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Você não está suficientemente entretido e divertido com My City : Love Story 2020 Apk? Talvez tenha chegado a hora de tentar seguir aplicativos outros da Web especializados na criação de conteúdo um pouco monótono, mas de capaz de obter uma aparência de todos e de diversos. Estamos falando de um aplicativo
como Toca Hair Salon 3 APK, Toca Hair Salon 2 APK, Toca Hair Salon Me APK, Toca Life: Hospital APK, Toca Life: Town APK, . Baixe My City : Love Story 2020 Apk para o seu dispositivo Android. Aqui você pode baixar o arquivo Minha Cidade : História de Amor 2020 Apk gratuitamente para o seu telefone Android,
tablet ou outro dispositivo compatível com o sistema operacional Android. Aqui estão disponíveis mais de 1, 00,000+ apk aplicativos gratuitos e premium para Android, que você pode escolher de acordo com suas necessidades. Escolha aplicativos da categoria, seja qual para o tipo de aplicativo que você procura, você
pode encontrar com facilidade e rapidez. Todos os aplicativos dependem de seus requisitos. Você pode usar nossa plataforma para baixar qualquer aplicativo diretamente. Disponibilizamos quase todos os arquivos de aplicativos apk, que estão diretamente disponíveis para download. O principal benefício de usar
nossa plataforma é que você não precisa se registrador ou se inscrever como outras plataformas. My City : Love Story for Android Screenshots Baixe e instale My City : Love Story APK no Android Em outros para ter uma experiência suave, é importante saber como usar o arquivo APk ou Apk MOD uma vez que você o
tenha baixado para o seu dispositivo. Os arquivos APK são os arquivos brutos de um aplicativo Android semelhante ao .exe é para o Windows. O MOT significa Kit de Pacote Android (MOT em suma). É o pacote de formato de arquivo usado pelo sistema operacional Android para a distribuição e instalação de
aplicativos móveis. &lt;br&gt; Em 4 passos simples vou mostrar como usar My City : Love Story.apk no seu celular assim que você terminar de baixar. Passo 1: Baixe o My City : Love Story.apk em seu dispositivo Você faz isso agora, usando um dos nossos espelhos de download abaixo. Os 99% garantiram o trabalho.



Se você baixar o apk em um computador, certifique-se de movê-lo para o seu dispositivo Android. Passo 2: Permitir aplicativos de terceiros em seu dispositivo. Para instalar o My City Story: Love.apk, certifique-se de que aplicativos de terceiros estejam atualmente habilitados como uma fonte de instalação. Basta ir ao
Menu &gt; Configurações &gt; Segurança &gt; e verificar fontes desconhecidas para que seu telefone possa instalar aplicativos de fontes diferentes da Google Play Store. No Android 8.0 Oreo, em vez de verificar uma configuração global para permitir a instalação de fontes desconhecidas, você será solicitado a permitir
que seu navegador ou gerenciador de arquivos instale MOT's na primeira vez que tentar fazê-lo. Passo 3: Vá para o seu gerenciador de arquivos ou localização do navegador o My City : Love Story.apk arquivo que você acabou de baixar. Se preferir, você também pode baixar um aplicativo de gerenciamento de
arquivos aqui, para que você possa facilmente encontrar arquivos em seu dispositivo Android. Assim que você City: Love Story.apk arquivo, clique nele e ele iniciará o processo normal de instalação. Toque em Sim quando pedir algo. No entanto, leia todas as pistas na tela. Passo 4: Enjoy My City : Love Story está
agora instalado em seu dispositivo. Desfrutar! Os arquivos MOT estão seguros? Ignore qualquer rumor ou qualquer site que diga o contrário. Os arquivos APK são geralmente tão seguros quanto um arquivo de PC .exe Windows, então, o importante a notar é que você deve sempre baixar de sites confiáveis. Você
geralmente não precisa se preocupar, pois temos alguns dos sites mais seguros em nossos espelhos de download apk abaixo. Obrigado por ler este tutorial. Baixe seu aplicativo abaixo! My City : Love Story v1.03 APK Download Mirrors Whats new in My City : Love Story v1.03 Data de lançamento: 2019-12-12 Versão
atual: 1.03 Tamanho do arquivo: 456,86 MB Desenvolvedor: My Town Games LTD Compatibilidade: Obrigatório iOS 9.0 ou superior. ou Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Android P 9.0 ou superior Esta é a forma como uma verdadeira História de Amor começa! Dois adolescentes
se mudam ao lado, se tornam amigos, se encontram todos os dias em seu esconderijo secreto e se apaixonam! Qual seria sua história de amor? Descubra toda a minha cidade: locais de histórias de amor e vá em um encontro romântico perfeito. CARACTERÍSTICAS DO JOGO: - É hora de uma noite fora! Escolha
entre ótimas roupas para grandes ocasiões! Esteja na moda para uma noite de cinema, ou elegante para uma refeição chique de restaurante! - 8 locais, perfeito para uma noite romântica! Fique no jardim e o Cupido pode bater em você com uma flecha de amor! Prepare-se para a noite no Salão, assista a um filme no
Drive-Through-Theater e termine a noite no restaurante. Dois quartos e casa na árvore é um ótimo lugar para sair a qualquer hora do dia. - 20 personagens que você joga e se movimenta em seus outros jogos do My City! - Alimente os pássaros para um deleite especial, jogue hóquei no ar com os amigos e muitas
outras surpresas escondidas! - Presentes diários e móveis para melhorar sua casa e guarda-roupa. - Todos os jogos do My City se conectam entre si, personagens fáceis e itens entre jogos. - Jogue como quiser, jogos sem estresse, muita jogabilidade. - Crianças seguras. Sem anúncios de terceiros e IAP. Pague uma
vez e receba atualizações grátis para sempre. FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA Crianças de 4 a 12 anos: Fácil o suficiente para crianças de 4 anos brincarem e super emocionantes por 12 anos para curtir. Os jogos do Meu City são seguros para jogar, mesmo que os pais estejam fora da sala. PARA CONECTAR O
JOGO A OUTROS JOGOS DA MINHA CIDADE: Certifique-se de que todos os seus jogos do My City estejam instalados e atualizados em seu dispositivo. JOGUE JUNTOS Apoiamos multi-toque para que as crianças possam brincar na mesma tela com amigos e familiares! ADORAMOS FAZER JOGOS PARA
CRIANÇAS! Se você gosta do que fazemos e quer que nós ideias e sugestões para os próximos jogos de My City você fazendo isso aqui: Facebook - Twitter - SOBRE US My Town Games estúdio desenvolve jogos digitais semelhantes a dollhouse que promovem a criatividade e jogos finais abertos para crianças mais
Mundo. Amados por crianças e pais, os jogos da minha cidade introduzem ambientes e experiências por horas de brincadeiras imaginativas. A empresa tem escritórios em Israel, Espanha, Romênia e Filipinas. Para mais informações, visite www.my-town.com Apk Mirror 1: Baixe APK My City: Love Story é o mais
recente jogo mobile da My Town Games Ltd. This is under the My City Games series. Como de costume, o jogo custa US$ 0,99 na Play Store e não tem opções de compra no aplicativo. Na série Minha Cidade, jogos são sempre para crianças. Portanto, eles geralmente têm jogabilidade simples, gráficos brilhantes e
muitos temas interessantes. Neste artigo trazemos o arquivo MOT de My City: Love Story. Então você o baixa gratuitamente e instala. Agora vamos dar uma olhada! A história Em Minha Cidade: História de Amor é sobre dois adolescentes que se mudam aleatoriamente para uma cidade e se tornam vizinhos. Logo eles
estavam chegando perto. A relação mudou de bons amigos para amor. Você percebeu que teria um amor tão bonito ao participar deste jogo. No entanto, em vez de seguir uma história existente, você mesmo a escreve. As principais características do jogoComo um jogo para crianças, a jogabilidade de My City: Love
Story é simples e fofa. Os jogadores tocam principalmente na tela e arrastam e soltam itens conforme necessário. Às vezes você pode jogar mini-jogos simples por diversão. No entanto, o jogo ainda traz uma história completa. Dependendo do que você fez no jogo, a história vai acontecer de maneiras diferentes. Além
disso, My City: Love Story também traz mais de 20 locais diferentes para você explorar. Além dos lugares antigos que já apareceram em outros Jogos da Minha Cidade, você visita novos, como cinemas, joalheiros... Eles são ótimos lugares para namorar e te dar amor. Além disso, há muitas atividades mais
interessantes para experimentar, como curtir festas, ir às próximas lojas e encher seu guarda-roupa. Além disso, o jogo é completamente seguro para crianças porque não contém um pacote de compra no aplicativo. Você só paga uma vez para comprar o jogo e apreciá-lo para a vida toda. Os gráficos e o somSe você
já jogou jogos na série My Town Game, você verá que os gráficos de My City: Love Story não são muito diferentes. No entanto, isso não significa que não seja bom o suficiente. As imagens são detalhadas e coloridas. Os personagens (as crianças) são projetados exclusivamente com looks e estilos únicos. Além disso,
o som é muito impressionante e adequado para crianças. Sobre o desenvolvedorYly Você pode ter baixado e jogado muitos jogos na série de jogos My City. Quer saber quem está por trás desses grandes produtos? My Town é uma empresa israelense que desenvolve e publica jogos de simulação para promover a
criatividade das crianças. Eles têm muitos produtos famosos como My City: Newborn Baby, My Town: Wedding, My Town: Iceme Amusement Park, My Town: Fire Station, My Town: Street Fun ... assuntos são muitas vezes simples e próximos da vida cotidiana. Além disso, a maioria dos os produtos da minha cidade
recebem muito amor de crianças e pais. Os jogos são sempre muito educativos e criam um ambiente de brincadeira saudável para as crianças. Até agora, esta empresa tem muitos escritórios em Israel, Espanha, Romênia e Filipinas. Para mais informações, visite www.my cidade.com.SummaryMy City: Love Story é
um grande jogo para crianças em particular e jogadores em geral. Tem jogabilidade única, gráficos divertidos e um ambiente de jogo amigável. Os leitores podem baixar My City: Love Story no final deste artigo. Além disso, você pode visitar nosso site para mais jogos e aplicativos interessantes. Obrigado, e divirta-se!
Divertido!
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