Data publikacji : 21.08.2013

Lista streamów Hearthstone: Heroes of Warcraft w
języku polskim
Rozpoczęcie zamkniętej bety w Ameryce już za nami. W oczekiwaniu na europejską fazę testów zapraszamy
wszystkich do śledzenia transmisji na Twitch.tv (i nie tylko) w języku polskim.

LISTA STREAMÓW:
●

Aki Hearhstone: www.twitch.tv/aki_evans - codziennie między 18:00, a 23:00

●

Hojny.tv: www.twitch.tv/hojny - codziennie od 14:30

●

Hearthstone@Night: www.twitch.tv/ch3rrypl - poniedziałki, środy i piątki od 22:00

●

GrabaGra: www.twitch.tv/GrabaGra - codziennie do rana

●

MKRR3 aka Mateusz: MKRR3@Gamecreds - codziennie od 15:00-16:00 do późnych godzin nocnych

Jeżeli chcesz, aby Twój stream został dodany do listy albo znasz inny kanał nadający w języku polskim - daj znać w
komentarzach!
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Nowy bohater w Hearthstone - Lady Liadrin

Blizzard postanowił zaskoczyć
wszystkich udostępniając nowego bohatera do Hearthstone, którego zdobyć można grając w World of Warcraft. Nie
macie się jednak co martwić, wystarczy zdobyć jedynie 20 poziom w popularnym MMO, aby Lady Liadrin zajęła miejsce
Uthera jako paladyn w grze.Data publikacji: 15.03.20160

Zapowiedź nowości w Hearthstone

Jeśli to co dzieje się w Hearthstone
zaczynało was powoli nudzić, to mamy dobre informacje. Już wkrótce do gry zostanie wprowadzonych szeerg zmian,
które odświeżą rozgrywkę w karczmie.Data publikacji: 02.02.20160

Nadchodzi Zimowa Uczta

W zapowiedzi najnowszej aktualizacji pojawiła się
wzmianka na temat Zimowej Uczty, która wkrótce ma rozpocząć się w Hearthstone. Dziś Blizzard ujawnia pierwsze
niespodzianki związane z tym wydarzeniem.Data publikacji: 09.12.20150

Liga Odkrywców dostępna w aktualizacji 4.0

Najnowsza aktualizacja do
Hearthstone wprowadza przygodę Liga Odkrywców, kilka nowych rewersów do kart oraz naprawia niewielką ilość
błędów w grze. Więcej informacji znajdziecie w rozwinięciu newsa.Data publikacji: 12.11.20150

BlizzCon 2015 - karty z Ligi Odkrywców

Na łamach serwisu HearthPwn
pojawiły się wszystkie karty, które będą dostępne w przygodzie Liga Odkrywców - wygląda na to, że będą mogły sporo
namieszać w karczmie Hearthstone.Data publikacji: 07.11.20150

Wszystkie nowości

