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Przedwieczni Bogowie - nowy dodatek do gry
Dziś Blizzard oficjalnie zapowiedział kolejny dodatek do Hearthstone, który nosi nazwę Przedwieczni
Bogowie. Poniżej znajdziecie oficjalny wpis, który przedstawia w jaki sposób te potężne istoty wpłyną na
przebieg starć w karczmie.
Dodatkowe informacje ze streama:
●

W dodatku wprowadzone zostaną 134 nowe karty

●

Przedwiecznymi bogami są C'thun, Yogg-Saron, Y'Shaarj oraz N'Zoth

●

Gracze, którzy zalogują się w okresie promocyjnym otrzymają 3 pakiety kart z dodatku Przedwieczni
Bogowie oraz kartę C'Thuna za darmo

●

Premiera dodatku pod koniec kwietnia lub na początku maja

Przedwieczne zło przebudziło się z trwającej eony drzemki. Nadszedł czas, aby
rozprostować macki i zasiać strach w sercach śmiertelników w trzecim rozszerzeniu do
Hearthstone – Przedwieczni Bogowie.

Szepty w ciemności
Powiadają, że od niezliczonych tysiącleci Przedwieczni Bogowie pogrążeni są we śnie,
którego początku nikt nie pamięta. Podobno ich głosy dobiegające z głębin oceanu to
podstępne szepty, którym nie oprze się żaden śmiertelnik. Mówi się, że gwarne karczmy
wypełnione śmiechem, okrzykami triumfu i brzękiem kufli są dla pradawnych bóstw jak
budzik, którego nie da się wyłączyć. Wygląda na to, że cała ta afera z przebudzeniem
przedwiecznego zła to nasza wina.
Tak czy inaczej, te przerażające, bezimienne* stwory obdarzone plątaniną macek
właśnie wybudzają się ze snu, a wraz z nimi z mrocznych głębin wylewa się podstępnie
zepsucie. Mimo to, nie ma (większych) powodów do obaw. Cywilizacji (na razie) nic nie
grozi. Bogowie (prawdopodobnie) nie przybyli tu po to, by zniewolić wszystkich

mieszkańców Azeroth.
Teraz, gdy już się przebudzili (rozprostowawszy porządnie różnorakie kończyny,
przetarłszy liczne ślepia i pochłonąwszy solidne śniadanie), Przedwieczni Bogowie
postanowili oddać swą złowrogą moc w ręce śmiertelników... w postaci obrzydliwie
potężnych kart do gry w Hearthstone!

Talie kart narzędziem zagłady
Przedwieczni Bogowie obiecują śmiertelnikom nieskończoną moc, a nieziemskie istoty
spoza czasu zwykle dotrzymują słowa – i to w jakim stylu! Tym razem zapewnią wam
134 ohydne karty, którymi wzbogacicie swoje kolekcje.
To nie są byle karty! Nasączono je złowrogą energią Przedwiecznych Bogów. Choć na
większości z nich znajdziecie zupełnie nowe stworzenia nie z tego świata, które solidnie
wypaczą wasze talie, to rozpoznacie również starych znajomych, skuszonych
podszeptami Pradawnej Kosmicznej Mocy**!

Przedwieczni bogowie
W najnowszym rozszerzeniu pojawi się czterech legendarnych Przedwiecznych Bogów.
Zacierają macki, szykując się do użyczenia swej niesamowitej mocy bohaterom
Hearthstone. Cała czwórka – C’Thun, Yogg-Saron, Y’Shaarj i N’Zoth – wprost wije się z
niecierpliwości. Już wkrótce zasieją w sercach waszych wrogów nieopisane przerażenie.
C’Thunowi z entuzjazmu aż plączą się odnóża***. Legendarna karta C’Thuna i dwie karty
„Krzewicielka Zła” czekają, aby doprawić wasze kolekcje niesamowitością nie z tego
świata. Aby zyskać tych wątpliwych sojuszników, musicie tylko nabyć swój pierwszy
pakiet Przedwiecznych Bogów i otworzyć go.

Zew C’Thuna
Każde szanujące się bóstwo spoza czasu otacza się gromadą wiernych kultystów. Sekta
C’Thuna z fanatycznym oddaniem przygotowywała świat na przebudzenie swego pana.
Gdy zagrywacie kartę jednego z kultystów, przekazują oni C’Thunowi odrobinę
dodatkowej mocy, niezależnie od tego, czy znajduje się on w waszej talii, na ręce, czy na
planszy.

Nadchodzi przedsprzedaż
Począwszy od 15 marca, będziecie mogli nabyć w przedsprzedaży zestaw 50 pakietów
rozszerzenia Przedwieczni Bogowie za 44.99 EUR (cena dotyczy urządzeń z systemami
Windows®, Mac® oraz Android®). Wasze oddanie zostanie nagrodzone porażająco
przerażającym nowiutkim rewersem!

Premiera czai się w głębinach
Mroczne podszepty Przedwiecznych Bogów dosięgną uszu wszystkich śmiertelników (a
także trafią na platformy Windows ®, Mac®, iOS® oraz Android®) pod koniec kwietnia
lub na początku maja. Związane z nim pakiety kart będzie można kupić w wewnętrznym
sklepie gry za złoto lub prawdziwe pieniądze w tej samej cenie, co inne pakiety kart w
Hearthstone.
Karty z rozszerzenia Przedwieczni Bogowie będą siać spustoszenie na Arenie od dnia
premiery – nawet jeśli nie dodaliście ich jeszcze do swoich prywatnych kolekcji.

Wieści spoza czasu
Zajrzyjcie na oficjalną stronę Przedwiecznych Bogów, aby jeszcze dokładniej zgłębić ich
tajemnice. Powracajcie często – gdy ujawnione zostaną nowe sekrety, w tym świeżutkie
karty, pojawią się one właśnie tam.
Najlepiej będzie, jeśli zajrzycie na stronę 21 marca, aby uczestniczyć w ujawnieniu
nowych informacji na temat Przedwiecznych Bogów. Nie zapomnijcie również powitać
Przedwiecznych w mediach społecznościowych (#OldGods). Bóstwa wprost kochają
Twittera i internetową sławę.

Czas się przygotować: otwórzcie zakazane księgi i przywdziejcie najmodniejsze szaty
kultysty. Przedwieczni Bogowie już wkrótce zstąpią między śmiertelników. Y'knath
k'th'rygg k'yi mrr'ungha gr'mula!
*Tak naprawdę mają imiona. Poznajcie C’Thuna, N’Zotha, Yogg-Sarona i Y’Shaarja. No już, uściśnijcie sobie odnóża. I gotowe!
Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi.

**Pradawna Kosmiczna Moc™ może powodować efekty uboczne: wyrastanie dodatkowych kończyn, ślepiów, macek i nibynóżek;
obrzydliwe wydzieliny nie z tego świata; zwiększony apetyt na owoce morza; pęd do eksploracji podejrzanych ruin; nagła
pogarda dla „śmiertelnych robaków”; przypływ straszliwej, niszczycielskiej mocy; lekką senność. Dawkowanie według ulotki.

***Jeśli ma się do czegoś przydać, najpierw trzeba go rozplątać.
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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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