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Meninas no World of Warcraft

por Marcelo Colonia  em 14 de março de 2008, 11:40 31 Comentários Recomendar

Nunca é demais falar sobre World of Warcraft, assim como é sempre 
bom ter a notícia de garotas que jogam videogame. E que tal saber que 
existe uma jogadora que não só curte WoW mas entende do assunto e 
ainda se dedica a escrever um diário de suas aventuras in-game? Estou 
falando do blog da WoWGirl, que eu conheci hoje. Parece ser recente 
mas já dispõe de textos bem divertidos, contando as aventuras que suas 
personagens vivem no mundo de Azeroth. Ou você achou que só 
existissem machos na blogosfera gamer?

Parabéns moça, boa-sorte com o trabalho! E vocês da família Meio Bit 
Games, não deixem de visitar!

Mais textos de Marcelo Colonia | Twitter
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Mais sobre MMO, Miscelâneas

Post Anterior: Valkyrie Profile para DS 

Próximo Post: Como seria o Metal Gear Solid 4 no Xbox 360… 

Recomendar Seja o primeiro de seus amigos a recomendar isso.

Comentários•
Links Externos•

31 Reações |  Comentar |  TrackBack |  Assine 

Mayra [17 tibs] 
14 de março de 2008, 11:47 
   0  0

•

Porque nao me surpreendeu ela querer ser Blood Elf?

mais uma aqui… mulher e gosto muito de jogos tanto como pc e console, mas escrever um 
blog já passa os meus limites

Responder

Guido [202 tibs] 
março 14th, 2008 @ 18:31 
   0  0

◦

As BE até que ficaram bem maneiras, mas os BE n curti não…

sempre que vejo um montado penso:

“ó lá uma franga montada em outra…” 

_____________________________

Glory to the Alliance! 
Darkas 
Altar of Storms

Responder

■
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Tovarisch_games [417 tibs] 
março 14th, 2008 @ 18:45 
   0  0

huahuauha

Eles parecem manequins de vitrine de loja, se tivesse opção de deixar careca ia 
ficar igual =P

Responder

Marcelo Colonia [372 tibs] 
março 14th, 2008 @ 19:08 
   0  0

■

O melhor é o BE dançando cara, muito comédia…

_______________

For the Forsaken! 
Marcblack 
Undead Rogue – server Gurubashi

Responder

Guido [202 tibs] 
março 14th, 2008 @ 19:17 
   0  0

■

falando nisso, na 2.4 vai ter como editar as danças!

pensa numa raid dançando thriller?

eu curto a dança das Draenei…

já o “tônico com guaraná” dos draenei não curti muito não… 
_____________________________

Glory to the Alliance! 
Darkas 
Altar of Storms

Responder

Tovarisch_games [417 tibs] 
março 14th, 2008 @ 19:24 
   0  0

■
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Editar as danças?

Na 2.4?

Não eram novas danças e na expansão? O.o

Guido [202 tibs] 
março 14th, 2008 @ 19:32 
   0  0

■

foi o que eu disse ¬¬

mas parece mesmo que vai sair um sistema novo de 
danças… vi agora no fórum e disseram que “é muito 
cedo pra dizer qualquer coisa…”

já viu né? 
_____________________________

Glory to the Alliance! 
Darkas 
Altar of Storms

Tovarisch_games [417 tibs] 
março 14th, 2008 @ 19:36 
   0  0

■

Expansão <> 2.4 =P

Essa é a resposta padrão da Blizzard… nada é o 
que é até que seja lançado =P

Guido [202 tibs] 
março 14th, 2008 @ 19:47 
   0  0

■

o remendo saiu pior mesmo… 
confundi as bolas com a exp e a 2.4.. my 
bad… 
____________________________

Glory to the Alliance! 
Darkas 
Altar of Storms
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wallck [1061 tibs] 
14 de março de 2008, 12:23 
   0  0

•

Eles estão dominando. Se continuar neste ritmo, seremos escravos das mulheres (ou já 
somos e não sabemos)

Adepto Lordware 
http://www.lordware.com.br 
wallace@lordware.com.br

Responder

Lobinhu [86 tibs] 
14 de março de 2008, 12:23 
   0  0

•

Bom acho que todo mundo aqui lembra do tragico incidente com a garota que jogou 1 
semana de WoW sem para, teve um colapso e veio a falecer… 
Receio que ela tmb entendia do assunto >< 
Mesmo sendo legal todo esse esquema de fazer um blog contando suas aventuras… ate para 
eu que so extremamente viciado em MMOs em geral axo isso um tanto quanto frenetico :S

Responder

Lazanha [22 tibs] 
14 de março de 2008, 12:39 
   0  0

•

Não acho que criar um blog contando as épicas histórias dos chars sera exagero, é apenas 
uma maneira de se expressar, contar suas vitórias e derrotas, tirar mais do que o jogo pode 
oferecer, levá-lo à outra atmosfera. E para quem gosta mesmo de WoW, esses blog´s são 
otimos passa tempo!

Agora quanto à guria, é a coisa mais normal do mundo, engraçado é que o sonho de todo 
“nerd”(apas por favor!) é ter uma namorada que jogue algum MMO também, coisa e tal. 
Muitos dão em cima no próprio jogo, e quando vão conhecer pessoalmente (1% dos casos 
que dão certo) conhecem uma garotinha feinha de dar dó =P

Responder

Tovarisch_games [417 tibs] 
14 de março de 2008, 13:30 
   0  0

•
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Parabéns pra moça, já fechou boa parte das Raids fodonas =D (e eu começando Kara hoje 
só =/)

Mas deu vontade de ir pro Warsong, hehehe (por outros motivos também, antes que alguém 
pense coisa =P)

Responder

Therion [35 tibs] 
14 de março de 2008, 15:14 
   0  0

•

Aquela história da guria que foi naughty naughty em troca de uma montaria épica (ou algo 
assim) agora voltou a minha cabeça. 
E bah, que inveja que eu tenho de vocês, to a 4 meses já tentando espremer meu salário pra 
joga WoW e não consigo, mas um dia chego lá! =D

Responder

Daaavid [151 tibs] 
14 de março de 2008, 15:34 
   0  0

•

Teve aquele caso em que uma garota se prostituiu em troca de 5.000 gold no WoW, rolou a 
muito tempo essa história e até colocaram o link pro blog da suposta garota…

por esses motivos que eu nao jogo WoW, vai que eu desço para o mesmo nível 
ahahahhahahahaha

outro dia mesmo meu amigo falo pra eu jogar WoW mas eu recusei, nao tem como jogar 
poco, e eu vou acabar sendo jubilado da faculdade

Responder

Marcelo Colonia [372 tibs] 
março 14th, 2008 @ 17:29 
   0  0

◦

Teu amigo é quem sabe das coisas, experimenta só um pouco, quando quiser tu pára 
…

Bwa-ha-ha-ha < - risada maléfica

_______________
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For the Forsaken! 
Marcblack 
Undead Rogue – server Gurubashi

Responder

Tovarisch_games [417 tibs] 
março 14th, 2008 @ 17:45 
   0  0

■

Olhaí, depois sou eu que sou mau =D

Responder

Guido [202 tibs] 
14 de março de 2008, 18:20 
   0  0

•

os primeiros 10 dias são de graça…

MWAHAHAHAHAH

____________________________

Glory to the Alliance! 
Darkas 
Altar of Storms

Responder

Rafael Vasconcelos [2113 tibs] 
14 de março de 2008, 20:05 
   0  0

•

Por favor, parem com isso …  

 

___________________________________ 
There on the battlefield he stands. 
Down on the battlefield he’s lost. 
And on the battlefield it ends.

Responder
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Tovarisch_games [417 tibs] 
março 14th, 2008 @ 20:08 
   0  0

◦

“Compre Baton…” 
“Compre Baton…” 
“Compre Baton…” 
“Compre Baton…” 
“Compre WoW…” 
“Compre WoW…”

Responder

Rafael Vasconcelos [2113 tibs] 
março 14th, 2008 @ 20:13 
   0  0

■

(Em posição de Lótus, meditando, com um Volkswagen Fox em mente …)

___________________________________ 
There on the battlefield he stands. 
Down on the battlefield he’s lost. 
And on the battlefield it ends.

Responder

Tovarisch_games [417 tibs] 
março 14th, 2008 @ 20:15 
   0  0

■

Volkswagen Fox? Cuida pra não perder os dedos =P

Responder

wallck [1061 tibs] 
março 14th, 2008 @ 20:30 
   0  0

■

*jogando WOW*

Você quer? tirar o olho do meu WOW?
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Adepto Lordware 
http://www.lordware.com.br 
wallace@lordware.com.br

Responder

Tovarisch_games [417 tibs] 
março 14th, 2008 @ 20:35 
   0  0

■

Ihhh, ALT+TAB pra postar aqui, certo que levou gank =P

Marcelo Colonia [372 tibs] 
março 14th, 2008 @ 20:36 
   0  0

■

Desde anteontem sem jogar, começo a ver pontinhos 
luminosos na minha frente. Deve ser a síndrome de 
abstinência.

_______________

For the Forsaken! 
Marcblack 
Undead Rogue – server Gurubashi

Guido [202 tibs] 
março 14th, 2008 @ 20:44 
   0  0

■

e sem dedos não da pra jogar hein!

melhor ativar a trial logo… 
_____________________________

Glory to the Alliance! 
Darkas 
Altar of Storms

Responder

Dori Prata [3634 tibs] 
março 14th, 2008 @ 21:31 
   0  0

■
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Ainda bem que resiste bravamente e troquei o meu antes mesmo de instalar. Já 
está difícil jogar os games que tenho sem o WoW, imagina estando viciado 
nele. 
____________________ 
Vida de Gamer | A vida como ela é (ou deveria ser)!

Responder

Tovarisch_games [417 tibs] 
14 de março de 2008, 21:44 
   0  0

•

Nao te preocupa, nem vicia nada, isso é o que or caras dos outros mmorpgs querem que tu 
pense… Pega a trial grátis de 10 dias que ainda dá tempo =P

Responder

wowgirl [1 tibs] 
15 de março de 2008, 00:31 
   0  0

•

\o/

Só consegui ver o site agora que cheguei do trabalho!!

Muito Obrigada pelo texto ^^ ! 
Comecei a escrever há pouco tempo mesmo, mas estou adorando contar minhas ‘aventuras’ 
no Wow!

Só espero não nao ter o fim trágico que o Lobinhu falou O.o

bjs!

Responder

Marcelo Colonia [372 tibs] 
março 15th, 2008 @ 0:54 
   0  0

◦

O Lobinhu é meio doido, repara não =D

Seja bem-vinda!

_______________
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Comente esse artigo

Atenção: Você precisa ser usuário do Meio Bit para poder comentar. 

Identifique-se ou Cadastre-se caso você não seja usuário ainda. 

Downloads da Semana

 
BaixaTudo 

Newsletter Meio Bit

For the Forsaken! 
Marcblack 
Undead Rogue – server Gurubashi

Responder

Tuco [346 tibs] 
15 de março de 2008, 13:06 
   0  0

•

Minha namoarada também joga! De Prist BE. Quando ela estava no nivel 40 ela tinha 350 
moedas de ouro e tailoring 300. Quando ela falou isso no chat da guilda um cara duvidou, 
disse que ninguem pode ter 350 moedas de ouro neste nivel. Aff, deve ser aqueles tipos que 
só pensam em upar, upar, upar, como eu!  

Responder

Ótimo preço, 
envio rápido
Game Cards & CD 
Keys: WoW, WotLK 
e Cataclysm, + de 5 
anos de tradição! 
www.worldofwarcraft.com
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Digite abaixo o seu e-mail para receber a nossa newsletter semanal. 

 
Assinar  

Últimas do Forum

FEED 

Chat Yao (1)

Jogos no Jogosnew.com (1)

Adult Chat Personals Groups Free (1)

Trocar bateria ou um notebook novo? (5)

Chat Palestine (1)

ver mais perguntas 

Game da Semana

 CG – Homefront 

Mais Comentados da Semana

HP entra para os anais do suporte (com lubrificante!)

Carlos Cardoso / 10 de março, 22:26 / 89 Comentários 

Caixa condenada a pagar 1,5 milhão de reais por uso de 
software e desvio de função

Fabiane Lima / 15 de março, 15:06 / 44 Comentários 

Denúncia! Fumito Ueda não sabe o que diz!

Dori Prata / 14 de março, 09:10 / 29 Comentários 
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Falsa correção de segurança para Android é na verdade um 
novo trojan

Ticiano Sampaio / 11 de março, 09:36 / 26 Comentários 

Google preparando nova rede social, Circles

Rodrigo Ghedin / 14 de março, 08:36 / 24 Comentários 

Diogo Cristiano Rina André Jhonatan

Rosane Diego Paulo Celso André

Meio Bit no Facebook

2,653 pessoas curtiram Meio Bit.

Curtir

Plug-in social do Facebook

Categorias

Meio Bit: Análise, Anúncios, Apple e Mac, Artigo, Áudio Vídeo Fotografia, Blog, Celular, 
Ciência, Computação móvel, Comunicação Digital, Destaque, Dicas, Download, Entrevista, 
Games, Google, Hardware, Indústria, Internet, Linux, Miscelâneas, Open-Source, Periféricos, 
Podcast, Produtividade, Propaganda & Marketing, Publicidade, Seguranca, Software, Tutorial, 
VoIP, Web 2.0, Wireless e Redes

Games: Acessórios, Análises, Anúncios, Celulares, Computadores, Cultura Gamer, Destaque, 
Entrevista, Indústria, Linux, Microsoft, Miscelâneas, MMO, Museu, Nintendo, Portáteis, Preview, 
Rumores, Sony, Tutorial, Vídeos, Web Games

Mobile: Acessórios, Artigo, Especial, Jogos, Mercado, Mundo Estranho, Opinião, Planeta Sem 
Fio, Resenha, Software, Tutorial, Unboxing

Fotografia: Acessórios, Ensaio, Equipamentos, Galeria, Lentes, Manipulação digital, Notícias, 
Tutoriais
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Todos os direitos reservados 
Sobre o Meio Bit 
Fale Conosco / Anuncie 
Nosso Arquivo 
Termos de Uso e Privacidade 
Shopping Meio Bit 

DigitalDrops•
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Wordpress•

UOL HOST•
Manoel Netto•
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