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Nadchodzi Zimowa Uczta
W zapowiedzi najnowszej aktualizacji pojawiła się wzmianka na temat Zimowej Uczty, która wkrótce ma
rozpocząć się w Hearthstone. Dziś Blizzard ujawnia pierwsze niespodzianki związane z tym
wydarzeniem.

♫ Choć na dworze śnieg sypie wkoło,
W karczmie ogień trzaska wesoło.
Swoim kartom sprawdzić się daj,
W Hearthstone graj! W Hearthstone graj! W Hearthstone graj! ♫
Praojciec Mróz otulił swą peleryną karczmę w Hearthstone, przywołując mroźną, zimową
aurę. Kiedy świat za oknem spowijają śnieg i lód, to idealna pora, by owinąć się ciepłym
kocem i z kubkiem parującego napoju usiąść przy kominku, by rozegrać kilka partyjek w
Hearthstone!

Wkrótce na dachach domów w Wichrogrodzie osiądzie biały puch, a lód skuje Orgrimmar.
Podczas Zimowej Uczty od 9 grudnia do 6 stycznia obie te plansze zyskają zachwycający
świąteczny wygląd. Nastrój udzielił się też wszystkim bohaterom w Hearthstone – każdy
z nich otrzyma nową, wesołą emotkę „Witaj”!

To nie wszystko, co dla was przygotowaliśmy, więc wypatrujcie innych niespodzianek z
okazji Zimowej Uczty!
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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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