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Ates ve su 6 meb

Oyun açılmıyorsa, tarayıcınızdan kaydedilebilir bir http bağlantısına izin vermelisiniz. Tarayıcı türüne göre izin vermek için aşağıdaki adımları izleyin. Internet Explorer Chrome Opera Flash oyunları hiç şüphesiz ofis, okul ve evde zaman geçirmek için en komik yollarından biridir. Sitede çeşitli kaynaklardan
derledik flash oyunlar bulacaksınız, bazı site ve bazı TRT ÇOCUKLAR ve internette diğerleri aracılığıyla. Flash Oyunlar İlgili Adres: Kurtuluş Mahallesi Fevzipaşa Cad. No 200 Salihli / Manİsa Telefon (236) 713 1351 E-posta için tıklayınız Bu oyun şu anda yeni gizlilik ayarı nedeniyle engellendi ve şu anda
www.oyunskor.com. Bu oyunu oynamaya devam etmek için aşağıdaki başlıktaki Kabul et düğmesini tıklatmanız gerekmektedir. Yükleme... Maçın başlamasına sadece birkaç saniye kaldı! -bilirsiniz! Bir hata oldu. Tekrar dene! Aman Tanrım, oyununu indirirken bir şeyler ters gitti. Tekrar dene! Üzgünüm!
Bu oyun sadece bir bilgisayarda oynanır. Oyunu başlatın Sponsorumuzdan gelecek mesajdan sonra bu oyunu ücretsiz oynamaya devam edebilirsiniz! Yükleme... Bu oyun tarayıcınız tarafından desteklenmeyen modern tarayıcı özelliklerini kullanır. En iyi sonuçları almak için Chrome'un en son sürümünü
alın. Benzer oyunlar begüm Potter indiriliyor Harry Potter gibi büyülü ve güzel bir dünya bile görmedim ⚡ 2021-01-08 12:54:07 procan Tv Oyunu güzel 2021-01-08 202 1-01-0811:29:17 Cellat36 oyun muq 2021-01-07 19:36:24 ADAM ÇOK İyİ UYUYOR 2021-01-07 17:2 07:4 H VE B GÜZEL OYUN ÇOK
GÜZEL WHATE 2021-01-06 18:35:52 mirach güzel oyun 2021-01-06 12:25:41 cellat oyunu çok kolay ve güzel 2 0 2 1-01-06 12:09:01 ENES BATUR SUNGURTEKİn KOLAY VE GÜZEL OYUN 2021-01-05 16:39:15 Yalnız ağa yalnızlık ateş ve su yalnız çocuk oynamaktır ... 2021-01-05 15:00:28 eda elif
zor bir oyun olduğunu düşünmüyorum eğlenceli bir oyun oyunları anlamıyorum 2021-01-03 17::: 10:13 Elif çok zor bir oyun bence 2021-01-03 13:26:41 eda mika raun yalancılarla konuşmuyorum size örnek vereceğim 2021-0 1-02 18:32:49 Kral bence çok güzel bir oyun 20 21-01-02 14:52:33 dilleri var
ben zaten bu oyunu oynuyorum bu oyunu oynuyorum beni zaten zaten ben oyun videoları yapmak beni biliyorum benim kanal dila kent aile 2020-12 -31 11:27:27 mika raun ben kimseye göstermek yok abone olmayı unutmayın lütfen, özellikle senin gibi aptallar ben bir tik fenomenyeni fenomen bir ticking
tok beni takip edin , benim takipçileri, benim aydemiri ashitos, bir ticking tok beni takip etmeyi unutmayın, 2020-12-28 10:00:00 55:06 efsa çok zor 2020-12-27 15:21:49 selsebil çok güzel oyun 2020-12-24 20:2 12:2 39 nilsu berfin aktaş çok kolay oyun zevkle oynamak zor olmalı 2020-12-24 16:03:33 ecrin
su çoban kardeşi hüseyin oyun çok güzel bir kanal çok yeni bir kanal almak için yeni bir kanal... 2020-12-24 06:33:55 OYUNU GÜZEL YAPAN ŞİrKETTE Bİr BEYİn VAR 17:30:33 Feride Hilal Akın çok güzel ve basit bir oyun 2020-12-22 19:11:43 ATEŞ VE SU ÇALIŞANI BU Ç0K KOLAY ZOR ŞEYLERL0
2020-12-Ile BİzE GEL 22 1 6:50:16 hilmi oyunu çok güzel 2020-12-22 11:45:42 recep tayip erdoğan GÜZEL 2020-12-22 221:: 16:02 kutu kral güzel oyun, ama çok kolay aqa yapmak için 2020-12-22 11:13:05 recep tayip erdoğan Benim oyunum tabii ki çok güzel diğer organizasyonlar oyunu içine batan
2020-1 2-22 11:05:30 YUSUF BEDELBU ÇOK güzel bir oyun 2020-12-21 20:09:39 ain ve biz oynamak önce güzel kardeşim, ama kardeşimle biraz değil tüm gece 2020-12-21 16:01:10 aptal nasıl bu oyun ya da bizim için çok kolay şeyler olur 2020-12-21 15:27:41 aleyna tilki kuzen çok güzel, ama keşke
tek başlarına yapsalar 2020-12-20 13:48:23 anonim çok iyi 2020-12-19 10:42:44 zeyneb abi bu oyun çok güzel 2020-12-18 22:17:53 Seda bu oyunu sayma ben herkese tavsiye ederim çok güzel ve yakında mavi bir daimont reklam olacak 2020-12-18 15:25:40 anonim ülke çok güzel bir oyun mükemmel
2020-12-18 12:38:44 ceren yaldız çok iyi bir oyun2020-12-18 11:30:47 YAREN TWILIGHT Ben OYNAMAK IÇIN AŞK Bir OYUN 2020-12-16 15:28:40 NORTH STAR İlk SEVGİ BÜYÜK OYUN 2020-12-16 13:32:07 Duygubie gerçekten iyi bir oyun ve ben gerçekten videolarımda kullanabilirsiniz 2020-12-13
12:1239:26 NE, SHAKA GİBİ YANINDA TEK BAŞINA EN CARV OYNAYANLAR 2020-12-12 20:42:21 CEMRE SOLMAZ Bu oyunu seviyorum 2020-12-12 17:08:23 Yunus oyununu çok beğendiniz :) 2020-12-11 12:32:40 Selin Kanal Ben her zaman 1 kişi olduğunu düşündüm 2020-12-09 16:43:00
Jennie'de ilk kez oynadığımı sanıyordum. 2020-12-09 16:31:09 ZAHİDE NUR Çok güzel kardeşimle merahaba oynamanızı tavsiye ederim. Merhaba ECRİn SU ÇOBAN 2020-12-06 13:27:03 gacha inci bahar oha lan değerlendirmeleri cellat la cemre solma ve selana oops baktı, ama yine de oyun muq,
ama bölümleri zordur. 2020-12-02 11:06:06 Z ve Ç Oyun güzel 2020-12-02 10:06:28 Betul muhtesem 2020-11-128 13:39:22 l fs çılgın oyun güzel haa 2020-11-25 15:20:45 GHOST Oyun çok güzel ve basit 2020-11-2 18:21:12 baran oyunu çok güzel Lopetin tüm 2 kişilik oyun, zor olmasına rağmen 2020-
11-19 13:56:20 Zeynep sanlı güzel 2020-11-12 12:44:44:12 16 Albert Einstein ben yorum isimleri baktım hatta selena gomez olm gerçekten 2020-11-08 16:29:08 Cerend Yaldız daha önce oynadım :') 2020-11-06 15:37:34 CEYLİnAY ATALAY COLLAPSE GÜZEL HAYAT BENCE BEN DE C&amp;A
BEGENDİm 2020-11-04 12:36:13 iyi be 2 020-11-04 07:20:50 Cellat Dünyanın en basit oyunu bu 2020-11-03 09:38:44 Enes çok güzel ben bütün periyodu bitirdim 2020-11-02 08:45:38 Ecrin Water Shepherd oyunu da biraz zor 2020-10-3 18:29:20 Zümra ATAK OYUN GARIP,AMA GÜZEL,AMA ZOR
2020-10-31 12:28:28:26 Kiralice Zeynep çok güzel ben bu oylamanın hayranıyım çok kolay 2020-10-30 12:27:55 dil içeriği 2020-10-28 07:38:46 EFSANEVI OYUN TÜM STRES 2020-10-27 08:26:15 barbie çok güzel ve garip oyun 2020-10-2020-10-22 hatta Asya bonus bölümü üzerinde 2020-10-20
14:42:41 Eyemen ateş ve su benim için çok zor ya da kolay. 2020-10-20 09:02:53 YT TBu OYUN VE BENIM BAYLIDIM ÇOK GÜZEL 1.2. 3. 4. VE BEN Bİr BESİn 6 7 8 9 VE 10 DAHA İyİ OLURDU, AMA YINE DE OYUN ÇOK GÜZEL OLSAYDı. 2020-10-18 18:02:57 Asya çok kolay cin 2020-10-17
16:11:34 Ömerseyioğlu5 Beni kene takip etmeyi unutmayın, benim adım benim tiktok hesabım, çok güzel bir oyun 2020-10-17 15:10:33 isim oyun muq, ama reklam bir sürü var 2020-10-16 12:41:07 BEİkTAŞ oyun güzel 2020-10-15 07:04:35 Sıcak kız oyunu çok güzel, güzel Ama yanımda oynayacak
kimse olmasaydı çok daha güzel olurdu, ama oyun aaaacccccaayipp güzell 2020-10-15 06:38:22 banu ÇOK İyİ 2020-10-14 12:01:23 Su kız ve itfaiyeci beğeniler için teşekkür ederim. Şu anda bu oyunu seviyorsunuz. Kimsenin bu oyunu sevdiğini sanmıyorum. 2020-10-11 19:34:38 T-rex!!!! Oldukça iyi bir
oyun. Hoşuma gittim, açım. Ben 2020-10-11 09:51:44 ıhlamur oyunu çok güzel ben sevdim çok güzel tavsiye 2020-10-07 12:19:05 ZEYNEP NIL harika begemme ben 20 bir bıçak olsun 2020-10-06 13:36:19 mert baba pro7 oyunu çok güzel kardeşimle oynuyoruz bizi takip etmeyi unutma 2020-10-04
10:15:02 aşk ömer kuzenler oyunu güzel internet yavaş 2 0220-10-01 20:29:12 Oyuncu Kardeşler oyunu çok güzel 2020-09-30 11:49:43 irem oyunu çok güzel 2020-09-23 14:2308:02 ay çok gozel oyun 2020-09-21 14:52:57 lisa oyun çok güzel 5 i güzel 2020-09-21 13:49:26 selena gomez oyun çok güzel
2020-09-20 15:52:28 barbi kız çok güzel 2020-09-18 15:06:430L büyük :) 2020-09-17 16:45:38 YAĞMUR OYUNU BEN GÜZEL KARDESİmLE OYNUYORUM 2020-09-14 10:23:56 ZEHRA MUHTEŞEM 2020-09-07 17:13:0 7 10 10 ateş ve su oyunu çok güzel, ama bazı bölümleri zor 2020-08-30 12:03:36
Resul canavar aze Yaradani eik bu rüya yayımladı 2020-08-23 10:34:50 Kraliçe Xedice. BU OYUN Bİr SY TICK OLDUĞUNU. 2020-08-21 15:10:46 anonim çok güzel oyun 2020-08-21 13:54:46 asi oyun çok güzel 2020-08-20 10:59:38 alisa ince, beyendim 2020-08-17 06:47:24 OYUNU ÇOK GÜZEL BEN
TİkTOK TAN 2020-08-2 1607:47:46 ANONIM BERAT ÇOK İyİ Ben Bilmiyordum 2020-08-11 18:48:12 yusuf biz bu oyunu oynarız 2020-08-08-15:24 cere altın kaplama arkadaşlar oyun çok güzel beni tiktok ve instagram 2020-08-202004 13:54:44 Kayıt Oyunu arkadaşlar feyk kullanmayın takip etmeyi
unutmayın-isim 2020-08-03 10:22:19 damla ben herkesten çok selam lar seviyorum 2020-08-03 10:13:2Messin oyun efsanesi bayıldı2020-08-03 09:49:38 ELA ÇOK GÜZEL OYUN DANIŞMANLIĞI 2020-2020-GAMING07-17 13:04:38 Su yolunda arkadaşlar tıklama sesi takip etmeyi unutmayın oyun çok
iyi 2 020-07-13 10:42:12 berat ben oyunu bitirdim 2 020-07-09 12:23:19 İsimsiz bir oyuncu çok kötü parçalar yapamaz 2020-07-05 17:24:19 periha taşar 20 kara panter oyunu 20-07-03 20:05:39 ama zor 2020-06-27 10:00:51 ayşe Arkadaşlar oyun efsanesi Sanalla BA-YIL-DIM ile. 2020-06-24 10:05:57
adsız oyun güzel sevdi 2020-06-21 21:40:17 yorumcu Super One oyunu 2020-06-20 08:05:48 ceyl naz tuna oyunu çok güzel ama bazı bölümler çok zor 2020-06-17 14:37:34 Cemre solmaz arkadaşlar benim tiktok videoları mı hatırlıyorum bu sıralı oyun çok güzel 2020-06-1 14 11:26:52 Cemre kendinize
güzel diyorsunuz, ama aynı zamanda çok çirkinsin normalde beni anlayın oyun çok güzel ben oyunu seviyorum 2020-06-14 11:24:19 bunu adlandırmak güzel , ama bazı bölümler insan deneyleri 2020-06-12 18:50:51 MUHAMET OYUN ÇOK GÜZEL 2020-06-10 19:04:19 Ben bir yorumcu yum oyun çok
güzel 2020-06-10 10:01:11 Emre bu oyun zaten pop all oynuyo 2020-06-09 08:41:10 ela oyun güzel, ama seviyeleri gıcırtılı 2020-06-08 14:22:18 ANONIM ÇOK GÜZEL 2020-06-03 12:35:17 YORUMCU, İsMİnİ VERMEK İsteMEYEN ÇOK RAHAT OY VERECEK 100 2020-06-02 16::16:50:10 zeynep efso
oyunu 2020-06-02 11:32:54 yani her bölüm özel ve coşkulu 2020-06-01 19:09:59 seni aque sy yapmayın 2020-05-31 14:43:49 ELA oyun gerçekten güzel 2020-05-30 14:34:13 SUPER POWER GAME NICE ADVICE 2020-05-28 14:42:22 eun-tuy oyun tüm 2020-05-27 14:34:18 jaleika güzel değil bi Oyun
2020-05-26 19:53:26 HACER GAME BEAUTIFUL 2020-05-23 23 202008:42:04 gulBUTA SUPER 2020-05-21 17:05:56 Mary efsane oyun 2020-05-19 12:41:54 eun-tuy çok beatiful sevdim. 2020-05-19 09:56:37 Elgun çok güzel bir oyun bu oyunu çok seviyorum. Tavsiye ederim 2020-05-14 16:43:53
burak efsane oyun herkese tavsiye ederim 2020-05-12 17:09:59 hira oyunu çok güzel ve çok mükemmel 2020-05-09 19:59 1 6:08 muslera gerçekten güzel bir oyun 2020-05-09 17:33:29 aybüke oyunu bence herkes bu oyunu oynamalı 2020-05-06 12:42:59 Miranur Gül bu oyunda öldü. Bu arada, oyun
çok güzel 2020-05-05 16:35:11 HD gerçek yağmur diyor 2020-04-27 07:50:52 mri en az 4sene 2020-2 02004-24 13:49:07 Suda iyi oyun 2020-04-24 06:060 5:51 Heronpupy Merhaba takipçilerim Oyun güzel Belki bu oyunun videosunu çekebilirim 2020-04-23 1 7:05:40 sefa cox gozel'in en sevilen oyunu
20 20-04-23 14:27:19 büyük 2020-04-21 17:43:06 yagmur bence reklamlar süper, 1 numara 0 kalkarsa 5 yıldız verirdim 2020-04-20 18:55:16 ece oyunu iyi , ama benim sinirler üzerinde gelir reklam bir yeri vardır 2020-04-20 16:36:02 benim için bazı bölüm sulandı rıdaldı ve .... 2020-04-20 12:25:00 Zülal
Ben çok stresliyim butu MÜTHŞ 2020-04-15 17:29:28 ELA ÇOK GÜZEL OYUN 20 20-04-1 13 07:20:56 Cemre a ate ateş ve su 2020-04-12 12:31:12 Duygusal oyun, güzel bir oyun ama bazı bölümlerde tekrar tekrar oynandığında sıkıcı 2020-04-12 12:29:43 Ebeveynlerin oyu Corona bir dünya turu na
geldi 2020-04-10 12:30:23 Kız kardeşimle oy kullanmak daha güzel 2020-04-09 17:51:40 kardeşler oyyun çooo güzel kardeşimoook ve biz eğleniyoruz❤❤❤❤❤❤ 2020-04-06 20:54:59 y sizin için oynamayın 2020-04-06 13:50:33 aleyna oyunu çok güzel 202 sevdim 0-0604-06 10:57:09 e güzel 2020-04-05
20:59:13 mehmet fatih oyunu 2020-04-05 16:37:09 OY FARFARA FARFARA GELİr 2020-04-03 16:51:06 Korona kötüleşirse oyun kurucu çocuklar akıllı 2020-04-02 17:38:16 alper oyunu güzel, ama biraz zor 2020-04-01 08:11 28 mr efsoo 2020-03-31 18:26:26 zeynep çok güzel 2020-03-29 15:25:16
esma çok güzel bir oyun 2020-03-28 13:1653:32 ayjaha oyunu güzel, ama biraz zor 2020-03-25 12:50:05 cemil çok güzel 2020-03-25 08:27:33 AMAZING PANDA FOLLOWER Benim güzel arkadaşım 2020-03-0323 19:52:48 yeni sevdi ferrrrr güzel oyun eğlence çok va 2020-03-23 10:10:11 peri çok güzel
oyun 2020-03-21 18:55:57 engelli fare corona varrr 2020-03-20 19:27:25 ijuioji güzel 2020-03-15 07:09:59 tuana oyunu çok güzel 2020-03-03 18:40:37 melek severler oyunu çok güzel, ama reklamlar uzun 2020-03-03 18:40:03 BÜŞRANUR ÇOK GÜZEEEEEL 2020-03-02 13:33:53 barisinalbaz oyunu
muhteşem 2020-02-22 18:: 53 11:52 ömer oyun mükemmel favori oyun 2020-02-220 17:17:25 raul AZERBAYCAN CANDI 2020-02-20 15:05:25 Ali sevinç ben 2020-02-2 1 seviyorum 6 14:55:31 CASE A GAME BOMBATIK 2020-02-16 09:57:51 INCIDENT07 tabela öztürk oyunu güzel 2020-02-14
10:06:17 karakter öztürk şimdi oyunu oynicam 2 sahiptir 0220-02-14 10:01:17 irem çok güzel 2020-02-11 16:21:06 irem iyi 2020-02-11 16:19:43 güzel kelime güzel 2020-02-10 17:34:18 cemre güzel oyun 2020-01-31 11:30:43 Şirinler harika! 2020-01-31 09:32:21 Sinan Coq güzel 2020-01-31 08:46:51
fatma çok güzel 2020-01-29 16:37:51 147 büyük oyun 2020-01-27 13:43:28 Kız kardeşiniz bu oyunu hak etmeyen biri, Yani LEGEND 2020-01-23 16:47:04 TAZE LEYDİm düşünür ü, bana söyleyen tek kişidir. kiminle oynuyorum ve size deli yazdığımı yorum (bir kardeşin olmadığı için beni kıskanma)
2020-01-16 09:19:24 Kedi delisi taze kadın kardeşinden bize 2020-01-01-2416 209:15:11 Yasemin Bulut Güzel Oyun 2020-01-04 14:55:20 Beşiktaş Süper 2019-12-22 09:53:02 AQIL MUHTESEM OYUNU 2019-12-17 18:13:51 ali gozel 2019-12-08 09:21:05 İrem Derici muhteşem 2019-20 19 12-04
17:46:03 hikaye çok güzel bir oyun 2019-11-22 08:22:41 yavru-sevgi dolu TOZKOPARAN koparış toz ilk? Heeeee sevgilim kesinlikle bir hahahhahahaha şaka değil, öyle. Bu :) 2019-11-21 19:55:48 feride yusuf hyvğ2019-11-20 12:38:37 Mitğsanoit aykadaslay 2019-11-18 13:19:16 nana hic 2019-11-18
13:15:03 maria kaunis peli 201-11-11-11 16 13:58:28 MUHAMMMED YANGIN VESI PUNAINEN SINIEN 2019-11-15 19:00:18 Kaverit Olemme läpäisseet kaikki osat s nimi saa kansi 2019-11-07 15:07:33 D JA S tervehdykset Olen nyt jäen, jäen ettğ2019-11-07 03:48:08 TOZKOPARAN rakastajasi
varmiiiiii 2019-11-06 0608:10:00 20 ECRIN SU COBAN Gülsu hieno kiitos tervehdykistä2 2 019-11-06 05:32:51 sindrella harikaa Pelaan siskoni kanssa yksin aamulla 2019-11-05 16:57:10 TAZE LEYDİm HIENO PELİ LÄPÄISIMME KAIKKI ABİM İlE BÖLÜM 2019-11-02 09:45:45 Sema'nın en sevilen
oyunu 2019-11-0 1 106:32:34 Konut ayy efsanesi herkese tavsiye ederim 2019-10-21 merve kızılkaya çok güzel bir oyun ama Okulda olduğu için tek başıma oynayamıyorum bugün okula gitmedim 2019-10-21 10:37:16 Gülsu İnce Bu oyun çok güzel herkese tavsiye ederim ecri su çobanı selamlıyorum
2019-09-05 11:58 00 mustafa bu oyunu herkese tavsiye ediyorum 2019-09-02 15:08:41 talha YARIŞ OYUN SONU ÇOK ZOR 2019-09-01 15:36:28 ateş ve su bu oyunu seviyorum, ama ben ateş ve su geçmiş alamıyorum alamıyorum inanılmaz bir oyun ve sert istihbarat geliştiricisi son derece tavsiye
2019-08-24 17:40:01 pewdepeie OMG L Oyun gibi 2019-08-19 21:54:07 Kıvanç Merhaba arkadaşlar, oyun güzel ama yine de durduramıyorum. Oynamanızı tavsiye ederim... 2019-08-09 23:45:40 Sen hazaliz ülke kez oynadım daha fazla oynayacağım 2019-08-02 20:22:19 Ecrin Su Çoban bu oyun çok
güzel. Takipçilerime tavsiye ederim. Bursa'dan selamlar 2019-07-17 13:15:57 GİzLİ Kİşİ Büyük oyun herkes benim en sevdiğim oyunu kurdu ki tasarlayanlar ellerinize satsın...:):):) 2019-07-16 22:28:22 AQIL BEN BU OYUNU ÇOK GÜZEL GAMEMUS VAR 2019-07-13 11:50:09 AQIL BEN BU OYUN VAR
BEN ÇOK GÜZEL GAMEMUS VAR 2019-07-13 11:47:36 Yasin sanırım, bu oyun dizileri sona erdiğinde, sütlü yol arka plan müzik oynasın . Nedenini sorarsan, havamız böyle. . Q 2019-06-27 16:02:58 hande erçel merhaba 2019-06-11 19:32:37 Yıldızın tilbe sonunda ne olur 2019-05-24 16:46:28
kahraman oyuncu eh here50 502019-05-18 15:17:13 aysel cox qeseng oyunu 2019-05-17 22:04:17 kuzenimle harika vakit geçirdik sadece biraz takıldık 2019-05-1 1 23:29:09 berat o1 oyunu çok kolay 2019-05-06 20:37:55 PRO BENCE GÜZEL 2019-05-04 11:53:35 Su ben performans anne çok suanda
sadece dinleniyor gozz on 201 9-04-30 12:30 30:5 maden iyi gidiyor 2019-04-27 22:09:45 G HELLO ARKADAŞLAR MY GİzE E 2019-04-22 16:25:31 gozel oyun 2019-04-22 16:01:10 Su ben 3 gündür bu oyunu oynuyorum ve ben sirf grcrlrt hazırım ben uyumadım ve şimdi benim gozs ile hastayım
emeliyyata bana iyi bir fikir ver 2019-04-22 14:27:10 MELEK ÇOK GÜZEL 2019-04-21 17:32:33 Armut Bu oyun basit, çünkü 5 yaşındaki kardeşimle durdum 2019-04-13 16:45:45:31 abek ama dumbo reklam 2019-04-09 18:34:18 Umarım bu güzel oyunun yazarı 2 için çok teşekkür ederim 019-2019-18 03-
27 14:55:1 58 58 hafif sıklet en iyi oyun 2019-03-05 12:48:27 LEYLA çok rahat 2019-03-04 13:25:25 GALATASARAY çünkü ilk çok güzel başladı ben kardeşim ve amcam ile oyun süper 5 bile givenz04 12:53:05 cemre en iyi oyun amma ben at yalnız olmalı düşünüyorum 2019-203-03 14:14:02 zehra sen
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