
Spelrecension av Skyrim Special Edition

Detta spel för med sig en otrolig story men även frihet till att bli vad du vill vara,
som ett exempel: En krigare med sköld och svärd eller en magiker som kallar på
demoner för att hjälpa dig slåss i dina strider. Det finns även sätt att spela 
hybrider som använder vapen och magi, storyn som du kan följa säger att du är 
en Dragon Born (föd med drakblod i din kropp) som tillåter dig att tala magiska 
ord i drakars språk. Allting börjar som i nästan alla Elder Scrolls spel med att du 
är en fånge med inget minne utav vem eller var du kommer ifrån, detta i sin tur 
ger dig fri kontroll att vara vad du vill vara. Men spelet kommer även med 3st 
olika tillägg som ingår i detta spel: Dawnguard; där du blir en vampyr jägare 
eller blir en vampyr lord, i vilket fall bestämmer du över vad som kommer 
hända i världen runt dig. Heartfire; där du kan bygga upp 3st olika hus eller mer
kallade Herrgårdar, mer mat och andra grejer lades till med detta tillägg. Sist så 
kommer vi till Dragonborn; som blev utökar storyn med att lägga till en helt ny 
ö att utforska och en story som förlänger spelet. 

Men det finns mer tack vare mod grupper och spelare som har på sin fritid 
skapat underbara så väll användbara tillägg som både förlängt eller uppehållit 
detta spel från att bli totalt bortglömd, nu tar vi bara en mod som blivit så känd 
att den har släppts som sitt eget spel: ’The Forgotten City’, detta spel började 
som en Mod tillägg till Skyrim och sedan gick vidare till att bli sin egen värld och
sitt egna spel sätt. 

Detta är en recension om Special Edition och inte gamla original Skyrim, vilket 
har över 1 miljon mods. Med detta sagt har just nu SE (Special Edition) bara 
runt 300 tusen mods och sakta men säkert så börjar en del av de mesta kända 
modsen gå över till SE antingen som uppdaterade eller konverterade versioner.

Mitt betyg på spelet hamnar på en hård och ändå rättvis 9,5 av 10, som efter en
snabb koll på minna andra Recensioner är de högsta betyget jag har någonsin 
get ut på något spel, detta för att spelet kan ge en flera timmar med skoj och 
utforskning. 

Trailer från Bethesda Softworks: 

https://www.youtube.com/watch?v=lTjRZ__-278

https://www.youtube.com/watch?v=lTjRZ__-278

