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Tribez'a kadar açık bir dünyaya böyle bir keşif sunan eserler pek sık görülmez. Geliştirici Game Insight tüm oyunculara sağlamıştır ve şimdiden 1 milyondan fazla oy ve yaklaşık 10 milyon indirme kazandı. Bu yüzden bu oyunda neler yapabileceğimize bir göz atalım. Bilinmeyen bir dünyada, biz köylerin kaldırma
kapasitesi ile başlar, ama biz bir saat süren açılış yolculuğu bekliyoruz. İlk olarak, Taş Devri'nden başlar, ve uygarlığı geliştirerek, sanatla geliştirilmiş atölyeler, hatta sanat tiyatroları ile inşa edebiliriz. Hileli oyun indirerek, ayrıca sınırsız para ile istediğiniz herhangi bir şekilde oyun içi yükseltmeleri yapabilirsiniz. Sürüm:
14.1.1Boyut: 110 MBS Android Versiyon: 4.0 ve üzeri Tribez Ekran Görüntüleri 1 6 Tribez benzeri olmayan bir macera! Zamanda kaybolan köye seyahat edin, barışsever insanların güzel bir kabilesini keşfedin ve yerleşimi geliştirmeye başlayın. Diğer birçok çiftlik oyunları aksine, Tribez gerçekten benzersiz ve sürükleyici
bir deneyim sunuyor. Yetiştirmenin yanı sıra, bahçenize bakmanın ve olgunolduğunuzda hasat almanın yanı sıra, köydeki diğer oyunların katılmadığı sayısız heyecan verici aktiviteye de katılabileceksiniz. Hayatta kalan son dinozorları bulmak için kayıp bir adayı mı keşfe çıkmak? Sevimli tarih öncesi hayvanları aramak
için uzak bir vadiye mi seyahat emerek? Özellikler: - Bu oyun da çevrimdışı olduğunuzda çalışır - bir uçak, metro veya araba üzerinde oynamak. Değerlendirmek! - Basit ve sezgisel kontroller. - Eğer keyfine varacaksınız sevimli karakterler! Çiftçi, inşaatçı, vergi tahsildarı ve diğerleri tanışın! - Anında dalmış olacak harika
bir dünya. - animasyonlu animasyonlar tarih öncesi dünyanın canlandırılmasını sağlamaktadır. İnşaatçıların şantiyelerde nasıl çalıştıkları ve çiftçilerin mahsulhasatlarının nasıl yetiştirileceği konusunda etkileneceksiniz. - Öğeler, karakterler, binalar ve köy süslemeleri Ton. - Gerçekten mal üreten, sebze ve meyve büyüyen,
nüfusunu artırmak, sınırlarını genişleterek ve en iyi toprakları geliştirmeye çalışarak kendi Taş Devri imparatorluğu geliştirmek için sonsuz fırsatlar. Tribez: Create a Village + MOD - 4.0/5 = toplam 187 oy Açıklama Oyun Insights, 2012'nin en iyi mobil oyun yayıncısı, efsanevi oyun sunuyor: Tribez! Tribez sadece bir oyun
değil! Tribez Bir inanılmaz bir macera, ama güzel bir dünyada, çok gizemleri ve gizli bağımlılık keşif birçok saat geçmiş seyahat! Bir mil derinliğindeki portalın arkasına gizlenmiş barışsever insanları yaşadıkları ilkel dünyayı ziyaret etmeye davet ediyorsun. Sizin çok kendi Taş Devri köy gizli topraklar ve değirmenler
keşfetmek için büyük dağlar ve denizler ile inşa, bu kabile kurşun tanrılar gönderdi düşünüyorum. Tribez içinde canlı hissediyorum bir dünya! Ana özellikleri Village Tribez android oluşturulması vardır: ✔ ve sezgisel kontroller. Güzel ve sevimli karakterler ✔! ✔ Anında yaşam dünyasına dalmış.✔ Prehistore yaşam hareket
edebilecek canlı animasyonlar olun.✔ nesneleri, karakterleri, binalar ve süslemeleri büyük çeşitli. Gerçekten ✔ tek şey Kendi Taş Devri imparatorluğunu geliştirmektir. ✔ uzak adalar ve daha keşfetmek için gizli hazineler ve eserler, gizemli mağaralar gibi çok daha keşfetmek! Oyun uygulaması satın alımlarını içerir.
Oyununuzu hızlandırmak için uygulama içi bir satın alma yapmanız gerekir. Sbenny.com Tribez MOD sürümünü bulacaksınız - Create Village Yani uygulama içi satın alma lar hakkında endişelenmeyin;)Apk gereksinimleri ve ayrıntılarıAndroid sürümü Gerekli: Android akıllı telefonlar ve tabletGed Depolama 4.0 Premium
sürümleri: IS ID 90 MB veya daha fazla Internet bağlantıları oynamak gerekiyor: com.gameinsight.tribez Son Güncelleme Apk dosya sürümü: 1.0.10Tür: SimülasyonFiyat: Ücretsiz Uygulama içi satın alma ile? YESInstitment Instructions [DownloadAPK] Aşağıdaki dosyaları deneyin (Hacked uygulaması MOD sürümü)
veya [Google Play]; Hareket. APK'yi akıllı telefonunuza veya tabletinize yükleyin ve yükleyin (mobil cihazlarınız varsa APK uygulamasını yükleyin); Uygulamayı başlatın ve Tribez: Build a Village Broken Link'te eğlenin? Eski sürüm mü? Onu rapor edin! Sizin için özel bir mod yapmamızı ister misiniz? Özel forumumuzu
ziyaret edin! [APK - Forum Bağlantısı] [V1.0.10] [MEGA MOD] MEGA MOD Özellikler: Sınırsız Taşlar Sınırsız Altın Sonsuz Ahşap Sonsuz Gıda VIP Switcher ve daha fazlası! Sbenny: Verilen krediler. [APK + VERİ] [Google Oyunu] [Free Game] sorun Tribez yükleme var mı? Lütfen bu konuda bizim öğretici okuyun. MOD
APK DOSYASININ KURULUMU. Bağlantı koptu mu? Tribez yeni veya MOD (kesmek) sürümü mi arıyorsunuz? Topluluğumuza katılın, biz de size yardım edin! Tribez: Build a Village + MOD kesinlikle harika bir simülasyon zaten uygulama ve mod Android 49589 kez burada, en sevdiğiniz Android sitesi için indirilmiştir!
Kesinlikle mod oyunu seveceksiniz ve biz gerçekten evde eğlenceli saatler olacak inanıyorum, okulda, metro ya da akıllı telefon veya tablet ile gitmek her yerde! Tribez: Build A Village + MOD'u indirmek için bu noktanın üzerindeki uygun İndir düğmesini tıklayın: [Google Play] düğmesi sizi Play Store'daki resmi
kaynağınıza yönlendirecektir. Tribez: Build a Village + MOD, (mod olmadan) başka bir düğme hedef sayfasında tribez size yardımcı olacaktır: Doğrudan cihazınızda bir Köy + MOD oluşturun! Birkaç dakikanız varsa, lütfen bu uygulamayı düşünmeden ve Tribez ile deneyimlerinizi paylaşmadan gözden geçirin: Dünyanın
her yerinden insanların Tribez hakkında neler olup bittiğini bilmelerine yardımcı olmak için bir Köy + MOD oluşturun: Build Village + MOD, ve sizin için iyi ya da değil mi? Android için simülasyon uygulamalarını seviyorsanız, böylece arkadaşlarınız bizi bizim tanıdığımız gibi tanıyabilirsiniz, Kullanarak sevdiklerinizi paylaşın!
Ben tribez için yararlı bu sayfayı buldum umuyoruz: Build Village + MOD, burada sunduğumuz mod sürümünde, kesinlikle şık bir denemek istiyorum! Okuyun 49589 kez tribez: Köy Oluşturma + MOD Güncelleme Tarihi: Cumartesi, Aralık 19, 2020 23:54 İndir Tribez Build Village Android Stunt Mode Apk, Taş Devri ile
başlayan, eğer uygarlıklar seviyesine köy getirmek insanlar refah oyunu getirmek için deneyin. Tanrı'yı gönderdiğinize inanan halkınız için binalar inşa emerek, nesneleri yerleştirin ve imparatorluğunuzu mükemmel bir şekilde dekore ederek çok güzel bir görünüme sahip olmasını sağlarsınız. Oyun hakkında çok şey bile
çevrimdışı oynanabilir olmasıdır. Bu oyunun en iyi özelliği, Internet'e bağlı olmayan ortamlarda bile köyünüzü yükseltmeye devam edebilirsiniz. Para biraz zor bir oyun oluşturur. Bu nedenle, köyünüzün imparatorluğu yerle bir etmesi uzun zaman alır. Ancak, sizinle paylaşmak para hile ile, hızlı bir şekilde oyun gelişmeye
ve süslemeleri ve istediğiniz şekilde krallığını geliştirmek. Android oyunları için Tavsiye: Dünya'da Son gün Hileli Mod APK dosya Download SIZE: 100 MB ANDROID: 5.0 ve üzeri OSMI Link MEDIAFIRE Link İlgili makaleler Tribez Build Village APK Tam Mod İndir, sen sürekli kendinizi geliştirmek ve köy Tribez Build
Village, sırasıyla tüm uygarlıklar katılacak olarak Taş Devri zaman ve medeniyetin üst geçiş köyünüzü inşa etmeye başlayacaktır. Birçok yapı inşa ederek, köyünüzü daha iyi bir yer haline getirecek ve beklenmedik yeniliklerbulmak için geniş dünyanızı keşfe çıkacaksınız. Kabile ile birlikte, başarılı bir yol almak ve oyunun
tadını çıkarmak zorunda kalacak. Alternatif Link 1Alternative Link 2 Tribez: Build Village 12.8.0 Apk Dosya Mod + OBB Son Simülasyon Android GameDownload Pedigree Son Sürümü: Build Village Apk Apk Dosya Mod + OBB Veri Doğrudan LinkMenz ile Android için: Build Village simülasyon android oyunu android
cihazlarda yükleyebilirsiniz oyun seti anlayış tarafından yapılan zevk ! Tribez bir çiftlik kurmak tek oyun değil! Tribez, sırlar, gizemler ve bilinmeyen ama güzel bir dünyanın bağımlılık yaratan keşifler ile dolu uzak bir geçmişe seyahat ettiğiniz bir maceradır! Zaman anlerinden bir mil derinliğinde bir portalın arkasına
gizlenmiş barış sever insanların yaşadığı ilkel bir dünyayı ziyaret etmeye davetlisiniz. Kendi Taş Devri köyünüzü inşa edin, dağlar ve denizler, tarımsal bereketli topraklar tarafından gizlenmiş alanları keşfedin ve tanrıları refaha gönderdiğinize inanan kabilenize liderlik edin. Tribez içinde canlı hissediyorum bir dünya!
REFERANSLAR: Tribeza € ™ ™sosyal oyun fikri devrim bir delicesine popüler imparatorluk kurma oyunu.™ (Ths tasarım çok güzel ve o kadar çok detay ki gezinilen sahneleri ile gerçek bir zevk ve ™ köylüler yardımcı. ( ) Ne yapar Tribez'ın gerçekten hoş oyunu grafiklere odaklanmaktır.— ™ () TEMEL ÖZELLİkLER: ✔
Bu oyun, ™ çevrimdışı olduğunuzda da işe yarıyor – uçakta, metroda veya arabada oynuyorsunuz. Keyfini! ✔ Basit, sezgisel kontroller. ✔ sevimli karakterler youâ € ™ aşk! Çiftçi, inşaatçı, vergi tahsildarı ve diğerleri tanışın! ✔ güzel canlı dünya anında dalmış olacak. ✔ Canlı animasyonlar tarih öncesi dünyanın
canlandırılmasını sağlamaktadır. Youâ € ™ bitkileri çiftlikte büyümek ve nasıl inşaatçılar şantiyelerde çalışmak tarafından büyülenmiş olacak. ✔ ton eşya, karakter, bina ve dekorasyon. ✔ mal üreterek, nüfusunu artırarak, sınırlarını genişleterek ve en iyi toprakları büyütmeye çalışarak Taş Devri imparatorluğunu
geliştirmek için gerçekten tükenmez fırsatlar. büyüleyici görevler yüzlerce ✔: hazineler ve eserler için arama, uzak adaları keşfetmek, gizemli mağaralar keşfetmek, çiftlikte alışılmadık bitkileri büyümek, ve çok, çok daha fazlası! Tribez: Build village Apk Dosya Mod + OBB DataThe Tribez: Build Village Apk mod + OBB
DataInstall Yönergesi: Apk Android cihazınıza yükleyin. Exract Veri dosyası, daha sonra android gidin-&gt; veri klasörü kopya com.gameinsight.tribez android / veri klasörü (iç depolama), sonra android gidin-&gt; obb klasörü kopya com.gameinsight.tribez klasörü android / obb (dahili depolama)Oyuna girin ve enjoymber
DL ðandroid ™ What's New: Sevgili oyuncular! Donâ € Mayıs ayı başlarında kazançlı Anneler Günü satış özledim! Bu güncelleme de ada süslemeleri yeni kediler var! Google Play Play
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