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Lego batman beyond gotham mobile

Santa Equipe de Superville, Batman! Ness Jogo, Batman une suas forças com os super heróis do universo dos quadrinhos da DC se a nação jornada a diferentes Planetas Lanterna para impedir que o malignobriak destrua a terra. Jog 45 sente falta de Desblocky da Srta. de 100 pessoas. Oh Jogo Conte com 45 Misoas Desalination de Quobra-cabeças e, mesmo que o batman fale o contrário, ele precisa de ajuda para acabar com o
Brainiac.O bom é que tem mais de 100 personagens para jogar e, desbloquear Como Canário Negro, Solomon Grundy, Ciborgue e o Coringa. Piso ou Traje Tecnológico fazer robin, usado para hackear computação. Os Jogadores Tamboum Podam Desbloker trajes com habilidades especiais, outros personagens Lego e seguir para 45 misses for De Gotham. Como Asperdo, como mecânicas de Jogo São como mesmas de um jogo
lego. Waka Tum Uma Aventura Tonto na Tala, Elm Dakalas Piadas Estranha que a Warner Bros é tão boa em fazer. Wecha Vai Se Hoover Por Allogony do zero, construir e destruir coisas. Wecha Vai Lutar e Resolver quebra-cabeças ao mesmo tempo, então prepare super herói seu! Esse jogo também tem uma dublagem incrível: Kevin Smith, Stephen Amell, Adam West (Como o Batman clássico) e Conan O'Brien. Este aplicativo
só está disponível na loja de aplicativos para iPhone e iPad. LEGO® Batman: Gotham Pass requer iOS 8 ou posterior e é compatível com iPhone 4S e iPad2 e dispositivos posteriores.**A franquia Lego Batman mais vendida retorna deste mundo, uma aventura cheia de ação! Jogue como Batman e una forças com personagens do universo da DC Comics enquanto você explode no espaço sideral para impedir que o evil Brainiac
destrua a Terra.100+ PERSONAGENS JOGÁVEISPlayplay e desbloquear mais de 100 personagens com poderes e habilidades incríveis, incluindo membros da Liga da Justiça, grandes personagens lego como Solomon Grundy, heróis e vilões lanterna, e muito mais. Nota: Você pode ganhar todos os caracteres e recursos sem compras adicionais. Desbloqueie ternos especiais com habilidades únicas e forças de heróis ainda
maiores com super trajes como o traje de demolição mais leve do Batman, o terno techno hacker de elite de Robin, o terno furtivo anônimo de Cyborg, e o complicado terno fictício do Coringa.45 Missões além de GOTHAMAventura através de uma história original ambientada no espaço sideral e mundos das lanternas que incluem Zamaron e Odiam ou visitam domínios familiares da DC no Hall da Justiça , e A Torre de Vigilância da
Liga da Justiça.Ainda mais personagens colecionam personagens amados como Batman Beyond, O Cavaleiro das Trevas e Batman de 66 ao longo do ano com muito mais a caminho (em breve)! Estilos de controle dinâmico Alternar entre controles clássicos e touchscreen para encontrar o estilo de jogo que melhor lhe convém. 15 de dezembro de 2015 Versão 1.4.6 Este aplicativo foi atualizado pela Apple para usar o último
certificado de assinatura da Apple. A conta da casa de Gothm está à mão, seja o herói Got'ahm está chegando! Bem a tempo para as férias, a Banda Cavaleiro das Trevas chega ao celular com um fã Os personagens da trilogia de filmes de sucesso incluem O Cavaleiro das Trevas (Batman), Duas Caras, Espantalho, Ban (versão do Cavaleiro das Trevas) e O Coringa (versão do Cavaleiro das Trevas). Por que você está tão sério?
A dupla dinâmica leva para as estrelas em uma aventura de bater branco que toda a família vai adorar. Quando você viaja da Bat Cave para a torre de vigilância da Liga da Justiça para o espaço profundo, brincadeiras engraçadas e quebra-cabeças de luz se transformam para o clássico jogo lego®. E com mais de 100 personagens jogáveis - todos desde os pilares da DC (Flash, Mulher Maravilha, Sinestro) até pelo menos
deliciosamente conhecidos (Atrigan, The Plastic Man, Stargirl) - o serviço de fãs é irrealista. Depois de ganhar Lego Batman: DC Superheroes, eu queria jogar outro jogo lego Batman então eu fui para a loja de aplicativos e encontrei este jogo. Achei muito divertido e trouxe. Depois que baixei, fui abrir o jogo e ele carregou, cliquei em um novo jogo, e então quando pedi controles, cliquei no Classic. Ele olhou para a carga, mas
depois bateu depois de alguns segundos, eu tentei novamente e ele fez o mesmo. Eu apaguei e depois re-baixei o jogo. Fez a mesma coisa. Eu apaguei de novo, oclamei meu iPad e re-baixei o jogo uma segunda vez. Então agora eu não sei o que fazer porque eu paguei $4.99 por um jogo sem atodoado eu entrei e ele me expulsou, e então eu me juntei novamente e funcionou. Esse era o meu menor problema. Quando eu jogava
o jogo, os cortes eram telas pretas com legendas. Uma vez que a cena de corte a tela vai ficar preta sem som e eu vou ter que fechar o aplicativo completamente e voltar. Depois de um tempo percebi que poderia pular os cortes tocando duas vezes nas legendas na parte inferior da tela, no entanto, houve um problema com ele também. Estou no nono nível e estou completando, mas o cortador está chegando... O cortador não tinha
palavras ditas, não havia legendas para eu dobrar a torneira e pular o cortador. A tela fica preta quando a cena de corte acaba e nenhum áudio é ouvido. Então eu desligo o aplicativo e reiniciá-lo, mas isso significa que eu não completei o nível. Eu estava preso no mesmo nível, eu estava preso com a tela do título zombando de mim, dizendo que eu estava 9,5% feito com o jogo. Quando eu tocava os níveis eles mesmos, eles eram
divertidos e não havia falhas, mas agora eu não posso mais jogar. Baixe este aplicativo se você quiser pagar para jogar 9,5% do jogo. A desenvolvedora, Warner Bros., não forneceu detalhes de suas práticas de privacidade e tratamento de dados para a Apple. Para obter mais informações, consulte a política de privacidade do desenvolvedor. O desenvolvedor será obrigado a fornecer informações de privacidade quando enviar sua
próxima atualização do aplicativo. Grande sucesso nos aplicativos política de privacidade toting consoles o título de Lego Batman 3: Beyond Gothan, Agora o jogo pode Sir jogado em qualquer lugar através de seu smartphone ou tablet com iOS. Lançado pela Warner Bros. Interactive Entertainment em conjunto com o Grupo Lego, TT Games e DC Entertainment, Lego Batman: Além de Gotham é Om jogo de Aventura Ação e
conteúdo que agradarão qualquer fã. Assumindo o papel do Cavaleiro das Trevas, o ator viaja para o espaço para evitar que Brainiac destrua a Terra. Além do Batman, você poderá controlar uma série de outros personagens famosos da DC, bem como comprar pacotes de personagens da série Batman do futuro, a franquia Batman do Cavaleiro das Trevas, o Arqueiro Verde, a clássica série de TV batman, e muitos outros. Por
enquanto, o jogo está disponível apenas para iOS e não pode ser baixado a partir deste link. A versão para Android deve sair em breve. Seis jogos podem ser baixados sem pagar nada em comemoração ao Dia do Batman.Há jogos de 1 ano
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