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Informacje dotyczące patcha 3.2
Jakiś czas temu informowaliśmy na temat zmian jakie pojawią się w patchu 3.2 związanych z podróżowaniem po
świecie Azeroth. Tym razem Blizzard postanowił powiedzieć coś więcej na temat Argent Tournament.

Wraz z wydaniem patcha "Secrets of Ulduar", Argent Tournament otworzył swe drzwi przed
bohaterami z całego Azeroth i był świadkiem powstania prawdziwych herosów. W nadchodzącym
patchu "Call of the Crusade" Argent Tournament rozszerzy swe wpływy i gracze będą mogli
wykonywać nowe zadania, i kupować nowe nagrody.

●

Nowe Daily questy dla osób które osiągnęły poziom reputacji exalted z Silver Convenant lub
Sunreavers. Wśród nagród:
❍

tabardy (Silver Convenant lub Sunreavers)

❍

mounty (Quel'dorei Steed lub Convenant Hippogryph dla Przymierza, oraz Sunreaver Hawkstrider lub
Sunreaver Dragonhawk dla Hordy)

❍

●

pet - Shimmering Wyrmling

Nowe Daily questy dla osób które uzyskały tytuł Crusader. Nagrodami są:
❍

nowe przedmioty typu heirloom (będzie to zbroja dająca 10% bonus do zdobywanego doświadczenia, bonus
ten jest kumulatywny z heirloom shoulders)

❍

argent crusade banner

❍

argent crusade tabard - teleportuje gracza na teren turnieju

❍

ulepszony giermek - teraz nasz squire/gruntling ma mounta! Można go przyzwać tylko na 3 minuty na każde 8
godzin, jednak w tym czasie zapewni on nam dostęp do banku/mailboxa/vendora

●

Powróci Czarny Rycerz! Ale tego pana to już chyba raz zabiliśmy...

Dodatkowo w patchu 3.2 pojawią się również nowe epickie gemy. Również w związku z tym, Blizzard dokona wielu

zmian w profesjach
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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

Wszystkie nowości

