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Warhammer Vermintide 2 är ett fantasy actionspel
gjort av den svenska spelstudion Fatshark.
Vermintide 2 utspelas, som namnet beskriver, i Warhammeruniversumet. Råttmännen (s.k. skaven) och deras allierade, "Chaos Warriors", har startat ett krig och
det är upp till dig och 3 andra äventyrare att stoppa dem
och rädda världen.
Du börjar med att välja en utav fem karaktärer, sedan
väljer du vilken svårighetsgrad du vill spela på och så
matchas du med tre andra spelare och matchen börjar
(Man kan också spela ensam med tre bottar).
En match består av att ta sig igenom en bana medan
horder av AI-fiender sänds för att stoppa dig. Det finns
en stor variation av fiender och vilka du möter är slumpmässigt, vilket ger varje bana stor variation. Du kan
vandra genom ett träsk helt lugnt utan att något händer,
och nästa gång kan samma träsk ha en kaotisk bossfight.
Banorna avslutas ofta med en "Finale", där garanterade
stora horder eller bossar sänds in för att ge dig en sista
utmaning innan du når mållinjen.
När du tagit dig igenom en bana belönas du med vapen
och annan utrustning. Oavsett om du klarar banan eller
blir besegrad får du ”experience” till din karaktär och vid
vissa ”levlar” låser du upp nya förmågor. Om du känner
dig modig har varje bana 3 "tomes" och 2 "grimoires"
som är gömda på banan som du kan samla, vilket ökar
svårighetsgraden men ger dig bättre belöning om du
vinner.
Om du har spelat Valves Left 4 Dead så känner du igen
mycket. Vermintide 2 har definitivt fått många inspirationer från just detta spel.
Ville
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Efter PlayerUnknown's Battlegrounds succé som
är ett Battle royale spel så lade Fortnite sitt fokus på det och skapade sitt eget Battle royale.
Det tog spelvärlden med storm och blev populärt mycket fort.
Battle Royale är en genre där du ska försöka bli
den enda överlevande mot 100 personer som
släpps av på en ö. Du släpps av tomhänt och det
gäller att vara snabb på att hitta vapen. Men
Fortnite har gjort något annorlunda i sin version.
Dom har tagit byggläget från Save the World
och tagit in det i sin version. Där kan du bygga
ditt eget skydd och ditt byggande kan leda till
vinst om du dör så måste du lämna spelet och
börja om på en ny match.
Spelet kan dock vara väldigt frustrerande eftersom det fokuserar mest på byggandet så är
det just det majoriteten gör för att överleva.
Man måste också se upp för stormen som kryper

in och därför måste man hålla sig innanför ''safe
zone'', den stora vita cirkeln i kartan. Om du hamnar i stormen så tar du skada för varje sekund.
Om man jämför spelet med PUBG (PlayerUnknown's
BattleGrounds) så är det mycket mer flyt. Men eftersom det är fast paced så kan du också hoppa och
skjuta för att bli ett svårare mål att träffa. Det blir
nästan lite som Jump n' shoot man då alla gör
detta.
Vår upplevelse med Fortnite har varit ett riktigt roligt och ibland frustrerande äventyr. Jag avskyr att
spela själv men när man spelar med andra så blir
spelet så mycket roligare. Spänningen är det som
gör spelet riktigt kul. Vi har här på Spelhunds redaktionen stannat kvar många kvällar för att fortsätta spela och kommer förmodligen göra det vid
fler tillfällen. Är man en grupp som spelar kan vi
bara varmt rekommendera spelet.

Mauri, Stefan och Filip
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Vad är Fortnite?
Mauri: Fortnite går ut på att vara den sista överlevande bland 100 spelare på samma karta. Grafiken
är tecknad och till skillnad från andra Battle royalespel så kan man bygga med material man hittar
eller tar sönder.
Stefan: Fortnite är från början ett annat typ av
spel, som nu har släppts som ett battle royal spel
där man spelar antingen själv eller i lag på fyra
spelare. Målet med spelet är att vinna bland 100
andra spelare.
Filip: Fortnite tillhör den ”nya” populära genren
Battle royale, där 100 personer släpps på en ö där
det ligger vapen och redskap utspritt där målet är
att överleva och komma 1:a.
Edvard: Fortnite är ett multiplayerspel där du möter 100 andra online, antingen själv, eller i lag på 2
eller 4 spelare.
Alla 100 släpps ner på en stor Ö, där man försöker
landa på ett bra ställe och hoppas hitta bra vapen
fort, sedan går det ut på att eliminera fienden tills
ingen är kvar och man blir ensam vinnare (Själv
eller som lag).

Vad gör Fortnite till ett bra och roligt spel?

Skulle ni rekommendera andra att prova på?

Mauri: I Fortnite, som alla andra Battle royale
spel, så är det spänningen och det oväntade som
sker i spelet som är kul, samt att man verkligen
kämpar för att vinna matchen.

Mauri: Jag skulle rekommendera Fortnite Battle
Royale till folk som har spelat battle royale spel
men också för spelare som aldrig spelat. Fortnite
är lite enklare att lära sig jämfört med andra
battle royales, dock tar det lite tid att lära sig bli
snabb med byggandet.

Stefan: Man kan spela med sina kompisar, och
prata över nätet med mikrofon om man har en
sån. Det underlättar spelet lite då man kan kommunicera och säga var fienden är.
Filip:. Fortnite skiljer sig lite från andra Battle
royales då man här också kan bygga egna fort/
hus.
Edvard: Det finns många olika sätt att besegra
sina motståndare på och en lite roligvariant kan
vara att placera en fälla som sedan andra spelare
råkar gå in i, och det kan sluta med död relativt
snabbt för dem. Det unika som skiljer sig från
andra Battle Royale spel är att på Fortnite kan
man bygga upp egna fort.

Stefan: Ja det skulle jag göra!
Filip: Om man gillar skjutspel så är Fortnite något. Gillar man att prata med folk är det en bonus
då man kopplar upp sig på nätet och spelar med
människor i hela världen (EU för oss, går att byta
till andra världsdelar).

Filip: Ja, alla kan spela Fortnite Battle royale. Det
är gratis.
Edvard: Ja, jag rekommenderar verkligen att
prova det här spelet, det är kul och underhållande
och det stora plusset här är att det är gratis och
om man inte gillar det känner man inte att man
slängt pengar i sjön. PROVA!

Mauri, Stefan, Filip och Edvard
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Cuphead är ett ”Run and Gun” spel med klassiskt animation från tidigt nittonhundratal som är
mer känt under namnet '' Rubber House Animation ''.

Det är ett plattformsspel som mest går ut på att
slåss mot bossar, men framför allt är det ett
mästerverk när det kommer till både musik och
estetik. Varje bana och boss har ett fantastiskt
jazz-soundtrack som passar perfekt.

Nivåerna är tillgängliga genom en actionrollspelande spelstil, top-down perspektiv over world
med sina egna hemliga områden. Spelet har
också ett tvåspelarläge som tillåter en annan
spelare att spela som Mugman. Spelet påminner
oss mycket om Mega Man och tog oss tillbaka i
tiden.

Vi var tre testare på spelhund.se som testade
spelet och vi kan alla varmt rekommendera det. .
Om man ska säga något negativt så var spelet
lite för kort men ändå utmanande.

Mauri, Ville och Stefan

7

Vi hade sett fram emot releasen av det här spelet
då våra förväntningar var väldigt höga på grund
av den extremt detaljrika miljön som vi lite snabbt
sett på trailern inför releasen.
Blev man förvånad? Nej.
De intensiva fighterna i spelet gav den känslan vi
sökte efter, och ljudet tillsammans med grafiken
tog spelupplevelsen till en helt annan nivå.

Storyn bygger på keltisk och nordisk mytologi som
man sedan använt i en egen unik mix, och spelet
innehåller varelser man inte ens kan föreställa sig.
Huvudpersonen Senua har hamnat i en psykos och
kan inte skilja på vad som är verklighet och inte.
Huvudmålet är att ta sig till helvetet för att söka
efter hennes döda älskares själ och samtidigt ta
reda på vad som händer i hennes verklighet där
och då. Finns varelserna på riktigt eller är allt bara
en stor mardröm?
Allt det här kombineras till en historia som man
får följa och styra. Ett plus i spelet är att man
hade mer än två olika attacker jämfört med liknande spel, dessutom är man faktiskt tvungen att
använda sina defensiva rörelser för att klara av
vissa monster/bossar.
Förutom detta så fick man fundera över hur man
tar sig vidare på vissa ställen, man behövde t.ex.
ett visst föremål för att komma igenom en hemlig
gång vilket man då var tvungen att spendera tid
på för att fundera över hur man skulle göra eller
vad man behövde leta efter.
Kortfattat rekommenderas detta spel starkt,
oavsett om man gillar fantasy/RPG-genren
eller ej.
Man blir inte besviken, mycket på grund av det
jobb de lagt ner på grafiken, samt storyn som är
väldigt unik i sig.

Anton och Edvard

interse
DAGLIG VERKSAMHET

Spelar du mycket datorspel? Tycker du
att det verkar roligt att designa spel?
Vill du ta körkort? Då är kanske Interse
något för dig!
spelhund.se - här handlar ditt arbete om
att recensera olika spel, administrera hemsidan och att skriva om nyheter i spelvärlden. Några gånger per år ger vi ut denna
tidning.
Speldesign - här designar vi karaktärer,
programmerar, skriver spelmanus och ritar
spelvärldar. Här får du möjlighet att arbeta
med eller att bara testa på Gamemaker,
Photoshop, Unity och Maya som exempel.

Körkortsteori - här får du möjlighet att
delta i individuellt anpassade lektioner där
vi läser körkortsteori och att göra övningsprov vid någon av våra trafikdatorer.
Unga utan sysselsättning
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med
unga vuxna som lever stora delar av sina liv
isolerade i hemmet i dagligt tal så kallade
”hemmasittare”. Genom att fokusera på
styrkor och kompetenser är vår erfarenhet
att det ganska snabbt går att hitta ett intresseområde att bygga vidare på.

Interse daglig verksamhet riktar sig till
unga vuxna med en diagnos inom autism utan en intellektuell funktionsnedsättning.

Vill du veta mer?

Vill du prata med någon hos oss?

Du hittar oss på www.interse.se
och kan ställa dina frågor till info@interse.se.

Hör av dig till:

Du kan också gå in på www.spelhund.se
och hitta nya recensioner och även följa oss på
Instagram.

Fredrik Persson
Telefon: 070-699 36 59
E-post: fredrik@interse.se
Sabina Sjölander
Telefon: 0706-993695
E-post: sabina@interse.se
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