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Com jogabilidade estratégica de RPG e missões no estilo roguelike que oferecem um novo conjunto de desafios
a cada partida, o modo Hearthstone® Mercenários introduz uma nova forma de jogar com seus heróis e vilões
favoritos do universo de Warcraft®. Neste modo gratuito para jogar, os jogadores recrutam e colecionam
personagens lendários de toda Azeroth. Eles podem combinar mais de 50 Mercenários únicos (com mais ainda
por vir), que incluem queridinhos como Sylvana Correventos e Ragnaros, o Senhor do Fogo. Cada Mercenário
fica mais forte ao subir de nível (até o nível 30), e todos têm três habilidades aprimoráveis e sinergias que podem
resultar em incontáveis combinações de esquadrões.

Destaques de Hearthstone Mercenários

•

Monte um Exército de Mercenários. Experimente Mercenários quando for lançado dia 12 de outubro e
receba oito Mercenários ao concluir as missões introdutórias! Já é o bastante para formar um Grupo e
começar a perseguir Contratos! Continue jogando para aumentar sua coleção! Ao concluir o prólogo
do Mercenário e iniciar seu primeiro contrato, você também receberá o adorável Sarge como
montaria em World of Warcraft®!

•

Conclua Contratos. Um Mercenário não é nada sem um Contrato. Perseguir Contratos é uma parte
essencial do JxA de Mercenários e é crucial para subir o nível dos Mercenários, mesmo que você
planeje jogar apenas no modo JxJ. Existem vários Contratos para perseguir e cada um inclui encontros
gerados aleatoriamente que levam ao Chefe do Contrato e mantêm a partida interessante. Ao jogar,
novos níveis de dificuldade podem ser desbloqueados com desafios ainda maiores!

•

Combate tático empolgante em JxA e JxJ. O modo Mercenários tem um sistema de combate que
recompensa estratégia e previsão. Antes de cada luta, os jogadores escolhem os mercenários da
equipe que vão participar. A cada turno, os dois lados escolhem ao mesmo tempo as ações da
equipe e assistem aos resultados do embate. Os jogadores podem se focar no JxA perseguindo
contratos ou competir no JxJ para concluir conquistas, ganhar recompensas e tentar entrar na
classificação do JxJ!

•

Encontre o equilíbrio e monte a equipe dos seus sonhos. Ao escolher Mercenários para seu Grupo,
você verá três cores distintas que representam as diferentes Funções. As Funções são: Lutador,
Lançador e Protetor. Cada Função tem diferentes tipos de ações, além de pontos fortes e fracos. No
nível mais básico, durante as ofensivas, Lutadores causam dano em dobro a Lançadores, Lançadores
causam dano em dobro a Protetores, e Protetores causam dano em dobro a Lutadores. Descubra seus
combos favoritos e monte sua equipe ideal!

•

A Aldeia. A Aldeia é a central de tudo relacionado a Mercenários! Na Aldeia você pode gerenciar sua
coleção, resgatar recompensas de tarefas, ir para a loja de Mercenários, cumprir Contratos e muito
mais!

Para obter todos os materiais de divulgação de Hearthstone Mercenários, acesse nosso site de imprensa.

