
Recension av Divinity: Original Sin 2

Spelet är en uppföljare i Divinity spelserien Original Sin. Till skillnad från 
föregångaren där man startar som en ’Source Hunter’, är man en fånge som 
har kraften att använda Source magi. Denna magi är instabil och kan ha både 
positiv och negativ effekt på området eller på karaktärerna i allmänhet. I början
av spelet, när hela världen har vänts upp och ner, startar alla händelser som 
kommer att drabba dig som 1 av 6 storydrivna karaktärer, vilka har kraften att 
använda Source. De har alla olika historier och bakgrund. Du välja en av dessa 6
karakrärer eller skapa en helt ny karaktär. Det finns flera olika kombinationer 
av utseende och raser att välja mellan, du kan till och med välja namn till din 
skapelse. Sedan kommer valet av klass och förmågor du vill att din skapade 
karaktär ska kunna. Det finns så klart färdiggjorda klasser och så kan du göra 
om en klass om den inte har det du vill att den ska ha. Spelstilen är ungefär som
att spela rollspelet Dungens & Dragons eller som papper och penna spel. Det 
finns många val finns att göra och konsekvenser att bemöta under spelets gång.
Det finns också ett spelsystem inbakat i spelet som tillåter dig att göra egna 
historier och spela det med vänner. Detta system heter Game Master Mode, 
det är mycket som Dungens & Dragons spelsätt, att man hittar på sin karaktärs 
historia och bakgrund och sedan rollspelar vad han ska göra under spelets 
gång.

Om jag själv skulle ge spelet metascore mellan 1-10, så kan den inte få mindre 
än 9/10 dels för både hårt och välgjort arbete för att göra spelet och för att ha 
lyssnat på fansen under tiden av skapandet av spelet. Larian Studios heter spel 
utvecklarna och alla deras spel finns att köpa på Steam för rätt så rimliga priser.


