
Spelrecension av Darksiders 3

Till skillnad från föregångarna är detta spel mer fokuserat i spelstilen utifrån 
Dark Souls, det vill säga mer kontroll och uppgradering av stilen. Men spelets 
story hänger med i storyn som skapades via Darksiders serien, ytterligare en 
skillnad är att vi nu följer i detta spel inte War eller Death utom en annan 
individ ’’Ryttare av Apokalyps’’ vid namn Fury. Hon är den enda ryttaren som är
kvinna i gruppen och är med detta spel också den 3e ryttaren vi fått spela som 
vi som spelare kan styra och spela, hon är lite arrogant och påflugen av sig och 
tror att hon kan leda resten av ryttarna bättre än sin äldste broder Death, som 
råkar just nu hålla samman alla till sitt ändamål. Detta ändamål råkar vara att 
hålla samman balansen i kosmos, genom att känna en organisation vid namnet:
’’The Charred Council’’ och är en varelse som ser till att Kosmos håller sig till 
balansen över både Angel från Heaven eller Demon från Hell. Emellan dessa 2 
arméer hittar vi det tredje riket: Människornas värld, för att hålla freden och 
skapade och gömde sju stycken förseglingar. Genom tiden blev en efter en av 
förseglingarna förstörda, men den sista blev inte förstörd och några från båda 
sidor valde att anfalla först. Detta startade hela Darksiders serien. Nu följer vi 
Fury’s story om vad hon gjorde efter Apokalypsen startade och vad hennes 
uppgift är att göra. 

Spelet innehåller också 2 stora tillägg som har namnen: The Crucible och 
Keepers of the Void, båda med helt otroliga spelfunktioner och mer story om 
hur Fury’s spel stil funkar och hur man kan träna sig till att bli bättre. Eftersom 
att The Crucible är en mer av en våg efter våg fighterstils tillägg, så är det andra 
tillägget Keepers of the Void mer av ett pussel och story drivet tillägg. 

Jag själv tycker att spelet är lite tuffare och mycket mer komplicerat, men detta 
gör spelet mycket mer värt att spela. Storyn är otrolig, som vanligt i denna spel 
värld, och mitt betyg på det här spelet hamnar dock på en 6/10 eftersom jag 
själv inte kan ge den högre betyg för spelstilen. På grund av detta ger jag detta 
spel ett sånt här betyg. 

Trailer från IGN: https://youtu.be/EKwRvKHQ5f8

https://youtu.be/EKwRvKHQ5f8

