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Czternasty sezon rankingowy z rewersem w
stylu ninja!
W Hearthstone rozpoczął się czternasty sezon rankingowy, w którym za zdobycie przynajmniej 20 rangi
będzie można zdobyć unikalny rewers kart w stylu ninja.

Rozpoczynamy czternasty oficjalny sezon rankingowy w Hearthstone! Z tej okazji
prezentujemy nowy rewers kart, który możecie już dodać do swojej kolekcji!
UWIERZCIE W SIEBIE! Zlejcie się z mrokiem nocy i niezauważeni polujcie na zwierzynę
przeciwników w majowych rozgrywkach rankingowych, a w wasze ręce trafi rewers kart
ninja!

Nowy rewers zastąpi domyślną grafikę na odwrocie kart w waszych taliach. To wspaniały
sposób na pochwalenie się swoimi wyczynami w Hearthstone! Aby otrzymać majowy
rewers kart, należy zdobyć rangę 20 w trybie gry rankingowej. Rewers zostanie
przyznany na koniec sezonu rankingowego i będzie dostępny tylko w tym miesiącu.
Nie zapominajcie również, że im dalej zajdziecie w danym sezonie rankingowym, tym
więcej dodatkowych gwiazdek otrzymacie w kolejnym sezonie. W przypadku trybu
rankingowego otrzymacie gwiazdki na podstawie waszych osiągnięć w ubiegłym sezonie
– jedną za każdą zdobytą rangę. Miejcie na uwadze, że nawet jeśli bonusowe gwiazdki z
poprzedniego sezonu zapewniają wam rozpoczęcie rozgrywki z rangą 20 lub wyższą w
nowym sezonie, to i tak musicie przynajmniej raz zalogować się do gry, aby zdobyć
nowy rewers kart.
Ponadto 100 najlepszych graczy w randze Legendy otrzyma punkty, które będą się
liczyć do kwalifikacji do tegorocznych mistrzostw Hearthstone World Championship. Aby
dowiedzieć się, jak możecie zostać mistrzami świata w waszą ulubioną
karciankę, zapoznajcie się z artykułem zapowiadającym tegoroczne rozgrywki.
Opanujcie do perfekcji sztukę walki ninjutsu i wykażcie się w majowych zmaganiach w
rankingu Hearthstone, a nowy rewers kart będzie wasz!
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Test TP-Link AC1200

Router TP-Link Archer C1200 jest konstrukcją bardzo z
wyglądu nawiązującą do innych routerów tej firmy. Za kwotę w okolicach 210 zł otrzymujemy urządzenie, które powinno
tak naprawdę w 100% pokrywać w pełni potrzeby każdego użytkownika oczekującego od routera przede wszystkim
stabilnej pracy i osiągów. Postanowiliśmy zatem poddać ten router krótkim testom, aby sprawdzić, czy tak faktycznie
będzie.Data publikacji: 21.09.20170

DreamHack Open: Valencia 2016 - Nerchio w półfinale - live!

DreamHack Valencia to jedno z największych e-sportowych wydarzeń w Europie - dlatego nie mogło zabraknąć na nim
StarCrafta II! W czasie rozgrywek 96 graczy będzie konkurować o 50 000 USD oraz 5 000 punktów WCS.Data publikacji:
16.07.20161

Aktualizacja 3.4 – Duże zmiany w rankingu StarCrafta II

Na oficjalnym
blogu Blizzarda pojawił się nowy wpis dotyczący tym razem zmian w rankingach: Ranking StarCrafta II jest areną dla
niezwykle zaciętej rywalizacji. Do walki rusza wielu uczestników, ale tylko nieliczni awansują do ścisłej czołówki.Data
publikacji: 03.07.20160

Rozpoczęcie trzeciego sezonu rankingowego 2016

Trzeci sezon
tegorocznych rozgrywek ligowych w StarCrafta II uważamy za otwarty! Zresetowano pulę punktów premiowych oraz
rankingi i przyznano nagrody za sezon drugi roku 2016.Data publikacji: 26.06.20160

Filmowy „Warcraft” już wkrótce w księgarniach!

Powieść „Warcraft”,
której wydanie zbiega się z polską premierą filmu „Warcraft. Początek” w reżyserii Duncana Jonesa, do księgarń trafi już
15 czerwca. Na kartach książki czytelnicy wkroczą w nowy wymiar emocji towarzyszących bohaterom fikcyjnych
światów Azeroth i Draenor. Za sprawą Christie Golden, pisarki od lat cenionej przez fanów świata Warcraft, konflikt ludzi
i orków nabierze jeszcze większej intensywności.Data publikacji: 13.06.20160
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