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Tanie latanie
Bynajmniej nie chodzi tutaj o tanie linie lotnicze, ale o obniżenie kosztu latania (Expert Riding Skill) w World of
Warcraft. Zmiana ta nie pojawiła się oficjalnie w patch notes, jednak pracownik Blizzarda - Mumper oficjalnie
potwierdził ją na łamach forum:

Macie rację, zredukowaliśmy koszt expert riding w patchu 3.2.2 do 225 golda. Zmieniliśmy
również frakcje, które zapewniają redukcję ceny u vendorów w Honor Hold oraz Thrallmar na
odpowiednio Stormwind i Orgrimmar.
Jest kilka powodów dla których zdecydowaliśmy się na te zmiany. Na początek, chcielibyśmy,
żeby expert riding był dostępny dla większej ilości osób na 60 poziomie. 600 złota chyba nie było
realnym wymaganiem wobec postaci, które dopiero wkroczyły do Hellfire Peninsula. Szczególnie
zaraz po zakupieniu umiejętności z 60 poziomu. Kolejna zmiana, ta dotycząca frakcji, również
wydaje się bardzo logiczna, ponieważ gracze nie posiadają żadnej reputacji z Thrallmar, czy
Honor Hold zaraz po wkroczeniu do Hellfire.
Na koniec chciałem przeprosić wszystkich za to, że zmiana ta nie pojawiła się w patch notes.
Staramy się, aby każda zmiana której dokonujemy pojawiała się w patch notes, jednak jakimś
cudem, ta nam umknęła. Jeszcze raz przepraszamy, ale mamy nadzieję, że obniżony koszt latania
jakoś wam to wynagrodzi.
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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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