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Game danh dan piano blackpink

GameVui khuyến nghị: Chơi các trò chơi lành mạnh, vui nhộn, hợp lý hóa thời gian, tận hưởng cuộc sống lành mạnh, làm việc tốt và làm việc tốt. Black Pink có phải là thần tượng của bạn? Bạn có phải là fan hâm mộ lớn của Black Pink? Nếu câu trả lời là có, đừng ngần ngại hơn nữa, hãy
cùng tham gia trò chơi 24h của trò chơi Black Pink vô cùng thú vị dưới đây nhé! Nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Black Pink đang khuấy động thị trường âm nhạc trên toàn thế giới. Vũ đạo và âm thanh của 4 cô gái xinh đẹp quyến rũ mọi con mắt! Bây giờ chúng ta hãy xem game24h.vn
blackpink! Người chơi chơi trò chơi Black Pink sẽ tham gia lăn bóng trên đường đến vực thẳm thử thách. Chỉ có một chút thiếu sót dừng lại trò chơi! Quả bóng tròn sẽ phá vỡ độ sâu. Nhưng điều đó có liên quan gì đến màu đen và hồng? Điều đặc biệt thú vị trong trò chơi Black Pink 24h
này là bạn sẽ nhận được những lời chúc mừng cô gái BLACKPINK xinh đẹp này. BlackPink sẽ sử dụng những ca khúc được yêu thích nhất để cổ vũ cho bạn! Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, phải không? Click vào đây để xem làm thế nào thú vị Blackpink trò chơi thực sự là! Bật loa và
thưởng thức âm nhạc! Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi là màu hồng đen: lăn bóng trên đường trên cả hai mặt vực thẳm, chỉ có sơ suất nhỏ sẽ dừng trò chơi. Một số trò chơi hay như Blackpink nên thử black pink trò chơi trực tuyến 24h: Sử dụng chuột để thực hiện các hoạt động trò chơi.
TRÒ CHƠI VIDEO24H &amp; CÁCH cài đặt FLASH cho GAMINGVui khuyến cáo: Chơi các trò chơi lành mạnh, vui chơi, tổ chức thời gian thích hợp, tận hưởng cuộc sống lành mạnh, làm việc tốt và làm việc tốt. Magic Tiles 3 Tạo piano, trống, nhạc guitar chỉ với một vài quy trình Ứng
dụng này chỉ có sẵn cho cửa hàng ứng dụng iPhone và iPad. Magic Tiles cho Blackpink sẽ thách thức các bài hát Blackpink yêu thích của bạn để phản xạ và thời gian phản ứng trong khi chơi piano bao gồm! LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHƠI----------------------------------Play là khá đơn giản và dễ
dàng để chơi:- chạm vào gạch piano màu đen và tránh gạch trắng để hoàn thành bài hát.- mỗi khi bạn hoàn thành bài hát, nó sẽ xảy ra nhanh hơn! - chống lại lâu hơn, có nhiều phần thưởng! TÍNH NĂNG----------------------------------- Trò chơi được tăng cường với gạch đặc biệt như ghi chú
dài và khối tiền thưởng.- 5 công cụ khác nhau!- Biểu ngữ trực tuyến để cạnh tranh với những người chơi khác.- Lô jackpot hàng ngày.- Hoàn hảo cho nhấp nháy! DISCLA ---------------------------------- đây là một ứng dụng làm quạt không chính thức. Blackpink không được liên kết hoặc phê
duyệt bởi các đội ngũ quản lý hoặc hãng thu âm. 20/11/2018 Phiên bản 1.9.3 - Các bài hát hoàn toàn mới được thêm vào!- Sửa lỗi nhỏ. BlackPink đã phát hành một video âm nhạc mới có tên How You Like That, và trò chơi không cập nhật nó, và ứng dụng không được cập nhật với album
The Album của BlackPINK. Chúng tôi hy vọng sẽ cập nhật thêm: Nhà phát triển Ryan Balieiro đã không cung cấp cho Apple thông tin chi tiết về cách đảm bảo quyền riêng tư và xử lý dữ liệu Họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển. Nhà phát triển
sẽ phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ trình bày bản cập nhật tiếp theo cho ứng dụng. Hỗ trợ chính sách bảo mật ứng dụng
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