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rohkem Wall Hack No Reload Mod Menüü Fatal Raid on esimese isiku veeretaja sätestatud maailma zombie apokalüpsis. Mängija peab ellu jääma läbi taseme mängu ja seda teha mängu lõpuni. Kogu mängu, siis rakendatakse kogu jutustav lugu, mis edeneb ja areneb, kui liigute ühelt tasandilt teisele. Viimane tükk
puzzle tehakse kättesaadavaks, kui olete lõpetanud viimase taseme. See on klassikaline zombie apokalüpsis mängu mängija saada palju võimalusi mängida. Võite mängida ühe mängija kampaania režiimis või valida, et võidelda liitlastega online režiimis. Sa saad valida suure vahemälu relvi. Igaüks neist on kaasas oma
eriala ja taotluse. Mängu lõpuleviimiseks peate kasutama kõiki neid maksimaalse tõhususe. Fatal Raid saab alla laadida internetis ja sa ei pea maksma midagi selle eest. Mäng on ka mõned parimad kavandatud graafika lõik. Märgi reprodutseerimine on hoitud kõrge maksimaalse mõju mängija. LOE: Power Director Pro
Apk {krakitud versioon} Lae Fatal Raid APK Versioon Info App Nimi: Fatal Raid väljatöötatud: Infraware Inc App Suurus: 91MB Installid: 1000000 + App Link: Get play store operatsioonisüsteem: Android Nõuded: Android 4.0 + Root Nõuded: No Fatal Raid nõuded Android Formaat: . APK Nimi: Fatal Raid Allikas:
FlareFiles.com nõuded: Android 4.1 ja kuni Lae Fatal Raid (Mod + Data) Apk Android Kliki Download nuppu 2-3 aeg alla laadida APK Faili. App Fatal Raid (Unlimited Money + Unlimited Resources + Free Shopping) on täielikult modded meie arendajad. See on piiramatu funktsioone, sest see on lukustamata kõik tasuta
In-App ostud. Nii alla laadida ja nautida! LOE: Silence Premium ei häiri APK {Mod + Täisversioon} Kirjeldused: Fatal Raid No.1 Mobile FPS - Ühistu online esimese isiku veeretaja PVP režiimis (ja paljud teised) ja ühekorruseline kampaania. Mängijad rolli eliit super-rajoon sõdalased, kes on saabunud Megalopolis nägu
arenev epideemia, mis muudab inimesed zombisid ja ohtlike tegude väga hiiliv kes soovivad olukorda ära kasutada. Mängida üksi või grupis sõpradega, tulistada koletised ja võita suur ülemused. Omadused : * Mängib lugusid ja lõikamine stseene tundi sukelduda täielikult Maastik Nova City * Suur valik relvi ja relva
tüübid avada. * Boss võitleb. Face off hull boss lahingud mõned tõeliselt eepiline vaenlased ja premeerida unikaalseid objekte. * PVP Team Deathmatch: klassikaline võitlus surma. * PVP pomm missioon: konkureerida teiste meeskondade selles missiooni režiimis. * Survival Mode: Sa ei nimeta seda zombie horde asjata.
* Tugev Clan System: Liitu klanni või alustada oma sõpradega. Uusim versioon Android Support, iOS Fatal Raid on FPS tegevus tukk mäng, mis ühendab stseene või Android telefonid, iOS Korea arendaja Town's Tale, Inc toob täiesti uue kogemuse mängijatele. Lae saatuslik RAID - Hea FPS shooter Android, tasuta
iOS Fatal Raid Game Set maailmas täis zombisid, inimesed peavad seisma, et võidelda nende zombisid päästa maailma. Mis tuntud gameplay, kuid mitte vähem atraktiivne Fatal Raid annab mängijatele tunde põnevust. Zombi apokalüpsis on saabunud. Tapatalgud laastasid Nova City tänavaid. Kõik, mis seisab vahel
oma pääste ja ülim hävitamine on konsul eliit super sõdurid. Kas teil on, mida ta võtab, et võidelda undead publik ja tagasi nõuda linna? Seatud zombie täis maailmas, inimesed peavad seisma, et võidelda nende zombisid päästa maailma. Mis tuntud gameplay, kuid mitte vähem atraktiivne Fatal Raid annab mängijatele
tunde põnevust. Fatal Raid pakub rikkalikku ja kaasahaaravat ühe mängija kogemust. Avasta tõde, mis juhtus Nova City nagu sa olid juhindunud oma sügav-cover mutt poole kesklinna. Aga kui sa võitled oma teed läbi tee laastav sõda, leiad, et zombisid ei ole ainsad vaenlased seisab oma teed ... Omadused valgustatud
mäng Fatal Raid osaleda pantvangi päästekampaaniad, hävitada tüüpi zombisid Ilus 3D graafika live kõlab atraktiivne PVP Team Death Match: Classic Battle to death PVP pommitamine missioon: konkureerida teiste meeskondade selles konkurentsivõimelise missiooni režiimis Tohutu arsenal palju relvi nagu lähedal
relvade võidelda (noad, teljed,...), püstolid, semia automaat relvad, eesmärk relvad, võimas Shotgun Clan Systems : Liitu klannide või alustada pere oma sõpradega. Survival mode: Nad ei nimeta seda kamp zombisid midagi. Paljud teised funktsioonid mäng ootab teid avastada Lae masin Android (Google Play) Lae iOS
(iPhone, iPad) Kas teile meeldib FPS mängimine? Ja otsivad Zombie mängu. Nii Fatal Raid Mod Apk piiramatu raha ja kuld on juba siin teile pakkuda parimat FPS mängukogemust. Fatal Raid vastu ApkIn Fatal Raid, sa pead salvestama oma Nova linna palkab eliit armee. Need eliit jõud on täis rohkem relvi ja Avasta
tõde Nova linn sa avastad, et see ei ole ainult zombisid, kes hävitavad rahu Nova linn, kuid on kurja jõud, mis on kasutusele oma armee hävitada linna. Täiendav teaveVersion1.5.614Downloads1M +Size77 MBOffered byInfraware Inc.Released aprillil 25, 2017Ratings4.0CategoryGamesGet onPlay StoreDownload Fatal
Raid Mod ApkKui soovite alla laadida selle 100% tööpäeva Fatal Raid Hack APK. Kõik, mida pead tegema, on lihtsalt järgige lihtsaid samme allpoolVajuta alla nupule allpoolMõne sekundi pärast, teie allalaadimine algabDownoad protsess võtab aegaNlick allalaadimiseks on lõpetatudKliki paigaldus optionCongrats olete
edukalt installida APKAlternative Fatal Raid Hack ApkSee Fatal Raid ei ole tavaline zombie tagaajamine mäng. Aga see on täiesti uus idee, ja kimp mitmeid funktsioone, nagu: Kuld / MoneySee Fatal Raid on täis tööriistu ja relvi ja osta neid tööriistu kõik, mida vaja on kasutada neid münte ja raha, et osta uus vahend. Aga
varem või hiljem võib teil mündid otsa saada. Nii et parim viis päästa oma mündid on alla laadida Modded versioon Fatal Raid Mod Apk.Diamonds / GemsMõned kannatamatu mängijad, teemandid ja kalliskivid on teenitud kergesti vaadates mängu. Ja hiljem, need kalliskivid saab osta uusi objekte nagu tööriistad ja
relvadKõrge KahjuTe võite võtta oma vaenlasi ette, andes neile suurt kahju tugevaim relvi koormatud piiramatu laskemoona. AmmoKui teil on tormasid läbi summa zombisid leiad see häiriv, et teil otsa AMMO. Ja võttes tagasipõrge aega zombisid võib anda teile suurt kahju. Aga Modded versioon, leiad tohutu lünga
laskemoona. TagasipõrgeTagasipõrge aega Fatal Raid on väga madal, relv on tagasipõrge mõne sekundi jooksul Lukus relvadSaate avada rohkem ja tugevamaid relvi kliiringu palju vooru ja kasutades kalliskivid ja mündid. Vastu versionAlough allkirjastades esimest korda surmaga lõppenud Raid teile antakse piisavalt
kalliskivid, tegelased ja energia joogid 7 päeva. Kuid rakendus sisaldab rakendusesiseseid oste, kuna peate mängima mängides ostma palju tööriistu ja märke. Et kõrvaldada mõiste taskuraha reaalajas, saate kergesti alla laadida Modded versioon Fatal Raid lisatud link. Kirjutades läbi mod versioon leiad palju tööriistu,
märke ja energia jooke. Samuti mod versioon on sünkroniseerimine, et iga update teavitatakse oma Fatal Raid.Why Mod Apk? Kuigi leiad kõik funktsioonid Fatal Raid taotluse põhjus paigaldus Modded üks on see, et see annab teile palju hämmastav funktsioone naguEasy kasutajaliidesSSSL encryptionThedowndown
root nõuabUnlimited goldUnlimited funRohkem võimalusi lukustamata sõidukiteAlth Worldough of Fatal Raid on optimeeritud mäng see lihtsalt nõuab mõningaid ühiseid nõudeid seadmed olema rohkem ühilduvad. Roomatav Internet versioon 4.0 või eespoolTeie seade peab olema võimalik paigaldada käsitsi ilma
kolmanda osapoole loataGlobal challengesPlay PVP linnas zombisid ei ole hea mõte. Seetõttu Fatal Raid Vastu Apk võimaldab teil kutsuda oma meeskonda ja saate värvata neid oma meeskonda. See suurendab teie võimalusi võita mängu ilma palju haiget zombisidSAmuti on tõeline vaim tahes FPS mängukogemus
anda võrgumängu kasutajale, et saaksite nii palju kui võimalik võimalus võita mängu. Mängud.
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