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Battlelands royale apk 2. 7. 0

~ CRAZY FUN PART TANıDıK Savaş Royale Battle çok oyunculu savaş Royale oyun hayatta kalmak için bir adam yanında epik duruyor - ama bildiğiniz gibi değil! Mobil cihazlar için tasarlanan Battlelands Royale, herkesin keyfini çıkarabileceği basit bir silah oyunudur. 32 oyuncu ve 3-5
dakikalık savaşlarla tamamen sürekli katliam! Kulislerde beklemek yok; gidilen karmaşık menüler yoktur. Sadece oynamak, paraşüt, kapmak, ateş ve hayatta! Solo Arena hakim veya diğer ikili savaşçılar ile güçlerini birleştirmek. İniş noktanızı seçin, içeri girin, silahları ve zırhları yağmalayın
ve hayatınızın savaşına hazırlanın! Büyük yerleri ile büyük bir harita üzerinde mücadele. Stratejiniz ne olursa olsun, fırtınaya girmeyin! Oyun oynarken, kupalar kazanacak ve küresel lider tablosunun en üstüne gideceksiniz. Daha fazla ödül ve dövüş arkadaşlarıile entha için savaş pass alın.
Onları çizmeleri salıncak yapacak ve evde kalmak istiyorum Nadir ve Efsanevi Heroes ile düşmanlarıkorku verin! Çeşitli silahlarla atış becerilerinizi geliştirebilir ve şehirdeki en iyi dövüşçü olabilirsiniz. Keskin nişancılar, tüfekler, tüfekler veya tabancalar seçecek misiniz? Özel bir miniagan ve
bazuka için rekabet damla teslim etmek için yarış emin olun! Süper basit kontroller, eğlenceli ve ilginç sanat tarzı ve get-and-gameplay Battlelands Royale mobil cihazlarda bırakmak istemiyorum en iyi ücretsiz oyun olun. Kralın Savaşı. Doğru yaptı. Burası Batonland Royal. BATTLELANDS
ROYALE ÖZELLİkLerİ: - Dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı 32 GERÇEK ZAMANLı hızlı savaş! - TAKıM OYUNU! Bir savaş arkadaşı ile güçlerini birleşin ve birlikte arena fethetmek. Hiç arkadaşı yok mu? Sorun değil! Ayrıca Random Duos oynayabilirsiniz! - MEGA ÖDÜLLER!
Seviye atladıkça yeni kahramanlar, ifadeler ve paraşütler toplayın. - Özel savaş geçiş içeriği! Bir savaş pası ile en iyi ödülleri kilidini ve arenada göstermek. - Keşfetmek için büyük kart oyunu. Seçtiğiniz alana paraşütle inin ilerler. - Silah ve nesneleri ton yağma, zırh ve tıbbi kitleri de dahil
olmak üzere! - Yarış teslim bazukave mini silahlar gibi özel nadir silah keşfetmek için düşer. - Küçülen oyun alanı. Fırtınadan uzak durun! Yakında Battlelands Royale'de: - Daha fazla özelleştirme ve büyük yeni karakterler - Katlama ortamı! Düşmanlarınızın Blast savunma - daha fazla silah
... Ve çok daha fazlası. Hazır mısın? Batonland Royal'de görüşürüz. #LootShootSurvive. --- Battlelands Royale oynadığınız için teşekkür ederiz! Oyunu sürekli geliştiriyoruz ve geri bildiriminiz oyunun yönünü şekillendirmeye yardımcı oluyor – bu yüzden hata lar veya özellik fikirleri olsun,
lütfen bunları contact@futureplaygames.com bize gönderin. Facebook'taki anlaşmazlıklarla ve Battlefield topluluğuyla bağlantı kurun Miss. Anlaşmazlık: Battlelands Oyuncular Resmi Grubu: Battlefields Facebook sayfası: Biz gemide her yorum alacaksınız ve bize oyun deneyimi hakkında
bilgi vermek için zaman verildi gerçekten minnettar! --- + hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler. Sezon ortası güncellemesi burada! - O silah ve özel öğeleri bir sürü dengeler. 11. sezon eyalet dışındaydı. Senin için tamir ettik! - Bayan Timpkin ve Dave ölümden geri döndü! - Alt satırlar, tireler ve
sayılar artık Battler etiketleri ile kullanılabilir! - Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler. Warriors, biz de [# # ERROR # Gizli Bilgi )] sezon 12 başlayan üzerinde çalışıyoruz duyurmaktan heyecan duyuyoruz - İşte buradayız! - General Starr, Inara ve Teğmen Scarface ile tanışın. Zaman ve uzayda
seyahat ederken sizinle ilgilenecektir. - Silah istatistikleri geri döndü. Seni özledik! - Yeni paraşütler, bayraklar ve yakın dövüş silahları gibi bu dünyanın dışından içerikli yepyeni Battle Pass! + Yakında! Orta sezon 11 güncelleme burada! - Silahlarla çok dengelidir. Yeni en sevdiğin silah
nedir? - Dondurucu tuzaklar, deniz tuzakları ve Fırtına Kaskları şimdi her zamankinden daha iyi! Ayrıca teslimat kutularından onları alabilirsiniz. - Yeni savaş bayrağı! En sevdiğiniz YouTube içerik oluşturucularından birinin kendi bayrağı vardır. - Daha sorunsuz bir oyun deneyimi için mini
kart iyileştirmeleri ve diğer düzeltmeler ve T düzeltmeleri. Orta sezon 11 güncelleme burada! - Silahlarla çok dengelidir. Yeni en sevdiğin silah nedir? - Dondurucu tuzaklar, deniz tuzakları ve Fırtına Kaskları şimdi her zamankinden daha iyi! Ayrıca teslimat kutularından onları alabilirsiniz. -
Yeni savaş bayrağı! En sevdiğiniz YouTube içerik oluşturucularından birinin kendi bayrağı vardır. - Daha sorunsuz bir oyun deneyimi için mini kart iyileştirmeleri ve diğer düzeltmeler ve T düzeltmeleri. 11. sezonda olduğumuza inanabiliyor musun? Wow! - Yeni Battle Pass ihtiyacınız olan
tüm tazelik getiriyor: yeni kahramanlar, bayraklar, melee silah ve daha fazlası! - Peki ya sevimli oyuncak ayı? Burada değil! Gus çok kızgın ve küçük bir zafer için hazır! Diğer büyük öğeleri ve 100 taşlar ile birlikte gelen en son paket alın! - Yeni özel öğeler! Yavaşlamak ve Donma ve Yanık
Tuzakları ile düşmanlarınıza biraz zarar! Yeni GÜNCELLEME Zamanı! Bu size aşağıdaki boyutları bulacaksınız: - FIRTINA KASK! Fırtına kullanımdayken 15 saniye boyunca fırtınadan etkilenmez. - Yeniden dengeleme ve ince ayar: Bazı favori silah ve malzemeleri daha iyi yapıyoruz! -
Daha fazla TIRSKness: Enerji tüketiminin etkisi zaten daha uzun ömürlüdür! - Büyük anlaşma! Büyük Gina Rinehart yeni bir paketiçinde! - Her (büyük) Önerilen öğeler için Battle Shop başka bir yuvası. Yeni GÜNCELLEME Zamanı! Bu Boyutlar: - FIRTINA KASKLAR! Fırtına kullanımdayken
15 saniye boyunca fırtınadan etkilenmez. - Yeniden dengeleme ve ince ayar: Bazı favori silah ve malzemeleri daha iyi yapıyoruz! - Daha fazla TIRSKness: Enerji tüketiminin etkisi zaten daha uzun ömürlüdür! - Büyük anlaşma! Büyük Gina Rinehart yeni bir paketiçinde! - Her (büyük) Önerilen
öğeler için Battle Shop başka bir yuvası. Uzay ve zaman sürekliliği kesintileri ve delik düzeltmeleri de dahil olmak üzere stabilite iyileştirmeleri için yığınlar. Battlelands Royale'i geliştirmenin zevkine kadar oynamayı da umuyoruz! Uzay ve zaman sürekliliği kesintileri ve delik düzeltmeleri de
dahil olmak üzere stabilite iyileştirmeleri için yığınlar. Battlelands Royale'i geliştirmenin zevkine kadar oynamayı da umuyoruz! Uzay ve zaman sürekliliği kesintileri ve delik düzeltmeleri de dahil olmak üzere stabilite iyileştirmeleri için yığınlar. Battlelands Royale'i geliştirmenin zevkine kadar
oynamayı da umuyoruz! Aman Tanrım, bu büyük! - Kurye geri döndü! Favori aşıklar sınırlı bir süre için paketler halinde. Düşürme! - YENI SILAH! Elini silahın üstüne koy. - Yeni özel oyun modu! Showdown Lounge için hızlı şarkı larınızı hazırlayın. - ÜCRETSIZ ŞEYLER! Her gün mağazadan
ücretsiz ürünler alın! Ne kadar harika değil mi? - Oyun için daha fazla ödül! Her maçtan sonra bonus ödüller kazanın! - DAHA FAZLA DENGE! Battlelands Royale'i daha da ödüllendirici yapmak için iyi ayarlanmış. + çok daha fazlası. Git oyna! Uzay ve zaman sürekliliği kesintileri ve delik
düzeltmeleri de dahil olmak üzere stabilite iyileştirmeleri için yığınlar. Battlelands Royale'i geliştirmenin zevkine kadar oynamayı da umuyoruz! En büyük güncellememiz olmadan 2020'de olmayacağız! SEZON 9 BURADA! Yeni kahraman ekibinizle tanışın ve yepyeni Battle Pass içeriğine
geçin! - Özel oyun modları! Bazuka partisi için roketler hazırlayın - ve oynamak için daha fazla yol! - KART GÜNCELLEMELerİ! Plaja bak - sıcak görünüyor! - Yenİ BİR KAHRAMANLAR SETİ! Bones'la tanış! - KONTROL GERI SARMA! Şimdi daha da hassas. - Yenİ MAĞAZA DEPOLAMA
EklentiLERI! Premium savaş kutuları ve yepyeni Gemstone ve savaş varil paketleri. Biz iyi miyiz? Arenada görüşürüz! KÜÇÜK DOSTLARıMA MERHABA DEYIN! - Yeni silah: UZI keşfedin! - Yeni karakter: tatil Nome sınırlı sayıda alın! - Yeni iniş anlaşmaları: Düşmanlarınızın düştüğü yerin
ipuçlarına bakın! Tüm bunlara ek olarak, hata düzeltmeleri, optimizasyon, oyun geliştirmeleri ve daha fazlası. Arenada görüşürüz! Kafatası yanıyor! Ölülerin Dave'i korkunç savaşlar için burada! Sınırlı bir süre için yeni efsanevi Halloween karakteri alın ve bir numara için elbise veya
kazanmak için nasıl bildiğinizi gösterin. Yenİ Silah FMS BURADA! Git kontrol et. Ama dikkat: dikkatli olun! Bu bu Ayrıca: Çift namlu lu ve SMG'deki patlamalar güncellendi ve özel savaşlarda bazı küçük değişiklikler yapıldı. Garantili ekstra aksiyon anları! Tüm arkadaşlarınızla aynı arenada
oynayabileceğiniz bir dünya hayal edin. Bu dünyada yaşamak istiyorum. Yapabilir misin? Tabii ki var. Şimdi yapabilirsin! Bu güncellemeden hayal kurmayı bırakıp oynamaya başlayabilirsiniz. ÖZEL SAVAŞLAR BURADA! Ve harikalar. Kişiselleştirilmiş bir savaş oluşturun ve savaş
arkadaşlarınızla bir davet kodu paylaşın. Tek, ikili veya takım halinde size katılın ve topluluğu birbirine meydan okuyun. Buna bayılacaksın. Seni orada göreceğim! 6. sezon bitti ve partiyi 4 Temmuz'da yayına yayınacağız! İşte yenilikler: - BÜYÜK AMCA SAM! Bu çok özel sınırlı zamanlı
paket ile ABD Bağımsızlık Günü kutlayın! - REKLAMLARDAN Çift XP! Eğer çift XP reklam güçlendiriciler cevapsız söyledi, bu yüzden iade! Arenada görüşürüz! 6. sezondan yer kontrol. - Sezon 6 Battle Pass yepyeni içerik ton ile fly! - XP'ye bazı roket yakıtı ekledik, bu da zorluklariçin
ödüllendirildi. Şimdi iki katı! - Mevsimsel istatistikler geri döndü! Geçmiş ve şimdiki sezonlarda ilerlemenizi takip edin. Savaş ve uçuş. Hazır mısın? Zaten sezon 5 havalı olduğunu biliyorum. Ve daha da ısınacak! - MAÇ KUTULARı! Kahraman kartları ve bonus taşlar gibi epik öğeleri ile dolu
maç kutuları kilidini açmak ve tüm yeni Maç Jetonları toplamak için savaş. - YENI HıZLANDıRıCı! Her dövüşöncesi maç etiketinizi ikiye katla! - BEN DENGELEME KULÜPLER! Kutu ödüllerini daha iyi hale getirmek için çok çalışıyoruz! + Hata sabitleme ve optimizasyon oyunun daha
sorunsuz çalışmasına yardımcı olur. Biri bana yangını söndürmem için yangın söndürücü versin! Arenada görüşürüz. SEZON 5 BURADA VE BÜYÜK! - ONLAR 1000. A. Mi. Takım. - Yenİ KAHRAMANLAR! Ve dahil olmak üzere yepyeni içerik ... - KARAKTER YÜKSELTMELerİ!
Kahramanlarınızı geliştirmek ve adımlar ve yakın dövüş silahları gibi yeni özelleştirmelerin kilidini açmak için kartları toplayın! - HARITAYı GÜNCELLEYIN! Bırak gitsin ve baksın. - Savaş başlıklarını kapatın! Tuvalet pompan varken neden yumruklarınla dövüş? - YENI ARAYÜZ. Ve bu
harika. - FAKIR INSANLARLA. Oscar Weiner ile tanış, en tehlikeli sosisli sandviç. Arenada görüşürüz! SEZON 5 BURADA VE BÜYÜK! - KADROLAR! A. Mi. Takım. - Yenİ KAHRAMANLAR! Ve dahil olmak üzere yepyeni içerik ... - KARAKTER YÜKSELTMELerİ! Kahramanlarınızı
geliştirmek ve adımlar ve yakın dövüş silahları gibi yeni özelleştirmelerin kilidini açmak için kartları toplayın! - HARITAYı GÜNCELLEYIN! Bırak gitsin ve baksın. - Savaş başlıklarını kapatın! Tuvalet pompan varken neden yumruklarınla dövüş? - YENI ARAYÜZ. Ve bu harika. - FAKIR
INSANLARLA. Oscar Weiner ile tanış, en tehlikeli sosisli sandviç. Arenada görüşürüz! Sezon 4 düştü! - Sezon 4 savaş geçiş ile hikaye yeniden yazın. Nesil karakterleri ile oynarken, yeni bir gelecek yaratma fırsatına sahip siniz - ASKERI OLAYLAR! Zorlukları tamamlayın ve envanteriniz için
yeni ödüller kazanın! - Yenİ HARİtA! Çölde kaybol! Zaten nesiller için kalır için gözlerinizi soyma etmeyin ... Tüm bu, artı Lehçe, böcek onarım ve optimizasyon bir sürü. Hazır mısın? Sezon 4 düştü! - Sezon 4 savaş geçiş ile hikaye yeniden yazın. Nesilleri tanımlayan karakterlerle oynarken,
yeni bir gelecek yaratma fırsatından yararlanın! - ASKERI OLAYLAR! Zorlukları tamamlayın ve envanteriniz için yeni ödüller kazanın! - Yenİ HARİtA! Çölde kaybol! Zaten nesiller için kalır için gözlerinizi soyma etmeyin ... Tüm bu, artı Lehçe, böcek onarım ve optimizasyon bir sürü. Hazır
mısın? Sezon 4 düştü! - Sezon 4 savaş geçiş ile hikaye yeniden yazın. Nesilleri tanımlayan karakterlerle oynarken, yeni bir gelecek yaratma fırsatından yararlanın! - ASKERI OLAYLAR! Zorlukları tamamlayın ve envanteriniz için yeni ödüller kazanın! - Yenİ HARİtA! Çölde kaybol! Zaten
nesiller için kalır için gözlerinizi soyma etmeyin ... Tüm bu, artı Lehçe, böcek onarım ve optimizasyon bir sürü. Hazır mısın? Sezon 3 geldi! Sezon 3 geldi! Sezon 3 geldi! Eğer zaten düşmediyse! İşte yenilikler: - AB HARİtASI! Rakiplerinizi ezmediğinizde, sonbahar yapraklarını yağlatın. -
YENI SILAH! Bu Carr 99. Arenada görüşürüz! Eğer zaten düşmediyse! İşte yenilikler: - AB HARİtASI! Rakiplerinizi ezmediğinizde, sonbahar yapraklarını yağlatın. - YENI SILAH! Bu Carr 99. Arenada görüşürüz! Bu korkunç büyük Cadılar Bayramı güncelleme gözdağı! - Gece kartı! Karanlık
arenada çöktü. - Hayır, en iyiye karşı pozisyonda olmaya çalışmayın. - Sınırsız XP ve hiçbir seviye sınırı! - Sandıklar! Daha fazla zarar efsanevi silahlar için yağma teslimat sandıkları! - Özel paket Salonları sınırlı bir süre için en özel paket! - Yeni silah: SCAR bak! Cadılar Bayramınız Kutlu
Olsun! Hile mi yapıyorsun yoksa geri mi çekiliyorsun? Milyonlarca zaten Sezon 2 seviyorum. İşte sezonun ilk güncellemesinde yenilikler! - Çift KIŞILIK! Yeni tüfeğini kontrol edebilir misin? - Yenİ Bİr ÜRÜN MAĞAZASI! Mağazanın işlenmesine bak! - SAVAŞ HATTINIZI DEĞİşTİrIN! Sen
istedin, biz uyguladık. Artık oyunda adınızı değiştirebilirsiniz! + Hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar. Keyfini çıkarın ve yakında daha fazla güncellemeleri için bizi izlemeye devam edin! SEZON 2 YAZıLıR! Kasklarınızı tutun! - ZORLUKLAR! Günlük, haftalık ve gizemli zorluklar. - SAVAŞ
BAYRAKLARI! Her elemeden sonra savaş bayraklarınızı arenada bırakarak kimin sorumlu olduğunu gösterin. - XP YEDEKLERI! Bu sevimli XP daha fazla almak için heyecan verici yeni yollar. - DAHA FAZLA SILAH! Yeni silahlar SMG ile başlayan Sezon 2'ye giriyor. - Yenİ İçERİk! Funky
taze karakterler, paraşüt ve ifadeler! - Yenİ Bİr YER! Üssü kontrol edin! + yeni haritalar, hata düzeltmeleri ve optimizasyon. Keyfini! Milyonlarca insan Battlelands Royale oynamak ve en sevdikleri yeni özellikler istiyorum. Yapılması gereken birkaç şey var. * Büyük resme bak. Görünümünüzü
genişletmek için Haritaya dokunun! * Canlandırıcı iyileştirmeler! + Hata düzeltmeleri ve oyunu daha düzgün hale getirmek için optimizasyon. Arenada görüşürüz! Milyonlarca insan Battlelands Royale oynamak ve en sevdikleri yeni özellikler istiyorum. Başlamak için birkaç şey vardır: * Büyük
resmi bak. Görünümünüzü genişletmek için mini haritaya dokunun! * Canlandırıcı iyileştirmeler! + Hata düzeltmeleri ve oyunu daha düzgün hale getirmek için optimizasyon. Arenada görüşürüz! Sonra görüşürüz!
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