
Spelrecension av Age of Empires 3 Definitive Edition

Av de tre första Age of Empires spelen är denna än så länge klassad som 
det svarta fåret i gruppen, men efter detta spelet började projektet på nästa 
spel: Age of Empires 4. 

Nog om det spelet, och åter tillbaka till detta spel. Detta spel är en 
kombination utav alla delarna av detta spelet: bas delen, expansion ett och 
Expansion två. 

Bas delen innehåller 3 story delar som på något vis håller ihop, ta reda på 
hur genom att följa spelets historia som börjar med en riddare vid namn 
Morgan Black…

Expansion ett innehåller ytterligare 2 storys som i sin tur handlar om saker 
som händer emellan de 3 bas story delarna, men med kända namn och hur 
det kom sig att vissa saker hände som de gjorde. Speltillverkaren  
introducerade 3st indian civilisationer, som du lär dig genom att spela 
dessa storys. 

Expansion två innehåller 3 helt självstående storys, från Japan till Indien 
och till Kina. Dessa 3 historier är både myter och historia om vad som har 
och kan ha hänt ifrån dessa delar av världen och de introducerade också 6 
nya civilisationer och visade hur man spelar dem. 

Men vänta, det finns mer i detta spelet, för att visa att de vill lägga till mer 
i framtiden har de skapat ytterligare 2 civilisationer: Sverige och Inca. 
Den senaste och sista tillägget de skapat är US civilisationen och det är 
den enda civilisationen hittills som man måste köpa för att spela själv, den 
finns fortfarande som revolutions val i bas delen. Men du kan inte bygga 
något som dem om du inte låser upp lite grejer under spelets gång, med 
tillägget kan du spela om dem från start utan att starta en revolt. 

Betyg: 8/10: för mig känner jag att spelet är bra men det finns lite problem
än, ytterst små så att jag kan säga att det är värt att spela. 

Trailer: från Xbox: https://youtu.be/fCcRNUlE7ek

https://youtu.be/fCcRNUlE7ek

