
Spelrecension av Starcraft 2 

 

Uppföljaren till Starcraft 1 och expansionen till den (Brood War), och så 

kommer avslutningen till den storyn i 3 delar vid namnen: Wings of Liberty 

(2010), Heart of the Swarm (2013) och till sist Legacy of the Void (2015). Dessa 

3 delar tillsammans skapar spelet Starcraft 2, storyn fortsätter runt 4 år sen 

slutet på Brood War och fortsätter med Wings of Liberty genom att spelas ut 

genom en ras grupp av människor som kallas Terran (kolonister och fångar från 

Jorden) hela denna del handlar om James Raynor från först spelet och om hur 

han söker hämnd mot Arcturus Mengsk, samtidigt ska han inte starta 

domedagen för hela Koprulu sektorn (rymd området de befinner sig i) genom 

att ändra tidslinjen. Efter detta spelas Heart of the Swarm ut genom att handla 

om Zerg (en utomjordisk ras) som utvecklas genom att mutera och sprida sig 

genom galaxen, efter detta startar den sista delen av storyn som spelas ut 

genom Protoss (utomjordisk ras som styrs av ett krigar system) de vill åter 

erövra sin hem värld av Aiur som föll under en attack i Starcraft 1. Mer av 

storyn kommer jag inte avslöja, det finns också ett tilläggs story eller mer kallad 

Mission Pack. Nova Covert Ops och spelas ut några år efter Legacy of the Void, 

du följer en karaktär med kodnamnet Nova en Ghost (en Specialist på spion och 

eliminerings uppdrag) hennes story är väldigt underlig och leder till många 

möten av vänner så väll fiender för att stoppa eller förhindra en komplott.  

men ett bra tips är att Starcraft 2 första del är nu helt gratis. Vilket betyder att 

du kan spela Starcraft 2 först story utan att betala.  

Starcraft 2 är ett stort spel och med dess 3 olika story delar och dess tillägg. 

Mitt betyg på spelet faller på ett 8,5 av 10 och det är ett bra spel från år 2010 

till de senaste åren tack vare Blizzard Entertainments uppdateringar.  

 

Trailer från ’Starcarft’: https://youtu.be/VSGmPpidDvo 

https://youtu.be/VSGmPpidDvo

