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Status prac nad mobilną wersją Hearthstone
Na łamach oficjalnej strony Hearthstone pojawiła się informacja dotycząca statusu prac nad mobilną wersją gry.
Twórcy postanowili przy tej okazji podzielić się również infografiką, która przedstawia bardzo interesujące
statystyki związane z aktywnością graczy. Zapraszamy do lektury!

Witamy wszystkich miłośników karcianych pojedynków z całego świata!
Upłynęło trochę czasu od naszej ostatniej pogawędki, a od tamtej pory sporo się wydarzyło. Od
premiery Hearthstone®: Heroes of Warcraft w marcu udało się nam:
●

●

●

●

umożliwić graczom pojedynki na ekranach dotykowych dzięki wypuszczeniu wersji Hearthstone
na iPady;
przetrwać pełzający najazd potworów z latającej nekropolii Naxxramas;
wprowadzić zgodność z funkcją dotykową systemu Windows 8;
wypić toast z okazji przekroczenia progu 20 milionów użytkowników gry!

Link zewnętrzny
Stworzyliśmy tę infografikę, aby podzielić się z wami kilkoma ciekawymi mniej oczywistymi (lecz
wciąż ważnymi) statystykami od czasu premiery. Zobaczcie, jak wiele psów spuściliście ze
smyczy, ilu stronników zamieniliście w pocieszną owieczkę i inne ciekawe statystyki.

Wielu z was pytało w ciągu ostatniego roku o datę premiery Hearthstone na urządzenia z
systemem Android. W tej kwestii działamy po kolei – pierwszym punktem na liście naszych zadań
są tablety z systemem Android. Nasz zespół planuje opublikować wersję gry na te urządzenia
przed końcem bieżącego roku. Musimy jeszcze doszlifować parę kryształów many i zagonić do
kurnika kilka wściekłych kurczaków.
Jesteśmy też coraz bliżej stworzenia wersji Hearthstone na iPhone’y i smartfony z systemem
Android, ale jej dopracowanie będzie wymagało trochę czasu. Choć istnieje już wersja, którą
wykorzystujemy do wewnętrznych testów, to zakładamy realistyczny termin premiery na
początku przyszłego roku. Bardzo nam zależy, żeby zapewnić użytkownikom smartfonów takie
same wrażenia z Hearthstone, jak właścicielom tabletów i komputerów PC. Jednym z największych
wyzwań jest przebudowa interfejsu w taki sposób, żeby zachować jakość i intuicyjność gry na
innych platformach, także podczas obsługi kciukiem na urządzeniu trzymanym w ręku.
Wydanie Hearthstone na smartfony iPhone i urządzenia z systemem Android jest dla nas
niezwykle ważne, ale chcemy poświęcić więcej czasu, aby interfejs użytkownika Hearthstone na
nowych platformach oferował niezwykłe wrażenia. Nie chcemy więc po prostu przenieść aplikacji
w stanie, który nie będzie zapewniał optymalnego użytkowania.
To dzięki wam gra Hearthstone zyskała swą obecną postać i jesteśmy wam za to niezmiernie
wdzięczni. Organizowane przez was na całym świecie spotkania przy kominku, niesamowite
zwycięstwa, którymi dzielicie się, publikując filmiki i transmisje z gier, a nawet słowa krytyki – są
dla nas niezwykle cenne. Wszystkie te działania tej niesamowitej społeczności są dla nas
prawdziwą inspiracją.
Do zobaczenia na BlizzConie! Mamy nadzieję, że tak samo jak my nie możecie się doczekać
przyszłych odsłon gry!
– Twórcy Hearthstone
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Pozostałe nowości

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

