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Przygoda Kanaiego czeka na Nefalemów

Blizzard udostępnił przygodę u boku Wielkiego Starszego Kanaiego, który otwiera portal przed
śmiałkami chcącymi stawić czoła temu, co kryje się po drugiej jego stronie. Easter Egg jest rozwinięciem
eventu udostępnionego jeszcze w ubiegłym roku, w którym to gracze mogą zdobyć Kostkę Kanaiego.
Twórcy chcą tym samym uczcić śmierć Kevina „Kanaiego” Griffitha, który pracował jako grafik
współtworzący takie tytuł Blizzarda jak Diablo III, Diablo III: Reaper of Souls czy World of WarCraft.

Raz jeszcze w wyłom – przygoda u boku Kanaiego
Płomienie buchają w koksownikach, gdy zbliżasz się do Nieśmiertelnego Tronu,
promieniując życiem, którego wszelkie inne przejawy dawno już zostały zduszone w tych
zapomnianych ruinach siedziby barbarzyńców. Duch Wielkiego Starszego Kanaiego
wstaje i otwiera tajemniczy portal, gestem nakazując ci podążyć swym śladem. Przez
cały marzec wszyscy, którzy oddadzą hołd Wielkiemu Starszemu Kanaiemu, będą mogli
wziąć udział w ostatniej przygodzie u jego boku.

25 sierpnia 2015 roku wypuściliśmy aktualizację 2.3.0, która wprowadziła Ruiny
Seszeronu i ukryty w nich potężny artefakt – Kostkę Kanaiego. Gracze, którzy testowali
tę aktualizację na PST, być może pamiętają tajemniczą wiadomość „Jeszcze nie nadszedł
właściwy moment”, która czasami pojawiała się przy Nieśmiertelnym Tronie. Ponieważ
wprowadzała zamieszanie, postanowiliśmy ją usunąć, nie zrezygnowaliśmy jednak ze
specjalnego zdarzenia, z którym była związana. Od tej chwili każdego marca będziecie
mogli odwiedzić Wielkiego Starszego Kanaiego, by stawić czoła piekielnym hordom Tego
Co Musi Zostać Nienazwane.
Źródło: Battle.net

Blizzard ponadto zaktualizował listę poprawek dla aktualizacji 2.4.1. Kompletny opis znajdziecie czytając
artykuł zamieszczony na stronie społecznościowej.
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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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