Utav alla spel som är gjorda av Microsoft Entertainment Studios gamla spel,
trodde många att detta spel skulle förbli bortglömt genom tiden. Men efter
bara ett år efter ”Age of Empires 2 HD” kom ut släppte de denna version utav
detta gamla och minnesrika spel ut. Den kom innehållande både standarddelen
och Expansion ”The Titans” och som extra tillägg fick vi också testa banorna
skaparna gjorde för att visa spelet ”Golden Gift Campaign”. Med alla dessa
tillägg trodde man att man sett allt men efter att SkyBox Labs och Ensemble
Studios lanserat spelet på Steam så började de med att göra modding till spelet
lättare än det var innan, genom att lägga till Steam Worskshop support. Som
gjorde att man lätt kunde lägga till mods och ändra spelet lite till sitt eget tycke
och känsla, men också började lite ändringar att ta form som egna packet med
Campaigns och skins till trupperna att spela med.
Tilläggen slutade dock inte där utan efter 2 år bestämde sig SkyBox Labs att
jobba ihop sig med Forgotten Empires och skapade ytterligare ett tillägg med
namnet: ’Tale of the Dragon’, detta tillägg skulle ensamt ändra spelets värld
genom att ta en från världen vi känner till och vet från huvud storyn. Till en mer
Kinesiska Myterna och Legenderna, där med hamnade vi i centrum utav en
förintelse i China som i sig drar från sig historia och myter från historian i China.
Systemet i spelet följer ett Pantheon system, genom att man väljer en av tre
gudar per civilisation dessa i sin tur har fyra epoker eller mer kallade tidsåldrar.
Varje gång du går upp en epok får du välja en av två gudar så klart hänger de
ihop med den huvud guden du valde i starten där du väljer civilisation, men alla
olika gudar du väljer genom epokerna ger dig någon sorts fördel. Det blir din
uppgift att välja rätt gud för tillfället du befinner dig i just då och gå vidare från
det, civilisationerna som finns just nu är: Greker, Egyptier, Vikingar, Atlanter
och Kinesiska. Alla i sin tur är uppdelade i 3 olika stater eller guda system.
Mitt betyg för detta spel är 7,5/10. Tale of the Dragon kommer med flera
problem än man kan vänta sig, med det sagt hoppas jag på att de fixar dessa
problem innan nästa version eller uppdaterar spelet inom kort. Efter detta fix
skulle betyget blivit en klar 8/10.
Trailer från Age of Empires: https://www.youtube.com/watch
v=4I9YFelMWMU

