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Ates ve su 32 oyna

Ateş ve Su 4 çıktı! Bu kez, bizim kahramanlar kristal tapınak girin ve macera başlar. Lezzetli oyun bölümleri, platformlar büyük bulmacalar, zorlu engeller ve zihin dolu bir oyun dolu şimdi sizi bekliyor! Ateş ve Su 4 Oyunu, engelleri aşmak ve kristal portalları kullanarak kapılara ulaşmak zorunda. Bir kez daha, bizim kahramanlar birbirlerine
ihtiyacı olacak ve birlikte bu süper macera olacak! Arkadaşınızla ne kadar uyumlu olduğunuzu görelim ve kendinizi bu muhteşem oyunun eğlencesine kaptıralım. Serinin diğer oyunlar gibi, bu oyun oldukça popüler ve herkes bu oyunu oynuyor! Sonra Ateş ve Su 4, eğlenceli bir iki kişilik oyun oynamaya başlayın. Türkiye'nin en komik oyun
portalı Game Ship'in farkıyla arkadaşlarınızla bu muhteşem oyunu oynayarak keyifli anlar yaşayın. Başarılı grafikleri ve muhteşem oynanışlarıyla oyuncunuza heyecan verici dakikalar kazandıracak olan Ateş ve Su 4'ten geçmeyin. İyi eğlenceler! Kontrol ⭐◀⭐▶ klavye ok tuşları ile çocuğunuzu yönetebilirsiniz. A, W, S, D. Ateş ve Su tuşları
ile wasdsu kız yönetme farklı elmas toplayabilir. Her ikisinin de farklı görevleri var. Tarayıcınız artık bu oyunu desteklemiyor! Flash artık kullanılamadığı için bu oyun tarayıcınızda oynanamaz. Daha fazla bilgi için SSCB sayfamızı ziyaret edin. Bilgisayarınızdan 2 kişi için oynanabilir oyunlardan biri olan Ateş ve Su Bölüm 2 Sayfa 2 hakkında
daha fazla bilgi edinin, biz daha risksiz ama daha fazla zaman sızma bölümü ile bekliyoruz. Fireboy, yangın karakteri, bu bölümde yapmak için bir sürü iş vardır. Su karakteri, aynı zamanda Watergirl olarak bilinen, başarıyla Ateş eşlik etmelidir. Eğer iyi bir takım iseniz, oldukça hoş ve başarılı ateş ve su 2 oyunu tamamlamak ve oyunun
diğer bölümlerine devam edebilirsiniz. İyi eğlenceler! Ateş ve Su Bölümleri- Ateş ve Su 1 Oyunu- Vur ve Su 2 Oyna ve Su 3 Oyna- Vur ve Su 4 Oyunu- Vur ve Su 5 Oyun Bubble Sorunları 3 2 kişi Tenis Futbolu Ustaları Bubble Trouble Scanner artık bu oyunu desteklemiyor! Flash artık kullanılamadığı için bu oyun tarayıcınızda oynanamaz.
Daha fazla bilgi için SSCB sayfamızı ziyaret edin. Devamını Oku Sayfa 2 Tarayıcınız artık bu oyunu desteklemiyor! Flash artık kullanılamadığı için bu oyun tarayıcınızda oynanamaz. Daha fazla bilgi için SSCB sayfamızı ziyaret edin. Devamını oku Tuşları: Ateş: hareket: w,a,d, suya dönüş: s, saldırı ve yüksek atlama: j, hareket: hareket: ok
tuşları, odak dönüş: yön tuşu yokuş aşağı, saldırı ve yüksek atlama: 1 Ateş ve su oyunu 21. Su Ateş ile süper maceraserisi üçüncü yolculuğuna başlar. Arılar için yeni tuzaklar hazırladık Kahraman. Oyun 1 ve 2. Nasıl oynanır; Ateş kırmızı mücevherleri alacak ve Su da mavileri alacak. Su ve ateş yolda engelleri aşmak için birbirlerine
dönüşebilir. Ama bu dönüşte birbirimizin mücevherlerini alırsak, çıkışta çıkışa çıkıyor. Oyun türü; Flash ile yapılmış. Adobe Flash eklentisinin yüklü olması veya çalmanıza izin vermeniz gerekir. Oyunun orijinal adı; Fireboy ve Watergirl Süper Macera 3 3
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