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BlizzCon 2015 - Overwatch wiosną 2016

Doczekaliśmy się konkretów w stosunku do nowego tytułu Blizzarda jakim jest Overwatch. Do gry
dołączyło kolejnych trzech bohaterów D.VA, Mei oraz Genji, w sumie w dniu premiery otrzymamy aż 21
postaci oraz kilka aren. Twórcy ogłosili skład edycji Overwatch Origins oraz Edycji Kolekcjonerskiej.
Gra dostępna będzie nie później niż 21 czerwca 2016. Wystartuje na platformach PC, PlayStation 4 oraz
Xbox One.

Edycja Origins poza podstawowymi bohaterami wzbogacona będzie o pięć bonusowych skórek:
●

Roślinny Bastion,

●

Agent Blackwatch Reyes,

●

Odrzutowa Smuga,

●

Dowódca szturmowy Morrison,

●

Szefowa ochrony Fara.

Ponadto by zachęcić do poznania innych tytułów Blizzarda, każde uniwersum otrzyma różne wirtualne
gadżety:
●

Overwatch: Bohater Smuga,

●

World of WarCraft: Zwierzak Mały Winston

●

Hearthstone: Rewers kart Overwatch

●

Diablo: Skrzydła Łaski

●

StarCraft: Portrety w grze

W skład edycji kolekcjonerskiej wchodzi cała cyfrowa zawartość edycji Origins oraz album z ilustracjami,
śćieżka dźwiękowa a także figurka Żołnierza-76.

Witaj w Overwatch
Żołnierze, naukowcy, awanturnicy i odmieńcy.
W obliczu globalnego konfliktu bohaterowie z różnych zakątków świata połączyli siły,
aby przywrócić pokój w rozdartym wojną świecie. Tak oto powstała międzynarodowa
grupa do zadań specjalnych:

Overwatch.
Organizacja ta zakończyła kryzys i pomogła w utrzymaniu długotrwałego pokoju. Nastała
epoka eksploracji, innowacji oraz odkryć. Jednak po wielu latach wpływy organizacji
znacznie osłabły i została ona w końcu rozwiązana.
Czas Overwatch przeminął... ale świat wciąż potrzebuje bohaterów.

Autor: BeLial

Liczba wyświetleń strony: 3634

Data publikacji : 07.11.2015

Tagi: Overwatch, BlizzCon 2015

Komentarz (0)

dodaj komentarz

Brak komentarzy
dodaj komentarz

Pozostałe nowości

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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