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Ronin the last samurai apk

Phiên bản 1.0.263.53188 Công suất 187 MB Hỗ trợ Android 5.0 trở lên Ronin: The Last Samurai cung cấp một lối chơi hành động cắt giảm thú vị đi kèm với một phong cách đồ họa khá mới, trò chơi được phát triển bởi Dreamotion. Trong phiên bản này trò chơi có APK MOD miễn phí. Tải về Ronin: The Last Samurai (MOD Damage, Immortality) - Trò chơi chiến binh Samurai cuối cùng Ronin: The Last
Samurai là một cuộc phiêu lưu hành động nhịp độ nhanh với các yếu tố chiến đấu và game nhập vai, nơi bạn sẽ gặp samurai dũng cảm. Người cố vấn của ông đã chết và bây giờ là anh hùng đang thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm để trừng phạt những người chịu trách nhiệm về cái chết của chủ nhân của mình, họ có sẵn sàng giúp anh ta trong một thử nghiệm khó khăn như vậy? Lúc đầu, bạn sẽ có
các kỹ năng cơ bản của anh hùng và cảm giác trả thù được thúc đẩy bởi nhu cầu của bạn, nhưng khi bạn vượt qua thử thách, bạn có thể dần dần bơm lên các đặc điểm của môi trường của bạn. Nếu bạn sai, bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Thiết bị mạnh mẽ và kỹ năng bơm sẽ giúp anh hùng của bạn tiếp tục con đường của mình, như xa hơn bạn đi, các đối thủ nguy hiểm hơn bạn sẽ gặp phải trên đường đi.
Nhưng điều quan trọng cần nhớ là nếu anh hùng của bạn chết, thì bạn nên bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình ngay từ đầu. Trong Ronin: The Last Samurai, bạn cũng có thể sử dụng khả năng đặc biệt, ngay cả các anh hùng siêu nhiên, để tham gia vào các cuộc đối đầu sử thi đòi hỏi sự chú ý và tốc độ phản ứng tốt, và bạn cũng có thể nhận được rất nhiều vật phẩm hữu ích từ các đối thủ bị đánh bại. Trong
phiên bản này của những gì MOD? Mod Menu chuyển đổi MOD Mod Immortal Mod Hoàn thành thiệt hại trước đó hướng dẫn, sau đó bật mod download machine (187 MB) кзен кзен кзен кзен кзен кзен Phiên bản 0.3 0.260.52626 Capacity 194 MB ConfigurationAndroid 5.0 or laterRonin: Samurai finally offers exciting action gameplay with a rather new graphics style, the game was developed by
Dreamotion. Trong phiên bản này, trò chơi này là MOD APK miễn phí. Ronin: The Ultimate Samurai là một cuộc phiêu lưu di chuyển nhanh với các yếu tố chiến đấu và game nhập vai, nơi bạn gặp samurai dũng cảm. Người thầy của ông đã chết và bây giờ anh hùng bắt đầu một cuộc hành trình nguy hiểm để trừng phạt những người chịu trách nhiệm về cái chết của chủ nhân của mình. Bạn đã sẵn sàng
để giúp anh ta với các câu đố? điều tra những khó khăn như vậy? Đầu tiên, bạn có các kỹ năng cơ bản của chủ nghĩa anh hùng và ý thức trả thù để duy trì động lực cho bạn. Tuy nhiên, khi đối mặt với những thách thức, bạn có thể dần dần cải thiện các đặc điểm của cộng đồng của bạn. Xem thêm &gt;&gt;&gt; Tải xuống Trò chơi thả vật lý mạnh mẽ và kỹ năng bơm mới nhất sẽ giúp anh hùng của bạn tiếp
tục, khi bạn đi du lịch, bạn càng trở nên nguy hiểm trên đường. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là nếu anh hùng của bạn chết, bạn sẽ phải bắt đầu cuộc phiêu lưu của bạn một lần nữa từ đầu. Bên trong Ronin: Samurai cuối cùng cũng có thể tận dụng lợi thế bis aa anh həng, thm chí khà siêu bão, tham gia vào cuộc gọi cúc đsu hoành tráng 1ng t, và bsn cng có từ nhn và t nhisu vt phm ích t nhng thđã b a h
a gc. Chuyàn và menu Mod ModMod Bt tMod thist h ađsu và sau khi bt MOD Tài thi 194 MB (194 MB)Tôi là WikiDown – Chuyên gia gia trọng lsnh vc Game – Chúc b an Thành Công!. Tt cs được hello world use HappyMod tải về Mod APK với tốc độ 3x. Tải xuống Ronin: The Last Samurai Mod APK trên HappyModDownload. Ronin: Samurai cuối cùng là một trò chơi đấu mực và rửa tay. Gameplay cũng
giống như hầu hết các trò chơi đấu tay đôi. Người chơi có thể phòng thủ khi kẻ thù tấn công, và sau đó tấn công mà không có đối thủ. Trò chơi này dành cho người chơi Yêu cầu vận hành rất cao. Người chơi phải hiểu thời gian của hành vi phạm tội và phòng thủ để làm cho nó qua cấp độ. Trò chơi này đòi hỏi rất nhiều kẻ thù để loại bỏ trong mỗi cấp độ. Vì vậy, thật khó cho hầu hết các cầu thủ để vượt
qua. Bây giờ bạn có thể tải về Ronin: The Last Samurai Mod. Mod này có một trình đơn cheat. Người chơi có thể kích hoạt God Mode và One Hit Kill Mode. Bằng cách này người chơi có thể dễ dàng vượt qua mức độ. Trò chơi vẽ kiểu đồ họa thuộc về vẽ mực. Gameplay tương tự như hầu hết các trò chơi đấu tay đôi, nhưng nó có chế độ đám đông đến nhiều người. Trò chơi thông qua một hệ thống cấp
phép. Một cấp độ đòi hỏi người chơi phải đánh bại nhiều đối thủ. Control Game tương đối dễ vận hành, nhưng rất khó để chơi trò chơi nổi bật Thiết kế hành động của trò chơi này rất tốt, người chơi có thể sử dụng phản công để đánh bại kẻ thù. Thiếu sót Quá khó để vượt qua cấp độ, và nhiều kẻ thù cần phải bị đánh bại Khó khăn Trò chơi tương đối khó để bắt đầu Ronin: The Last Samurai Mod Ronin:
The Last Samurai mod v0.30.260.52626 (menu menu) Tính năng: Menu menu của tôi sẽ cắt giảm bất cứ ai theo cách của tôi. Ngay cả một ngọn núi lớn! Được miêu tả thanh lịch theo phong cách vẽ mực và giặt giũ, đóng vai trò là samurai cuối cùng của thời kỳ chiến tranh tàn phá, trong đó ông mất chủ nhân mà ông phục vụ. Để trả thù cho cái chết của Thiên Chúa, bạn phải lên cấp, mở khóa khả năng
mới, thu thập các công cụ, và tiếp tục cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng quên: Con đường trả thù là rất nguy hiểm và đau đớn, và khi bạn chết, cách duy nhất là bắt đầu lại. Chỉ có một samurai thực sự hiểu cách một thanh kiếm bằng cách cắt giảm vô số kẻ thù sẽ tồn tại đến cùng và cuối cùng để lại tên của mình trong lịch sử! Trái tim! Ronin: The Last Samurai là miễn phí để tải về và chơi, nhưng
một số mặt hàng trong trò chơi có thể được mua bằng tiền thật. Nếu bạn không muốn sử dụng tính năng này, vui lòng chặn giao dịch mua trong ứng dụng trong cài đặt của thiết bị. Ngoài ra, theo Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật, phải ít nhất 15 tuổi để chơi trò chơi và cần có kết nối internet. [Tính năng trò chơi]● Chiến thắng trong trận chiến khá đơn giản. Đơn giản. tấn công hoặc bảo vệ.●
Bằng cách nhấn nút Block hoặc Attack, bạn có thể chống lại các cuộc tấn công của đối phương hoặc thực hiện Counter Flash ngay trước khi kẻ thù tấn công đất. Đừng quên rằng sự sống và cái chết phụ thuộc vào quyết định thứ hai được chia này!● Tập trung, Biến dạng thời gian, Tiêu diệt - Có được thế thượng phong trong trận chiến bằng cách tích cực sử dụng các kỹ năng khác nhau của mỗi loại vũ
khí.● Luôn bướng bỉnh bằng cách đánh bại các loại kẻ thù khác nhau đứng theo cách của bạn trên các chiến trường được kết xuất đẹp mắt. Nếu bạn không thể tìm ra mô hình của kẻ thù, cái chết là không thể tránh khỏi!● Những kẻ thù mạnh mẽ xuất hiện trong mỗi chương có mô hình chiến đấu độc đáo và không nên đánh giá thấp. Bằng cách đánh bại kẻ thù mạnh mẽ, bạn có thể kiếm được chiến lợi
phẩm đặc biệt để cải thiện hơn nữa khả năng chính của mình.● Mở khóa các khả năng mới thông qua đào tạo, thu thập và nâng cấp các thiết bị khác nhau để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.● Những người bạn thú cưng có khả năng đặc biệt sẽ là những người bạn đáng tin cậy duy nhất của bạn trong các trận chiến cô đơn. [Thuật sĩ Cho phép Ứng dụng] Khi chơi trò chơi, chúng tôi yêu cầu ứng dụng cho
phép cung cấp các dịch vụ sau. Nếu bạn không cho phép quyền ứng dụng bắt buộc, bạn sẽ không thể chơi trò chơi.● Quyền ứng dụng bắt buộc ảnh/phương tiện/tệp: Bắt buộc để lưu trữ tệp và dữ liệu trò chơi. Hãy yên tâm rằng chúng tôi không truy cập ảnh và tệp của bạn.● Cách từ chối quyền ứng dụng Android 6.0 trở lên: Thiết đặt &gt; Ứng dụng &gt; Chọn Quyền ứng dụng &gt; Danh sách quyền ứng
dụng &gt; Chọn Từ chối quyền ứng dụng.-Android 6.0 trở xuống: Nâng cấp hệ điều hành để từ chối quyền ứng dụng hoặc xóa ứng dụng [Hỗ trợ khách hàng]Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua cài đặt &gt; nút Hỗ trợ khách hàng hoặc gửi email đến địa chỉ [email protected][Facebook] Điều khoản dịch vụ] termsofservice[termsofservice[Chính sách bảo mật] Download Infomation Size 185.1MB Version
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RECEIVE_BOOT_COMPLETED INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE WRITE_EXTERNAL_STORAGE READ_PHONE_STATE READ_EXTERNAL_STORAGE RECEIVE C2D_MESSAGE BILLING FOREGROUND_SERVICE SYSTEM_ALERT_WINDOW Permission Text OTHER: Cho phép truy cập vào máy rung. Cho phép sử dụng WakeLocks
PowerManager để giữ cho bộ xử lý không ngủ hoặc màn hình không bị mờ. Cho phép các ứng dụng để nhận ACTION_BOOT_COMPLETED phát sóng sau khi hệ thống kết thúc khởi động. Cho phép ứng dụng mở ổ cắm mạng. Cho phép truy cập thông tin về mạng. Cho phép các ứng dụng để tạo ra một cửa sổ bằng TYPE_SYSTEM_ALERT, được hiển thị trên tất cả các ứng dụng khác. LƯU TRỮ: Cho
phép các ứng dụng ghi vào bộ nhớ ngoài. Cho phép ứng dụng đọc lưu trữ bên ngoài. ĐIỆN THOẠI: Chỉ cho phép đọc quyền truy cập vào trạng thái điện thoại, bao gồm số điện thoại thiết bị, thông tin mạng di động hiện tại, trạng thái cuộc gọi liên tục và danh sách tài khoản điện thoại đã đăng ký trên thiết bị. Hệ điều hành Min Sdk 21 Phút Sdk Txt Android 5.0 (LOLLIPOP) Target SDK 29 Target Sdk Txt 29
Multi Window Không hỗ trợ màn hình nhỏ, bình thường, lớn, xlarge Cpu armeabi-v7a Open Gl Int 0 Hỗ trợ Mật độ Có Mật độ 120, 160, 240, 320, 480, 640, 65534, 65535 Tính năng người dùng Sử dụng tính năng phần cứng Tính năng màn hình: khác. Ứng dụng yêu cầu thiết bị sử dụng hướng dọc hoặc ngang. Nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ cả hai hướng, thì bạn không cần phải khai báo bất kỳ tính năng
nào. Sử dụng các tính năng phần cứng của Màn hình cảm ứng không có tính năng: Ứng dụng này sử dụng hệ thống radio điện thoại toàn cầu cho hệ thống truyền thông di động (GSM). Ứng dụng sử dụng khả năng cảm ứng đa điểm cơ bản của thiết bị, chẳng hạn như cho các cử chỉ chèn ép, nhưng ứng dụng không cần theo dõi cảm ứng một cách độc lập. Đây là bộ siêu của tính năng
android.hardware.touchscreen. Ứng dụng sử dụng khả năng cảm ứng đa điểm nâng cao của thiết bị để theo dõi hai hoặc nhiều dấu chấm một cách độc lập. Tính năng này là một superset của android.hardware.touchscreen.multitouch tính năng. Sử dụng other.#The ứng dụng này yêu cầu thiết bị sử dụng hướng dọc hoặc ngang. Nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ cả hai hướng, sau đó bạn không cần phải khai
báo một trong các tính năng.#: Chữ ký Md5 E89B158E4BCF988EBD09EB83F5378E87 Chữ ký 61ED377E85D386 A8DFEE6B864BD85B0BFAA5AF81 Sha256 A40DA80A59D170CAA950CF15C18C45 4D 47A39B26989D8B640ECD745BA71BF5DC Có giá trị từ thứ Sáu 29 tháng 2 02:33:46 CET 2008 cho đến khi: Tu 17 Tháng Bảy 03:33:46 CEST 2035 Serial Number 936eacbe07f201df Android
Developer Ou Android Organization Android Locale Mountain View Country US City California California
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