
Fallout New California 

Modifikation till Fallout New Vegas 

 

Detta är min första recension av en stor Mod till ett spel och inte en Expansion 

eller tillägg till spelet. Denna Mod har en grupp med spelare jobbat tillsammans 

med i nästan sammanlagt 6 år och de släppte ut en Beta den 28 oktober. Med 

detta hoppas de bli klara med Modifikationen vid slutet av detta år (2019) och 

börja hjälpa till med ett annat Mod Projekt vid Kod namnet: ’The Frontier’ som 

ska koppla samman modsen till huvudstoryn i både New California till New 

Vegas och sedan till The Frontier.  

Men nu om denna modifikation och vad den gör. Mer eller mindre är detta en 

new start Mod och ska bli början till det som senare leder till hur New Vegas 

börjar och förklarar var huvudkaraktären (det vill säga du, spelaren, började din 

resa innan New Vegas delen börjar). Just nu kan man inte ta sig från New 

California till New Vegas, men detta har det jobbats på medan vi som spelare 

testar hur bra modifikationen funkar. De hoppas kunna lägga till denna 

funktion, att resa från the Pass (området som hela New California spelas ut i) 

till the Mojave öknen (området som hela New Vegas spelas ut i), innan slutet av 

detta år i nästa version av Modifikationen. Utan att avslöja för mycket så är det 

många bra saker om detta spel Modifikation. Som exempel om spelvärde med 

mer än 6 olika slut alla med lite effekter som har tänkt läggas till i The Frontier 

och flera referenser till att båda dessa två grupperna har tänkt och kommer 

jobba mycket bra tillsammans. Efter det projektet är klart och nästa går ut i 

beta fas.  

Mer har lagts till spelet genom sidan av uppgifter och story elements, som en 

lite ny stad och ett mysterium att lösa.  

Även om denna modifikation inte är klar kan jag ge ett betyg just nu och det är 

just nu en 8,5/10 efter som att den inte är helt klar än och buggar/problem 

finns ännu kvar men hoppas bli fixade innan den är helt klar.  

 

Nedan länk: Trailer från RadianHelixMedia (mod Youtube sida) 

https://www.youtube.com/watch?v=nWkKzaplwbY&t=3s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWkKzaplwbY&t=3s

