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ln de vorige game deelde een Star Dragon met
zware verwondingen nog altijd evenveel scha-
de uit als eentje met 5000 hit points. De nieuwe
"wounded state" debuff haalt de aanvalskracht
van de gewonde eenheden naar beneden.

De Winged Lancers van Kislev zijn gemodel-
leerd naar de Winged Hussars, Poolse cavale-
rie uit de 16e tot 18e eeuw. Zij droegen vleugels
op hun rug, wat hen extra rugdekking gaf,

De grondtroepen van Kislev zijn multi'inzet-
baar. Streltsi en Kossars zijn niet alleen effi'
ciënt in mèleegevechten, ze hebben ook krach-
tige afstandswapens, Streltsi kunnen wisselen
van geweer naar groot-aks wanneer de vijand
gevaarlijk dichtbij komt.

(rljgen een Íikse opknapbeurt. Nu goed, 0p dat vlak

ierwachten we geen wonderen. Je kunt je bij elke Total

',Var-game r,vel vragen stellen bij de kapriolen van de Al,

ie dronken diplomatie en de uitkomsten van de auto-

resolve gevechten, Maar op het einde van de rit ls niets

heerlijker dan een gillende Goblin door de lucht te zien

vliegen en als een rijpe tomaat uit elkaar zien spatten

n een pak Lizardmen. Spektakel, strategle en een snuif

humor, meer moet dat niet zijnl En aan spektakel en stra-

regie 0ntbrak het zeker niet tijdens deze veldslagl

FOLLOW THE BEAR!

Total War: Warhammer lll is net het alphastadium v00r-

rij en maakt zich klaar om in bèta te gaan. Wanneer pre-

:les de release gepland staat, werd nog niet bevestlgd

loor Creative Assembly, Net als bij zijn voorganger mag

je in de maanden erna een lawine aan DLC-pakketten

,/erwachten, met nieu\,ve Íacties zoals 0gre Kingdoms,

Chaos DwarÍs en Nagash. De pièce de résistance blilÍt

ratuurlilk de megacampagne, De Britten hebben er nooit

:en gehelm van gemaakt dat ze de kaarten uit de drie

:'tels aan elkaar zullen klikken. Dat zagen we al na de

ancering van Total War: Warhammer ll, toen lVortal Em-

-rires beide kaarten combineerde. "Deze megacampagne

ra n0g niet beschikbaar zijn bij release. Daar zullen we

aler meer details over vrijgeven," verduidelijkt game

:irector lan Roxburgh. "We kunnen wel al verklappen

:at multiplayer mogelijk zal zijn op de gecomblneerde

regamap. Hoe dat juist in ziin werk zal gaan, zijn we

-og aan het uitvissen," Een voorzichtige voorspelling ls

:at we met alle Íacties uit de trilogie in de loop van2022

.rrnnen uitvechten wie het beste Warhammer-leger heeÍt.

-:r het zover is, scanderen we luidkeels: "For Kislev!
:: low the Bear!"

Jorryd Andries

GAMEPLAY juli-augustt ts

IAN R(XBURGHEN
OSGARANDERSSON
Game director lan Roxburgh
en senior game designer Oscar
Andersson schuiven mee aan
de virtuele Discord-tafel. Om
me onder te dompelen in de
kille Kslev-winter was niet veel
verbeelding nodig. De airco in

onze ijskoude redactiekelder
sÍaaÍ sÍeeds op "fimbulwintef'
en op de koop toe kreeg ik
nog een lading ijsblokjes in de
broek. De meelevende Britten
híelden het bij een minuscuul iisblokie in hun Earl
Grey-thee. Tussen het klappeftanden door konden ze
volgende vragen ontwaren :

GAMEPLAY: Elke ontwikkelstudio worstelde het
afgelopen jaar met de gevolgen van de pandemie.
Heeft dat de ontwikkeling van Ïotal War: Warham'
mer lll beïnvloed?
lan: Het heeft onze plannen en ambities voor het spel
eigenlijk niet gewijzigd. Het was uiteraard moeilriker
omdat we niet meer op kantoor konden samenkomen.
Hierdoor moesten we onze manier van werken herbe-
kljken, vooral hoe je info uitwisselt en communiceert
met elkaar. We proberen er het beste van te maken.
Ondanks het thuiswerk zijn we vorig jaar toch met
20 percent gegroeid en hebben we plannen om een
nieuwe studio te openen in het Verenigd Koninkrijk.

GAMEPLAY: Het viel me op dat blogartikels op to-
talwar.com in het Chinees zijn vertaald. Hoe groot
is Total War: Warhammer eigenlijk in China?
lan: Warhammer is erg bekend wereldwijd en de Total

War-reeks begint ook populairder te worden in China.

Het is dan ook een groeimarkt. Het was erg leuk om

Cathay vorm te geven, als le daarop inspeelt.

GAMEPLAY: Klopt! Wanneër wist ie dat de tijd rijp
was om Cathay toe te voegen aan Warhammer lll?
lan: We hadden het er al geruime tijd over, maar het

is pas een plan geworden toen we in detail uitschre-
ven wat Warhammer lll moest zijn. Het is best nog

een vrij recent gegeven. Het toevoegen van Cathay

zorgt vooral voor extra balans. Al die coole Chaosfac-
ties komen eraan, dus we hadden extra tegengewicht
nodig aan de menselijke zijde. Tot voorheen hadden
we enkel Kislev bij de "good guys".

GAMEPLAY: Wat maakt Cathay zo populair?
Oscar: Het mysterie. Fans hebben ons zelfgemaakte
concept art laten zien over hoe Cathay er kan uitzien.

Het is de opwinding over al die mogelijkheden!
lan: Cathay is compleet nieuw voor de Warhammer-
community. Telkens wanneer Games Workshop iets

nieuws ontwikkelt, zijn de Íans hyperenthousiast.
Zelfs de niet-Warhammerfans zullen zich verwonde-
ren over de eenheden en features die Cathay aan de
Total War-formule zal toevoegen.

GAMEPLAY: Kislev en vooral Cathay zijn nog
volop in ontwikkeling bij Games Workshop. Moest
je zelf nog veel toevoegen?
lan: Het leger en de eenheden worden hoofdzakelijk
gemaakt door Games Workshop. We willen steeds zo
nauwkeurig mogelijk en trouw zijn aan hun bronmate-
riaal. We vullen wel enkele gaten in, zoals de namen
van locaties, maar Games Workshop levert zo goed

als alle ideeën voor Cathay aan. Dat willen we ook. Er

is ondertussen een nieuw boek met eenheden dat we
hebben gebruikt om Warhammer lll mee te vullen.

GAMEPLAY: Van nieuwe eenheden gesproken,
wie kwam er op de proppen met die fantastische
Great Elemental Bear?
lan: Dat is een voorbeeld van één van die nagelnieu-
we eenheden van Games Workshop.
Oscar: Het is geen unit die je op het eerste gezicht bij

Kislev verwacht, maar eens je hem in actie ziet, weet
je gewoon dat het plaatle klopt.

GAMEPLAY: ln de hands-on
zagen we "orkaan" Katarin
in actie met haar verwoes-
tende magische krachten
uit de Lore of lce. Daarnaast
maakt Kislev ook gebruik
van de Lore of Tempest.
Wat kunnen jullie daarover
vertellen?
Oscar: Katarin is een van de
ijsmagiërs, maar je kan ook
andere Wizards oproepen die

de Lore ofTempesl zullen gebruiken. Ze hebben bei-
den één overkoepelend thema, namelijk ijs en vorst.
Lore of lce gaat vooral over "crowd control": de vijand
ter plaatse vertragen, bevriezen en schade over tijd
uitdelen. Lore of Tempest is een pak agressiever. Het
is magische artillerie als het ware. Je regent ijspegels
op de vijand neer en blaast hen omver met arctische
winden en grote explosies. Beide lorevormen vullen
elkaar zo goed aan.

GAMEPLAY De capture points, met hun verde-
digingstorens en barricades, zijn een welkome
toevoeging aan de gameplay. Zullen we ze echt
niet kunnen gebruiken buiten de survival battles?
lan'. Ze zijn een vast onderdeel van de survival bat-
tles. Ze zullen dus niet in doordeweekse gevechten

zitten en enkel opduiken tijdens speciale gevechten

met eindbazen.
Oscar: We maken er wel gebruik van in de do-
mination battles, een nieuwe multiplayermodus.
Daar vecht le het dus uit over de controle van deze
punten. Je kan dan ook versterkingen oproepen als
je weer eens met je paarden in een rij speren bent
belandl (lacht)

GAMEPLAY: De survival battles lijken een logi-
sche evolutie van de quest battles uit Total War:
Warhammer ll. Klopt dat?
lan: Ergens wel. Ze zijn een deel van onze grotere

visie om meer variatie in de gevechten te stoppen.
De fanfeedback op de quest battles was positieÍ
omdat de scenario's sterker veMeven waren met het
verhaal. We hebben die ínsteek grondig verkend in
Warhammer lll en de survival battles zijn daar een
gevolg van. Het zorgt voor een frisse wind door de
Total War-gevechtsformule.

GAMEPLAY: Als uitsmijter: op welke nieuwe fea-
tures uit Warhammer lll zijn jullie het meest trots?
Oscar: lk ben het meest enthousiast over het
systeem van de versterkingen. Vroeger waren de
landgevechten een spel van gelimiteerde middelen.
De versterkingen zorgen voor een nieuwe tactische
laag. Vooral bij de survival-scenario's, wanneer je

versterkingen aan de verdedigingstorens en barrica-

des koppelt. Je moet heel wat keuzes maken over
hoe je je middelen spendeert.
lan: lk ben het eens met alles wat Oscar zei.
Survival-kaarten geven een extra dimensie aan de
gameplay. Voor mij gaat het ook om het grotere
plaatje, namelijk de variatie aan gameplaymogelijk-

heden én de grotere schaal. Survival battles zijn een

bèlangrijk deel van de campagne. Ze zorgen voot
heuse verhaalclimaxen. Ook in de andere battle
modes en features hebben we variatie voorop gezet.

Er zitten best veel nieuwe zaken om te ontdekken in

de campagne van Warhammer lll!

GAMEPLAY: Be-be-bedankt voor het interview!
lk ga toch even iets warms moeten...

En net op dat moment bezwijkt onze klappeftan-
dende interviewer aan de vrieskou. Vlak voor hii
het bewuszAn verloor, prevelde hA nog iets over
een vreemd aura en een skatend iiskoniin. Hii is nu
sowieso in betere oorden, want we vermoeden dat
Katarin minder ijs in haar aderen heeft dan onze
g ev re e sd e h o ofd red a cte u r.
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