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Papa pear saga app

Appen är endast tillgänglig i App Store för iPhone och iPad, Papa Pear Saga – från skaparna godis krossa saga och Farm Heroes Saga! Studsa dig igenom detta unika pusselspel! Ställ in siktet, skjut papa päron bort och låt honom studsa genom en fantastiskt galen värld fylld med fantastiska frukter, söta hasselnötter
och gooey galen. Spännande äventyr väntar i päronfruktskogen, Sylvania och andra förtjusande platser. Jag tänker inte låta dig gå. Ge dig ut på detta episka äventyr ensam eller spela med dina vänner och se vem som kan få högst poäng! Kan spelas gratis, men vissa i spelet objekt såsom rörelse och extra liv kostnad.
Du kan stänga av betalningsfunktionen genom att gå till dina enhetsinställningar och inaktivera köpförmågan i appen ------------------------------- om Papa Pear Saga: • Fekt pärongrafik som får dig att studsa för nöjes skull. • Boosters och power-ups som minskar bekvämligheten till mer utmanande nivåer • Specialföremål du
låser upp genom att klara nivåer • Enkelt och roligt att spela men utmanande att bemästra • Topplistor som gör att du kan spåra dina vänner och rivaler!• Anslut till Internet för att enkelt synkronisera spel mellan dina enheter och låsa upp de fullständiga funktionerna i spelet ------------------------------- är du redan en Papa Pear
Saga? Gilla oss på Facebook och följ oss på Twitter för att få de senaste nyheterna: facebook.com/PapaPearSaga twitter.com/PapaPearSaga Sist, men inte slutet, vi vill tacka alla som spelade Papa Pear Saga! 14 Apr 2020 Version 1.122.1.0 Njut av det snabba spelet. Kul och smidigt! Vi har uppdaterat spelet så
ingenting kommer att stoppa dig från att ha upplevt päron! Vi arbetar ständigt på att förbättra Papa Pear Saga, så fortsätt gärna att kommentera och betygsätta spelet efter varje uppdatering. Tack så mycket för allt stöd! Bra spel  roligt  så roligt! Det kommer att finnas fler nivåer? Jag behöver fler nivåer! Spelet
gjorde mig så roligt och jag missade möjligheten att fortsätta - nu! Developer King ger inte Apple någon information om sekretess och datahanteringspraxis. Utvecklare måste tillhandahålla sekretessinformation till nästa appuppdatering. Sekretesspolicyn stöder utvecklarappar med den senaste iOS-uppgraderingen, när
du anger ditt lösenord för att göra det i appen Inköp, var försiktig när du väljer andra alternativ. Jag väljer alltid objekt / s bara för att se priset och besluta om jag vill köpa den eller inte. Om inte, jag är tillbaka ur sikte. Den här gången köpte jag en liten bit efter att ha angett mitt Apple ID-lösenord inom ett något annorlunda
format på grund av iOS-uppgraderingen, minuter senare, ville jag se om det fanns mycket mer att köpa, men istället för spelet som gav den informationen till mig. Det är inte längre ett bekymmer. Det gör mig upprörd. Jag är trött på företag som utnyttjar människor på dessa små sätt, hoppas att vi ska säga, oh glömma
det, eller kanske inte inser att du har gjort ett köp alls på grund av förändringar eller uppgraderingar i rogramming etc. Jag känner att eftersom den politik / lag nu tillåter spelare att få sina inköp tillbaka, har denna sak öppnat dörren för utvecklare att gå. Tja, det är inte en stor sak, köpare kan få en återbetalning om de vill
ha fel! Det är en form av att utnyttja skate i full fart och fly flera polisen minispel med voxel utseende, kul med Gamecube och Wii spel i din Android uppdrag och aktiviteter fyllda med mini-spel och fordon, välj din favorit musik och spela på din Android-enhet, klättra backen i full fart, stora fiskar äter den officiella lilla fisk
spel i Indien. Papa storsäljande Pear Saga är ett roligt och unikt pusselspel från skaparna av Farm Heroes Saga och Candy Crush Saga Papa Pear Saga. För att inte nämna det finns några spännande äventyr väntar i Pearsylvania och Fruity Forest.GameplayDu bör placera bollen ner i lekregionen full av stift / stift för att
få några uppgifter som att förstöra vissa objekt (specifika frukter och grönsaker) eller slå specifika punkter. Spelet avslutas om du inte kan uppnå målen för en specifik nivå, om du inte är villig att betala för att fortsätta. Ökar spelet i början kommer att ge dig en gratis 'boost' som kan användas för att börja med nivån. Det
finns också några makt ökar som ökar kraften i din Papa Pear. Om du använder all boost och kraftökning kan du välja att vänta några minuter för att uppfylla ditt liv eller samla in pengar. Lyckligtvis kommer det att ta god tid för dig att nå den nivå du kommer att bli ombedd att betala. För att inte nämna många nivåer lägga
till roliga och variation. Ton färgglada och ljusa nivåer grafik Freemium viss nivå spelet är för svårt att slutföra Papapa Pear Saga för Android Android
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