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Ludo king app is from which country

Ta aplikacja jest dostępna tylko w App Store dla telefonu iPhone iPada. Ludo King™ gra planszowa rozgrywana między przyjaciółmi, rodziną i dziećmi.* Dostępny jest nowy tryb maski * Czat głosowy dostępny * dostępny tryb online 5/6 Graczy DostępneNe nowe motywy na żywo! Teraz grać na nowej tablicy ludo. Graj w misje i odblokowuj motywy. Ludo King to nowoczesna wersja królewskiej gry Parchisi,
gry rozgrywanej między indyjskimi królami i królowymi w czasach starożytnych. Ruszaj kostką, aby grać i przenieść żetony, aby dotrzeć do środka planszy. Pokonaj innych graczy, aby zostać królem Ludo. Zagraj w tę grę w kości z królem Ludo. Najlepsza gra dorywcza w grach planszowych. Ludo King przestrzega tradycyjnych zasad i staroszkoliowego wyglądu gry Ludo. Gra ewoluowała na przestrzeni
wieków, aby pochodzić z telefonu komórkowego. Podobnie jak królowie i królowe złotego wieku Indii, los zależy od rzutu kostką i strategii skutecznego przenoszenia żetonów. Ludo ma różne nazwy w różnych regionach i krajach, takich jak Son, Son-spel (Syn gry), Le Jeu de Dada (Gra Dada), Non t'arrabbiare, Son med knuff (Syn z popychaczem), Cъ cá ng ¢a, Uckers, Griniaris, Petits Chevaux (Małe
konie), Kto śmieje się na końcu, ااااا  (Barjis / Baresje). Ludzie mogli wpisać Ludo jak Loodo, Lido, Lado, Ledo, Leedo, Laado lub Lodo. Dostępne są wersje Ludo Trouble, Sorry, Aeroplane chess, Chopat, Chaupur, Pachisi lub Parcheesi.New Game Themes:• Christmas theme• Nature theme• Egypt theme• Disco /Night mode Theme• Pinball theme• Candy theme• Christmas theme• Penguin theme• Diwali
ThemeFeatures of Ludo King:• No internet connection required! Graj z komputerem.• Graj z rodziną i przyjaciółmi w lokalnym i internetowym trybie wieloosobowym.• Graj 2-6 graczy w lokalnym trybie multiplayer.• Graj online w trybie wieloosobowym w 9 konkurencyjnych salonach gier.• Zaproś i wyzwij znajomych z Facebooka w prywatnym pokoju gier i pokonaj ich, aby stać się Ludo Kingiem.• Graj z
graczami z całego świata i rób je ze znajomymi.• Prywatny czat ze znajomymi i kumplami z Facebooka.• Wyraź się, wysyłając emotikony do swoich przeciwników. • Graj w węża i drabiny z 7 różnymi gameboardami.• Proste zasady, których przestrzegają gracze w każdym wieku. Zagraj w grę z rodziną i przyjaciółmi królów. Chociaż gra może wydawać się prosta na początku, gra jest niezwykle przyjemne i
trudne. To zabawa dla całej rodziny; Będziesz grać godzinami. Spróbuj pokonać przeciwników i rywalizować o najwyższy wynik w rankingu. Jak grać Ludo King: Celem gry jest dość proste; Każdy gracz dostaje 4 żetony, te żetony muszą dokonać pełnego obrotu na planszy, a następnie ująć do mety. Każdy, kto otrzyma wszystkie cztery żetony do końca pierwszego, jest zwycięzcą. Jednak każdy krok może
być wykonany tylko na podstawie liczby, którą wybrałeś, rzucając sześciostronicową matrycę, a każdy żeton po prostu wychodzi z twojego castingu z sześcioma. Ponadto czynnik konkurencyjny gier Jeśli żeton innego gracza spadnie na ten sam kwadrat co żeton, żeton automatycznie wróci do domu i będziesz musiał rzucić sześć ponownie. Kolejna nostalgiczna gra o podobnej strukturze węży i drabin.
Podobnie jak Ludo, mógł grać w grę planszową, gdy był młody. Król Ludo zawiera teraz tę klasyczną grę jako zupełnie nowy poziom. Cel gry jest prosty: zaczynasz od 1 i musisz być pierwszy, aby go do 100. Można jednak przenieść tylko taką samą liczbę płytek, jak liczba, którą zwijasz na matrycę. Jak sama nazwa wskazuje, planszy jest pełna węży i drabin. Jeśli wylądujesz na tej samej płytce na
początku drabiny, możesz wziąć drabinę jako skrót i przejść dalej. Ale jeśli wylądujesz na ustach węża, idziesz do jego ogona. Gra jest dobra i kobiet, węże i drabiny były moje ulubione pokolenia; a teraz można grać dobrze, Ludo King.Ready rzucić kostką?! Zrób ruch i zostań królem Ludo. - 5-graczy i 6-graczy aktualizacji- Zagraj online z 5 / 6 znajomych różnią się ze złymi ustawieniami. Celują tylko w
jeden kolor i wygrywają pod każdym względem. Jeśli tak, chyba że ktoś inny jest bliski wygranej. Naprawiają wszystko, aby wygrać. Zmiana źle grać inne ludo lepiej niż w tym िनवड यासाठी मराठी भाषा ا◌ा اا . Deweloper (Gametion) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować po opisane metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony
prywatności dewelopera. Z: Dane użytkownika identyfikatory Dane Dane dane mogąćć gromadzonezone, ale są powiązane z Twoimi kontami, urządzenia lub tożsamością: Zakupy Dane kontaktowe Identyfikatory Diagnostyka Zasady ochrony prywatności, przyjm się, np. w zależności od zależnościch funkcji lub Swoje wieku wieku. Więcej informacji Strona internetowa dewelopera Wsparcie aplikacji Zasady
prywatności Ludo King™ gra planszowa rozgrywana między przyjaciółmi, rodziną i dziećmi. * Nowy tryb maski tryb dostępny * Czat głosowy dostępny * 5/6 Player tryb online dostępne nowe motywy na żywo dostępne! Teraz grać na nowej tablicy ludo. Graj w misje i odblokowuj motywy. Ludo King to nowoczesna wersja królewskiej gry Parchisi, gry rozgrywanej między indyjskimi królami i królowymi w
czasach starożytnych. Ruszaj kostką, aby grać i przenieść żetony, aby dotrzeć do środka planszy. Pokonaj innych graczy, aby zostać królem Ludo. Zagraj w tę grę w kości z królem Ludo. Najlepsza gra dorywcza w grach planszowych. Ludo King przestrzega tradycyjnych zasad i staroszkoliowego wyglądu gry Ludo. Gra ewoluowała na przestrzeni wieków, aby pochodzić z telefonu komórkowego. Podobnie
jak królowie i królowe złotego wieku Indii, los zależy od rzutu kostką i strategii skutecznego przenoszenia żetonów. Ludo ma różne nazwy w różnych regionach i krajach, takich jak Son, Son-orelt (Syn gry), Le Jeu de Dada (The Game Dada), Non t'arrabbiare, Syn med knuff (Syn z push), Cъ cá ng ¢a, Uckers, Griniaris, Petits Chevaux (Little Horses), Kto się śmieje, يرب  (Barjis/Barjees). Ludzie mogli wpisać
Ludo jak Loodo, Lido, Lado, Ledo, Leedo, Laado lub Lodo. Warianty Ludo to Trouble, Sorry, Airplane chess, Chopat, Chaupur, Pachisi czy Parcheesi. Dostępne są nowe motywy gry:• Motyw bożonarodzeniowy• Motyw natury• Egipt• Motyw disco / trybu nocnego• Motyw pinball• Motyw cukierków• Motyw świąteczny• Motyw pingwina• Motyw bitwy• Cechy Diwali Theme King Ludo:• Brak połączenia z
Internetem! Graj z komputerem.• Graj z rodziną i przyjaciółmi w lokalnym i internetowym trybie wieloosobowym.• Graj 2-6 graczy w lokalnym trybie multiplayer.• Graj online w trybie wieloosobowym w 9 konkurencyjnych salonach gier.• Zaproś i wyzwij znajomych z Facebooka w prywatnym pokoju gier i pokonaj ich, aby stać się Ludo Kingiem.• Graj z graczami z całego świata i rób je ze znajomymi.• Prywatny
czat ze znajomymi i kumplami z Facebooka.• Wyraź się, wysyłając emotikony do swoich przeciwników. • Graj w węża i drabiny z 7 różnymi gameboardami.• Proste zasady, których przestrzegają gracze w każdym wieku. Zagraj w grę z rodziną i przyjaciółmi królów. Chociaż gra może wydawać się prosta na początku, gra jest niezwykle przyjemne i trudne. To zabawa dla całej rodziny; Będziesz grać
godzinami. Spróbuj pokonać przeciwników i rywalizować o najwyższy wynik w rankingu. Jak grać Ludo King: Celem gry jest dość proste; Każdy gracz dostaje 4 żetony, te żetony muszą dokonać pełnego obrotu na planszy, a następnie ująć do mety. Każdy, kto otrzyma wszystkie cztery żetony do końca pierwszego, jest zwycięzcą. Jednak każdy krok może być wykonany tylko na podstawie liczby, którą
wybrałeś, rzucając sześciostronicową matrycę, a każdy żeton po prostu wychodzi z twojego castingu z sześcioma. Co więcej, czynnik turniejowy w grze jest podkreślona przez fakt, że podczas przenoszenia, jeśli token innego gracza wyląduje w tym samym kwadracie co żeton, żeton zostanie automatycznie wysłany do domu i będziesz musiał ponownie rzucić szóstkę. Kolejna nostalgiczna gra o podobnej
strukturze węży i drabin. Podobnie jak Ludo, mógł grać w grę planszową, gdy był młody. Król Ludo zawiera teraz tę klasyczną grę jako zupełnie nowy poziom. Cel gry jest prosty: zaczynasz od 1 i musisz być pierwszy, aby go do 100. Można jednak przenieść tylko taką samą liczbę płytek, jak liczba, którą zwijasz na matrycę. Jak sama nazwa wskazuje, planszy jest pełna węży i drabin. Jeśli wylądujesz na tej
samej płytce na początku drabiny, możesz wziąć drabinę jako skrót i przejść dalej. Ale jeśli wylądujesz na ustach węża, idziesz do jego ogona. Gra jest dobra i kobiet, węże i drabiny były moje ulubione pokolenia; A teraz możesz grać z Ludo Kingiem. Czy jesteś gotowy, aby rzucić?! Zrób ruch i zostań królem Ludo. Król.
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