Spelrecension av Total War: Warhammer 1

Detta spel är skapat av ”Creative Assembly” och utgivaren ”Sega” dessa 2 olika
grupper har skapat ett bra ’’Total War’’ spel. Men vad är ett Total War spel och
vad gör detta spelet till ett bra sådant spel? Låt oss börja med en snabb
förklaring av dessa frågor: Total War är en spel serie med Strategi i tanken och
runt denna focus kommer ekonomi och arme system, detta gör så att man
måste tänka mer över dina val och uppgraderingar till din civilisation. Detta spel
har focus med en fantasy värld, denna värld är i konstant krig och förändring
mellan olika grupper och racer på en stor karta. Ditt mål som nästan alla racer
är att slåss, erövra eller alliera dig med andra racer eller likadana folk som du
till att bli ett stort imperium samtidigt när du försöker behålla det du erövrat
från både rebeller och olika fiende arméer. Det spelet är också turbaserat på
världs karta och ett område strategi läge som gör att du får styra din armés
olika grupper, alla olika grupper är uppdelade med bonusar och nackdelar
vilket gör att man måste se till att ha olika sorters trupper vid olika tillfällen.
Exempel: en grupp har ’stora vapen’ och har mindre rustning, detta gör så att
de kan göra stor skada mot stora fiender men klarar nästan inte av pilar efter
som de inte nästan har någon rustning. Andra soldat grupper har andra
bonusar och nackdelar. Det är inte bara människor i Total War: Warhammer,
det finns också orks, alver, dvärgar och många fler racer och grupper. Många av
grupper och raserna i världen har effekter och bonusar, för att göra spelet mer
intressant eller mer värdefullt till att upp nå full kontroll över världen och slå
ner den stora ondskan som spelar en som en marionettdocka innan den visar
sig för alla i världen.
Mitt betyg för spelet blir 7,5/10 men det är för att det finns så mycket mer som
alla ville se i spelet innan de valde att hoppa över till Total War: Warhammer 2,
detta ledde till en stor sorg men ändå en glädje att de fortsatte att jobba med
mera av spelets olika grupper av folk och styrkor.
Trailer från IGN: https://www.youtube.com/watch?v=OQ5BCs21kIs

