os níveis do jogo, dá moedas
ilimitadas para continuar durante um jogo e remove permanentemente todos os anúncios em qualquer dispositivo com sua conta na qual você instala o jogo. Todo mundo tem que fazer o seu jogo GDPR compatível, assim como nós. Nada realmente mudou para você, mas você tem que aceitar nossa política de proteção de dados e escolher uma forma de anúncios uma vez no primeiro início do jogo.
Jogo.
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