
Spelrecension av Darksiders (1)

Darksiders är ett spel om kaos och balans, detta spel utspelar sig i en värld 
mycket lik vår egen men balansen har helt gått ur spel och lett till Kaoset 
mellan 2 olika grupper från gott (änglarna) och ont (demonerna) till att strida 
om vår värld. Med detta har mänskligheten hamnat i mitten av detta krig och 
hur detta startade förklaras i spelets början, men låt mig förklara vår 
huvudkaraktär vid namn War. Han är en av fyra väktare av balansen och även 
känd som ”Horseman of the Apocalypse”. Han har en enda uppgift och det är 
att se till att balansen fortsätter gälla enligt ”The Charrd Council” eller mer 
kallad ”Balans rådet”, dessa tre varelser ser till att änglar såväl som demoner 
håller sig borta från jorden och håller sina krigstankar i schack och där med 
fortsätter låta balansen vara, i just det: Balans. För att förklara vad War är för 
någon varelse, låt mig säga att han är en Nephilim eller mer kallad en halv 
demon och en halv ängel, denna ras skapades utav en splinter grupp från både 
Änglarnas arme såväl som från Demonernas arme. Dessa tillsammans skapade 
denna rasen, men eftersom de inte vara skapades av balansen började de slita 
sönder den. Utav alla dessa Nephilim valde fyra av dem att ansluta sig till 
Balansrådet och blev deras Heralds eller mer kallade ”Horsemen of the 
Apocalypse”, de slogs mot sina bröder såväl som mot andra varelser som 
hotade balansen och rådet.

Första spelet i denna serie berättar om när jordens domedag har kommit och 
att War kommer lite för tidigt eftersom inte alla Seals (7st symboler skrivna på 
magiska stenplattor) som skyddar Jorden från att gå med i kriget mellan 
Änglarna och Demonerna. Någon eller något har startat striden som War 
tvingas försöka stoppa striden själv. Men snart lär han sig att allt inte är som 
det ska och då upptäcker han att allt är förlorat för det tredje riket (jorden), och
mer tänker jag inte avslöja från spelet.

Mitt betyg på spelet blir 7.5 av 10 det är ett gammalt spel som blev släppt 
under 2010, men blev omgjort 2016 till Warmastered Edition med soundtrack 
och HD system. Jag finner detta spel värt att spela. 

Trailer från IGN: https://youtu.be/ArHzEGeiMbg

https://youtu.be/ArHzEGeiMbg

