
Spelrecension av Halo Master Chief Collection

Först, låt mig säga att detta inte kommer att vara en splittrad review utan 
en snabb förklaring till vad detta är för något och vad det innehåller, vi 
börjar simpelt och enkelt.

Detta är en PC versionen och innehåller alla de 6st gamla Halo spelen, det 
vill säga Halo Reach, Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2, Halo 3, 
Halo 3 ODST och Halo 4. 
Men vad är Halo för spel? Det är science fiction spel baserad på att 
mänskligheten splittras mer efter det att de börjat kolonisera universum. 
Till sist möter vi utomjordingar som visar sig vara religiösa och ser 
mänskligheten som ett hot till deras mål. De kallas för Covenant och är en 
samling av utomjordingar som de enat under sin ledning, medan 
människorna nu kallad sig UEG (United Earth Government). Det börjar 
som en helt vanlig historia mellan 2 olika sidor, tills en ny och 
skräckinjagande fiende dyker upp från en tid innan allt startade vid namn: 
The Flood. Denna fiende visade ingen nåd eller tecken på att sakta ner. 
Den tar genetiskt över sina fiender och förvandlar dem till mutanter med 
viljan att fortsätta spridningen av organismen. Detta är det stora hotet i 
nästan alla spelen (utom Reach som berättar om hur Covenant och UEG 
startade sitt krig), det finns mer historia i denna spelserien, att till och med 
en liten film med kort filmer som gjorde ett försök att förklara mer. Även 
den kunde inte förklara allt. 
Vad du får i detta spel paket är 6st solo eller samarbetets spel och ett fler 
spelar support läge, detta är ett rätt så stort spel. 
Betyg för spel paketet: 9/10. helt värt det att skaffa. 
Om jag skulle göra betyg på alla spelen skulle det bli så här:
Halo Reach: 7/10
Halo Combat Evolved Anneversery: 8/10
Halo 2: 8,5/10
Halo 3: 6/10
Halo 3 ODST: 5/10
Halo 4: 6,5/10

Trailer från IGN: https://youtu.be/sUH4cv9EPwI

https://youtu.be/sUH4cv9EPwI

