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Smuga wkroczy do Nexusa już 19 kwietnia
Blizzard przedstawił oficjalnie kolejne informacje na temat Smugi, bohaterki Overwatch, która jako
pierwsza będzie reprezentować swoje uniwersum w Nexusie.

Hejka, słonka! Kawaleria przybywa do Nexusa!
Smuga – podróżująca w czasie awanturniczka z Overwatch – szykuje się do debiutu w
Heroes of the Storm! Jest wyposażona w akcelerator czasowy zaprojektowany przez jej
przyjaciela, goryla-naukowca Winstona, a także posiada parę zabójczych pistoletów
pulsacyjnych. Smuga – jako niezwykle mobilny Zabójca walczący na dystans –
teleportuje się po polach bitew w Nexusie i z zaskoczenia atakuje nieprzygotowanych
wrogów, po czym znika, zanim zdążą zareagować.
Smuga wnosi do Nexusa różnorodny zestaw niezwykłych zdolności i talentów. Jako
pierwsza bohaterka w Heroes of the Storm może się poruszać podczas atakowania i
posiada jedną zdolność bohaterską, którą może personalizować, ulepszając ją na trzy
różne sposoby.
Więcej na temat gry Smugą dowiecie się w zamieszczonym poniżej filmiku.

Smuga jest pierwszą bohaterką z Overwatch, która pojawi się w Heroes of the Storm.
Będzie dostępna od wtorku 19 kwietnia wyłącznie dla tych, którzy kupią w
przedsprzedaży cyfrową wersję Overwatch: Origins Edition na komputery PC z
systemem Windows. Tydzień później, we wtorek 26 kwietnia, stanie się dostępna w
sprzedaży dla wszystkich graczy w Nexusie.

Jeśli kupiliście w przedsprzedaży wersję Overwatch: Origins Edition na komputery PC w
sklepie Battle.net, Smuga będzie na was czekać w Heroes of the Storm we wtorek 19
kwietnia w godzinach wieczornych. Gracze noszący się z zamiarem kupienia Origins
Edition na inne platformy otrzymają Smugę po odebraniu egzemplarza gry, najwcześniej
24 maja. Więcej informacji na temat Overwatch oraz innych korzyści płynących z zakupu
Origins Edition znajdziecie na PlayOverwatch.com oraz w naszych artykułach pomocy (
artykuł 1, artykuł 2).

Nie możemy się doczekać, aż odkryjecie nową bohaterkę i wypróbujecie jej zdolności –
umożliwiające podróżowanie w czasie i unikanie śmierci. Jesteśmy ciekawi, jakie taktyki
dla niej wymyślicie. 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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