
Spelrecension av Ark: Survival Evolved
Som namnet anger är detta ett överlevnads spel, där man ska överleva på en ö 
eller landmassa med dinosaurier och urtids däggdjur. Man börjar med 
ingenting och som strandad människa ska man utvecklas och bygga upp dig till 
att klara både djuren och klimatet runt dig. För att göra saken värre har spelet 
också upp emot 3st köp, bara expansioner (utökade spelt lägen och naturer) att
spela genom på olika sätt och prövningar. Spelt har också flera mindre DLCer 
(mer kallad nedladdnings pack), dessa lägger till mer banor eller mer saker att 
bygga. 

Detta är ett spel där det kräver att du har tid att spela det, för det kommer ta 
timmar, dagar eller kanske till och med veckor att uppnå den punkten då du är 
på toppen i näringskedjan. Naturen är oförlåtlig och djuren lika så, om du inte 
är redo att jobba för att överleva. Spelet har också ett fler spels läge, där både 
folk kan spela med vänner eller finna sig konstant i underläge över folk som 
jobbar tillsammans för att ha kontroll över banorna eller mer kallad världens 
resurser och djuren som världen ger under vissa tidpunkter. Men det finns 
också ett sätt att starta upp spelet i eget server läge som tillåter en att bjuda in 
andra vänner till att spela med mer än en och därmed undvika att sådant folk 
dyker upp och förstör. Till det viktiga i alla dessa 3 olika expansioner finns det 
flera olika och exotiska djur, vissa lika med olika anpassningar som bara zoner i 
expansionerna ger dem. 

De 3 olika Expansionerna heter: Scorched Earth, Aberration och Extiction. Just 
nu finns bara 2 av expansionerna ute men den sista ska komma ut i år vid 6th 
november. Varje expansion ger mer djur så väll som mer grejer att bygga. Det 
finns även 2st mindre expansioner som till hör Genesis paketet, de må vara 
mindre men är otroligt byggda med mycket story om hur och var du egentligen 
kommer från. Allt detta finns nu i ett pakets pris på steam och andra 
försäljnings platser innehållande alla expansioner och Soundtrack från alla 
delar. Ark: Ultimate Survival Edition. 

Även om jag försöker tycka om spelet efter som jag köpte spelet innan det var 
helt färdig, kan jag inte förmå mig att ge spelet ett högt betyg. Mitt betyg på 
spelet blir 6/10. Även om jag vill ge det högre betyg kan jag inte för det finns 
fortfarande mycket fel kvar efter den tiden den var under utveckling. 

Trailer från Playstation på Youtube: https://youtu.be/OrAmdX3UPZs

https://youtu.be/OrAmdX3UPZs

