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รุนลาสุดของ QR Code Author Kairosoft Co., Ltd รุน: 2.0.0 วันที่วางจําหนาย: พฤษภาคม 18 2017 ดาวนโหลด APK (35.64 MB) เจอรซียขึน้และใชเวลาในสนามในภาคตอใหมของแบรนดน้ีเพื่อตีฟุตบอลซิมพ็อกเก็ตลีกสตอรี่! ลูกเสือออกผูเลนที่มีแนวโนมและโคชตัดสินใจกลยุทธและการกอตัวและนําทีมในฝนของคุณจาก
ลีกทองถิ่นของคุณไปยังดาวฟุตบอลนานาชาติ! คุณสมบัติใหมมากมายนําการกระทําของสนามกีฬามาสูชีวิตในรายละเอียดมากขึน้กวาที่เคย: คาดหวังวาฝนหิมะการลงโทษการลงโทษและอื่น ๆ เพื่อใหฝามือของคุณเหงื่อออกและสูบ! ยิ่งไปกวาน้ันตอนน้ีคุณสามารถไปหัวตอหัวกับผูเลนจากทั่วโลกเพื่อถายภาพในโหมดเบตาใน
beta.com Challenge ของเพื่อนของคุณออนไลนและคุณจะไดรับโบนัสที่มีประโยชน สรางทีมและฐานแฟนคลับของคุณสปอนเซอรองคกรที่ดินและใชเวลาในทีมที่ดีที่สุดในโลกรวมถึงเพื่อนของคุณ'! ไมวาคุณจะเปนนักฟุตบอลคนใหมหรือนักกีฬาที่มีประสบการณ Pocket League Story 2 มีบางสิ่งบางอยางสําหรับทุกคน!*
ขอมูลเกมจะถูกเก็บไวใน ของคุณ อยาลืมตรวจสอบเกม Dev Story ยอดนิยมสําหรับอุปกรณมือถือหรือพีซีของคุณรวมถึงคอลเลกชันเกมฟรีของเรา! เรื่องราว Pocket League แรกสามารถพบไดที่น่ี: Type: แหลงเกมกีฬาฟรี: ความตองการของระบบ: 4.1 และใหมกวา PL Story 2 2.0.0 สําหรับ Android 4.1 แลวดาวนโหลด
เวอรชั่น: 2.0.0 สําหรับ Android 4.1 และวันที่อัปเดตในภายหลัง: 2017-04-05 ดาวนโหลด apk (35.64 MB) PL Story 2 1.2.7 สําหรับ Android 2.2 ดาวนโหลดเวอรชั่น: 1.2.7 สําหรับการอัปเดต Android 2.2 และวันที่ใหมกวา: 20 16-08-21 ดาวนโหลด apk (7.06 MB) PL Story 2 1.2.6 สําหรับ Android 2.2 และเวอรชัน
ดาวนโหลดที่ใหมกวา: 1.2.6 สําหรับ Android 2.2 และวันที่อัปเดตในภายหลัง: 2016-06-19 ดาวนโหลด apk (7.06 MB) PL Story 2 1.2.4 สําหรับ Android 2.2 รุนดาวนโหลดและหลังจากน้ัน: 2 1.2.4 สําหรับ Android 2.22 รุนดาวนโหลดและหลังจากน้ัน : 2 1.2.4 สําหรับ Android 2.22 รุนดาวนโหลดและหลังจากน้ัน : 2 1.2.4
สําหรับ Android 2.22 เวอรชันดาวนโหลดและหลังจากน้ัน : 2 1.2.4 สําหรับ Android 2.22 รุนดาวนโหลดและหลังจากน้ัน : 2 1.2.4 สําหรับ Android 2.2 ดาวนโหลด 2 รุนและหลังจากน้ัน : 2 2 2 1.2.4 สําหรับ Android 2.22 1.2.4 สําหรับ Android 2.2 และวันที่อัปเดตในภายหลัง: 2016-06-09 ดาวนโหลด apk (7.06 MB)
เรื่องราว PL 2 1.2.0 สําหรับ Android 2.0 เวอรชันดาวนโหลด 2 และใหมกวา: 1.2.0 สําหรับ Android 2.2 และวันที่อัปเดตในภายหลัง: 2016-08-24 ดาวนโหลด apk (ดาวนโหลด apk 7 ดาวนโหลดเวอรชั่น: 1.1.9 สําหรับ Android 2.2 และดาวนโหลดเวอรชันที่ใหมกวา: 1.2 1.9 สําหรับการอัปเดต Android 2.2 และตอมา:
2016-08-17 ดาวนโหลด apk (7.05 MB) รายละเอียด: Pocket League Story 2 เปนโครงการฟุตบอลกราฟกที่ผูเลนทีมพิกเซลในฝนของเขาเองรวมถึงสโมสรที่มีชื่อเสียงทัง้หมดและเอาชนะผูเลนจริงในโหมดผูเลนหลายคน การเลือกและการซื้อผูฝกสอนและนักกีฬาสภาพอากาศกลยุทธการพัฒนาและดานอื่น ๆ จะสงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพที่ตองการของรุน Android: แซนวิชไอศกรีม [4.0.3-4.0.4] - ถั่วเยลลี่ [4.1-4.3.1] - KitKat [4.4-4.4] - อมยิม้ [5,0 - 5,4]] 0.2] - มารชเมลโล [6.0 - 6.0.1] - ตังเมต [7.0 - 7.1.1] - โอรีโอ [8.0-8.1]สิ่งที่อยูใน MOD APK(เงิน) 2020 Apk, poskytujete เปนเว็บไซตอื่น ๆ หรือไม? Potom je čas sledovať ďalšieบนเว็บ,
ktoré sa špecializujú na vytváranie nudného obsahu, ale môže vyzdvihnúť vzhľad rozmanitosť. Hovoríme o aplikáciách ako Tennis Club Story, Home Run High, Grand Prix Story, Pumped BMX 3, True Skate, ดาวนโหลด Pocket League Story 2020 APK pre vaše zariadenie so systémom Android. Tu si
môžete stiahnuť Pocket League Story 2020 APK súbory zadarmo pre telefóny, tablety so systémom Android alebo iné zariadenia, ktoré podporujú operačné systémy Android. Vyberte z kategórie aplikácií, ktoré hľadáte, môžete ju rýchlo เปน jednoducho nájsť. เซลาอาเปนเว็บไซตที่มีกลิ่นเหม็น, použiťบน
แพลตฟอรม stiahnutie Poskytujeme takmer všetky súbory aplikácie, ktoré možno stiahnuť priamo. ดูที่ ชื่อที่ 27.49 MB ผูเลนแฮนดพิค, รถไฟ, และตอสูในแบบของคุณไปยังจุดสูงสุดของทุกลีกในการจําลองทีมฟุตบอลที่นาตื่นเตนน้ี! ขายสินคาสรางโรงยิมแมแตสนามกีฬา! ฐานแฟนคลับของคุณจะเติบโตในขณะที่คุณ
พิชิตคูแขงของคุณและอุปสรรคสปอนเซอรที่รอนแรงที่สุด! ทองฟาเปนขีด จํากัด ในการแสวงหาของคุณสําหรับสุดยอดดาราฟุตบอล! เมื่อฝูงชนปะทุใน jubilation และเสียงกรีดรองของเปาหมาย! กองไปทั่วสนามกีฬาทีมของคุณจะยืนหยัดเพื่อชัยชนะหรือไม? ลองมือของคุณในการเปนผูจัดการทีมฟุตบอลและหา! ลองคนหา
Kairosoft เพื่อดูเกมทัง้หมดของเรา com.android.vending.CHECK_LICENSEสิทธิข์องลูกคาในแอป อินเทอรเนต็อนุญาตใหเขาถึงเครือขายอินเทอรเนต็ เขาถึงสถานะเครือขาย อนุญาตใหเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย เขียนที่เก็บขอมูลภายนอกอนุญาตใหเขียนไปยังที่เก็บขอมูลภายนอก เชน การด SD เขาถึงสถานะ wifi
อนุญาตใหเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย Wi-Fi อานที่เก็บขอมูลภายนอกอนุญาตใหอานจากที่เก็บขอมูลภายนอก เชน การด SD เวอรชันทัง้หมด Pocket League Story เวอรชัน: 2.0.2 (203)x86,armeabi-v7aPackage: net.kairosoft.android.soccer_en 1349 ดาวนโหลด 27.37 MB (28695303 ไบต) เปาหมาย: Jelly Bean
4.1.x API ระดับ 16 c4d7f8d5607b6e7a81cb1763fa46fee1 เพิ่มเมื่อ 2019-04-16 05:21:33 โดยอินเดียตลาด Pocket League Story 2.0.2 APK ดาวนโหลดโดย Kairosoft Co., Ltd ดาวนโหลดของคุณจะพรอมใชงานใน 9 วินาที [ขณะน้ีมีอยูในจีนดัง้เดิม, ภาษาจีนประยุกตและเกาหลี!]
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATEandroid.permission.ACCESS_WIFI_STATEandroid.permission.INTERNETandroid.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGEcom.android.vending.CHECK_LICENSE
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATEandroid.permission.ACCESS_WIFI_STATEandroid.permission.INTERNETandroid.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGEcom.android.vending.CHECK_LICENSE.VENDING.CHECK_LICENSE
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