
Spelrecension av Fallout 4 Sim Settlements mod

Fallout 4 är ett rätt så okej spel, men har några problem som mods eller fix 
genom nerladdningar. Detta kan dock ta tid men ut av alla dessa fix kommer vi 
fram till denna recensionens orsak till existens, jag tänkte jag skulle förklara vad
denna mod gör. Sim Settlements är en stads simulator mod och genom detta 
gör stads byggare delen lättare att göra och får dina nybyggare eller folk att 
göra jobbet själva genom att du bara märker ut platsen som de ska jobba på 
sedan väljer de en byggnads plan och sedan bygger ihop det själva, dock leder 
detta till att du får ibland välja själv vem som ska göra vad. I senaste 
uppdateringen till denna mod så kom en helt ny expansion ut vid namnet 
Conqueror och med detta helt ny byggnads system, med detta kommer också 
för första gången en ny start sätt att spela spelet. det nya systemet med 
byggnads system gör så att settlements bygger upp sig i början av spelet och 
tack vare detta betyder att man kan erövra eller alliera sig med dessa städer, 
men nu till alla de andra expansion paket som kommit innan. Som exempel 
Industrial Revolution, gör så att städer kan använda mycket större och mer 
avancerade industri byggnader. Och nu till den andra expansion paketet som 
kom ut innan Conqueror, den fick namnet Rise of the Commonwealth. Den 
gjorde så att städer kunde bygga upp sig utan att du sätter ut byggnads zoner 
genom att du ger en allierad följeslagare eller om du har en mod som lägger till 
ännu mera stads ledare till denna mod, denna expansion lägger också till 
byggnads planer som gör så att settlements kan förvandlas med lite tid till en 
stad i sig själv. Allt spelaren själv behöver göra är att välja en ledare till staden, 
men alla har olika positiva och negativa bonus effekter vilket gör varje val av 
stads ledare mer unik och särskild utvecklad. Som exempel en stad för mer mat
och en för mer försvar, det finns över 20st olika effekter och bara 3-5st kan 
vara aktiva på en ledare. 

Jag finner denna mod helt otrolig och original skaparen ”Kinggath”, uppdaterar 
den nästan direkt efter ett fel har upptäckts. Jag kan knappt spela spelet nu 
utan att använda denna mod, den är helt makalös och får världen att kännas 
mer levande. Mitt betyg på denna mod faller på en 9/10, helt enkel att lära sig 
och bra nog för vilja lära sig att använda. 

Trailer from Kinggath: https://www.youtube.com/watch?v=5KiibOrBLsc 
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