
Spelrecension av Conan Exiles

Detta spel är ett överlevnadsspel och har inte än så länge någon riktig story mer
än att du försöker överleva i en värld med monster, djur och andra människor. 
Storyn börjar med att du är utstött från din hemstad eller by och du har fått ett 
armband som binder dig till en plats där alla utstötta samlas (som ett fängelse 
med osynliga murar). Om du går utanför barriären med armbandet dör du 
nästan direkt (med en 10 sekunders varning). Det finns också sand-, regn- och 
blixtstormar. Med det sagt hoppas jag att du förstår att även landet i början är 
präglat med svårigheter att lösa och bemöta. Men det finns även vänligt folk 
som försöker starta om sina liv i en stad eller i små byar här och där. Allt har en 
koppling till Conan världen, från tro till folkslag och kulturer. 

Ex 1: Du kan spela som Conan själv och enbart följa guden Crom (som inte bryr 
sig om vad du gör eller om du klarar dig).

Ex 2: Du kan välja att starta med en av de 5st startgudarna som heter: Mitra 
(guden av ljus och rättvisa), Derketo (guden av lust och död), Set (guden av 
offer och ormar), Yog (guden av kannibalism) och Ymir (guden av snö, storm 
och krig).

Men du kan också välja att följa alla genom att hitta deras utvalda präster. Du 
kan till och med hitta en slutspelsgud som heter: Jhebbal Sag (guden av djur, 
natur och vildhet).

Även om spelet ser ut att vara simpelt så är det fortfarande inte helt klart med 
flera uppdateringar som kan komma i framtiden. Med detta sagt så är detta 
spel inte helt 100 % perfekt och inte helt passande för alla, ungefär som spelet 
Ark: Survival Evolved. 

Nu till betyget av spelet som enligt mig hamnar på 8,5/10, det kan komma upp 
till 9/10 om de lägger till och fixar vissa små saker. 

Saker och ting kan ändras, förhoppningsvis till det bättre. 

Trailer från Funcom: https://youtu.be/-puWjrKm4-o

https://youtu.be/-puWjrKm4-o

