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Glory of the Ulduar Raider
Wielokrotnie Blizzard zapowiadał, że wraz z wydaniem patcha 3.2 znikną nagrody za wykonanie Glory of the
Ulduar Raider (Rusted oraz Ironbound proto-drake). Tym razem twórcy gry zmienili zdanie w tej kwestii.

Po dłuższej dyskusji postanowiliśmy nie usuwać rusted oraz ironbound proto-drake jako nagród za
wykonanie Glory of the Ulduar Raider wraz z wydaniem patcha 3.2, Call of the Crusade i nie
mamy w planach usunąć ich w najbliższej przyszłości. Jednak będziemy cały czas śledzić sytuację
i jeśli postanowimy znieść te nagrody, powiadomimy graczy o takim działaniu z
jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
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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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