
Spelrecension av Titan Quest Anniversary Edition

För att vara en uppdaterad version av originalet, så finns det vissa problem när 
man lägger till de nya expansionerna som till exempel: Saker som droppar utav 
fiender som inte ska droppas tills man kommer till den expansionen. Men 
annars så är spelet och dess olika förbättringar värda att skaffa, exempel på 
detta är att huvudspelet innehåller både bas- och första original- expansionen. 
Efter detta började speltillverkarna lägga till mer i spelet genom 2st nya 
expansioner, med nya områden, dessa 2 expansioner lägger till i ordning: 
Norden (Vikingar) och Atlantis (Atlantianer). Dessa 2 expansioner är för tillfället
det som har lagts till, men frågan du kanske ställer dig är vad de lägger till som 
gör det värt att skaffa en eller båda dessa tillägg eftersom huvud spelet 
innehåller det mesta av storyn? Jo svaret på detta är att de lägger till mer story 
såväl fler spelsätt att spela med. 

Expansionen Ragnarök: Lägger inte bara till en ny zon och story utan också ett 
helt nytt sätt att spela spelet genom en ’Rune Skill Linje’(träna sin skicklighet), 
denna expansion lägger också till kastvapen till spelet som kastyxor och spjut 
till spelet (vilket leder till lite mystiska dropps i början av spelet). Efter att man 
har klarat av kapitel 4 så kan du resa till det nya kapitlet (5) i kyliga Norden eller
tack var det nya nivå hoppet till det nya kapitlet direkt från att skaffa ny 
karaktär. 

Expansionen Atlantis: Lägger till nya vapen och nya rustningar precis som förra 
expansionen (och har samma problem med det), det mesta som läggs till är 
som följer: Nytt kapitel (6), en arenabana att spela tillsammans i, lite mer 
uppgraderingar till skicklighets systemet och en försäljare som tar oönskade 
vapen och förvandlar dem till mer användbara vapen… om man har turen 
alltså.

Expansionen Eternal Embers: Lägger till vapen, rustningar och fiender från Asia,
Egyptiska och lite från Grekiska legender och myter. Med också en ny story i 4 
kapitel, nya fiender, nya vapen, nya rustningar  och ett nytt skill träd att 
bemästra (Alchemist). 

Personligen tycker jag att spelet är roligt med vissa små problem, men det kan 
man se sig om för eftersom den ger mycket mer bra grejer än dåliga grejer. 
Spelet är i bättre skick nu än det var innan med nya datorer. 



Men nu till mitt betyg som hamnar på en bra 7,5/10 även om mycket av spelet 
är roande är det ändå några fel som skaparna inte har fixat ännu. Därför ligger 
inte detta spelet högre upp i poäng. 

Trailers från GOG.com: https://youtu.be/8qFM8v8QZf0

https://youtu.be/8qFM8v8QZf0

