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Arthas - Król Lisz rozpoczął ciąg zdarzeń, które zagrażają wszelkiemu życiu w Azeroth. Z legionami nieumarłych i
niszczącą mocą plagi, zagraża całemu światu. Tylko najmężniejsi z bohaterów mogą się przeciwstawić woli Króla
Lisza i zakończyć jego rządy terroru raz na zawsze.
Wrath of the Lich King to tytuł nadchodzącego rozszerzenia do World of Warcraft. Dodaje on mnóstwo epickich i
pełnych rozmachu elementów do istniejącego już świata gry. Gracze wzniosą się na wyżyny swoich możliwości,
odwiedzą nowy, ogromny kontynent i sotczą boje z wysokopoziomowymi herosami, by odmienić losy Azeroth.
Zanim stawisz czoła niebezpieczeństwom z północy przygotuj się na:

●

Opanowanie nekromantycznych mocy Death Knighta - pierwszej w WoW klasy heroicznej.

●

Questowanie do poziomu 80 i zdobywanie nowych, potężnych talentów i umiejętności.

●

Ulepszanie czarów dzięki nowej profesji - Inskrypcji.

●

Niebezpieczeństwa z nowego kontynentu - Northrend, będącemu lodowej domenie Króla Lisza.

●

Epickie bitwy z oblężeniami oraz machinami, które pozwolą zniszczyć budynki stojące na twojej drodze.

●

Duże możliwości zmiany wyglądu postaci, w tym nowe fryzury i tańce.

●

Zwiedzenie nowych lochów pełnych śmiercionośnych stworzeń i wspaniałych skarbów.

●

I wiele, wiele więcej...

Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.
Wrath of the Lich King
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Pozostałe nowości

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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