
Spelrecension av Fallout 4

Uppföljaren till Fallout 3 kommer i detta spel med en story satt till år 2287, det 
vill säga runt 10 år efter det att Fallout 3’s story slutade. Med detta öppnades 
nästan en helt ny värld av möjligheter, som till exempel att bygga upp 
settlements i området och därmed öka ditt styre runt denna nya värld som 
öppnats upp. För varje del av uppgifter du gör runt om världen, desto mer låses
upp eller blir tillgängligt ju mer du spelar. Spelet har till huvud uppgift att följa 
en story, men du kan också gå din egen väg och göra andra delar först. Det 
finns flera olika storys och berättelser som spelskaparna (Bethesda Game 
Studios) har skapat, som till exempel att hjälpa en fraktion/grupp växa sig stark 
igen eller att hjälpa en grupp folk att hitta ett hem. Det finns mycket mer än 
dessa två olika förslag, men tack vare modifikation skapare har spelet blivit 
både större och mer intressant. Med hjälp av dessa folk kan detta spelet kanske
få en längre livslängd än väntat, mer kan jag inte nämna om spelet. För det 
skulle avslöja för mycket. 

Spelet innehåller nu allt i ett stort paket pris med alla tillägg, från 3 st story 
drivna tillägg till 3 st verkstads tillägg. Game of the Year paketet. 

Spelet var skoj första gången och blev mer intressant ju mer man ändrade 
personligheten på huvud karaktären, tyvärr faller spelet lite i att det inte finns 
mer än 4 val av tal. Och många val är jobbiga på de sättet att man blir tvungen 
till att välja val som kanske inte riktigt passade in med mina åsikter om vad man
skulle säga, mot andra för att få mest ut från alla uppgifter. Men nu till betyget: 
7,5/10. Det är för att spelet ändå är värt att spela eftersom mycket kan ändras 
och mycket kan läggas till i spelet. 

Trailer från GameSpot: https://youtu.be/XW7Of3g2JME

https://youtu.be/XW7Of3g2JME

