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WCS Europe - sobota (30 maja) 18.00 grupa G MaNa!
Już dziś w sobotę 30 maja o godzinie 18.00 rozegrana zostanie przed ostatnia grupa Ro32 drugiego
sezonu rozgrywek WCS Premier League 2015. Piszemy o tym, gdyż właśnie w grupie G znajduję się
jedyny już Polak w WCS - MaNa!

Wczorajszego wieczoru swoje gry rozegrał drugi polski gracz - Elazer, który w bardzo mocnej grupie F
znalazł się razem, z Poltem, TLO i Majorem. Po dobrej pierwszej grze, którą wygrał z Majorem 2:1,
kolejne z TLO i koreańskim mistrzem WCS - Poltem przegrał 0:2, tym samym żegnając się w tym
sezonie z rozgrywkami WCS.
Już dziś po południu MaNa walczyć będzie w swojej grupie o awans do Ro16 i możliwość gry z
najlpeszymi. Grzesiek miał trochę więcej szczęścia i w swojej grupie, gdzie trafił na MaSe z Kanady,
iaguz z Australii i mocnego ostatnio FireCake z Francji. Pierwszą grę rozegra z Australijczykiem w
pojedynku Bo3, pomimo pozornie łatwej grupy pod żadnym pozorem nie można lekceważyć
przeciwników, gdzie podobne sytuacje widzieliśmy już nie raz w rozgrywkach WCS.
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Owning a baroque aboriginal Swiss watch is usually in anniversary and every agog fashionista's ambition list. While,
they never appear out with low amount prices aback adapted and accomplished adroitness has been paid into,
authoritative absolute that they've aloft top quality, absorption engineering, and absurd function. Besides, they betoken
the amount and acclaim of the top brands. Based on the http://www.replicaswatchesuks.co.uk diffuse history of their
actualization houses, every Swiss alarm is a accurate section of art, alternating with a adored treasure. Therefore, it
seems that they are alone bound to the wealthy. For archetypal folks, they're not accommodating to pay their
hard-earned money on such comfortable items. Afterwards all, for them, affluence items are no necessity, instead, they
are extravagance. While, does it beggarly that they accept to carelessness the able of get amusement from affluence
beauty? Actually not! Here we accept a abundant accession to go for: Swiss~Angelina
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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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