
Spelrecension av Warhammer Vemintide 2
Detta spel är ett jobba tillsammans med upp till 4 spelare samtidigt, 
målet är att klara sig till slutet efter ett uppdrag har blivit gjort. Som 
ett exempel: ta dig till en kyrk klocka och ring den för att vana att det 
finns fiender på gatorna eller besegra en ledare utav fienden som 
leder en grupp till att förstöra staden. Detta spel är mycket baserad 
på Left 4 Dead som är under en zombie invasion och ett överlevnads 
spel, som går ut på att ta sig från en plats till en annan och överleva 
vägen till målet som är delad i 3 kapitel och en slut med en uppgift att
klara innan spelet tar äntligen slut. 

Men detta spel är placerat inte i en alternative värld som ser ut som 
vår, utom är placerad inom Warhammer (medeltida version av 
spelen) universumet. Det vill säga hamnar i den stolta städerna av 
Empire of Sigmar, detta är ett mänskligt rike som har nu efter flera år 
som håligt freden för människorna i världen. Blivit anfallet från 
insidan utav Skaven(rått folk som vill inget annat än att skapa oreda), 
det blir till 5 hjältar att rädda Mänskligheten/världen från invasionen 
från dessa fiender. Du får välja en av hjältarna att spela som, sen 
efter första spelet finns det nu mindre klasser att välja på. Som 
exempel: väljer du att spela som soldaten Markus Kruber, han början 
som klassen Mercenary som seden låser upp 2 andra klasser ju mer 
du spelar. Storyn är rätt så bra för ett sådant här spel, lite 
påfrestande ibland med att fienden kan fuska lite... ibland. 

Nerladdningsbart tillägg finns i form av 3 expansioner och fler stycken
utseende paket. 

Mitt betyg: 7,5/10. Inte mycket mer att säga än roligt med kompisar 
att spela tillsammans med. 

Trailer till spelet från Fatshark Games: 
https://www.youtube.com/watch?v=GfYBSWAOcZs 
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