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Ates ve su 4 meb

Benzer oyunları indirirken yorum yapmak için oturum açmanız gerekir! Bu siteye katılmak web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu tanımlama bilgilerinin, sitenin temel işlevlerinin çalışması için gerekli olduğu için, gerekli olarak sınıflandırılan çerezler tarayıcınızda
depolanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Bu çerezler yalnızca sizin izniniz ile tarayıcınızda saklanır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakmanız gerekir. Bu tanımlama bilgilerinin tarama deneyiminizi etkilediği
gözlenebilir. Son olarak, serinin 4, Ateş ve Su başka bir oyun bekledi. Şimdi, ellerinizi ovuşturarak, güvenle bu keyifli çift için yeni bir maceraya atılmak olabilir. Çocuğun ateşi eski ateşin ruhudur ve su nehirlerin, göllerin ve suların ruhudur. Antik çağda çok güçlü, ama bu kadar uzun bir süre sonra onlar
gücünün çoğunu kaybetti ve şimdi dışarıdan iki çocuk gibi görünüyorsun. Bu yeni maceralar ve muhtemelen yeni güçler arayışı içinde antik tapınaklara seyahat onları engellemez rağmen. Bu mega-popüler çift tekrar Ateş ve Su 4 Crystal Temple de buluşacak. Kristal Tapınağı'na hoş geldiniz. Burada
mantık ve işçilik bir sürü gerektiren yeni bilmeceler bulacaksınız. Aslında, her zamanki tuzaklar ek olarak, yeni ve daha karmaşık görevler sizi bekliyor. Örneğin, Bölüm 4'te portallar arasında geleceksiniz. Ayrıca, tüm bu çok renkli olacak ve farklı ve zıt yerlere götürecektir. Ama hatırlanması gereken en
önemli şey siyah portalın siyaha, beyazın beyaza döndüğüdür. Yani, dikkatli olmak ve nereye gitmek için bilmek portalın rengine bağlı olarak gezinmek zorunda. Ama en önemli şey yakın olmak. Kutuyu taşımak için ortak bir çabaya ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olacaktır. Kuralların geri kalanı değişmeden
kalır. Su engeller ve yangın çocuk olmadan mavi su birikintileri geçebilir - yangın çukurları. Yeşil asit çukurları her iki ruh için de ölümcül olacak. Su sadece mavi elmas toplayabilir ve yangın sadece kırmızı elmas toplayabilir. Diğer renklerin elmas her ikisi de toplayabilir. İyi oyunlar! hepsi çok renkli olacak
ve tamamen farklı ve zıt yerlere götürecek. Ama hatırlanması gereken en önemli şey siyah portalın siyaha, beyazın beyaza döndüğüdür. Yani, dikkatli olmak ve nereye gitmek için bilmek portalın rengine bağlı olarak gezinmek zorunda. Ama en önemli şey yakın olmak. Kutuyu taşımak için ortak bir çabaya
ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olacaktır. Kuralların geri kalanı değişmeden kalır. Su engeller ve yangın çocuk olmadan mavi su birikintileri geçebilir - yangın çukurları. Asit çukurları her iki ruh için de ölümcül olacaktır. Su sadece mavi elmas toplayabilir ve yangın sadece kırmızı toplayabilir. Diğer renklerin
elmas her ikisi de toplayabilir. İyi oyunlar! hepsi çok renkli olacak ve tamamen farklı ve zıt olacak Beni götürecek. Ama hatırlanması gereken en önemli şey siyah portalın siyaha, beyazın beyaza döndüğüdür. Yani, dikkatli olmak ve nereye gitmek için bilmek portalın rengine bağlı olarak gezinmek zorunda.
Ama en önemli şey yakın olmak. Kutuyu taşımak için ortak bir çabaya ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olacaktır. Kuralların geri kalanı değişmeden kalır. Su engeller ve yangın çocuk olmadan mavi su birikintileri geçebilir - yangın çukurları. Yeşil asit çukurları her iki ruh için de ölümcül olacak. Su sadece mavi
elmas toplayabilir ve yangın sadece kırmızı elmas toplayabilir. Diğer renklerin elmas her ikisi de toplayabilir. İyi oyunlar! siyah portal siyah ve beyaz olur. Yani, dikkatli olmak ve nereye gitmek için bilmek portalın rengine bağlı olarak gezinmek zorunda. Ama en önemli şey yakın olmak. Kutuyu taşımak için
uyumlu bir çabaya ihtiyacınız olduğu zamanlar olacaktır. Kuralların geri kalanı değişmeden kalır. Su engeller ve yangın çocuk olmadan mavi su birikintileri geçebilir - yangın çukurları. Yeşil asit çukurları her iki ruh için de ölümcül olacak. Su sadece mavi elmas toplayabilir ve yangın sadece kırmızı
toplayabilir. Diğer renklerde elmas her ikisi de toplayabilir rağmen. İyi oyunlar! siyah portal siyah ve beyaz olur. Yani, dikkatli olmak ve nereye gitmek için bilmek portalın rengine bağlı olarak gezinmek zorunda. Ama en önemli şey yakın olmak. Kutuyu taşımak için ortak bir çabaya ihtiyaç duyduğunuz
zamanlar olacaktır. Kuralların geri kalanı değişmeden kalır. Su engeller ve yangın çocuk olmadan mavi su birikintileri geçebilir - yangın çukurları. Yeşil asit çukurları her iki ruh için de ölümcül olacak. Su sadece mavi elmas toplayabilir ve yangın sadece kırmızı elmas toplayabilir. Diğer renk elmas her ikisi
de toplayabilir. İyi oyunlar! Kuralların geri kalanı değişmeden kalır. Su engeller ve yangın çocuk olmadan mavi su birikintileri geçebilir - yangın çukurları. Yeşil asit çukurları her iki ruh için de ölümcül olacak. Su sadece mavi elmas toplayabilir ve yangın sadece kırmızı elmas toplayabilir. Diğer renk elmas
her ikisi de toplayabilir. İyi oyunlar! Kuralların geri kalanı değişmeden kalır. Su engeller ve yangın çocuk olmadan mavi su birikintileri geçebilir - yangın çukurları. Yeşil asit çukurları her iki ruh için de ölümcül olacak. Su sadece mavi elmas toplayabilir ve yangın sadece kırmızı toplayabilir. Diğer renklerin
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