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TESTAD VERSION:
Vid varje recension informerar vi om vilken version
av spelet vi testat. Detta kan innefatta allt från att vi
berättar vilken (eller vilka) upplaga av ett multiplatt-
formsspel vi testat till att vi berättar om vi recen-
serat NTSC-versionen av ett speciellt spel. 

REKOMMENDERAD ALDERSGRANS: 
Vid varje recension i Gamereactor informerar vi om
spelets rekommenderade åldersgräns enligt PEGI-
standard. PEGI är en förkortning av Pan European
Game Information. PEGI-klassi-ficeringarna är
rekommendationer om produktens innehåll och
lämplighet för olika åldersgrupper, och inte hur bra
spelet är eller dess tillgänglighet. De fem ålders-
gränserna i PEGI-systemet är 3 år och uppåt; 7 år
och uppåt; 12 år och uppåt; 16 år och uppåt samt
18 år och uppåt. Dessa åldersrekommendationer
finns också på fodralen till samtliga spel som
släpps i Europa.

Utnämnelsen ”Älskvärt spel” är för oss på
Gamereactor ett sätt att säga till dig att du verkligen
måste köpa det här spelet. Den älskvärda stämpeln
är något som vi delar ut en gång per nummer.

Gamereactor ansvarar inte för icke beställt
material. Eftertryck, helt eller delvis utan
redaktionens medgivande är förbjudet. Eventuella
priser omnämnda i tidningen är reserverade för
ändringar. Citera oss gärna men ange alltid källan.

Gamereactor är en Nordisk gratistidning som ges
ut av fyra skilda redaktioner i Sverige, Finland
Norge och Danmark. Gamereactor finns hos
närmare 1000 svenska butiker runt om i hela
landet. Det största butikskedjorna som bjuder på
vår tidning är: Onoff, Game, EB Games, Elgigant-
en och Expert. Vi finns även på flera hundra
högstadie - och gymnasieskolor, internet-caféer,
enskilda specialbutiker och större köpcentrum.
www.gamereactor.se är Sveriges största spelsite.
Här finner du varje dag ett tiotal purfärska spel-
nyheter samt recensioner, exklusiva reportage,
intervjuer och givetvis matiga och informativa
förhandstester. På Gamereactor.se kan du även
driva din egen blogg, skriva egna medlems-
recensioner, diskuteraspel i vårt forum eller få svar
på dina frågor från oss på redaktionen.

..

> GAMEREACTOR GES UT AV GAMEZ PUBLISHING

Om det är något som retat gallfeber på
mig de senaste åren så är det faktumet att
alla dagens actionspel innehåller väl dolda
fiender, som beskjuter mig från alla håll
och vinklar. För mig förblir detta en gåta;
varför vill man som utvecklare försätta
spelaren i situation efter situation där
han/hon hela tiden känner sig dum,
ouppmärksam och otillräcklig? De senaste
två åren har jag spelat säkert tio stora
actiontitlar som alla gjort samma sak, på
samma sätt. De ger mig aldrig tid att se
var fienden är. Jag får aldrig tillfälle att se
var fienden skjuter ifrån och även om jag
överlever eldstriden hinner jag bli träffad
av 7000 vinande gevärsskott utan att veta
varifrån kulans bana påbörjades.

Call of Duty: World at War. Det händer
hela tiden. Jag blir beskjuten konstant.
Från flera håll. Ofta backar jag, fast jag
inte borde, och gömmer mig en stund för
att sen kunna se varifrån fienden skjuter.
Meningen är en helt annan. Treyarch vill
inte att jag ska stanna, eller kika runt. De
vill att jag ska gripas av intensiv panik,
känna en realistisk och otäck närvaro.
Samma sak händer i Far Cry 2, Fracture,
Kane & Lynch, Resistance 2 och
Battlefield: Bad Company. I förrgår kikade
jag på slutsekvensen i Killzone 2 och
slogs av det faktum att detta spel
innehåller större slag, mer krig och fler
fiender än de allra flesta av samma typ,
men aldrig slänger fram fiender som inte
syns. Det handlar om perfekt spelbalans.
Grym bandesign, genomtänkt struktur och
god artificiell intelligens. Det bjuder
Killzone 2 på, bland annat...
_Petter
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Vin Diesels benhårda rymdskurk återvänder i form av ett nytt,
högupplöst, Riddick och vi berättar allt du behöver veta

Resident Evil-veteranen Chris Redfield jagar slamsiga zombies 
i stekheta Afrika. Vi har spelat igenom hela äventyret...
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Nintendo spottar på mig!
Att det går bra för Nintendo just nu är det
ingen tvekan om. Allt de rör vid blir bokstav-
ligen till guld, samtidigt som deras konku-
rrenter gång på gång fått bita i gräset.
Men frågan är om det inte stigit dem åt
huvudet. Jag vet att jag inte är den enda
som tycker att Nintendos E3-konferens
var allt annat än ett glädjetjut. Hela tillställ-
ningen kändes helt enkelt riktigt nonchalant
mot oss gamla fans, vi som inte nöjer oss med
ett nytt Wii Sports utan vill se Mario och Zelda.
Men vad får vi? Nada. Visst, Animal Crossing
ser ut att kunna bli något bra, men skillnaden
från den bärbara versionen som släpptes för
två år sedan känns minimal. Och hur mycket
kommer jag i så fall spela Let’s go to the City?
“Grafik inte är allt” pläderar Nintendo flitigt,
men när 95% av allt som släpps till Wii ser
värre ut än skit är jag inte beredd att hålla
med. 

Att försöka gå sin egen väg är modigt, men
när inte gör annat än att skrapa på utsidan på
en så fantastisk tillgång som Wii känns det
bara otroligt slösaktigt. Det samma kan tyvärr
även sägas om Wii-fjärren, som bara används
till sin fulla kraft i ett fåtal spel. Spelutvecklarna
är helt enkelt för lata.

Dock är nästan inga av dessa totalfloppar
förstapartspel, vilket man självklart inte kan
klandra Nintendo för. Men behövs det verk-
ligen Nintendo själva för att göra bra spel till
sin egen konsol? I så fall har de verkligen
misslyckats fatalt, vilket tyvärr har gett negativt
resultat. Konsolen är redan nu överfull med
värdelösa spel, som exempelvis Nintendo DS
varit sedan ett bra tag tillbaka. De går helt
enkelt samma öde till mötes.

Det känns som om vi inte är mer värda än
luft för dem, och varje gång Nintendo spottar
mig i ansiktet (vilket har blivit en rätt väsentlig
mängd saliv under åren) dör mitt gamerhjärta
lite till. Gör om, gör rätt Nintendo!
_EMIL SAHLSTRÖM

Gears of War multiplayer
Gears of War är nog mitt favorit spel genom
tiderna, allt i spelet var faktiskt fantastiskt.
Multiplayer var nog den största anledningen 
av mig att gå i extas, att sätta motorsågen i 
en motspelare och sedan höra ett skrik som
spränger decibelskalan... Ahh, det är svårt att
beskriva mina känslor. Och för cirka en vecka
sedan var det dags för uppföljaren, Gears of
War 2. Spelet som faktiskt skulle kunna göra
uttrycket “julafton två gånger” bokstavligt.
Uppföljaren till det spelet alla älskade var
äntligen här. Lite off-topic så startade inte den
andra emergence day så värst bra, då jag
insåg att Webhallen inte ens hade skickat mitt
exemplar av spelet. Jag orkade tyvärr inte
vänta efter tårtbiten (Gears of War 2 i det här
fallet) så jag sprang ner på stan och köpte ett
nytt exemplar och slängde mig över Xboxen
för att starta locust-slakten. I nästan exakt sju
timmar satt jag och spelade, och jag klarade

ut det (på en dag!). Nu var ju storyn avklarad,
och nu var det såklart höjdpunkten som kom.
Multiplayern, efter att eftertexterna hade rullat
ner och menyn kom fram klickade jag mig
snabbt in på multiplayer-avdelningen. Men
inget var sig likt. Epic hade nu bytt det
jättelätta/smidiga “drop in drop out” systemet
mot matchmaking, w00t tänkte jag! Men så
farligt kunde det inte va, eller? Klickade på att
den skulle söka efter match... Men usch vilken
tid det tog... Ska det verkligen ta en kvart?
Efter 20 minuter så hittade jag en match. Hela
anledningen med detta brev var för att uttrycka
mitt hat mot systemet matchmaking, då “drop
in drop out” systemet var klart mycket enklare.
Enklare att få en match efter sina villkor samt
att det fanns många matcher att välja mellan.
Matchmaking är enligt mig ett osmidigt system
och borde egentligen bara varit en liten
sidogrej bredvid “drop in drop out”. Jag fattar
helt enkelt inte varför Epic bytte ut sitt
fantastiska system mot ett riktigt kasst.
_MATHIAS

Jag köpte Dead Space
Det har snackats mycket om Dead Space, inte
minst Gamereactor.se, men jag visste ändå
relativt lite om spelet. Efter övertygelsen från er
och en kompis, inhandlade jag det ändå härom
dagen. Och tusan vilket läskigt spel. Sitter med
hjärtklappning konstant. Precis som någon av
utvecklarna sa i en utvecklarvideo på Youtube:
”Om vi lyckas skrämma folk riktigt ordentligt
har vi lyckats med vårt jobb.” Goda nyheter, ni
har verkligen gjort ert jobb och Dead Space är
skrämmande till tusen.
_SIMON EK

Varför inget om Iphone-spel?
Varför recensenserar ni inte Iphone-spel?
_BOATS_SIM

Det gör vi. På www.gamereactor.se!
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INBOX
info@gamereactor.se
Gamereactor Hamngatan 10  831 33 Östersund 

Nu är det 2009, vilket var första
spelet ni spelade i år? 
_Challe

Onlinestraffläggning på NHL 09.
_Lek3r

Har inte spelat något än. Men
det sista jag spelade förra året
var Tetris DS.
_Murdoc

När jag väl fräsde igång
maskinen blev det Little Big
Planet. _Mr Fancy Pants

Rock Band 2, mamma ville
spela trummor.
_Maki-Liin

FRAN
FORUMET

Vill du bli månadens läsare? Då ska
du gå in på Gamereactor.se, svara
på de frågorna som vi ber om, ta
en cool bild på dig själv och skicka
in hela rasket till mailadressen
manadenslasare@gamereactor.se.

MANADENS
LASARE

.
. .

Vi ställer en hel hop med
nyfikna frågor till en av
Gamereactors alla läsare...

GÖR DIN RÖST HÖRD SKRIV TILL OSS!

Oscar Hagman

Månadens guldkorn från
gamereactor.se/forum

Ålder? 18 år 
Användarnamn på Gamereactor.se? AtYourFuneral
Yrke/sysselsättning? Sista året på Fryshusets Gymnasium
Världens bästa spel? Alla som känner mig skulle direkt
säga Resident Evil, att det inte är någon tvekan för mig. Så
tänkte jag också, innan jag började tänka efter och kom på
att det finns så sjukt många spel jag tycker om. Mario och
Zelda har alltid funnits där, och det senaste halv året har
Little Big Planet och Mirror’s Egde fastnat i mitt huvud.
Ditt bästa spelminne? Har samlat på mig ett antal minnen
under mina år, till exempel hur jag första gången höll i en
NES-handkontroll hos polaren när jag var fem eller hur 
jag satt i timmar och svor framför TV:n till Sonic 2 som
sjuåring.
Favoritmusik? Mest pop/rock nu för tiden, fast kan lyssna
på allt från Arvingarna till Cradle of Filth.
Hobbys? Jag skriver ganska mycket, vilket nog syns i de
två texter jag skrivit här ovan, målar och följer alldeles för
många TV-serier.
Ogillar? På rak arm är det ända jag kommer på låten “I
kissed a Girl” av Katy Perry. Hatar den verkligen och mina
polare försöker få med mig på hennes konsert...

SKITSKRAJ Insändaren Simon Ek skrämdes av Dead Space. Precis som oss på redaktionen.

.

Brev  09-01-28  18.30  Sida 1



Annonce.qxd:beta4 29/01/09  15:37  Side 1



För dagliga spelnyheter: www.gamereactor.se

aven Software har en meritlista som
imponerar. De har utvecklat Soldier
of Fortune-spelen, Hexen, Star Trek-

spel och Jedi Knight-titlarna. Då ska vi heller
inte glömma att de har fått det ärorika
uppdraget att bygga vidare på såväl Quake-
serien i och med del fyra, som Wolfenstein-
spelen där vi spänt ser fram emot en ny del i
BJ Blazkowics korståg mot de eländiga
nassarna under andra världskriget.

Men nu är det åtminstone tillfälligt slut
med att göra spel på redan befintliga serier
och istället skapa något helt eget, Singularity.
Ett brutalt actionspel där du ikläder dig rollen
som den amerikanske militärpiloten Nate
Renko som olyckligtvis blir nerskjuten över
ryskt territorium. Själva kraschen sker på

landsbygden, bara ett stenkast från en till
synes nerlagd forskningsbas. Trista och
tomma lokaler vore dock inget att basera ett

spel på, utan självklart ruvar platsen på en
mer skrämmande hemlighet än någon kan
ana. 

Galna ryska vetenskapsmän har nämligen
forskat kring tidsmanipulation och lyckats
sabba hela området. Basen och den
närliggande omgivningen befinner sig som i
en tidsbubbla där saker, personer, varelser

och hela området kan kastas mellan nutid
och ett urblekt 50-tal. Olyckligtvis har Nates
landning väckt visst intresse i området och

ryska elitsoldater kommer för att undersöka
vad som står på. Det som följer är en
hisnande resa mellan dimensioner och
tidsepoker och som spelare kommer vi att få
uppleva smart tidsknåpande och ett cinema-
tiskt upplägg med massor av handling och
såklart pussel att lösa.
_Jesper Karlsson

SINGULARITY
Plattform PC/PLAYSTATION 3/XBOX 360 Utvecklare RAVEN Utgivare activision Speltyp ACTION Premiär 2009

Tid och rum står till spelarens förfogande när Raven står på egna ben...

R

TEMPO Stegräknare till Nintendo DS
Efter Wii Fit-succén slog Nintendo-
cheferna sina kloka huvuden ihop och
funderade på hur de skulle kunna få folk att
träna med DS. Svaret blev Walk With Me.
Två stegräknare och en DS-kassett som
kommer i vår. Räkna med brottarsuccé.

The Witcher återvänder
The Witcher till PC var ett rått, humoris-
tiskt och roligt action-rollspel som vi
hyllade för såväl vass grafik som skön
story. Spelet kommer nu till Playstation 3
och Xbox 360 med nytt stridssystem,
längre namn och förbättrad grafik under
årets tredje kvartal.

UTANNONSERAT

NYHETER/SKVALLER/RYKTEN/LISTOR

Det som följer är en hisnande resa mellan
dimensioner och tidsepoker och som
spelare kommer vi att få uppleva...

06 www.gamereactor.se

TIDSKILLNADER Med tanke på de två olika tidsepokerna som i Singularity samexisterar hela tiden, har Ravens grafiker valt att skilja dem åt genom olika användning av färgscheman. När man befinner sig på 50-talet
består av mycket mer dämpad färgsättning, gamla klassiska Sovjetflaggor och en blekare färgskala, nutiden innehåller mer kontrast och mycket starkare färger

RAVENSOFTWARE

FAKTA!

Raven är en framgångs-
saga med klassiskt upp-
lägg. Två bröder fick
snilleblixten om att de
kunde utveckla bättre spel
än de som de spelade på
sina Amiga-maskiner. De
slog sina kloka huvuden
ihop med ett par kompisar
och resten är historia. Från
debutspelet Black Crypt
har de gått vidare till de
supervåldsamma Soldier
of Fortune och de högt
uppskattade Star Trek och
Star Wars Jedi Knight-
spelen. Raven stod även
bakom det ganska
medelmåttiga Quake 4.

EFFEKTER Forskningen som tidigar
i att det förekommer en hel del märkliga och skrämmande saker som tack var

WWW.GAMEREACTOR.SE

Läs mer om Singularity:!

Trots att det är en förstaper-
sonsskjutare använder Singu-
larity faktiskt inte teknologi från
id Software, istället är det Unreal
Engine 3 som för första gången
brukas av Raven.

UNREAL ENGINE 3.0
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onceptet är lika självklart som
absurt. Fyra muterade, rått-
uppfostrade kräldjur i tonåren

som går lös på varandra med stavar
och karatepinnar. Och vilka är bättre
lämpade att göra ett galet partyfighting-
spel än Super Smash Bros-skaparna?
Cowabunga!

I Teenage Mutant Ninja Turtles:
Smash-Up slåss upp till fyra karaktärer
från Turtles-universumet mot varandra
med klassiska vapen som nunchuk, sai,
bo och katana. En uppsjö special-

attacker är att vänta och banorna i sig
är också livsfarliga; i en kloaknivå som
vi fått se ligger en gigantisk råtta och
lurar i vattnet och när en utsläppslucka
ger vika spolas turtlarna bort av en
enorm flodvåg.

Teenage Mutant Ninja Turtles:
Smash-Up ser ut att bli ett festligt
partyspel och paddsmisket kommer
även att kunna utföras online; olika
spellägen som exempelvis ”Battle
Royal” eller ”Winner Stays” ska roa den
uppkopplade. Med massa upplåsbara
banor och karaktärer, samt turtlarna
själv förstås, kan detta bli det roligaste
Wii-spelet sedan Super Smash Bros
Brawl. I september vet vi.
_Jonas Elfving

NOTISER

Som Guitar Hero, fast med en riktig
gitarr. Med Disney’s Star Guitarist följer
en specialgjord Washburn-gitarr med
sex strängar och precis som i Guitar
Hero eller ska det prickas noter i olika
låtar. Läcker idé och i sommar får vi se
om Disney kan rocka.

Phantasy Star Zero
Phantasy Star Zero till Nintendo DS
bygger vidare på tidigare delar i spel-
serien och låter dig gå på fantasy-
äventyr både online och offline. Samla
erfarenhetspoäng eller några av de 
350 olika vapnen i Segas rollspel som
kommer någon gång under 2009.

I Rhythm Heaven till DS måste du både
hålla dig för skratt och hålla takten. I
detta Wario Ware- och Elite Beat
Agents-doftande spel duttar du med
stylusen i takt med musiken, för att
tanka robotar eller få streckgubbar att
sjunga i kör. Kommer till våren.

Martian PanicDisney’s Star Guitarist

MICROSOFT SPARKAR 5000
Microsoft ska inom de närmsta arton
månaderna dra ned på upp till 5000
anställda. De divisioner som drabbas är
bland andra finans- och juridikavdel-
ningen, men huruvida speldivisionen
(Entertainment & Devices) påverkas är
ännu oklart. Spelavdelningen går trots allt
bra och står för 1,25 av totalt 37 miljarder
svenska kronor i vinst för det gångna
finansåret.

INGET NYTT GTA I ÅR
Något Grand Theft Auto V kommer inte
att anlända under 2009. Rykten om en
femma har florerat ett tag, men Rockstar
hävdar att det inte kommer att ske. Däre-
mot har Grand Theft Auto-fans mycket
annat att se fram emot; den nedladd-
ningsbara expansionen The Lost and
Damned till Xbox 360 och Grand Theft
Auto: Chinatown Wars till DS, till exempel.

MEST SÅLDA SPELEN I
SVERIGE 2008
2008 köpte svensken spel så det stod
härliga till. Det populäraste spelet i
Sverige under förra året var World of
Warcraft: Wrath of the Lich King. Inte helt
oväntat kanske, då förväntningarna på
den nya expansionen varit höga och då
World of Warcraft ständigt går starkt. På
andra plats hittar vi Mario Kart Wii och
bronset gick till Singstar Abba.

GUITAR HERO III TAR
SÄLJREKORD
Gillar du Guitar Hero III: Legends of Rock?
Du är inte ensam. Nu har Activision och
Neversofts spel slagit ett episkt säljrekord;
tillsammans med försäljning av gitarrer
och nedladdningsbara låtar har spelet
dragit in över en miljard dollar, något inget
annat spel lyckats med. Det finns tydligen
pengar i den där ”rock ’n’ rollen”!

HAR DU DÅLIG SJÄLVBILD?
En undersökning gjord på Kansas
University visar att spelare får försämrad
självbild av alla överdrivna kroppar de
stöter på i TV-spel. I testet fick studenter
svara på frågor om vad de tyckte om sig
själva, före och efter en spelsession med
WWE Smackdown vs Raw 2009 och
Dead or Alive Xtreme 2. Spelarna gav sina
egna kroppar sämre omdömen efter
spelstunden.

MORTAL KOMBAT 9 PÅ VÄG
Det rullar på för klassiska fightingserien
Mortal Kombat; nu har ett nytt spel i den
blodiga serien utannonserats. Mortal
Kombat 9 är den preliminära och
klatschiga titeln och spelet kommer att
släppas 2009. Mortal Kombat vs DC
Universe var kanske ingen höjdare, men
sålde bra nog för att sargade utgivaren
Midway ska satsa hårt på spelserien.

PLAYSTATION 4 OCH XBOX
720 OM TVÅ ÅR!
När får vi egentligen se nästa generations
konsoler i spelbutikerna? 2011 eller 2012,
åtminstone om vi ska tro Ubisofts chef
Yves Guillemot. I samband med före-
tagets kvartalsredovisning siade chefen
om framtiden och hans professionella
gissning för ett generationsskifte är alltså
om 2-3 år. Snart dags att börja spara till
din nya Xbox, Playstation eller Wii, med
andra ord.

UTVECKLARNA BAKOM HALF-
LIFE-SPELEN VILL OMVÄNDA
PIRATER
Piratkopierare av spel ses inte med blida
ögon av spelindustrin. Men Jason
Holtman, chef för affärsutveckling på
Valve, har nyligen uttalat sig med en
annan approach i frågan. Han kallar
piraterna ”otillfredställda kunder som
behandlats dåligt”, pekar på för sent
släppta spel i vissa regioner, och menar
att det finns mycket pengar att tjäna av
denna målgrupp.

Paddsmisket kommer
även att kunna
utföras online...

Rhythm Heaven

Spelaren får snart tag på en maskin som gör det möjligt att leka lite med
tiden. Fiender, föremål och även spelaren själv kan färdas fram och tillbaka
genom tiden, dock reagerar inte alla på exakt samma sätt. Skulle man
skicka lite fiendesoldater tillbaka i tiden kan de till exempel förvridas,
förändras och förvandlas till något helt annat än en mänsklig soldat. Hela
tidsaspekten är den centrala delen i Singularity och såväl nutid som dåtid
ska samexistera genom hela spelet.

VRIDOMTIDENtack!

Marsianerna anfaller! Jäpp, detta är ett
klassiskt spektakel om gröna män i tefat
som anfaller Jorden. Det är upp till dig
att peppra skiten ur invasionsstyrkorna
med din Wii-fjärr (använd två om du vill) i
denna rälsskjutare som kommer till Wii
till våren.

EFFEKTER Forskningen som tidigare bedrevs vid den ryska bas man landar vid i spelets början var hemlig. Skumma experiment har resulterat
i att det förekommer en hel del märkliga och skrämmande saker som tack vare Ravens duktiga designers lär kunna skrämma slag på oss.

ACTIONFYLLT Actionmängden väntas bli precis lika hög som alltid annars när Raven är 
i farten, Raven gör dock klart att det även kommer att bli en hel del hjärngymnastik.

www.gamereactor.se 07
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Ubisoft satsar på Smash Bros-liknande
fighting med fyra sköldpaddor

Smash Bros-skaparna släpper
lös ninjapaddorna i vild
partyfighting till Wii!

SMASH! Bakom utvecklingen av Teenage Mutant
Ninja Turtles: Smash-Up hittar vi studion Game Arts,
som ligger bakom såväl Grandia-serien och hyllade
partyspelet Super Smash Bros. Brawl...

Teenage
MutantNinja
Turtles:
Smash-Up

I Singularity färdas du genom tid och rum.

WWW.GAMEREACTOR.SELäs mer på!
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Plattform PLAYSTATION 3 Utvecklare NAUGHTY DOG Utgivare SONY Speltyp ACTION Premiär OKTOBER

Sonys tvålfagre äventyrare slår tillbaka och Gamereactor bjuder på de första bilderna!

UNCHARTED2:
AMONGSTTHIEVES

TEMPO fÄRSKA NYHETER FRÅN SPELVÄRLDEN

athan vaknar till. Han hade
förmodligen hellre velat sova
vidare. Smärta hugger till. ”Det där

är mitt blod”, mumlar han groggy i åsynen
av sin rödklibbiga mage. Situationen blir
dock värre. Det kraschade tåg han sitter i
ger ifrån sig ett metalliskt dödsgnäll, glider
iväg och helt plötsligt dinglar Nathan över
ett stup. Oh crap…

De små snuttar vi sett av Uncharted 2:
Among Thieves har gjort oss upprymda.
Spelets trailers som varit oförskämt snygga
har gjort oss redigt sugna på mer matiné-
doftande äventyr. Denna gång går Nathan i
Marco Polos fotspår och handlingen kretsar
kring upptäcktsresandens bortklantade
skepp. Med sig har Nathan nya karaktären
Chloe Frazer, vars röst tillhör Claudia Black

från Stargate SG-1 och Farscape.
Förutom ny sidekick och vassare grafik

kan vi se fram emot nyheter som möjlig-

heten att klättra fritt överallt, en rad
smygiga stealth-uppdrag och förbättrade
närstrider som enligt Naughty Dog ska vara
mer dynamiska. En annan välkommen
detalj är att alla våra vapen ska kunna

användas oavsett om Nathan går, står,
springer eller hänger. Uncharted: Drake’s
Fortune var ett snyggt, underhållande och

karismatiskt äventyr och Naughty Dog ser
ut att jobba hårt på Uncharted 2: Among
Thieves och det finns ingen anledning att
inte förvänta sig ett riktigt roligt spel.
_Jonas Elfving

N

MEGASNYGGT Uncharted: Drake’s Fortune var en grafisk läckerbit och Naughty Dog har hävdat att Uncharted 2: Among Thieves ska använda sig av nästan 100 procent av Playstation
3:s prestanda. Detta löfte tar vi med en nypa salt, men de trailers och skärmdumpar utvecklaren släppt talar onekligen för riktigt läcker grafik.

FLINKA FIENDER Nathan kommer att ha många fiender
hack i häl i Uncharted 2: Among Thieves och de kommer att
vara klyftigare denna gång. Förbättrad artificiell intelligens
ska få Nathans fiender att jaga honom vid minsta varsel,
och såväl klättra som hoppa efter Nathan vid behov.

Activisions yrpanna till högste
chef Bobby Kotick glömmer
bort att det är Rock Band-
utvecklarna Harmonix som
skapat båda spelserierna.

CITATET

”Rock Band är en skamlös
kopia av Guitar Hero” 

De Indiana Jones- och Tomb
Raider-doftande miljöerna i
Uncharted 2: Among Thieves
ser såväl atmosfäriska som
krispigt snygga ut, med en
genomarbetad helhetskänsla.

SNYGGA MILJÖER

08 www.gamereactor.se

är Sony redovisade sitt
bokslut för det gångna
året räknade alla med

en rejäl förlust. Sonys egna
analys skvallrar om att förlusten
beräknas bli dryga 24 miljarder
kronor, vilket är det sämsta
resultatet på 14 år.

Analytiker hade tidigare gissat
på ungefär “bara” hälften av
denna siffra. Detta gäller för hela
Sony och tittar vi på Playstation-
avdelningen så står den för runt
tre miljarder kronor av den totala
förlusten. Anledningen är lägre
försäljning än väntat samt en
starkare yen i förhållande till
andra valutor. Sony kommer nu
omorganisera och se över alla
delar och spara in överallt. Stora
uppsägningar är att vänta och
VD:n Howard Stringer säger att
mjukvara kommer bli allt 
viktigare för Sony.
_Jonas Elfving

N

Korkade, roliga eller/och helt
vanvettiga citat från spelbranschen

SONYBLODER
PENGAR
JUSTNU

..

Tuffa tider, inte minst för Sony
Computer Entertainment

Stora uppsägningar att
vänta från den japanska
jätten...

KONSOL Varje såld Playstation 3 beräknas
orsaka Sony över 1000 kronor i förlust.

Förutom ny sidekick och vassare grafik kan vi se
fram emot möjligheten att klättra fritt överallt och
ett nytt, mer dynamiskt fightingsystem...

WWW.GAMEREACTOR.SELäs mer på!

DUM-DUM
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RYKTEN

INTERNET

EN MÖRKARE MUSSE
Spellegenden Warren Spectors (Wing
Commander, System Shock, Deus Ex)
studio Junction Point Studios köptes upp
av Disney förra året och sedan dess har vi
inte hört något. Nu ryktas dock att han fått
uppdraget att modernisera Musse Pigg
och göra honom till en spelfigur för 2000-
talet. Vi snackar ett svindyrt, ganska
mörkt goth-äventyr som lär ska bli
ofantligt snyggt.

ASSASSIN'S CREED 2
Uppföljaren till Assassin's Creed sägs
vara på väg redan i år, men det blir med
ett helt nytt koncept. Istället för att
utspelas i Mellanöstern runt tiden för
korstågen lär det ska utspelas under
franska revolutionen med en helt ny
huvudperson. 

ÄNNU MERA MAD WORLD
Rykten säger att Wii-spelet Mad World
kan vara på väg till både Playstation 3 och
Xbox 360. Det är all positiv hype som fått
Sega och Platinum Games att vela gå
vidare och verkligen storsatsa på spelet.

FILMBOLAGEN INVADERAR
Flera filmbolag sägs ha tröttnat på att
filmindustrin tjänar mindre pengar och
kikar nu på spelbranschen. Warner sägs
vara i full färd med att köpa upp både
Eidos och Sega, Disney påstås vilja köpa
upp hela EA och Universal lär ska vara
intresserade av Ubisoft. Alla spelföretagen
är rekordlågt värderade under pågående
ekonomisk kris och det ryktas bli flera
spektakulära uppköp inom kort.

EN NY PLAYSTATION 3
Sony sägs överväga en ny modell av 
Playstation 3 som ska lanseras i höst till-
sammans med en prissänkning. Förutom
en hårddisk på 160 gigabyte kommer den
äntligen ha utrustats med komplett bakåt-
kompatibilitet för Playstation 2-spel igen.

LEGO ROCK BAND
Efter att TT Games har förvandlat både
Star Wars, Indiana Jones och Batman till
Lego tycks turen ha kommit till Rock
Band. Lego Rock Band ska bli samma 
typ av spel som originalet men med till
storleken mindre Lego-liknande
instrument för de yngre spelarna och 
ha glada sånger att spela och sjunga till.

PRISON BREAK-SPELET
Prison Break ska bli spel. Bättre sent än
aldrig. Om uppgifterna stämmer kommer
det bli ett actionspel med mycket taktik
där alla personerna från TV-serien gör sina
roller för att det ska kännas riktigt äkta.

02-09

PLUS&MINUS Vi hyllar, sågar eller ifrågasätter
senaste månaden i spelvärlden...

-

Våren är normalt en sömnig period
för oss spelare. 2009 är det dock
annorlunda tack vare stekheta
spel som Street Fighter IV,
Chronicles of Riddick: Assault on
Dark Athena, Halo Wars, Resident
Evil 5, Killzone 2 och F.E.A.R. 2.

+ STEKHET VÅR

Vad ska vi spela i sommar och i
höst? Vi vet nästan lika lite som ni
gör. Microsoft, Nintendo och Sony
tjuvhåller på informationen så
länge de bara kan av konkurrens-
skäl och bara en handfull spel är
utannonserade för 2009.

VART ÄR SPELEN?

Den senaste tiden har det vällt ut
bra spel till iPhone. Vi har redan
pensionerat våra mobiler och
mp3-spelare till förmån för Apples
skönhet och det är bara en
tidsfråga innan den blir ett seriöst
alternativ till PSP och DS.

APPLES IPHONE
Efter ett litet uppehåll är GRFM
tillbaka. Jonas Elfving tar pulsen
på spelvärlden varje vecka med
intervjuer och diskussioner.
GRFM seglade direkt upp som
etta på podcast-toppen på Itunes
efter comebacken.

GAMEREACTOR RADIO

EA har gjort det tidskrävande att
låsa upp allt i Skate 2 och sedan
sniket lagt till möjligheten att
betala riktiga pengar för att man
ska kunna få tillgång till allt direkt.
Betala pengar för att få tillgång till
sitt eget spel, alltså. Blä.

MIKROTRANSAKTIONER
Flera anrika spelstudios har
försvunnit i finanskrisens spår.
Bland annat har Free Radical
(Timesplitters), Factor 5 (Lair) och
mängder av mindre kända
studios hos EA och THQ fått
läggas ned.

NEDLÄGGNINGAR

150658
World of Warcraft: Wrath of the Lich King har köpts av ungefär var 50:e
svensk. 150 658 exemplar för att vara exakt. Sinnessjukt imponerande.

WRATH OF THE LICH KING HAR SÅLTS I SVERIGE

DAGSFÄRSKA SPELNYHETER: WWW.GAMEREACTOR.SE

HETA FÖRTITTAR
I vår avdelning för beta-test lägger vi
ständigt upp purfärska intryck från de
hetaste spelen. Kolla in om de hypade
spelen verkligen är något och vilka spel
som kommer att överraska dig totalt!

GAMEREACTOR RADIO
När vi lade upp GRFM, Gamereactors
egna radioshow om spel, på iTunes
hoppade den genast upp till förstaplatsen
på listan för mest populära podcasts. På
gamereactor.se finns alla avsnitt, stick dit
och ladda ned!

PREMIÄR FÖR GRTV NEWS
På Gamereactors webb-TV kan du se de
hetaste nyheterna från spelvärlden, en
gång i veckan!

NYHETER - GAMEREACTOR.SE

GEARSof
Warblir
3FILMER
Gubbarna bakom Die
Hard 4.0 vill göra en
filmtrilogi av Epics
mästerliga actionspel...

nte fått nog av Marcus
Fenix och Gears of
War? Då kan vi glatt

meddela att den kommande
Gears of War-filmen kan vara 
den första i en hel trilogi. Len
Wiseman och Chris Morgan (Die
Hard 4.0, Wanted, The Fast and
the Furious) är två av nyckel-
personerna bakom filmen och
man har avslöjat stora planer för
filmatiseringen av Epics
actionspel…

Len Wiseman säger att han
vill göra Gears of War-filmerna 
till sitt eget Sagan om Ringen-
projekt, men bra mycket mer
hårdkokt. Med en trilogi skulle 
en riktigt tung historia, som
verkligen får med alla detaljer,
berättas. Vi tvivlar på att
projektet når samma klass som
Peter Jacksons, men visst är det
kul att man åtminstone siktar
högt.

Den första Gears of War-
filmen av vad som alltså tycks
kunna bli tre siktar på en premiär
nästa år. Skaparna har hintat om
att handlingen kommer att kretsa
kring Emergence Day, dagen då
Locusts invasion ägde rum.
Gears of War skulle definitivt
kunna bli en riktigt bra actionfilm,
och vi hoppas verkligen på något
speciellt. Gärna med massa
motorsågar.
_Jonas Elfving

I

Plattform PC/PS3/XBOX 360 Utvecklare TECHLAND Utgivare UBISOFT Speltyp ACTION Premiär SEPTEMBER

Laglöshet, skottlossning och stora hattar i Ubisofts vilda västern

et är en rejäl överdos av skön western-
nostalgi Techland bjussar på i Call of
Juarez-uppföljaren Bound in Blood. Vi

snackar sydstater härjade av inbördeskriget,
stora bomullsplantager, rökiga salooner,
mexikanska banditer, Arizonas heta öknar 
och indianbyar bakom skogsdungarna.

Som spelare får man följa bröderna Ray och
Thomas McCall som inte alls kommer överrens
sedan kärleken till en kvinna förstört deras
relation. Vilken av dem du väljer att spela som
påverkar hela äventyret och faktiskt även dina
egenskaper. Ray är den äldre av dem, en
degraderad officer från inbördeskriget som är

perfekt för närstrid och gärna skjuter med dubbla
revolvrar samt svingar dynamit omkring sig.
Thomas är den yngre, en riktig kvinnokarl som

hellre slåss på säkert avstånd med gevär och
kastknivar, men även kan svinga lasso om det
krävs. Techland utlovar tokfet western-action i
Call of Juarez: Bound in Blood, och vi har redan
börjat längta...
_Jonas Mäki

D

MULTIPLAYER En av de stora nyheterna i Call of Juarez: Bound in Blood är multiplayer-stöd där det kommer att bjudas på flera
western-baserade spelsätt. Bland annat ett där man i konkurrens med sheriffer, prisjägare och revolvermän slåss om pengar.

Assassin’s Creed 2 är under utveckling.
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Techland utlovar tokfet
western-action i Call of
Juarez: Bound in Blood

se
ch

COWBOYS&INDIANER
WWW.GAMEREACTOR.SELäs mer på!
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Gamereactor kikar närmare på den senaste tidens hetaste
utannonseringar och visar upp de färskaste bilderna vi fått

The Great Giana Sisters

Lagom till dess att Dreamworks
tredimensionella film (japp, du vet en
sådan man ser med 3D-glasögon) har
premiär, kommer Activision med ett spel
på samma tema. Där kan du själv få
prova på hur det är att spela som den
udda The Missing Link, jättekvinnan
Ginormica eller klippske Dr. Cockroach i
ett filmlicensspel som faktiskt inte ser
helt oävet ut. Märkliga platser att besöka
och hiskeliga bossar utlovas.

ALLA / MARS 2009

Monsters vs Aliens

Vi älskade Ferrari Challenge till
Playstation 3 och i Supercar Challenge
har Eutechnyx återigen dammat av sin
grymma grafikmotor för att släppa ut
lite fler muskedunder på vägarna. Över
40 fartmonster kommer finnas
tillgängliga i detta färska racingspel,
bland annat Aston Martin DB9,
Lamborghini Murcielago RGT och
McLaren F1. Räkna med digital åksjuka
deluxe senare i vår alltså.

PLAYSTATION 3 / APRIL

Supercar Challenge

PC, PS3, WII, XBOX 360 / MAJ

X-Men Origins:
Wolverine

PURFARSKT
..

Ironi. Great Giana Sisters var en Super Mario-
klon som stal allt från Nintendos bröder, rakt av,
och utgivarna blev på kuppen stämda av
Nintendo. När systrarna nu äntligen gör sin
återkomst efter mer än 20 år, så sker det till ett
Nintendo-format. Något som inte är ironi är
dock påståendet att spelet ser helt fantastiskt
ut. Systrarna är tillbaka, huka er alla rörpulare.

Lagom till den kommande Wolverine-
filmen kommer ett spel med samma
namn. Utvecklarna Raven Software
har visat upp banor där Wolverine ska
fly från Weapon X-anläggningen och
han rusar undan flodvågor, hoppar
mellan lastbilar och har fullt sjå att
hålla sig vid liv.

ALLA / MARS
Grey's Anatomy

TEMPO fÄRSKA NYHETER FRÅN SPELVÄRLDEN

På med vita rocken och gör dig redo för
hjärtkirurgi, blöta tungkyssar och otrohet,
i mars kommer Grey’s Anatomy-spelet till
PC, Nintendo Wii och DS. Precis som i
TV-serien blir det en hel del snaskiga
operationer och Ubisoft lovar dessutom
en story där spelaren får uppgiften att
balansera yrkes- och privatliv.

DS, PC, PS3, WII, XBOX 360 / HÖSTEN
Mini Ninja

ND, WII / APRIL

Broken Sword: 
Shadow of the Templars
Broken Sword: Shadow of the Templars 
är n gammal klassiker som ursprungligen
släpptes redan 1996 till PC och därefter
har dykt upp till bland annat Playstation
och senast Game Boy Advance. Men nu
fräschar Ubisoft till den gamla klassikern
på allvar och släpper det till Wii.

Döm inte ninjan efter storleken, heter det ju,
och gäller Mini Ninja i allra högsta grad.
Hiro heter han och har just fått sitt livs
svåraste uppdrag, nämligen att dräpa en
genomond samuraj. Kommande Mini Ninja
utvecklas av danska IO Interactive som
tagit en paus från Hitman-serien och Kane
& Lynch-universumet.

NINTENDO DS / SOMMAREN
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olid Snake har aldrig haft kontroll över
sitt eget öde. Hans födsel var ett cyniskt
experiment. Alla krig, hans dödliga

sjukdom och hela karusellen runtomkring honom
har varit bortom hans kontroll. Samtidigt är han
den mest företagsamma och disciplinerade
superagent världen skådat.

Snake kom till jorden 1972 som resultat av
”Les Enfantes Terribles”-projektet, ett försök att
skapa den ultimata soldaten. Till en början
tränades Snake som vanlig militär men värvades

sedan av organisationen Foxhound, där han
erhöll kodnamnet Solid Snake. Sedan det första
NES-spelet och infiltrationen av Outer Heaven har
han räddat världen från kärnvapenkaos otaliga
gånger och för varje nytt spel har nya kapitel
lagts till Snakes unika livshistoria.

På slagfältet är Snake oerhört kreativ. Han har
världens dyraste stridsdräkt och är ofta beväpnad
till tänderna, men när maskingeväret får kultorsk
lyckas han ändå avväpna såväl dödsmaskins-
robotar som högteknologiska superninjor med

minsta möjliga medel. Att kunna upptäcka lasrar
med cigarettrök och att ta skydd under
wellpapplådor är strålande bevis på hans
kreativitet. Det är svårt att sammanfatta Snakes
komplexa personlighet och historia på bara några
få rader. Hans vänner Meryl och Roy är något på
spåren med sin beskrivning; ”en riktig skitstövel!”
Otacon har nog dock den mest helgjutna
beskrivningen; ”Snake är den tuffaste, galnaste,
mest helgjutna hårding planeten skådat!”
_Jonas Elfving

S
HIDEO KOJIMAS URCOOLE SPION

Namn SOLID SNAKE
Längd 189 CM
Vikt 91 Kg
Favoritmat CHILIGRYTA
Yrke AGENT/SPION
Specialitet SPIONAGE
Känd från METAL GEAR,
METAL GEAR SOLID

Information

Konamis storrökande superspion har varit hårdare än de flesta i snart 20 år nu. Jonas Elfving berättar...
PROFILEN:SOLIDSNAKE

02-09DAGSFÄRSKA SPELNYHETER: WWW.GAMEREACTOR.SE
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Colin McRae Dirt 2 är uppföljaren till ett av
tidernas roligaste racingspel, och en titel
som får oss att fukta läpparna under
hastiga och ytterst oförsiktiga
förhållanden (som exempelvis nära en
vedkap). Codemasters pratar om längre
sträckor, bättre sträckor, fler bilar, bättre
bilar, snyggare grafik, ett mer omvälvande
storyläge samt ny och kraftigt förbättrad
onlinedel. Ja, det ser ut att bli ännu ett
fantastiskt spel i en spelserie som nästan
enbart bjudit på klockrena fullträffar.

Provade du Colin McRae Dirt? Då vet du
varför vi är ohälsosamt sugna på uppföl-
jaren. Vansinneshårt arkadrally proppat
med adrenalin, lustgas, överladdning och
härlig blålera är vad som bjuds. Och
eftersom Codemasters idag är världens
främsta racingspelsutvecklare finns det
absolut ingen anledning att tro att Dirt 2
kommer att bli något annat än fantastiskt.

Evolution Studios WRC-serie sägs vara på
väg till Playstation 3. Efter att de färdigställde
arbetet med Motorstorm 2 ska de enligt
rykten fått i uppdrag av Sony att “rock the
shit out of Dirt” vilket de såklart hoppas
innerligt att WRC 5 ska göra. Här på
redaktionen förblir vi hälsosamt skeptiska till
detta innan vi fått sett några bevis. För även
om WRC 4 var briljant har vi svårt att tro att
Evolution ska kunna dräpa Codemasters i
denna generationen. I övrigt är Gran Turismo
5 på gång. Men utan grovgrus.
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Finska Remedys psykologiska action-
thriller om Alan Wake, en sömnlös
skräckförfattare som tar sig till en små-
stad för att få tillbaka inspirationen och
nattsömnen. I stället drabbas han av
mardrömmar och hans egna bokidé tycks
bli verklighet i den Twin Peaks-liknande
byn. Mystiska mörkerfiender börjar jaga
Alan som måste försvara sig med vapen,
snabba reflexer och sin ficklampa. Vid
sidan av detta måste han ta reda på vad
som hänt med staden och sitt eget psyke.

Alan Wake vill både skrämmas och berätta en
spännande historia. Remedy tar tagit god tid
på sig att utveckla story och spelbarhet, och vi
hoppas på att den långa utvecklingstiden är ett
kvalitetstecken. 

Att slåss med mörkerfienderna med hjälp
av ljus, såväl ficklampor som strålkastare, är ett
skönt grepp. Men framförallt är vi sugna på att
få spela ett riktigt krypande obehagligt spel,
med mardrömmar som kommit till liv och där
man aldrig kan vara säker på vad som är
verklighet…

I Konamis survival horror-titel Silent Hill:
Homecoming löser vi också mysterier och
nitar mystiska fiender i en sömnig småstad.
Resident Evil 5 kan också nämnas här även
om det tycks ha prioriterat bort mer subtil
spänning. Alan Wake kan smiska bägge
spelen; det känns fräschare med sin
suggestiva story och obehagligt lugna fiender.
Herr Wake själv är dessutom en intressantare
huvudperson, och det känns både roligare och
mer verklighetsnära att spela en författare än
ännu en pistolpilsk agent eller soldat.
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2K Games följer upp sitt sandlådespel
Mafia med en historia om Vitor Scaletta,
ärrad från andra världskriget och sugen
på att klättra i den organiserade brotts-
lighetens trappa. Sex års utvecklingstid
har lagts på att göra ett Crysis-snyggt
maffiaepos där våra Cadillacs och
tommyguns glänser i kapp. Med
fullständigt ljuvlig grafik, atmosfär och en
realistisk, tung gangsterstory är detta
spelet som på allvar kan smiska Grand
Theft Auto IV. 

Mafia 2 kommer till PC, Playstation 3
och Xbox 360 under årets tredje kvartal.
Och det råder inga som helst tvivel om
att detta är spelet vi mest ser fram emot
under 2009.

Efter att ha spenderat närmare 100 timmar
(sammanlagt) med Grand Theft Auto IV är vårt
sug efter ännu ett majestätiskt stort gangster-
epos större än någonsin. För medan vi har
älskat att åka runt i en stulen taxi i Rockstars
värld och lyssnat på ”Jailbreak” med Thin Lizzy
på radion, tilltalar tidsåldern, tonen, stäm-
ningen och framförallt designen i Mafia 2 ännu
mer. Sent fyrtiotal, snävt skurna kostymer,
gladlynt storbandsjazz, tommyguns och stiletter
är en kompott som vi kommer att älska. För
även om Nico är en mysig prick med trevliga
kompisar, väger hans lortiga skinnjacka ganska
lätt mot en dandy-hatt och en nedcabbad
Buick. Sägas ska också att storyn i Mafia II
tycks hålla Hollywood-klass. Och då snackar 
vi Hollywood när det är som bäst.

GTA IV är med sina nedladdningsbara
expansioner fortfarande ett aktuellt spel. Andra
hyfsat värdiga motståndare till Mafia 2 är
svenska Avalanches Just Cause 2 och The
Godfather II från EA.1.
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God of War III är precis som tidigare delar
i serien ett hårdhudat actionspektakel
baserat på den grekiska mytologin.
Kratos återkommer och är mer
förbannad än någonsin. Detta är God of
War:s debut på Playstation 3 och vi
väntar oss episkt övervåld, läckra bataljer
med gigantiska bossar och den fränaste
tolkningen av grekisk mytologi någonsin.
Några revolutionerande detaljer om trean
har inte dykt upp än, men vi behöver bara
tänka på del ett och två för att bli eggade.

Gamereactor gav del ett och två 9/10 och
detta bör bli minst lika bra. När Kratos dänger
kentaur gör han det med ett oemotståndligt
ursinne som tycks skrika det vi alla vill ha sagt;
”Häst eller människa?! Bestäm dig för fanken!”
Kaoset är intakt från tidigare spel och kentauren
är bara en av flera fantasirika fiender från den
grekiska mytologin. Vi har blivit lovade ett spel
som körs i 1080p och med tanke på hur snyggt
God of War gjordes till förra konsolgenerationen
är de grafiska möjligheterna svindlande då
spelet når Playstation 3.

God of War III kommer säkerligen att knäcka
mycket i actionväg, men vi håller även
ögonen på Segas kommande Bayonetta, där
en vildsint häxa med magiskt hår och
pistolförsedda händer och fötter går bärsärk i
ett actionspel som ”ska spränga skiten ur
actiongenren”. Om vi ska tro spelets skapare,
förstås… En annan konkurrent är svenska
Avalanche och deras Aion Guard, ett enligt
löften öppnare spel där drakar och
trollformler tillhör det actionspäckade
upplägget. Vänta dig fullt ös även där.5
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Starcraft II är den efterlängtade uppfölj-
aren till tidshistoriens bästa realtidsstrate-
gispel och enligt Gamereactor det 18:e
bästa spelet i världen. Vi har väntat
närmare tio år på Starcraft II och när det
väl utannonserades i Sydkorea förra året
var Mikael Sundberg på plats med penn-
an, kameran och sina svettiga strategi-
fingrar i högsta beredskap. Utvecklarna
Blizzard utlovar old school-doftande
spelbarhet kombinerat med snygg
grafik... Släpps bara till PC.
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Ett nytt kapitel i Namcos klassiska
fightingsvit, fullproppad av fantasifulla
fighters med lustiga namn, biceps och
klädstilar. Tekken 6: Bloodline Rebellion är
en finputsning av arkadoriginalet, men
också fylld av nytt och smaskigt innehåll.
Här finns ett par nya kämpar att välja
bland och på förhand ser vingförsedda
cyborgbruden Alisa Boskonovitch samt
svenske (yey!) karaktären Lars
Alexandersson roliga ut. Väntas komma
(PS3/Xbox 360) i slutet av året.

Street Fighter IV visade sig som väntat vara
magnifikt och är ett spel som plockas fram
allra först när redaktionen har fightingturne-
ringar. Men om allt går rätt kommer vi att bli
lika sugna att mellan varven testa våra krafter
även i Tekken 6: Bloodline Rebellion, som ju
dessutom rör sig i tre dimensioner. 

Även Namcos hårtslående Soul Calibur 
IV som funnits ute ett tag står fortfarande på
spelhyllorna och lockar många förbipasse-
rande fightingentusiaster. En hård fight för
slagsmålsspelen, med andra ord.6
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speltiteln vad ar det?
.. .. .

varfor sa sugna? KONKURRENTER?

Att inte vara sugen på uppföljaren till världens
bästa realtidsstrategispel... är en omöjlighet.

Blizzards spel är en institution, och tio miljoner
fans har väntat i snart tio år på att få spela
fortsättningen på den superba ettan.  Så är
det. THQ:s supersmaskiga Warhammer 40
000: Dawn of War 2 släpps dock om bara
någon vecka och ser också riktigt, riktigt bra
ut. Vem vet, kanske får Starcraft II supertufft
motstånd i form av Warhammer.

HETASTESPELEN2009

Finslipad spelmekanik i en fightingserie vi alltid
diggat. Inte dumt!

mega
hOT!

Fighting, strategi, skräck och gangsterfasoner. Vi har listat årets sex hetaste, kommande, spel...
RIKTIGT RYKANDE

WWW.GAMEREACTOR.SELäs mer samtliga spel!

Nyheter-nyskiss  09-01-28  19.06  Sida 7

                                                



Baserad på succédataspelet Max Payne

På DVD & Blu-Ray den 25 februari!
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NITISKA
NINJOR

Oboro-klanens flitigaste plugghäst är
ungefär lika mycket ninja som Lasse

Kronér, i alla fall om man ser till ordets
egentliga betydelse. Faktum är att Joe
är så säker på sin ninjitsu att han inte

ens bar mask i begynnelsen, fast
identitet är förstås ens minsta problem

när man blir filé minjong bara man
nyser i motvind. En tidlös

ninja-favorit.

JOE 
MUSASHI
SHINOBI

I Tenhu fick vi träffa hedersknyffeln och
praktninjan Rikimaru, som viftandes

med sitt nedärvda Izayoi-svärd
kämpade med stor ära och

noggrannhet. Rikimaru har ett ärr över
sitt högra öga, något som ständigt

påminde honom om fienden Tatsumaru
och att dålig koncentration och

själviskhet alltid slutar med 
elände, samt konstigt 

ansade ögonbryn.

RIKIMARU
TENCHU

Det enda coolare än den vanliga ninjan
är cyborgninjan. Tillverkad av Tokugawa

Heavy Industries dyker han eller hon
upp lite då och då i Metal Gear-serien.

Olika individer har svettats under
ninjaskalet, men oavsett vem som

smyger runt och svärdar loss har de
alla två saker gemensamt: ett

aggressivt humör och en 
nyvässad klinga.

CYBORG 
NINJA

metalgearsolid

Missförstådd hämnare från helvetet. Ja,
Scorpion-san har det sannerligen inte
lätt. Ingen klan, ingen familj och ingen

som håller honom i handen när det
blåser. Kanske är det därför han klär sig
som Kapten Kirk på team building och
muckar gräl med allt som rör sig, för 

att tjivas med Gröna Lyktan 
kan inte vara något annat än 

ett rop på hjälp.

SCORPION
MORTAL 
KOMBAT

fter att ha öst ut miljontals
automatvapenkulor med
spelvärldens alla generiska

buffelhjältar är det svårslaget att axla rollen
som elegant och svartklädd skuggkrigare;
kattlikt framtassande i stället för att vräka
omkring som en nystungen Ferdinand.

Ninjans väg är dock lång och svår.
Katanan måste slipas, giftpilar ska
prepareras och det finns inga ABF-kurser
för skrytiga nunchuk-tricks. Ninjorna håller

mest till i vuxnare fighting- och actionspel
som Ninja Gaiden och Tekken, men mer
barnvänliga varianter finns också. Ninja
Turtles är förstås kult och även
Naruto är en av de yngre spel-
arnas favorit. Det finns helt
enkelt en ninja för alla, och
när vi nu samlar åtta
av våra favoriter;
kolla om din
finns med!

E

REAKTIONER REFLEKTIONER OCH REAKTIONER
Läs våra bloggar på: www.gamereactor.se

Gamereactor älskar ninjor! Därför har vi samlat 
ihop åtta av spelvärldens klart coolaste 
skuggkrigare – ett läckert livsfarligt gäng...

NITISKA NINJOR  09-01-28  18.25  Sida 1
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Förutom tokslipade karateskills ska ju
en sann ninja helst också kunna smyga

på sina fiender obemärkt. Men
sistnämnda är något som inte alls tycks

gälla Naruto som med en hjärna bara
marginellt större än en mollusk alltid

skriker och gapar och ställer till 
allmän oreda. Enda gången han 

är tyst är det serveras nudlar 
i hembyn Konoha.

NAruto
NARUTO: 

broken bond

Den latexklädde åldermannen Ryu
Hayabusa debuterade i Ninja Gaiden

redan 1988. Därefter har otaliga
uppföljare och Dead or Alive-turneringar

passerat, medan han sannolikt
spenderat de senaste åren fluktandes

på sina kvinnliga kollegors volley-
bollspelande. Förra året gjorde 

han dock snabb 
comeback.

RYU 
HAYABUSA

NINJA GAIDEN

Turtles egen värstingkille heter Raphael
och kan skiljas åt från sina brorsor med

sin röda bandana. Den hetlevrade
Raphael har ett vresigt humör och den
som står i hans väg får smaka sai-kniv.

Att ha blivit namngiven efter en
renässanskonstnär tycks vara ett

komplex för Raffe, och det är 
möjligen därför killen är 

så hetlevrad.

RAPHAEL
NINJA 

TURTLES

Bra ninjor behöver något som driver
dem, något som gör dem arga.

Energidrycker är ett alternativ, men
ännu bättre är ett enormt hämndbegär.

Kage i Virtua Fighter hade en pappa
som blev skjuten och en mamma som
blev kidnappad och senare omvandlad

till en cyborg (?) vilket tycks vara 
ett utmärkt bränsle för 
hans vildsinta ju-jutsu.

KAGE
VIRTUA
FIGHTER

NITISKA NINJOR  09-01-28  18.25  Sida 2
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Mest efterlängtade Varje månad slår vi våra kloka (?) huvuden ihop på redaktionen
för att enas om de spelen vi just nu längtar mest efter

Nintendo DS
Det kliar i fingrarna, ty vi vill
använda en stylus till att hacka
glasrutor och blanda molotov-
cocktails. Rockstar tar sitt GTA till
DS om en månad, och det ser ut
att bli ett av DS:ens bästa.

Mad World är ett övervålds-
spektakel i bästa Sin City-anda,
proppat med motorsågar och
andra slafsiga vapen. Spelet
kommer om cirka en månad,
och vi trängtar efter ett vuxet
spel till Nintendos konsol.

Slemmonster och gigantiska
marshmallow-figurer. Och så
förstås killarna med protonvapen
som ska stoppa dem i fällor. Vi vill
spela Ghostbusters så gärna att
ledmotivet nynnas i sömnen av
hela redaktionen nu.

2:a Mad World
Wii

3:a Ghostbusters

WWW.GAMEREACTOR.SE Vill du läsa mer om de mest efterlängtade, kommande spelen eller om våra förhandsintryck från 400 andra, kommande titlar? www.gamereactor.se

Iskallt Ljummet Varmt Kokhett VulkanutbrottGAMEREACTORS TERMOMETER

I varje nummer testar vi spel som ännu inte är färdiga. Hur mycket längtar vi efter det färdiga spelet anger vi genom vår termometer. Detta ska naturligtvis inte förväxlas med de betyg vi sätter i recensionerna, men ger ändå en tydlig vink om vartåt det lutar.

02-09

PS3/WII/Xbox 360

RESIDENT
EVIL5

MANADENS BLODIGASTE
.

Chris Redfield reser till Afrika för att slakta
mer zombies. Vi har spelat hela äventyret.

BETATEST LITA PÅ VÅRA FÖRANINGAR
Väntar du på ett särskilt spel eller bara kikar efter något intressant att lägga
pengarna på i framtiden? Gamereactor guidar dig...

GAMEREACTOR FÖRHANDSTESTAR KOMMANDE SPEL
Djupdyk i vårt textarkiv: www.gamereactor.se

1:a GTA: 
Chinatown Wars

Betorna i augusti  09-01-28  19.11  Sida 1



Resident Evil-bruden Jill
Valentine, som för övrigt
krönts till en av tidernas
coolaste TV-spelsbrudar i
Gamereactor #62, har
avlidit. Redan under den
första speltimmen står
det klart för oss att Chris
har svårt att släppa sin
bortgångna partner, till
Shevas nyfikenhet. Varför
hon dött är ett av myste-
rierna som kommer att få
sin förklaring i Resident
Evil 5. Är du lika nyfiken
som vi är? Bra!

JILL-SANDWICH

FAKTA!

18 www.gamereactor.se

Capcom har pressen på sig. Att hävda något
annat vore att ljuga. Efter braksuccén med
Resident Evil 4 har jag kommit på mig själv att
gå som på nålar när jag tänkt på hur bra del
fem kommer att bli. Superbt. Resident Evil 5
måste bli genialt. Bättre än Resident Evil 4. Men
efter flera timmar med Capcoms efterlängtade
fortsättning, är jag inte övertygad.

Tillsammans med Chris Redfield anländer
jag till Kijuju, ett område i östra Afrika där
underliga saker har börjat hända. Den solstekta
lilla by som vi mutar oss in i för att kunna
undersöka närmare känns långt ifrån gästvänlig,

och det känns skönt att vi snabbt presenteras
för Sheva som ser ut att kunna hålla det mesta
på avstånd med feta vapen och kvinnlig grace.

Vi är i Kijuju för att människor har börjat visa
symtom. Inte symtom på vinterkräkis eller
flunsan, utan något större. Skrämmande.

Mörkare. Något som påminner om det som en
viss Leon Kennedy tvingades ta itu med på
något avlägset ställe i Spanien. Spänningen är
på topp när vi, för sent, börjar inse att det
kommer att bli tufft att komma överens med
byborna. Nyfiket följer vi efter ljuden av en
skrikande man, för visst såg vi honom bli
indragen i den där gränden? När vi kommer
fram ligger det bara någonting på marken,
inrullat i en jutesäck med ett hotfullt gäng runt
omkring. Läskigt, trots att de inte verkar bry sig
om oss vid första anblick. Vad jag önskar att vi
kunde ha behållit den där känslan av att vara
osynliga observatörer…

Sedan börjar kalaset, i all sin glans.
Resident Evil 5 är snuskigt snyggt, och Capcom
har återigen bevisat att de jobbar med Japans

främsta grafiker just nu. Ingen japansk studio
kan göra så snygga spel som dem, och jag
finner mig hänförd av detaljrikedomen som
utgör miljöerna och karaktärerna. Oavsett om
Chris, Sheva och jag är på vår vakt i den soliga
byn eller befinner oss i totalmörklagda grottor

med en liten lampa som enda ljuskälla känns
det välgjort, detaljerat och med en härlig
färgsättning. Musiken är lite olik den som jag
kopplar ihop med Resident Evil-spelen, men
fungerar på absolut bästa sätt.

Resident Evil 5 är ett spel som bör spelas
med en annan spelare för att man ska få ut det
mesta av det. Att spela med en lössläppt Sheva
har sin charm, men nog tar hon dumma beslut
(och all ammunition!) alldeles för ofta. Längre
fram i Resident Evil 5 när det blir lite knivigare,
hinner man inte alltid komma till hennes
undsättning när monsterhyenor på en och en
halv meter i mankhöjd kalasar på hennes lår. Att

Resident Evil 5 tar plats tio år efter
det allra första Resident Evil-spelet,
och du kan räkna med ett kärt åter-
seende av den enträgne favvosku-
rken Albert Wesker. Som om inte
det vore nog kommer den lilla
doldisen Sherry Birkin (som hjälpte
Claire till framgång i Resident Evil
2) att dyka upp.

COMPANY MAN Chris Redfield är numera anställd av en organisation kallad BSAA. De undersöker 
och observerar platser och händelser där bioterrorism kan vara en orsak.

Tio långa år senare...

GAMEREACTOR FÖRHANDSTESTAR KOMMANDE SPEL

De som är vana vid att spela Street Fighter II
kommer snabbt att bli varma i kläderna...

RESIDENT EVIL 5
Plattform PC/PS3/X360 Utvecklare CAPCOM 
Utgivare CAPCOM Speltyp ACTION

Sophie har provsmakat årets kanske mest efterläng-
tade spel och är dessvärre inte helt övertygad

Premiär MARS

BETATEST

ZOMBIEPARTAJ

WWW.GAMEREACTOR.SE

Läs mer på:!

Betorna i augusti  09-01-28  19.11  Sida 2



ha henne under en annan spelares kontroll
tillför mer spelglädje. Dels för att Resident Evil
5 är ett roligt spel att spela tillsammans, dels
för att hon är lite för vild och galen för
tvåmannaarméns eget bästa.

Spelkontrollen i Resident Evil 5 känns
mycket väl igen. Chris kontrolleras nämligen
på ungefär samma sätt som Leon i Resident
Evil 4, med parentesen att han är långsam och
lite bråkig. Kameran är placerad lite snett
bakom axeln på Chris, men precis som hans
underkropp är den långsam och onödigt
svårmanövrerad.

Jag ser klara mönster i hur Capcom har
beslutat sig för att lägga upp Resident Evil 5.
Till skillnad från de tidigare spelen i serien är
del fem kapitelindelat. Att gå igenom kapitel 1-

1, göra en paus för att låta kapitel 1-2 och 1-3
starta gör att all action stannar av, vilket är ett
minus. Att det blir återupprepning, trots 
nya miljöer, är inte heller en fördel. När du
exempelvis kommer till den första anhalten,
den olustiga byn som redan nämnts, rotar du
runt lite, slåss med horder av galna afrikaner
för att låta hela kalaset kulminera i ett bråk
med en riktigt stor karl med en ännu större
yxa. I nästkommande kapitel kan du räkna
med att göra samma sak med några ändringar.
Samma sak händer i två kapitel längre fram.

Resident Evil 5 är såhär på förhand liksom 
lite platt i sin presentation och glömmer att
överraska, på flera ställen. Det känns lite som
om Capcom varit på en desperat jakt efter en
uppfräschning av spelserien och stundtals
glömt vad som gjorde föregångarna, och
speciellt den senaste delen i serien, så bra.
Det är lite svårt att definiera vad som gör att
Resident Evil 5 inte känns lika klockrent som
jag hoppats på. Förhandsversionen bjuder på
en snygg skräckstund med god variation, men
spelkontrollen lämnar en del att önska och
skrämselmomenten känns ofta lite väl tafatta.
Nästa månad kommer recensionen.
_Sophie Warnie de Humelghem

Det är snyggt så det förslår, och miljöerna är
varierade. Men här finns defintivt frågetecken...

TERMOMETER!
Gamereactor förhandsanalysERAR

02-09FÖR LÄNGRE TEXTER, ELLER 500 ANDRA BETA-TESTER: WWW.GAMEREACTOR.SE

RASISM! Capcom fick uthärda sin beskärda del av rasismpåhopp i och med att de släppte en Resident Evil 5-trailer under 2007 års E3-mässa. Bland annat sade
chefsredaktören för den amerikanska tidningen Newsweek att trailern var fullproppad med rasistiska övertoner, eftersom Chris är vithyad och sköt svarta bybor.

www.gamereactor.se 19

KOMPIS SHEVA

FAKTA!

er 

FIENDESLASK Fienderna i The Conduit kallas The Drudge
och ser mest ut som superelaka jätteinsekter. Det har vi
aldrig sett i ett spel förr, eller...?

Eller nej, inte Hercules – men dock Kevin Sorbo
som spelade just Hercules i den kalkonkultiga
TV-serien Hercules: The Legendary Journeys.
Sorbo kommer nämligen axla rollen som
terroristen Prometheus i The Conduit, infor-
mation som du får tolka precis som du vill.
Sobbe får som tur är sällskap av andra ”kända”
skådespelare som Mark Sheppard, som fak-
tiskt var med i den underbara serien Firefly en
gång i tiden, så ren katastrof behöver det ju
inte innebära.

Nåväl, det finns faktiskt ett spel att prata
om också. En snabb titt visar att The Conduit
rent visuellt påminner om Metroid Prime under
en dålig dag. I rörelse ser det inte heller
mycket bättre ut, även om High Voltage gärna
skryter om sin avancerade Quantum3-motor
som de utvecklat specifikt för att kunna höja
standarden på grafiken till Nintendos lilla vita
storsäljare.

Men som vi vet så är inte grafiken allt och
det finns flera spel till Nintendo Wii som
levererar oslagbar underhållning utan att
behöva de senaste teknikmonstren att luta sig
på. Mycket hänger alltså på hur välutvecklad

The Conduits spelkontroll är, något som har
varit minst sagt bristfälligt i flera förstapersons-
skjutare till formatet. The Conduit kommer att
stödja onlinespelande och bjuder på döds-
matcher, ett initativ många actionsugna Wii-
ägare lär bli glada över – flera av oss på
redaktionen inräknade.

Tills High Voltage övertygat mig med en
(förhoppningsvis) upputsad recensionsversion
så väljer jag att för stunden förbli mer än lovligt
skeptisk. En bättre spelkontroll och en bra
handling kan förhoppningsvis rädda The
Conduit från att bli ännu ett grått, generiskt
och tråkigt actionspel i mängden.
_Petter Mårtensson

Hercules blir terrorist i High
Voltages nya actionspel...

Det blir kanske inte roligare än så här?

!
Gamereactor förhandsanalysERAR

TERMOMETER

THE CONDUIT

Premiär MARS

The Conduit påminner
rent visuellt om Metroid
Prime... en dålig dag

GRAFISK
ARMHAVNING

PYSSLIGA BOSSFIGHTER Det är många bossfighter i Resident Evil 5. För att ta udden av det
repetitiva har Capcom sett till att alla de olika bossfighterna kräver lite tankeverksamhet. Vad
sägs om att bränna upp en två meter hög svartäckeldrypande buse i en redig ugn? Ja tack!

Om du inte har någon
bekant som kan spela
Resident Evil 5 tillsamm-
ans med dig, är du dess-
värre fast med Sheva, en
alldeles för skjutglad
kompanjon. Tur är väl det
att man kan be henne om
all ammunition hon har på
sig för att sedan portio-
nera ut ett magasin eller
så till henne vid behov. Se
det som en välbehövd
veckopeng.

Resident Evil 5 är såhär
på förhand lite platt i 
sin presentation och
glömmer att överraska

PROPPMÄTT

Wii
ENDAST TILL

Plattform WII Utvecklare HIGH VOLTAGE
Utgivare SEGA Speltyp ACTION
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Assault on Dark Athena är ungefär
fem timmar långt och är alltså ett
helt nytt kapitel i Riddick-sagan.
Det var tänkt att den här delen
skulle vara med i det första spelet
men utelämnades på grund av
tidsbrist.

Fem nya speltimmar

Starbreeze lassar på med
snygg grafik och bjussar även
på en hel del läckra effekter.
En av häftigare är en bana
nära ett gravitationscentrum
där Riddicks fallna fiender
slits ut i mot en säker död.

Häftiga effekter

20 www.gamereactor.se

XBOX
360

KOMMER TILL
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Sist vi såg Riddick var han fängslad på Butcher
Bay, galaxens sannolikt vidrigaste ställe. Men
Riddick tänkte inte bli långvarig och iscensatte
spelhistoriens i särklass häftigaste fängelse-
flykt. Så häftig att vi lyriskt gav Chronicles of
Riddick: Escape from Butcher Bay en välför-
tjänt 10:a i betyg. Mina förhoppningar på
uppföljaren är därför inte nådiga.

Stämningen Dark Athena sätts an tidigt. En
tom, ogästvänlig rymd. Ett litet ensamt skepp.
En ond föraning. Och förstås en morrande
Riddick som, precis som vanligt, levererar
brutalhårda oneliners som får hårdingar som får
Marcus Fenix och Max Payne att framstå som
timida fruntimmer.

Efter ett några minuter långt intro drar
Assault on Dark Athena igång på allvar. Riddick
är fast på en rymdbas långt borta i ingenstans
sedan hans skepp kapats och han själv
obemärkt smugit sig förbi piraterna. Märkliga
saker försiggår och förutom hänsynslös
människohandel, tycks alla soldater på basen
bestå av vanligt folk som förvandlats till hjärn-
döda, fjärrstyrda zombies. Lätta att döda och
lite klumpiga, men saknar totalt känslan av
rädsla. De kan därför utan vidare kasta sig mot
en oundviklig död, bara de lyckas orsaka dig
lite skada samtidigt.

Det här ger Assault on Dark Athena en
kuslig stämning. Det finns liksom just inga
människor att tala med och det är nästan så
man saknar alla ruskprickarna som huserade
på Butcher Bay. De enda som har sinnet i

behåll är ondingarna som driver slavhandeln,
ledda av Revas. En gammal bekant till Riddick
som han tidigare kommit på kant med.

En stor skillnad mot föregångaren är att
Riddick denna gång inte är någon fånge.
Tvärtom. Man springer fritt omkring precis där
man vill och man kan ledigt plocka upp

fiendens vapen. Det gör att Riddick denna
gång är betydligt bättre beväpnad och inte alls
behöver smyga på samma sätt som i finkan.
Redan tidigt i spelet har man en stadig arsenal
av puffror och några våldsamma närkamps-
doningar. Dessutom ges möjligheten att
fjärrstyra basens alla soldater för att lösa
uppgifter utan att riskera Riddicks liv. Ett rått
och brutalt inslag där de arma krakarna nyttjas
som kanonmat, eller varför inte som
dörrstoppar eller för att bromsa enorma fläktar.

Därmed, tack vare mer vapen, fler fiender

ENRASANDERIDDICK
CHRONICLES OF RIDDICK:
ASSAULT ON DARK ATHENA
Plattform PC/PS3/XBOX 360 Utvecklare
STARBREEZE Utgivare ATARI Speltyp ACTION

02-09

och större och mer öppna miljöer, förändras
hela spelets karaktär. Mer action, mer rakt på
sak. Fler problem kan lösas med hederligt
övervåld än genom tankeverksamhet. Just det
lugnare tempot där man fick tala med andra
människor, göra tjänster och överlista sina
motståndare var ju hela grejen för att levande
ta sig ifrån Butcher Bay, och jag har inte helt
bestämt mig ännu för om det ändrade tempot i
Dark Athena är till det bättre.

Något som är intakt är dock kontrollen över
Riddick. Den ljusskygga hårdingen är smidig
som en katt och ändå fullständigt blytung i
närkamperna. Han drämmer till som om
nävarna vore gjorda av cement. Kameran
panorerar ofta ut till ett tredjepersons-
perspektiv för att verkligen visa att det är
Riddick man spelar och moment som att gå
armgång, klättra i stegar eller uppsöka
sjukvårdsautomater visas alltid på detta sätt.
Något som tydliggör allt och förbättrar
spelkänslan. Precis som i det förra spelet.

Det mesta lovar väldigt gott för Chronicles
of Riddick: Assault on Dark Athena. Det är
ursnyggt, storyn engagerande, stämningen
kuslig, Riddick stenhård och spelkontrollen
grym. Dessutom ingår hela Butcher Bay-
äventyret med omgjord grafik för alla som inte
spelat det, vilket betyder att det är ett riktigt
matigt spelpaket. Enda riktiga minuset är
multiplayer-delen som ännu inte står sig i
konkurrensen. Men räkna med en ny svensk
höjdare från Starbreeze om dryga månaden,
alltså.
_Jonas Mäki

BOSSA NOVA! Det blir flera spännande fighter i Dark Athena. Denna fläskige lirare utgör spelets
allra första boss. Genom att leverera en snygg combo avslutas striden med en blodig avslutning.

SCHLAKT! Riddicks nya sågklingor/ishackor är ett par riktigt
ruggiga närstridsvapen som orsakar massor av skada.

Stenhårt och spännande. Starbreeze tycks ha gjort
det igen, men fila lite på multiplayer-delen...

!
Gamereactor förhandsanalysERAR

TERMOMETER

Fången på en fientlig rymdbas och intergalaktiskt efterlyst, en helt vanlig dag för Richard B. Riddick

BARNFÖRBJUDET På en dåligt upplyst rymdbas ute i kolsvarta rymden finns det givetvis gott om tillfällen för Riddick att nyttja sin förmåga att se i mörker. Lyckas 
du smyga på någon bakifrån gör Riddick proceduren löjligt kort och ytterst brutal. Det här spelet kommer att förtjäna sin 18-årsgräns, om vi säger så.

Premiär 27 MARS

Det finns nästan inga
människor att tala med
och det är nästan så man
saknar alla ruskprickarna
från Butcher Bay...

FÖR LÄNGRE TEXTER, ELLER 500 ANDRA BETA-TESTER: WWW.GAMEREACTOR.SE

I Escape From Butcher
Bay till Xbox fanns det
inget multiplayerläge. Alls.
I PC-versionen av samma
spel tillförde dock Star-
breeze ett sådant som
trots vissa häftiga idéer
aldrig blev särskilt
populärt. I Dark Athena
har Starbreeze utvecklat
en helt ny multiplayer-
komponent som känns
halvdan, såhär på förhand.

MULTIPLAYER

FAKTA!

Betorna i augusti  09-01-28  19.11  Sida 5



02-09
GAMEREACTOR FÖRHANDSTESTAR KOMMANDE SPELBETATEST

I början av Godfather II
stryker förra spelets
huvudperson, Aldo
Trapani, med i ett
flyktförsök från Kuba -
och Michael Corleone ger
istället spelare (du!)
makten att bygga vidare
på familjens verksamhet.
Godfather II utspelar sig
på tre platser, i tre olika
städer. Havanna, Miami
och New York. Av dessa
tre har vi på Gamereactor
tjuvkikat på Havanna och
New York City.

GETTIN JIGGY

FAKTA!

argsintmafioso

Det börjar lite som en instruktionsvideo för hur
du bäst lyckas som skurk. Gangsterverksam-
het for dummies, typ. Instruktionsvideo på
instruktionsvideo förklarar hur jag utpressar,
skrämmer, mördar, mutar och korrumperar.
Det är oroväckande pedagosiskt och smidigt
utformat. Nästan lite otäckt. Men jag lyssnar
och lär. Jag vill ju kunna utpressa, misshandla,
slå, mörda, döda, stampa, skjuta, hugga, kapa,
smuggla, råna och stjäla. Förlåt mig mamma,
men det är det roligaste jag vet.

Trots detta. Trots min fabläss för digitala
gangsterfasoner har jag såhär långt rätt svårt

för Godfather II. Tyvärr. Det känns efter fem
timmar med förhandsversionen inte riktigt så
polerat, genomtänkt och varierat som jag hade
hoppats på. Eller som EA berättat.

Ett par stora nyheter har dock tillkommit.
Och även om de rent spelmässigt till en början
framstår som krångligt jobbiga blir de snabbt
naturliga i ett ganska invecklat spelsystem,
och flera av EA:s idéer rekommenderar jag
härmed Rockstar att stjäla. Dels eftersom de
är förbannat bra, men även eftersom EA stulit
allt annat från Rockstars trendsättande Grand
Theft Auto-serie.

Godfather II handlar mycket om att, en
gång för alla, bygga en hierarki av
underhuggare, rånare, tjuvar, mördare och
smugglare. Det är inte längre du som själv
måste ta hand om all skitgöra, utan kan efter
några speltimmar anställa stora grupper av
kriminellt avskum som röjer runt i New York
och utför moraliskt förkastliga arbetssysslor.

Det handlar om att bygga ut familjen. Bli en
“don”. Bli gudfadern. Sitta där i slutet med
bomull fulla truten, en smällfet raskatt på
skrivbordet och bara kackla om respekt. Såhär

på förhand känns det som om EA varit smarta i
sina ambitioner om att skapa ett fullskaligt
maffiakrig.

Storyn börjar på Kuba. Trött gammal
gangsterfarbror förklarar att Kuba är viktigt för
familjen Corleone och att expansionen av
familjen precis har påbörjats. Sekunden senare
bombar skjutglada rebeller hela ön och du flyr
tillsammans med Michael Corleone och hans
lättskrämda brorsa Fredo. Ditt namn är Dominic,
du får själv utforma hur din gangster ska se ut,
och sekunden senare står du utanför Corleone-
familjens plyschklädda herrgård med en himla
massa updrag att ta itu med.

Ambitionsnivån är hög, och vissa delar lovar
gott. Men hinner EA realisera allt och sätta ihop
ett spel som kan tävla med GTA IV?
_Petter Hegevall

Petter designade sin gangster
med stor nogrannhet. Han
blev jämnfet med fin frisyr
samt en klassisk vinröd
gangsterskjorta. Gillar att
sikta på oskyldiga tanter gör
han också.

Se upp, gamla tant!

Godfather II handlar mycket om att, en gång
för alla, bygga en hierarki av underhuggare,
rånare, tjuvar, mördare och smugglare...

THE GODFATHER II

Premiär 2009

Plattform PC/PS3/XBOX 360 Utvecklare EA
Utgivare EA Speltyp ACTION

Seg spelkontroll och ful grafik imponerar inte. Djupt
spelupplägg och tung story gör det, däremot.

TERMOMETER!
Gamereactor förhandsanalysERAR

INGEN GTA IV-GRAFIK DIREKT Förhandsversionen av Godfather II skvallrar om en lite seg och
ibland för motsträvig spelkontroll samt detaljfattig och jämnbrun grafik.

Petter har skjutit tanter och smiskat småskurkar...

22 www.gamereactor.se
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När nöden infinner sig i Prey finns det inte mycket annat att göra
än att öppna dörren till detta helkaklade dass. Kriget mot
rymdsnubbarna får vänta. Synd bara att killen före dig glömt
spola. Innehållet i tarmen som tömdes fick aldrig den sista färden.
Istället fick korven ligga och sakta lösas upp i ett vatten som
efterhand blivit ett med avföringen. Stanken av urinfläckat kakel
ligger som en tjock matta i näsborrarna. Men toalettstädning har
bortprioriterats till förmån för kriget mot det utomjordiska hotet.

Plattform: PC/PS3/360  Utgivare: Take 2

PREY

Inte nog med att Marcus Fenix dömdes för ett brott han inte
begått, eller aldrig fick chans att tvätta sin kära bandana. Han
fick sitta av sin tid som krigsförbrytare i en sotsvart cell inredd
med en brun toastol utan vatten eller möjlighet att spola. Hur
Epics hårde hårding gjorde då det pockade på bak i tarmen, vill
Cliffy fortfarande inte erkänna. En sak är dock säker, han
nyttjade aldrig WC:n.

Plattform: Xbox 360  Utgivare: Microsoft

GEARSOFWAR

PISSPAUS3.0
Här kommer den. Den sammanfattande toalettpausen, innan vi lämnar porslinet ifred ett par år...

Vi hade trott att WC:n i Fear 2:
Project Origin skulle vara omänskligt
läskig. Fylld med döda tanter och
gastar. Proppad av spöken och onda
andar. Men icke. Istället möttes vi av
en rysligt polerad och direkt trevlig
toalett på tjusigt marmorgolv.

Plattform: PC/PS3/360  Utgivare: Warner

FEAR2
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Den ”utländska” modellen av toaletter, där den främre
delen av ringen av någon anledning har prioriterats
bort, är något som skapar stor otrygghet och ångest
hos redaktionen när vi är ute på spelresor. I Condem-
ned 2 är muggringen av denna modell och dessutom
saknas ryggstöd, vilket förstärker obehaget och
känslan av utsatthet. Det är svårt att avgöra vad som är
värst; de rabiata, järnrörsviftande uteliggarna i rummet
bredvid eller denna absurda avvikelse till vattenklosett.
En av många sköna mindfucks i Condemned 2.

Plattform: PC/PS3/360  Utgivare: Sega

CONDEMNED2

När det är det dags för benhårda
zombiestamparen Chris Redfield att

släppa lös tjocktarmen tvingas han göra
det “Afrika-style” utan varken skön

sittring, bekväma handikapphandtag eller
sammetsmjukt Edet-papper. Chris får

hålla till godo med ett otrevligt litet hål rätt
ned i marken, vilket gör at han hellre håller

sig till zombie-mardrömmen är över.

Plattform: PC/PS3/360  Utgivare: Capcom

RESIDENT EVIL 5

I Silent Hill möter man sitt öde och får stå till svars för de val man gjort i livet. Ett exempel är den trasige mannen spelaren möter på dass. En man med smak för det goda i
livet. Ingenting förvägrade han sig själv. Burritos med kött och bönor. Litervis med kaffe och wienerbröd. Fransk ostgratinerad löksoppa och linssallad till. Och allt detta
utan att någonsin ta ut lösprillan ur käften. Buken och tarmarna blev så uppsvällda av ruttnande likdelar, flott och giftiga gaser att kroppen inte kunde hålla ihop längre.
Och så stöp han på mållinjen, bara centimeter från sitt mål.Plattform: PS3/360  Utgivare: Konami

SILENTHILL: 
HOMECOMING

SPOLA EFTER DIG!
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Call of Duty; pliktens kall. När plikten kallar och
styggingar vill ta över världen springer man
givetvis till undsättning, men när naturen kallar
rusar man tamigtusan som med en raket i
röven. I Call of Duty 4 hittade vi en mugg som
dock får oss att bromsa upp en aning. Det
universiella problemet med idioter som aldrig lär
sig spola lär fortsätta i all evighet. Den dåliga
hygienen i detta badrum tycks också ha över-
kompenserats med “fräsch” kakelläggning.
Fram med Ajax-flaskan i stället, ni lurar ingen!

Plattform: PC/PS3/360  Utgivare: Activision

Call of Duty 4:
MODERNWARFARE

Städat, prydligt och med en toaring i
samma färg som ditt gatugängs typiska
färger. Kan det bli bättre? Ja. Klart det kan.
Knyt en moderiktig bandana runt pannan
och placera en liten kantig gummianka på
badkarskanten innan du avser att påbörja
tarmtömningen - och du har skapat
perfekta förhållanden för dina bestyr.
Volitions städade gängtoalett utses
härmed till spelvärldens absolut trevligaste.

Plattform: Xbox 360  Utgivare: THQ 

saints row

Det sägs att ett tangentbord inhyser fler
bakterier än en toasits. Stämmer det så vill
vi inte ens tänka på vart du har haft dina
händer. Tvätta dem genast med både
bensin och läkarsprit, eller koka dem i tio
till femton minuter. Inte ens om tjock-
tarmen vibrerade likt strängarna på Geddy
Lees basgitarr skulle vi vilja slå oss ned på
denna svartmögelinfekterade bakteriehärd. 

Plattform: PC/PS3/360  Utgivare: Sega

THE CLUB

Att gå på muggen mitt under de mest
vildsinta stridigheterna under hela andra
världskriget, hade man förmodligen inte
tid med. Det är därför föga överraskande
att faciliteterna i Call of Duty: World at
War knappt sett en skurtrasa. Ringen är
gammal och kantstött, kaklet jämbrunt
och snuskigt och här saknas det
toapapper.

Plattform: PC/PS3/360  Utgivare: Activision

CallofDuty:
WORLDATWAR
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Om en toalett kunde lida av personlighetsklyvning så skulle
den antagligen se ut ungefär så här. Det är som om man har
tagit Howard Hughes vattenklosett och placerat den i Mötley
Crües replokal. Det ser ut som om man har använt precis
allting för att ta hand om sina badrumsbehov förutom just
toaletten. Toalettborsten känns dock väldigt rätt, för i ett spel
där man skiter med livet som insats så känns det också väldigt
viktigt att kunna sopa igen alla möjliga tänkbara spår efter sig.

Plattform: PC  Utgivare: EA

CRYSIS

När det pockar på bak i tarmen är yttre rymden inget särskilt trevligt ställe att vara på. Speciellt inte om man brytit sig in i en avskalat
ogästvänlig forskningsbas där endart hjärndöda kloner och tokarga ruskprickar formade av åratal av hårt mördande i galaxen, utför sina
behov. Riddick är dock inte den som är den utan tar med sig sina sylvassa sågklingor på dass. För säkerhets skull.

Plattform: PC/PS3/360  Utgivare: AtariRIDDICK: ASSAULT ON DARK ATHENA

James Bond jagar skurkar hela dagarna. Han äter löjrom, dricker
drinkar med oliver i och kör Aston Martin. När tarmen säger stopp
och det obligatoriska besöket till “da shitter” stundar har han turen
att snubbla över Activisions tveklöst mest välskötta faciliteter.
Städat, snyggt, prydligt och med härligt mossgrönt 80-tals-kakel.

Plattform: PC/PS3/360/Wii  Utgivare: Activision

007:quatumofsolace

www.gamereactor.se 27

pisspaus3  09-01-28  18.32  Sida 4



AMILO 3000 Notebook-serien med Intel® Centrino® 2 processorteknologi

gör ditt liv på resande fot bekvämare än någonsin förr.

Säkrare, enklare, tryggare.
Hjälper till att hålla din personliga information privat.

Det går med Windows Vista®

Läs mer: www.amilo-spillproof.se

Njut av underhållning med inspirerande innovationer

och spännande funktioner:

*Mer information om spillskyddsfunktionen fi nns på www.amilo-spillproof.se

Innovations that make sense:

Nya AMILO Xi 3650 med
spillsäkert tangentbord

AMILO Xi 3650  från 13.990:-

Intel, the Intel logo, Centrino and Centrino Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. 

Fujitsu Siemens Computers rekommenderar Windows Vista� Home Premium

inkl. moms

  Intel® Centrino® 2 processorteknologi med Intel® Core™ 2 Duo processor

 Äkta Windows Vista® Home Premium

 Spillsäkert* tangentbord – systemets skydd mot oavsiktligt spilld vätska

  Hybrid Graphic – den ultimata balansen mellan prestanda och mobilitet: välj 

mellan bättre grafi kprestanda eller längre batterilivslängd med en knapptryckning

225x297_SpillPr_GameReactor.indd   1225x297_SpillPr_GameReactor.indd   1 18.12.2008   13:57:45 Uhr18.12.2008   13:57:45 Uhr



RECENSIONER
OBEROENDE, RÄTTVISA SPELTESTER

LITA PÅ VÅRA OMDÖMEN

Läs över 1300 recensioner: www.gamereactor.se

Varje månad bedömer våra erfarna recensenter de senaste
spelen. Vi testar alla spel noggrant så att du slipper gå på
några minor i spelbutiken…

WWW.GAMEREACTOR.SE Vill du gräva ned dig i Sveriges djupaste och bästa recensionsarkiv med över 1300 recensioner? www.gamereactor.se

Call of Duty: World at War 7/10
PC/PS3/Xbox 360
Animal Crossing: 
Let's go to the City 7/10
Wii
Prince of Persia 7/10
PC/PS3/Xbox 360
Shaun White 
Snowboarding 7/10
PC/PS3/Xbox 360

The Last Remnant 6/10
Xbox 360
Lips 6/10
Xbox 360
Skate It 5/10
Wii
Sonic Unleashed 5/10
PS2/PS3/Wii/Xbox 360
Spyro: Dawn of the Dragon 5/10
Alla

1/10 Självplågeri    2/10 Uselt    3/10 Hemskt    4/10 Dåligt    5/10 Medel    6/10 Okej    7/10 Bra    8/10 Mycket bra    9/10 Fantastiskt    10/10 MästerverkGAMEREACTORS BETYGSNYCKEL

GAMEREACTOR#63 Är du lika arg, ettrig, ilsken och glömsk som redaktionens egen argbigga 
Jesper Karlsson? Då har du säkert glömt förra månadens betyg:

Rock Band 2 9/10
PS2/PS3/Wii/Xbox 360
Left 4 Dead 8/10
PC/Xbox 360
Naruto: The Broken Bond 8/10
Xbox 360
Resistance 2 8/10
PS3
Banjo: Nuts & Bolts 8/10
Xbox 360

KILLZONE2
Guerrillas efterlängtade uppföljare regerar. Hårt!
Hegevall har betygsatt årets hittills bästa...

MANADENS SNYGGASTE
.
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ag har stirrat in i döende kamraters
hopplösa ögon. Jag har sett krig i alla
dess former. Jag har krigat överallt. 

På Jorden, i rymden, på havets botten och i
främmande galaxer. Världen är ett bättre ställe
tack vare mig. Jag har slagits för freden, för
friheten och för människans överlevnad så
många gånger att jag inte längre ifrågasätter
min vilja att döda. Det sker automatiskt. De där
hemma kommer aldrig att förstå.

Jag trodde att jag hade sett allt. Slagits mot
alla typer av motstånd, på alla olika former av
slagfält. Men jag hade fel. Vrålande Combine,
arga Covenant eller skjutglada Chimera hade
aldrig kunnat förbereda mig på vad som
väntade på Helghan. En övermäktig fiende med
oändliga mängder resurser, med konstanta
förstärkningar och ett överlägset vapen vi
aldrig hade förväntat oss. Kriget på Helghan
rasar, och jag slåss för mitt liv. För ditt liv. 
För vår överlevnad.

Killzone 2 är här. Fyra års ivrig väntan 
är över. 400 miljoner av Sonys pengar har
spenderats. Det är vinna eller försvinna för
holländska Guerrilla Games nu. Och jag är
övertygad om att de kommer att smaka
segerns sötma de kommande månaderna.
Detta är nämligen ett mästerverk. Ett action-
spel proppat av oförglömliga kvaliteter, som

ingen Playstation 3-ägare får missa.
För fem år sedan slogs jag på hemplaneten

Vekta, mot de muterade supermänniskorna från
Helghan. Efter ett århundrade av fred och
fridlyst vädjan om smart politik och med-
mänskligt agerande uppstod osämja bland
rymdkolonierna på Vekta. Många bröt sig fria
de stränga bestämmelserna på planeten och
flydde till Helghan, smutsig industriplanet med
usla levnadsförhållanden. 40 år senare kom
invasionen. Vekta hotades. Helghans soldater
var snabbare, starkare och hårt drillade i

högeffektiv krigsföring hårt inspirerad av
Nazitysklands Blitzkrieg.

Jag slogs för Vekta. För ISA. Och vi stred till
sista bloddroppen där för fem år sedan. 
Nu har vi omgrupperat, laddat om, förstärkt,
omstrukturerat hela infanteriet och precis
landat på Helghan, fyra kilometer utanför
huvudstaden Pyrrhus. Vårt uppdrag är att
tillfångata Helghast-kejsaren och Helghans
överhuvud Visare, och därmed förhoppningsvis
sätta stopp för fortsatta stridigheter.

Killzone 2 är en perfekt uppföljare. Det

Tyvärr gör sig Killzone 2 ganska
dåligt på bild. Rörelseoskärpan och
det effektiva systemet som reglerar
skärpedjupet gör bilderna suddiga.
I rörelse är Guerrillas uppföljare det
snyggaste konsolspelet som just
nu existerar.

riktigttoksnyggt

Petters resa till Helghan har varit en våldsam sådan. En resa som gjort honom oerhört upprymd
Plattform PLAYSTATION 3 Utvecklare GUERRILLA GAMES Utgivare sony Premiär 25 februari Antal spelare 1-64 (online) Testad Version PAL Rek. Ålder 16

MULTIPLAYERDÖD

FAKTA!

The Orange Box 9/10 
PLAYSTATION 3
Världens bästa spelbox
genom alla tider innehåll-
ande 40 timmar briljans...

SPELA ÄVEN

TIPS!

GenreACTION

J

VAPENLJUD Vapenljuden i Killzone 2 är helt fantastiska, även om den övergripande surround-mixen känns aningen ojämn.

KILLZONE2
Läs mer på www.Gamereactor.se!

Multiplayerdelen i Killzone
2 är... fantastisk. Upp till
32 spelare kan slåss
samtidigt när Helghast
och ISA-trupper drabbar
samman online. Allting är
klassbaserat och ju mer
du spelar, desto mer
medaljer får du vilket gör
det möjligt att uppgradera
sin soldat. Det finns även
ett spelläge där man som
klan tävlar om så kallade
“Valor Points” som precis
som medaljerna används
som valuta inför nästa
multiplayer-möte.

VI
.. ..DiG
AlskvArt 

spel #64
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Tomas Sevchenko (Sev) är
spelets hälte och den karaktär
som man själv kontrollerar
genom hela äventyret. Han är
fåordigt hård och... snaggad.

ISA-truppernas bäste
LÖJTNANT SEV

www.gamereactor.se 31
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vårdar ömt de bästa delarna från föregångaren,
och passar samtidigt på att förbättra precis
varenda liten beståndsdel. Kvar är den tunga
och militärstrategiskt realistiska känslan av
trovärdig framryckning under eldunderstöd.
Borta är den ryckiga skärmuppdateringen och
aningen svårbemästrade spelkontrollen. Detta
är fantastiskt, majestätiskt mästerligt och helt...
helt underbart. Killzone 2 är ett av de bästa
actionspelen på många år.

Helghan bjuder på en helt annan typ av
miljöer än kriget på den prunkande planeten
Vekta från det första spelet. Borta är de
lummiga trädgårdarna och välpolerade
stadskvarteren. I Killzone 2 slåss man istället i
sotiga, lortiga, ondskefulla industrimiljöer där
arkitekturen har mer gemensamt med Albert
Speers praktfulla modernism än låt säga Halo-
universumets ultratypiska science fiction-
klyschor. Allt har paketerats i en skrud så
underbart attraktiv att alla andra Playstation 3-
spel idag framstår som direkt primitiva. Miljö-
erna innehåller en härlig detaljrikedom,

modelleringen är väldigt väl genomförd och
effektarbetet är genialt. Jag har aldrig
tidigare sett ljussättning och framförallt
skuggor som de i Killzone 2. Ljuset faller 
så naturligt, skuggorna är så komplexa och
färgerna så sparsamt effektiva att man inte
kan göra annat än jubla. Tillkommer gör
såklart genrens snyggaste animationer,
underbart läckra mellansekvenser samt en
övergripande design som verkligen inte
lämnar något att önska. Killzone 2 springer
förbi Gears of War 2 och kniper definitivt
titeln som världens just nu snyggaste
konsolspel.

Spelkontrollen är tung. Vapnen ger en
intensiv känsla av total närvaro och
fiendesoldaternas hesa väsande och
obligatoriska, mörkgula ögon, ger mig kalla
kårar. Killzone 2 är krig när det är som allra
häftigast. Oförlåtande, utmanande, snyggt,
varierat och fantastiskt underhållande.

Det råder ingen tvekan om följande;
Killzone 2 är Sonys bästa spel på många år.
Detta är precis så monumentalt mäktigt, så
omvälvande vackert och så överdrivet
supercoolt att allt annat än Gamereactors
mastiga maxbetyg vore en skymf.
_Petter Hegevall

Visaris högra hand
GENERAL RADEC

Visari är planeten Helghans
överhuvud, en flintskallig och
hänsynslös visionär med
ondskefulla mål och
ambitioner.

Helghasts diktator
KEJSARE VISARI

huvudpersonerna

FÖR LÄNGRE TEXTER, ELLER 1500 ANDRA RECENSIONER: WWW.GAMEREACTOR.SE

TUNG STORY Storyn i Killzone 2 är sparsam, men cool. Men får inte reda på särskilt mycket alls om vare sig Helghanerna eller planeten Helghan. Istället kastas
man in i den ena eldstriden tuffare än den andra mot frustande Helghast-soldater som både är taktiskt drillade och mycket pricksäkra.

SMARTA FIENDER

HÄRLIGA VAPEN

HIMMELSKT LJUS

LORTIGT, SOTIGT OCH JÄVLIGT

Mot slutet av Killzone 2 byter general Radec ut de vanliga
Helghast-soldaterna mot specialtränade “Elites” och
Killzone 2 går från “svårt” till “supersvårt”. Elitsoldaterna är
snabbare, skjuter bättre och attackerar i små grupper där de
främre soldaterna attackerar med kniv medan de bakre
lägger kraftig nedtryckande eld.

SPECIALSOLDATER

KRIGSZON
Njutbara ögonblick i Killzone 2

Det finns 12 olika vapen I Killzone 2 och alla är fantastiskt
roliga att använda, alla utom granatkastaren. Standard-
geväret är samma ISA-puffra som i det första spelet och
fungerar bra. Man gör dock rätt i att byta ut det så snart
man snubblar över Helghast-soldaternas kraftfullare dito,
som också skjuter grövre kaliber.

Ljuseffekterna och det sätt som Guerrillas egenutvecklade
grafikmotor renderar realtidsskuggor på är den snyggaste
delen av Killzone 2. Faktum är att ljuset gör Killzone 2 till det
snyggaste konsolspelet på marknaden just nu, och har vid
flera tillfällen fått oss på redaktionen att tappa andan.

Helghast-soldaterna i Killzone 2 är smarta. Smarta, snabba
och väldigt roliga att kriga mot. De rör sig realistiskt tack
vare supersnygga animationer, och de söker skydd innan
de börjar skjuta. Slänger man en granat varnar de varandra
och inte helt sällan blir man flankerad av dem.

taktiskt krävande Det gäller att spela Killzone 2 som man spelar Rainbow Six, ungefär. Skjuta från skyddad position, rycka fram stötvis och med stor försiktighet.

Det första spelet står stadigt än idag som ett av de mest
förbisedda actionspelen någonsin. Det var snyggt, härligt
designat och väldigt svårt. Att uppföljaren skulle visa sig
vara en kraftig förbättring vad gäller varje liten bestånds-
del rådde det aldrig några tvivel om. När nu Killzone 2
äntligen är här är det därmed svårt att inte låta sig själv
förtrollas av den digitala magi som holländska Guerrilla
här bjuder på. Hårt, snyggt och väldigt utmanande.

2:a

Det bästa actionspelet till Playstation 3.
Sammanfattning:

Av: Jonas Mäki  Som: Är kompis med Radec

9/10

ETTANDRAOMDÖME

Radec är Visaris högre hand,
Helghast-styrkornas högste
höns. Han är den som vaktar
Visari, och därmed måste
förintas.

Helghan är en mörk planet. En lortig planet. En ondskefull
planet. Till skillnad från den grönprunkande och arkitekturellt
slående planeten Vekta (från det första spelet) utspelar sig
striderna den här gången i ett industripräglat helvete helt
utan varken vegetation eller färg.

BETYG 10/10
KRIGET RASAR

Grafik 10/10 Ljud 8/10 Spelbarhet 9/10 Hållbarhet 10/10

+

-

Underbar design, fantastiskt ljussättning, briljant spelkontroll, 
18 timmar långt äventyr, genial multiplayerdel, bra animationer
Ojämn ljudmix
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et räcker med att greppa spakarna för
att omedelbart känna sig hemma med
Street Fighter IV. Det har ett totalt

renoverat spelsystem med finesser som
kommer ta åratal att upptäcka, utan att för 
den sakens skull kännas obekant.

Nästan hela den gamla Street Fighter II-
ensemblen är tillbaka, några bekanta från andra
Street Fighter-delar plus flera helt nya förmågor
och gemensamt för dem alla är att de sparkar
stjärt. Hårt. Allt som var för krångligt i Street
Fighter III har åtgärdats och det som var för

enkelt i Street Fighter Alpha har stramats till.
Det ger närmast perfekt balanserade slagsmål
som förvandlar varje strid till en hjärnornas
kamp lika mycket som de flinka fingrarnas.

Visst har enstaka spel dröjt länge att få en
comeback, men det är drygt åtta år sedan vi
fick det senaste riktiga Street Fighter-spelet,
och man behövde inte vara särskilt
pessimistiskt lagd för att börja tro att det aldrig
skulle hända igen. Därför var förväntningarna
nästan löjligt höga redan samma dag som
Street Fighter IV äntligen utannonserades i

DUBBEL ATTACK! Förutom energimätaren finns två mätare nedanför karaktärerna, som fylls på när du tar stryk eller ger
stryk. Båda resulterar i en kraftfull ultra- respektive superattack som kan vända striden till din fördel.

GAMEREACTORTESTARNYASPELRECENSIONER

slutet av 2007.
Var ska jag börja? Jag börjar med

karaktärerna, de kämpar som är spelets hjärta,
de ikoner och idoler som en gång fick oss att
kasta pappers-Hadouken, öva in judokast och
fundera på hur man egentligen utför en Flash
Kick utan att bryta nacken av sig. Att stoppa 
in alla tolv originalen är visserligen lite väl
konservativt men samtidigt briljant. När allihop
byttes ut mot nya, fräscha ansikten med
liknande stilar i trean svek publiken, och var
väl en anledning till att serien mer eller mindre
försvann. Men samtidigt känner jag hur
fullständigt överlägsen den här ensemblen är
jämfört med alla andra fightingspel. Om jag
någon gång skulle tröttna på min handfull
favoriter kan jag plocka fram precis vem som
helst på måfå, det må vara Honda eller Balrog

För dig som växt upp med
Street Fighter-spelen kommer
den grafiska stilen i Street
Fighter IV förmodligen att
resultera i glädjevrål och
våldsamt fnittrande. Designen
känns sådär perfekt nygammal
och den tekniska biten är
underbart välgjord.

UNDERBART SNYGGT!

Capcoms kultförklarade fighters slåss igen, och Mikael Sundberg är fullkomligt lyrisk...

D

Plattform Ps3/XBOX 360 Utvecklare CAPCOM Utgivare CAPCOM Premiär UTE NU Antal spelare 1-2 Testad Version X360 (PAL) / PS3 (PAL) Rek. Ålder 12

Street Fighter IV är ett
arkadspel och är utvecklat
för en (digital) spak och
sex stycken slag- och
spark-knappar. Därför
fungerar spelet allra bäst
med en arkadsticka, och
två olika sådana kommer
att släppas i samband
med spelet, även i Europa.
Eftersom både Playstation
3 och Xbox 360 har
halvdåliga styrkors är en
sticka klart rekommen-
derad för den seriöse
fighting-spelaren.

ARKADKONTROLL

FAKTA!

streetfighter IV
GenreFIGHTING Läs mer på www.Gamereactor.se!

Det finns massor att älska i Street Fighter IV. Mängder.
Grafiken är urläcker, spelsystemet gammalt och fräscht
på samma gång och de nya karaktärerna känns
verkligen lyckade. Med detta sagt är Street Fighter IV
inte felfritt utan lider en aning av de onödigt tillkrång-
lade supermätarna och det lite sega tempot. I övrigt 
är detta ett klockrent fightingspel.

2:a

En ljusblå Hadouken rätt i plytet...
Sammanfattning:

Av: Jesper Karlsson  Som: Är släkt med Ken

8/10

ETTANDRAOMDÖME

32 www.gamereactor.se

Virtua Fighter 5 9/10 
PS3/Xbox 360

Sega bjuder på briljant
spelsystem med massa
djup och fula animationer.

SPELA ÄVEN

TIPS!

STORSTA
SVERIGE

S

SPELSIT
E

www.gamereactor.se

. .
MER LÄSNING:
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RUFUS - SUPERFETTOT

GOUKEN - MÄSTAREN

CRIMSON VIPER - HEMLIG AGENT

ABEL - DEN MYSTISKE

El Fuerte är en maskerad smiskare som kombinerar sina
blixtsnabba wrestlingmoves med att laga enchiladas. Till
skillnad från Abel och Viper som är ordentligt insyltade i
intrigerna vill han bara möta nya kämpar och lära sig
spännande recept från hela världen. En tekniskt utmanande
karaktär som kräver en del träning.

EL FUERTE - ARGE KOCKEN

Vi berättar om de nya kämparna

Gouken är en av Street Fighter-seriens mest omtalade
karaktärer, och ändå har han aldrig varit med förrän nu. Han
skulle ha dödats av sin bror och rival Akuma i en duell för
sju år sedan, men tydligen överlevde han och tänker nu
hjälpa sina elever Ryu och Ken vidare på deras svåra väg.

Crimson Viper, som egentligen heter Maya, är hemlig agent
och drar i Street Fighter IV på sig högteknologisk strids-
utrustning som låter henne göra explosiva sparkar och
elektrifierande slagkombinationer. Med detta som vapen 
har hon infiltrerat organisationen S.I.N.

Rufus är en minst sagt överviktig biker som oftast syns
hänga på sjaskiga motorvägshak, men skenet bedrar. Han
är både lättanvänd och ytterst farlig med sin kombination
av blixtsnabb kung fu och ren kroppsmassa. Han trivs inte
alls med att Ken anses vara Amerikas främste kämpe och
tänker ändra på den saken.

Den ärrade MMA-kämpen Abel är den mest normale av de
fyra nya och bjuder på en skön stil med snabba nertagni-
ngar, brutala kast och hårda slag. Sambo blandat med
Pancreas, typ. En ouppmärksam motståndare kan snabbt få
bita i gräset, men samtidigt är han sårbar mot figurer med
avståndsattacker och kräver att man håller sig i rörelse.

11-08

eller Blanka som jag generellt aldrig spelar, och
veta precis var jag har dem. För Street Fighter
II och alla dess egenheter sitter i ryggmärgen,
för all framtid. Men nu är inte Street Fighter IV
bara en tredimensionell remake på samma
gamla spel, utan en blandning och utveckling
av all den spelmekanik som har förekommit
genom åren. Spelets hjärna är en intuitiv
spelkontroll som gör det lika tillfredsställande
för två nybörjare att hoppsparka varandra till
döds som det är för två absoluta proffs att
avvaktande pressa varandra med väl avvägda
projektiler, leta öppningar och utnyttja det nya
fokus-systemet till max. På nivåerna nånstans
däremellan, där redaktionen trots allt ligger,
innebär den perfekta kontrollen bara match
efter match av ren spelglädje.

Vi visste redan för åtta månader sedan att

Street Fighter IV var mästerligt, när det
släpptes i de japanska arkadhallarna. Men
konsolversionen av Street Fighter IV är mer
än bara en arkadkonvertering. Det bjuder på
ett strålande träningsläge som lär ut allt från
de allra mest grundläggande slagen till långa
komplicerade kombinationer, så att nybörjare
har en chans att komma ifatt lite. Dessutom
finns massor att syssla med sedan
slutbossen Seth är dängd och besegrad. 
Och framför allt bjuder det på ett välgjort
onlineläge som låter oss mucka gräl runtom i
världen och hitta precis den motståndare vi
vill ha, oavsett om vi söker efter den allra
hårdaste turneringsmästaren eller bara nån i
stan med bra ping.

Jag kan inte låta bli att tycka att
presentationen känns som ett saligt hopkok
av en massa olika stilar (de tecknade mellan-
sekvenserna är direkt fula). Petitesser. Street
Fighter IV uppfyller alla högt ställda förvänt-
ningar och är ett av de bästa fightingspelen
någonsin. Jag rekommenderar dig att köpa
det. Och slåss för livet.
_Mikael Sundberg

DESIGNKROCKAR

FAKTA!

LITE MER FOKUS, TACK! Fokusattacker gör du genom att
hålla in mellanslag och mellanspark. Då absorberar du nästa
attack och kan sedan slå tillbaka med en starkare attack
som lämnar motståndaren öppen för en rejäl kontring.

ONLINE Även om det optimala är att sitta och svära åt varandra i soffan har Capcom sett till att det finns goda ursäkter att gå online. Många av spelets
achievements/troféer och annat upplåsningsbart mums går bara att få tag på genom att mäta sina krafter mot resten av världen.

FÖR LÄNGRE TEXTER, ELLER 1300 ANDRA RECENSIONER: WWW.GAMEREACTOR.SE

NYAFIGHTERS
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Spelet har en skön, kaxig
stil som blandar den
färggranna estetiken hos
de tidigare spelen med
superfräsch teknik och
läckra animationsdetaljer.
Därför är det märkligt att
mellansekvenserna är
tecknade på samma nivå
som vilken dussinserie
som helst, och att
startmenyerna bjuder på
hemsk pojkbandspop.

BETYG 10/10
GUDOMLIG FIGHTING

Grafik 9/10 Ljud 8/10 Spelbarhet 10/10 Hållbarhet 10/10

+

-

Perfekt spelkontroll, underbar design, påkostat onlineläge,
superhärligt karaktärgaleri, ljuvligt online-läge
Fula mellansekvenser

DAMTROSA
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är ruskpricken Alma visar sig för
första gången sedan kärnvapen-
sprängningen i slutet av det första

spelet, fnyser jag lite lätt. Hård som jag är.
“Vem fan är egentligen skraj för en ful unge
med blött hår?” frågar jag Jonas som sitter
bredvid mig i soffan och biter på naglarna. 
Han svarar inte.

Fem timmar senare biter även jag på
naglarna. Mellan varven åtminstone. Och vi
snackar inga små minibett heller utan
skräckslagna tuggor ur darrhänta fingertoppar.
Samma blöta stiff-unge har skrämt slag på
mig. Igen. Fear 2 är skräcken återupplevd, och
jag har lika roligt som sist. Nästan i alla fall.

Storyn i Fear 2 tar sin början en dryg
halvtimme innan slutet i Fear. Hängde du
med? Man spelar inte längre som den
anonyme “Point Man” utan axlar denna
gången rollen som specialpolisen Michael
Becket. Uppdraget är enkelt. Battla Almas
skräckscenarion samtidigt som du röjer dig
fram genom horder av klonade supersoldater
för att i slutändan finna svaret på varför
jättebomben briserade i slutet på föregång-
aren. Frågor behöver svar, och det mesta
hänger, som vanligt, på dig.

Förutom att hjälten är ny och att Alma är
argare än vanligt, är det mesta sig likt. Fear 2:

Project Origin handlar om täta eldstrider i trånga
korridorer, där du uppmuntras att använda slow
motion-effekten för att sakta ned tiden och
bevittna hur dina fienders kroppar förvandlas till
seg sylt. Sakta.

Pluskontot i Fear 2 utgörs, precis som förra
gången, av våldsbaletten som uppstår då man
öppnar eld i ultrarapid mot fienden, de coola
vapnen och den krypande skräcken som här
bjuds. På minuskontot hittar vi den föråldrade

grafiken, den bristfälliga variationen och
avsaknaden av öppna miljöer.
_Petter Hegevall

Detta är de tuffare av spelets
vanligaste fiender. En fram-
klonad, tung soldat täckt av
skydd vilket gör det lite
svårare att skjuta ihjäl
honom än de mest spröda
drönarfienderna.

TUNGA KLONER

N

Plattform pC/PS3/Xbox 360 Utvecklare MONOLITH PRODUCTIONS Utgivare WARNER Premiär UTE NU Antal spelare 1-12 Testad Version PS3 (Pal) Rek. Ålder 18

När Fear 2 påbörjades
hette spelet inte Fear 2.
Det hette ingenting. Fear-
namnet ägdes av Vivendi
Universal som själva
tänkte utveckla en egen
uppföljare. Efter en massa
strul och ett fläskigt bud
från Warner (utgivaren av
Project Origin) kunde
dock Project Origin döpas
om till Fear 2: Project
Origin. Fear 2 har dock
ingenting att göra med
expansionerna utan
startar direkt där det
första spelet slutade.

NAMNTRUBBEL

FAKTA!

FEAR2:projectorigin

TRIST GRAFIK Fear 2: Project Origin är inte fult. Inte alls. Men heller inte särskilt toksnyggt. Det ser väldigt mycket ut
som det första spelet, helt enkelt. Som snart fyller tre år.

Genreaction Läs mer på www.Gamereactor.se!

BETYG7/10
njutbar action

Grafik 7/10 Ljud 6/10 Spelbarhet 8/10 Hållbarhet 6/10

+
-

Intensivt tempo, coola vapen, härliga skräckmoment
Gammal grafik, enformiga eldstrider

Kollektiv droppa i brallan då Monolith äntligen återvänder till Almas sotsvarta källare...

34 www.gamereactor.se

Prey 8/10 
PC/S3/Xbox 360

Human Heads kolsvarta
rymd-shooter är ett minnes-
värt och stenhårt actionspel.

SPELA ÄVEN

TIPS!
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måste konstant hålla tungan rätt i mun för att
inte åka av.

Race Pro erbjujder välgjord racing, men
fartkänslan är blek och presentationen är
horribel. Utbudet av banor och fordon känns
dessutom både snålt och tråkigt. När man ska
ta sig genom en racingkarriär, delta i mäster-
skap eller helt enkelt göra något annan än köra
bil, möts man av kanske årtiondets absolut
tråkigaste menyer. Texten är svårläst, meny-
strukturen är under all kritik och flera gånger
tappar jag bort mig i den identitetslösa och
dåligt anpassade formen.

Överhuvudtaget har Race Pro en väldigt
spartansk och steril känsla omkring sig, det
saknas totalt inlevelse och atmosfär och de

långa laddningstiderna och de tråkiga banorna
får tyvärr spelet att verka mer gråtrist än det
egentligen är. Racingatmosfären är inte ens nära
på lika bra som i exempelvis Forza 2.

Om du kan bortse från det magra innehållet
och den trista presentationen, är detta ett
oförlåtande och supersvårt racingspel för de
inbitna. Något GTR 2 är det dock ej.
_Jesper Karlsson

RacePro
11-08

BETYG7/10
bra, men inget gtr 2

Grafik 6/10 Ljud 6/10 Spelbarhet 8/10 Hållbarhet 7/10

+
-

Bra fordonsfysik, massor med inställningar, realistiskt
Långa laddningstider, blek presentation, urtrist bilutbud

venska stoltheterna Simbin har gjort
sig ett namn på att utveckla avan-
cerade racingsimulatorer som på ett

snuskigt realistiskt sätt förmedlar känslan av
att ratta vrålåk på verkliga racingbanor. Race
Pro, Simbins hittills första konsolspel, levererar
mer eller mindre samma sak.

Race Pro innehåller en mängd inställningar
som gör det möjligt att anpassa spelupp-
levelsen helt efter egen smak. Nybörjare kan
smaska på maximalt med ABS-bromsar,
antisladdsystem och färgglada pilar som
indikerar bromslinjer. Proffsnötare kan givetvis
välja bort allt sådant trams och istället få sig en
semi-realistisk körupplevelse som bjuder på
massor av fingerfärdighet, tålamod och
utmaning. I proffsläget är fordonsfysiken mer
avancerad än i spel som Gran Turismo:
Prologue och Forza Motorsport 2 och man

omb Raider: Underworld till
Playstation 3 och Xbox 360 var en
rejäl återgång till klassisk Tomb

Raider-action med en Lara Croft i storform.
Men Wii-versionen är dock inte alls lika bra
och som vanligt handlar det om en klart sämre
version där man bara lagt till möjligheten att
skaka Wii-fjärr.

Något som givetvis fungerar sådär och i 
de allra flesta fall hade det varit både enklare,
smidigare och mer intuitivt att bara trycka 
på en knapp. Nu sitter jag där och ruskar
frenetiskt min Wii-fjärr för att få Lara att gå
snabbare. Framtvingat, och onödigt.

Alla delar av Wii-versionen fungerar
lyckligtvis inte lika illa. Det finns bland annat

gott om Wii-specifika pussel ute i Thailands
djungler och bland enorma maya-komplex.
Här får man ofta rita något, svetsa eller skjuta
prick för att lösa problemen. Även om dessa
delar känns lite som påklistrade minispel och
är alldeles för enkla, är variationen ändå
trevlig. Detta räddar dock inte Wii-Lara från 
ett klassiskt magplask.
_Jonas Mäki

MINISPEL Vid flera tillfällen får man lösa Wii-specifika pussel som oftast går ut på att peka på
något varpå det hela är löst. Det hela känns lite som minispel från Wario Ware.

Plattform WII Utvecklare CRYSTAL DYNAMICS Utgivare EIDOS Premiär UTE NU Antal spelare 1
Testad Version PAL Rek. Ålder 16

TOMBRAIDER:UNDERWORLD
Beväpna dig med din Wii-fjärr och gör dig redo

BETYG5/10
OMSKAKAD LARA

Grafik 7/10 Ljud 5/10 Spelbarhet 4/10 Hållbarhet 4/10

+
-

Bra variation, snygg grafik, grym bandesign, bra musik
Usel kamera, menlöst Wii-fjärrsviftande, platta ljudeffekter

Plattform XBOX 360 Utvecklare SIMBIN Utgivare atari Premiär 13 februari Antal spelare 1-4 Testad Version XBOX 360 (PAL) Rek. Ålder 16

S

T

Bilklasserna som finns
representerade är till stor
del bekant material.
WTCC-bilar från såväl nu
som 1987 finns med såväl
som ett fåtal racing-
modeller från Aston
Martin, BMW, Chevrolet,
Saleen, Spyker, Dodge
och Audi. Bland de lite
mer exotiska inslagen
finner vi den tråkiga Mini
Cooper, Caterham och
även Radical. Trots att
Formel 3000 och Formel
BMW finns med är
bilutbudet ändå för magert
och för dåligt varierat. Var
finns till exempel Porsche
och Ferrari?

BILUTBUDET

FAKTA!

GenreACTION

GenreRACING

FÖR LÄNGRE TEXTER, ELLER 1300 ANDRA RECENSIONER: WWW.GAMEREACTOR.SE

Läs mer på www.Gamereactor.se!
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Simbin konsoldebuterar men levererar inte det mästerverk Jesper Karlsson hade hoppats på

Jag älskar GTR och GTR 2. Det är två av de bästa
racingspelen jag överhuvudtaget testat, och jag åter-
vänder fortfarande regelbundet till Spa-banan i GTR 2.
Simbins första konsolspel är en spel- och innehålls-
mässig mix mellan GTR, GTR 2 och Race 07. Många
olika racingklasser, 11 banor. Men körkänslan är tråkigare
än någonsin och det känns inte lika realistiskt beträffande
bilfysiken som GTR 2. Tyvärr.

2:a

En blek TV-spelsdebut för svenska Simbin...
Sammanfattning:

Av: Petter Hegevall  Som: Äger en Evo IX

6/10

ETTANDRAOMDÖME
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GAMEREACTORTESTARNYASPELRECENSIONER

gentligen behöver väl House of the
Dead: Overkill ingen närmare presen-
tation. Det väller fiender och företrä-

delsevis zombies emot dig. Du är lyckligtvis
beväpnad med en ljuspistol av plast och ska
sedan skjuta prick på dem med närmast
omänsklig hastighet.

Ett fullständigt lysande koncept när Saturn
var ny och faktiskt småkul även till Dreamcast.
Men sedan dess har Sega blivit rejält frånåkna
av Namco som tagit ljuspistolkonceptet vidare
mot mer interaktivitet. Och inte tycks man ha
fattat vad som gått snett, visserligen slipper
man ladda om genom att skjuta utanför bilden
(det görs på A-knappen), men det är

fortfarande precis samma “rakt på sak”-action
utan finess. Det blir snabbt så hiskeligt svårt
att det känns mer som ett arkadspel gjort för
snabb vinst än ett genomtänkt Wii-spel. Nej,
jag känns som att ljuspistolernas era helt
enkelt är över. Det är inte kul längre och Sega
lever i det förgångna.
_Jonas Mäki

HOUSEOFTHEDEAD:OVERKILL

E

ag är oerhört stressad. Jag biter mig
i läppen i frenetisk takt och svettas
som en liten kulting. Kraftskölden

runt Covenant-basen måste sättas ur spel,
och mina tre Plasma Rhinos måste placeras
rätt för att få sikte mot den enorma, lila
bubblan. Men stridsvagnarna är oerhört sega.
Jag har inte heller mankraft nog att eskortera
dem, och samtidigt attackeras min bas av
Banshees. Detta är krig på femtioelva fronter
och jag har kul precis hela tiden.

Det är alltså dags nu, dags för Bungies
mörkgröna superhjälte att tillsammans med
arméer av likasinnande hoppa från action-
genren - till strategivärlden. Upplägget i Halo
Wars är klassiskt, men oerhört genomarbetat.
Min bas byggs ut och resurser samlas in för
att hålla igång krigsmaskinen. Jag bygger
Warthogs, Cobras, Rhinos och tränar infante-
rister och Spartans. Här finns dock ett tak på
antalet totala enheter, så det gäller att vara
extra taktisk.

Uppdragen är inspirerade, varierade och
proppade av sidospår i form av frivilliga
sidouppgifter och gömda dödskallar,
bonusföremål du kan använda för att ändra
spelförutsättningarna. Här finns gott om
anledningar till att pröva på de enskilda
slagen igen. Lägg till detta ett helgjutet
onlineläge och räkna med ännu fler timmars
råskoj.

Realtidsstrategi till konsol behöver en
oerhört genomtänkt spelkontroll för att funka,
och här skiner Halo Wars. Allt från att
uppgradera basen till att kommendera
trupperna är föredömligt utfört. Axelknapp-
arna väljer alla mina enheter, eller de som
syns på skärmen. På styrkorset aktiveras
kortkommandon som att hoppa direkt till min
bas.

Lika mycket som jag hatar hafsjobb bland
speltitlar så älskar jag genomarbetade,
mångfacetterade produktioner. Halo Wars är
en sådan, det får mig hela tiden att vilja spela
vidare, är svinkul i multiplayer och en av de
bästa titlarna i sin genre.
_Jonas Elfving

J

BETYG9/10
STRATEGISK PÄRLA

Grafik 8/10 Ljud 8/10 Spelbarhet 9/10 Hållbarhet 9/10

+
-

Sköna uppdrag, smidig spelkontroll, bra Halo-känsla
PC-kontroll är fortfarande bättre

HALOWARS

Nej tyvärr Sega, ljuspistolernas era är helt enkelt över 
nu i och med det femte House of the Dead-spelet...
Plattform Wii Utvecklare HEADSTRONG GAMES Utgivare sega Premiär UTE NU Antal spelare 1-2
Testad Version PAL Rek. Ålder 16

GenreACTION

GenreSTRATEGI

KRISPIGT KRIG Halo Wars är riktigt tjusigt. Terrängen, enheterna och alla byggnader är detaljerade och
väldesignade och att zooma in och se sina trupper hjälpas åt i en större strid, är ett sant nöje. 
Terrängen är varierad och här finns mängder av coola detaljer.

PROLOG House of the Dead: Overkill utspelas före tidigare delar i serien och hjälte är som vanligt
Agent G som här får sitt allra första uppdrag.

BETYG4/10
TRIST PISTOLSPEL

Grafik 5/10 Ljud 6/10 Spelbarhet 4/10 Hållbarhet 3/10

+
-

Coola zombies, skön övergripande design
Stel spelmekanik, på tok för svårt, oinspirerat upplägg

Halo-serien tar klivet från förstaperson till strategi i realtid – och Gamereactor är förtjusta!
Plattform XBOX 360 Utvecklare ENSEMBLE STUDIOS Utgivare MICROSOFT Premiär UTE NU Antal spelare 1-6 Testad Version PAL Rek. Ålder 16

DET KRIGAS Det är krig i Halo-universumet. På riktigt.

Läs mer på www.Gamereactor.se!
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11-08

et började med Battlefield 1942. Sen
kom Star Wars: Battlefront och tog
de öppna slagfälten till George

Lucas universum. Nu är det Gondors, Morias
och Mordors tur att tuktas. Kampen mellan
Midgårds goda folk och Saurons bödlar
fortsätter i ännu ett halvfärdigt spektakel från
Pandemic Studios.

Det första som slår mig när spelet snurrar
igång, är att det är brunt. Jättebrunt. Jag
visste faktiskt inte att det ens fanns så många
nyanser av brunt. Grafiken ser ut lite som
havregrynsgröt. Men krig är smutsigt, det får
man kanske acceptera. Vad man inte bör
acceptera, är hur misshandlad den tunga
Sagan om Ringen-licensen är i The Lord of
the Rings: Conquest. För det här känns inte
på långa vägar färdigt. Det känns inte
genomtänkt. Och framför allt är det inte 
roligt att spela. Inte alls.

Jag springer oengagerat omkring i ett
tredjepersonsperspektiv. Det finns tre
huvudattacker. En lätt, en mellanhård och en
tung som i viss mån kan länkas ihop till ett
fåtal kombinationer. Det hela resulterar i en
monoton och enformig slakt. En efter en faller

orcherna som furor för mitt svärd. Jag somnar
nästan.

Lite roligare blir det när jag gör extra bra
ifrån mig på slagfältet, och får chansen att
dra på mig hjälterollen som Gandalf. Den
kraftfulla “You shall not pass”-stöten med
trollkäppen fyller mig med ett litet uns av
tillfredställelse. Den varar tyvärr inte länge.

För striderna och stridsfälten är inget
annat än en stor besvikelse. Små, trånga
banor fyllda av osynliga väggar som hindrar
ens framfart gör ingen glad. Sen har vi den
urusla artificiella intelligensen. Mitt under en
kampanjbatalj i Morias gruvor bestämmer sig
mina medkämpar för att de hellre hoppar ner i
Morias mörka avgrunder än att slåss vid min
sida. Som om de egentligen helst vill slippa
skiten. Det kan jag i och för sig förstå.
_Daniel Steinholtz

Döda orcher och urtrist spelmekanik i Pandemics nya

D

BETYG4/10
BRUN ACTIONSOPPA

Grafik 4/10 Ljud 5/10 Spelbarhet 4/10 Hållbarhet 4/10

+
-

Bra soundtrack, många fiender
Sunkig grafik, usel artificiell intelligens, tråkig spelkontroll

Plattform PC/PS3/X360 Utvecklare PANDEMIC STUDIOS Utgivare ea Premiär ute nu Antal spelare 1-4 
Testad Version Playstation 3 (PAL) Rek. Ålder 16

TheLordofthe
Rings:Conquest

GenreACTION

OFRIVILLIG LUCIA-HUMOR Det finns flera olika spellägen både online och offline. Min favorit är Hero
Team Deathmatch. Ett ofrivilligt komiskt spelsätt där alla är hjältar. Känns lite som ett luciatåg på
dagis där alla bestämt vill vara lucian.

änslan att vara jagad av tiotusentals
zombies, samtidigt, i Dead Rising var
en helt unik spelkänsla. Men istället

för att förvandla den till skräck som i Resident
Evil gjorde Capcom svart humor av det hela
genom att förvandla det till en splatter-
upplevelse.

I Dead Rising: Chop Till You Drop är Frank
West tillbaka och det mesta är vid en första
anblick likt Xbox 360-originalet. Storyn,
upplägget med det stora köpcentret, hjärndöda
zombies och såklart allt blod är kvar. Annars
vore det inte Dead Rising, men Capcom
skapade ursprungligen spelet för att visa vad
den då nya generationens konsoler gick för

och menade att spelet inte varit möjligt tidigare
med den enorma mängd zombies som
attackerade och det superdetaljerade
köpcentret.

Exakt vad de menade blir väldigt tydligt i
Chop Till You Drop. Zombiesarna som redan är
dumma är här om möjligt ännu trögare, och
framför allt är de betydligt färre. Som att vara i
ett köpcenter en söndag strax före stängnings-
dags. Därmed förändras spelet i dess grund-
valar och det skulle ha kunnat sluta med
katastrof. Men Capcom är för skickliga för
sådant och har istället anpassat Dead Rising
efter Wii-förutsättningarna och gjort något
mycket bra av det hela. En av de största

BÄTTRE SPARSYSTEM Det irriterande faktum att man bara kunde ha en sparfil åt gången i originalet har äntligen åtgärdats så man slipper bekymra sig om att råka
göra bort sig genom att spara på fel ställe.

K

skillnaderna är att det nu är ett mycket större
fokus på skjutvapen. Man får tidigt tillgång till
en riktig maffig arsenal puffror och ammuni-
tion tycks drälla överallt. Känslan av att glida
runt i ett varuhus och gripa allt man kommer
åt som akustiska gitarrer, CD-fodral och
finporslin för att nyttja som vapen har delvis
gått förlorad mot att glida fram med hagel-
brakare och döda de odöda tills de... ja, dör.

Vilket dock faktiskt fungerar utmärkt. Wii-
versionen av Chop Till You Drop underhåller
på helt egna premisser. Det känns som en
light-version av originalet där allt är strömlinje-
format, förenklat men ändå förbaskat kul. Vart
man än styr Frank hör man zombierna stöna,
varpå man sliter upp puffrorna, skjuter och
går vidare. Det känns som att det var alltför
länge sedan jag fick använda min Wii till annat
än minispelssamlingar och även om Chop Till
You Drop inte är riktigt lika vasst som förlagan
så är det här bästa actionäventyret på mycket
länge i en inte alltför mördande konkurrens.
_Jonas Mäki

BETYG7/10
ZOMBIE-SLAFS

Grafik 7/10 Ljud 7/10 Spelbarhet 7/10 Hållbarhet 7/10

+
-

Skön humor, varierad spelbarhet, innehållsrikt, actionfyllt
Dålig kamera, grynig grafik, platt ljud

Även om hjälten i Dead
Rising, Frank West,
kommer till Willamette i
Colorado som avdankad
foto-journalist får han
snabbt mer att göra.
Bland annat måste han
rädda bortsprunget folk i
varuhuset. Ibland kan det
vara en hel grupp
babblande människor som
sedan följer Frank som en
svans tills dess att de är
placerade i säkerhet. Ofta
är dialogen hysteriskt rolig
som när man räddar en
grupp lättklädda brudar
från leksaksaffären.

RÄDDA FOLK

FAKTA!

Världens bäste zombietuktare, Frank West, är tillbaka för att knacka in lite fler skallar
Plattform WII Utvecklare CAPCOM Utgivare CAPCOM Premiär 27 FEBRUARI Antal spelare 1 Testad Version PAL Rek. Ålder 18

DEADRISING:CHOPTILLYOUDROP
GenreACTION
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Gamereactor Topp 15 Playstation 3 

SonyPlaystation3
Sonys senaste konsol är ett prestandamonster och innehåller
generationens dyraste och mest kraftfulla komponenter. Med åtta
processorer (SPU), Blu-ray-spelare, inbyggd hårddisk och ett
kraftfullt grafikkort från Nvidia finns det massor av potential
innanför skalet. Till en början har många utvecklare haft svårt att
på bästa sätt utnyttja potentialen i Playstation 3, men det är något
som de börjar komma till rätta med nu. Sonys onlinetjänst
Playstation Network är helt gratis, men innehåller inte alla
funktioner som betaltjänsten Xbox Live. Nyligen lanserades dock
Sonys onlinevärld Home som ska fungera som en grafiskt
avancerad portal för onlinespel och den byggs ut allt eftersom.

Nr. Speltitel Utgivare BETYGGenre

Gamereactors köpguide är helt och hållet baserat på redaktionens gemensamma åsikter som recensenter och har ingenting med den svenska försäljningen att göra.
Fullständiga recensioner av samtliga spel på denna lista går att hitta på: www.gamereactor.se. Sveriges största spelsite.

Tillverkare Sony
Premiär 23 mars07
Media Blu-Ray
Signal HDMI
Vikt 5 kg
Mått 325x98x274 
Pris 4500 kr

Info

Spelhyllorna dignar över med spel som skriker efter dina pengar. Alla spel är
dock inte köpvärda och Gamereactor hjälper dig att välja genom att ranka
de 15 mest köpvärda titlarna till varje format.

För fullständiga recensioner av alla
rekommenderade spel: www.gamereactor.se

Sonys nyaste är en svartblank Blu-ray-best med ett kraftfullt inre

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

Placeringar: För att ett spel ska markeras med en illustrerad pil krävs det att det klättrar eller sjunker med mer än två placeringar under samma månad.

Little Big Planet Plattform Sony 10/10
Tänk dig ett plattformsspel där du själv bestämmer hur allt ska se ut och fungera. Det är Little Big Planet!

Grand Theft Auto IV Action Take 2 10/10
Rockstar bjuder på en rik, dynamisk och levande spelvärld i denna omedelbara actionklassiker!

Killzone 2 Action Sony 10/10
Förbered dig på det hårdaste, största och mest krävande TV-spelskriget någonsin i Guerrillas tvåa...

Street Fighter IV Fighting Capcom 10/10
Ryu, Ken, Guile och Honda slåss igen i ett fightingspel så proppat av kvaliteter att vi nästan storknar.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Action Konami 9/10
Framtidens krig är högteknologiskt, smutsigt och rått. Snake är gammal, grå och hård. Och vi älskar det.

Call of Duty 4: Modern Warfare Action Activision 9/10
Infinity Ward gjorde helt rätt som dumpade nazister, allierade och andra världskriget. Detta är brutalbra!

Half-Life 2: The Orange Box Action EA 9/10
Trots brister i konverteringen bjuds det på fem otroliga spel som bara måste upplevas av alla gamers.

Rock Band 2 Musik MTV Games 9/10
Rock! Knyt slipsen runt huvudet och rocka så frisyren trillar av i Harmonix strålande uppföljare!

Race Driver: Grid Racing Codemasters 9/10
Ta dig an världseliten i såväl drifting som touring car, street racing och canyon racing i Race Driver: Grid.

NHL 09 Sport EA 9/10
Stenhårt slagskott i högra krysset för EA då de visar svulstig dominans med årets imponerande upplaga.

Saints Row 2 Action THQ 9/10
Hugg ned tanter med ninjasvärd, spruta bajs med kloaktruck och hoppa 900 meter med stulen småbil.

Bioshock Action Take 2 9/10
Besök det förfallna undervattensparadiset Rapture i ett av tidernas maffigaste actionäventyr.

Wipeout HD Racing Sony 8/10
Njut av sinnessjukt högupplöst svävarracing i ett av de svåraste och coolaste racingspelen på många år.

Resistance 2 Action Sony 8/10
Njut av förbättrad vapenarsenal, smartare fiender och historiens maffigaste dödsmatcher...

Skate 2 Sport EA 8/10
Sjunk ned i soffan, eller ställ dig på brädan i EA:s grymma uppföljare. Nu med ännu fler snygga trick!

GUIDEN
Vi hjälper dig att välja rätt!GAMEREACTORS SAMLADE KÖPRÅD

Vad handlar det om: Uppföljaren till världens
bästa fightingspel (Street Fighter III: Third
Strike) bjuder på en aldrig sinande ström av
oerhört sköna slagsmål med världens mest
klassiska slagpåsar. Capcom har än en gång
visat exakt hur överlägsen Street Fighter-
serien är jämfört med allt annat i genren.
Bästa biten: De sista självande sekunderna
när båda spelarna bara tål en träff till, och det
bara är tävlingsnerver som avgör vem som
ska vinna. När spelet blir en hjärnornas
kamp, som ett våldsamt parti schack, där
finter och millisekunders prioritet blir
livsviktigt.
För dig som: Älskar Street Fighter-serien.

STREET FIGHTER IV
CAPCOM / CAPCOM

INHANDLA

Vad handlar det om: Du minns Helghanernas
furiösa (och oförutsedda) attack mot
hemplaneten i det första spelet? Lite som
Pearl Harbor. Fast utan japaner. Nu slår vi
tillbaka, människorna vs de muterade
rökdykarna vi kallar Helghast. Vi landar på
deras hemplanet Helghan, med avsikt att
ödelägga hela skiten och knäppa deras
helsnurrige diktator.
Bästa biten: Visari Square. Torget. Striden om
torget är den mest minnesvärda biten i hela
Killzone 2. Fienderna attackerar från alla håll,
och i mitten, med fanan högt, står du - med
stativmonterad kulspruta. Yeah baby!
För dig som: Älskar råcool action!

KILLZONE 2
GUERRILLA GAMES / SONY

INHANDLA

Vad handlar det om: Du kraschlandar mitt i
havet, nära en mystisk fyr. Där upptäcker du
det förlorade paradiset Rapture som nu är
helvetet, hundratals meter under vattenytan,
och får uppleva ett magnifikt och
skrämmande äventyr i Art Deco-stil.
Bästa biten: Spelet är fullt av höjdpunkter,
men sekvensen hos den galne konstnären i
Fort Frolic är något av det mest kusliga och
skruvade vi någonsin upplevt i ett spel
överhuvudtaget. Och spelets stora twist (som
vi inte tänker avslöja) är lika chockerande
andra varvet genom.
För dig som: Gillar ett läckert designat
actionäventyr och inte är rädd för lite vatten.

BIOSHOCK
2K MARIN / TAKE 2

INHANDLA

Vad handlar det om: Knapphamra dig galen
med en simpel människosoldat eller självaste
Gandalf på trånga och trista Sagan om
Ringen-slagfält, online eller offline. Klättra
upp och rid barbacka på en ent, krascha i
osynliga väggar och bli förbannad.
Sämsta biten: Den värdelösa artificiella
intelligensen hos dina medkämpar. Mitt under
en batalj mot Saurons hantlangare i Morias
gruvor kan din armé bestämma sig för att ta
ett skutt ned i ett stup, när du egentligen har
beordrat dem att attackera.
Välj istället: Viking: Battle for Asgard. Samma
sak, typ, fast utan trött-Gandalf.

LORD OF THE RINGS:
CONQUEST
PANDEMIC / EA

UNDVIK!!
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Gamereactor Topp 15 XBOX 360

Microsoft var först ut på marknaden i det som kallas ”den nya
generationen” med sin nya konsol i december 2005. Xbox 360 är
precis som Playstation 3 ett riktigt kraftpaket med tre processor-
kärnor (3,2 GHz) och ett grafikkort från ATI. Trots att de flesta
bedömare menar på att Playstation 3 är mer kraftfull än Xbox 360
har det inte visats hittills då utvecklarna haft lättare att hantera
Microsofts maskin och krama ur prestanda ur den. Den välgjorda
onlinetjänsten Xbox Live är ett annat starkt argument för Xbox
360. Till en början hade Microsoft enorma kvalitetsproblem med
Xbox 360, men dessa problem är numera åtgärdade i senare
modeller, som nu också alla har HDMI-utgång...

Nr. Speltitel Utgivare BETYGGenre

Gamereactors köpguide är helt och hållet baserat på redaktionens gemensamma åsikter som recensenter och har ingenting med den svenska försäljningen att göra.
Fullständiga recensioner av samtliga spel på denna lista går att hitta på: www.gamereactor.se. Sveriges största spelsite.

Tillverkare
MICROSOFT
Premiär 2 DEC 05
Media DVD
Signal HDMI
Vikt 3,2 kg
Mått 309x83x258 
Pris 1795 kr
(Arcade), 2395 kr
(Premium), 2995
kr (Elite)

Info

God prestanda, grym onlinetjänst och ett smidigt gränssnitt

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

Placeringar: För att ett spel ska markeras med en illustrerad pil krävs det att det klättrar eller sjunker med mer än två placeringar under samma månad.

Grand Theft Auto IV Action Take 2 10/10
Niko Bellics väg mot toppen i en värld av organiserad brottslighet är en underbar sådan. Köp, köp, köp!

Half-Life 2: The Orange Box Action EA 10/10
Valves obscent prisvärda, gyllene spelkossa med hela fem spenar att suga actionnäring från, rockar.

Gears of War Action Microsoft 10/10
Nutida actionklassiker som tagit högupplöst motorsågsslakt av fula fiender till en ny och köttigare nivå.

Street Fighter IV Fighting Capcom 10/10
En eldboll. En rundspark. Ett bensvep. Och en tsmällfet nykomling. Street Fighter IV är äntligen här.

Mass Effect Rollspel Microsoft 10/10
Gotta dig i moraliska val, rymdsex och taktiska strider i denna helgjutet episka rollspelspärla...

Halo 3 Action Microsoft 10/10
Episka rymdbataljer när Bungies grönklädde chef krigar mot de envisa Covenanterna en avslutande gång.

NHL 09 Sport EA 9/10
Uppdragsspäckat rollspelsmästerverk som ger dig större valfrihet än en skitnödig björn i skogen.

Gears of War 2 Action Microsoft 9/10
Benhårde mördarmaskinen Marcus Fenix är tillbaka, och alla grymtande Locust-grisar bör passa sig.

Call of Duty 4: Modern Warfare Action Activision 9/10
Sanslös grafik och fantastisk action. Call of Duty 4 är smaskig militäraction när den är som absolut bäst.

Bioshock Action Take Two 9/10
I undervattensparadiset Rapture har verkligen allt gått fel. Bered dig på en ryslig resa på havets botten.

Halo Wars Strategi Microsoft 9/10
Sugen på lite realtidsstrategi som utspelar sig på ringplanetens snötäckta vidder? Då är detta ditt spel!

Race Driver: Grid Racing Codemasters 9/10
Teamet bakom Colin McRae Dirt bjuder här på sanslöst cool och varierad asfaltsracing med ursnygg grafik.

Rock Band 2 Musik EA 9/10
Skräm liv i gamla vadmuskeln igen och låt baskaggen mala sönder grannsämjan i Harmonix rocksimulator.

Saints Row 2 Action THQ 9/10
Volition tar gangsta-livet med en klacksprak och bjuder på lika delar galen vansinneshumor och action.

Skate 2 Sport EA 8/10
Glöm frustrationen av att man inte kunde kliva av brädan i det första spelet. Detta är Skate 2.

Vad handlar det om: Att bli bäst i fiktiva
superstaden San Vanelona på att utföra
svinfräcka saker på liten käck rullbräda. Anta
utmaningar, tävla, träffa creddiga skateproffs
eller helt enkelt bara kryssa runt i staden och
glänsa med en hel arsenal coola tricks. Eller
varför inte slänga skejten i huvudet på en
gammal tant?
Bästa biten: När man lyckas tvåla till en
samling brädproffs på deras egna bakgård
och visa dem att man verkligen är nere med
skiten, gatustil. Skate 2 innehåller mängder
med ljuvliga ögonblick för den som är flink i
fingrarna och även ett grymt onlinestöd.
För dig som: Vill ha ett superbt skejt-spel!

SKATE 2
EA / EA

INHANDLA

Vad handlar det om: Ja, med ett namn som
Street Fighter handlar det knappast om
virkning. Tjugofem stencoola kämpar
inklusive alla favoriterna från Street Fighter II
möts i ett fantastiskt slagsmål som blandar
pixelexakt spelbarhet med underskön och
toppfräsch HD-grafik.
Bästa biten: Att låta Ryu möta sin gamle
borttappade sensei Gouken i en stenhård
duell i ett mörkt, övergivet tempel, där
intensiva hadoken-attacker lyser upp
statyerna med ett blått ljus samtidigt som en
stenhård remix av den gamla Street Fighter
II-musiken spelas. Fullständig ståpäls.
För dig som: Vill ge polarna stordäng.

STREET FIGHTER IV
CAPCOM / CAPCOM

INHANDLA

Vad handlar det om: Strategi i realtid i Halo-
universumet. Bygg din bas, samla in och
spendera resurser på att träna upp soldater,
pansar och rymdskepp för att ta kontroll över
slagfältet och spränga The Covenants
högkvarter åt fanders. Om inte de spränger
dig först, vill säga…
Bästa biten: Att med knappa resurser nätt
och jämt undvika att ens transportflyg
sprängs av Covenants attackskepp, precis i
tid för att evakuera civila från en krigshärjad
hemstad, är exempel på en ljuvligt stressig
bana där varje truppförflyttning kan avgöra
hela slaget.
För dig som: Vill kriga mer i Halo-världen.

HALO WARS
ENESMBLE STUDIOS / MICROSOFT

INHANDLA

Vad handlar det om: Att åka båt runt om i
den antika mytologins Grekland, prata
mycket och dessutom spöa massor av olika
människor och varelser som man kan tänkas
hitta i en fantasivärld av rang.
Sämsta biten: Det faktum att det är ett
actionspel med rollspelsinslag, med världens
sämsta tempo, bitvis gigantiska luckor mellan
actionsekvenserna och ett rollspelsinslag
som är lika djupt som ett fågelbad. Det blir
varken action eller rollspel och
kombinationen av dem är direkt usel.
Välj istället: Viking: Battle For Asgard
erbjuder även det en himla massa strider
med svärd, bra sådana dock.

RISEOFTHEARGONAUTS
LIQUID ENTERTAINMENT / CODEMASTERS

UNDVIK!!

Info 1 God of War: Chains of Olympus

2

3 Final Fantasy VII: Crisis Core

4 Metal Gear Solid: Portable Ops

5 Lego Batman

Speltitel BETYGSonys PSP är sedan Game Gear
den första riktigt seriösa utman-
aren till Nintendos bärbara herra-
välde och en maskin där exklusi-
vitet och elegans varit nyckelorden
i designarbetet. PSP är nästan lika
kraftfull som Playstation 2 och
spelar även upp film och MP3-filer
från minneskortet.

Tillverkare SONY
Premiär 1 SEP 05
Media UMD/MS
Vikt 220 G
Mått 170x74x23
Pris 1595:-

NR.

Gamereactor Topp 5 PSP

Pro Evolution Soccer 2009

9/10

9/10

9/10

9/10

8/10

PLAYSTATION PORTABLE
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Gamereactor Topp 15 wii

Nintendos senaste spelmaskin är inget tekniskt vidunder. Långt
därifrån. Faktum är att det är en försiktigt trimmad Gamecube 
som döljer sig innanför det läckert kritvita plastskalet. Men det har
absolut ingen betydelse för Wii är ändå den spelrevolution som
Nintendo utlovade när de började prata om sin femte konsol för
tre år sedan. Tack vare den rörelsekänsliga Wii-fjärrkontrollen och
smarta nunchuk-kontrollen bjuder Wii på spelupplevelser som
tidigare varit omöjliga. Redan nu finns det riktigt många spel till
konsolen, men tyvärr är det många som inte håller måttet så kika
därför in spelen på vår eminenta topplista här nedan för att få tips
om vilka som är värda dina pengar... eller inte.

Nr. Speltitel Utgivare BETYGGenre

Gamereactors köpguide är helt och hållet baserat på redaktionens gemensamma åsikter som recensenter och har ingenting med den svenska försäljningen att göra.
Fullständiga recensioner av samtliga spel på denna lista går att hitta på: www.gamereactor.se. Sveriges största spelsite.

Tillverkare NINTENDO
Premiär 7 DEC 06
Media DVD
Signal KOMPONENT
Vikt 1,2 kg
Mått 55.4x44x225 
Pris 2400 kr

Info

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

Placeringar: För att ett spel ska markeras med en illustrerad pil krävs det att det klättrar eller sjunker med mer än två placeringar under samma månad.

Super Mario Galaxy Plattform Nintendo 10/10
Marios galaktiska comeback blev precis så bra som vi hoppats på och en modern klassiker var född!

The Legend of Zelda: Twilight Princess Äventyr Nintendo 10/10
Spelmagi må vara ett utnött och överanvänt ord men det finns inget som bättre beskriver Links äventyr.

Super Smash Bros. Brawl Fighting Nintendo 9/10
Nintendos senaste slagsmål är ett somrigt superspel som proppats till bristningsgränsen med innehåll.

Metroid Prime 3: Corruption Action Nintendo 9/10
Den sista delen i en fantastisk trilogi som med Wii-fjärrkontrollen togs till helt nya höjder...

Resident Evil 4: Wii Edition Action Capcom 9/10
Resident Evil 4 är spelseriens absoluta höjdpunkt och Wii-versionen är lika bra som GC-originalet.

Mega Man 9 Action Capcom 9/10
Saknar du gammal ljuvlig 8 bits-utmaning? Då är Capcoms retrodoftande återblick helt rätt spel för dig.

Super Paper Mario Plattform Nintendo 8/10
Spelvärldens plattaste hjälte flirtar med sitt kultklassiska förflutna och ger sig ut på helt nya äventyr.

Mario Kart Wii Racing Nintendo 8/10
Helmysigt helgtävlande med minicrossar, go-karts och dragsters i nya Mario Kart till Wii!

De Blob Action THQ 8/10
Det började som ett flummigt konstprojekt, och slutade som ett fantastiskt charmigt Wii-spel.

Zack & Wiki: Quest for Barbaros’ Treasure Äventyr Capcom 8/10
En liten pirat och en gyllene apa har huvudrollerna i Capcoms supermysiga pusseläventyr...

Mario Strikers: Charged Football Sport Nintendo 8/10
Bered dig på röda skal, stjärnor, bonusföremål och en massa underhållning när Nintendo tolkar fotboll.

Naruto: Clash of Ninja Revolution Fighting Nintendo 8/10
Trots heltöntigt namn är manga-ninjans efterlängtade prygelfest till Wii - ett grymt bra fighting-spel.

Wii Fit Träning Nintendo 8/10
Vi har redan svettats ordentligt med Wii, men nu tas det hela till en helt ny nivå med balansbrädan.

Lego Batman Plattform Warner 8/10
Läderklädd fladdermusman med tillhörande kollega smiskar danska plastklossar på bästa tänkbara sätt!

Lego Star Wars: The Complete Saga Action Lucasarts 7/10
Två spel och sex fullproppade episoder som kombinerar det bästa från Star Wars och Lego.

Vad handlar det om: Batman och Robin har
förvandlats till Lego på samma premisser
som de gamla Star Wars-spelen och Indiana
Jones. Alla de mest kända och även de
mindre kända skurkarna finns att tampas
med i ett färgglatt äventyr där man får
besöka alla kända platser i Gotham City.
Bästa biten: Att både Batman och Robin har
så många olika dräkter som ger dem olika
egenskaper samt att banorna har så mycket
överraskningar. På det sättet blir Lego
Batman mer varierat än sina smårepetitiva
Lego-föregångare.
För dig som: Älskar danska plastklossar, bra
spel och Batman. Eller minst två av dem.

LEGO BATMAN
TT GAMES / WARNER

INHANDLA

Vad handlar det om: Gympa modell Susanne
Lanefelt (kniiiip - kniiiiiip!) framför TV:n där du
får utöva yoga, aerobics och diverse
styrketräningar för att komma i form till beach
2009. Wii Fit håller koll på all din träning och
din viktnedgång för att visa att du hela tiden
gör framsteg och når ett BMI som gör att du
med gott samvete kan unna dig en semla
mellan varven.
Bästa biten: Att allt man gör sparas som
rekord, vilket gör att man hela sporras att
utföra allting lite bättre, rocka de digitala
rockringarna något varv extra eller faktiskt
lyckas knäcka Boklöv i backhoppning.
För dig som: Vill träna bekvämt.

WII FIT
NINTENDO / NINTENDO

INHANDLA

Vad handlar det om: Fullt ställ med
Nintendos allra mest populära maskotar i
pyttesmå, ultrakulörta och löjligt vridstarka
gokarts. Som vanligt gäller Nintendos regler,
vilket i praktiken betyder inga regler alls, så
det är fritt fram att bomba konkurrensen med
blå taggiga koopa-skal eller få dem att köra
av vägen med ett välplacerat bananskal.
Bästa biten: Att Nintendo äntligen lagt till
onlinestöd, vilket betyder att det finns en hel
värld av konkurrens som bara väntar på att få
fett med däng av just dig. 
För dig som: Älskar att pricka polarna med
röda sköldpassskal. Typ. Ja...

MARIO KART WII
NINTENDO / NINTENDO

INHANDLA

STAR WARS:
LIGHTSABER DUELS
NINTENDO / NINTENDO

UNDVIK!!

NINTENDO WII
Nintendo revolutionerar vårt sätt att spela med deras senaste konsol

Info 1 New Super Mario Bros.

2

3 The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

4 The World Ends With You

5 Trackmania DS

Speltitel BETYG

NINTENDO DS
Nintendos DS bjuder på en hel del
annorlunda funktionalitet. Det
mest iögonfallande är naturligtvis
de dubbla skärmarna, varav den
undre är en touchscreen. Totalt
arbetar över hundra utvecklare
med titlar till Nintendo DS och
omkring 150 spel är för när-
varande under produktion.

Tillverkare nintendo

Premiär 11 mars 05
Media kassettkort
Vikt 235 G

Mått 149x85x29
Pris 1395:-

NR.

Gamereactor Topp 5 DS

Professor Layton and the Curious Village

9/10

8/10

9/10

9/10

8/10

40 www.gamereactor.se

Vad handlar det om: Det alla licensspel
handlar om, det vill säga att roffa åt sig så
mycket av kakan det bara går innan bäst
före-datumet har passerats. Fast på pappret
är det alltså en historia om kloner i krig, även
om det troligtvis mest är en ursäkt för att man
ska få skiva folk med klingor av ljus. 
Sämsta biten: Bortsett från det skrala
karaktärsutbudet, den krassliga grafiken och
de dassiga banorna så är det naturligtvis den
usla spelkontrollen som är sämst.
Välj istället: De sköna slagsmålen i Naruto:
Clash of Ninja Revolution.
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WARHAMMER 40.000:
DAWN OF WAR II

11

1

Gamereactor Topp 15 pc / WINDOWS

Världens mest använda spelformat, möjligen i konkurrens av
mobiltelefonen. Vare sig du spelar vrålsnygga Crysis på fyra
processorer och med det senaste grafikkortet, eller lägger
pixelbaserad patiens så finns det något för alla. Som en följd av
piratkopieringen finns det dock en tendens att det blir allt färre
riktigt stora och dyra spelprojekt som släpps exklusivt till PC. De
senaste åren har Microsoft lanserat något som heter Games for
Windows, som är tänkt att solidifiera Windows Vista som
operativsystemet för spel. Där ingår även onlinespelstjänsten
Games for Windows Live. Var alltid noggrann med att kontrollera
systemkraven innan du köper ett nytt PC-spel.

Nr. Speltitel Utgivare BETYGGenre

Gamereactors köpguide är helt och hållet baserat på redaktionens gemensamma åsikter som recensenter och har ingenting med den svenska försäljningen att göra.
Fullständiga recensioner av samtliga spel på denna lista går att hitta på: www.gamereactor.se. Sveriges största spelsite.

Tillverkare Olika
Premiär 1971
Media DVD
Signal OLIKA
Vikt VARIERAR
Mått VARIERAR 
Pris VARIERAR

Info

Spelvärldens största plattform med mängder av möjligheter...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

Placeringar: För att ett spel ska markeras med en illustrerad pil krävs det att det klättrar eller sjunker med mer än två placeringar under samma månad.

Half-Life 2: The Orange Box Action EA 10/10
30 timmar Half-Life 2, den bästa spelupplevelsen som går att köpa för pengar. I en och samma box. Ja!

Crysis Action EA 10/10
Teknikbriljans varvas med gudomlig spelbarhet och dynamik. Våra sinnen stimuleras till bristningsgränsen.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Rollspel Take Two 10/10
En matig värld med massor av människor, djur och äventyr bjuds i den bästa versionen av Oblivion.

Call of Duty 4: Modern Warfare Action Activision 9/10
Actionexplosion på högsta nivå där brittiska och amerikanska styrkor får slåss mot terrorismen.

Bioshock Action Take Two 9/10
Atmosfärisk action med smart handling och underbara miljöer. Skulle du vara så vänlig att köpa det?

World in Conflict Strategi Vivendi 9/10
Stort, utmanande och svenskt strategispel i ett alternativt åttiotal där det kalla kriget plötsligt blev stekhett.

Race Driver: Grid Racing Codemasters 9/10
Japanska tuners, amerikanska muskler, touring cars, LeMans-bilar och dragsters. Grid har nästan allt.

World of Warcraft Onlinerollspel Vivendi 9/10
Blizzards otroliga onlineäventyr känner inga gränser. Med rätt sällskap håller spelet bokstavligen för alltid.

GTR 2 Racing Atari 9/10
Världens bästa racingsimulator som utvecklats i nära samarbete med GTR-stjärnan Henrik Roos...

Warhammer 40 000: Dawn of War II Strategi THQ 9/10
Relics senaste strategi-titel är en klockren sådan med fantastisk spelbalans och underbar design...

Left 4 Dead Action EA 8/10
Du och dina vänner är fast i en stad proppad av hungriga superzombies. Ladda puffrorna, heer e Jompa!

Warhammer Online: Age of Reckoning Onlinerollspel EA 8/10
Trött på Age of Conan? Letar du en djupare och mer fantasirik upplevelse? Då är detta spelet för dig.

Grand Theft Auto IV Action Take 2 8/10
Coolt, stort, svårt och vansinnigt roligt. En inte helt perfekt konvertering av ett helt perfekt spel.

Command & Conquer: Red Alert 3 Action EA 8/10
Njut av härligt ostdoftande mellansekvenser innehållande trötta Hollywood-rejects, och grym spelbarhet.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Onlinerollspel Blizzard 8/10
Fortfarande less på ditt liv? Ja-men dåså. Köp den här expansionen då, och bli en ännu större nörd.

Vad handlar det om: I det andra expansions-
paketet till World of Warcraft får vi besöka
Northrend, ett smällkallt vinterland fullt av nya
fiender, föremål och instanser. Leveltaket har
höjts till 80 i expansionen, här finns nya yrket
Inscription och för första gången finns en
renodlad player vs player-zon (oavsett server)
i området Lake Wintergrasp.
Bästa biten: Den nya spelartypen Death
Knight är ett spännande tillskott och den
första utannonserade Hero-klassen.
För dig som: Fortfarande inte tröttnat på att
dänga dvärgar fulla med textursprickor.

WORLDOFWARCRAFT:
WRATHOFTHELICHKING
BLIZZARD / ACTIVISION

INHANDLA

Vad handlar det om: Enorma arméer av
skogstroll, tomtar och annat välbeväpnat
oknytt som du i rollen som skrivbordsgeneral
får domptera omkring för att visa att du är
den bäste strategen av dem alla.
Bästa biten: Den superba kampanjen som
dels berättar en väldigt intressant historia,
men även kan lösas på flera olika sätt vilket
gör att det stundtals nästan påminner om ett
rollspel. Dessutom kan en kompis när som
helst ansluta sig till ditt äventyrande för co-
op-spelande.
För dig som: Vill slakta 20 000 gröna troll...

Vad handlar det om: Trackmania DS är
enkel och oförfalskad racingglädje med
roliga bilar i orealistiska banor, fullproppade
med ramper och snäva kurvor.
Bästa biten: Att kaxigt blåsa förbi sina
vänner i intensiva flerspelarmatcher är
oförskämt roligt.
För dig som: Älskar grym arkadracing.

RELIC / THQ

FIREBRAND GAMES / FOCUS HOME INTERACTIVE

INHANDLA

Vad handlar det om: Niko Bellic korsar
atlanten och slår sig ihop med sin oduglige
förlorare till skumraskkusin, snart befinner de
sig båda på kollisionskurs med flera av
Liberty Citys mest kända och bäst organi-
serade brottslingar. Något som leder till en
omfattande brottsturné medan man sakta
stiger i aktning i Liberty Citys undre värld.
Bästa biten: Trots otaliga buggar i PC-
versionen är precis allt bäst. Hela Grand
Theft Auto IV är genomsyrat av kvalitet och
lysande, minnesvärda spelögonblick avlöser
varandra konstant.
För dig som: Vill sladda över gamla tanter.

GTA IV
ROCKSTAR / TAKE 2

INHANDLA

Vad handlar det om: Ett infekterat kometregn
smattrar över det stora äpplet och ger
brottsligheten en ordentlig vitamininjektion.
Snart inser dock även New Yorks brottselit
att det är något fuffens i görningen och slår
sig ihop med den vänliga kvartersspindeln 
för att gallra bort alla ruttna rymdpotäter.
Sämsta biten: Den obefintliga svårighets-
graden. Till och med ett spädbarn skulle
kunna hamra sig igenom det här spelet på
ren tur samtidigt som det tumlade ned för en
spiraltrappa.
Välj istället: Lego Batman. Mycket bättre.

SPIDER-MAN: 
FRIEND OR FOE
BEENOX / ACTIVISION

UNDVIK!!

pc/windows

DS:TRACKMANIA
DS

Vad handlar det om: Sporten där man
sparkar en läderboll, springer som en dåre
längs en kritad långlinje, filmar för minsta lilla
och gnäller på domaren när allt annat sviker.
Bästa biten: Att med minuten kvar ligga
under med ett mål mot polaren och sedan
vända till egen fördel medan polaren gråter.
För dig som: Gillar att kicka trasa.

KONAMI / KONAMI

PSP:PRO EVO
SOCCER 2009

INHANDLA INHANDLA
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RETRO
Läs mer på: www.gamereactor.seÅTERBLICKAR PÅ GAMLA FAVORITER

SAKER VI ÄLSKAR ATT MINNAS
Retro-spel är känslor, nostalgi, minnen... retrospel ligger
oss alla varmt om hjärtat, alla de minnen som formade oss
som spelare. Och som vi gärna berättar för dig om.

ret var 1997 och i sex år hade
spelvärlden, mer och mer hånfullt,
frågat om Capcom kunde räkna till

tre. Helt enkelt var det tydligen inte, för de hade
under tiden hunnit släppa fem versioner av
Street Fighter II och två av Street Fighter Alpha,
och också börjat med avstickarserier som
Darkstalkers och X-Men.

Capcom ville helt enkelt vänta tills förutsätt-
ningarna fanns för ett helt nytt spel, och det fick
de med den nya arkadhårdvaran CPS 3. Denna
plattform kunde visa betydligt fler färger
samtidigt och kunde ha mycket större spel än
förut. Till den besten utvecklades ett fräscht

spel med makalös animation och ett helt nytt
spelsystem som gick tillbaka till grunden efter
några år av inflation i specialmätare och
superattacker.

Det blev en totalflopp, av en rad anled-
ningar. Arkadmarknaden stod på topp men
fansen hade vänt sig antingen till tredimensio-
nella spel eller till högintensiva pixelpartyn som
X-Men vs Street Fighter eller Samurai Shodown
IV. Det hjälpte inte heller att CPS 3-hårdvaran
var ny, dyr och precis som den etablerade CPS
2 krävde regelbundet underhåll.  Ett annat hårt
slag mot spelet var att det helt enkelt var för
tungt för samtida konsoler. Ingen av 32-bitarna

hade en chans att återskapa den ofattbara
animationen, och det dröjde två år innan den
första och enda hemversionen till Dreamcast,
som i sig inte heller var någon framgång. Spiken
i kistan blev Street Fighter Alpha 3 det komm-
ande året, som kördes på CPS 2 och blev
ohyggligt mycket mer populärt.

Street Fighter III: New Generation var
egentligen inte alls dåligt, utan blev ett offer för
omständigheterna. Även om det sedermera fick
viss upprättelse var skadan redan skedd och
floppen innebar att vi fick vänta tolv år på nästa
riktiga spel i serien.
_Mikael Sundberg

STREETFIGHTERIII: 
NEWGENERATION

A
.

Capcoms hett efterlängtade mastodontspel blev en flopp utan dess like
Plattform DREAMCAST Utvecklare CAPCOM Utgivare CAPCOM Släpptes 1997

TOTAL UTRENSNING Capcom underskattade dragningskraften hos sina gamla ikoner och ersatte hela rollistan förutom Ryu och Ken med nya karaktärer. Reaktionen blev inte nådig när folk skrek efter sina favoriter.

Efter uppdateringen Second
Impact satsade Capcom en sista
gång med Third Strike, 1999.
Spelet som med tiden visade sig
vara det allra bästa fightingspelet
någonsin hade en oerhört seg
start, och trots envisa Dream-
cast-fans var spelet praktiskt
taget bortglömt 2004 då det
släpptes till Playstation 2 och
Xbox. Då fick spelvärlden upp
ögonen för spelet på allvar och
Capcoms trea fick den upp-
märksamhet det förtjänar.

Efter att ha kämpat mig fram genom ett allt styvare motstånd
i form av Bald Bull och Super Machoman var det äntligen
dags att möta Mike Tyson. Något som gav utmaning en helt
ny innebörd. “Iron Mike” fick sitt smeknamn för sina
stenhårda slag och en enda ynka träff resulterade i att Little
Mac seglade ned för räkning. Till råga på allt var slagen löjligt
snabba och det gavs ingen tid för annat än de mest primala
reptilreflexerna. Det tog bokstavligt talat månader av studier
och bytande av erfarenhet med de andra kidsen på skol-
gården innan jag till slut lyckades golva den kanske mest
utmanande boss jag mött i ett spel någonsin. 
_Jonas Mäki

ÖGONBLICK2000

Jonas minns det verkliga mästarmötet

tyson-stryk i
punch-out

THIRD STRIKE
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GOUKEN VS ANTHONY HOPKINS
Gouken är den främste av alla
Street Fighter-kämpar, genom alla
tider. Han är mästaren som tränade
Ryu och Ken samt lärde upp sin
äldre bror Akuma innan han blev
ruskig och började döda folk.

Gouken bemästrar karate som
ingen annan i Capcoms fightingsfär.
Han slår hårt, är ilsnabb och kan
styra sina eldbollar. Hans “Strong
Surge Fist” är i Street Fighter IV en
av de mest fruktade attackerna.

Gouken har formidabelt ansiktshår
som vandrar nedåt från hans
munkinspirerande krans och formar
ett urstiligt karateskägg.

Hopkins gillar inte skägg. Har han
sagt. Och blir därmed diskad från
denna gren. Typiskt...

Sir Anthony Hopkins är en av
världens fem främsta skåde-
spelare, genom alla tider. Detta
enligt Hollywoods egen bransch-
blaska Varietys digra omröstning
under 2006. Respect!

Hopkins kan spela alla typer av
roller. Han kan vara kallblodig
kannibal, argsint professor,
gladlynt familjefar eller påstridig
politiker. Han har en ruskigt bred
arsenal av tricks.

Meriterna

Skillzen

Ansiktshåret

VINNARE:GOUKEN Om det inte hade varit för Sir Anthony Hopkins aviga
inställning till det ljuvliga ansiktshåret hade han haft en chans.

TVEKAMPEN2000®

illehammer hade framgångsrikt
arrangerat olympiska
vinterspelen 1994 och Norge led

av svår OS-feber. Norska Funcom satte
igång med att utveckla ett vintersportspel
väldigt sent i Super Nintendons levnad och
med Nintendo som utgivare fick de även
tillgång till det så kallade Super FX-chippet
som gjorde primitiv tredimensionell grafik
möjlig på Super Nintendo. Tanken var att
bjussa Playstation och Saturn på en
omgång i väntan på Nintendo 64.

Det gick sådär. Eller, det gick snarare
inte alls och fick motsatt effekt. Winter

Gold blev en total katastrof där hela spelet
gick i en handfull bilder per sekund och
hackade värre än en diabildprojektor
medan man skulle styra runt en
stelopererad vintersportare nedstoppad i
en bob eller på ett par skidor. Inte en enda
gren kunde ens nästan kallas spelbar utan
framkallade bara migrän och ilska med
den vidriga spelkontrollen och den flimriga
grafiken. Spelet som skulle få oss att vänta
på Nintendo 64 fick oss att gnugga
ögonen med Svinto och raskt köpa någon
av konkurrenternas konsoler istället.
_Jonas Mäki

L
Plattform SUPER NINTENDO Utvecklare FUNCOM Utgivare NINTENDO Släpptes 1996

>VIGLOMMERHELST...
..
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Funcoms olympiad - en riktigt usel norgehistoria
WINTER GOLD

RETROTOPPEN
DISNEY-KLASSIKER

Vi drömmer oss tillbaka till en tid då årets höjdpunkt var
en Disney-långfilm i december och då Musse Pigg-
spelen ansågs vara seriösa Mario-utmanare...

Fem spel från den gamla goda tiden...

NES 1990

Tidernas bästa Disney-spel utvecklades av två av
nyckelpersonerna bakom de första Mega Man-spelen.
Vilket märks direkt på det olinjära upplägget där man
kunde ta banorna i den ordning man ville och gå
överallt. Man studsade sig smidigt fram med farbror
Joakim, letandes skatter och träffade andra personer
från TV-serien. Inte minst Gizmokvack som behövdes
för att man skulle kunna ta sig vidare på månbanan.
Duck Tales var ett mästerverk som till och med
överträffade den sköna serie det baserades på.

DUCK TALES1

MEGA DRIVE 1993

ALADDIN2

NES 1990

Capcom har gjort flera av de bästa Disney-spelen, och
Chip 'N Dale: Rescue Rangers tillhör den absoluta
toppen. Eftersom de båda jordekorrarna ju faktiskt är
två satsade Capcom på ett spel helt baserat på co-op
med mängder av möjligheter att teama sig framåt,
kivas om bonusföremål och även möjligheten att jävlas
lite med sin polare om man var på det humöret. En
fullständigt perfekt spelkontroll, gjorde ju inte heller
spelet sämre direkt.

CHIP 'N DALE3

MEGA DRIVE 1990

Det gick knappt att föreställa sig chocken när man
såg Castle of Illusion första gången. Super Nintendo
fanns inte ens och steget från NES till detta var så
makalöst att våra då unga hakor bokstavligt talat åkte
ned i golvet. Castle of Illusion såg ut som en tecknad
film och hade exakt alla kännetecken som gjorde
Sega-spel så bra, nämligen underbar animation,
nyskapande bandesign och alldeles fantastisk musik.

CASTLE OF ILLUSION4

PLAYSTATION 1995

Tanken var att Mickey Mania skulle komma till
Musses 65-årsdag. Men producenten, den då unge
David Jaffe (God of War), ville ha mer tid och Mickey
Mania kom därför ett år för sent. Mickey Mania blev
ett fantastiskt tecknat äventyr där man fick plattforma
sig igenom hela Musses karriär från svart/vita
Steamboat Willie till ursköna Mickey and the
Beanstalk. Ett genomtrevligt äventyr som kom 
att bli ett av de sista riktigt bra Disney-spelen.

MICKEY MANIA5

Ett av Virgins absolut främsta team bestod av flera
personer som sedan skulle bryta sig ur och bilda
utvecklaren Shiny. Däribland fanns bland annat David
Perry som på tre ynka månader kodade vad som
skulle komma att bli ett av tidernas bästa Disney-spel
(får inte blandas ihop med Super Nintendo-titeln med
samma namn). Aladdin var snabbt, hade sällsynt bra
animation, grym spelbarhet och fångade på ett
perfekt sätt både filmens sköna humor och känsla.

Idag förknippas Disney-titlar med usla spel som bara lever på den licens de baseras på.
Men en gång i tiden stod Disney-spelen faktiskt för kvalitet som gott och väl levde upp till
sina tecknade förlagor, vilket är mer än man kan säga om pekoral som Cars eller Wall-E.
Nuförtiden är man främst intresserade av att utveckla spelen så billigt som möjligt. De
ska sälja på sitt namn, inte på sin kvalitet. Men tittar vi bakåt några år var det prestige-
utvecklarna som hade ansvar för att ta fram Disney-spelen. Capcom har gjort några av
de allra främsta liksom Sega och faktiskt även Sony själva. Och man var mer intresserade
av figurerna än av hur aktuella de var, vilket gjorde att vi under en tidsperiod fick gotta
oss i spel baserade på urgamla Ankeborgsinvånare som Kalle Anka och Musse Pigg.
Men vilka Disney-spel var egentligen de bästa?

SUPERSÄMST!
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od fortsättning (lite sent, men
still...) alla läsare. Det har varit
en skön ledighet för oss på

Gamereactor där vi kunnat ta igen oss
lite och spelat en hel del spännande spel
som vi recenserat i numret du håller i
handen, eller kommer att betygsätta i
nästa nummer. Nedan kommer dagliga
dagboks-rapporter från livet på Sveriges
vansinnigaste redaktion.

12/1
Måndag. Arbetsstart idag och alla är
sega. Speciellt Jonas Mäki som
arbetsvägrar och påstår att alla hans
sysslor för dagen är “jobbiga” och lite
“för krävande” för att vara första dagen
tillbaka efter julledigheterna. Jag och
Elfving kör för fullt dock och pysslar med
toalett-artikeln som du (förhoppningsvis)
redan läst.

13/1
Hadouuuuuken! Mäki har smiskat oss
andra på redaktionen hela dagen idag i
Street Fighter IV. Till framförallt
Sundbergs enorma förtret (som hela
tiden pratar om hur “feg” och o-
spännande Mäki är i sin spelstil).
Personligen hade jag nog trott att jag
skulle vara bättre på Street Fighter IV.
Mycket bättre. Men detta är å andra
sidan knappast första gången jag
överskattar min egen förmåga.

14/1
Street Fighter IV-hysterin har fortsatt
under dagen och jag skojar inte då jag
säger att vi vid det här laget med stor
säkerhet spelat cirka 1000 matcher.
Heck, halva jullovet gick ju åt att spela
Street Fighter IV och vi är alla (nästan)
nästan hypnotiskt förälskade i Capcoms

hett efterlängtade fyra. Grafikstilen är
direkt vacker, fightingsystemet snortight
och innehållsmängden imponerande.
Knappast blir det sämre heller av att
online-delen tycks fungera oerhört väl.

19/1
Riddick är här. The Chronicles of
Riddick: Assault on Dark Athena (phuh!).
Och det känns grymt. Mörkt, hårt och
olidligt coolt. Våld i mängder är vad
svenska Starbreeze än en gång erbjuder
och vi är inte de som tackar nej. I nästa
nummer läser du recensionen.

20/1
Idag har vi spelat Resident Evil 5, igen.
Ett par timmar. Det är snyggt så det
förslår, men det spelmässiga lämnar en
hel del att önska. Spelkontrollen känns
fortfarande lika klumpig, kameran
fortfarande lika bråkig och trots detta har
Capcom valt att slänga på betydligt fler
fiender, i mindre miljöer än i Resident Evil
4. En märklig ekvation, minst sagt.

21/1
Onsdag. Vi lyssnar på Kings of Leons
nya skiva och bråkar om hur bra Street
Fighter IV egentligen är. Några av oss
anser att spelsystemet krånglats till lite
för mycket (som var fallet i Street Fighter
3, enligt undertecknad) medan Sunken
och Jonas Mäki vidhåller att special-
mätarna inte alls är krångliga att lära sig.
Detta kommer dock från killarna som
mer än gärna sitter och nöter in samtliga
über-combos i Guilty Gear X.

22/1
Idag har jag njutit av Fear 2: Project
Origin i närmare fem timmar. Jag mår
dåligt av allt dödande. Närå. Skojar bara.
Jag mår finfint. Jag älskar att förvandla
skjutglada kloner till köttsoppa med
grovkalibrig kulspruta. Att jag gör det i
slow motion gör det knappast mindre
roligt. Missade du recensionen?

23/1
Halo Wars anlände i förrgår och idag har
Elfving spelat medan jag nyfiket tittat på.
Jag är, som du förmodligen redan vet,
ingen stor strategiälskare men tycker att
Halo Wars ser spännande ut. Lättillgäng-
ligt men fortfarande utmanande och med
ett lagom djupt spelsystem. Februari är
verkligen en stekhet spelmånad med
titlar som Fear 2, Killzone 2, Halo Wars
och Street Fighter IV.

24/1
Lördag. Vi jobbar trots vilodag. Jag har
spelat Godfather II hela förmiddagen
samt försökt få igång två av våra äldsta
Playstation 3-handkontroller som helt
enkelt vägrar fungera. Funderar på att ge
dem till Jesper och låta han förvandla
dem till grus med sina bara händer.
Beta-avdelningen har vi precis färdigställt
idag, samt nästan alla recensioner. På
nyhetsplats har vi stoppat in våra tre
hetaste texter samt pillat klart med både
profilen och purfärskt. Imorgon tar jag itu
med köpguiden och Mäki gör klart retro-
sidorna. Vi ligger bra till, helt klart.

26/1
Anberlin i redaktionsstereon, Halo Wars
snurrar för fullt i testrummet och jag och
Mäki sitter med nyhetsavdelningen.
Fortfarande. Köpguidestexterna har
börjat trilla in och medan jag tänker
spendera min lunchtimme tillsammans
med Killzone 2 (multplayer-död till
lunchmat) hoppas jag att grabbarna
färdigställer allt småplock som ligger och
väntar. Vi har precis varit och hälsat på
Rockstar och testat Grand Theft Auto:
Chinatown Wars till Nintendo DS. Missa
inte den artikeln på Gamereactor.se!

JOURNAL
För dagliga bloggar: www.gamereactor.seSÅHÄR BLEV DENNA TIDNING TILL!

BLU-RAY-FILMER Gamereactors chefredaktör recenserar Blu-ray-rullar...

VI BERÄTTAR OM VÅR MÅNAD
Vi har fått massor och åter massor av förfrågningar från er
läsare om vi inte kan berätta mer ingående om hur
Gamereactor blir till varje månad. Så här kommer det!

NUMMER64 Chefredaktör Petter Hegevall berättar om hur månaden på redaktionen varit, 
vad vi gjort, i vilken takt och hur denna tidning blev till...

G

Balrog får smisk av en argsint Honda i Street Fighter
IV. Recensionen har du precis bläddrat förbi.

Fear 2 är inte särskilt snyggt. Eller varierat. De är
dock sjukt röjigt och ganska så läskigt.

Jonas Elfving har testspelat Grand Theft Auto:
Cinatown Wars till Nintendo DS. Texten hittar du på
www.gamereactor.se. Sveriges största spelsite!

Resident Evil 5 är ruskigt snyggt, men det känns
långt ifrån perfekt - såhär på förhand.

Christopher Nolan vet hur man
lockar alla in till biograferna. Inte
bara de inbitna serienördarna.
Receptet på den framgång som
Dark Knight rönt är i sin grundform
rätt enkelt. Skölj bort den mest
lättsinniga serietidnings-tematiken
och strö istället över tungrodd noir-
estetik, täta thriller-twistar och
komplexa karaktärer. 8/10

Bilden: Ungefär hälften av filmen presenteras i Imax-formatet
1.78:1 medan andra halvan levereras i formatet 2.40:1. Detta är
ytterst störande, att ration ändras med jämna mellanrum. Bortsett
från detta är dock bilden skarp, stark, detaljrik och brusfri. 7/10

Ljudet: Dolby TrueHD-spåret övertygar med en ljuvlig mix. 10/10

BLU-RAY
THE DARK KNIGHT

Oavsett hur töntigt superöverdrivet
vanvettig Wanted än är, hur
smockfylld med seriemässig logik,
dum dialog och tvära storykast den
än må vara - är det fortfarande en
underhållande actionrulle. Det kan
man inte ta ifrån den. 7/10

Bilden: Det finns få filmer på Blu-
ray som erbjuder samma starka,
härliga och samtidigt jämna färger

som Wanted gör. Naturliga hudtoner, starka grönfärger och en
rödton som verkligen “poppar” ut ur bilden gör Wanted till en
fröjd för ögat. 9/10

Ljudet: Sugen på fjolårets bästa DTS HD Master Audio 5.1-spår?
Köp den här filmen. Köp den nu. Omedelbart! Genast! 10/10

WANTED

Som med så många komedier de
senaste åren visades alla de
roligaste skämten i Tropic Thunder
redan i trailern. Och jag såg trailern
120 000 gånger. Så mycket gillade
jag den. Stillers färdiga film är ett
oerhört välgjort hantverk.
Träffsäkert, balanserat och
smålustigt lyckat. Men jag hade
hoppats på mer. 7/10

Bilden: Paramount har lyckats väl med denna transfer och här
bjuds en mycket stabil 1080p/AVC-bild med starka, naturliga
färger och fantastisk skärpa. 9/10

Ljudet: Letar du årets hittills mest överdrivet bombastiska
ljudbild? Då är Tropic Thunder på Blu-ray ett perfekt val. 8/10

BLU-RAY
TROPIC THUNDER

BLU-RAY

44 www.gamereactor.se
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26/1 (21.09)
Hastigt ihopslängd redaktions-turnering i
Street Fighter IV slutade precis i tragedi.
Sunken (självutnämnd Street Fighter-guru) fick
stryk i sex matcher i rad mot stresstrollet Mäki
och stängde därmed av samtlig elektronik i
spelrummet. Så kan det gå. Han är kanske
(med lite tur) en sämre förlorare än mig. Det
skulle få mig att känna mig som en betydligt
bättre människa.

27/1
Tisdag. The Killers snurrar i stereon och under
fikat har vi diskuterat Oscars-nomineringarna.
Direkt skamligt att inte Revolutionary Road,
The Wrestler och In Bruges inte nominerades i
fler kategorier. Men akademin har varit en bunt
knäppgökar de senaste tio åren, så ingen är
egentligen särskilt förvånad. Jag har skrivit
klart min beta på Godfather II samt putsat
klart Pisspaus 3.0. Nu ska jag klistra in lite
texter i köpguiden samt äta citronmuffins.

28/1
Sista dagen innan deadline. Vi kör för allt vad
kjoltygen håller. Jonas Elfving har precis
färdigställt sin Halo Wars-recension medan
Jesper sitter med det sista i Race Pro-texten.
Jag och Mäki har slutfört köpguiden samt
putsat lite på nyheterna och läst korrektur.
Ikväll ska vi äta pizzor, krämbullar och
Djungelvrål, pyssla med det sista i tidningen
samt påbörja färdigställningen av tryckklara
filer. Recensionen av Warhammer: Dawn of
War II hann vi inte få med, tyvärr, du läser den
istället på Gamereactor.se.

Sunken. Arg.

NEDLADDAT VIRTUAL CONSOLE PSN LIVE ARCADE
Mer på: www.gamereactor.se

Oavsett vad man tycker om
Stallones lövtunna manus eller
de överdrivna actionscenerna,
är Rambo inte alls så ruttet som
mången försöker få det till. Hell,
First Blood är en ren kvalitets-
film. Tät och spännande. Tvåan
är heller inte helt dum medan
Rambo endast kan beskrivas
som katastrofal. Detta är en
köpvärd box. 7/10

Bilden: First Blood har städats bra, men är fortarande brusig
och oskarp. Rambo II är betydligt bättre i bilden, medan
Rambo III är riktigt, riktigt tokbra. 7/10

Ljudet: Alla tre filmenra bjuder på burkigt och trist ljud. 5/10

BLU-RAY
RAMBO TRILOGY
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apanska rollspel var extrem bristvara i
Europa under 90-talet och inte ens
Final Fantasy-spelen letade sig hit. Det

gjorde dock Secret of Mana, ett fantastiskt
charmigt actionrollspel som egentligen faktiskt
var andra delen av en Final Fantasy-spinoff.

Secret of Mana hade allt som kännetecknar
ett bra japanskt rollspel; en ung hjälte med
världens ansvar på sina axlar, en kvinnlig
kompanjon som var en hejare på kampsport,
ett mäktigt urgammalt svärd, åtta stora tempel
som skulle besökas samt såklart bossar att

dräpa. Det unika med Secret of Mana var
möjligheten att spela igenom hela äventyret
med två polare. Det lyfte spelet ordentligt och
är en funktion som extremt få rollspel har än
idag. 

Det är dessutom ett av de absolut
snyggaste 16 bits-spelen som någonsin
släpptes och extremt välljudande, något som
förklaras med att det från början faktiskt var
avsett för CD-tillsatsen till Super Nintendo som
dock aldrig lanserades varefter det kom på
kassett istället. Köp, köp, köp! 9/10

En av Squares absolut största klassiker... finns nu till Nintendo Wii

J

Plattform wii Utvecklare square Utgivare square Antal spelare 1-3 Pris 80:- Text jonas MÄKI

SECRET OF MANA

ögre och högre. En liten bit till. I World
of Goo måste du ha tungan rätt i mun
när du bygger broar och torn av Goo-

bollar, en slemmig art med söta ögon. På
banornas slut hägrar ett avloppsrör som ska
nås av ett förutbestämt antal Goo-filurer. Tänk
dig Lemmings, Patapon eller ett Jenga doppat i
en golvbrunn.

World of Goo är ett lättspelat mästerverk
proppat med uppfriskande kreativitet,
smilframkallande charm och smågalen,
surrealistisk personlighet. Utvecklaren 2D Boy
består av tre(!) personer och de smiskar sönder
hundratals andra Wii-utvecklare. Detta är varför
vi älskar nedladdningsbara spel. 9/10

H

Plattform PC/WII Utvecklare 2D BOY Utgivare sega 
Antal spelare 1 Pris 160:- Text JONAS ELFVING

BYGG! Bygg högt, långt men stabilt i World of Goo.

isst, det finns en story och ett litet
actionäventyr. Men det är snabbt
avklarat och ett riktigt sömnpiller. Nej,

det är multiplayer som är den stora grejen i
Västra frölunda-baserade utvecklaren Epos
Game Studios nya Crash Commando. 

Det hela påminner lite om Worms på syra
där man faktiskt får styra sin stridspitt komplett
med mängder av vapen, jetpacks och finurliga
banor att pulverisera upp till elva andra anta-
gonister på. Dessutom finns botar, fordon och
flera extra finesser. Tyvärr är det bara åtta
multiplayer-banor, vilket tär på hållbarheten men
räkna med skoj så länge det varar. 8/10

V

Plattform PS3 Utvecklare epos Utgivare sony 
Antal spelare 1-12 Pris 80:- Text jonas mäki

CHARMIGT Crash Commando har otrolig detaljrikedom.

Genrepussel GenreACTION

GenreROLLSPEL

CRASH 
COMMANDOSlemmigt men mättande

WORLD OF GOO

BASTA
SVERIGES

SPELSKRIBE
NT

(Enligt svenska folket)

Svensk tokaction...
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6:a
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10:a

11:a

12:a

13:e

14:e

15:e

16:e

17:e

18:e
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20:e

PLAYSTATION 3
KILLZONE 2

PLAYSTATION 3 / XBOX 360
STREET FIGHTER IV

GRAND THEFT AUTO IV

TOPPEN
Försäljningslistor varje vecka: www.gamereactor.se

FÄRSKA TOPPLISTOR FRÅN SPELVÄRLDEN

LITA PÅ VÅRA LISTOR
Vilka spel är det egentligen som är populärast i olika länder? Vilka spel är det som
snurrar flitigast i redaktionens testmaskiner? Svaren finns i månadens listor…

Källa: MDTS. Listan är framtagen från försäljningen från 500 svenska butiker.

SVERIGETOPP20

JAPANTOPP10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Källa: Media Create

USATOPP10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Källa: NPD Funworld (OBS! Endast konsolspel)

ENGLANDTOPP10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Källa: Charttrack

GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK
Format PS3 Gamereactors betyg 7/10

GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK
Format wii Gamereactors betyg 7/10

GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK
Format xbox 360 Gamereactors betyg 7/10

WORLD OF WARCRAFT: WRATH OF THE LICH KING
Format PC Gamereactors betyg 8/10

GUITAR HERO: WORLD TOUR
Format PS2 Gamereactors betyg 7/10

SINGSTAR SVENSKA HITS SCHLAGER
Format PS2 Gamereactors betyg 7/10

CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE
Format XBOX 360 Gamereactors betyg 9/10

SINGSTAR ABBA
Format PS2 Gamereactors betyg 7/10

THE LORD OF THE RINGS: CONQUEST
Format xbox 360 Gamereactors betyg 4/10

MARIO KART WII
Format wii Gamereactors betyg 8/10

WORLD OF WARCRAFT
Format pC Gamereactors betyg 9/10

NHL 09
Format xbox 360 Gamereactors betyg 9/10

GUITAR HERO: WORLD TOUR
Format xbox 360 Gamereactors betyg 7/10

SAINTS ROW 2
Format ps3 Gamereactors betyg 9/10

CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE
Format ps3 Gamereactors betyg 9/10

HALO 3
Format xbox 360 Gamereactors betyg 10/10

NEW SUPER MARIO BROS
Format ds Gamereactors betyg 9/10

THE LORD OF THE RINGS: CONQUEST
Format ps3 Gamereactors betyg 4/10

GUITAR HERO: WORLD TOUR
Format WII Gamereactors betyg 7/10

COUNTER-STRIKE 1: ANTHOLOGY
Format Pc Gamereactors betyg -

WII FIT

WII PLAY

SKATE 2

MY FITNESS COACH

MARIO KART WII

CALL OF DUTY: WORLD AT WAR

PROFESSOR LAYTON AND THE CURIOUS VILLAGE

THE LORD OF THE RINGS: CONQUEST

BRAIN TRAINING

CALL OF DUTY: WORLD AT WAR

WII PLAY

CALL OF DUTY: WORLD AT WAR

WII FIT

MARIO KART WII

GUITAR HERO: WORLD TOUR

GEARS OF WAR 2

LEFT 4 DEAD

MARIO KART   

CALL OF DUTY: WORLD AT WAR

ANIMAL CROSSING: LET’S GO TO THE CITY

MARIO POWER TENNIS

MEGAMI IBUNROKU: DEVIL SURVIVOR

NARUTO: ULTIMATE NINJA STORM

DISSIDIA: FINAL FANTASY

MONSTER HUNTER PORTABLE 2ND G

RHYTHM TENGOKU GOLD

FALLOUT 3

WAGAMAMA FASHION: GIRL'S MODE

WII FIT

DS URANAI SEIKATSU

Det har snart gått ett år nu, sedan Nico
släpptes lös i Liberty City. Och ja, det är
precis lika sinnessjukt roligt och lika
beroendeframkallande. Fortfarande.

GUITAR HERO: WORLD TOUR

Silverchairs “Tomorrow” finns att ladda
ned till ditt World Tour nu. Liksom Rick
Springfields “Jessies Girl” och The Killers
“Mr. Brightside”. Tre låtar som vi rockat
loss till kanske lite väl ofta den senaste
månaden. Inte minst trummis-Petter.

Mörka, sotiga och ogästvänliga
industrimiljöer på galaxens läbbigaste
planet - har varit vårt andra hem den
senaste månaden. Killzone 2 är bra. Sjukt
bra. Ja... det är helt fantastiskt.

Trots sin måttlighet fortsätter Wii Play att sälja riktigt bra.

WII

WII

XBOX 360

WII

WII

XBOX 360

DS

XBOX 360

DS

PS3

WII

XBOX 360

WII

WII

WII

XBOX 360

XBOX 360

DS

PS3

WII

WII

DS

PS3

PSP

PSP

DS

PS3

DS

WII

DS
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FAVORITER
Uppmätt i allmän TV-tid i redaktionens
spelrum och interna slagsmål...

PC/PS3/XBOX 360

PS3/XBOX 360/WII

SKATE 2

Vi hade givetvis höga förväntningar på
Skate 2. Det första spelet rockade. Och
nej, EA-studion Black Box gjorde oss inte
besvikna. Jesper och Petters lillebror
Måns har spelat ohälsosamma mängder
Skate 2 den senaste månaden, och båda
älskar det.

PS3/XBOX 360

WII PLAY

Det är skönt att se att även engelsmännen känner för att träna lite...
WII FIT

Stjärtsmisk i kombination med usel
lunchmat hör till vanligheterna på
Gamereactor. På slutet har vi snabbt
krafsat i oss tråkiga sallader (eftersom
Petter fått för sig att alla ska vara nyttiga)
för att sedan spendera en timme om
dagen i Street Fighter IV. Ljuvligt...
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TAVLA&VINN!
..
Fler tävlingar: www.gamereactor.se
MASSOR AV STEKHETA TÄVLINGAR

Klipp ur talongen, skicka den till oss och märk kuvertet med ”STREET FIGHTER”. Vill du inte klippa sönder tidningen kan du skicka
svaren i ett mail eller skriva ned svaren på ett papper till tavling@gamereactor.se eller till: Gamereactor, Hamngatan 10, 831 33 Östersund.

E .Honda

Vad heter killen på bilden?

Motivering:Fyll i rätt svar nedan

WWW.GAMEREACTOR.SE

Skriv med max 15 ord varför du ska vinna
detta grymma fightingspel:

Ditt namn & adress:
Du kan även delta i denna tävling på Gamereactor.se och
slipper då klippa sönder tidningen. Häpp!

#
E. Mazda E. Patrik

Vad heter det gröna trollet i Street Fighter?
Blanka Brutus

2/10

Vilket betyg fick Street Fighter IV i Gamereactor?

8/10 10/10

Namn:

Adress:

Postnummer & ort:

Telefonnummer:

E-mail:

Fler tävlingar på:

Jesper. K

Ta chansen, vinn ett samlarex av

Capcoms senaste mästerverk,

och spöa polarna tills de

springer hem... gråtandes!

Tävlingar  09-01-28  18.24  Sida 1



AMILO 3000 Notebook-serien med Intel® Centrino® 2 processorteknologi

gör ditt liv på resande fot bekvämare än någonsin förr.

Säkrare, enklare, tryggare.
Hjälper till att hålla din personliga information privat.

Det går med Windows Vista®

Läs mer: www.amilo-spillproof.se

Njut av underhållning med inspirerande innovationer

och spännande funktioner:

*Mer information om spillskyddsfunktionen fi nns på www.amilo-spillproof.se

Innovations that make sense:

Nya AMILO Xi 3650 med
spillsäkert tangentbord

AMILO Xi 3650  från 13.990:-

Intel, the Intel logo, Centrino and Centrino Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. 

Fujitsu Siemens Computers rekommenderar Windows Vista� Home Premium

inkl. moms

  Intel® Centrino® 2 processorteknologi med Intel® Core™ 2 Duo processor

 Äkta Windows Vista® Home Premium

 Spillsäkert* tangentbord – systemets skydd mot oavsiktligt spilld vätska

  Hybrid Graphic – den ultimata balansen mellan prestanda och mobilitet: välj 

mellan bättre grafi kprestanda eller längre batterilivslängd med en knapptryckning
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