
Spelrecension av Dungeons 3

Detta spel är en uppföljare i Dungeons serien, skapad av Kalypso Media, och 
med denna information hoppas jag att ni som läsare förstår att detta är mer av 
ett skämt i storyn och lite genom spel stilen. Berättaren i spelet är ju från 
Stanley Parable och är ett omstartspel vilket betyder att det spelet har flera 
slut, men det betyder också att spelet startar om hela tiden, från början. Fast i 
detta spel så följer du (eller snarare försöker) vad berättaren säger, men saker 
kan gå lite snett eller misslyckas med tidsevent, men eftersom spelet är lite 
såkallat förlåtande betyder detta att spelet inte är över för en du lyckas. 

Spelet går ut på att du är ultimate eller absoluta ondskan i världen som inte vill
härska över under världen längre men vill nu styra över världen med, om du 
spelar en av ondskans hand som styr allt som händer runt i både din 
underjordiska bas så väl styr din armé uppe på ytan av basen. Spelet är runt 30-
40 timmar långt beroende på hur snabbt du kan bygga din bas och hur snabbt 
du kan erövra världen, men så klart har skaparna skapat ett nedladdningsbart 
tillägg som förlänger spelet med flera små storys. Det finns just nu bara 5st 
tillägg och kanske mer kommande i framtiden, men nu ska jag berätta namnen 
till de 5 olika tilläggen: Once Upon a Time, Lord of the Kings, Evil of the 
Caribbean, Clash of the Gods och The Unexpected DLC. Vad alla dessa har 
gemensamt är att de alla 4 är skämt från olika filmer eller böcker, och alla har 
mer skämt än man kan räkna. Var och en av dessa ger nya sätt att spela och 
olika svårigheter att klara av, tillsammans kan man säga att det tar runt 15-20 
timmar ytterligare att klara hela spelet. 

Mitt betyg på spelet blir en 8/10 och det är för att spelet är både värt att spela 
så väl roande med humorn, detta gör att spelet känns mycket mer än det är och
en känsla av lycka över varje uppdrag. Även om du spelar som ondskan själv 
kan du lyckas ändå, och fler tillägg till spelet kan komma i framtiden. 

Trailer från Kalypso Media: https://youtu.be/9gt2tJtG5e8

https://youtu.be/9gt2tJtG5e8

