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Controles de Personagem/Grupo
I .............. Abrir/Fechar inventário.

B.............. Abrir/Fechar livro de feitiços.

Q ............. Alternar entre armas 
 munidas e feitiços ativos.
H ............. Beber poção de saúde.

M ............. Beber poção de mana.

L .............. Exibir/Ocultar rótulos de 
 personagens.

CTRL+A..... Selecionar todos os membros 
 do grupo.

G.............. Proteger a personagem 
 selecionada.

S.............. Parar a ação atual.

R.............. Redistribuir poções.

Controles de Câmera
– ou roda do mouse para a frente........................................... Aplicar menos zoom.
= ou roda do mouse para trás ............................................... Aplicar mais zoom.
Canto esquerdo da tela ou SETA PARA A ESQUERDA.............. Girar a câmera para a esquerda.
Canto direito da tela ou SETA PARA A DIREITA..............Girar a câmera para a direita.
Canto superior da tela ou SETA PARA CIMA ...................Inclinar a câmera para baixo.
Canto inferior da tela ou SETA PARA BAIXO ..................Inclinar a câmera para cima.
Manter pressionado o botão central do mouse......................... Girar/Inclinar a câmera.

Estas são as configurações padrão para as teclas de acesso mais usadas. Para exibir 
uma lista completa de teclas de acesso ou para personalizar as configurações, clique 
no botão Options (Opções) no menu Main (Principal) - ou clique no botão Menu no 
jogo e, em seguida, clique em Options (Opções) - clique em Input (Acesso) e, em 

seguida, clique em Hotkeys (Teclas de Acesso).

Controles de Formação
Manter pressionado o botão direito e clicar com 
     o botão esquerdo. ......................................................Alternar entre as formações.
Manter pressionado o botão direito do mouse e mover
     o mouse para a esquerda e para a direita .....................Alterar a direção da formação.
Manter pressionado o botão direito do mouse e girar
     a roda do mouse........................................................Alterar o espaçamento da formação.

Controles Gerais
BARRA DE ESPAÇOS
ou PAUSE .............Dar pausa no jogo.
F9........................Salvar rapidamente
 o jogo.
CTRL+S.................Salvar o jogo.
F11 ......................Carregar rapidamente 
 o jogo.
CTRL+L .................Carregar o jogo.
Z..........................Coletar itens no chão.
ALT ......................Exibir/Ocultar rótulos 
 de itens no chão.
W ........................Minimizar/Maximizar 
 painéis de armas.
TAB......................Abrir/Fechar megamapa.
F ..........................Exibir/Ocultar comandos 
 de batalha.
ESC ......................Ignorar cinemática; 
 fechar telas abertas.

X .........................Exibir/Ocultar indicadores 
 de Nível de Saúde e de
 Nível de Mana.
\ ..........................Exibir/Ocultar estatísticas 
 de multi-jogador.
J ..........................Abrir/Fechar diário.
ENTER..................Bater papo no modo 
 multi-jogador.
SHIFT+ENTER .......Bater papo com equipe 
 no modo multi-jogador.
CTRL+ENTER.........Bater papo em caráter 
 global no modo 
 multi-jogador.
SHIFT+CLIQUE
BOTÃO ESQUERDO.....Atacar monstro mais 
 próximo.
F10 ......................Abrir as opções de jogo.
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Aviso de segurança
Sobre a epilepsia fotossensível
Um número muito reduzido de pessoas poderão sofrer de crises epilépticas quando expostas 
a certos estímulos visuais, incluindo luzes ou padrões intermitentes que podem aparecer em 
videogames. Mesmo pessoas sem qualquer histórico de crises ou condições epilépticas 
poderão sofrer de uma condição não diagnosticada, que pode causar este tipo de epilepsia 
fotossensível (conhecida como “epilepsia da televisão”) enquanto vêem videogames.

As crises poderão ter uma variedade de sintomas, entre os quais sensação de vertigens, 
problemas de visão, espasmos dos olhos ou faciais, convulsões ou tremores nos braços ou 
pernas, desorientação, sensação de perturbação ou perda temporária da noção do presente. 
As crises podem também provocar a perda da consciência ou convulsões que podem resultar 
em ferimentos causados por quedas ou por choques com objetos.

Se sentir algum destes sintomas, pare de jogar imediatamente e consulte um médico. Os 
pais devem observar os seus filhos atentamente e falar com eles para verificar a eventual 
ocorrência de algum destes sintomas; este tipo de epilepsia ocorre mais freqüentemente nas 
crianças e nos jovens. 

O risco de crises de epilepsia fotossensível pode ser reduzido com as seguintes precauções:

• Jogue em um cômodo bem iluminado.
• Não jogue quando estiver sonolento ou cansado.

Se houver um histórico de epilepsia ou crises epilépticas na sua família, você deverá 
consultar um médico antes de jogar.

As informações contidas neste documento, incluindo referências a URLs e outros Web sites da Internet, 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Exceto quando indicado em contrário, as empresas, as 
organizações, os produtos, os nomes de domínio, os endereços de e-mail, os logotipos, as pessoas, os 
locais e os eventos mencionados nos exemplos são fictícios. Não se pretende indicar, nem deve deduzir-
se nenhuma relação com empresas, organizações, produtos, nomes de domínio, endereços de e-mail, 
logotipos, pessoas, locais ou eventos reais. É da responsabilidade do usuário o cumprimento das leis 
de direitos autorais aplicáveis. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou 
introduzida num sistema de obtenção de dados, nem transmitida sob qualquer forma ou por qualquer 
meio (eletrônico, mecânico, por fotocópia, gravação, etc.), para qualquer fim, sem a permissão expressa, 
por escrito, da Microsoft Corporation, não limitando os direitos inerentes aos direitos autorais.
© & p 2003 Gas Powered Games Corp. Todos os direitos reservados. Gas Powered Games, o logotipo 
da GPG, Dungeon Siege e Dungeon Siege: Legends of Aranna são marcas comerciais exclusivas da Gas 
Powered Games Corp. Os direitos autorais deste manual são de propriedade da Gas Powered Games Corp. 
e são protegidos por leis de direitos autorais dos EUA e internacionais. Este manual não pode ser copiado, 
reproduzido, traduzido ou reduzido para nenhum meio eletrônico ou formato legível por máquina sem a 
autorização prévia da Gas Powered Games Corp.
Publicado pela Microsoft Corporation. Partes são © Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. 
Microsoft, Windows, Windows NT, o logotipo da Microsoft Game Studios e o ZoneMatch são marcas 
registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
Desenvolvido pela Mad Doc Software para Gas Powered Games e Microsoft Corporation. Mad Doc 
Software, Mad Doc® e o logotipo da Mad Doc são marcas registradas ou comerciais da Mad Doc Software, 
LLC. Todos os direitos reservados. Partes são © da Mad Doc Software, LLC. Todos os direitos reservados.
Os nomes de empresas e produtos reais aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus 
respectivos proprietários.

Usa Bink Video. © 1997-2003 RAD Game Tools, Inc.

Usa Miles Sound System. Copyright © 1991-2003 RAD Game Tools, Inc.

Reprodução MPEG Layer-3 fornecida com o Miles Sound System da RAD Game Tools, Inc. Tecnologia 
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 A HISTÓRIA CONTINUA… A devastação desencadeada por esse conflito consumiu a ilha, 
transformando exuberantes florestas e selvas em desolados e improdutivos 
desertos. Como os líderes não podiam mais oferecer o nível de conforto 
uma vez usufruído por seus cidadãos, as cidades dos Utraeans caíram no 
abandono. Como resultado, houve lutas e rebeliões. 

Os Utraeans não dominam mais Aranna, nem tampouco a ilha que 
habitam atualmente, embora ainda controlem muitas invenções mágicas e 
poderosas. Eles continuam sendo um povo orgulhoso, ainda que 
arrependido.

Os Zaurasks
Há milhares de anos, os 
Zaurasks, uma raça de sáurios, 
foram persuadidos pelos Utraeans 
a deixar as selvas e os pântanos e 
a subjugar-se à sua mágica e aos 
seus truques. A princípio, os Zaurasks 
eram obedientes e dóceis e, por 
inocência ou ignorância, concordavam 
em trabalhar para os Utraeans. Mas, 
por fim, eles se rebelaram contra seus 
mestres e muitos conseguiram se 
libertar do domínio dos Utraeans. 
Aqueles que tentaram, mas não 
conseguiram escapar, foram rapidamente 
capturados e escravizados nas minas e nas fábricas das cidades dos 
Utraeans. Compreensivelmente, os Zaurasks nutrem um profundo ódio 
pelos Utraeans e, como resultado, saquearam e corromperam muitas das 
antigas estruturas dos Utraeans.

A sociedade Zaurask é tribal e seus xamãs são adeptos ao uso das forças 
da natureza à sua volta para atacar os inimigos. Seu poder e sua força são 
provenientes de combates físicos e a maior parte de seus guerreiros têm 
cicatrizes obtidas em conflitos contra exércitos dos Utraeans e dos Hassats 
ou em treinamentos ritualísticos de combate. Os Zaurasks são guerreiros 
obstinados e não se deve brincar com eles.

Você ouvia histórias sobre grandes aventuras do passado, sobre os heróis 
que participaram de cruzadas no Reino de Ehb, lutando contra o obstinado 
Krug, as secreções venenosas e os zumbis horripilantes. Você ansiava por 
participar de suas próprias aventuras, enquanto passava a juventude 
aprimorando suas habilidades na pacata e pequena cidade fortificada de 
Arhok.

Agora você enredou-se em uma estranha história, pois descobriu em um 
velho e despedaçado diário que sua mãe e seu pai também foram heróis, 
conhecidos por suas aventuras em todo o continente de Aranna. Com esse 
diário, você inicia uma jornada a uma ilha misteriosa com milhares de 
anos de história. Nessa ilha você encontrará estranhas e primitivas 
criaturas, algumas das quais estão em guerra há longos anos.

Uma ilha em confl ito
Os Utraeans
Os Utraeans são uma raça antiga de seres 
poderosos responsáveis por grande parte 
da magia em Aranna. Para os antepassados dos 
Utraeans, conforto e segurança eram mais 
importantes do que tudo. No entanto, após 
milênios de supremacia, os Utraeans 
inadvertidamente desencadearam seu 
próprio declínio, pois acreditaram 
erroneamente que sua mágica e suas 
máquinas os tornavam onipotentes e negaram a 
força destrutiva que seu poder exercia sobre as 
outras raças da ilha. Como muitas grandes 
civilizações antecessoras, os Utraeans ignoravam 
os perigos decorrentes da repressão que 
impunham sobre os Zaurasks e os Hassats, o que 
gerou anos de guerra entre os habitantes da ilha.
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Os Hassats
Os Hassats são uma raça indígena 
de felinos. Os magos Utraeans criaram os 
Hassats como uma fonte de mão-de-obra 
barata durante o período em que 
mantiveram os Zaurasks em cativeiro. 
Os Hassats ganharam independência 
durante a Guerra das Raças e agora 
estão tentando construir uma cultura 
e uma sociedade próprias.

Outras raças
Droc
Os Drocs são uma primitiva raça 
crocodiliana que passou despercebida 
pelos outros grupos da ilha. Eles 
passam grande parte do tempo tentando 
satisfazer seu deus, que exige freqüentes 
sacrifícios de seres vivos. Esses répteis agressivos habitam cavernas e se 
alimentam de algas e plâncton e adoram se enfeitar com ossos, 
especialmente crânios humanos. 

Half Giants 
(Quase-gigantes)
Além dos Utraeans, dos Zaurasks, dos 
Hassats e dos Drocs, um quinto grupo 
habita a ilha: os Quase-gigantes. Eles 
se autodenominam “Os Filhos da 
Montanha” e, na verdade, são 
estranhos à ilha. Os motivos 
e os meios que os 
trouxeram à ilha estão 
envoltos em mistério. 

Os Quase-gigantes temem ser os 
últimos de sua espécie. Há muitas 
gerações eles não têm contato com 
sua terra natal e a cada estação que 
passa menos nascimentos são registrados. 
Acreditam que a história de seu povo terá fim nessa 
ilha amaldiçoada de lagartos furiosos e experiências vis.

A ilha hoje
Após gerações de guerras e conflitos, os Hassats e os Utraeans foram 
quase extintos, enquanto os Zaurasks se proliferam - sua população excede 
em grande número a de seus inimigos. É apenas uma questão de tempo 
até a raça de sáurios dominar a ilha. Os Utraeans, com seus poderes e 
suas máquinas quase que completamente esgotados, passaram a se ocupar 
basicamente com a sobrevivência diária. Como nunca foram um povo fértil, 
e após as irreparáveis perdas sofridas durante a Guerra das Raças, os 
Utraeans estão lentamente se extinguindo. E junto com eles, desaparece 
o conhecimento e o acesso às suas grandes máquinas.
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Novo!
Monstro Descrição
Chitterskrag Enorme; um cruzamento opressivo entre um 

caranguejo eremita e uma barata.

Autômatos Figuras impiedosas, angulosas e mecânicas.

Rune Guardian
(Guardião das Runas)

Criatura peluda com cabeça branca e crânio 
de vaca.

Droc Habitante crocodiliano das cavernas.

Fleshrender Vampiro comedor de carne; servo dos 
mortos-vivos.

Skitterclaws Pássaros do tamanho de avestruzes; são 
coloridos, mortais e não voam.

Scorpiot Escorpião robô gigante com ferrões mágicos.

O QUE HÁ DE NOVO? Novos monstros
Você já conhece alguns dos monstros de Aranna, mas há também criaturas 
totalmente novas a serem dominadas.

Uma nova maneira de voar
Em sua jornada, você redescobrirá os “displacers” (“transportadores”). Uma 
invenção dos magos Utraeans, esses transportadores mágicos formavam a 
espinha dorsal da rede de comércio de toda a região de Aranna.

Para funcionar, os transportadores exigem dispositivos em ambas as 
extremidades de cada conexão; no entanto, como muito tempo se passou 
desde a construção dessas maravilhas, muitos transportadores se 
deterioraram. Talvez você encontre alguns transportadores 
que só funcionam quando você aciona uma 
segunda plataforma e outros que não 
funcionam de forma alguma. 
Orbes brilhantes ao redor de 
cada plataforma informam 
que o dispositivo está ativo 
e obeliscos próximos 
mostram o destino da 
plataforma.

No Dungeon Siege®: Legends of Aranna™, você descobrirá 
novos lugares, feitiços únicos e poções poderosas. Além 
disso, você ganhará novos tipos de armas e armaduras.

Novos lugares
O continente de Aranna inclui mais do que apenas o Reino de Ehb. Sua 
aventura começa na cidade fortificada de Arhok em Ehb. Cercada por 
muralhas e torres de vigia, o vilarejo é composto de lojas, uma taberna, 
algumas casas e um celeiro. As pessoas são amigáveis e ficarão felizes em 
poder fornecer-lhe informações ou trocar equipamentos com você.

Após explorar Arhok, sua aventura continuará quando você se transportar para 
uma intrigante ilha. Localizada próxima à costa de Ehb, essa ilha é considerada 
o reino perdido dos Utraeans e está cheia de coisas que você nunca viu antes: 
novas armas, novas armaduras, novos feitiços e, claro, novos monstros com os 
quais lutar!

Novas armas e armaduras
As armas dos Utraeans refletem a magia e o brilhantismo de seus 
inventores, e agora, no Dungeon Siege: Legends of Aranna, você pode 
combinar partes de armaduras (conjuntos de tesouros) para obter 
melhorias mágicas. Descubra mais sobre isso em “Munindo-se de armas 
e armaduras” (página 22), neste manual.

Novos feitiços
Você começa sua jornada adquirindo muitos dos feitiços mágicos que 
foram encontrados no Reino de Ehb. Mas há outros feitiços que você ainda 
não conhece! Alguns desses novos feitiços são descritos na seção 
“Munindo-se de feitiços” (página 26), neste manual.
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Novos recursos
Além de novos e incríveis itens e lugares, no Dungeon Siege: Legends of 
Aranna você conhecerá as melhorias descritas a seguir.

v Improved Control Groups (Grupos de Controle Aperfeiçoados)
Aumente a eficácia de seu grupo (principalmente magos) usando os 
grupos de controle aperfeiçoados. Além de alternar entre dez 
combinações diferentes de células em seu grupo, agora você pode usar 
os grupos de controle para alternar instantaneamente entre dez feitiços 
diferentes, mesmo que os feitiços não estejam ativos.

Para registrar e usar grupos de controle
1. Pressione a tecla CTRL e uma tecla numérica para registrar a 

célula atualmente ativa para cada membro do grupo. Existem 
quatro células que estão localizadas à direita de cada Character 
Portrait (Retrato da Personagem). Isso “registra” um conjunto de 
armas e feitiços ativos.

2. Pressione a tecla numérica a qualquer momento para ativar o 
conjunto de células de armas e de feitiços registrados na etapa 1.

No DSLOA, você não fica mais restrito aos feitiços ativos. Você pode 
registrar qualquer feitiço no Spell Book (Livro de Feitiços) e alternar 
para ele instantaneamente a qualquer momento. Use esse recurso 
para alternar rapidamente entre feitiços dentro e fora de combates.

v Improved Tooltips (Dicas de Ferramentas Aperfeiçoadas)
Use as dicas de ferramentas aperfeiçoadas para comparar o quão letais 
as armas de ataque rápido e lento são. Agora, as dicas de ferramentas 
das armas mostram a média dos danos causados após 10 segundos de 
uso. Isso lhe poupará de calcular as vantagens da velocidade em relação 
à taxa de danos. As dicas de ferramentas também mostram o preço de 
um item. Dessa forma, você pode escolher valores sem precisar ir a 
uma loja.

v Redistributable Potions (Poções Redistribuíveis)
Clique no botão Redistribute Potions (Redistribuir Poções) na parte 
inferior esquerda da tela ou pressione a tecla R para distribuir entre os 
membros do grupo a quantidade justa de poções. Os magos recebem 
todas as poções de mana e os guerreiros de lutas corpo-a-corpo 
recebem mais poções de saúde.

v Transformation Spells (Feitiços de Transformação)
Transforme seus usuários mágicos em poderosos guerreiros de lutas 
corpo-a-corpo com os novos feitiços de transformação. Conheça o 
fantástico poder de jogar como uma Rock Beast (Fera de Pedra) ou 
tente jogar com o ferrão letal de um escorpião. 

v Orb Spells (Feitiços de Orbe)
Lance novos feitiços de orbe para criar poderosos orbes mágicos que 
giram ao seu redor e atacam automaticamente inimigos próximos, 
deixando suas mãos livres para combates corpo-a-corpo, combates 
à distância ou para lançar outros feitiços. 

v Imbued Items (Itens Imbuídos)
Fique atento a itens “imbuídos”, armaduras e armas. Esses objetos 
especiais aumentam significativamente suas proezas nas batalhas. Itens 
imbuídos aparecem com um fundo roxo no inventário.

v Treasure Sets (Conjuntos de Tesouros)
Descubra peças de “conjuntos de tesouros” raros. Compostos de três 
a cinco peças de armas, armaduras ou outros equipamentos, esses 
conjuntos aparecem com um fundo azul-claro no inventário. Cada um 
dos itens mágicos relacionados tem seus próprios poderes, mas quando 
combinados, esses itens são dotados de bônus adicionais.

v Off-Screen Attack Warnings (Avisos de Ataque Fora da Tela)
Fique atento ao status dos seus companheiros de grupo através do 
novo aviso de ataque fora da tela. Se um membro do grupo estiver 
sendo atacado fora de seu campo visual, o Character Portrait (Retrato 
da Personagem) desse membro piscará em laranja, alertando que você 
deve ajudá-lo.

v Localized Attacks (Ataques Localizados)
Para evitar ser acidentalmente jogado contra as garras de uma terrível 
fera, mantenha a tecla SHIFT pressionada ao atacar. Com isso, suas 
personagens atacarão o monstro que estiver mais próximo à área em 
que você clicar (ataque localizado). Quando não houver monstros por 
perto e você pressionar a tecla SHIFT e clicar com o mouse, suas 
personagens abrirão o contêiner de tesouro mais próximo.
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v Botões Unsummon Creature (Cancelar Convocação de Criatura) 
e (Untransform) Cancelar Transformação
Cancele feitiços Combat (Combate) para obter mais controle. Se você 
estiver prestes a entrar na batalha e seu feitiço Summon (Convocar) ou 
Transformation (Transformação) estiver expirando, use os botões 
Unsummon Creature (Cancelar Convocação de Criatura) ou 
Untransform (Cancelar Transformação), localizados em Field 
Commands (Comandos de Batalha), para anular o feitiço. Lance 
novamente o feitiço e entre na batalha com força total.

v Glyph Traps (Armadilhas de Glifos)
Experimente a satisfação de matar monstros com os novos feitiços 
Glifo. Coloque glifos no chão para criar uma armadilha letal e induza os 
monstros à sua própria destruição.

v Group Awareness (Consciência de Grupo)
Veja os membros do grupo, adequadamente equipados, correrem para 
ajudar uns aos outros. As personagens que não receberem ordens para 
manter seus postos ajudarão seus companheiros de grupo se eles forem 
atacados.

v Backpacks (Mochilas)
Aumente a carga que cada personagem pode carregar usando novas 
mochilas. Cada personagem só pode carregar uma mochila. Clique com 
o botão direito do mouse na sua mochila para abri-la. Você também 
pode soltar um item diretamente sobre uma mochila fechada para 
guardá-lo. Se não houver espaço no inventário principal, os itens que 
você pegar do chão serão automaticamente colocados na mochila, se 
houver espaço. 

v Sell All (Vender Tudo)
Converta rapidamente todos os saques sem munição em ouro com o 
novo botão Sell All (Vender Tudo), que aparece perto do retrato do 
lojista. Com o menu suspenso do botão Sell All (Vender Tudo), você 
poderá vender tudo exceto poções, pergaminhos e feitiços exclusivos 
(a configuração padrão); vender tudo exceto pergaminhos e poções; 
vender tudo exceto feitiços exclusivos ou simplesmente vender tudo. 
Se você acidentalmente vender algum item do inventário que desejasse 
manter, o lojista permitirá que você compre esse item novamente pelo 
mesmo preço que ele lhe pagou.

v Auto-Arrange Improvements (Organizar Aperfeiçoamentos 
Automaticamente)
Os itens de inventário dos membros do seu grupo serão organizados 
automaticamente quando novos itens forem coletados. Você não precisa 
mais reorganizar manualmente o inventário dos membros do grupo 
para ganhar espaço.

v Multiplayer Save (Gravação de Multi-jogador)
Conheça os jogos em grupo aperfeiçoados. Agora, sempre que você sair 
de um jogo para multi-jogadores, a situação em que se encontrar o 
diário de sua personagem será salva. Jogue com seus amigos e conclua 
todos os encargos junto com eles!

v World Map (Mapa-múndi)
O mapa-múndi no DSLOA permite que você avalie as proporções épicas 
de sua jornada e meça seu progresso no jogo. Clique no botão World 
Map (Mapa-múndi), ou pressione SHIFT + TAB, para exibir o mapa. 
Sempre que você entrar em uma nova região do mundo, uma outra 
seção do mapa lhe será revelada. Um rótulo identifica sua localização 
atual no mundo.

v Distinct Party Members (Membros Distintos do Grupo)
Divirta-se com as distintas personalidades dos membros do grupo. 
Quando você adiciona membros ao seu grupo, eles falam com você. 
Para ativar ou desativar esses “reconhecimentos de voz”, vá para o 
menu Options (Opções), selecione a guia Audio 
(Áudio), clique no botão More (Mais) e, em 
seguida, clique no botão Voice Overs 
(Vozes).

v Tragg
Use o tragg, um novo animal de 
carga que realiza poderosos 
ataques e pode carregar quase 
tantos produtos de saques 
quanto as mulas de carga. No 
entanto, ao contrário das 
mulas de carga, os traggs se 
afeiçoam rapidamente aos seus 
proprietários e atacam 
qualquer monstro que 
ameace o grupo. Você 
também pode ordenar que 
os traggs ataquem inimigos.
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Indicador de Nível de Saúde

Retrato da Personagem

Indicador de Nível de Mana

Arma de Luta Corpo-a-Corpo

Arma de Longo Alcance

Feitiços ativos

Botão Exibir/
Ocultar Inventário

Painel de armas

Modo de Acompanhamento 
com Câmera desativado

Bússola

Minimizar bússola

Botão Exibir/Ocultar Posição 
de Combate e Formação

Botão Seguir Líder do Grupo

Botão Exibir/Ocultar Comandos de Batalha

Botão Abrir/Fechar Menu do Jogo

Botão Abrir/Fechar Diário 

Botão Abrir/Fechar Megamapa

Botão Abrir/Fechar Mapa-Múndi

Texto descritivo

Barra de status

Botão Beber Poção de Mana

Botão Beber Poção de Saúde

Botão Pausa/Retomar 
o Dungeon Siege

Botão Dispersar Membro do Grupo

Botão Selecionar Grupo

Botão Coletar Itens

Botão Redistribuir Poções

Botão Exibir/Ocultar Rótulos de Itens

Botão Cancelar Convocação de Criatura

Botão Cancelar Transformação

GUIA DE INTRODUÇÃO

Instalação
Insira o disco 1 do Dungeon Siege: Legends of Aranna na unidade de 
CD-ROM e siga as instruções na tela. Se o Programa de Instalação não 
iniciar automaticamente, siga estas etapas:

1. Clique em Iniciar, aponte para Configurações e clique em Painel de 
controle.

2. Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas.

3. Na caixa de diálogo Adicionar ou remover programas, selecione 
Adicionar novos programas, clique no botão CD ou disquete e siga as 
instruções na tela.

Iniciando o jogo
Para iniciar o Dungeon Siege: Legends of Aranna
• Clique em Iniciar, aponte para Programas, aponte para Dungeon Siege: 

Legends of Aranna e clique em Dungeon Siege: Legends of Aranna.

Começando sua jornada
Para se aventurar a percorrer Aranna sozinho
1. Clique em Single Player (Jogador Individual).

2. Clique em Start New Game (Iniciar Novo Jogo).

3. Clique nos botões de seta para selecionar o sexo e a aparência de sua 
personagem. Tanto as personagens masculinas como as femininas 
possuem os mesmos níveis de força e habilidade.

4. Digite um nome para sua personagem e clique em Next (Avançar).

5. Selecione Legends of Aranna na lista de mapas e clique em Next 
(Avançar).

6. Defina o nível de dificuldade. Você pode usar o menu Options (Opções) 
para alterar o nível de dificuldade posteriormente.

Para jogar com outros jogadores pela Internet ou por uma rede local (LAN), 
consulte “Jogando com multi-jogadores” (página 39), neste manual.
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Dicas de sobrevivência
Todo o seu mundo foi posto em desordem, e agora você embarcará em 
uma jornada angustiante pela ilha. Você traz consigo a esperança de 
derrotar o mal que se apoderou de seu território e, ao longo da jornada, 
tornar-se um heróico guerreiro, arqueiro ou mago.

Aqui está um resumo do que você precisa saber antes de entrar nessa 
aventura. A lista de teclas de acesso encontra-se na capa de trás deste 
manual.

v Observe seu nível de saúde (barra vermelha ao lado do Character 
Portrait (Retrato da Personagem)). Se for ferido e seu nível de saúde 
cair a zero, você ficará inconsciente e poderá morrer. Seu nível de saúde 
será recuperado lentamente com o passar do tempo.

v Observe seu nível de mana (barra azul ao lado do Character Portrait 
(Retrato da Personagem)). Quando você lança um feitiço, o seu nível de 
mana diminui. Se o seu mana se esgotar, você não poderá lançar 
feitiços. Seu nível de mana será recuperado lentamente com o passar 
do tempo.

v Salve o jogo periodicamente. Se você tiver acabado de sobreviver a uma 
grande batalha ou se estiver prestes a entrar em uma área 
potencialmente perigosa, salve o jogo. Se morrer, você poderá carregar 
o jogo salvo; não precisará recomeçar do início. Para salvar rapidamente 
um jogo, pressione F9.

v Dê pausa no jogo. Para evitar ataques-surpresa, dê uma pausa no jogo 
enquanto estiver gerenciando o seu inventário ou o Spell Book (Livro de 
Feitiços). Para dar pausa no jogo, pressione a BARRA DE ESPAÇOS ou 
PAUSE.

v Não perca a direção. Use a bússola e o Megamap (Megamapa), preste 
atenção às demarcações naturais e siga os caminhos conhecidos.

v Evite emboscadas. Você pode avistar criaturas antes que elas notem a 
sua presença e ataquem. Se avistar um grupo grande, certifique-se de 
estar preparado para a batalha antes de enfrentá-lo. Como alternativa, 
use as personagens de combate à distância para atrair membros de 
grupos mais poderosos para um local onde você possa enfrentá-los 
individualmente.

v Se decidir fugir, refugie-se. Não fuja para territórios desconhecidos, 
pois você poderá ser atacado por mais criaturas.

v Explore os pontos fracos de seus inimigos. Se estiver lutando contra 
uma criatura que precisa estar próxima para atingi-lo, use um arco-e-
flecha ou um feitiço para atacá-la de longe. Por outro lado, se uma 
criatura lhe atacar com um arco-e-flecha e não estiver usando uma 
armadura, desafie-a com uma arma de luta corpo-a-corpo.

v Escolha a melhor arma para a situação. Armas de luta corpo-a-corpo, 
como machados e espadas, são eficientes no combate corporal. Armas 
de longo alcance, como arcos e flechas, são eficientes à distância. 
Pressione Q para alternar entre as armas munidas.

v Use formações para proteger os membros mais fracos do grupo. Deixe 
as mulas de carga e as personagens mais fracas na parte de trás do 
grupo ou no centro de uma formação.

Personalizando opções de jogo, teclas de
acesso e a barra de status
Você pode definir as opções de vídeo, áudio, mouse e teclas de acesso de 
acordo com suas preferências.

Para personalizar as opções de jogo

• Clique em Options (Opções) no menu Main (Principal). Ou clique no 
botão Game Menu (Menu do Jogo) na barra de status e, em seguida, 
clique em Options (Opções).

Para obter informações sobre uma opção, aponte para ela. O texto da 
Ajuda aparecerá na tela. 

As teclas de acesso padrão estão relacionadas na capa de trás deste 
manual.

A barra de status é uma área onde aparecem mensagens quando você 
aponta para determinados itens na tela. Por padrão, ela está localizada na 
parte inferior da tela. 

Para mover a barra de status
• Arraste-a para a parte superior da tela.
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Arma de Luta Corpo-a-Corpo

Arma de Longo Alcance

Painel de armas

Botão Exibir/Ocultar Inventário

Indicador de Nível de Mana

Retrato da 
Personagem

Indicador de Nível de 
Saúde

Feitiços ativos

OBSERVAÇÃO: as instruções neste manual 
pressupõem que você esteja usando o botão 

esquerdo do mouse (a configuração padrão do 
mouse) para emitir comandos.

OBSERVAÇÃO: se selecionar uma célula vazia de 
arma de luta corpo-a-corpo, você lutará com os 

próprios punhos. Pressione Q para
alternar entre as armas munidas.

NAVEGANDO AVENTURANDO-SE

Para selecionar uma arma ou um feitiço

• No painel de armas, clique na arma ou no feitiço a ser usado.

Para exibir os feitiços do Spell Book (Livro de Feitiços)

• No painel de armas, clique em uma das células de feitiço, mantenha 
pressionado o botão do mouse e selecione um feitiço na lista suspensa. 

Para minimizar ou maximizar o painel Weapons (Armas)

• Pressione W. Quando o painel de armas está minimizado, somente a 
arma ou o feitiço ativo é exibido. Você ainda pode pressionar Q para 
alternar entre as armas e os feitiços.

Controlando a câmera
A bússola indica para que direção a câmera está voltada.

Para girar a câmera

• Mova o cursor para o canto esquerdo ou direito da tela, ou use as teclas 
de seta.

Para inclinar a câmera

• Mova o cursor para o canto superior ou inferior da tela. Você também 
pode manter pressionada a roda ou o botão central do mouse e mover 
o mouse para girar ou inclinar a câmera.

Para aplicar mais ou menos zoom

• Gire a roda do mouse ou pressione a tecla com o sinal SUBTRAÇÃO (–) 
ou IGUAL (=).

Para desativar o modo de acompanhamento com câmera

• Pressione T.

Usando o Megamap (Megamapa)
O megamapa permite que você monitore sua direção oferecendo uma visão 
do alto e à distância. Áreas que você não explorou não são visíveis. Vários 
ícones representam personagens e tesouros próximos para que você possa 
continuar jogando usando o megamapa. Os inimigos aparecem em um 
círculo vermelho quando você aponta para eles. Contêineres, portas e áreas 
secretas não são visíveis.

Para abrir ou fechar o megamapa

• Clique no botão Megamap (Megamapa), na barra de status, ou 
pressione TAB.

Movendo sua personagem
Clique com o botão esquerdo do mouse no local da tela para onde deseja 
mover sua personagem. 

Selecionando armas e feitiços
As armas e os feitiços que estão munidos são exibidos no painel Weapons 
(Armas), ao lado do Character Portrait (Retrato da Personagem). Dessa 
forma, você poderá escolher facilmente o que deseja usar. Para obter mais 
informações sobre quais armas e feitiços são exibidos, consulte “Munindo-
se de armas e armaduras” (página 22) e “Munindo-se de feitiços” (página 
26), neste manual.
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OBSERVAÇÃO: quando você arrasta uma 
poção para o retrato da personagem, ela é 

adicionada ao inventário dessa personagem; 
a personagem não a ingere.

Atacando
Você revidará automaticamente se uma criatura o atacar. Se estiver usando 
um arco-e-flecha ou um feitiço de longo alcance, você atacará 
automaticamente quando uma criatura hostil entrar na área de alcance de 
sua arma. Para alterar a forma de ataque de sua personagem, consulte 
“Definindo ordens de movimento, ataque e mira” (página 36), neste 
manual.

Você não pode atacar diretamente personagens que não sejam jogadores 
(NPCs) ou outras personagens do seu grupo. 

Para atacar

• Clique com o botão esquerdo do mouse em uma criatura (ou pressione 
SHIFT e clique ao lado da criatura). Você só precisa clicar uma vez. 

Abrindo contêineres e portas
Barris, arcas e outros contêineres poderão revelar tesouros quando você 
quebrá-los ou abri-los. Quando você aponta para um objeto quebrável, o 
cursor aparece em forma de martelo. Quando você aponta para uma porta 
ou um contêiner que pode ser aberto, o cursor aparece em forma de mão.

Para abrir um contêiner ou uma porta

• Clique com o botão esquerdo do mouse em um objeto (ou pressione 
SHIFT e clique ao lado do objeto). Para fechar uma porta, clique 
novamente com o botão esquerdo do mouse na porta.

Coletando tesouros
Quando você mata uma criatura ou abre um contêiner, tesouros como 
armas, armaduras, feitiços ou ouro podem se espalhar pelo chão.

Para exibir o nome de um item

• Aponte para o item. Seu nome aparecerá na barra de status. Para exibir 
ou ocultar rótulos na tela para todos os itens próximos, clique no botão 
View/Hide Item Labels (Exibir/Ocultar Rótulos de Itens), na barra de 
status.

Para coletar um item e adicioná-lo ao seu inventário

• Clique com o botão esquerdo do mouse no item. Você também pode 
clicar com o botão direito do mouse para prender o item ao cursor e, 
em seguida, soltar o item sobre a personagem para a qual deseja dá-lo.

Para coletar vários itens

• Clique e arraste o cursor ao redor dos itens e, em seguida, clique com o 
botão esquerdo do mouse em um dos itens (ou pressione a tecla Z, ou 
então clique no botão Collect Items (Coletar Itens) na barra de status).

Bebendo poções
Quando bebe uma poção de saúde ou de mana, você ingere apenas a 
quantidade necessária para restaurar por completo sua saúde ou seu 
mana. O resto da poção permanece na garrafa e pode ser usado 
posteriormente. 

Para juntar o conteúdo de garrafas parcialmente cheias

• No painel Inventory (Inventário), arraste uma garrafa parcialmente 
cheia sobre uma outra.

Para beber uma poção de saúde ou de mana

• Clique no botão Drink Health Potion (Beber Poção de Saúde) ou no 
botão Drink Mana Potion (Beber Poção de Mana) na barra de status. 

 Todos os membros do grupo que estiverem selecionados e tiverem 
uma poção adequada em seus inventários beberão a poção. 
Durante um combate, apenas os membros com mana ou saúde 
abaixo de 50% beberão a poção.

Para redistribuir poções

• Clique no botão Redistribute Potions (Redistribuir 
Poções) na barra de status (ou pressione R). 

 Poções serão redistribuídas entre todos os membros do grupo. 
Os membros do grupo receberão poções adequadas às suas 
habilidades; por exemplo, em geral, magos recebem mais poções 
de mana e espadachins recebem mais poções de saúde.
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Botão Organizar Inventário 
Automaticamente

Total de ouro do grupo

Painel da mochilaPainel de inventárioPainel da personagem

Habilidades

Atributos da 
personagem

Mochila

OBSERVAÇÃO: quando você arrasta uma 
poção para o retrato da personagem, ela é 

adicionada ao inventário dessa personagem; 
a personagem não a ingere.

Para desfazer-se de um item ou doá-lo

• Clique no item do inventário e, em seguida, clique no chão ou no retrato 
de outra personagem (ou arraste e solte o item no chão ou no retrato 
de outra personagem).

Para soltar um item diretamente no chão

• Mantenha pressionada a tecla CTRL e clique em um item do inventário. 
Se mais de um inventário estiver aberto, o item será movido para o 
próximo inventário.

Gerenciando inventários
Quando uma personagem pega um item do chão, esse item é adicionado 
ao inventário da personagem e ela passa a carregá-lo consigo até que 
decida usá-lo, vendê-lo, doá-lo para outra personagem ou jogá-lo no chão. 
Cada item coletado ocupa espaço no inventário. Quando o inventário 
estiver cheio, a personagem não poderá mais coletar itens. Para obter 
informações sobre a compra de animais de carga para transportar o 
excesso de itens, consulte “Adicionando uma personagem ou um animal de 
carga ao grupo” (página 32), neste manual. 

Para abrir o inventário de uma personagem

• Clique no botão View/Hide Inventory (Exibir/Ocultar Inventário) ao 
lado do retrato da personagem. ou simplesmente clique no retrato 
novamente depois de selecioná-lo.

Para abrir vários inventários

• Mantenha pressionada a tecla CTRL, selecione os membros do grupo 
e pressione I. Quando quatro ou mais personagens estiverem 
selecionadas, o inventário de cada personagem será aberto em 
tamanho reduzido.

Para abrir todos os inventários

• Clique no botão Select Party (Selecionar Grupo) para selecionar todo 
o seu grupo e pressione I.

Quando você aponta para um item em um inventário, o nome e a descrição 
do item aparecem. A descrição mostra os danos mínimos e máximos que 
uma arma pode causar (dependendo da proteção oferecida pelas 
armaduras da criatura inimiga) e, se for uma arma de longo alcance, a 
distância que ela é capaz de atingir. Essas dicas de ferramentas também 
mostram a média dos danos causados por uma arma após 10 segundos.

A quantidade de ouro que seu grupo possui é mostrada na parte superior 
de cada inventário. Todos os membros do seu grupo usam o ouro da 
mesma conta.

Para organizar um inventário automaticamente

• Clique no botão Auto-arrange Inventory (Organizar Inventário 
Automaticamente) na parte superior do inventário.

Para usar uma mochila

• Clique com o botão direito do mouse na mochila em um 
inventário para abrir o painel da mochila e ver o conteúdo 
dela. Depois de abrir o painel, você poderá arrastar e 
soltar os itens com o mouse para colocá-los ou tirá-los 
da mochila, da mesma maneira como faria se estivesse 
trabalhando com vários inventários. 

Para fechar o painel da mochila, clique com o botão direito do mouse
novamente na mochila.
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Arma de Longo Alcance Capacete Livro de feitiços

Botão Abrir/Fechar 
Livro de Feitiços

Luvas

Amuleto

Armadura

Escudo

Botas

Botão ExibirArma de Luta
Corpo-a-Corpo

Painel de 
munições Anéis

Munindo-se de armas e armaduras
Existem dois tipos de armas: armas de luta corpo-a-corpo e armas de longo 
alcance.

v Melee weapons (Armas de luta corpo-a-corpo) são usadas em combates 
corporais para apunhalar, açoitar ou surrar o inimigo. Você segura uma 
arma de luta corpo-a-corpo com a mão enquanto ataca. Armas comuns 
de luta corpo-a-corpo incluem machados, clavas, espadas, punhais, 
martelos, bastões, cetros, foices e cajados.

v Ranged weapons (Armas de longo alcance) são usadas para atacar de 
longe, lançando um projétil. Armas comuns de longo alcance incluem 
arcos e flechas, bestas e armas de fogo. As flechas nunca se acabam.

v Armor (Armaduras) reduzem os danos físicos sofridos durante a 
batalha. Há vários tipos de armadura, incluindo armaduras de corpo, 
capacetes, escudos, botas e luvas. Todos esses tipos de armadura são 
feitos com uma grande variedade de materiais. Alguns itens são 
imbuídos de propriedades mágicas, que oferecem proteção adicional. 
Você não pode empunhar escudos ao mesmo tempo em que usa armas 
que requerem as duas mãos. Entretanto, os escudos munidos 
continuarão a fornecer bônus mágicos quando você estiver usando 
armas que requerem as duas mãos.

Antes de usar armas, feitiços, armaduras e outros itens, você deve munir 
sua personagem colocando os itens no painel de munições, no canto 
inferior esquerdo do inventário. Se você pegar uma arma de luta corpo-a-
corpo, uma arma de longo alcance ou uma armadura e ainda não possuir 
esse tipo de item, ele será disponibilizado automaticamente para que 
você possa usá-lo imediatamente. No entanto, os feitiços não são 
disponibilizados automaticamente quando você os coleta. Para obter mais 
informações, consulte “Munindo-se de feitiços” (página 26), neste manual.

Para carregar ou descartar itens

• Clique no botão View/Hide Inventory (Exibir/Ocultar Inventário) 
próximo ao retrato da personagem e arraste um item do seu inventário 
para o painel de munições (na parte inferior esquerda do inventário). O 
item será colocado no local correto, não importando onde você o soltar 
no painel de munições.

 Uma arma de luta corpo-a-corpo e uma arma de longo alcance podem 
ser munidas ao mesmo tempo, permitindo-lhe alternar rapidamente 
entre elas. Para lançar feitiços de magia, você deve munir-se de um 
livro de feitiços. Para obter mais informações sobre feitiços, consulte 
“Munindo-se de feitiços” (página 26), neste manual.

Para visualizar sua personagem com os itens de munição

• Clique no botão View (Exibir), na parte inferior do painel de munições, 
mantenha pressionado o botão do mouse e mova o mouse para a 
esquerda ou para a direita de modo a girar a imagem.
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Arma Descrição
Sai Adaga de lâmina tripla usada em ataques 

com socos.

Claws (Garras) Longas garras usadas na mão para combate 
corpo-a-corpo.

Jade Staff 
(Cajado de Jade)

Cajado feito de jade da ilha e imbuído de 
propriedades mágicas.

Open Mace 
(Clava Aberta)

Arma dos Zaurasks com uma cabeça que 
consiste em uma série de anéis concêntricos.

Hassat Scimitar 
(Cimitarra Hassat)

Arma dos Hassats composta por um mastro 
em cuja ponta há uma lâmina curva letal.

Scythe of Angk

(Alfange de Angk)

Cajado que, por vezes, desenha um raio de luz 
no céu ao atingir um inimigo.

Gas Gun 
(Arma de Gás)

Arma em forma de tubo que lança nuvens de 
gás mortal.

Napalm Gun 
(Arma de Napalm)

Arma dos Goblins que dispara nuvens em 
chamas.

Zaurask
Snakebite 
(Serpente Zaurask)

Longa espada em forma de serpente.

Armadura Descrição
Zaurask 
Hide 
(Couraça 
Zaurask)

Feita do couro dos homens-lagarto. Os guerreiros 
Hassat usam a Couraça Zaurask para simbolizar o 
desprezo que nutrem por seus antigos adversários.

Spidersilk Tecida com a seda de aranhas gigantes, esta 
armadura é extremamente leve, embora seja 
incrivelmente forte.

Shell 
(Concha)

Composta por conchas unidas por uma corda ou um 
barbante. A armadura de baixa qualidade deixa lacunas 
entre as conchas, nas quais o inimigo pode penetrar. 
No entanto, a armadura de alta qualidade tem uma 
trama muito mais densa e é mais leve que a armadura 
blindada. É necessário ter muita destreza para mover-
se bem usando uma armadura de conchas.

Beaded 
(Contas)

Combinando uma complexa trama com um intricado 
e detalhado trabalho de contas, esta armadura é 
resistente e eficiente.

Cured Leaf 
(Folha da Cura)

Feita de folhas da cura das árvores da selva, esta 
armadura é mais forte que a armadura de couro e oferece 
propriedades curativas adicionais. Por ser apertada, a 
armadura Folha da Cura exige muita destreza.

Alloy 
(Liga Metálica)

É vagamente descrita de acordo com suas cores: 
ciano, ocre e cobre. As armaduras de liga metálica 
mais elaboradas são cobertas por hieroglifos e 
símbolos.

Flywing Formada por asas de insetos e costurada com seda 
de aranha, esta armadura é quase transparente e 
praticamente indestrutível. É a favorita em combates 
à distância devido à sua capacidade de desviar 
projéteis, mas suas complicadas articulações exigem 
muita destreza daquele que a usa.

Ceramic 
(Cerâmica)

Composta de placas de cerâmica, fragmentos e contas 
afixadas em bases trançadas, esta armadura torna o 
guerreiro que a veste praticamente invulnerável. Como 
em todas as armaduras com tramas tecidas, os 
complexos nós e a difícil manutenção da armadura de 
cerâmica permite que apenas as personagens mais 
inteligentes possam usá-la.

Novas armas
Há várias armas novas no Dungeon Siege: Legends of 
Aranna que nunca foram vistas no Reino de Ehb. Aqui estão 
algumas delas:

Novos tipos de armadura
Os isolados Utraeans criaram armaduras com os recursos 
disponíveis no local. Você descobrirá novos tipos de armadura 
durante suas aventuras. Aqui está uma pequena amostra:
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Novo!Feitiços ativos

 Painel de livro 
de feitiços

Munindo-se de feitiços
Quando você coleta ou compra um feitiço, ele é colocado no seu inventário. 
Antes de lançar o feitiço, você precisa se munir de um Spell Book (Livro de 
Feitiços) e então adicionar o feitiço a esse livro.

Você pode ter vários livros de feitiços em seu inventário, mas somente um 
poderá ser munido de cada vez. Cada livro pode conter até 12 feitiços. Os 
feitiços presentes nas duas primeiras células de feitiço estão disponíveis e 
aparecem nas células ao lado do retrato da personagem. Você não pode 
adicionar várias cópias de um feitiço ao mesmo livro. Alguns feitiços 
exigem que você atinja um certo nível de habilidade em magia de natureza 
ou magia de combate para que possam ser lançados.

Para munir-se de um livro de feitiços

• Arraste um livro de feitiços do seu 
inventário para o painel de munições (na 
parte inferior esquerda do inventário).

Para adicionar um feitiço ao livro de feitiços

• Clique com o botão direito do mouse no 
feitiço ou arraste-o para o livro de feitiços.

Para remover um feitiço do livro de feitiços

• Arraste o feitiço do painel do livro de 
feitiços de volta ao inventário.

Existem dois tipos de feitiço: Nature 
(Natureza) e Combat (Combate). Quando você 
lança um desses tipos de feitiço, seu nível de 
habilidade em magia da natureza ou magia de 
combate aumenta. À medida que você adquire 
mais experiência no uso da magia, os feitiços 
que você aprendeu tornam-se mais poderosos.

Não é possível atacar diretamente outros 
membros do grupo com feitiços ofensivos. No 
entanto, você pode lançar feitiços benéficos, 
como Healing Hands (Toque de Cura) e 
Resurrect (Ressurreição), sobre outros 
membros do grupo.

Magia da Natureza
Os magos da natureza distribuem danos com extrema precisão, o que 
minimiza o perigo para os que estão por perto e para as regiões próximas. Eles 
são mestres em feitiços que apóiam e aperfeiçoam os membros do seu grupo e 
têm valor inestimável quando a força bruta não é capaz de vencer por si só. 

Magia de Combate
Os magos de combate são mestres da destruição e podem devastar áreas 
extensas. Eles também são capazes de administrar feitiços poderosos que 
fortalecem o grupo.

Novos feitiços
Esta é apenas uma fração dos novos feitiços que você 

 encontrará em Dungeon Siege: Legends of Aranna:

Nature Magic (Magia da Natureza) 
Diminution (Diminuto). Reduz os inimigos a 1/3 de seu tamanho 
normal. Os ataques e os danos das vítimas também são reduzidos 
a 1/3.

Light of Chadek (Luz de Chadek). Cega temporariamente a vítima, 
criando um círculo de luz ao redor de sua cabeça. Enquanto o efeito 
durar, a vítima perderá quase todos os ataques corpo-a-corpo (a 
percentagem de acertos da vítima será 5% do normal) e se tornará 
altamente imprecisa em ataques à distância.

Orb of Frost (Orbe Congelante). Cria um globo azul brilhante que 
orbita o corpo do arremessador, lançando poderosas rajadas 
congelantes sobre os inimigos próximos.

Mindflare. Faz com que o arremessador lance uma bola 
incandescente multicolorida que dança sobre o chão. Por fim, a bola 
parará de se mover. Todos os inimigos próximos podem perseguir a 
bola como se ela fosse seu inimigo e montar sobre ela quando ela 
pousar. A esfera hipnotizante explodirá logo após o pouso, 
causando danos à área.

Summon Barkrunner (Invocar Barkrunner). Invoca uma criatura 
em forma de árvore para lutar pelo grupo.
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Combat Magic (Magia de Combate) 
Slow Crowd (Grupo Lento). Congela/desacelera os monstros 
inimigos, causando danos.

Taduza’s Trance (Transe de Taduza). Congela todos os inimigos ao 
seu alcance por um curto período. Esse feitiço será particularmente 
útil se você estiver cercado de inimigos.

Summon Ursae (Invocar Ursae). Invoca grandes ursos zumbis para 
atacar seus inimigos.

Clone (Clone). Invoca uma cópia (um gêmeo) do lançador, que 
atacará os inimigos e absorverá os danos. O gêmeo será equipado 
com tudo o que houver nas quatro células de armas do lançador 
quando o feitiço for lançado.

Zorkon’s Bonecrusher (Bonecrusher de Zorkon). Lança um ataque 
mágico de longo alcance que pode despedaçar todos os esqueletos 
inimigos padrão e causar danos substanciais a qualquer esqueleto 
de nível superior (líder). Contra inimigos que não sejam esqueletos, 
este feitiço causará poucos danos.

Aumentando suas habilidades
Sua personagem se tornará um guerreiro, um arqueiro, um mago da 
natureza ou um mago de combate, dependendo das armas ou dos feitiços 
usados. Sempre que você mata uma criatura, sua habilidade para o uso de 
uma arma ou uma magia específica aumenta. Você pode desenvolver 
habilidades em mais de uma área. Por exemplo, se você usar uma espada 
e um arco-e-flecha, sua personagem desenvolverá habilidades para luta 
corpo-a-corpo e para combate à distância e se tornará um guerreiro ou um 
arqueiro, dependendo do nível de habilidade mais elevado.

v Melee Skill (Habilidade para Luta Corpo-a-Corpo). Se usar armas de luta 
corpo-a-corpo, como espadas, machados ou clavas, você desenvolverá sua 
habilidade para a luta corpo-a-corpo e se tornará um guerreiro.

v Ranged Skill (Habilidade para Combate à Distância). Se usar projéteis, 
como flechas, você desenvolverá sua habilidade para o combate à 
distância e se tornará um arqueiro.

v Nature Magic Skill (Habilidade para Magia da Natureza). Se lançar 
feitiços de magia da natureza, você desenvolverá sua habilidade nessa 
área e se tornará um mago da natureza.

v Combat Magic Skill (Habilidade para Magia de Combate). Se lançar 
feitiços de magia de combate, você aumentará sua habilidade nessa área 
e se tornará um mago de combate.

Para exibir suas habilidades

• Clique no botão View/Hide Inventory 
(Exibir/Ocultar Inventário) ao lado 
do retrato da personagem. 

 O painel de inventário é aberto 
e o painel de retrato da 
personagem é exibido. As barras 
de progresso cinza de cada 
habilidade indicam o quanto você 
já avançou em direção ao 
próximo Skill Level (Nível de 
Habilidade). Quando você atinge 
um novo nível de habilidade, 
uma mensagem é exibida na tela 
e a coluna de nível do painel de 
habilidades é atualizada.

HABILIDADES
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Atributos da personagem
As habilidades que você desenvolve determinam os atributos de sua 
personagem. Armas, armaduras ou outros itens mágicos munidos também 
podem influenciar, positiva ou negativamente, os atributos de sua 
personagem. Os atributos são exibidos em azul caso aumentem (devido 
a um item mágico) e em vermelho caso diminuam.

v Strength (Força) determina sua força física. A força aumenta com 
a habilidade para luta corpo-a-corpo, permitindo que você use armas 
maiores e armaduras mais pesadas, além de oferecer um bônus 
contra danos que possam ocorrer durante combates corpo-a-corpo. 
Determinadas armas e armaduras exigem que você tenha um certo 
nível de força para usá-las.

v Dexterity (Destreza) determina sua agilidade e precisão de pontaria. 
A destreza aumenta com a habilidade para o combate à distância. Ela 
possibilita que você use armas de longo alcance com mais precisão e 
oferece um bônus de armadura.

v Intelligence (Inteligência) determina sua aptidão mental. A inteligência 
aumenta com o uso da magia Nature (Natureza) e da magia Combat 
(Combate). Quanto maior for sua inteligência, mais mana você terá. 
Alguns itens exigem que você tenha muita inteligência para usá-los.

Poder das armas e das armaduras
Cada uma de suas armas pode causar aos inimigos um determinado 
número de danos e sua armadura tem um limite de defesa contra os danos 
que você pode sofrer.

v Melee Damage (Danos em Luta Corpo-a-Corpo) mostra os danos 
mínimos/máximos infligidos quando você ataca com a arma de luta 
corpo-a-corpo com que está munido no momento. Esse valor é baseado 
em sua força e na taxa de danos da arma munida.

v Ranged Damage (Danos em Combate à Distância) mostra os danos 
mínimos/máximos infligidos quando você ataca com a arma de longo 
alcance com que está munido no momento. Esse valor é baseado na 
taxa de danos da arma de longo alcance.

v Armor Rating (Intensidade de Proteção) mostra seu nível de resistência 
a danos sofridos em batalhas antes que sua saúde se deteriore. Quanto 
mais alto for esse valor, mais danos poderão ser absorvidos.

Inconsciência e morte
Seu nível de saúde diminui quando você é ferido em batalha, mas você se 
cura lentamente quando não tem mais ferimentos. Sua saúde é restaurada 
instantaneamente quando sua habilidade aumenta ou quando você bebe 
uma poção de saúde ou usa um feitiço de cura. A cor do retrato da 
personagem indica seu estado de saúde.

v Wounded (Ferido). Quando sua saúde é reduzida para um terço do 
máximo, o retrato da personagem pisca em amarelo. Se estiver 
travando uma batalha, você deverá se curar imediatamente ou fugir; 
caso contrário, poderá ficar inconsciente e até morrer.

v Unconscious (Inconsciente). Quando sua saúde cai para zero, sua 
personagem fica inconsciente e o retrato da personagem fica vermelho. 
Se você for a única personagem do grupo, o jogo será encerrado e você 
deverá reiniciar ou carregar um jogo salvo. Se houver outras 
personagens humanóides conscientes no seu grupo quando você ficar 
inconsciente, você cairá no chão, mas o jogo prosseguirá. Todas as suas 
posses serão mantidas, mas você não poderá abrir seu inventário ou 
beber poções de saúde. Você poderá esperar até que sua saúde se 
regenere gradualmente, ou outra personagem poderá curá-lo com um 
feitiço de cura.

v Dead (Morto). Quando sua personagem morre, os itens do seu 
inventário se espalham pelo chão, para que outros membros do grupo 
possam coletá-los. Se você morrer, outra personagem poderá ressuscitá-
lo com um feitiço de ressurreição.
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OUTRAS PERSONAGENS Para adicionar uma personagem ao seu grupo

• Converse com uma personagem. Se ela se oferecer para juntar-se ao 
grupo, clique em Accept (Aceitar) ou Decline (Recusar). Você também 
pode examinar as características do possível membro, clicando no botão 
View (Exibir).

 Se você não possuir ouro suficiente para contratar uma 
personagem, junte mais ouro aventurando-se ou vendendo itens 
em excesso do seu inventário. Quando você possuir a quantia 
necessária de ouro, converse novamente com a personagem. 

Para adicionar um animal de carga ao seu grupo

• Converse com um comerciante de traggs ou de mulas e clique em Buy 
(Comprar).

Destituindo uma personagem do seu grupo
Seu grupo pode ter até oito personagens. Se já houver oito personagens no 
seu grupo, você deverá destituir um dos membros antes que uma nova 
personagem possa entrar no grupo. Você pode destituir um membro do 
grupo que não esteja contribuindo adequadamente durante as batalhas. 
Antes de destituir um membro do seu grupo, talvez seja uma boa idéia 
distribuir o inventário da personagem entre os outros membros do grupo.

Deve haver pelo menos uma personagem humana ou humanóide em seu 
grupo. Por exemplo, você não pode ter um grupo que consista apenas em 
mulas de carga. Se sua personagem morrer, você poderá dispersar todas as 
personagens do grupo, mas deverá manter pelo menos uma personagem 
humana ou humanóide.

Para dispersar uma personagem do seu grupo

• Clique na personagem a ser dispersada e, em seguida, clique no botão 
Disband Party Member (Dispersar Membro do Grupo).

 O retrato da personagem do membro que foi dispersado do grupo 
será removido da tela e a personagem não viajará mais com seu 
grupo. Mais tarde, se quiser que a personagem se junte novamente 
ao grupo, converse com ela outra vez.

Conversando com outras personagens
Você encontrará várias personagens durante sua viagem por Aranna. 
Algumas delas podem fornecer informações ou atribuir-lhe um encargo; 
outras podem se oferecer para juntar-se ao seu grupo, enquanto outras 
podem oferecer armas, armaduras e outros itens.

Para conversar com uma personagem

• Aponte para uma personagem. Se for possível conversar com a 
personagem, o cursor aparecerá em forma de balão com um ponto de 
exclamação (!) dentro. Clique no ponto de exclamação para conversar 
com a personagem.

Cumprindo encargos
Algumas das personagens que você encontra lhe atribuem encargos, como 
o de acompanhá-las até uma cidade ou localizar uma pessoa ou um item. 
Quando você recebe um novo encargo (ou acaba de cumprir um encargo 
existente), seu diário é atualizado.

Para exibir o diário

• Clique no botão Journal (Diário), na barra de status.

O diário exibe seus encargos atuais e os já cumpridos, na ordem de 
recebimento, com uma breve descrição do encargo e o nome da 
personagem que o atribuiu. Para refrescar a memória e reproduzir 
diálogos falados sobre um encargo, clique no botão Show Dialog 
(Exibir Diálogo) no diário.

Adicionando uma personagem ou um animal 
de carga ao grupo
Algumas personagens que você encontra podem se oferecer para juntar-se 
ao grupo e podem, até mesmo, fazer isso em troca de uma certa quantia 
em ouro. As personagens que exigem ouro em troca de seus serviços são, 
geralmente, arqueiros, guerreiros ou magos experientes. O investimento 
pode valer a pena, pois essas personagens são úteis em batalhas. Você 
também pode adicionar mulas de carga e traggs ao grupo para transportar 
o excesso de provisões. As mulas de carga possuem uma área de inventário 
grande e podem carregar muito mais do que as personagens humanas. Os 
traggs carregam um volume menor que mulas de carga, mas são melhores 
em batalhas ou em situações perigosas. Você pode comprar animais de 
carga de comerciantes em algumas cidades.
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Novo!

Vender Tudo

Compra e venda de itens
Há várias lojas espalhadas pelo território em que você pode vender itens 
encontrados durante suas aventuras. Você também pode comprar armas, 
armaduras, poções, feitiços e outros itens. Se houver alguma loja que você 
não visita há muito tempo, essa loja poderá ter novos itens em estoque.

Para verifi car as mercadorias de uma loja

• Clique com o botão esquerdo do 
mouse em um lojista, clique em Shop 
(Loja), clique na categoria de itens que 
deseja visualizar (armaduras, armas, 
etc.) e aponte para um item para exibir 
sua descrição e seu preço.

Alguns itens só podem ser usados 
por personagens que possuam um 
certo nível de Strength (Força), 
Dexterity (Destreza), Intelligence 
(Inteligência) ou Skill (Habilidade). 
Por exemplo, um item que requer 
“Força 12” pode ser usado apenas 
por uma personagem cujo nível de 
força seja 12 ou superior. Esse 
requisito será exibido em vermelho 
se uma personagem não possuir a 
habilidade necessária para usar o 
item.

Para comprar ou vender um item

• Arraste o item da loja para seu inventário ou vice-versa. O ouro será 
deduzido ou adicionado ao Total Party Gold (Total de Ouro do Grupo).

 Se você não possuir ouro suficiente para comprar um item, não 
poderá selecioná-lo. Os itens têm o mesmo preço para compra 
e para venda. Por exemplo, se você comprar uma espada por 
10 unidades de ouro e mudar de idéia, poderá vendê-la por 
10 unidades de ouro. Isso é válido somente enquanto você estiver 
fazendo compras. Depois que você fechar o painel Shop (Loja), 
o valor de suas armas poderá ser depreciado.

Vender Tudo
Converta rapidamente todos os saques sem munição em 
ouro com o novo botão Sell All (Vender Tudo), que aparece 
perto do retrato do lojista. 

Para manter poções, feitiços exclusivos ou pergaminhos de ressurreição

• Clique na seta ao lado do botão Sell All (Vender Tudo) e selecione Sell 
all but potions, scrolls and unique spells (Vender tudo exceto poções, 
pergaminhos e feitiços exclusivos) na lista suspensa.

Se você preferir manter os feitiços exclusivos, ficará com uma cópia de cada 
feitiço no seu inventário ou no livro de feitiços e venderá as cópias extras.

Gerenciando seu grupo
Seu grupo pode ter até oito personagens. Todas as personagens do grupo 
se movem juntas, na mesma velocidade, independentemente de sua raça 
ou classe. Por exemplo, personagens humanas e mulas de carga se movem 
com a mesma velocidade.

Para selecionar uma única personagem

• Clique no retrato da personagem ou na personagem.

Para selecionar (ou cancelar a seleção de) várias personagens

• Mantenha pressionada a tecla CTRL e clique em cada personagem ou 
retrato da personagem, ou arraste o cursor ao redor de um grupo de 
personagens. Quando você selecionar vários membros do grupo e 
iniciar uma ação (como abrir uma porta, quebrar um barril ou 
conversar com alguém), a ação será executada pelo membro do grupo 
que apresentar um círculo abaixo dele (o líder). O líder é o membro do 
grupo que você selecionou primeiro ao fazer a seleção de várias 
personagens.

Para selecionar todo o seu grupo

• Clique no botão Select Party (Selecionar Grupo).
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Botão Selecionar Grupo

Botão Dispersar Membro do Grupo

Botão Exibir/Ocultar Comandos de Batalha

Botão Seguir Líder do Grupo

Formação de grupo

Ordens de mira

Ordens de ataque

Ordens de movimento

Botão Cancelar Transformação

Botão Cancelar Convocação de Criatura

Ordens de ataque
As ordens de ataque controlam o modo como as personagens atacam 
durante a batalha.

v Attack Freely (Atacar Livremente). As personagens estão livres para 
atacar criaturas inimigas.

v Defend (Defender). Configuração padrão. As personagens não podem 
iniciar um ataque, mas podem revidar. Essa configuração é útil quando 
você não tem a intenção de provocar um ataque inimigo.

v Hold Fire (Cessar Fogo). A personagem não revida, mesmo se for 
atacada. Essa configuração é útil quando você quer apenas percorrer a 
área ou quando quer ter controle manual total sobre uma personagem.

Apenas personagens sob a ordem Attack Freely (Atacar Livremente) 
ajudarão outros membros do grupo quando estes forem atacados.

Ordens de mira
As ordens de mira controlam o modo como uma personagem direciona sua 
pontaria contra os inimigos durante a batalha.

v Target Closest (Mirar o Mais Próximo). Configuração padrão. A 
personagem mira o inimigo mais próximo que estiver à vista.

v Target Weakest (Mirar o Mais Fraco). A personagem mira o inimigo 
mais fraco que estiver à vista.

v Target Strongest (Mirar o Mais Forte). A personagem mira o inimigo 
mais forte que estiver à vista.

Definindo ordens de movimento, ataque e mira
Os comandos de batalha permitem que você controle o modo como uma 
personagem se move, ataca e mira os inimigos durante a batalha. As 
configurações selecionadas determinam o comportamento padrão da 
personagem. Se você ordena, diretamente, que uma personagem ataque, 
as configurações padrão são anuladas e a personagem ataca. É possível 
definir ordens diferentes para cada personagem do grupo.

Para selecionar a forma de ataque de uma personagem

• Selecione uma ou mais personagens, clique no botão View/Hide Field 
Commands (Exibir/Ocultar Comandos de Batalha) e selecione as 
ordens de movimento, de ataque e de mira.

Para cancelar a transformação de membros do grupo

• Selecione os membros do grupo que você transformou com um feitiço 
e clique no botão Untransform (Cancelar Transformação) no painel de 
comandos de batalha ou pressione a tecla Y.

Para cancelar a convocação de criaturas

• Para cancelar a convocação de criaturas que você convocou com feitiços 
de magia, clique no botão Unsummon Creature (Cancelar Convocação 
de Criatura) no painel de comandos de batalha ou pressione a tecla U.

Ordens de movimento
As ordens de movimento controlam o modo como as personagens 
enfrentam o inimigo.

v Move Freely (Mover-se Livremente). As personagens têm a liberdade de 
mover-se para qualquer lugar a fim de enfrentar o inimigo, mesmo que 
ele esteja no outro extremo do mundo.

v Engage (Enfrentar). Configuração padrão. As personagens travam uma 
batalha, mas permanecem nas redondezas de onde receberam a última 
ordem de movimento.

v Hold Ground (Permanecer). As personagens permanecem na mesma 
posição e não podem iniciar um ataque, mas podem revidar. Se você 
ordenar um ataque, a personagem permanecerá no novo local.

Apenas personagens sob a ordem Engage (Enfrentar) ou Move Freely 
(Mover-se Livremente) ajudarão outros membros do grupo quando estes 
forem atacados.
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OBSERVAÇÃO: se a opção “Allow Players to Pause 
the Game” (“Permitir que jogadores pausem o 
jogo”) estiver selecionada em Game Settings 

(Configurações do Jogo), o jogo será interrompido 
para todos os jogadores quando um jogador der 

pausa em um jogo multi-jogador.

JOGOS PARA MULTI-JOGADORES
Posicionando seu grupo em formação
Quando há várias personagens no seu grupo, você pode usar formações 
para controlar o modo como elas se organizarão durante uma batalha. Por 
exemplo, talvez você queira que todos os membros do grupo sigam o 
guerreiro mais forte.

Quando o grupo inicia uma batalha, o comportamento de cada personagem 
é determinado pelas configurações de Field Commands (Comandos de 
Batalha). Para obter mais informações, consulte “Definindo ordens de 
movimento, ataque e mira” (página 36), neste manual.

Para selecionar uma formação

• Selecione as personagens que deseja incluir na formação e clique em 
um dos botões de padrão de formação.

As personagens se movem em formação de acordo com a ordem 
dos retratos de suas personagens. O retrato da personagem do líder 
da formação encontra-se na parte superior da tela e os outros 
membros do grupo posicionam-se à esquerda e à direita do líder. 
O círculo com uma seta dentro indica a posição do líder.

Para alterar a ordem dos membros do grupo

• Clique e arraste os retratos das personagens para uma ordem diferente. 
O retrato da personagem ficará verde quando você clicar nele e 
mantiver o botão do mouse pressionado, o que indica que ele pode ser 
arrastado para outra posição.

Para alterar o espaçamento da formação

• Selecione seu grupo, mantenha o botão direito do mouse pressionado 
e gire a roda do mouse.

Para girar uma formação

• Selecione seu grupo, mantenha o botão direito do mouse pressionado 
e mova o mouse para a esquerda ou para a direita.

Jogando com multi-jogadores
Você pode importar jogadores individuais ou multi-jogadores do Dungeon 
Siege, assim como personagens dos jogos de jogador individual do 
Dungeon Siege: Legends of Aranna, para os jogos multi-jogadores do 
Dungeon Siege: Legends of Aranna. 

O Dungeon Siege permite a realização de jogos para multi-jogadores com 
até oito participantes. Você pode se conectar pela Internet, por uma rede 
(rede local) ou pela ZoneMatch™.

Em um jogo para multi-jogadores, as personagens que não são jogadores 
(NPCs) em um jogo de jogador individual não poderão se juntar ao seu 
grupo, e as criaturas e os tesouros reaparecerão se você sair do jogo e mais 
tarde retornar a uma área que já tenha explorado. Os jogadores podem 
competir entre si, em equipe ou individualmente, pelo maior número de 
eliminações (de monstros, jogadores ou uma combinação de ambos).

Coordenando ou participando de um jogo para 
multi-jogadores
Para criar um jogo multi-jogador do qual outros possam participar, é 
necessário um anfitrião. O anfitrião cria um jogo multi-jogador e seleciona 
as configurações do jogo. O computador do anfitrião funciona como o 
servidor do jogo. Portanto, se você estiver jogando com amigos, a pessoa 
que possuir o computador com melhor especificação técnica deverá 
coordenar o jogo. Quando o anfitrião sai, o jogo termina. O anfitrião 
também pode expulsar participantes do jogo. 

Os jogadores que tiverem apenas o jogo Dungeon Siege original não 
poderão participar de jogos executados com o Dungeon Siege: Legends of 
Aranna. O jogos dos quais você não pode participar aparecem em vermelho 
na lista de jogos.
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Lista suspensa Location (Local)
Confi gurações do mapa

Confi gurações do jogo
Selecionar personagem

Confi gurações de jogo para multi-jogadores

Sair do jogo

Iniciar jogoOpções de envioBarra de status

Caixa de texto de bate-papo

Janela de
bate-papo

Jogador

Para participar de um jogo para multi-jogadores
1. Clique em Multiplayer (Multi-jogador), no menu Main (Principal).

2. Selecione o tipo apropriado de conexão:

v ZoneMatch permite que você se conecte a um servidor da   
 Internet em que jogadores do Dungeon Siege se encontram para  
 bater papo e jogar. Para participar de um jogo na ZoneMatch,   
 clique no botão Games List (Lista de Jogos), clique em um jogo  
 da lista e, em seguida, clique em Join Game (Participar do Jogo).

v Internet permite que você se conecte pela Internet diretamente a  
 um computador anfitrião por meio de um endereço IP. Para   
 participar de um jogo na Internet, digite o endereço IP do   
 jogador que estiver coordenando o jogo e clique em Connect   
 (Conectar). O endereço IP do anfitrião é exibido na parte inferior  
 da tela Multi-jogadores na Internet do anfitrião.

v Network (Rede) permite que você se conecte por meio de uma   
 rede local usando o protocolo TCP/IP. Para participar de um jogo  
 em rede, clique em um jogo da lista e, em seguida, clique em   
 Join Game (Participar do Jogo).

3. Selecione uma personagem, crie uma nova personagem ou importe 
uma personagem existente de um jogo de jogador individual salvo. Em 
um jogo para multi-jogadores, você pode optar entre jogar como 
humano, duende, esqueleto, Utraean ou Quase-gigante. Todos os 
jogadores devem selecionar uma personagem.

4. Clique em I’m Ready to Begin (Estou Pronto para Começar). Uma 
marca de seleção aparece ao lado do nome dos jogadores que estiverem 
prontos. Todos os jogadores devem clicar no botão I’m Ready to Begin 
(Estou Pronto para Começar) para que o jogo possa começar.

Para coordenar um jogo multi-jogador
1. Clique em Multiplayer (Multi-jogador), no menu Main (Principal).

2. Selecione o tipo apropriado de conexão:

v ZoneMatch permite que você se conecte a um servidor da   
 Internet em que jogadores do Dungeon Siege se encontram para  
 bater papo e jogar.

v Internet permite que você coordene um jogo (pela Internet),   
 diretamente no seu computador, por meio do endereço IP do   
 computador. Seu endereço IP é exibido na parte inferior da tela  
 Multi-jogadores na Internet.

v Network (Rede) permite que você coordene um jogo por uma   
 rede local usando o protocolo TCP/IP.

3. Clique no botão Host Game (Coordenar Jogo). 

4. Selecione uma personagem, crie uma nova personagem ou importe 
uma personagem existente de um jogo de jogador individual salvo. 
Em um jogo para multi-jogadores, você pode optar entre jogar como 
humano, duende, esqueleto, Utraean ou Quase-gigante. Todos os 
jogadores devem selecionar uma personagem.

5. Quando todos os jogadores estiverem prontos, clique em Start Game 
(Iniciar jogo).

Morrendo
Se sua personagem morrer, você poderá continuar jogando como um fantasma 
e ir em busca de um santuário ou de um objeto para voltar à vida. Você também 
voltará à vida após passarem-se os 60 segundos do cronômetro no seu retrato. 
Se o anfitrião sair, o jogo acaba. Quando você ou o anfitrião sai do jogo, os 
atributos, as habilidades e os itens de inventário da personagem são salvos. 
Se a opção “Drop on Death” (“Liberar após a Morte”) nas configurações do jogo 
estiver definida como “Nothing” (“Nada”), seus itens de inventário também 
serão salvos. No entanto, se essa opção estiver definida como “Make Inventory 
Items Drop When Characters Die” (“Fazer com que os Itens do Inventário Sejam 
Liberados quando as Personagens Morrerem”), você deverá permanecer no jogo 
e recuperar os itens se quiser que eles sejam salvos quando você sair. 
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OBSERVAÇÃO: para finalizar a troca, ambos os 
jogadores devem clicar em Accept (Aceitar). Para 

cancelar a troca, qualquer um dos jogadores pode clicar 
em Cancel (Cancelar). Se a troca for cancelada, o item 
que você ofereceu será retornado ao seu inventário.

Salvando jogos para multi-jogadores
Quando você salva um jogo para multi-jogadores, seu Journal (Diário), Skill 
Levels (Níveis de Habilidade) e Inventory (Inventário) também são salvos. 

Sua localização exata no mundo não será salva. No entanto, você iniciará 
seu próximo jogo no local que escolher no menu em seu nível atual.

Bate-papo
Para bater papo com outros jogadores

• Pressione ENTER para exibir a tela de bate-papo, digite sua mensagem 
e pressione ENTER para enviá-la. 

Trocando itens com outros jogadores
Você pode doar ouro ou itens a outros jogadores. Você também pode trocar 
itens por ouro ou por outros itens.

Para doar ouro a outro jogador

• Abra seu inventário, clique na quantia de ouro, selecione a quantidade 
de ouro a ser doada ao outro jogador e clique no retrato da personagem 
do outro jogador.

Para trocar itens

• Abra seu inventário, clique no item que deseja doar para outro jogador 
e, em seguida, clique no retrato da personagem do jogador. 

Exibindo informações sobre a equipe
Em jogos para multi-jogadores, é possível identificar rapidamente outros 
jogadores e suas alianças verificando os rótulos e os escudos do nome da 
personagem, exibidos acima da personagem do jogador. A cor do rótulo 
varia de acordo com as configurações do jogo.

v “Team Play” (“Jogo em Equipe”) desativado, “Player vs. Player” (“Jogador 
contra Jogador”) desativado: os rótulos dos outros jogadores aparecem 
em verde; não aparecem escudos da equipe acima das personagens. 

v “Team Play” (“Jogo em Equipe”) ativado, “Player vs. Player” (“Jogador 
contra Jogador”) desativado: os rótulos dos membros da equipe 
aparecem em verde; os rótulos das outras equipes aparecem em azul. O 
escudo da equipe aparece acima de todas as personagens. 

v “Team Play” (“Jogo em Equipe”) desativado, “Player vs. Player” (“Jogador 
contra Jogador”) ativado: os rótulos dos outros jogadores aparecem em 
vermelho; não aparecem escudos da equipe acima das personagens. 

v “Team Play” (“Jogo em Equipe”) ativado, “Player vs. Player” (“Jogador 
contra Jogador”) ativado: os rótulos dos membros da equipe aparecem 
em verde; os rótulos das outras equipes aparecem em vermelho. O 
escudo da equipe aparece acima de todos os jogadores.

Para ocultar ou exibir identifi cadores de rótulos ou escudos

• Pressione a tecla APÓSTROFO (‘). 

Para exibir indicadores de saúde e de mana para todos os membros 
da equipe.

• Pressione X.

Para exibir estatísticas do jogo para multi-jogadores

• Pressione a tecla BARRA INVERTIDA (\). Isso exibe uma lista de 
jogadores, equipes e estatísticas relevantes ao objetivo do jogo.

MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre o Dungeon Siege: Legends of Aranna 
e o Dungeon Siege original, consulte:

• O manual do Dungeon Siege original no disco 1 em 
\Manuals\DSMANUAL.PDF.
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OPÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO 

Para ver todas as nossas ofertas de suporte, visite http://microsoft.com/support/. 

Para iniciar, tente o seguinte:

• Para ver artigos sobre questões específicas, visite a Microsoft Knowledge Base em 
http://microsoft.com/support/.

• Para trabalhar com um profissional de suporte da Microsoft na Internet, envie o seu 
problema para http://support.microsoft.com/directory/onlinesr.asp. 

• Para obter informações sobre a política de suporte geral do seu produto, visite 
http://support.microsoft.com/directory/productsupportoption.asp.

Em todo o mundo: O suporte fora dos E.U.A. e Canadá poderá variar.  Para obter 
detalhes de contato regionais, visite http://support.microsoft.com/international.aspx. 
Se não existir escritório subsidiário da Microsoft no seu país ou região, contate o 
estabelecimento do qual você obteve o seu produto Microsoft.

Condições: Serviços de suporte da Microsoft estão sujeitos a preços, termos e condições 
atuais, que podem ser alterados sem aviso.

Argentina  (54) (11) 4316-4664 www.microsoft.com/latam/soporte/
Australia 13 20 58 http://support.microsoft.com
Brasil (55) (11) 34446844 www.microsoft.com/brasil/atendimento
Österreich +43 (01) 50222 22 55 www.microsoft.com/austria/support
Belgique +32 - 2-513-2268 http://support.microsoft.com
België 02-5133274 http://support.microsoft.com
Belgium 02-5023432 http://support.microsoft.com
Caribe  1-877-672-3842 www.microsoft.com/latam/soporte/
Centroamérica  (506) 298-2020 www.microsoft.com/latam/soporte/
Chile 800-330-6000 www.microsoft.com/latam/soporte/
Colombia  (91) 524-0404 ó 9800-5-10595 www.microsoft.com/latam/soporte/
Danmark +45 44 89 01 11  www.microsoft.com/danmark/support
Ecuador  (593) (2) 258 025 www.microsoft.com/latam/soporte/
Suomi/Finland +358 (0) 9 525 502 500 www.microsoft.com/fi nland/support
France (33) (0) 825 827 829–0–1020# http://support.microsoft.com
Deutschland +49 (0) 1805 / 67 22 55 http://support.microsoft.com
  microsoft@service.microsoft.de
Ελλάδα (30) (10) 94 99 100 www.microsoft.com/hellas/support/
Ireland (01) 706 5353 www.microsoft.com/ireland/support 
Italia (+39) 02-70-398-398 www.microsoft.com/italy/support 
Luxembourg (EN) +32 2-5023432 http://support.microsoft.com
Luxembourg (FR) +32-2-513-2268 http://support.microsoft.com
Luxemburg +32 2-5133274 http://support.microsoft.com
México  (52) (55) 267-2191 www.microsoft.com/latam/soporte/
Nederland 020-5001005 http://www.microsoft.nl/support 
Netherlands 020-5001053 http://www.microsoft.nl/support
New Zealand (64) (9) 357-5575 www.microsoft.com/nz/support
Norge +47 22 02 25 50 www.microsoft.com/norge/support
Panamá  (800) 506-0001 www.microsoft.com/latam/soporte/
Perú  (51) (1) 215-5002 www.microsoft.com/latam/soporte/
Portugal +351 214 409 280 http://www.microsoft.com/portugal/suporte
España (902) 197 198 http://www.microsoft.com/spain/support
Sverige +46 (0) 8-752 09 29 www.microsoft.com/sverige/support
Schweiz 0848 802 255 http://support.microsoft.com
Suisse 0848 800 255 http://support.microsoft.com
Svizzera 0848 801 255 http://support.microsoft.com
UK (0870) 60 10 100 www.microsoft.com/uk/support 
Uruguay  (598) (2) 916-4445 www.microsoft.com/latam/soporte/  
Venezuela  (58)(212)276-0500 www.microsoft.com/latam/soporte/
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