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The Archers 2 Sınırsız PARA Hileli – Mod Apk oyuncunun tekrar düşmanlara ok vurduğu basit ama bağımlılık yapan arcade’nin devamı. Hayatta kalmak için, oku diğer arkadaşlara hızlı ve doğru bir şekilde göndermeniz gerekir, çünkü onlar da tetikte ve geri çekilirler. Botlarla oynamanın yanı sıra, arkadaşlarını davet etme ve onlarla doğru bir şekilde
rekabet etme imkanı da vardır. Buradaki program, oyundan uzaklaşmamanızı ve düşmanların yok edilmesinin tadını çıkarmamayı sağlayan minimalist bir tarzda yapılır. HİLE – MOD AÇIKLAMASI:– Sınırsız PARA Hilesi The Archers 2 v1.6.8.0.7 Sınırsız PARA Hileli – Mod Apk 1 The Archers 2 v1.6.8.0.7 Sınırsız PARA Hileli – Mod Apk 2 Google ADS
Advertisement The Archers 2 Stickman Game Resimler: Oyunlar The Archers 2 Stickman – Bu oyunda yok etmeniz gerekiyor. Rakibiniz en kısa sürede bir yay ile. Yayı kontrol etmek için yayı sıkmalı ve ipi düşmanın kafasına çarpacak şekilde çekmelisiniz. Oyunda arkadaşlarınızla rekabet edebileceğiniz birçok oyun cu var. Genel bilgiler Okçular 2,
Stickman serisinden bir nişancı oyunudur. Oyun klasik krupiye tarzını sürdürüyor. Yazma yöntemi esas olarak kullanılır. Oyuncular, çeşitli ilginç görevleri gerçekleştirmek için heykeli kontrol etmelidir. Oyun benzersizdir. Green Resource Network’ten indirmeye hoş geldiniz. Archers 2, Stickman serisinden bir oyundur. Oyunda keskin nişancı okçusu
rolünü üstleniyor ve sizi yok etmeye çalışan düşmanlara karşı savaşıyorsunuz. Bu savaşı kazanmak ve hayatta kalmak için kanınızın son damlasına kadar savaşmalısınız. Okçular 2 rastgele bir atış oyunudur. Oyun ünlü Stickman temasını kullanıyor. Oyunda, oyuncuların çeşitli ilginç atış görevlerini yerine getirmek için bir çöp adam yönetmesi
gerekiyor, bu da çok ilginç. The Archers 2’nin özellikleri arasında oyun arka planının parlak renklerine sahip keskin bir oyun ekranı yer alıyor. Oyuncular farklı hedeflere ateş edebilir ve yoğunluğu ve açıyı kontrol edebilir. Küçük bir kişiyi yenmek için iki ok atmanız gerekir. Yok etmek için başını vurursa ölür. Spesifik olarak, The Archers 2 için şu anda
oyun indirilmemiştir ve oyuncular için zamanında güncellenecektir. Yüksek puan almak için çok sayıda düşmanı bir yay ile öldürmeniz gerekir. Bir düşmanı bagaja iki kez vurarak veya gövdesinden vurarak öldürebilirsiniz. ok ile kafa. . Oyunun kullanımı sezgiseldir. Amaca gelince, oyunun başındaki ilk adım ok ve yay çizmektir. Ardından oyunu
başlatmak için açıyı ve gücü kontrol edersiniz. The Archers 2 nasıl oynanır? Okçular 2, klasik çöp adam karakterlerine sahip bir okçuluk oyunudur. Oyunda, eski kabilesini yok eden patlayıcı bir savaş yürüten bir okçu rolünü üstleniyorsunuz. Güçlü bir düşmanla savaşmasına yardım etmek için atanın yayının geri kalanını kullanmalısın. Basit bir oyunda,
oyuncular yayı kaldırmak, tam hedefi almak ve hedefi bırakmak için geri çekilebilir. Oklar doğrudan düşmana uçar ve onları yok eder. Bir ok rakibin kafasına çarptığında ve ona çarptığında, böyle bir atışa kafa vuruşu denir. Okçular 2, Kampanya, Hayatta Kalma ve İki Oyuncu dahil olmak üzere üç oyun moduna sahiptir. Hayatta Kalma, oyuncuların
sürekli olarak çeşitli görünür düşmanlarla savaşması gereken bir moddur. . Son blok, büyük hasara ve ölümcül mermilere neden olan bir kartuştur. Dikkatli olun ve patronu mümkün olan en kısa sürede öldürün. Arkadaşlarınızı iki oyuncu modunda oynamaya davet edin. En çok öldüren kazanır. Yay 2’nin oyunda Saldırı, Sağlık ve Enerji olmak üzere üç
ana özelliği vardır. Oyuncu, karakterin donanımını yükseltirken eklenen temel istatistikleri artırmak için ek yaylar, zırhlar ve mücevherler donatabilir. Dişlileri beş seviyeye ayırır: beyaz, yeşil, mavi, mor ve turuncu, bir ila beş yıldız. Ekipman ne kadar yüksek olursa, karakter o kadar güçlü olur. Aynı türden üç öğeyle oyuncular daha yüksek donanım
seviyelerine uyum sağlayabilir. The Archers 2, oyunculara Şifa ve Yağmur dahil olmak üzere dört ek yetenek sunar. . Oklar, kalkanlar ve ışınlanmalar oluşturun. Oyuncular, farklı oyun deneyimleri yaratmak için ekipmanı dört yetenekle birleştirebilir. Oyuncular her gün üç görev alacak. Tamamlanan her görevde, oyuncular meziyetleri için hak edilmiş
bir ödül alacaklar. genel puan Güzel 2D grafikler ve antika stiliyle The Archers 2 harika görünüyor. Oyunda düşmanlara çarparken yanıklar, toksinler veya yavaş efektler gibi farklı etkileri olan farklı oklar var. Birini yere vurduğunuzda oyun, oyuncu hafif kanama görecek ve düşecek. Kötü görünüyor, savaşın sonucunun bir parçası. Şiddetli bir savaşın
atmosferini simüle eden hızlı tempolu bir kahramanlık oyununda, havada uçan okların sesi rüzgar gerçektir. Düşmana çarparsa, oyuncu bir vuruş duyar. Düşmanı öldürürsek bağırır. Basit İşlevlerle: * Basit ve sezgisel kullanım. Yayı bir okla doldurmak için ekrana dokunun ve çekin. Gücü ve saldırı açısını seçin! * Daha önce hiç bu kadar gerçekçi
ragdoll fiziği ve animasyonu görmemiştim! * The Archers 2, birçok seviye, birçok zorlu patron ve benzersiz okçuluk becerilerine sahip 2B rastgele bir oyundur! MOD Archers 2 özellikleri: Sınırsız Para: oyunu açarak çok fazla jetonunuz olacak. son sözler Okçular 2 mükemmel, basit bir çöp adam tarzı okçuluk fizik oyunu, klasik bir yatay arcade oyun
stili, basit ve kullanımı kolay fizik kontrolleri, açı ayarı ve ekranı çizmek için güç kontrolü. Kafanıza odaklanarak düşmanı vurabilir ve dümdüz ateş edebilirsiniz. İsterseniz hemen indirin. Archers 2 tutkulu bir yapıya ve ilginç bir macera modu labirentine sahip. Oyun geniş bir bakış açısına sahiptir ve oyuncuların ömür boyu bir kez sunucular arası bir
düellonun sevincini takdir etmelerini sağlar. Her oyuncu oyundaki farklı çevrimiçi parkour oyunlarını anlayabilir. Temel oyun becerileri, kullanıcıların ekstra para kazanmasını sağlar. Advertisement The Archers 2 Stickman Game MOD HİLE APK İNDİR The Archers 2 Stickman Game MOD HİLE APK İNDİR Makale altı Google Ads The Archers 2 Apk
indir Mod Para Hile v1.3.9 Okçular 2 Düşmanların seni öldürmeden önce oklarınla onları yok et. The Archers 2 Apk indir v1.3.9Düşmanı kafaya bir vuruşla veya gövdeye, kola ya da bacağa iki vuruşla öldürebilirsin.Anlaması ve oynaması kolay oyun kontrolü - nişan al ve oku at.Yeni sürümde oyuncu ve rakiplerin hareketleri geliştirildi. Tabi ki hedefi
vurursanız, düşmanlar şimdi kollarını ve bacaklarını komik şekilde sallıyorlar.Aksi takdirde, düşmandan kafanıza bir ok gelirse komik şekilde kıvranan sen olursun.Güncelleme üzerinde çalışıyoruz. Oyunu geliştirmek için önerilerinizi bize e-posta ile gönderin, tüm yorumlarınızı okuyoruz.İyi oyunlar!The Archers 2 Apk Mod Para Hile Oyunun tüm
özelliklerini kullanabilmeniz için para hileli modlu apk olarak paylaşıyoruz sitemizden indirebilirsiniz.Playmod.Store ile Android Platformundaki En Güncel ve Mod'lu Apk Oyun ve Uygulamaları indirebilirsiniz. Playmod.Store adresinden indirdiğiniz apk oyun ve uygulamalar güvenlik ve stabil çalışma testine tabi tutulmaktadır.The Archers 2 Apk
Kurulumİndirilen apk dosyaları Download klasörüne kaydedilmektedir. İndirdiğiniz apk'yı download klasörü içerisinde bulup çalıştırın. Paket yükleyici ile indirilen apk dosyasının kurulumu gerçekleşecek. Kullanıcı YorumlarıYorum & İnceleme Ekle Değerlendirme kriteri: 9 Oylar ve 0 Kullanıcı Yorumları Henüz inceleme eklenmemiş. Teknoloji Haberleri
Kategorideki Diğer Uygulamalar Okçular 2 v1.6.8.0.2 PARA HİLELİ APK, okçuluk ve nişan alma türündeki oyunları seven hocalarım için güncel sürümünü ekleme gereği duyduğum yapımcılığını BYV stüdyosunun üstlendiği Android platformunun popüler oyunlarından birisidir. Amacınız okçu karakterinizle düşmanlarınıza karşı mücadele etmek ve
kazanmaktır. Okçular 2 içinde yaşanan maddi sorunlardan ve genel zorluklardan dolayı MOD APK yani sınırsız para hileli, sınırsız elmas hileli olarak sunuyorum bu sayede seviyenizin yettiği yayları, ekipmanları satın alabilir, rakiplerinize karşı daima üstün olabilirsiniz. Onlarca bölüm, güçlü düşmanlar, farklı oklar – yaylar ve dahası sizleri bekliyor.
Okçular 2 v1.6.8.0.2 sürümünde yeni eşyalar eklenmiş olup hata düzenlemeleri yapılmıştır. Grafikleri 2D olup ses kalitesi iyi seviyededir. Kontroller çift parmak ile sağlanabilmektedir. Okçular 2 Play Store’da 295.000’den fazla indirilmiştir. «Oyuna Devam» Okçular 2 v1.6.6.0.2 PARA HİLELİ APK, nişan alma ve okçuluk üzerine kurulu oyunları
seviyorsanız denemeniz gerektiğini düşündüğüm yapımcılığını BYV firmasının üstlendiği Android platformunun sevilen oyunlarından birisidir. Amacınız kontrolünü sağladığınız okçu ile bulunduğunuz görevlerde düşmanlarınızı etkisiz hale getirmek ve galip gelmektir. Okçular 2 içinde yaşanan maddi sorunlardan ve genel zorluklardan dolayı MOD APK

yani sınırsız para hileli, sınırsız elmas hileli olarak sunuyorum bu sayede seviyenizin yettiği yayları, ekipmanları satın alabilir, rakiplerinize karşı daima üstün olabilirsiniz. Özel güçlerde yaylar – oklar, zorlu rakipler, onlarca aşama ve dahası sizleri bekliyor. Okçular 2 v1.6.6.0.2 sürümünde yeni eşyalar ve bölümler eklenmiş olup hata düzenlemeleri
yapılmıştır. Grafikleri 2D olup ses kalitesi iyi seviyededir. Kontroller çift parmak ile sağlanabilmektedir. Okçular 2 Play Store’da 270.000’den fazla indirilmiştir. «Oyuna Devam» Okçular 2 v1.5.9 PARA HİLELİ APK, okçuluk ve nişan alma oyunlarını seviyorsanız denemeniz gerektiğini düşündüğüm yapımcılığını BYV stüdyosunun üstlendiği Android
platformunun popüler oyunlarından birisidir. Amacınız kontrolünü sağladığınız okçu karakter ile bulunduğunuz bölümlerde düşman hedeflerini vurmak ve yüksek puanlara ulaşmaktır. Okçular 2 içinde yaşanan maddi sorunlardan ve genel zorluklardan dolayı MOD APK yani sınırsız para hileli, sınırsız elmas hileli olarak sunuyorum bu sayede seviyenizin
yettiği yayları, ekipmanları satın alabilir, rakiplerinize karşı daima üstün olabilirsiniz. Onlarca aşama, özel yaylar – oklar, güçlü rakipler ve dahası sizleri bekliyor. Okçular 2 v1.5.9 sürümünde yeni düşmanlar, bölümler ve ekipmanlar sizleri bekliyor. Grafikleri 2D olup ses kalitesi iyi seviyededir. Kontroller çift parmak ile sağlanabilmektedir. Okçular 2
Play Store’da 220.000’den fazla indirilmiştir. «Oyuna Devam» Okçular 2 v1.5.8 PARA HİLELİ APK, nişan alma ve okçuluk oyunlarını seven hocalarım için güncel sürümünü ekleme gereği duyduğum yapımcılığını BYV firmasının üstlendiği Android platformunun sevilen oyunlarından birisidir. Amacınız kontrolünü sağladığınız okçu karakter ile
bulunduğunuz bölümlerde düşman hedeflerini etkisiz hale getirmek ve yüksek puanlara ulaşmaktır. Okçular 2 içinde yaşanan maddi sorunlardan ve genel zorluklardan dolayı MOD APK yani sınırsız para hileli, sınırsız elmas hileli olarak sunuyorum bu sayede seviyenizin yettiği yayları, ekipmanları satın alabilir, rakiplerinize karşı daima üstün
olabilirsiniz. Farklı yaylar, özel yeteneklere sahip oklar, onlarca aşama ve dahası sizleri bekliyor. Okçular 2 v1.5.8 sürümünde hata düzenlemeleri yapılmıştır. Grafikleri 2D olup ses kalitesi iyi seviyededir. Kontroller çift parmak ile sağlanabilmektedir. Okçular 2 Play Store’da 200.000’den fazla indirilmiştir. «Oyuna Devam» Okçular 2 v1.4.5 PARA
HİLELİ APK, okçuluk ve nişan alma türündeki oyunları seviyorsanız denemeniz gerektiğini düşündüğüm yapımcılığını BYV stüdyosunun üstlendiği Android platformunun popüler oyunlarından birisidir. Amacınız kontrolünü sağladığınız okçu kahraman ile bulunduğunuz bölümlerde düşman hedeflerini etkisiz hale getirmek ve yüksek puanlara
ulaşmaktır. Okçular 2 içinde yaşanan maddi sorunlardan ve genel zorluklardan dolayı MOD APK yani sınırsız para hileli, sınırsız elmas hileli olarak sunuyorum bu sayede seviyenizin yettiği yayları, ekipmanları satın alabilir, rakiplerinize karşı daima üstün olabilirsiniz. Onlarca aşama, farklı ekipmanlar, zorlu rakipler ve dahası sizleri bekliyor. Okçular 2
v1.4.5 sürümünde 3.sezon ve craft sistemi eklenmiş olup, hata düzenlemeleri yapılmıştır. Grafikleri 2D olup ses kalitesi iyi seviyededir. Kontroller çift parmak ile sağlanabilmektedir. Okçular 2 Play Store’da 195.000’den fazla indirilmiştir. «Oyuna Devam» Okçular 2 v1.3.9 PARA HİLELİ APK, nişan alma ve mini atıcılık oyunlarını seven hocalarım için
güncel sürümünü ekleme gereği duyduğum yapımcılığını BYV firmasının üstlendiği Android platformunun sevilen oyunlarından birisidir. Amacınız kontrolünü sağladığınız okçu karakter ile bulunduğunuz bölümlerde karşınıza çıkan düşmanlarınıza karşı mücadele etmek ve galip gelmektir. Okçular 2 içinde yaşanan maddi sorunlardan ve genel
zorluklardan dolayı MOD APK yani sınırsız para hileli, sınırsız elmas hileli olarak sunuyorum bu sayede seviyenizin yettiği yayları, ekipmanları satın alabilir, rakiplerinize karşı daima üstün olabilirsiniz. Farklı oyun modları, zorlu rakipler, onlarca bölüm ve dahası sizleri bekliyor. Okçular 2 v1.3.9 sürümünde yeni eşyalar eklenmiş olup, hata
düzenlemeleri yapılmıştır. Grafikleri 2D olup ses kalitesi iyi seviyededir. Kontroller çift parmak ile sağlanabilmektedir. Okçular 2 Play Store’da 165.000’den fazla indirilmiştir. «Oyuna Devam» Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12»
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