Spelrecension av Fallout New Vegas
Fallout är en story satt i vad som skulle kunna hända om oljan försvann och allt
gick på Atom energi, alltså allt är radioaktivt eller drivs av en energicell som kan
smälla som en mindre atombomb. Men hur kom allt detta till att hända?
Allt börjar med en alternativ tids linje som stannade i technologi vid 50-talet
och sen ändrades allt eftersom tiden gick. USA och Sovjet blev bästa vänner och
en ny fiende reste sig mot USA från Kina kallad ’The People’s Republic of China’
förkortning: PRC. Denna fiende planerade att överleva alla genom att fördela
upp alla resurser som höll på att ta slut runt om i världen, men mest ville de
förminska styret av deras största fiende Amerika.
Mycket under denna tid hade ändrats i Amerika, landet styrdes utav ett nytt
system som kallades för Commonwealth och detta system gjorde så att nästan
alla stater skulle styras utav en ledare över 2-3st olika stater. Detta i sin tur
leder till att Amerikas flagga byter form till den gamla flagan för 13st olika
Commonwealths. I oktober år 2077 händer det som kallas för ’The Great War’,
en domens dag då världen skulle tagit slut. Men på något vis överlever
människan och försöker åter igen att upp bygga världen på nytt.
Detta spel handlar om ett liv i denna ödemark som kriget skapat vid södra
delen av Nevada öknen. I denna öken finner vi också Las Vegas, nu omdöpt till
New Vegas efter ’The Great War’. Mycket har förändrats i världen. Två stora
makter kolliderar i öknen och en strid som kan bestämma California, Arizona
och Nevadas framtider händer och du som spelare får själv välja sida och sedan
leda den sidan till seger, men mycket står i din väg. Som till ex. fyra stycken
olika storys med deras egna kopplingar till kriget som händer i Ödemarken.
Dessa fyra tillägg heter ’Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues och
Lonesome Road’ det finns också två stycken mindre tillägg vid namnen: ’
’Courior’s Stash och Gun Runner’s Arsenal’.
Detta spel är otroligt i sin form, med detta sagt hoppas jag att om du tänker
spela detta spel att du måste få veta att detta spels motor bygger på ett lite
äldre spel vid namn Fallout 3. Denna motor har sedan dess har uppdaterats och
fixats till att klara av mycket mer än väntat. Spelet blivit stort tack vare spelarna

och spelet har fortfarande liv efter det att spelet har släppts och varit ute en
lång tid. Betyget blir: 7,5/10.

Gamespot Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=cIzOttk6Dv4

