
Spelrecension av Assassin’s Creed Syndicate

Spelet utspelar sig i det Viktorianska England under den mer revolutionerade 
tiden inom Industrins tid, det är också då (enligt spelet) som barnarbete 
började bli ett problem och användes mycket ofta. Men snart började 
Lönnmördar Orden ta till hårda tag mot Tempelriddarna Orden som just då styr
i London och ha gjort så i många år. För att göra en lång beskrivning kort så 
kommer du spela som 2st Lönnmördare som är tvillingar vid namnen Jacob och
Evie Frye. Båda är helt olika i sina sätt och båda mycket effektiva på det som de 
är bäst på. Som till exempel Jacob som är en stark och tålig fighter och gillar 
närstrid och direkt action, samtidigt som Evie är mer smyg inriktad och dödlig 
vid mellan- och långdistanser. Dessa 2 Lönnmördare fick du välja att spela som, 
men vissa av spelets historier krävde att du valde en speciell karaktär vid 
speciella tillfällen eller ämnen. Exempel boxning matcher med Jacob och smyg 
uppdrag med Evie, deras olikheter var en bra förändring från det vanliga spel 
sättet med bara en karaktär att spela eller uppdrag med bara 1 ny karaktär just 
då. 

DLC (eller nedladdningsbara tillägg) var 4st olika, som en förbeställnings tillägg 
vid namnet: ’Darwin and Dickens Conspiracy’. Den handlar om små uppdrag 
som involverar antingen Charles Darwin eller Charles Dickens och deras 
mysterier. Nästa tillägg heter ’The Dreadfull Crimes’ och handlar om mord i 
London som alla har mystiska begrep och händelser som inte helt passar in i 
världen runt en och mycket detektiv göra. Nästa tillägg är stor och handlar om 
flera år senare efter spelet är över, den heter: ’Jack The Ripper’ och är en 
sorglig berättelse om svek och hämnd på Londons gator. Det sista tillägget 
heter: ’The Last Maharaja’ och handlar om konspiration mot den sista 
Maharajan och hans arv, som håller på att tas ifrån honom av en så kallade vän 
inom Drottning Viktoria hov. Mer kan jag inte berätta om tilläggen eller spelet, 
för att om jag förklarade mer skulle ni veta för mycket om spelet. 

Mitt betyg på spelet blir stark 7/10 och det med en gott humör och med 
vänlighet mot spelare så väl skaparna. 

Trailer från Ubisoft: https://youtu.be/WTBbwgsyxvg

https://youtu.be/WTBbwgsyxvg

