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bánh phù hợp với 3 mania - trò chơi rất thú vị! Gặp gỡ những chiếc bánh ngon! Tham gia động não miễn phí dễ thương nhất ngay bây giờ!  du lịch trong thế giới bánh ngọt, hơn 420 cấp độ thú vị đang chờ đón bạn! Làm sạch cùng một loại bánh, đánh bại thợ làm bánh và đầu bếp ác!-----------------------------------------------Dan để chơi★ Trao đổi bánh để nghiền nát!★ Thu thập các nguyên liệu bánh ngon:
kẹo, bánh quy, sô cô la, mật ong, thạch... ★ kết hợp kẹo để đánh bại thợ làm bánh và đầu bếp ma quỷ ★ thách thức để giành chiến thắng HUGE BONUS! Đặc điểm của động não★ Hơn 420 cấp độ ngon!★ Hơn 10 tổ chức cấp trò chơi! ★ Vượt qua cấp độ 30 để mở khóa thách thức!★ Cấp độ Tham gia động não!★ tên lửa đẩy ma thuật khác nhau.★ Thu thập tiền thưởng hàng ngày cho một giải thưởng
ngon! Chơi với bạn bè★ Kết nối với Facebook và chơi với bạn bè!★ Xem bạn bè của bạn trên map!★ Đồng bộ hóa trò chơi trên các thiết bị và nền tảng! Dễ dàng và thú vị★ dễ dàng và thú vị, đồ họa tuyệt vời ★ chỉ cần trao đổi và kết hợp với ngón tay độc đáo của bạn! Không giới hạn thời gian★ chơi theo tốc độ của riêng bạn! Không có wifi? Không có vấn đề!★ chơi bạn có thể chơi ngoại tuyến. Cake
Match 3 Mania hoàn toàn miễn phí để chơi, nhưng một số vật phẩm tùy chọn trong trò chơi yêu cầu thanh toán. Bạn có thể tắt tính năng thanh toán bằng cách tắt tính năng mua hàng trong ứng dụng trong cài đặt của thiết bị. E-mail:sweetcake@puzzlejoy.com.Travel thiên đường bánh hấp dẫn này! Vui chơi bánh phù hợp với 3 Mania! Trang 2 Cake Crushing Mania 10.0 One Hit Game Download APK Cake
Jam Drop 10.0 Xinyue Game Download APK Fruit Genies - Trò chơi miễn phí 2020 Bigcool Games Download XAPK Juice Pop Mania: Free Tasty Match 3 Puzzle App Cooks Download APK Sugar Hunter: Match 3 Puzzle 6.7 SUPERBOX. INC Download XAPK Cookie Amazing Crush 2020 - Free Match Blast ZY Puzzle Download XAPK Fruits POP: Match 3 Puzzle 10.0 SUPERBOX. INC Download XAPK
Candy Broken Crazy Gameone Download APK Monster Puzzle Village: 2020 Best Puzzle Adventure Enp Game Download Xapk Candy Candies Entertain: Match-3 Puzzle ENP Game Download XAPK Sugar POP - Sweet Match 3 Puzzle SUPERBOX. INC Download XAPK Sweet Crunch - Matching, Blast Puzzle Infinigames Download APK Sweet Cookie Crush: Match 3 Puzzle Dodam Games, Inc.
Download XAPK Matching Madness: Match 3 Puzzle Tiny Tactics Games Download XAPK Cake Blast  Free Match-3 Game  RV AppStudios Download XAPK Sweet Candy Puzzle: Crush &amp; Pop Free Match 3 Game Ceiling Jewel Download APK Food Crush 10.0 V2R Download XAPK Hello Candy Blast: Puzzle &amp; RelaxBOX INC Download XAPK Sweet Candy POP: Free Match 3 Puzzle
DODAM GAME, Inc. Download XAPK Witch Candy 10.0 gameone Download APK Fruits Magic Sweet Garden: Match 3 Puzzle SUPERBOX. INC Download APK Candy House Fever - 2020 Free Match Game 10.0 LETS FUN - Publisher of Match 3 Puzzles Download APK Gummy Candy Blast - Free Match 3 Puzzles Up Entertainment Download XAPK Witch Puzzle - Magic Match 3 8.0 Upbeat Games:
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kẹo XAPK 2020: Kết hợp 3 tựa game miễn phí mới không wifi 10.0 Kỹ năng: Phù hợp miễn phí 3 câu đố vui mới gây nghiện XaPK Thiên Tào Kẹo dẻo - Thin đu 3 đốu trò chơi chơi 10.0 RV AppStudios Tài nguyên ngọt ngào mới Của XAPK Cú đấm: #1 Câu đố miễn phí 3 trò chơi MobOwl Game - Trận đấu kẹo miễn phí 3 Puzzle Ngay XaPK Jewel Castle™ - Trận đấu cổ điển 3 Puzzle IVYGAMES Xưa về
APK Hoa Quả: Táo cầu vŭņng 9.5 Springcomes Đường APK Kẹo Ngọt Mania - Miễn phí Phù hợp 3 Puzzle LETS FUN - nhà phát hành match 3 câu đố Đồ APK Jewel Witch - Chơi BóNg Đồng <1> < 4> ghép hình hài hước hay nhσt 10.0 V2R Lượt xapk Fruit Delight Burst: Match3 Sweet Puzzle Adventure CookApps play Cho về XAPK Cookie Jam Blast™ New Match 3 game | trao đổi Candy 9.7 Jam City,
Inc. Đồ ẩm thực APK Pop: Food Puzzle King năm 2020 ENP Game Tài liệu XAPK Best Cookie Maker: Fantasy Match 3 Puzzle Braeve Tàu Lượn xapk kẹo ngọt - Game xếp hình ngọt ngào ngọt ngào dễ thương CookApps Games Lượt xem đồ chơi APK Sweet Bear POP: Match 3 Puzzle GAME, Inc. Tài liệu xapk Jewel Town - 10.000 + Phù hợp với 3 cấp độ 10.0 Ivy Ngay APK Crazy Cake Swap: Matching
Games 10.0 Zynga ZyngaG APK Jewels Match Blast - Match 3 Puzzle LETS FUN - Nhà xuất bản của Match 3 Puzzle Tung tăng APK Juice Jam - Puzzle &amp; Trận đấu miễn phí 3 Trò chơi 10.0 Jam City, Inc. Rất nhiều bánh ngon! Tham gia trận đấu dễ thương nhất 3 cuộc phiêu lưu câu đố MIỄN PHÍ ngay bây giờ! Khám phá trong trận đấu bánh 3 Mania thế giới, 420 + cấp độ giải trí đang chờ đợi bạn!
Phù hợp với cùng một loại bánh, đánh bại các thợ làm bánh ma quỷ và nấu ăn! Mang lại cho bạn bè của bạn với nhau để phá vỡ kỷ lục trong nhiệm vụ bánh này! Bạn có thể chơi với những chiếc bánh hấp dẫn mà không cần WIFI bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRAO ĐỔI PLAYCake và phù hợp với 3 hoặc nhiều hơn bánh ngọt ngào của cùng để nghiền nát! Thu thập vật liệu bánh
ngon: kẹo, cookie, sô cô la, mật ong, thạch, đá lolly và như vậy! Phù hợp với đồ ngọt để đánh bại thợ làm bánh ma quỷ và đầu bếp! Thách thức để giành chiến thắng HUGE BONUS! CAKE MATCH 3 MANIA FEATURESOver 420 cấp độ ngon, thêm vào thường xuyên! Hơn 10 chế độ chơi như không có khác! vượt qua cấp độ 30 để mở khóa các cấp độ thách thức! Là một Master Cake Maker, trao đổi và
phù hợp với bánh và kẹo để đánh bại thợ làm bánh xấu! Bánh ngon, bọc và sọc kẹo đặc biệt, màu Bombs.Various tên lửa đẩy ma thuật khác để giúp hoàn thành cấp độ. Thu thập tiền thưởng hàng ngày cho một giải thưởng ngon! CHƠI VỚI FRIENDSConnect vào Facebook và chơi với bạn bè! Xem bạn bè của bạn trên bản đồ! Đồng bộ hóa trò chơi trên nhiều thiết bị và nền tảng! DỄ DÀNG VÀ vui vẻ
playeasy để kiểm soát, vui vẻ để chơi, đồ họa tuyệt vời! Chỉ cần trao đổi và phù hợp với ngón tay duy nhất của bạn!NO TIME LIMITPlay theo tốc độ của riêng bạn!NO WIFI? Không vấn đề gì! Trò chơi bạn có thể chơi ngoại tuyến. Bánh 3 Mania là hoàn toàn miễn phí để chơi, nhưng một số tùy chọn tùy chọn hàng hóa sẽ yêu cầu thanh toán. Bạn có thể vô hiệu hóa tính năng thanh toán bằng cách vô hiệu
hóa giao dịch mua trong ứng dụng trong cài đặt thiết bị của mình.Email:sweetcake@puzzlejoy.com.Thực hiện một hành trình trong bộ sưu tập bánh hấp dẫn này! Vui chơi bánh phù hợp với 3 Mania! Cake Match 3 Mania 1.11.0 Apk Mod là một trò chơi Arcade AndroidDownload phiên bản cuối cùng Cake Match 3 Mania Apk Mod For Android với liên kết trực tiếpGet đã sẵn sàng cho trận đấu dễ thương nhất
3 cuộc phiêu lưu câu đố! Tham gia cuộc phiêu lưu khó quên này, chơi với bạn bè của bạn, đánh bại các đối thủ cạnh tranh để được một MASTER Cake Maker! bánh phù hợp với 3 mania là một trận chiến thương hiệu mới 3 câu đố như không có khác! Cake Match 3 Mania có hơn 220 cấp độ, và một số cấp độ sẽ được thêm vào thường xuyên, mỗi cấp độ được thiết kế chuyên nghiệp. Nó làm cho bạn tiếp
tục chơi miễn phí! làm thế nào để chơi ★ trao đổi bánh và phù hợp với 3 hoặc nhiều hơn bánh ngọt ngào của cùng để nghiền nát! ★ thu thập vật liệu bánh ngon: kẹo, cookie, sô cô la, mật ong, thạch, đá lolly và như vậy! ★ đồ ngọt phù hợp để đánh bại thợ làm bánh và đầu bếp xấu! ★ thách thức trò chơi để giành chiến thắng tiền thưởng rất lớn! CAKE MATCH 3 MANIA TÍNH NĂNG ★ hơn 220 cấp độ
ngon, nhiều hơn nữa được thêm vào thường xuyên! ★ hơn 10 chế độ chơi như không có khác! ★ Pass cấp 30 để mở khóa các cấp độ thách thức và nhận được tiền thưởng rất lớn! ★ là một Master Cake Maker, trao đổi và phù hợp với bánh và kẹo để đánh bại thợ làm bánh xấu! ★ ngon, bọc và sọc kẹo đặc biệt, bom màu sắc và tên lửa đẩy huyền diệu khác để giúp hoàn thành cấp độ. ★ thu thập tiền
thưởng hàng ngày cho một giải thưởng ngon! CHƠI VỚI BẠN BÈ ★ kết nối với Facebook và chơi với bạn bè! ★ xem bạn bè của bạn trên bản đồ! ★ đồng bộ hóa trò chơi trên nhiều thiết bị và nền tảng! TRÒ CHƠI DỄ DÀNG VÀ ★ dễ điều khiển, thú vị để chơi, đồ họa tuyệt vời! ★ chỉ cần trao đổi và phù hợp với ngón tay duy nhất của bạn! KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN ★ Chơi theo tốc độ của riêng
bạn!NO WIFI? Không vấn đề gì! ★, bạn có thể chơi ngoại tuyến. Cake Match 3 Mania hoàn toàn miễn phí để chơi, nhưng một số vật phẩm tùy chọn trong trò chơi yêu cầu thanh toán. Bạn có thể tắt tính năng thanh toán bằng cách vô hiệu hóa giao dịch mua trong ứng dụng trong cài đặt của thiết bị. Thưởng thức trận đấu bánh miễn phí này 3 trò chơi! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, vui lòng
cho chúng tôi biết qua email: cakerush@linkdesks.com.Hãy vui vẻ chơi Cake Match 3 Mania! bánh phù hợp với 3 mania apk modcake trận đấu 3 mania apk modwhats mới: tải về phiên bản mới này và sẵn sàng để ... Tính năng: ★ thưởng thức 25 cấp độ mới trong tập mới! Hơn 220 cấp độ đang chờ đợi bạn! ★ 5 cấp độ thách thức mới được thêm vào! ★ Pass Level 10 để mở khóa Lucky Spin MIỄN PHÍ!
★ sửa lỗi và cải tiến hiệu suất. Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ và phản hồi, và chắc chắn để cập nhật các trò chơi lên phiên bản mới nhất để truy cập tất cả các nội dung mới! Hacks: 1.) tiền xu * 2.) cuộc sống* 3.) tên lửa đẩy + 4.) không có quảng cáo * không giới hạn + mở khóa Google Play
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