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Spoiler: Filmiki ze strefy Dragon Soul
Serwis MMO Champion wydobył z plików World of Warcraft trzy z czterech filmików, jakie gracze będą mogli
zobaczyć w czasie swych zmagań w strefie Dragon Soul. Jeśli wolicie, aby wszystko co wydarzy się w tym miejscu
pozostało tajemnicą, odradzamy oglądanie poniższych klipów. Wśród filmików brakuje tego, na który wszyscy
niecierpliwie czekają - ostatecznego zwycięstwa nad Deathwingiem.
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Thrall wygląda jakby go ze snajperki dziurawił~Elune
2011/11/30 08:59

kame hame ha!
zalosne...~milerk
2011/11/30 15:08

@milerk
Oczywiscie jakis pseudo-polaczek musial skomentowac negatywnie, bo by nie wytrzymal. Co mieli zrobić twoim zdaniem?
Nagle deathwing zmienia sie nie lepsze, staje sie dobry i nnaprawia cale zło... Nic z tych rzeczy, główni bossowie z
dodatków musza być zabici, nie ma na to wpływu. Ja osobiście nie mam nic do owych filmików. Pozdrawiam~Zygi123
2011/11/30 16:51

@zygi123 nie pseudo-polaczek tylko polaczek, pseudo stanowi przeczenie polaczka a przecież każdy wie, że polaczek z
Polakiem nic wspólnego nie mają ;) dlatego cały świat nie lubi polaczków, szkoda przy tym, że niestety często mylą ich z
Polakami
a tak swoją drogą wie ktoś kiedy 2 część raidu będzie dostępna?~walp00
2011/11/30 20:40

Łojej, toż to prawie jak dragon ball! Czyżby skręcanie w stronie najmłodszych graczy nastało już przed dodatkiem ze
ślicznymi zwierzątkami?~feniks
2011/11/30 22:39

no coz szalu nie ma ja osobiscie spodziewalem sie czegos troszke bardziej epickiego np: podczas walki na grzbiecie i po
zeraniu plyt Thrall uderza tym calym ustrojstwem w Deathwinga ( stojac na nim a nie strzelajac :) ) albo cos w stylu
walki z Mannorothem ze jesli atakuje na odleglosc to swoim mlotem naladowanym ta energia.
A tak to mamy zwykly przerywnik i nic wiecej ani dobry ani zly po prostu normalny~zwyklygracz
2011/11/30 22:51

mogl w niego tak pacnac z tego lasera zanim jeszcze azeroth rozwalil,
goscie leją sie na grzbiecie deathwinga, odlatuje mu pancerz, ten leci dalej zamiast strzepnac ich z backa, no zalosne
krotko mowiac, a i jeszcze potem bijemy pazurki deathwinga, jeszcze lepiej...
walka z LK wygladala duzo lepiej~milerk
2011/12/02 17:24
dodaj komentarz

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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