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Kızgın Komşu oyunuyla komşumuzun gizemli gizemli gizemli ve maceraya ve maceraya. Komşunun misafirlere pek sıcak bakmaması bizi bizi yollara ve gizlice komşunun evine. Ancak tuzaklar ve çok tehlike de bizleri olacak. Oyun tam syle indirerek hemen de olabilir. Sürüm: v3.2Boyut: 63 MBAndroid Android Sürümü: 4.1 ve kızgın
komşu oyun 1 5 App Info Download APK [3.2] (87.38 MB) Komşunun evini keşfedin ve sırrını çözünKomşu her zaman sıradışı bir insan ve onun evinde gizler bir şey, merak olur , ve onun evine gitmek, ama bunun yerine tanıdık almak, o sizi yakalamaya başlar , bir komşunun tuzak önler, ve aynı zamanda bağımsız ev çalışmaları. Mevcut
kötü komşu- İyi 3D-grafik, mobil cihazlar için optimize.- İyi yönetim ve kalite- Olağandışı komplo- Eylem tam özgürlükNe isterseniz, eğlenmek :)Sclimb kapı tuşları farklı yerlereZaman Evden Bu bir parodi olduğunu. Internet Internet erişimine izin verin. TÜM SÜRÜMLER Angry Neighbor APK Sürüm Geçmişi Angry Neighbor 3.2 Android 4.1
veya daha yüksek APK İndirme Sürümü için: 3.2 Android 4.1 veya daha yüksek Güncelleme: 2018-12-12 Download APK (87.38 MB) Angry Neighbor 3.1 veya daha sonra yukarıda Güncelleme: 2018-12-12 Download APK (87.38 MB) Angry Neighbor 3.1 0 Android 4.1 veya sonraki APK Download Version için: 3.0 Android 4.1 veya daha
yüksek Güncelleme : 2018-10-11 Android 4.1 veya daha yüksek APK İndirme Sürümü için ApK (88.8 MB) Kızgın Komşu 2.6 İndir : 2.6 Android 4.1 veya üzeri güncelleme yukarıda: 2018-09-01 Download APK (70.24 MB) Daha Fazla Angry Neighbor DEVELOPER APK 3.2 (88 MB) Ek bilgi Android2.3 veya daha yüksek Gereksinimleri
Büyük merhaba komşu gibi. ama onun zor ama yenmek için daha kolay olduğu için bir hile yaptım. Sadece onu garajda takip ve onu yakalamak izin sonra evine gitmek ve garaj kapısını kapatın ve anahtarları ve balyoz bulmak. - APKAward.com Ve sonra oyuna başlamak için, tuşuna basın, sol düğmeye basmak alabilir, arkasında küçük
bir ev olacak, ışık ve kapalı kutu ile ışık kontrol edebilirsiniz, nasıl gitmek için bulamıyorum, sonra büyük evin arkasına çalıştırın nerede , Çünkü oynamak için ilk kez, Han anlamıyor, evin pencereleri ve kapıları masaya yerleştirilir izlerken, bu yüzden pencerenin içine bakmak ve geri ve geri atlamak için olanlar gibi bir zombi bulmak için
arsa, bu korkunç komşu, korkunç hırsız olmalıdır , Başka bir yerde çalıştırmak için korkuyor, bu kez haritaüzerinde tüm yerlerde normal olmasına rağmen, ama evin kenarında sadece komşular çok büyük taşıyabilirsiniz , adı etrafında tüm oyun, küçük ortakların bulmaca oyunları gibi Angry Neighbor v3.2 FULL APK kaçırmayın , hafif korku
ve gerilim türünde oyunlarını denemeniz InvictusGames üstlendiği Android platformunun popüler oyunlarndan birisidir Amacınız kontrolünü sağladığınız karakter ile bulunduğunuz kasaba içinde Amacınız kontrolünü sağladığınız karakter ile bulunduğunuz kasaba içinde içinde evine gizlice, bu kadar. Zorlu oyun oyun, karmaşık ev düzeni,
eski oda, eşyalar, tehlikeli bir adam ve sizleri sizleri. Kızgın Komşu v3.2 de hata ve. Toplayın, kapalı kapın ardına, komşunuz uzak uzak ve içinde. Sizi bir defa zaman peşinizi bırakmalı. Grafikleri 3D olup ses kalitesi iyi dir. Kontroller çift parmak ile nabı. Kızgın Komşu Play Store'da 4.19TL'dir. Oyunmuzdan Kızgın Komşu v3.2 FULL APK
inDİr – 87MB YEDEK LİNK YEDEK LİNK Kızgın Komşu v3.2 FULL APK dosyamızı indirip kuralım ve oyuna giriş yapalım. Ara 9, 2018TOPRAK KOÇ Bilgi 1 : cloud.mail.ru dosya indirken internet tarayıcısı yeni sekme Mail.ru sorun birdur, bunu takip yada en indirin ve amaondan izleniz. (yedek linkleri de kullanabilirsiniz) dosya 2 : Bazen
Bilinmeyen bir hata xxxx-androidoyunclub.apk dosya indirilemedi. (cloud.mail.ru) yeni yiyiyi, 1-2 defa de Bilgi 3: Bir araya gelen Dosya Dosyaa, dosyada dosyayı dosyayı indir in ivedi, dosyada dosyayı ve dosyayı indirin. RAR'DAN ÇIKARMALU ANLATIM cloud.mail.ru dosya lı ANLATIM Macera Macerası Komşunun evini keşfedin ve gizli
arama komşusu her zaman sıradışı bir insandır ve evde sakladığı bir şey, meraklı olursunuz ve onun evine gelirsiniz, ama tanışmak yerine , o sizi yakalamaya başlar, bir komşunun tuzağını önler , ve aynı zamanda bağımsız ev çalışmaları. Mevcut kötü komşu- İyi 3D-grafik, mobil cihazlar için optimize.- İyi kalite yönetimi ve kalite- Tam
özgürlükEylem ne isterseniz yapın, eğlenmek :) Farklı yerlere Sclimb kapı tuşları HouseIt bir parodi keşfedin. Bir komşu her zaman özel bir kişi, ve o benim evde gizli, meraklı olmak ve evine gitmek, ama onun yerine o yakalamak için başlıyor keşfetmek, tuzaklar önlemek ve komşular evi keşfetmek. + İyi 3D grafik mobil cihazlar için
optimize + İyi ve iyi yönetim + Olağanüstü tarih + Toplam Özgürlük Eylem Angry Neighbor Merhaba evden ilk mobil korku keşif oyunudur. Bu oyunda, bir banliyö komşularından birinin evinden gelen garip sesler araştıran rol almak. Bu oyunda onu önlemek için çalışırken ipuçları ararken, garip komşunun evini keşfedecek. Girin bilinmeyen
Yukarıdaki açıklama size tanıdık geliyorsa, evden Kızgın Komşu Merhaba ağır etkilenir çünkü Merhaba komşu oyunu. Hello Neighbor gibi, bu bir ev keşfetmek hangi bir ilk kişi keşif oyunu, dolaşım komşuları önlemek için çalışıyor. Eğer yakalanırsanız, muhtemelen yakalanırsınız -- ve bu olursa, meydanlara geri döner. Keşfetmek gibi, size
evin içinden yolunuzu yapmak ve komşunun sırrını bulmanızı engelleyebilir çeşitli engelleri göz ardı yardımcı olabilir farklı öğeleri olsun. Ortamın hangi bölümleriyle etkileşime gireceğinizi bulmak için denemeler yapmanız gerekir; Bulmacalar bazen kafa karıştırıcı ve bir çözüme ulaşmak için birkaç kez onları denemek gerekir. Komşunun
animasyonbiraz sert olmasına rağmen, özellikle o atlar çevre, iyi görünüyor. Temelde son bir klon, Evden Angry Neighbor Hello sadece ne gibi görünüyor: Bir mobil platform için Hello Neighbor bir kopyasıdır. İlginç, ama daha az teklif ediyor. Basit Kontrol Sistemi Kurulumu iyi tasarlanmışAwkward çizgi film karakteri Gamederivative tasarım
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