
Spelrecension av Borderlands 1 GOTY
(Enhanced)

Även om detta är en ny version på Borderlands 1 så är det fortfarande samma 
gamla goda story, med en hel del gammal humor. Det som gör spelet värt att 
spela igenom är alla nya funktioner och alla dessa nya vapen och nya grejer att 
samla på sig, men för de som inte spelat original Borderlands 1. Ska ni veta att 
mycket av de nya grejerna är bara uppgraderingar från andra Borderlands spel 
som exempel mini karta och automatisk upp plockning av ammunition/pengar, 
men det finns också uppgradering till grafiken och bossarna så det kommer 
eller blir bättre att spela och klara av händelser. Nog om uppdateringarna och 
uppgraderingarna, nu till storyn:

Allt börjar med en buss resa där vi får se de karaktärer som du kan spela som: 
Mordechai; the Hunter, Lilith; the Siran, Roland; the Soldier och Brick; sig själv…
alla med olika förmågor och specialiteter, efteråt du välja att spela själv eller 
med andra spelare. Intro videon spelar upp och introducerar alla karaktärer och
sen väljer du 1 och storyn börjar likadant som alla andra, skillnaden är att du 
ser olika ut och har olika vapen specialiseringar. Ditt uppdrag i spelet är att 
hitta/upptäcka ett valv med okänt innehåll, men det finns andra folk i världen 
som vill hitta valvet och innehållet i det. På vägen möter du Atlas ett bolag som 
äger planeten (enlighet papper) men egentligen äger de bara en yta på ungefär 
10 mil i en cirkel men de har just du första tillgång på allt som finns på 
planeten, snart upptäcker vi att allt inte är helt rätt med Atlas och de skickar 
militären till att hjälpa dem nå valvet först. 

Det finns mer till storyn och 4 tillägg till spelet som ingår i GOTY versionen, 
dessa heter: Zombie Ön av Dr. Ned, Galna Moxxi’s Arena, General Knoxx 
hemliga Arsenal och sist men mest roligast Claptrap’s nya Robot Revolution. 

Mitt betyg på detta spel blir en roande och bra 8/10, Gearbox Software 
lyckades bra med detta spel och även om det var deras först stora lycka genom 
att vissa att det är detta de kan göra, även om detta inte är Originalet så är 
detta anpassat för nya datorer och med samma story och lite förändringar från 
nyare spel i serien. 

Trailer från IGN: https://youtu.be/J-Tyy1jWwp0

https://youtu.be/J-Tyy1jWwp0

