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Сторінка 25 Сторінка 26 Ця гра знаходиться в списках відтворення Якщо ця флеш гра не працює, перейдіть сюди по допомогу. Використовувати клавіші зі стрілками для запуску або ковзанах через 3-вимірний курс. Якщо гра здається занадто швидкою, натисніть пауза (або
натисніть кнопку p) і встановіть частоту кадрів на високий рівень. Це зробить його трохи легше для вас, щоб прибити ці стрибки відмінно! Ця гра вимагає величезної концентрації і запам'ятовування! Килимок! Грати в класичну гру стратегії. Ви можете кинути виклик своєму
комп'ютеру, другу або приєднатися до матчу проти іншого онлайн-гравця. Гойдалки через джунглі від дерева до дерева! Бити рівнів, щоб розблокувати нові шкури мавпи. Пожвавити своїх супротивників на кінцевій арені коптер. Захопити модернізацію і наддержави,
уникнути токсичного туману, і бути останнім літати! Отримати на повітряній кулі і підготуватися до пригод! Вирішити новий квест на кожному острові. Перевірте свою ціль в онлайн багатокористувацької! Гонка вашого супротивника, щоб дістатися до нуля в першу чергу. Вам
доведеться обчислити свій власний обліковий запис. Грати в класичну гру, або змішати його з усіма новими режимами дії: вогняні кулі, бластери, гравітаційні свердловини, і багато іншого! Ваш ананас опинився в пастці на вершині величезної вежі! Стрибати через лавові
ями і ухилитися від небезпечних пасток, щоб врятувати його. Рости вашої цивілізації в епоху бронзи. Збирайте їжу, дослідницькі технології, убезпечуйте себе від інших цивілізацій і будуйте диво світу! У цьому дивному і незвичайному світі не можна стрибати. На щастя, гори
під ногами можна назвати. І забруднити смердючість. Давайте котитися! Спочатку це може виглядати не так, але у нас є відчуття, що ви будете заробляти трильйони очок в будь-який час. Сторінка 2 Фокус... Розслабитися... Реліз! Мета вашого пострілу ретельно і
використовувати вітер, щоб вдарити bullseye. Дірка в одному! Вишикуйте свої знімки, щоб отримати низьку оцінку. Принесіть свій кращий гольф гойдалки на цьому божевільному неоновому полі. Як твій триочковий? Мета над захисниками і перешкоди, або розбити прямо
через них! Наскільки висока ваша ІК річ? Подивіться, як мало рухається потрібно вам, щоб отримати цей маленький я q Ball тварюка до своєї мети! Знайшовши приховані скарби, поховані на пляжі, Саймон і його брат повинні захистити його від піратів, вікінгів та інших
злодіїв скарбів! Це продовження завантажується з кращою графікою, дивовижною фізикою, і навіть більш дивними головоломками, ніж оригінал. Зийди свій найкращий знімок! Потрапити в свій бак і отримати прокатки! Перемогти ворогів, збирати гроші і купити танк
модернізації. Вам доведеться витрачати свої гроші мудро, щоб перемогти жорсткіше Це одна дивна мініатюрна гра в гольф! Мета вашого пострілу ідеально, щоб отримати м'яч у всіх 18 отворів. Тепер, коли ви закінчили академію, ви готові до реальних липких місій ніндзя.
Запустити свою мету і бігти! Збити вежі з зелених блоків в цьому божевільному lunatic Гра. Кожен постріл коштує очок, тому ретельно плануйте і використовуйте найменший м'яч можливо. Увімкніть двигун і стріляти гармати! Вибух ворогів і захопити їх готівкою. Зробити ваш
танк супер-потужний з новою зброєю і модернізації! Готові. Мета. Полум’я! Повернути важелі, фліп перемикачі і дезп через портали, щоб забити кошик в цій божевільній грі фізики! Стріляти баскетбольні з гармати в обруч! Але спочатку ви повинні очистити свій шлях! Хочете
грати в гольф у космічному просторі? Вибити м'яч для гольфу через арку з якомога менше ударів, як це можливо. Це обідня перерва! Почніть слінг павутини стиль! Захопити мух і загорнути їх на вечерю. Але беріться подалі від тих довк-бджіл! Готовий, мета, стріляти! Лінія
вашого пострілу і збити всі кольорові цукерки з як кілька пострілів, як це можливо. Готовий, прицілься, стріляй! Мета бульбашки і підключити відповідні кольори, щоб очистити їх так швидко, як ви можете. Стає все важче! Ти можеш йти в ногу? Готові до рикошету? Лінія кутів
і стріляти кулі назад в цеглу. Не дуже близько, ці кулі упакувати важкий удар. Вороги закликали до підкріплення. Тільки ви можете захистити острів! Модернізувати арбалет і потопити свої кораблі. Допоможіть цим стрибкам помилок уникнути семінару! Перейдіть на портал,
уникаючи небезпечних пасток. Це день народження тата Лонглега! Слінгові сітки і піднятися по будинку і доставити шматочки торта на день народження до них. Повертаючись зі своєї останньої пригоди, Ератостен відкрив скарбницю древніх сувоїв у бібліотеці Олександрії!
Допоможіть йому знову подорожувати Єгиптом і поширювати свої знання. У вас є нова місія: врятувати зниклих бджіл. Стрибати в дію і використовувати мотузку гойдалки навички, щоб знайти їх і принести їх додому. Запустити зомбі з гармати і в щасливі обличчя в цьому
божевільному продовженні. Мета і нехай ці ганчір'яні ляльки літати! Він повернувся, і він голодний! Допомога синій тварюка зловити деякі різдвяні цукерки в цій зимовій країні чудес. Допомога тато Longlegs пакет летить в подарунки дочки на свята. Але будьте швидкими,
часу залишилося не так багато! Захопити дев'ять прасок і голову назад в космос для деяких божевільних галактичних гольф. Використовуйте планетарні гравітаційні свердловини, щоб отримати отвір в одному. Бананові мавпи опинилися в пастці! Стріляти правильні
бульбашки, щоб звільнити ваш обід. Цей міхур поппер поставляється з твіст. Візьміть правильні постріли, щоб поп їх усіх і вдарив золоту зірку! Допоможіть татові довгоногим зловити всіх мух у своїй павутині. Але слідкуйте за богом, які переслідують його навколо! Розбити
всі яйця, стріляючи скелети з гармати. Не дозволяйте яйцям падати з екрану! Велике продовження популярної гри з м'ячем. Допоможіть маленькому синьому тварюці зловити його цукерки шматок! Відкупись, або зачарую! Допомога маленька синя тварюка зібрати його
цукерки в цьому страшному світі Хеллоуїна. Допомогти ніндзя стрибати навколо тренувальних майданчиків в прагнучи стати майстром ніндзя. Вам потрібно буде з'ясувати кращий маршрут і як боротися з перешкодами. Подорожуйте по Єгипту і підбирайте сувої для
навчання селян. Мета полягає в тому, ваш постріл і ваша сила поширювати знання по всій землі. Мумія втратила голову! Допоможіть встановити його через перешкоди і отримати його безпечно повернутися до його саркофага. Смішні зйомки гри, де вам потрібно зробити
кластери з трьох однакових кольорів ... Перш ніж всі вони занадто низько. Блозік повернувся! Кидати кулі на баштових блоків, щоб збити їх і досягти цільової оцінка. Кожен постріл коштує очок, так що використовувати найменший м'яч ви можете. Стріляти нечіткі гарматні
яблуні, щоб перетворити коробки в колір, який відповідає маленькому хлопцеві всередині кожної коробки. Це просто не отримати більше задоволення, ніж це! Продовження популярної гри Color World! Стріляти нечіткі різнокольоровані гарматні яблуні на коробках, щоб
перетворити їх в той же колір, як маленький хлопець всередині коробки. Я грав у цю гру, поки мої руки не боляче. Це велика арифметична практика, поки ви отримаєте знімати речі. Чи може життя бути набагато кращим за це? Допомога маленька синя тварюка зібрати його
цукерки в цьому дивному механічному світі. Захопити передач, коробки та інші предмети, щоб тягнути тварюки до них. Допомога тато Longlegs доставити святкові подарунки для своєї дитини дочки. Стріляти павутину, щоб піднятися на стіни, забрати подарунки, і
перемістити об'єкти. Запуск зомбі через перешкоди в цій дуже прохолодно головоломки. Мета для щасливих облич і нехай ці ганчір'яні ляльки літати! Тридцять п'ять класних рівнів на цій стратегії зйомки, майстерність і логічна гра. Ваша мета полягає в тому, щоб збити сині
блоки, зберігаючи зелені блоки на. Чи можете ви отримати м'яч на порталі? Вам потрібно буде прицілитися і час вашого пострілу, щоб виграти. Попередження: Після того, як ви натиснете рівень 8 він стає набагато важче!! Мета і запустити кулі, щоб перекинути структуру.
Вам потрібно буде думати наперед і планувати свої кроки! Збити вежі з червоних, жовтих і зелених блоків. Заробити зірки і розблокувати нові кулі, які є більш потужними, але коштують більше очок. Дурний! Стукати монстрів в лаву, не пошкоджуючи teddies. Спробуйте
зробити це в кілька пострілів, як це можливо! Стріляти скелети з гармати, щоб розбити всі курячі яйця. Так, це звучить як нормальна річ, щоб зробити. Я грав у цю гру знову і знову і знову. Ви стріляти м'яч вдарити кулі одного кольору, щоб змусити їх зникнути. Якщо вони
просвіжать вас до ями, ви програєте! Зйомка, підстрибуючи, геометрія, кути... Очистити екран так швидко, як ви можете! Звучить як ідеальна гра! Використовуйте шерстистий мамонт, щоб запустити 8 різних горіхових білків, щоб вразити всі горіхи. Вам потрібно буде
прицілитися і з'ясувати кращий спосіб вдарити якомога більше горіхів, як це можливо. Дуже вживання! Запустити краплі з різними здібностями, щоб об'єднати всі жовті краплі в одну гігантську (і дуже щасливу) краплю. Це як баскетбол, але з птахами! Ти не думаєш, що ти
тут? З'ясувати, як отримати птахів в кошиках неправильно Як здається. Піднімай сигнал тривоги! Пірати прийшли, щоб пограбувати ваш острів. Оновлення зброї, щоб тримати їх у страху. Хтось побудував аквапарк на вершині вашого похованого скарбу. Посядь на пліт і йди
за ним! Відкупись, або зачарую? Замініть вампірів здоровою дозою цибулин часнику і відправте їх падають падають Виступ. Дін Дін Дін! Smack сніжний ком в блискучі дорогоцінні камені, щоб набрати очки. Хіт правильні постріли, щоб розблокувати мультибол. Спробуйте
встановити новий високий бал! Передньому плані! Гойдалки свій шлях до отвору в одному. Але слідкуйте за складні небезпеки води і піщаних пасток, якщо ви хочете отримати три зірки. Готові знову запалити пістолет? Фліп перемикачі і натисніть кнопки, так що ви можете
стріляти і оцінка! Чи можете ви їздити і прагнути в той же час? Поразка ворожих танків, щоб отримати потужні оновлення і побудувати свій супер танк! Допомога Санта заповнити його подарункові сумки! У цій великій головоломки, натисніть на об'єкти, щоб видалити їх і
нехай подарунки падають, щоб Санта може зібрати їх. Дін-дін-дін! Чи можете ви вдарити ідеальний постріл? Запустити м'яч від підстрибуючи і вибити всі червоні цілі! Вся морква була розкидана по островах! Обережно збирайте їх, не вибивши з кошика. Пінгвіни готові до
бою! Вибух ворогів у замерзання води, щоб захистити південний полюс. Пожвавити своїх супротивників на кінцевій арені коптер. Захопити модернізацію і наддержави, уникнути токсичного туману, і бути останнім літати! Ви практикували свій банківський постріл? Відмов від
божевільних перешкод і потрапити в кошик. Сердитий самураїв викрали всі ваші друзі. Підніміться на стіни з гачком і звільніть їх! Візьміть сигнал і зробити свій кращий постріл! Чи можете ви прочитати кути і запустити таблицю в цій класичній грі басейн? Що може бути
веселіше, ніж укладання блоків? Збийте їх! Вогонь рогатки, щоб очистити їх від платформ. Хіт посилання і показати свої навички введення. Ці отвори отримують досить дивний! Вам потрібно буде використовувати магніти і портали, щоб оцінка за об'єю вартості. Вибух від
орків і ельфів! Стукати їх, щоб отримати більше куль і потужність вашого множник пошкодження. Грибні істоти опинилися в пастці. Мета, поп бульбашки і звільнити їх! Як пістолет перехинів дорогу? Це легко ... він підірвав себе гарматним ядром! Перевірте час реакції на
частку секунди в цьому полі для гольфу і понг пюре вгору. Кут ідеальних пострілів, щоб вибити всі цілі, не втрачаючи контролю! Вишикуйте свій удар за дірку в одному! Слідкуйте за нашими пагорбами і водяними пастками. Освоїти нормальний курс, а потім взяти на себе
складний. Передньому плані! Мета і встановити владу, щоб вдарити ідеальний постріл. Слідкуйте за складні схили і небезпеки для води. Перевірте свою ціль в онлайн багатокористувацької! Гонка вашого супротивника, щоб дістатися до нуля в першу чергу. Вам доведеться
обчислити свій власний обліковий запис. Хіт на пляжі і показати свої кращі футбольні кадри! Мета полягає в тому, ваш удар, щоб отримати всі три зірки і оцінка. Вирішувати головоломки з вашим супутником кішки! Він не буде приймати замовлення, але він буде
переслідувати пряжу м'яча. Киньте Jellibots в лаву! Чи можете ви знищити їх усіх, перш ніж ви біжите з кидків? Так багато кульок, так мало часу. Використовувати бластер, щоб відповідати кольорам і витягнути всі кулі! Виклику Пілотів... Ми виявляємо небезпечні рівні
космічної активності. Мета і знищити астероїдів! Хіт крикуна у верхній кут або зробити епічний зберегти в цьому пенальті. Візьми взяти Навички онлайн і стати чемпіоном світу! Чемпіон!
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