
Spelrecension av Total War: Warhammer 3

Detta är den senaste och sista delen i Total War: Warhammer serien. Spelet
är inte vid denna skrivning helt färdig och mycket kan komma att läggas 
till spelet. Som ett exempel har de planerat att lägga till tillägg från föra 
spelen till en combinerat läge vid namn: ’Immortal Empires’, det kan 
innehålla alla tillägg från TW:W 1-2 tillägg och de kommande tilläggen till
TW:W 3 kommer att också läggas till ’Immortal Empires’. Och detta läget 
kommer vara gratis till alla, så länge du äger båda före gångarna. 
Just nu finns det bara ett tillägg till spelet, vilket var en 
förhandsbokningstillägg av spelet ’Ogre Kingdoms’ vilket lägger till en ny 
fraktion och 2 nya lords. Det vill säga 2 nya sätt att spela spelet, mer än de 
7 olika fraktionera till basspelet är: 
’Cathay’ asiatiska baserad med 2 lords var av båda är drakar som kan byta 
form från människa till drake. 
’Kislev’ vilket är delat till 3 lords men 1 kan bara låsas upp efter en 
uppdrag i spel omgången som antingen en av de 2 andra grupperna kan 
bara göra, de är också baserade på Rysslands byggstil med lite blandad 
kultur. 
’Chaso Undivided’ vilket leds av 1 lord som är mycket ändringsbar. 
Mellan de andra 4 chaos gudarnas sätt att styra. 
’Nurgle’ vilket leds av 1 lord som försöker sprida pester. 
’Khorne’ Också 1 lord som vill inget annat än att döda och samla skallar…
’Slaanesh’ 1 lord som vill sprida smärta genom nöje, konstigt men funkar.
’Tzeentch’ sista armen som leds av 1 lord och vill inget annat än ändra 
ödet och sprida kaos genom magi. 
Detta spel är också det ända i serien som tillåter upp till 8 spelare att spela 
tillsammans i en spel omgång. Och det slutar inte där utom 3st olika spel 
läggen finna att välja emellan: 
1, The Realm of Chaos; bas storyn och huvud campingen vilket kommer 
får flera tillägg i framtiden.
2, Darkness & Disharmony; är en del placerat i Cathay och spelas genom 
att samla poäng tills klockan ringer och spelet är slut. 
3, Something Rotten in Kislev; till skillnad från de andra spelsätten är när 
3 spelar spelet och handlar om samarbete mot flera fiender. 
Betyg för detta spel faller på en stark: 8/10. Mer tillägg kommande i 
framtida updateringar. 
Trailer från IGN: https://youtu.be/qtITQM0fgmU
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