
Spelrecension av Skyrim Anniversery Edition

Detta kommer att blie snabb förklaring, eftersom detta är mer av en uppdatering
än ett nytt spel, med detta sagt ska jag förklara lite vad du får i denna 
uppdatering. 

Vi börjar med att berätta att det nu har gått ungefär 10 år sedan Skyrim första 
gången släpptes, sen dess har spelet utvecklats genom en ny upplaga i cirka 4 
olika format från Skyrim till Skyrim Legendary till Switch till Special Edition, 
till även en VR (Virtuell Reality) och nu till sist Anniversery. Det som denna 
versionen gör är att de ger oss tillgång till Creation Club grejer under 1 pris 
istället för separata köp, detta betyder både gamla 48st och 26st helt nya paket 
att spela med. 

Jag kan ge ut en ny funktion Fiske (i Skyrim), detta system ger spelarena gamla 
så väl nya grejer att samla på och hitta genom detta systemet.
 
Nästa funktion är Survival Mode (Överlevnads läge) för att vara ett gammalt 
tillägg som kom ut först med Creation Club i början, har förbättringar hänt som 
lagts till gratis. Till alla som äger Special Edition eller även Anniversery 
Edition. Rare Curios denna lägger till ytterligare grejer att skapa genom 
blacksmithing, alchemy och matlagning utav allt, sist men inte minst Saints and
Seducers en story driven quest del med vapen och annat tillagt. Dessa 4st tillägg
är gratis till alla spelare med Special Edition, du kan sen antingen köpa allt 
annat tillägg för sig eller skaffa Anniversery Edition för att få allt. 

Om man räknar på det kostar allt var för sig runt: 40 euro (ca 400kr), varav 
uppgraderingen till Anniversery Edition kostar runt 19:99 Euro (ca 200kr).
I denna uppdatering ser jag det bäst att köpa uppgraderingen om du vill ha allt 
tillägg, men om du bara tänkt skaffa spelet och inte bryr dig helt om Creation 
Club tilläggen så kanske det är bäst att bara skaffa spelet i sig och vara glad för 
de 4st gratis CC grejerna du får i det i sig. 

Betyg: original Special Edition fick: 9,5/10.
Denna uppgradering får betyget: 8,5/10. 
Många fel är fixade men mer fel uppstår, men tack vara spelarna så finns det 
hopp till spelet än.  

Trailer från Bethesda Softworks: https://youtu.be/t-_56Ouy8II

https://youtu.be/t-_56Ouy8II

