
Spelrecension av Assassin’s Creed Odyssey

Det här spelet är till skillnad från föregångaren Origins mycket mer gripande 
och får en att känna sig mer indragen i spelets historia. I början gör man ett 
viktigt vall mellan 2st olika karaktärer (Kassandra eller Alexios). Som man i sin 
tur långsamt bygger upp till att bli en stark person i kriget mellan Aten och 
Sparta. Med detta sagt så avslöjade jag nu att spelet utspelas i 431 BC och 
därför hamnar detta spel i Peloponnesiska kriget. Under denna tid sprider sig 
en ondska i bakgrunden av både Aten och Sparta, denna organisation planerar 
att störta ledare från båda sidor till att ta kontroll själva över båda sidor. 
Samtidigt så är det du som är deras enda hinder till att lyckas med denna plan, 
men det enda som du försöker göra nästan hela tiden är att hitta sanningen på 
vad som hände en gång när du bara var ett barn. Mer av spelet tänker jag inte 
avslöja men jag kan avslöja att spelet inte är slut efter storyn tar slut. Spelet 
kommer med 2st stora DLC:s som heter: Legacy of the First Blade och The Fate 
of Atlantis. Legacy of the First Blade handlar så här långt om den första 
personen som var den första lönnmördaren och lite hur det kommer sig att han
gjorde som det blev och är delad i 3 delar, första delen kom ut år 2018 
december. Varje del i denna expansion ger något mer till spelet som en ny 
förmåga till huvud karaktären eller någon annan bonus effekt på antingen 
vapen eller rustning. The Fate of Atlantis ska komma ut senare vid år 2019 i 
sommar och kommer också att vara i 3 delar. 

Själv finner jag spelet att vara värt att ha, och jag ger detta spelet betyget: 
8,5/10. Detta spel är mycket mer balanserat än föregångaren men ändå krävs 
ett Ubisoft Konto för att spela och som alla Ubisoft spel om servern är nere kan 
man inte spela spelet. Bortsett från det är spelet nästa helt fenomenalt och 
med detta sagt hoppas jag att om ni skaffar spelet att ni kommer njuta av det. 

Trailer från GameSpot: https://youtu.be/8_fvoOKpTC8

https://youtu.be/8_fvoOKpTC8

