Spelrecension av Spellforce 3 Soul Harvest
Fortsättning på original spelet Spellforce 3 kommer nu deras första expansion
och det spelas ut 2-3 år efter första spelet i denna serie, du får inte spela huvud
karaktären i förra spelet efter som de ville att man skulle ha en ny tanke och
känsla över det som händer i spelet. du spelar nu en general som fått dåligt
ryckte och får nu en ny chans på livet, genom att komma hem igen för att börja
om sitt liv. Du får tillgång till två nya och olika arme/racer, dessa heter Dwarfs
(dvärgarna) och Dark Elfs (mörk alver). Du kan också använda Människors
styrkor som spelas lite mer neutralt från Original spelet, deras bygg stil är
nästan den samma med lite förändring med hur du får mer styrker och
byggnader. Din resa är sedan din att bestämma vad som kommer att eller ska
hända på din resa, mycket kommer hända och du kommer få många val och
uppgifter att göra. Som samlings uppgifter som finns i nästan alla uppdrags
banor som du kommer kunna ta dig till eller ska ta dig till för att fortsätta storyn
framåt. Dina val med uppgifter kan skipas eller göras beroende om du vill ha
grejer som gör spelet lättare eller mera komplicerat till att uppnå slutet på olika
strider eller fighter mot fienden som du kommer möta på din färd. Många av
uppgifterna hänger ihop med att uppgradera din karaktär eller dina olika
truppers arsenal, vanligtvis i form av ritningar eller rustningar från olika
uppgifter och vanligt vis får du ett tips om var du ska för att hitta eller göra
uppgifterna på din färd.
Mer ska komma till spelet vid slutet av år 2019 med en om gjord version på
original Spellforce 3 genom en Enhanced Edition form, som gör att spelet
kommer funka ungefär som Soul Harvest (datum för denna uppgradering är
inte sagt än). Många problem har dock dykt upp i Soul Harvest men skaparna
försöker allt de kan med att fixa dessa problem med uppdateringar.
Mitt betyg för detta spel blir en 7/10, buggarna och problemen håller på att
fixas men tills att de har blivit fixade. Är detta betyget jag ger, kunde ha blivit
8/10 om det inte var för buggiga siduppgifter. Allt annat känns i spelet som
funktion dugligt.
Trailer från THQ Nordic: https://www.youtube.com/watch?v=tNd24JevOhw

