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Bereid je voor om de Brotherhood of Steel in Appalachia te verwelkomen in Steel Dawn, de volgende 
gratis update voor alle spelers van Fallout 76, die 1 december uitkomt. Steel Dawn is het eerste 
hoofdstuk van de Brotherhood of Steel-missiereeks en breidt het nieuwe leven uit dat in april met de 
Wastelanders-update naar Appalachia gekomen is. Er worden nieuwe NPC's, nieuwe locaties waar je 
naartoe kunt, C.A.M.P.-bunkers voor meer uitgebreide bouwopties, nieuwe wapens, nieuwe pantsers en 
nog veel meer toegevoegd.   
 
BELANGRIJKSTE KENMERKEN: 
  
Ad Victoriam! 
Steel Dawn is het eerste hoofdstuk in de nieuwe Brother of Steel-missiereeks, gratis voor spelers van 
Fallout 76. Paladin Leila Rahmani en haar troepen zijn in Californië aangekomen om een nieuwe 
Appalachia-afdeling op te richten. Werk met of tegen de andere facties om te slagen. Bezoek 
nederzettingen die bevolkt worden door NPC's en ontgrendel krachtige wapens en pantsers uit het 
Brotherhood-arsenaal. Help ze de samenleving weer op te bouwen en kostbare technologie veilig te 
stellen; maar alleen jij kunt bepalen hoe die wordt gebruikt.  
 
De Steel Dawn-update bevat: 

 Nieuwe missiereeks: Bepaal hoe je de NPC's van de Brotherhood of Steel gaat helpen in het 
eerste hoofdstuk van hun totaal nieuw verhaal. Beschikbaar vanaf 1 december. 

 Nieuwe locaties en uitrusting: Ontgrendel unieke wapens en pantser uit Steel Dawn en verken 
nieuwe locaties waar leden van de Brotherhood en andere facties leven. 

 Seizoen 3-scorebord: Ga samen met Tijdagent K.D. Inkwell op pad om de Guild of Antiquities te 
vinden en ga in niveau omhoog om nieuwe beloningen te ontgrendelen zoals C.A.M.P.-
bondgenoten, lunchboxen en meer. Vanaf 15 december beschikbaar. 

 C.A.M.P.-bunkers: Bouw en versier in nieuwe ondergrondse ruimtes die apart liggen van je hoofd 
C.A.M.P. Voltooi een nieuwe missie en krijg vanaf 1 december je eerste bunker gratis. 

 Lite-bondgenoten: Rekruteer twee nieuwe bondgenoten als je in Seizoen 3 in niveau omhoog 
gaat. Deze leveren je exclusieve bonussen voor je C.A.M.P. op. 

 

 
 


