Tema

Spil

12

fede forsættelser

Der findes rigtig mange fantastiske spil til
både computer og konsol, men her giver vi et
bud på 12 forsættelser af allerede store spil.
Der er både rollespil og skydespil, og mange
af verdenerne er så virkelighedstro, at du lever dig fuldstændig ind i dem.
Fælles for de 12 spil er, at de kun er blevet
bedre i takt med at spillet har udviklet sig.
Grafikken er blevet mere sprød, og historierne
dybere.
Er du bidt af spil, så tag et kig på disse 12 fede
fortsættelser.
B

Fallout 4:
Fallout-serien startede i 1997 og dette spil er,
trods titlen, det femte selvstændige spil i rækken. Serien tager udgangspunkt i en sønderrevet,
postnuklear verden, hvor de få overlevende har
levet skjult under jorden.
Spillet starter som det eneste i rækken med flugten ned i beskyttelsesrummet. De næste mange
år tilbringer din karakter i nedfrosset tilstand.
Du vågner efter 210 år, og opdager at ukendte
slyngler er trængt ind i beskyttelsesrummet, har
bortført din søn og dræbt din kone. Du forlader
beskyttelsesrummet, og træder ud i den barske
og skamferede verden.
Her starter spillet og din mission er klar: overlev i
den barske verden og find din søn.
Spillets historie er velfortalt og man deltager
aktivt ved at vælge svar i samtalerne. De valgte
svar indvirker både på din karakter og historiens
forløb.

Xcom – The enemy within:
XCOM-serien startede i 1994. Udvidelsen består
af nye maps, våben og teknologier.
Som overhoved for en international styrke, skal
du tage de beslutninger der skal til, for at standse en invasion af rumvæsener.
Spillet er todelt; dels skal man navigere sine
soldater rundt i områder, hvor rumvæsener lurer,
og dels skal man beslutte hvilke teknologier der
skal forskes i, og hvor på kloden der skal sættes
ind.
De første missioner i spillet er i den lette ende,
men som hæren bliver bedre, dukker nye fjender
op. I kampscenerne oplever man noget så sjældent som turbaseret kamp. Alt ses fra et isometrisk synspunkt, hvilket giver en fin feltherrefornemmelse.
I dette turbaserede strategispil får du mulighed
for teste dine strategiske evner og beslutningsevne. Hvordan vil du angribe angrebet?

Bioshock Infinite:
Historien foregår i 1912, i en svævende by,
Columbia. Byen er på overfladen et paradis,
bygget på tro og ærke-amerikanske værdier.
Du spiller Wounded Knee-veteranen DeWitt,
som plages af både alkohol-problemer og
bundløs spillegæld. Du sendes på mission til
Columbia for at finde Elizabeth, en ung, smuk
kvinde, og bringe hende hjem til New York.
Spillets fortælling er intet mindre end fantastisk. Man lærer langsomt om DeWitts tvivlsomme fortid, om byens opståen og alvorlige
problemer, om Elizabeth, og om profeten der
overstråler dem alle. Overbevisende og gennemført. Og personerne, især Elizabeth, den
mest naturtro spilfigur nogensinde, formår
at gøre spillets levende historie til et mesterværk. Et sjovt, rørende og skræmmende spil hvor man ind i mellem helt mister pusten. De
to første Bioshock-spil, 2007 og 2010 er med
undervandsbyen Rapture lignende oplevelser,
men dog mere traditionelle shootere.

Far Cry 4:
Ajay Ghale kommer fra den Nepaliske provins Kyrat. Han vender hjem for at sprede
sin afdøde mors aske, men bliver hurtigt en
del af landets oprørsbevægelse. Kyrat holdes nemlig i et jerngreb af den diktatoriske
monark Pagan. Det fører til et omfattende
skydespil med en fri, åben verden. For 2
år siden revolutionerede Far Cry 3 shootergenren med sin åbne verden og gode
historie. Serien er tilbage nu, og hermed en
videreudvikling af den velanmeldte serie.
Efter blot 10 minutter, er man klar over, at
spillet tager alle de gode ting fra forgængeren og gør dem endnu bedre. Historiemissionerne er for det meste afvekslende
og suveræne, men grafik og skuespil er af
mindst ligeså høj standard.

Skyrim – The Elder Scrolls V:
Der er gået flere hundrede år siden ”Oblivion”.
Kolossale drager, som man troede var uddøde
forlængst, er begyndt at sprede død og ødelæggelse, og som efterkommer af en gammel
drageslægt, skal du opklare dragernes hemmelighed.
Undervejs skal du nedkæmpe drager og lære
deres særlige angreb - en interessant nytænkning i genren, som skaber glimrende fremdrift
i karakteropbygningen.
Du bestemmer selv hvordan eventyret skal
udfolde sig, og hvordan det skal ende! ”The
elder scrolls”-serien har været Bethesda Softworks’ flagskib siden 1994. Fem generationer
plus diverse tillægspakker er det blevet til indtil videre, men der må gerne komme endnu
mere, for det har været klasse-spil stort set
hele vejen.

Grand Theft Auto V:
GTA-serien er tilbage! Spillet foregår i Los Santos, en satirisk version af Los Angeles. Der er tre
hovedpersoner: Den mørke repo-man Franklin,
den blege våbengalning Trevor og ex-røveren
Michael.
De tre personers historier danner en fantastisk
flettet krimi, som både er spændende og levende. Men der er langt mere - fx byen Los Santos
og det omkringliggende område, som fungerer
som hub for de mange missioner og sidehistorier.
Bil-simulationen og kamp-systemet er desuden
skruet sådan sammen, at man oplever perfekt
balancering mellem udfordring og underholdning. Det hele vises af en blændende flot grafik
og en lige så imponerende lydside. Din vej gennem spillet bestemmer du helt selv - ja, selv
slutningen! For grovkornet satire, kriminalitet, rå
vold og sex er plottets hovedingredienser, hvilket
betyder 15 år som aldersgrænse.

The Witcher III – Wild Hunt:
Fortsættelse af Witcher-serien, hvor vi får
det sidste kapitel om monster-jægeren Geralt af Rivia. En mystisk og overnaturlig hær
kaldet ”The Wild Hunt” invaderer Geralt’s
hjemland, og samtidig forsvinder Geralt’s
adopterede datter, Ciri. En lang og farlig jagt
efter Ciri er begyndt. Alle tre spil er baseret
på fantasy-romaner af den polske forfatter
Andrzej Sapkowski. Witcher-serien er ganske
enkelt fremragende og nærværende spil er
en fantastisk vellykket afslutning på historien
om Geralt. Mindst 200 spilletimer tager en tur
gennem historien, og det er spændende og
velskrevet hele vejen igennem. Grafikken er
blændende flot, kamp- og craftingsystem er
tilpas balanceret og verdenen er varieret og
meget realistisk.
Spillet er ret blodigt og kommer lystigt omkring adskillige ”voksen-emner”. Ikke for sarte
sjæle, men kan dog magtes fra 15 år

Bordelands 2:
Vi er tilbage på planeten Pandora, hvor universets slemmeste forbrydere, lykkejægere
og de værste kødædende vilddyr, er på evig
jagt efter bytte. Således også dig, som igennem spillets historie skal udvikles til Pandoras mest dødbringende badass. Nærværende 2’er bidrager udover plottet med nye
landområder, monstre og et våbensystem,
som kan udvikles i det uendelige. Det genremæssige miks fungerer stadig eminent.
Du skal opbygge din figurs kampevner, finde
nyt dødbringende udstyr og lave dine egne
våben. Du kan spille alene eller joine andre
spillere, når du klarer missioner og bosser.
En såkaldt RPS, ”role playing shooter”, dvs.
en blanding af et first person skydespil og et
rollespil. Spillets åbne banestruktur, onlinemuligheder og karakteropbygning vil desuden tiltale fans af MMO-genren. Sproget er
engelsk, og det skal kunne forstås for at man
kan få glæde af den kulsorte humor.

”

For me, the cool thing is doing
things that could only be done in
gaming.
Warren Spector

”

A delayed game is eventually good, a bad game is bad forever!
Shigero Miyamoto

Portal 2:
Du har ligget i dvale i lang tid (siden Portal
1), og vågner op til en ødelagt fremtidsverden. Som ”testperson”, er din mission
at skabe en vej gennem en række testrum,
som skabes af en gnaven robot. Grunden
til de sure miner, er at robotten blev slået
ihjel i del 1.
Du er udstyret med en portal-gun, der kan
skyde portaler på overflader. Der er to aktive portaler ad gangen, og går du ind i den
ene, kommer du ud af den anden.
Spillet er en blanding af gådeløsning og
fysik. Konflikten til den gnavne robot udvikles, og efter et stykke tid, bliver spillet lige
så meget en historie om at overleve. Alt
sammen serveret humoristisk og futuristisk
Grafikken er lækker og ”smadret”. Portal
2 er, helt objektivt, noget af det ypperste
hovedbrud man kan befinde sig i.
Spillet mildest talt er vanedannende. Og
genialt!

Sniper Elite III:
Vi befinder os i Nordafrika i 1942. Tyskerne er ved
at konstruere et supervåben, og som den fåmælte snigskytte Karl Fairburne bliver man sat ind for
at standse fjenden.
Fjender bliver mistænkelige når man nærmer sig,
så det kan være smart at holde sig på afstand, og
time sine angreb i fx larm fra kanoner.
Banerne er spredt ud over ørken og bjerge, og
spilles non-lineært.
Grafisk er spillet i orden, uden at være prangende. Som en bizar feature har ”Sniper elite”-serien
det såkaldte Xray KillCam, der viser dræbende
skud i slowmotion, hvorefter man ser de ramte
soldaters indvolde eksplodere. Lydsiden spiller
en rolle, idet den fungerer som dække over skud.
Der er rig mulighed for multiplayer og co-op over
netværk. Spillet Sniper elite III er et anderledes
skydespil, der opfordrer til planlægning frem for
skydegalskab.

Diablo III:
Du vælger en karakter fx en munk, troldmand eller heksejæger. Derefter går jagten
på dæmonen Diablo ind for tredje gang.
Diablo III handler om at slå endeløse horder
af monstre ihjel og om at samle deres skatte
op, med det spinkle håb, at skatten indeholder udstyr, der er bedre end det du allerede
bruger. Diablo III er et klassisk hack-andslash rollespil set i et isometrisk perspektiv.
Jagten på bedre og bedre udstyr, bliver let
helt hypnotisk og fængslende. Især hvis det
spilles sammen med andre.
Spillet indeholder nemlig en rigtig velfungerende multiplayer. Diablo III kan gennemføres på forskellige sværhedsgrader, så der
hele tiden er udfordring i fjenderne, og skattene hele tiden tilsvarer det niveau spillerens
karakter befinder sig på. Grafisk er spillet
særdeles nydeligt.

Battlefield 3:
Shooter i en nutidig, realistisk krigssituation.
Året er 2014 og du spiller marinesoldaten
Henry Blackburn, som uheldigvis mistænkes
for at være indblandet i en terrortrussel mod
Paris og New York. For knap 10 år siden udkom Battlefield 1942 fra det svenske firma
DICE. Den banebrydende shooter gav for
første gang op til 64 spillere mulighed for at
kæmpe på slagmarker hvor soldater, fly, tanks
m.m. deltog i samme kampe. Siden har DICE
stået for flere krigsspil, ikke mindst den fremragende Bad Company-serie. Med nærværende spil har DICE først og fremmest rykket ved
realismegraden. Ikke i blod og lemlæstelser,
tværtimod, men i teknik. Grafikken er ekstremt flot og naturtro. Lydsiden er ligeså imponerende. Den spændende historie bringer
spilleren til missioner i bl.a. Paris, Sarajevo,
New York og Oman.

”

We set up a situation and let you
interact with it and see the consequences of your choice. That’s
what gaming does.
Warren Spector
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