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Przedwieczni Bogowie - N'Zoth
C'Thun był pierwszym z przedwiecznych bogów przedstawionych przez Blizzarda przy okazji
zapowiedzi najnowszego dodatku do Hearthstone. Dziś mamy okazję przyjrzeć się kolejnemu,
tajemniczemu N'Zothowi.

Przedwieczne zło przebudziło się z trwającej eony drzemki. Nadszedł czas, aby
rozprostować macki i zasiać strach w sercach śmiertelników w najnowszym rozszerzeniu
– Hearthstone: Przedwieczni Bogowie. Pora sięgnąć głębiej, by dowiedzieć się więcej o
straszliwych umysłach kryjących się za mackami.
Tym razem zapuścimy się w bezdenne głębiny oceanu. Dołączcie do nas. Być może uda
wam się rozwikłać zagadkę. Tam, gdzie to możliwe, w odtworzeniu wydarzeń brały
udział straszliwe istoty spoza światów.

Wielka niewiadoma
Niewiele wiadomo na temat N'Zotha. Większość mieszkańców Azeroth nie zna nawet
jego imienia, a tym bardziej nie ma pojęcia, jak on wygląda. Ze strzępów pozostałej
wiedzy wynika, że ten Przedwieczny Bóg został uwięziony w najmroczniejszych
głębinach oceanu wiele, wiele tysiącleci temu. Krążą pogłoski, że N'Zoth pragnie
zniszczyć wszystko, co czyste i szlachetne, ale dlaczego – pozostaje tajemnicą.
Ostatecznie większość tego, co „wiadomo” o tej najpodstępniejszej z istot, to tylko
przypuszczenia.

Jednak analizując nieliczne dowody, można dojść do wniosku, że N'Zoth ma obsesję na
punkcie radykalnych metamorfoz, przy czym w jego guście są czaszki, czarna skóra i
wysokie buty na platformach. Szmaragdowy Sen? Raczej Szmaragdowy Koszmar.
Neltharion Strażnik Ziemi? Nie, zróbmy z niego ŚMIERCIOSKRZYDŁEGO NISZCZYCIELA!
Nadęta arystokracja nocnych elfów syczy na wszystkich z pogardą? BAM! Dajmy im
wężowe ciała i niech naprawdę syczą! O, tak – podobno to właśnie N'Zoth odpowiada za
spaczenie Szmaragdowego Snu, upadek jednego z najpotężniejszych smoków Azeroth i
przeobrażenie Elfów Wysokiego Rodu w nikczemne nagi... a to dopiero początek.

Macka N’Zotha
N'Zoth ma zapewne więcej ambicji w najmniejszej macce niż większość istot w całych
swych ciałach. Ponieważ jednak jego ambicja znajduje się w większej macce N'Zotha,
więc snuje śmiałe plany podbicia całego świata! Dobrze jest mieć pod ręką taką
megalomańską mackę, a jeśli do tego potrafi wybuchnąć, rozrzucając naokoło żrący śluz,
to tym lepiej! Trzeba to przyznać – ta ohydna, oddzielona od ciała kończyna może
okazać się przydatnym sojusznikiem.

Lichwiarz z Podmiasta
Zło to zło, wiadomo, ale N'Zoth jest bardzo zapracowanym koszmarem spoza światów,
więc miło, gdy czasem ktoś inny weźmie na siebie czynienie przyziemnych, codziennych
złośliwości. Na przykład ten gość, Lichwiarz z Podmiasta. Był kiedyś szlachetnym
kupcem znanym ze swej uczciwości i prawości. Kiedy jednak natknął się na strzępy
zakazanej wiedzy na temat N'Zotha, zaczął podkradać innym ich najlepsze sztuczki, by
odsprzedawać je po zawyżonej cenie.

Mamy nadzieję, że podobało wam się zgłębianie mrocznych tajemnic N'Zotha. Poza
światami czają się pozostali Przedwieczni Bogowie, więc przygotujcie się – wkrótce
wypłyną kolejne niepokojące informacje (i nowe karty)!
Źródło: Battle.net

Autor: Sigmar

Liczba wyświetleń strony: 3840

Data publikacji : 24.03.2016

Tagi: N'Zoth, Przedwieczni Bogowie, Whispers of the Old Gods

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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