
Total War Warhammer 2 

Detta är en uppföljare till Total War Warhammer 1 och följer samma spel stil 

som nästan alla Total War spel vilket är strategi och utveckling av sin arme så 

väll ens ekonomi, inom spelarens egen grupp (Faction). Till skillnad från 

föregångaren har TW W2 bara 4st olika racer i huvud spelet, men ett tillägg 

lades till i januari år 2018 med en helt ny grupp och 4 olika ledare till den 

gruppen. Spelet har också till skillnad från föregångaren mycket mer gratis 

tillägg som utökar spelet genom att ta nästan allt tillägg från föregångaren till 

en ny störa karta som kombinerar alla grupperna i spelen till 1 karta. Det ska 

visst komma mer tillägg under den tiden innan Total War Warhammer 3 

kommer ut på marknaden och för samman alla 3 spelen och dess olika racer till 

1 större världs karta att spela, de 4 nya grupperna som lades till i detta spel är: 

Lizard men (dinosaurie/ödlor), High Elfs (Hög alver), Dark Elfs (Svart alver) och 

slutligen Skaven (rått folk). Alla spelar olika och ger en känsla av variation i sina 

olika former, alla 4 bas grupperna har 2 olika ledare. Vilket betyder 8 olika sidor 

att spela som och mer ledare har lagts till som gratis tillägg, just nu finns det 2st 

olika nya lords som är gratis till spelet. Den första lorden är till som lades till är 

en skaven och spelar likt de andra skaven ledarna med vissa förändringar som 

klimat och andra start effekter, den andra lorden som har lagts till är en High 

Elf med släppdess med en uppdatering som släpptes 31 maj år 2018. Denna 

High Elfen stil är lite annorlunda än de andra High Elf ledarna efter som han 

kallas för Skuggornas Kung och följer ungefär samma story som ett köpt tillägg 

vid namn: ’The Queen and the Crone’, det nya spel sättet hänger ihop med det 

tillägget genom att alla 3 ledarna i den uppdateringen ska eller behöver jobba 

tillsammans eller emot varandra för att nå sina mål. Det största tillägget är 

’Tomb Kings’ och lägger till 4 nya ledare och 1 helt ny grupp att spela som.  

Nu kommer vi till den punkten när jag sätt ett betyg på detta spel och till 

skillnad från föregångaren är detta spelet mycket roligare och tack vare det har 

det mycket mer om spels tillägg och mer kommer antagligen som gratis eller 

köp bara tillägg. Mitt betyg för detta spel är: 8,5/10. Men varför får detta spelet 

ett högre betyg än föregångaren är för att de har lagt ner mer tid och hoppas 

lägga till mer innan de hoppar till nästa spel i serien.  


