
Spelrecension av Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Unity utspelar sig i Frankrike vid revolutionens tid, den tiden 
då Kungligheten föll och Napoleon Bonaparte för första gången försökte ta 
makten. Under hela spelet följer vi en man vid namn Arno Victor Dorian som är 
en halv Fransk och halv Österrikare och efter hans fars död hamnade han i en 
familj med Templars som ville skapa fred mellan Templars och Assassin’s inom 
Paris gränser. 

Men saker och ting händer som leder denna fred till grunden av omöjlighet, 
även om båda syftar till fred börjar en tredje grupp dyka upp och leder till alla 
Templars som söker fred till att dö ut efter allierades hand. Arno råkar hamna 
mitt i denna konspiration och hans barndoms kärlek vid namn Èlise de la Serre, 
som ärvde en plats till att bli en Templar ledare efter sin faders död. Allt faller 
sönder gällande fred på båda sidor och snart börjar revolutionen närma sig och 
hela landet börjar falla ihop av sig själv. Många runt Arno och Èlise börjar dö 
och båda hamnar emellan en Konspiration mot båda sidorna. Samtidigt som 
detta händer söker den nya ledaren till den hemliga organisationen bakom 
reformen av Templar Orden att hitta en artefakt vid namn: ”The Sword of 
Eden” ett mäktigt vapen som ledde många Templars till seger, ändå kunde det 
inte skydda dem för en grupp som kallas The First order (en organisation som 
försöker erövra världen med alla medel). Efter att flera fighter med vänner 
såväl som fiender, händer många sorgliga händelser. Men här slutar jag skriva 
om huvud spelet. 

Detta spel är det första och enda spelet som har en story mode Multiplayer 
(eller mer kallad fler spelar läge genom en historia) detta spel har också bara en
spel karaktär med flera variationer på rustning och vapen, det enda som gör så 
att spelet känns mindre färdigt är att mycket blev lovat skulle läggas till i spelet 
under årets gång. Men nästan inget blev tilllagt i spelet eftersom att nästan inte
allt blev färdiggjort, det sista som lades till blev en gratis DLC vid namn ”Dead 
Kings”, som handlar om att hitta en artefakt vid namn: ”The Head of Saint 
Denis”. 

Mitt betyg för spelet faller tyvärr på en 3,5/10, men det kunde blivit mer, men 
olika saker drabbade spelet vilket gjorde att betyget blev som det blev, 
problemet var att spelutvecklarna lovade för mycket så de blev tvungna att ge 



upp eftersom att det var för mycket fel att fixa och många av dessa fel var 
center kodade, vilket betyder att hela spelet hade behövt tas ner och byggas 
om från grunden.  

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

https://youtu.be/xzCEdSKMkdU

