Starcraft 2

Starcraft 2 is het nieuwste spel van Blizzard die sinds juli 2010 op de markt is.
Het spel kost bij Blizzard 59,99 EUR. Al is het spel wel voor 48.99 EUR hier tekoop .

Het spel is de opvolger van de bekend Starcraft die zeer populair is tot op de dag van vandaag.
Het spel kent nu drie facties met elk hun campaign. Terran, Protoss en Zerg.

Uiteraard komt het game nu online met Battlenet, het online systeem van Blizzard.
Chatten met mensen uit World of Warcraft zal dus ook mogelijk zijn met het nieuwe systeem.

De site van Starcraft 2: http://eu.battle.net/sc2/en/

Win een Starcraft 2 Guest Key: http://gamesforum.eu/viewtopic.php?t=1200 (Wedstrijd
afgelopen)

Starcraft 2 blog (aanrader): http://starcraft2blog.eu/
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Eigen review ervaringen:

Je begint Starcraft 2, en meteen kon ik zowel singleplayer als multiplayer aan de slag,
beide zijn totaal verschillende van aanpak in het RPG spel.
Momenteel is enkel de campaign van de Terran er, daar begon ik dus ook mee.
In 22 missies die telkens totaal vernieuwd waren ging ik door de campaign met gigantisch veel
tussenfilmpjes.
Deze tussenfilmpjes waren van goeie kwaliteit en duidelijk in het verhaal van de Terran van
Starcraft.
Tussen de missies door heb je gebiedje waar je kunt merchandises kopen, upgrades van
technologie
en uiteraard ook upgrades voor gebouwen en eenheden aanschaffen.
Deze tussenzone varieerd ook gedurende het spel wat ook aangenaam was.
In de game zelf had je ook continu achievements, wat ook aangenaam en uitdagend was om
dingen opnieuw te spelen.
Verder varieerden de missies van verdedigen tot aanvallen, een voorwerp begeleiden, een hero
missie, enz.
Verder kun je ook tijdens de singleplayer met je WoW en Starcraft vrienden chatten.
Multiplayer is de game ook heel goed in elkaar gezet, zo kun je achievements en ranking zien.
Ook kun je mappen uitvinken die je niet leuk vind, en krijg je maar een positie na 5 matchen te
hebben gespeeld.
Ook de klassie Tower Defense Starcraft is ook hier in Starcraft 2 aanwezig.
Andere extra multiplayer games zijn er dan ook op deze manier wat we ook zagen in Warcraft
3.
Kortom Starcraft 2 was een hele goeie ervaring! En zeker aan te raden te kopen. Het spel
kopen voor 48.99 EUR (link) .
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