
Spelrecension: Darksiders 2

Uppföljaren till Darksiders kom med detta mer utvecklade spel, med mer 
utvalda uppdrag och utveckling av storyn. Men man får inte den ultimata 
upplevelsen förrän man har spelat båda spelen efter varandra. Spelet kom ut 
2012 alltså 2 år efter föregångaren som kom ut 2010. Spelets huvudkaraktär är 
Death, en äldre broder till föregående spels War, och spelas ut precis samtidigt 
som Darksiders men är mer eller mindre på andra sidan av universum. Men 
resan som Death tar för honom till många platser, alla sammankopplade till 
trädet av liv, en plats som sägs har tillgång till allt liv i universum och förmågan 
att återställa det till synes utplånade människosläktet. Genom att göra detta 
kan Death stoppa ett brott som War har fått på sig att försvinna och återställa 
det tredje riket, men samtidigt som allt detta händer så drabbas den mänskliga 
världen in i ett kaos krig mellan Himlens Änglar och Helvetets Demoner. 
Samtidigt som War blir skickad för att stoppa the Destroyer från att förstöra 
balansen på Jorden och Universum. Allt detta ändras och sker samtidigt som 
Death kämpar mot Korruptionen som hotar att utplåna allt i sin väg, det var allt 
jag kan säga om detta spel just nu. 

Detta spel ändrar också lite i spelsättet genom att man ges ett val i hur du ska 
spela genom att du utvecklas och kan välja sättet du ska spela tack vare en 
förmåga som får varje spel sätt att kännas lite annorlunda varje gång, men 
Death är också starkare och snabbare än en människa. Med detta kan han 
också använda tyngre eller lättare vapen till sin fördel. 

Spelet är en otrolig upplevelse och full med pussel som man får lösa för att 
komma vidare, med detta sagt ger jag nu ut mitt betyg på spelet 8/10 vilket är 
bättre än föregångaren men inte helt otroligt som många andra spel. Men ändå
värt att spela minst en gång. 

Trailer från Gamespot: https://youtu.be/-d6KoB8VV9A

https://youtu.be/-d6KoB8VV9A

