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Księżycowe Święto w Nexusie
W przyszłym tygodniu w Nexusie rozpocznie się kolejne wydarzenie w czasie którego gracze będą mieli
okazję zdobyć nowy portret oraz dodatkowe złoto. Księżycowe Święto to także okazja dla Blizzarda do
wprowadzenia kilku nowych skórek oraz wierzchowca do Heroes of the Storm.

Początek roku to czas, kiedy mieszkańcy Azeroth oddają cześć mądrości swych
przodków i wspominają zwycięstwo nad pradawnym złem. Ci, którzy przenieśli się do
Nexusa, nadal kultywują tę tradycję. Wy też możecie powitać z nimi nowy rok, biorąc
udział w naszym nowym wydarzeniu – Księżycowym Święcie.
W ramach Księżycowego Święta 2016 będziemy mieć dla was nowe zadania powiązane
ze specjalnymi wydarzeniami oraz nagrody, nowe i powracające przedmioty w sklepie, a
nawet trochę fajerwerków na koniec meczów! Świętowanie potrwa od wtorku 2 lutego
do wtorku 1 marca, więc pamiętajcie, by ukończyć zadania i kupić interesujące was
przedmioty przed końcem Księżycowego Święta!

Księżycowe Święto 2016 – zadania powiązane ze specjalnymi
wydarzeniami
Rozegraj 25 meczów
Rozegrajcie 25 meczów w trybach przeciw SI, rankingowych lub szybkiego meczu przed
końcem Księżycowego Święta 2016, a otrzymacie nowy świąteczny portret Małpiego
Nestora!

Schwytaj Małpiego Nestora
Codziennie, póki trwać będzie Księżycowe Święto, otrzymacie zadanie polegające na
schwytaniu Małpiego Nestora. Jeśli któryś z graczy w waszych drużynach nie wykonał
jeszcze danego dnia tego zadania, szansa, że to ciekawskie stworzenie pojawi się na
początku meczu, wynosi 50%. A kiedy już to nastąpi, zostaniecie zmuszeni do
szaleńczego pościgu! Kluczem do spowolnienia i schwytania Małpiego Nestora jest
współpraca. Kiedy wreszcie uda wam się go złapać, upuści czerwoną kopertę, dzięki
której każdy sojusznik z aktywnym zadaniem dotyczącym Małpiego Nestora otrzyma
100 sztuk złota.

Nowe przedmioty powiązane z Księżycowym Świętem w sklepie gry
W ramach świętowania nowego roku dodaliśmy także nowe skórki bohaterów, dwa
zestawy powiązane z Księżycowym Świętem oraz nowego wierzchowca do
wewnętrznego sklepu gry. Nie zwlekajcie, jeśli któryś z zestawów przypadnie wam do
gustu – będą dostępne tylko podczas Księżycowego Święta!
Nowy zestaw
●

Zestaw Księżycowe Święto 2016
Illidan,
Jaina,
Skórka Księżycowy Illidan,
Skórka Księżycowa Jaina,
Wierzchowiec Księżycowy Smok.
❍

❍

❍

❍

❍

Powracający zestaw
●

Zestaw: Księżycowe Święto 2015
Czen,
Li Li,
❍

❍

❍

❍

Skórka Księżycowy Czen,
Skórka Księżycowa Li Li.

Nowe skórki
●

●

Księżycowa Jaina,
Księżycowy Illidan.

Nowy wierzchowiec
●

Księżycowy Smok – dostępny tylko przy zakupie zestawu Księżycowe Święto 2016.

Mamy nadzieję, że wspólnie z nami weźmiecie udział w obchodach tegorocznego
Księżycowego Święta. Koniecznie pomóżcie towarzyszom w schwytaniu Małpich
Nestorów – możecie potrzebować ich pomocy w przyszłości! Do następnego razu i do
zobaczenia w Nexusie!
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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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