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Af	Morten bichel

kaste sig over, hvis man har brug for at tage afstikkere 

fra hovedhistorien. Der er i hundredvis af forskellige 

våben og andet ’gear’, der passer til ethvert tænkeligt 

formål – og som bare venter på at blive snuppet af den 

raske eventyrer. Og så er der som nævnt: DRAGER. Og 

selvfølgelig også alle de andre uhyrer, som skal kanøf-

les i et godt rollespil. Kendere af serien vil hurtigt finde 

sig hjemme på kontinentet Tamriel, hvor de øvrige ka-

pitler af serien også foregår. Kendere vil så også sam-

tidig nikke genkendende til de små tekniske fejl, der er 

i spillet. Men det både glemmer man – og tilgiver man 

aldeles – når man blæses helt ud af sine underbukser, 

hver gang man står overfor en drage eller et andet 

skummelt kryb. 

Hvad kan man sige andet end: Spil det !

Morten Bichel

DRAGER….. OH, der er DRAGER. Skyrim er det femte og 

seneste rollespils-monster i ’The Elder Scrolls’-sagaen, 

og for os, der har været fanget ind som slaver af serien 

siden 1994, hvor det første kapitel, ’Arena’, udkom, er 

der lagt op til fest og spoleret nattesøvn – hver gang 

Bethesda smider en ny verden i hovedet på os. Denne 

gang er bestemt ingen undtagelse.

Allerede med udgivelsen af forgængeren ’Oblivion’ 

for små fem år siden, var der lagt op til eventyr i en 

nærmest uendelig verden med lige som mange spille-

timer, og i Skyrim er der brygget videre på den forry-

gende formel. Grafikken har naturligvis fået en overha-

ling, og ser bedre ud end nogensinde, når man bevæger 

sig rundt i snefyldte bjergområder og mørke huler. Der 

er endeløse baner af forskellige opgaver, som man kan 

platform:  Xbox360, PS3, PC
distributør:  Nordic Game Supply

skyrim top 10
01.		Skyrim		Xbox	360,	PS3,	PC	·	NGS		
								★★★★★★

02.			Rayman origins	ps3,	xbox360,	wii,	3ds,	pc	·	ubisoft	
	★★★★★★	

03.			skylanders		PS3,	XboX360,	wii,	PC,	mAC,	dS	·	ACtiviSioN			
★★★★★★

04.			Uncharted	3 PS3·	NordiSk	film	iNterACtive		 	
	★★★★★★

05.			need for speed: The run PS3,	XboX360,	PC	·	eA	
	★★★★★★

06.   batman: arkam city  PC,	XboX360,	PS3	·	wb	GAmeS   
 ★★★★★★

07.   mario kart 7 3DS · NINTENDO   
 ★★★★★★

08.  STAR WARS: THE OLD REPUBLIC  PC · EA  
 ★★★★★★

09.   MIGHT & MAGIC, HEROES VI  PC · UBISOFT 
 ★★★★★★

10.   assasin's creed: Revalations 
          xbox360,	ps3,	pc	· UbiSoft 
 ★★★★★★
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Vi har i samarbejde med Activision sat en 

håndfuld Skylanders-figurer på højkant 

denne gang. Hvis du – ligesom os - er vold-

somt begejstret for spillet, der jo passer til 

næsten alle spille-platforme, kan du være 

heldig at udvide din skylanders-samling 

med endnu en figur. Deltag på vores

facebook-side www.facebook.com/tolv17.

Konkurrence

platform:  Xbox 360, PS3, PC
distributør:  Nordic Game Supply

Denne gang skal der også være plads til et ordent-

ligt brag af et action-eventyr, så det hele ikke går op 

i tegneserie-agtige verdner og rollespil, Uncharted 3: 

Drake’s Deception er lige netop sådan et spil, Nathan 

Drake er endnu engang placeret i et mystisk land – på 

jagt efter en forsvunden og legendarisk skat - med alt 

det, der hører til. Det er atmosfæren og kampene, der 

gør Uncharted-serien til en helt fantastisk oplevelse, 

og sådan er det også i 3’eren. Kampene veksler meget 

i sværhedsgrad, men det er helt oplagt, når man bliver 

udfordret, at spillet viser sig fra sin allerbedste side. 

Det eneste minus, som jeg lige kan se, er at serien er 

PS3-only. Men hver konsol har jo en række titler, hvor 

det forholder sig på den måde. Men har du en PS3, så 

bør du også have Uncharted 3.

 Morten Bichel

platform:  PS3, Xbox 360, Wii, 3DS, PC
distributør:  Ubisoft

Rayman Origins

Rayman er for mange PC-spillere et af de spil, der har 

været med til at æde sig igennem bunden på compute-

rens CD-drev. Derfor var det også med alvorlig undren, 

at jeg kunne se, at der – i første omgang – var lagt op 

til, at ’Rayman Origins’ var forbeholdt konsollerne. 

Men med en håndfuld måneders forsinkelse, vil PC-

spillerne alligevel få lov til også at være med. Jeg har – 

af samme grund – testet spillet på PS3’en, og det hol-

der max. Der er tale om et klassisk 2D-platforms-spil 

med helt igennem genialt banedesign, super-grafik og 

udfordringer, der hele tiden holder én på futterne. Og 

apropos fødder, så er Rayman en lidt underlig størrelse 

med et ret løssluppet forhold til sine føder, hænder og 

hoved. Alt sammen giver det dog meget god mening, 

når man kaster sig ud i den absurde verden, som du 

skal styre figuren igennem.

God humor – hele vejen. Og så kan eventyret oven-

i-købet deles med op til tre venner af gangen., Hver af 

banerne tilbyder nemlig et supernemt og velfungerende 

drop-in/drop-out system, der gør det nemt at tage ven-

nerne med i spillet.

Morten Bichel

uncharted 3:
drake's deception

Der er formentlig ikke tidligere skabt en så overbevi-

sende måde at styre overgangen mellem den fysiske 

verden og en spilverden. Skylanders er nemlig en ræk-

ke små plasticfigurer, der transporteres ind i den digi-

tale verden gennem en portal, som man slutter til sin 

PC, konsol eller 3DS. Hver af figurerne er udstyret med 

en lille chip i bunden, så de kan ’huske’ level, udstyr og 

meget andet. Og samtidig er det hele ’cross-platform’. 

Det vil sige, at de Skylanders, som du bruger på din 

Xbox derhjemme, kan puttes i tasken – og bruges på 

din kammerats PC, Wii eller hvad han nu har. Det er in-

tet mindre end en genistreg af udviklerne i Activision, 

der samtidig har skabt en række figurer, der er så seje, 

skøre og nuttede, at det er meget svært ikke at ønske 

sig en komplet samling.

Heldigvis er selve spillet også godt, Det kan spillet 

alene eller af to spillere i co-op. Der er tale om et slags 

3D-platformsspil i en lidt tegneserie-agtig verden med 

gode karakterer og rollespils-hack’n slash. De enkelte 

skylanders har meget forskellige evner, og de er brand-

godt animeret i spillet. De forskellige evner har også 

stor betydning for kampene – og de verdener, som 

man kan låse op. Historien er spundet rundt om en af 

computerspillenes klassiske figurer: Spyro; en lille lilla 

drage. Det hele er måske lidt banalt, men det er for så 

vidt ligegyldig, for der er dømt god underholdning un-

dervejs. Uanset om man er 5, 15, 25 eller….

Morten Bichel

platform:  PS3, Xbox 360, Wii, PC, DS, Mac
distributør:  Activision

Skylanders:
spyro's adventures

 JYSKE BANK  12:17-BLADET    

forårets spil

Deltag i flerekonkurrencer på voresfacebook-sidewww.facebook.com/
tolv17
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