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Meer dan VOODOO Get it on PublisherVOODOO Version1.28 Fize size47Mb MOD FeaturesMoney increased when upgrading New Update SupportAndroid 4.4+ App details Download Push'em is all VOODOO fast gaming game for you to push enemies off the roof or high positions. De speler gebruikt een stok en zorgt ervoor dat alle
vijanden vallen en hun leven verliezen. Het doel is om een weg naar de finish te vinden in het geval van een grote belegering. Vijanden komen in allerlei verschillende kleuren en met het uiterlijk van zombies, zullen ze proberen om je in gevaar te duwen. Met het voordeel van veel vijanden zal proberen om je te duwen op vele manieren,
ze hebben ook wapens. Push'em hebben allemaal de behendigheid nodig om met alle vijandige bewegingen om te gaan. In twee gevallen moet jij of de vijand sterven. Ik weet zeker dat je niet aan de voet van een gebouw wilt eindigen. Elk niveau van gaming is de locatie, hoogte of de omgeving smelten van het oppervlak is wat maakt u
en de vijand verliezen hun leven. Met een krachtige stick kan een speler een angst voor de vijand worden. Achter een stok staan, kan ik je niets aandoen. Spelers hoeven niet te vernietigen welke de finish kunnen bereiken, maar er zijn ook enkele levels waarop veel vijanden verschijnen. Als het gaat naar het volgende niveau, zul je
tegenkomen vele soorten vijanden en in grootte, uitgerust met meerdere wapens. Download Push'em all mod - Push vijanden in de hel Kaart is niet geweldig, maar het ontwerp van elk scherm is zeer creatief. Als u niet oplet, zijn er lege plaatsen op de weg die gemakkelijk te vallen zijn. Als u ook op de vijand drukt, zal het gemakkelijk de
figuur doen glijden. In het algemeen, Push'em bouwt allemaal een snel spel, spelers niet te veel tijd besteden aan het spelen. Er zijn echter verschillende niveaus waarop u de problemen moet decoderen om het doel te bereiken. Als je de vijand negeert, kun je de laatste positie niet bereiken om het volgende level te ontgrendelen. Spelers
hebben veel opties voor het bepalen van het lot van degenen die hen willen schaden. Je hoeft alleen maar te proberen om te eindigen of te elimineren alle tegenstanders en ga dan naar de volgende uitdaging. Personages en huisdieren 12+ personages en 6+ huisdieren voor spelers. Zwaard stijl, Superman, meisje persoonlijkheid, kies
dan volgens uw wensen. Er zijn geen specifieke namen voor elk teken en huisdier. Kijk naar de foto en kies de stijl die u wilt. Huisdieren volgen je alleen en helpen niet om de vijand aan te vallen. Ik probeerde stil te staan en te wachten op de hulp van het huisdier, maar op het einde de vijand duwde me en verloor zijn leven terwijl hij nog
op het dak stond. Upgrades in Push'em alle wapens, macht, offline inkomsten zijn dingen die je nodig hebt om te upgraden. Het helpt personages de vechtkracht te vergroten en meer geld te verdienen op elk niveau van het spel. Er is geen limiet aan het niveau van de upgrade-functie, u besteedt al uw geld om deze statistieken te
verhogen. Verzamel nieuwe wapens Naast de stick kunnen spelers nieuwe wapens verzamelen op deelnemende levels. Kanonnen zijn een van de krachtigste Met het voordeel van aanvallen van ver zal de manier waarop de vijand wordt geduwd op basis van de lente druk te vervangen. Het gevaar van spelers is verminderd, maar het
heeft nog steeds een goede aanval op de vijand. Gigantische vijanden zijn altijd een last voor je, je hebt meer moeite om vijanden te duwen. Push'em ontwerpt allemaal kaarten die gevaarlijkere locaties organiseren die ook uitdagingen creëren voor elke speler. Beweeg voorzichtig, gewoon missen je voet is genoeg om je te laten vallen.
Download Push'em alle MOD APK gebruik stok en laat de vijand vallen in gevaar van het beëindigen van hen. ↓ Download APKUse AndroidApksDL om Mod APK te downloaden met 3x snelheid. Mod Info:(Wat is modded?) Onbeperkt Goud/Stonesunlimited Gemsunlimited Cashunlimited Unknow ItemDownload
InfomationSize99MBVersion1.12FolderActionPlayStorePLAYSTOREPermissionOTHER: Hiermee kunnen toepassingen netwerkcontacten openen. Hiermee u het scherm gebruiken om te dimmen. Hiermee kunnen apps Wi-Fi wijzigen, zodat toegang is tot Wi-Fi-netwerken. Hiermee kan de app worden gelezen vanuit externe opslag.
Push'em All MODs (Unlimited Info)Update2020-03-09RequiredAndroid 4.4+Rating10.0PlaySTORE IDcom.ohmgames.smashthemallTotall V65940Push'em All Mod Apk 1.12 [Unlimited Coins/Money] Features:Push'em All 1.12 MODs APK Download - (Unlimited Money/Hacks) Gratis voor Android (100% Werk, getest!) Volg je weg naar het
einde van het level en duw je vijanden met een stok langs de weg! Verplaats je karakter en maak alle quarterbacks vallen (en misschien leer je hoe je vallen te gebruiken?!) Wees voorzichtig met gigantische bens en snelle degenen, het is hun beurt om te proberen en breng je naar beneden! Met één tik gemakkelijk te leren bediening met
verbluffende visuele effecten en verslavende gameplay mechanica! Totale prestatieoptimalisaties. Push'em alle MOD APKPush'em alle ONBEPERKT GELD App namePush'em alle Mod ApkPublisherGenreActionSizePlatformVersionLatest ModUnlocked Skins / MoneyGet naar google play Push'em alle Mod Apk, Volg je weg naar het
einde van het level en duw vijanden met je stok op de weg! Verplaats je personage en laat alle vijanden vallen (en misschien leer je hoe je vallen moet gebruiken?!) Push'em alle Mod Apk v1.26 (Ontgrendelde skins / geld) DownloadBes voorzichtig met gigantische vijanden en snel, Het is hun beurt om te proberen om je neer te halen! Met
één tik gemakkelijk te leren bediening met verbluffende visuele effecten en verslavende gameplay mechanica! Ook downloaden: Brain Puzzle 3D Mod ApkPush'em alle Mod Apk GameplayPush'em alles - een quality time-killer met leuke gameplay die vooral in staat zal zijn om de gebruiker te vermaken. De speler zal de controle van de
kleine groene mannen wiesting met een grote stok. Met deze tool, zal de hoofdpersoon zijn om het pad naar het doel van elk niveau duidelijk. Om het eindstadium en de overgang naar de volgende te bereiken, moet het worden gereset met de locatie van alle rode mannetjes die de figuur zullen achtervolgen. Als de meest effectieve
karakter zal de gelegenheid krijgen om winsten toe te passen, waardoor het mogelijk is om meerdere vijanden tegelijk te verliezen. Push'em Alle Mod Apk ScreenshotsOok Downloaden: Granny Mod ApkDownload Push'em All Mod Apk leer / Geld) Geld) Push'em alle ModRequest ofwel games of MOD Apk verzoek games FAQs: Q: Is
Push'em alle Mod een gratis spel? A: Ja, dat is het. Je het gratis downloaden en spelen. Er zijn echter in-app aankoopopties. Als je iets wilt kopen in de winkel, moet je betalen met echt geld. V: Wanneer wordt de globale versie uitgebracht? A: We hebben geen officiële informatie over de releasedatum van de wereldwijde versie. De
uitgever heeft nog geen melding gemaakt. Wij controleren het en voorzien u van actuele informatie zodra deze beschikbaar is. V: Gaan bètagegevens verloren wanneer de globale versie wordt vrijgegeven? A: Nee, dat zal het niet. V: Is de Push'em all mode beschikbaar? A: Misschien wel. Normaal gesproken zullen we na een paar weken
een mod-versie van het spel uitbrengen. Echter, mods zeker alleen werken op Private Server.Q: Kan ik het spelen op Android Emulator? A: Ja, dat kan. We hebben geprobeerd het uitvoeren van Push'em alle Mod Apk op Blue Stack. Het werkte heel goed. V: Wat zijn de ondersteunde platforms? A: Push'em alle Modded Apk is alleen
beschikbaar op Android en iOS. Als je het op je pc wilt afspelen, heb je ondersteuning nodig voor emulator. Download ook: Idle Heroes Mod Apk Download de nieuwste Apk-versie van Push'ema all MOD, een actiegame voor Android. Deze MOD bevat onbeperkt geld. Ontvang vandaag nog je APK! Hint je methode naar de top van de
maatregel en duw je vijanden samen met je stok op de weg waarin! Wissel van personage en laat alle vijanden vallen (en je leren vallen te gebruiken?!) Pas op met grote vijanden en snel, het is hun flip om te proberen om je neer te halen! One-tap gemakkelijk te leren controles met mooie zichtbare resultaten en verslavende gameplay
mechanica! Hier zijn een aantal aanbevelingen voor u die passen bij dit soort spel (je zult deze ook liefde)Check out dit geweldige spel: Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting MODAlso, Zie ook deze MOD: Cally's Caves 4 MODDank om APKWHALE te gebruiken. We staan bij je in het krijt. Descargar información tamaño
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Permiso INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE VIBRATE WAKE_LOCK Receive PAYMENT SET_ALARM Texto de permiso OTROS: Licenses que las aplic aaciones a las conexiones de red abiertas allow las aplicaciones
acceder información acerca de las redes to allow las aplicaciones acceder información sobre redes Wi-Fi , laat las aplicaciones acceder al modo de multidifusión Wi-Fi Permite el acceso al vibrador lo permite ..... usando PowerManager WakeLocks para mantener procesador de dormir o de la pantalla de regulación de luz;. voor de
toepassing voor de afgifte van pogingen om alarmen in te stellen voor de gebruiker.: Besturingssystemen Min Sdk 19 Min Sdk Txt Android 4.4 (KITKAT) Target sdk 28 Target Sdk Txt Android 9.0 Meer ramen Geen klein, Normale, grote ondersteuningsschermen, XLarge Cpu armeabi-v7a Open Gl Int 0 ondersteunt elke ja
dichthedendichtheid 120, 160, 240, 320, 480, 640, 65534, 65535 Gebruikersfuncties met behulp van wi-fi hardware functie functies functies : De app maakt gebruik van 802.11 (Wi-Fi) netwerken die op uw apparaat worden weergegeven. Gebruik touchscreen hardware functies: De app maakt gebruik van een wereldwijd mobiel
communicatiesysteem (GSM) van het telefoonradiosysteem. De app maakt gebruik van de basis multitouch-mogelijkheden van het apparaat op twee punten, zoals knijpbewegingen, maar de app hoeft geen aanrakingen op zichzelf bij te houden. Dit is superset functies android.hardware.touchscreen. De app maakt gebruik van
geavanceerde multitouch-apparaatmogelijkheden om onafhankelijk twee of meer punten bij te houden. Deze functie is een superset android.hardware.touchscreen.multitouch functie. Impliciete functies gebruiken De app vereist dat uw apparaat staande of liggende standen gebruikt.: Als uw app beide oriëntaties ondersteunt, hoeft u geen
functionaliteit te melden. • De app maakt gebruik van het 802.11 (Wi-Fi) netwerk dat op uw apparaat wordt gepresenteerd. Handtekening E89B158E4BCF98EBD09EB83F5378E8E87 Handtekening 61ED377E85D386A8DFEE6B864BD85B0B0BFAA5AF81 Sha256 A40DA80A59D170CAA950CF15C18C454D4D47A39B26
989D8B640ECD745BA71BF5DC Geldig vanaf vijf februari 29:33:46 CET 2008 tot: Uto Jul 17 jul 03:33:46 CEST 2035 Serienummer 936eacbe07f201df Ontwikkelaar Android Ou Android Organization Android View van een site uit het bergachtige land van de VS Californië
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