
Spellforce 3 Fallen God

Detta är den tredje i Spellforce 3 serien, vilket nu bygger bara på en ras 
grupp vid namnet Troll. Jag vet, det låter som fejk eller dumt, men det är 
logiskt att denna faction/grupp skulle dyka upp förr eller senare. Det är för 
att det finns enligt historien i spelet 6st factions/grupper som är de stora 
huvudfolken av de 3 ljus och de 3 mörker racerna, i och med detta kommer
vi till full cirkel med detta spel. 

I Ljuset har vi: Människor, Alver och Dvärgar. Sedan kommer vi till 
Mörkret: Orcs, Svart Alver och Troll. Detta huvudspels story följer Trollen
i fokus och deras överlevnad efter flera stora katastrofer och händelser, allt
detta hänger på dig som ledare av en klan av troll. Du får själv välja vilken
sorts karaktär du är, från magiker till fighter. Du får även välja dina 
följeslagares olika spel stilar. Som ett exempel: du väljer att din 
huvudperson kan magi, då behöver du en som långdistans, en som kan 
skydda alla och sist en som orsaka skada eller återställa allas liv. 

Inte för att avslöja för mycket om storyn, men jag kan berätta att storyn är 
mycket mer inriktad med att hjälten har 1 namn och du ska bara forma 
hans personlighet mot klanen. Genom att träna din yngre och lite mer 
starkare broder, genom att förklara för honom vad som är viktigt och vad 
man ska göra låser upp buffar/kraft förmågor genom spelets gång och dina 
val. Men nästan hela spelet går ut på att hjälpa klanen och återskapa en 
Fallen Gud, mer vågar jag inte nämna med risk att avslöja för mycket. 

Betyg: Svårt eftersom spelet är linjärt med några avstickaruppdrag här och 
där, än det var i de föra spelen. Men jag tror jag ger spelet: 7,5/10. 

Detta spels story är väldigt gripande med de val som finns och 
spelsystemet har blivit uppgraderats mycket efter: Soul Harvest. 

Trailer från THQ: https://youtu.be/sSlpuFf5jaM

https://youtu.be/sSlpuFf5jaM

