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Przerażający rycerz śmierci, pierwsza klasa Hero w World
of Warcraft, nie jest zwykłym podróżnikiem chcącym wykazać się na polach walki Azerothu.
Nie będący już sługami Króla Lisza, wyruszają oni w poszukiwaniu przygód jako doświadczeni, doskonale
wyposażeni w oręż i zbroje, posiadający wiedzę na temat śmiercionośnej i zabronionej magii, którą wpoił im sam
Król Lisz.
●

Dostępna dla: Wszystkie rasy

●

Typ: Tank

●

Podstawowe paski: Życie/Runy

●

Dostępny rodzaj zbroi: Cloth, Leather, Mail, Plate

●

Dostępny rodzaj broni: Wszystkie (oprócz broni dystansowych)

Zalety klasy
●

Może nosić wszystkie rodzaje pancerza i władać większością broni.

●

Walczy w zwarciu oraz wspomaga się zaklęciami Mrozu i Cienia.

●

System run zapewnia Rycerzowi Śmierci praktycznie nieskończoną energię.

●

Zdolności związane z Krwią pozwalają Rycerzowi leczyć swoje obrażenia.

●

Może w każdej chwili powrócić do Ebon Hold.

●

Otrzymuje darmowe wierzchowce i ulepszenia broni dostępne tylko dla niego.

●

Klasa bohaterska: rozpoczyna grę na 55 poziomie doświadczenia.

Wady klasy
●

Nie może używać tarczy ani broni dystansowych.

●

Jego przetrwanie zależy bardziej od specjalnych zdolności niż od pasywnej obrony.

●

Zależny od aktywacji Run i generowania Mocy Runicznej.
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Zapowiedź zmian w klasach - Mnich

Legion wkroczył w fazę alfa testów w
czasie których dostępna jest póki co jedynie lokacja startowa łowców demonów, a my przyglądamy się temu, jakich
zmian doczeka się klasa, która stosunkowo niedawno pojawiła się w World of Warcraft. Oto co na najnowszy dodatek
Blizzard przygotował dla mnichów.Data publikacji: 24.11.20150

Zapowiedź zmian w klasach - Wojownik

Po krótkiej przerwie wracamy z
tłumaczeniami blogów poświęconych zmianom, jakie pojawią się w klasach w nadchodzącym dodatku do World of
Warcraft. Oto czego powinni spodziewać się wojownicy z Azeroth w LegionieData publikacji: 23.11.20150

Zapowiedź zmian w klasach - Szaman

Kolejna zapowiedzieć, która pojawiła
się jakiś czas temu na łamach oficjalnej strony społecznościowej dotyczy szamana. Największe zmiany w przypadku tej
klasy dotknęły totemy oraz system zasobów specjalizacji Elemental oraz EnhancementData publikacji: 16.11.20150

11 urodziny World of Warcraft

World of Warcraft obchodzi już swoje 11
urodziny. Z tej okazji Blizzard przygotował kilka zabawek, które powinny wszystkim przypomnieć sam początek
przygody w świecie Azeroth - w rolach głównych Edwin VanCleef, Hogger, murlok oraz Windfury (w wersji
nadmuchiwanej).Data publikacji: 16.11.20150

Zapowiedź zmian w klasach - Rycerz śmierci

Kolejna zapowiedź
opublikowana na łamach oficjalnej strony społecznościowej World of Warcraft poświęcona jest klasie rycerzy śmierci.
Poniżej znajdziecie informacje między innymi o ujednoliceniu wszystkich run oraz nowej umiejętności specjalizacji Blood,
która została zainspirowana Lordem Marrowgarem z Icecrown Citadel.Data publikacji: 15.11.20150
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