
Spelrecension av Halo Wars: Definitive Edition

Detta spel bygger på en tid innan Halo: Combat Evolved började, med det sagt 
så är detta spelet placerat innan första Halo spelet och efter Halo Reach. Storyn 
är indragande om en flotta av specialisttrupper som skickas för att stoppa en 
armé av Covenater (kallas på engelska för Covenent) från att hitta en karta till en
Halo Ring, ett massförstörelsevapen som har till uppgift att starta om allt 
universums liv. Men allt som kan gå fel går fel under resans gång i detta spel. 
Mer om spelets historia och dess händelser tänker jag inte avslöja eftersom det 
kan göra att ni vet mer om spelet än det kommer förklara av sig själv, men nu 
över till spelstilen eftersom detta spel inte liknar andra Halo-spel. 

Detta spel utvecklades utav skaparna av Age of Empires och Age of Mythology.
Spelet bygger på basbygge (RTS) och inte first person shooter (FPS). Men 
spelet har lite påfund här och där som gör detta spelet mer unikt. Till exempel 
har spelet en rymdskeppskanon som kan skicka ut olika effekter. Denna kanon 
kan hela trupper, skada fiender eller skydda trupper med hjälp av en sköld som 
minskar skada från fiender. Allt detta låter bra, men allt detta har en väntetid 
(cooldown), det vill säga att du kan endast kan använda en av effekterna under 
en vis tid mellan gångerna.

Detta var också det sista spelet som originalskaparna Ensemble Studios skapade 
innan de bestämde sig för att sluta producera spel. Såklart var det inte slut efter 
detta spel. 8 år senare kom en uppföljare till denna sortens serie: Halo Wars 2 
(endast till Xbox än så länge), men PC versionen av Halo Wars Definitive 
Edition som kom ut 2017,  ungefär samma  som Halo Wars 2 till kom till Xbox. 
Originalet av Halo Wars (Xbox Versionen) kom ut 2009. Man hoppades att 
Halo: The Master Chief Collection skulle komma till PC och tror det eller ej, 
men den framtiden kan vara nära om allt går vägen. 

Nu över till betyget av spelet i sig som hamnar på 6,5/10. Inte perfekt men 
otroligt roligt att spela under vissa tråkiga dagar och tider du vill spela lite Halo 
och lite RTS spel. 

RTS: Real Time Strategy eller på svenska: realtidsstrategi. 

FPS: First Person Shooter eller på svenska: förstapersonsskjutare. 

Trailer från GameSpot: https://youtu.be/S0cAha7VDog

https://youtu.be/S0cAha7VDog

