
RR

Figur-/gruppespecifikke 
funktioner
I.............Åbn/luk beholdning.
B............Åbn/luk tryllebog.
Q ...........Gennemse de våben og 
 aktive trylleformularer, der 
 er tilføjet som udstyr.
H ...........Drik helbredsdrik.
M ...........Drik manadrik.

L ............Vis/skjul figuretiketter.
Ctrl+A .....Marker alle medlemmer af 
 en gruppe.
G............Beskyt den valgte figur.
S ............Stop nuværende handling.
R............Omfordel drikke.

Kamerastyring
– eller musehjul frem................................................. Zoom ud med kameraet.
= eller musehjul tilbage ............................................. Zoom ind med kameraet.
Skærmens venstre kant eller venstre pil ....................... Drej kameraet til venstre.
Skærmens højre kant eller højre pil ............................. Drej kameraet til højre.
Skærmens øverste kant eller pil op .............................. Vip kameraet.
Skærmens nederste kant eller pil ned .......................... Vip kameraet.
Hold den midterste museknap nede ............................. Drej/vip kameraet.

Dette er standardindstillingerne for de mest almindelige genvejstaster. Hvis du 
vil have vist en komplet liste over genvejstaster eller tilpasse indstillingerne, 
skal du gøre følgende: Klik på knappen Options (Indstillinger) i Main Menu 
(Hovedmenuen) (eller klik på knappen Menu i spillet, og klik derefter på 

Options (Indstillinger)), klik på Input, og klik derefter på Hotkeys 
(Genvejstaster).

Formationsstyring
Hold højre museknap nede, og venstreklik derefter. Gennemse formationer.
Hold højre museknap nede, og flyt derefter
     musen til venstre og højre .............................. Skift formationsretning.
Hold højre museknap nede, og drej derefter
     musehjulet ................................................... Skift formationsafstand.

Styring
Mellemrum
eller PAUSE ...... Sæt spillet på pause.
F9 ................... Gem spillet hurtigt.
Ctrl+S .............. Gem spillet.
F11.................. Indlæs spillet hurtigt.
Ctrl+L............... Indlæs spil.
Z ..................... Saml objekter på 
 jorden op.
ALT.................. Vis/skjul etiketter for
 objekter på jorden.
W.................... Minimer/maksimer 
 våbenpanelerne.
TAB ................. Åbn/luk 
 oversigtskortet.
F ..................... Vis/skjul 
 feltkommandoer.

ESC ................... Spring filmvisning over.
 Luk alle åbne vinduer.
X ...................... Vis/skjul indikatorer
 for helbred og mana.
\ ....................... Vis/skjul indikatorer 
 for flere spillere.
J ....................... Åbn/luk logbog.
Enter ................. Chat i et spil med flere
 spillere.
Skift+Enter ......... Chat med et hold i et 
 spil med flere spillere.
Ctrl+Enter .......... Chat globalt i et spil 
 med flere spillere.
Skift+venstre- 
klik ................... Angrib det nærmeste 
 monster.
F10 ................... Åbn indstillinger for 
 spillet.
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Dansk

Sikkerhedsoplysninger
Om lysfølsomme anfald
Meget få personer kan opleve et anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder, 
deriblandt blinkende lys eller mønstre, som kan forekomme i videospil. Selv personer, der 
ikke har tidligere erfaringer med anfald eller epilepsi, kan have en udiagnosticeret tilstand, 
som kan medføre disse “lysfølsomme anfald” ved brug af videospil.

Disse anfald kan omfatte forskellige symptomer, deriblandt svimmelhed, ændret syn, 
trækninger ved øjnene eller i ansigtet, ryk eller rystelser i arme eller ben, desorientering, 
forvirring eller midlertidigt tab af bevidstheden. Anfald kan også medføre bevidstløshed 
eller kramper, som kan føre til skader, hvis du falder eller rammer genstande tæt ved.

Stop spillet straks, og søg læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Forældre bør 
holde øje med deres børn eller spørge dem om ovenstående symptomer – det er mere 
sandsynligt, at børn og teenagere kommer ud for disse anfald end voksne. 

Risikoen for lysfølsomme epileptiske anfald kan reduceres ved at tage følgende 
forholdsregler:

• Spil i et veloplyst lokale.
• Spil ikke, når du er svimmel eller træt.

Søg læge, før der spilles, hvis du eller nogen i din familie har anfald eller epilepsi.
Oplysningerne i dette dokument, deriblandt henvisninger til URL-adresser og andre websteder, kan 
ændres uden varsel. Medmindre andet er bemærket, er eksempler på firmaer, organisationer, produkter, 
domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personer, steder og begivenheder, der er skildret heri, fiktive, 
og ingen forbindelse med noget virkeligt firma, organisation, produkt, domænenavn, e-mail-adresse, 
logo, person, sted eller begivenhed er tiltænkt eller skal udledes herfra. Overholdelse af gældende 
copyrightlove er brugerens ansvar. Uden begrænsning af copyrightrettighederne må ingen del af dette 
dokument gengives, lagres i eller introduceres i et søgesystem eller transmitteres i nogen som helst 
form eller på nogen som helst måde (elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller andet) eller 
til noget som helst formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation.
Microsoft kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som dækker nævnte emne i dette dokument. Medmindre det er 
udtrykkeligt anført i skriftlige licensaftaler fra Microsoft, giver besiddelsen af dette dokument ingen 
licensrettigheder til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller anden intellektuel ejendom.
© & p 2003 Gas Powered Games Corp. Alle rettigheder forbeholdes. Gas Powered Games, GPG-logoet, 
Dungeon Siege og Dungeon Siege: Legends of Aranna er varemærker, der med eneret tilhører Powered 
Games Corp. Ophavsrettighederne i denne manual tilhører Gas Powered Games Corp og er beskyttet 
af amerikanske og internationale love om ophavsret. Denne manual må ikke kopieres, gengives, 
oversættes eller reduceres til noget elektronisk medie eller nogen maskinlæsbar form uden forudgående 
tilladelse fra Gas Powered Games Corp.
Udgivet af Microsoft Corporation. Dele heraf er © Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. 
Microsoft, Windows, Windows NT, Microsoft Game Studios-logoet og ZoneMatch er enten registrerede 
varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. 
Udviklet af Mad Doc Software for Gas Powered Games og Microsoft Corporation. Mad Doc Software, 
Mad Doc® og Mad Doc-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Mad Doc 
Software, LLC. Alle rettigheder forbeholdes. Dele heraf er © Mad Doc Software, LLC. Alle rettigheder 
forbeholdes.
Navne på eksisterende virksomheder og produkter, der er omtalt her, kan være varemærker tilhørende 
deres respektive ejere.

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

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

MPEG Layer-3-afspilning med er indbygget i Miles Sound System fra RAD Game Tools, Inc. MPEG 
Layer-3-lydkomprimeringsteknologien er givet i licens af Fraunhofer IIS og THOMSON multimedia.
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FORTÆLLINGEN FORTSÆTTER… Den hærgen, som konflikten førte med sig, opslugte øen og 
forvandlede fordums frodig skov og jungle til afsvedet, sønderbrudt 
ødeland. De utraeanske byer gik i opløsning, da deres ledere ikke 
længere kunne yde den sikkerhed, som byernes borgere engang nød 
godt af. Intern magtkamp og oprør var uundgåeligt. 

I dag dominerer Utraean’erne ikke længere Aranna eller deres 
nuværende hjemsted på øen for den sags skyld, selvom de 
stadigvæk kontrollerer mange kraftfulde og magiske opfindelser. De 
er dog stadigvæk et stolt, om end angerfuldt, folk.

The Zaurask 
(Zaurask’erne)
Zaurask’erne, som er en 
øgleagtig race, blev narret ud 
af junglerne og sumpene af 
Utraean’erne for tusindvis af år 
siden og underlagt utraeanske 
trolddomskunster og utraeansk list. 
Til at begynde med var Zaurask’erne 
lydige og føjelige og indvilligede i at 
arbejde for Utraean’erne af ren og 
skær uskyldighed eller uvidenhed. 
Med tiden rejste de sig mod deres 
herrer, og det lykkedes for mange at 
befri sig selv fra utraeansk styre. De Zaurask’ere, der 
forsøgte, men ikke havde held til at flygte, blev hurtigt omringet og 
gjort til slaver i minerne og på fabrikkerne i de utraeanske byer. 
Forståeligt nok nærer Zaurask’erne nu et uudryddeligt had til 
Utraean’erne og har således plyndret og besudlet mange gamle 
utraeanske konstruktioner.

Det zauraske samfund er et stammesamfund, og deres shamaner er 
mestre i at udnytte de naturlige kræfter, der omgiver dem, til at 
angribe deres fjender. Deres magt og styrke opnår de gennem fysisk 
kamp, og de fleste af deres krigere har ar, som de har fået i 
sammenstød med utraeanske eller hassat-styrker eller under 
ritualistisk kamptræning. Som de hærdede krigere, Zaurask’erne er, 
er de ikke sjove at komme i karambolage med.

Du har sikkert hørt beretninger om spændende eventyr fra en 
svunden tid om helte, der drog tværs gennem kongeriget Ehb og 
kæmpede imod den stædige Krug, giftige mucosaer og 
gruopvækkende zombier. Din ungdom fordrev du med at finpudse 
dine færdigheder i den lille, stille garnisonsby Arhok, mens du så 
frem til den dag, hvor du selv kunne drage af sted på eventyr.

Ud fra oplysninger, som du har fundet i en gammel, laset avis, har 
du nu stykket en mærkelig historie sammen. Det viser sig nemlig, at 
dine forældre tilsyneladende også var helte, som indlod sig på 
eventyrlige rejser over hele kontinentet Aranna. Avisen sender dig på 
en rejse til en gådefuld ø, der emmer af historie. Her møder du 
mærkelige urvæsener, hvoraf nogle længe har bekæmpet hinanden.

En ø i oprør
The Utraeans (Utraean’erne)
Utraean’erne er en ældgammel race af 
magtfulde eksistenser, som er ansvarlige for 
en stor del af trolddomskræfterne i 
Aranna. Tryghed og sikkerhed var for 
de tidlige Utraean-ældste vigtigere end 
alt andet. Men efter at have haft 
overherredømmet i tusindvis af år har 
Utraean’erne ubevidst gravet deres 
egen grav ved fejlagtigt at tro, at deres 
trolddomskræfter og maskiner gjorde dem 
almægtige og ved at afvise den destruktive 
virkning, som deres magt har fremelsket hos 
de andre racer på øen. Som så mange andre 
civilisationer før dem har Utraean’erne 
ignoreret de farer, som var et uundgåeligt 
resultat af undertrykkelsen af Zaurask- og 
Hassat-folket. Dette førte til mange års krig 
blandt øens beboere.
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The Hassat 
(Hassat’erne)
Hassat’erne er en indfødt katterace. De 
utraeanske troldmænd opdrættede 
Hassat’erne og brugte dem som 
billig arbejdskraft under perioden 
med det zauraske fangenskab. 
Hassat’erne vandt deres 
uafhængighed under racekrigene 
og prøver nu at skabe deres egen 
kultur og deres eget samfund.

Andre racer
Droc
Droc’en er en primitiv 
krokodillerace, der længe er gået 
ubemærket hen for de andre grupper på øen. De bruger størstedelen 
af deres tid på at tilfredsstille deres gud, som kræver hyppige 
levende ofre. Disse aggressive reptiler, der 
ligger på lur i grotter, lever af alger og 
plankton, men elsker at udsmykke 
sig med knogler og helst 
menneskekranier. 

Half Giants 
(Halvkæmperne)
Der er også en femte 
gruppe, der bor på øen sammen 
med Utraean’erne, Zaurask’erne, 
Hassat’erne og Droc’erne: 
Halvkæmperne. De kalder 
sig selv for “Bjergets 
børn” og er faktisk 
fremmede på øen. Hvordan og 
hvorfor de kom hertil er omgivet af 
mystik. 

Halvkæmperne frygter, at de er 
de sidste af deres slags. De har i 
mange generationer ikke haft kontakt 
med deres hjemland, og der fødes færre og færre 
børn for hver sæson, der går. De tror, at deres folks endeligt 
vil finde sted på denne forbandede ø med vanvittige troldmænd 
og modbydelige eksperimenter.

Øen i dag
Efter århundreder med krig og konflikter er Hassat’erne og 
Utraean’erne så godt som uddøde, mens Zaurask’erne formerer sig 
hastigt og langt overstiger antallet af fjender. Det er kun et 
spørgsmål om tid, inden den øgleagtige race tager magten over øen. 
Nu hvor Utraean’ernes evner og maskiner næsten er fuldstændig 
udpinte, er dagligdagen for dem blot et spørgsmål om ren og skær 
overlevelse. Utraean’erne, som aldrig har været et frugtbart folk, og 
som har lidt frygtelige tab under racekrigene, er langsomt ved at 
uddø. Og med dem dør værdifuld viden om og adgangen til deres 
mægtige maskiner.
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Nyt!
Monster Beskrivelse
Chitterskrag En enorm, imponerende mellemting mellem en 

eremitkrebs og en kakerlak.

Automatons Ubarmhjertige, skarpkantede urlignende figurer.

Rune Guardian 
(Runevogter)

Behårede skabninger med kridhvide kokraniehoveder.

Droc Krokodillelignende huleboere.

Fleshrender 
(Kødflænsere)

Afskyelige kødædere og tjenere for de udødelige.

Skitterclaws Farverige, dødelige fugle på størrelse med en struds, 
som ikke kan flyve.

Scorpiot Gigantiske robotskorpioner med magiske brodde.

NYHEDER Nye monstre
Nogle af monstrene i Aranna kan du nikke genkendende til, men der 
er også fuldstændigt nye væsener, som du skal bekæmpe.

I Dungeon Siege®: Legends of Aranna™ støder du på 
nye steder, enestående trylleformularer og kraftfulde 
magiske drikke, og du kan vinde nye typer våben og 
rustninger.

Nye steder
Kontinentet Aranna er mere end blot kongeriget Ehb. Dine oplevelser 
begynder i garnisonsbyen Arhok i Ehb. Landsbyen, som er omgivet 
af mure og vagttårne, består af butikker, et værtshus, nogle få hjem 
og en lade. Indbyggerne er venlige og giver dig gerne oplysninger 
eller handler udstyr med dig.

Når du har udforsket Arhok, fortsætter din rejse, når du rejser til en 
spændende ø. Fra Ehbs kyst sætter du kurs mod denne ø, der siges 
at være Utraean’ernes fortabte rige. Øen er spækket med ting, som 
du aldrig har set mage til: nye våben, nye rustninger, nye 
trylleformularer og selvfølgelig nye monstre, som du kan kæmpe 
imod!

Nye våben og rustninger
Utraeanske våben afspejler de trolddomskræfter og den dygtighed, 
som deres opfindere besad, og du kan nu i Dungeon Siege: Legends 
of Aranna kombinere dele af forskellige rustninger og således opnå 
magisk forstærkning. Lær mere under “Udstyr med våben og 
rustning” (side 22) i denne manual.

Nye trylleformularer
Du begynder din rejse med at samle mange af de samme magiske 
trylleformularer, som også findes i kongeriget Ehb, men der er også 
trylleformularer, som er ganske enestående! Nogle af disse nye 
trylleformularer er beskrevet i afsnittet “Udstyr med trylleformularer” 
på side 26 i denne manual.

En ny fl yvemetode
På din rejse støder du på en såkaldt “displacer” (overflytter). Disse 
transportanordninger, der er opfundet af utraeanske troldmænd, 
udgjorde engang rygraden i et handelsnetværk, som gik på tværs af 
landene i Aranna.

Hvis de skal fungere, skal overflytterne have en aktiv mekanisme i 
begge ender af hvert led. Men i de mange år, der er gået, siden disse 
vidundere blev bygget, er mange af overflytterne gået til grunde. Du 
kan finde overflyttere, der ikke virker, før 
du udløser en anden knap, og 
andre, der overhovedet ikke 
virker. Glødende kugler 
rundt om hver knap 
fortæller dig, at 
anordningen er aktiv, og 
obelisker i nærheden viser 
knappens destination.
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Nye funktioner
Sammen med nye, fantastiske objekter og steder i Dungeon Siege: 
Legends of Aranna vil du også opleve følgende forbedringer i spillet.

v Improved Control Groups (Forbedrede kontrolgrupper)
Forøg din gruppes effektivitet (især troldmænd) ved at bruge de 
forbedrede kontrolgrupper. Ud over at være i stand til at skifte 
mellem ti forskellige feltkombinationer for din gruppe kan du nu 
også bruge kontrolgrupperne til at skifte mellem ti forskellige 
trylleformularer, også selvom trylleformularerne ikke er aktive.

Sådan optages og bruges kontrolgrupper
1. Tryk på Ctrl-tasten og et tal på tastaturet for at optage det 
 aktuelt aktive felt til hvert medlem af gruppen. (De fire
 felter er placeret til højre for hvert Character Portrait   
 (Figurportræt). Når du gør det, optages et sæt aktive   
 våben og trylleformularer.

2. Tryk på tallet på tastaturet når som helst for at aktivere   
 det sæt våben- og trylleformularfelter, som du optog   
 under trin 1.

Du er i Dungeon Siege: Legends of Aranna ikke længere 
begrænset til de aktuelt aktive trylleformularer. Du kan optage 
en hvilken som helst trylleformular i Spell Book (Tryllebogen) 
og når som helst skifte til den øjeblikkeligt. Brug denne 
funktion til hurtigt at skifte mellem trylleformularer, når du er 
i kamp.

v Improved Tooltips (Forbedrede værktøjstip)
Sammenlign dødeligheden af våben til henholdsvis langsomme og 
hurtige angreb gennem forbedrede værktøjstip. I værktøjstippet til 
hvert våben kan du se den gennemsnitlige skade, som et våben 
kan forårsage, når det bruges i 10 sekunder. Så slipper du for at 
regne fordelene ud ved hastighed sammenlignet med skadeværdi. I 
værktøjstippene kan du også se prisen for et objekt, så du kan 
foretage de rigtige valg uden at besøge en butik.

v Redistributable Potions (Omfordelbare drikke)
Klik på knappen Redistribute Potions (Omfordel drikke) nederst 
til venstre på skærmen, eller tryk på tasten R for at give alle 
medlemmer af gruppen deres del af gruppens drikke. 
Troldmændene får alle manadrikkene, og nærkampkrigerne får 
flere helbredsdrikke.

v Transformation Spells (Transformationstrylleformularer)
Forvandl dine magiske brugere til kraftfulde nærkampskæmpere 
med nye transformationstrylleformularer. Oplev den jordrystende 
kraft, når du spiller som et Rock Beast (Klippeudyr), eller se, 
hvordan det er at spille med en skorpions dødelige brod. 

v Orb Spells (Kugletrylleformularer)
Anvend nye kugletrylleformularer, der skaber kraftfulde, magiske 
kugler, der snurrer rundt om dig og derved rammer de fjender, 
der er i nærheden, og holder dine hænder fri til nærkamp, 
langdistanceangreb eller anvendelse af andre trylleformularer. 

v Imbued Items (Indbyggede objekter)
Hold udkig efter indbyggede objekter, rustninger og våben. Disse 
specielle objekter øger dit kampmod markant. Indbyggede objekter 
vises med en lilla baggrund i din beholdning.

v Treasure Sets (Skattesæt)
Find dele af sjældne “skattesæt”. Disse skattesæt, der består af 
tre til fem stykker våben, rustninger eller andet udstyr, vises med 
en akvamarin baggrund i din beholdning. Hvert af disse 
beslægtede magiske objekter er kraftfuldt på sin egen måde, men 
når de kombineres, udstyres de med ekstra bonusser.

v Off-Screen Attack Warning (Angrebsadvarsel uden for scenen)
Bliv opmærksom på andre gruppemedlemmers status vha. den nye 
angrebsadvarsel uden for scenen. Hvis et gruppemedlem er under 
angreb uden for din synsvinkel, blinker deres Character Portrait 
(figurportræt) orange og gør dig opmærksom på, at der er brug 
for hjælp.

v Localized Attacks (Lokaliserede angreb)
Undgå fejlagtigt at løbe ind i horder af ækle væsener ved at holde 
Skift-tasten nede, når du angriber. Herved angriber din figur det 
monster, der er tættest på det område, hvor du klikker (et 
lokaliseret angreb). Når der ikke er nogen monstre i nærheden, 
og du holder Skift-tasten nede og klikker, vil din figur brække den 
nærmeste skattebeholder op.
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v Unsummon Creature and Untransform Buttons (Knapperne 
Tilbagekald væsen og Genskab)
Annuller Combat spells (kamptrylleformularer) for at opnå bedre 
kontrol. Hvis du er på vej til at begive dig i kamp, og dine 
trylleformularer Summon (Tilkald) eller Transformation er ved at 
udløbe, kan du bruge knapperne Unsummon Creature (Tilbagekald 
væsen) eller Untransform (Genskab) i Field Commands 
(Feltkommandoer) for at ophæve trylleformularen. Anvend 
trylleformularen igen, og gå ind i kampen for fuld styrke.

v Glyph Traps (Hieroglyf-fælder)
Oplev tilfredsstillelsen ved at dræbe monstre med de nye hieroglyf-
trylleformularer. Sæt hieroglyffer på jorden for at skabe en dødelig 
fælde, og lok monstrene lige lukt i helvede.

v Group Awareness (Gruppeforståelse)
Se, hvordan de gruppemedlemmer, der har det rigtige udstyr, 
kommer hinanden til undsætning. De figurer, som du ikke har 
beordret til at holde stand, kommer deres egne gruppemedlemmer 
til undsætning under angreb.

v Backpacks (Rygsække)
Forøg den last, som hver figur kan bære, ved at bruge nye 
rygsække. Hver figur kan kun have én rygsæk. Højreklik på din 
rygsæk for at åbne den. Du kan også lægge et objekt direkte ned 
i en lukket rygsæk for at gemme objektet væk. Hvis der ikke er 
plads i din hovedbeholdning, vil de objekter, som du samler op, 
automatisk blive lagt ned i din rygsæk, hvis der er plads. 

v Sell All (Sælg alt)
Omdan hurtigt bytte, der ikke er en del af udstyret, til guld med 
den nye knap Sell All (Sælg alt), der vises ud for en 
butiksindehavers portræt. Med rullemenuen ud for knappen Sell 
All (Sælg alt) kan du sælge alt undtagen drikke, bogruller og 
unikke trylleformularer (standardindstillingen), sælge alt undtagen 
bogruller og drikke, sælge alt undtagen unikke trylleformularer 
eller vælge at sælge alt. Hvis du ved en fejltagelse sælger noget 
i din beholdning, som du gerne vil beholde, tillader 
butiksindehaveren, at du køber det tilbage for den samme pris, 
som hun eller han gav.

v Auto-Arrange Improvements (Forbedringer af automatisk arrangering)
Dine gruppemedlemmers beholdningsobjekter arrangeres nu 
automatisk, når de samler nye objekter op. Du behøver ikke længere 
at arrangere deres beholdning manuelt for at skabe mere plads.

v Multiplayer Save (Gem spil med flere spillere)
Oplev forbedret gruppespil. Hver gang du afslutter et spil med flere 
spillere, kan du nu gemme din figurs logstatus. Spil spillet igennem 
med dine venner, og afslut opgaverne sammen!

v World Map (Verdenskort)
Med verdenskortet i Dungeon Siege: Legends of Aranna kan du 
virkelig få en fornemmelse af din rejses enorme omfang og holde 
øje med, hvor langt du er nået i spillet. Klik på knappen World Map 
(Verdenskort) (eller tryk på Skift + Tabulator) for at få vist kortet. 
Hver gang du rejser ind i et nyt område i verdenen, afsløres en 
anden del af kortet for dig. En etiket angiver din aktuelle placering 
i verdenen.

v Distinct Party Members (Særlige gruppemedlemmer)
Nyd godt af særlige personligheder blandt gruppemedlemmerne. 
Efterhånden som du føjer medlemmer til din gruppe, begynder de 
at tale til dig. Du kan slå disse “stemme-anerkendelser” 
til eller fra i menuen Options 
(Indstillinger) ved at vælge fanen 
Audio (Lyd), klikke på knappen 
More (Mere) og derefter klikke 
på knappen Voice Overs 
(Stemmekommentarer).

v Tragg
Brug tragg’en, som er et 
nyt pakdyr, der udfører 
kraftfulde angreb, og som 
næsten kan bære lige så 
meget som et æsel. I 
modsætning til pakæsler 
bliver tragg’erne hurtigt 
knyttet til deres ejere og 
kaster sig gerne ud i 
kamp for at gennembore 
ethvert monster, der truer 
gruppen. Du kan også beordre 
tragg’er til at angribe fjender. 
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Indikator for helbredsniveau

Figurportræt

Indikator for mananiveau

Nærkampsvåben

Langdistancevåben

Aktive trylleformularer

Knappen Vis/skjul 
beholdning

Våbenpanel

Kamera, der følger dig,
 er slukket

Kompas

Minimer kompas

Knappen Vis/skjul angreb og 
formationsordrer

Knappen Følg gruppeleder

Knappen Vis/skjul feltkommandoer

Knappen Åbn/luk spilmenu

Knappen Åbn/luk log 

Knappen Åbn/luk oversigtskort

Knappen Åbn/luk verdenskort

Beskrivende tekst

Statuslinje

Knappen Drik manadrik

Knappen Drik helbredsdrik

Knappen Afbryd/genoptag Dungeon Siege

Knappen Udeluk gruppemedlem

Knappen Vælg gruppe

Knappen Saml objekter op

Knappen Omfordel drikke

Knappen Vis/skjul etiketter

Knappen Tilbagekald væsen

Knappen Genskab

INTRODUKTION

Installation
Indsæt Dungeon Siege: Legends of Aranna cd 1 i cd-rom-drevet, 
og følg derefter vejledningen på skærmen. Hvis 
installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du følge 
nedenstående fremgangsmåde:

1. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på 
Kontrolpanel.

2. Dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.

3. Klik i dialogboksen Tilføj eller fjern programmer, vælg Tilføj nye 
programmer, klik på knappen Cd eller diskette, og følg derefter 
vejledningen på skærmen.

Start af spillet
Sådan startes Dungeon Siege: Legends of Aranna
• Klik på Start, peg på Programmer, peg på Dungeon Siege: 

Legends of Aranna, og klik derefter på Dungeon Siege: Legends of 
Aranna.

Start din rejse
Sådan vover du dig gennem Aranna helt alene
1. Klik på Single Player (Én spiller).

2. Klik på Start New Game (Start nyt spil).

3. Klik på pileknapperne for at vælge din figurs køn og udseende. 
Mænd og kvinder er lige stærke og dygtige.

4. Indtast figurens navn, og klik derefter på Next (Næste).

5. Vælg Legends of Aranna på listen over kort, og klik derefter på 
Next (Næste).

6. Vælg sværhedsgrad. Du kan bruge menuen Options 
(Indstillinger) til at ændre sværhedsgraden senere.

Hvis du vil spille med andre spillere via Internettet eller på et 
lokalnetværk, kan du finde flere oplysninger under “Spil et spil med 
flere spillere” på side 39 i denne manual.
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Overlevelsestip
Din verden er i oprør nu, hvor du begiver dig ud på en 
sindsoprivende rejse gennem øen. Målet er at besejre alt det onde, 
der har ramt landet, og undervejs udvikle dig til en heroisk kriger, 
bueskytte eller troldmand.

Her er en kort oversigt over det, du bør vide, før du kaster dig ud 
i eventyret. På bagsiden findes en liste over genvejstaster.

v Hold øje med health level (helbredsniveauet) (den røde linje ved 
siden af Character Portrait (Figurportræt)). Hvis du er såret, og 
dit helbredsniveau falder til nul, bliver du bevidstløs og er i fare 
for at dø. Helbredsniveauet stiger gradvist med tiden.

v Hold øje med mana level (mananiveauet) (den blå linje ved siden 
af Character Portrait (Figurportræt)). Når du anvender en 
trylleformular, falder mananiveauet. Hvis du ikke har mere mana, 
kan du ikke anvende en trylleformular. Mananiveauet stiger 
gradvist med tiden.

v Gem spillet regelmæssigt. Hvis du lige har overlevet et stort slag 
eller er på vej ind i et farligt område, kan du gemme spillet. Hvis 
du dør, kan det gemte spil indlæses igen, så du ikke behøver at 
starte forfra. Du kan nemt gemme spillet ved at trykke på F9.

v Sæt spillet på pause. Hvis du vil undgå overraskelsesangreb, kan 
du sætte spillet på pause, mens du er inde i beholdningen eller 
Spell Book (Tryllebogen). Hvis du vil sætte spillet på pause, skal 
du trykke på Mellemrum eller Pause.

v Bevar overblikket. Brug kompasset og Megamap (Oversigtskortet), 
hold øje med landemærker, og følg den nedtrampede sti.

v Undgå bagholdsangreb. Du kan somme tider få øje på væsnerne, 
før de ser dig og går til angreb. Hvis du ser en større gruppe 
væsener, skal du sikre dig, at du er kampberedt, før du kaster dig 
over dem. Du kan også bruge dine langdistancefigurer til at lokke 
mere kraftfulde medlemmer af store grupper hen til et sted, hvor 
de kan adskilles fra deres kammerater.

v Husk at søge tilflugt i et kendt område. Løb ikke ind i et 
uudforsket område, da du her kan blive overfaldet af endnu flere 
væsener.

v Udnyt fjendens svagheder. Når du slås med et væsen, der skal 
tæt på for at kunne ramme dig, kan du bruge en flitsbue eller 
en trylleformular, så du kan angribe fra lang afstand. Hvis du 
derimod bliver angrebet af et væsen med en flitsbue, kan det 
være en god idé at angribe det med et nærkampsvåben.

v Brug det våben, der passer bedst til situationen. Nærkampsvåben 
som f.eks. økser og sværd er effektive i nærkamp. 
Langdistancevåben, f.eks. flitsbuer, er effektive på længere 
afstande. Tryk på Q for at gennemse de våben, der er tilføjet som 
udstyr.

v Brug formationer til at beskytte svage medlemmer af gruppen. 
Placer pakæsler og svage figurer bagest i gruppen eller i midten af 
en formation.

Tilpas indstillinger i spillet, genvejstaster 
og statuslinjen
Du kan angive dine foretrukne indstillinger for grafik, lyd, mus og 
genvejstaster.

Sådan tilpasses indstillingerne for spillet
• Klik på Options (Indstillinger) i Main Menu (Hovedmenuen). Du 

kan også klikke på knappen Game Menu (Spilmenu) på 
statuslinjen og derefter klikke på Options (Indstillinger).

Du kan få yderligere oplysninger om indstillingerne ved at pege på 
dem. Der vises en hjælpetekst på skærmen. 

Bag på denne brugervejledning findes en oversigt over 
standardgenvejstasterne.

Der vises en meddelelse på statuslinjen, når du peger på et bestemt 
objekt på skærmen. Som standard er statuslinjen placeret nederst på 
skærmen. 

Sådan fl yttes statuslinjen
• Træk den til skærmens øverste del.
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Nærkampsvåben

Langdistancevåben

Våbenpanel

Knappen Vis/skjul beholdning

Indikator for mananiveau

Figurportræt

Indikator for 
helbredsniveau

Aktive trylleformularer

BEMÆRK! Vejledningerne i denne manual 
forudsætter, at du bruger venstreklik 

(standardindstillingerne for musen) til at 
udføre kommandoer.

BEMÆRK! Hvis du vælger det tomme felt til 
nærkampsvåben, slås du med knytnæver. 

Tryk på Q for at gennemse de våben, der er 
tilføjet som udstyr.

NAVIGERING FORSKELLIGE MANØVRER

Sådan vælges et våben eller en trylleformular
• Klik på det ønskede våben eller den ønskede trylleformular i 

våbenpanelet.

Sådan får du vist trylleformularerne i Spell Book (Tryllebogen)
• Klik på ét af trylleformularfelterne i våbenpanelet, hold 

museknappen nede, og vælg derefter en trylleformular fra rullelisten. 

Sådan minimeres eller maksimeres Weapons Panel 
(Våbenpanelet)
• Tryk på W. Når våbenpanelet minimeres, er det kun det våben og 

den trylleformular, der er i brug, der vises. Du kan stadigvæk 
trykke på Q for at gennemse våbnene og trylleformularerne.

Bevæg kameraet
Kompasset viser retningen for kameraet.

Sådan drejes kameraet
• Flyt markøren til skærmens højre eller venstre kant, eller brug 

piltasterne.
Sådan vippes kameraet
• Flyt markøren til skærmens øverste eller nederste kant. Du kan 

også holde musehjulet eller den midterste knap nede og derefter 
flytte musen for at dreje eller vippe kameraet.

Sådan zoomes kameraet ind eller ud
• Rul med musehjulet, eller tryk på tasterne minus (–) eller lig 

med (=).
Sådan slukkes kameraet, der følger dig.
• Tryk på T.

Brug af Megamap (Oversigtskort)
Med oversigtskortet kan du bevare overblikket ved hjælp af en 
visning oppefra og ned over et større område. De områder, du endnu 
ikke har udforsket, er ikke synlige. Forskellige ikoner viser de 
nærmeste figurer og skatte, så du kan fortsætte spillet via 
oversigtskortet. Fjender vises med en rød cirkel omkring sig, når du 
peger på dem. Du kan ikke se beholdere, døre og hemmelige 
områder.

Sådan åbnes og lukkes oversigtskortet
• Klik på knappen Megamap (Oversigtskort) på statuslinjen, eller 

tryk på tabulatortasten.

Flyt din figur
Figuren flyttes ved at venstreklikke på en placering på skærmen. 

Vælg et våben eller en trylleformular
De våben og trylleformularer, du har tilføjet som udstyr, vises i 
Weapons panel (Våbenpanelet) ved siden af Character Portrait 
(Figurportrættet). Du kan derfor let vælge dem, du ønsker at bruge. 
Du kan finde flere oplysninger om, hvilke våben og trylleformularer, 
der vises, under “Udstyr med våben og rustning” (side 22) og 
“Udstyr med trylleformularer”(side 26) i denne manual.
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Nyt!

BEMÆRK! Når du trækker en magisk 
drik til figurportrættet, placeres den 

i figurens beholdning. Figuren 
drikker den ikke.

Angrib
Du slår automatisk igen, når du bliver angrebet af et væsen. Hvis du 
bruger en flitsbue eller en distancetrylleformular, vil du automatisk 
angribe, når et fjendtligt væsen er inden for rækkevidde af disse. Du 
kan få oplysninger om, hvordan du ændrer din figurs angrebsmåde 
under “Angiv bevægelses-, angrebs- og udførelsesmåde” (side 36) i 
denne manual.

Du kan ikke direkte angribe en figur fra et spil med én spiller, som 
ikke er spilleren selv, eller en anden figur i din gruppe. 

Sådan angriber du
• Venstreklik på et væsen (eller tryk på Skift, og klik i nærheden af 

væsenet). Du behøver kun at klikke én gang. 

Åbn beholdere og døre
Tønder, kister og andre beholdere kan somme tider vise sig at 
indeholde skatte, når du ødelægger eller åbner dem. Når du peger 
på et objekt, der kan slås i stykker, ændres markøren til en hammer. 
Når du peger på en beholder eller en dør, der kan åbnes, ændres 
markøren til en hånd.

Sådan åbnes en beholder eller en dør
• Venstreklik på objektet (eller tryk på Skift, og klik i nærheden af 

objektet). Hvis du vil lukke en åben dør, skal du venstreklikke på 
døren igen.

Tag en skat op
Når du dræber et væsen eller åbner en beholder, kan der falde en 
skat ud. Dette kan f.eks. være våben, rustninger, trylleformularer 
eller guld.

Sådan får du vist navnet på et objekt
• Peg på objektet. Navnet på objektet vises på statuslinjen. Hvis du 

vil have vist eller skjult etiketter med navnene på alle objekter i 
nærheden, skal du klikke på knappen View/Hide Labels (Vis/
skjul etiketter) på statuslinjen.

Sådan samler du et objekt op og tilføjer det til beholdningen.
• Venstreklik på objektet. Du kan også højreklikke for at vedhæfte 

objektet til markøren og derefter smide det ned til den figur, som 
du vil give objektet til.

Sådan samles fl ere objekter op
• Klik på og træk markøren rundt om objekterne, og venstreklik 

derefter på et af dem. Du kan også trykke på Z eller klikke på 
knappen Collect Items (Saml objekter op) på statuslinjen.

Drik en magisk drik
Når du drikker en helbreds- eller manadrik, tager du ikke en større 
slurk, end du har brug for for at genoprette dit helbred eller din 
mana. Resten af drikken bliver i flasken og kan bruges senere. 

Sådan hælder du indholdet af en fl aske over i en anden
• I Inventory panel (Beholdningspanelet) skal du trække den ene 

flaske hen til den anden.

Sådan drikkes en helbreds- eller en manadrik
• Klik på knappen Drink Health Potion (Drik helbredsdrik) eller 

knappen Drink Mana Potion (Drik manadrik) på statuslinjen. 

 Alle de gruppemedlemmer, der er markeret og har en 
helbredsdrik i beholdningen, drikker den. I kamp er det kun 
de medlemmer, hvis mananiveau er under 50%, som drikker 
helbredsdrikken.

Sådan omfordeles magiske drikke
• Klik på knappen Redistribute Potions (Omfordel   
 drikke) på statuslinjen (eller tryk på R). 

 Drikkene omfordeles blandt alle medlemmerne. 
Gruppemedlemmerne får deres magiske drikke i 
overensstemmelse med deres færdigheder. Troldmænd 
får f.eks. flere manadrikke og sværdfægtere får flere 
helbredsdrikke.
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Nyt!

Knappen Arranger beholdning 
automatisk

Gruppens samlede guld

RygsækpanelBeholdningspanelFigurpanel

Færdigheder

Figur-
egenskaber

Rygsæk

BEMÆRK! Når du trækker en magisk 
drik til figurportrættet, placeres den 

i figurens beholdning. Figuren 
drikker den ikke.

Sådan smider eller giver du et objekt væk
• Klik på objektet i beholdningen, og klik derefter på jorden eller på 

en anden figurs portræt (eller træk objektet til jorden eller til en 
anden figurs portræt, og slip museknappen).

Sådan smider du et objekt direkte på jorden
• Hold Ctrl nede, og klik på et objekt i beholdningen. Hvis du har 

mere end én beholdning åben, flyttes objektet til den næste 
beholdning.

Brug af beholdningen
Når du samler et objekt op fra jorden, føjes det til beholdningen, og 
du kan tage det med dig, indtil du bruger det, sælger det, giver det til 
en anden figur eller smider det på jorden igen. Alle de objekter, du 
samler op, optager plads i beholdningen. Når Inventory (Beholdning) 
er fyldt, kan du ikke samle flere objekter op. Du kan læse mere om, 
hvordan du køber pakdyr, der kan bære de overskydende objekter, i 
manualen under “Føj en figur eller et pakdyr til gruppen” (side 32). 

Sådan åbnes en fi gurs beholdning
• Klik på knappen View/Hide Inventory (Vis/skjul beholdning) ved 

siden af Character Portrait (Figurportræt). Du kan også klikke på 
portrættet igen, når det er markeret.

Sådan åbnes fl ere beholdninger
• Hold Ctrl nede, marker gruppen, og tryk derefter på I. Når du har 

markeret fire eller flere figurer, åbnes hver figurs beholdning i en 
reduceret størrelse.

Sådan åbnes alle beholdninger
• Klik på knappen Select Party (Vælg gruppe) for at markere hele 

gruppen, og tryk derefter på I.

Hvis du peger på et objekt i beholdningen, vises navnet på objektet 
og en beskrivelse af det. Beskrivelsen viser den mindste og største 
skade, et våben kan forårsage (dette afhænger af, hvor godt 
beskyttet det fjendtlige væsen er) og, hvis det er et 
langdistancevåben, hvor langt det kan skyde. Disse værktøjstip viser 
også, hvor megen skade våbnet forårsager i gennemsnit, når det 
bruges i 10 sekunder.

Den mængde guld, som din gruppe har, vises øverst i hver 
beholdning. Alle medlemmer af gruppen bruger guld fra den samme 
konto.

Sådan arrangeres en beholdning automatisk

• Klik på knappen Auto-arrange Inventory (Arranger beholdning 
automatisk) øverst i beholdningen.

Sådan bruges en rygsæk
• Højreklik på rygsækken i en beholdning for at åbne 

rygsækpanelet og få vist indholdet i rygsækken. Når 
panelet er åbent, kan du trække og slippe objekter 
med musen ind og ud af rygsækken på samme måde 
som med flere beholdninger. 

Hvis du vil lukke rygsækpanelet igen, skal du højreklikke på 
rygsækken igen.
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Langdistancevåben Hjelm Tryllebog

Knappen Åbn/luk 
tryllebog

Handsker

Amulet

Harnisk

Skjold

Støvler

Knappen VisNærkampsvåben

Udstyrspanel
Ringe

Udstyr med våben og rustning
Der findes to typer våben: Nærkampsvåben og langdistancevåben.

v Melee weapons (Nærkampsvåben) bruges i nærkampe til at slå 
samt stikke og hugge i fjenden. Du vil normalt have et 
nærkampsvåben i hånden, når du angriber. De mest almindelige 
nærkampsvåben er bl.a. økser, køller, sværd, knive, hammere, 
stridskolber, morgenstjerner, leer og stave.

v Ranged weapons (Langdistancevåben) bruges til at angribe på 
afstand ved at affyre et projektil. De mest almindelige 
langdistancevåben er bl.a. flitsbuer, armbrøster og skydevåben. 
Pilene til flitsbuer slipper aldrig op.

v Armor (Rustning) reducerer den skade, du påføres i kamp. Der er 
flere forskellige former for rustning, bl.a. harnisk, skjolde, hjelme, 
støvler og handsker, der er lavet af forskellige materialer. Nogle 
objekter har indbyggede magiske egenskaber, der yder ekstra 
beskyttelse. Du kan ikke bruge skjold samtidig med et 
tohåndsvåben, men du vil opnå magiske bonusser, hvis du har et 
skjold tilføjet som udstyr, når du bruger et tohåndsvåben.

Før du kan bruge våben, trylleformularer, rustninger og andre 
objekter, skal du udstyre din figur med dem. Dette gør du ved at 
placere objekterne i udstyrspanelet, nederst til venstre for 
beholdningen. Hvis du samler et nærkampsvåben, et 
langdistancevåben eller en rustningsdel op, og du ikke allerede har
tilføjet objekttypen til din udstyrsbeholdning, bliver udstyret 
automatisk tilføjet, så du kan tage det i brug med det samme. 
Trylleformularer tilføjes dog ikke automatisk til dit udstyr, når du 
samler dem op. Du kan finde flere oplysninger om dette i manualen 
under “Udstyr med trylleformularer” (side 26).

Sådan tilføjes eller fjernes objekter fra udstyret
• Klik på knappen View/Hide Inventory (Vis/skjul beholdning) ved 

siden af Figurportræt, og træk objektet fra din beholdning til 
udstyrspanelet (nederst til venstre for Beholdning). Objektet føjes 
til udstyret på det rette sted, uanset hvor på udstyrspanelet du 
slipper det.

 Der kan være føjet ét nærkampsvåben og ét langdistancevåben 
til udstyret samtidigt, så du hurtigt kan skifte mellem dem. 
Hvis du vil anvende en trylleformular, skal du føje en tryllebog 
til udstyret. Du kan finde flere oplysninger om trylleformularer 
i manualen under “Udstyr med trylleformularer” (side 26).

Sådan vises din fi gur med udstyr
• Klik på knappen View (Vis) nederst i udstyrspanelet, hold 

museknappen nede, og flyt musen til venstre eller højre for at 
rotere billedet.
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Nyt! Nyt!

Våben Beskrivelse
Sai En trebladet daggert, der bruges til angreb med slag.

Claws (Klør) Lange klør, der bæres på hånden i nærkampe.

Jade Staff 
(Jadestav)

En stav, der er lavet af jade fra øen og udstyret med 
magiske trylleformularer.

Open Mace (Åben 
morgenstjerne)

Et zaurask-våben, hvis hoved består af en række 
cirkelformede ringe.

Hassat Scimitar 
(Hassat-scimitar)

Et hassat-våben, der består af en stav med et dødeligt 
krumt blad for enden.

Scythe of Angk 
(Angks le)

En stav, der tiltrækker lyn fra himlen, når den 
rammer en fjende.

Gas Gun 
(Gaspistol)

En rørformet pistol, der udsender skyer af dræbende 
gas.

Napalm Gun 
(Napalmpistol)

Et goblin-våben, der skyder med flammeskyer.

Zaurask Snakebite 
(Zaurask-slangebid)

Et stort sværd, der er formet som en slangekrop.

Rustning Beskrivelse
Zaurask Hide 
(Zaurask-skind)

Zaurask-skind er lavet af skind fra øglemænd. De bæres 
af Hassat-krigerne, der på den måde symboliserer foragt 
for deres gamle fjender.

Spidersilk 
(Edderkoppesilke)

Edderkoppesilke, der er vævet af silke fra 
gigantedderkopper, er meget let og alligevel utrolig stærkt.

Shell 
(Skal)

Skalrustningen er lavet af muslingeskaller, der holdes 
sammen af reb eller sejlgarn. Skalrustninger af dårlig 
kvalitet har huller, som ens fjender kan trænge igennem, 
men rustninger af en lidt højere kvalitet passer perfekt og 
er lettere end en pladerustning. En høj grad af 
behændighed er nødvendig, hvis man skal kunne bevæge 
sig i en skalrustning.

Beaded 
(Vævet)

Den vævede rustning kombinerer kompleks vævning med 
snørklet og detaljeret perlebroderi. En vævet rustning er 
både stærk og effektiv.

Cured Leaf 
(Hærdede 
blade)

Rustningen, der er lavet af hærdede blade fra træer i 
junglen, er stærkere end en læderrustning og indeholder 
helende egenskaber. En høj grad af behændighed er 
nødvendig, hvis man skal kunne bevæge sig i den 
stramme rustning af hærdede blade.

Alloy 
(Stål)

Stålrustningen kendes også på dens almindelige farver, 
som er cyan, okker og kobber. De mere kunstfærdige 
stålrustninger er dækket af hieroglyffer og symboler.

Flywing 
(Fluevinge)

En fluevingerustning er lavet af vinger fra insekter og syet 
sammen af edderkoppesilke. Denne type rustning er 
næsten gennemsigtig og så godt som uforgængelig. 
Rustningen er en favorit blandt langdistancekæmpende, 
fordi den har den særlige evne, at den kan vende 
projektiler. De komplicerede sammenføjninger på 
fluevingerustningen kræver et højt niveau af Dexterity 
(Behændighed) hos ejeren af rustningen.

Ceramic 
(Keramisk)

Den keramiske rustning, der er lavet af keramiske plader, 
stykker og perler, der er fastgjort til det vævede underlag, 
gør næsten den kriger, der bærer rustningen, usårlig. Som 
med alle andre vævede rustninger er det kun de mest 
intelligente figurer, der kan bære en sådan rustning, da 
den består af komplekse knuder og kræver megen 
vedligeholdelse.

Nye våben
I Dungeon Siege: Legends of Aranna er der mange nye 
våben, der aldrig før er blevet set i kongeriget Ehb. Her er 
nogle få af dem:

Nye rustningstyper
De isolerede Utraean’ere skabte denne rustning af det 
materiale, de havde ved hånden. Du vil støde på nye 
typer rustninger, når du er ude på eventyr. Her er nogle 
få eksempler:
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Aktive trylleformularer

Panelet Tryllebog

Udstyr med trylleformularer
Når du samler en trylleformular op eller køber den, placeres 
den i beholdningen. Før du kan anvende en trylleformular fra 
beholdningen, skal du føje en Spell Book (Tryllebog) til udstyret og 
derefter føje trylleformularen til tryllebogen.

Du kan have flere bøger med trylleformularer i beholdningen, men 
der kan kun være tilføjet én som udstyr ad gangen. Hver tryllebog 
kan indeholde 12 trylleformularer. Trylleformularerne i de to første 
felter til trylleformularer er tilføjet udstyret og vises i 
trylleformularfelterne ved siden af figurportrættet. Du kan ikke føje 
den samme trylleformular flere gange til den samme tryllebog. Nogle 
trylleformularer kræver, at du har nået et bestemt færdighedsniveau 
inden for enten natur- eller kampmagi, før du kan anvende dem.

Sådan føjes en tryllebog til udstyret
• Træk en tryllebog fra beholdningen til 

udstyrspanelet (nederst til venstre i 
beholdningen).

Sådan føjes en trylleformular til 
tryllebogen
• Højreklik på trylleformularen, eller 

træk den til tryllebogen.

Sådan fjernes en trylleformular fra 
tryllebogen
• Træk trylleformularen fra tryllebogen til 

beholdningen.

Der findes to slags trylleformularer: Nature 
(Naturmagi) og Combat (Kampmagi). 
Uanset hvilken af de to slags du anvender, 
øges dine færdigheder inden for natur- og 
kampmagi. I takt med at du bliver bedre til 
at bruge magien, styrkes de 
trylleformularer, du har lært.

Du kan ikke direkte angribe andre 
medlemmer af gruppen med offensive 
trylleformularer. Du kan dog anvende gode 
trylleformularer, som f.eks. Healing Hands 
(Helbredende hænder) og Resurrect (Genopstå), over for andre 
medlemmer af gruppen.

Nature Magic (Naturmagi)
Naturtroldmænd forårsager skader med en knivskarp præcision. Det 
minimerer den fare, der kan være for tilskuere og det omgivende 
terræn. De behersker trylleformularer, der hjælper medlemmerne af 
gruppen og gør dem dygtigere, og de er uundværlige, når rå styrke 
viser sig ikke at være nok. 

Combat Magic (Kampmagi)
Kamptroldmænd er mestre i ødelæggelse og kan forvolde skader på 
store områder. De kan ligeledes anvende kraftfulde trylleformularer, 
der forbedrer gruppen.

Nye trylleformularer
Her er blot en lille del af de nye trylleformularer 
i Dungeon Siege: Legends of Aranna:

Nature Magic (Naturmagi)
Diminution (Formindskelse). Reducerer fjenderne til 1/3 af 
deres normale størrelse. Offerets angreb og skade reduceres 
også til 1/3.

Light of Chadek (Chadeks lyståge). Gør offeret midlertidigt 
blindt ved at skabe en hvirvlende lyståge, der omgiver offerets 
hoved. Indtil effekten aftager, vil offeret næsten altid ramme 
ved siden af i nærkamp (offerets hitrate er 5% af den normale), 
og offeret vil være meget upræcis i langdistanceangreb.

Orb of Frost (Frostkugle). Skaber en strålende blå kugle, der 
kredser om den, der benytter trylleformularen, og udsender 
kraftfulde bølger af frost mod de fjender, der er tæt på.

Mindflare (Hypnotisk blus). Skaber en flerfarvet flammekugle, 
der skydes ud af hånden på den, der benytter trylleformularen, 
og som danser hen ad jorden. Kuglen holder til sidst op med at 
flytte sig. Alle fjender i nærheden har mulighed for at jagte 
kuglen, som var den en fjende, og kaste sig over den, når den 
ligger stille. Den hypnotiserende kugle eksploderer kort tid efter, 
at den er landet, og resulterer i skade af området.

Summon Barkrunner (Tilkald Barkrunner). Tilkalder et 
trælignende væsen, der kæmper for gruppen.
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Combat Magic (Kampmagi)
Slow Crowd (Forsten flok). Fryser eller gør fjendtlige uhyrer 
langsommere og forårsager skade.

Taduza’s Trance (Taduzas trance). Fryser alle fjender i området 
i et kort øjeblik. Denne trylleformular er især nyttig, hvis du er 
omringet af fjender.

Summon Ursae (Tilkald Ursae). Tilkalder en stor bjørnezombie, 
der angriber dine fjender.

Clone (Klon). Tilkalder en kopi (tvilling) af den, der benytter 
trylleformularen, som angriber fjender og fungerer som en 
svamp, der opsuger skade. Tvillingen er udstyret med de våben, 
der var i de fire felter til våben hos den, der benytter 
trylleformularen og på det tidspunkt, hvor trylleformularen blev 
anvendt.

Zorkon’s Bonecrusher (Zorkons knogleknuser). Udslynger et 
magisk langdistanceangreb, der kan ødelægge alt og alle 
fjender med en almindelig knoglebygning, og som forårsager 
væsentlige skader på højtstående skeletvæsener (boss). De 
fjender, der ikke har et 
skelet, påvirkes ikke 
synderligt af denne 
trylleformular.

Øg dine færdigheder
Afhængigt af hvilke våben og trylleformularer din figur bruger, kan 
denne udvikle sig til kriger, bueskytte, natur- eller kamptroldmand. 
Hver gang du dræber et væsen, øges dine færdigheder med det 
pågældende våben eller den pågældende trolddomskunst. Du kan 
udvikle dine færdigheder inden for mere end ét område. Hvis du 
f.eks. både bruger et sværd og en flitsbue, udvikler din figur både 
sine nærkamps- og langdistancefærdigheder og kan enten blive kriger 
eller bueskytte afhængigt af, hvilket færdighedsniveau der er højest.

v Melee Skill (Nærkampsfærdighed). Hvis du bruger 
nærkampsvåben, som f.eks. sværd, økser eller morgenstjerner, 
udvikler du dine nærkampsfærdigheder og bliver kriger.

v Ranged Skill (Langdistancefærdigheder). Hvis du bruger våben 
med projektiler, som f.eks. flitsbuer, udvikler du dine 
langdistancefærdigheder og bliver bueskytte.

v Nature Magic Skill (Færdigheder inden for naturmagi). Hvis du 
bruger trylleformularer til naturmagi, udvikler du dine færdigheder 
inden for naturmagi og bliver naturtroldmand.

v Combat Magic Skill (Færdigheder inden for kampmagi). Hvis du 
bruger trylleformularer til kampmagi, udvikler du dine færdigheder 
inden for kampmagi og bliver kamptroldmand.

Sådan vises dine færdigheder

• Klik på knappen View/Hide 
Inventory (Vis/skjul beholdning) 
ved siden af Character Portrait 
(Figurportræt). 

 Beholdningen åbnes, og 
figurpanelet vises. Den grå 
statuslinje inden for de enkelte 
færdigheder angiver, hvor langt 
der er igen til næste Skill Level 
(Færdighedsniveau). Når du når 
til et nyt færdighedsniveau, vises 
en besked på skærmen, og den 
kolonne, der angiver niveauet på 
færdighedspanelet, opdateres.

FÆRDIGHEDER
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Figuregenskaber
De færdigheder, du udvikler, bestemmer, hvilke egenskaber din figur 
får. Magiske våben, rustninger eller andre af de objekter, du er 
udstyret med, kan også påvirke din figurs egenskaber (positivt eller 
negativt). Egenskaberne vises med blåt, hvis de øges på grund af et 
magisk objekt, og med rødt, hvis de mindskes.

v Strength (Styrke) bestemmer dine fysiske kræfter. Styrken øges, 
når du bruger nærkampsvåben. Dette gør, at du kan bruge større 
våben og bære en tungere rustning, og det giver dig en 
skadebonus under nærkamp. Noget udstyr og visse rustninger 
kræver, at du har en vis styrke for at kunne bruge eller bære det.

v Dexterity (Behændighed) bestemmer din adræthed og 
præcisionsevne. Behændigheden stiger, når du bruger 
langdistancevåben. Dette gør, at du sigter bedre, og det giver dig 
en rustningsbonus.

v Intelligence (Intelligens) bestemmer din begavelse. Intelligensen 
øges, når du bruger trylleformularer til naturmagi og kampmagi, 
og jo højere intelligensen er, desto mere mana har du. Nogle 
objekter kræver, at du har en høj intelligens for at kunne bruge 
dem.

Våben- og rustningsstyrke
Hvert af dine våben har et skadesomfang, som de kan påføre dine 
fjender, og dine rustninger har et vist forsvar mod de potentielle 
skader, som du påføres.

v Melee Damage (Nærkampsskade) viser den mindste og største 
skade, et våben kan forårsage, når du angriber med det 
nærkampsvåben, du på det pågældende tidspunkt er udstyret 
med. Denne værdi er baseret på din styrke og værdien for det 
våben, du er udstyret med.

v Ranged Damage (Langdistanceskade) viser den mindste og største 
skade, et våben kan forårsage, når du angriber med det 
langdistancevåben, du på det pågældende tidspunkt er udstyret 
med. Denne værdi er baseret på langdistancevåbenets skadeværdi.

v Armor Rating (Rustningsværdi) viser, hvor modstandsdygtig du er 
over for skader, som opstår i kamp, inden helbredsniveauet falder. 
Jo højere denne værdi er, desto mere skade kan du klare.

Bevidstløshed og død
Dit helbredsniveau falder, når du bliver såret i kamp, men du bliver 
langsomt helbredt, når du undgår at blive yderligere såret. Du bliver 
straks helbredt, når dine færdigheder forbedres ved at drikke en 
helbredsdrik eller anvende en helbredende trylleformular. Farven på 
figurportrættet angiver din helbredstilstand.

v Wounded (Såret). Når dit helbred når ned på en tredjedel af 
maksimum, bliver figurportrættet gult. Hvis dette sker, mens du 
er i kamp, skal du straks helbrede dig selv, ellers risikerer du at 
blive bevidstløs og kan dø.

v Unconscious (Bevidstløs). Når dit helbred falder til nul, bliver din 
figur bevidstløs, og figurportrættet bliver rødt. Hvis du er den 
eneste figur i gruppen, er spillet slut. Du skal derfor starte et nyt 
eller indlæse et gemt spil. Hvis der er andre menneskefigurer, 
som er ved bevidsthed i din gruppe, fortsætter spillet, når du 
bliver bevidstløs og falder til jorden. Du beholder alle dine 
ejendele, men du kan ikke åbne beholdningen eller drikke en 
helbredsdrik. Du kan vente på, at dit helbred langsomt bliver 
bedre, eller at en anden figur helbreder dig med en helbredende 
trylleformular.

v Dead (Død). Når din figur dør, spredes beholdningen på jorden, 
så de andre figurer i gruppen kan samle de forskellige objekter op. 
Hvis du dør, kan en anden figur genoplive dig med en 
trylleformular.
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ANDRE FIGURER Sådan føjer du en fi gur til gruppen
• Tal med en figur. Hvis han eller hun tilbyder at tilslutte sig din 

gruppe, skal du klikke på Accept (Accepter) eller Decline (Afslå). 
(Du kan også gennemgå det potentielle gruppemedlems 
egenskaber ved at klikke på knappen View (Vis)).

 Hvis du ikke har nok guld til at betale figuren for at tilslutte 
sig gruppen, kan du gå rundt og samle mere guld. Du kan 
også sælge nogle af de overskydende objekter i beholdningen. 
Tal med figuren igen, når du har guld nok. 

Sådan føjer du et pakdyr til gruppen
• Tal med en muldyr- eller tragghandlende, og klik derefter på 

Buy (Køb).

Udeluk en figur fra gruppen
Gruppen kan bestå af op til otte figurer. Hvis der allerede er otte 
figurer i gruppen, skal du udelukke et af de eksisterende 
medlemmer af gruppen, før du kan tilføje et nyt. Du kan også 
udelukke et gruppemedlem, der ikke yder en tilstrækkelig god 
indsats i kamp. Før du udelukker et gruppemedlem, er det en god 
idé at fordele indholdet af dette medlems beholdning på andre af 
gruppens medlemmer.

Der skal være mindst ét menneske eller en menneskelignende figur 
i gruppen. Du kan f.eks. ikke have en gruppe, der udelukkende 
består af pakæsler. Hvis din figur dør, kan du opløse gruppen, men 
der skal være mindst ét menneske eller én menneskelignende figur 
tilbage i gruppen.

Sådan udelukkes en fi gur fra gruppen
• Klik på den figur, du vil udelukke, og klik derefter på knappen 

Disband Party Member (Udeluk gruppemedlem).

 Figurportrættet fjernes fra skærmen, og figuren rejser ikke 
længere med resten af gruppen. Hvis du senere vil have 
figuren tilbage i gruppen, skal du tale med figuren igen.

Tal med andre figurer
På din rejse gennem Aranna møder du mange andre figurer. Nogle 
af disse giver dig oplysninger eller tildeler dig en opgave. Andre vil 
måske gerne være medlem af din gruppe eller tilbyder at sælge dig 
våben, rustninger og andre ting.

Sådan taler du med en fi gur
• Peg på en figur. Hvis du kan tale med figuren, ændres markøren 

til en taleboble med et udråbstegn (!) inden i. Hvis du klikker på 
taleboblen, når den vises, kan du tale med figuren.

Udfør opgaver
Nogle figurer tildeler dig opgaver, som f.eks. at ledsage dem til en by 
eller at finde en person eller et objekt. Når du får en ny opgave (eller 
afslutter en opgave), opdateres logbogen.

Sådan vises logbogen
• Klik på knappen Journal (Logbog) på statuslinjen.

Logbogen viser eksisterende og afsluttede opgaver i den 
rækkefølge, du har modtaget dem, med en kort beskrivelse af 
opgaven og med navnet på den figur, du fik opgaven af. Hvis 
du vil afspille en mundtlig dialog igen for at genopfriske 
hukommelsen mht. en opgave, kan du klikke på knappen 
Show Dialog (Vis dialog) i logbogen.

Tilføj en figur eller et pakdyr til din gruppe
Nogle af de figurer, du møder, kan tilbyde at tilslutte sig din gruppe, 
og nogle af disse kan tilbyde at gøre det for et bestemt beløb i guld. 
De figurer, der forlanger guld for deres tjenester er normalt dygtige 
krigere, bueskytter eller troldmænd, der er pengene værd og vil være 
en god hjælp i kamp. Du kan også føje et pakæsel eller en tragg til 
gruppen, så det kan bære overskydende forsyninger. Pakæsler har 
plads til store beholdninger og kan bære meget mere end mennesker. 
Tragg’erne kan bære mindre end pakæsler, men er bedre i kamp og 
farlige situationer. Du kan købe pakæsler fra handlende i byerne.
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Sælg alt

Køb og sælg objekter
Der er forretninger overalt i landet, hvor du kan sælge de objekter, 
du har fundet på din rejse. Du kan ligeledes købe våben, rustninger, 
drikke, trylleformularer osv. En forretning kan have fået nye ting på 
lager, hvis det er et stykke tid siden, du sidst har købt noget der.

Sådan gennemses varerne i en forretning
• Venstreklik på butiksindehaveren, 

klik på Shop (Køb), og klik på den 
varekategori, du vil have vist 
(rustning, våben osv.). Peg derefter 
på et af objekterne for at få vist en 
beskrivelse og en pris.

Nogle objekter kan kun bruges 
af figurer, der har et bestemt 
niveau af Strength (Styrke), 
Dexterity (Behændighed), 
Intelligence (Intelligens) eller 
Skills (Færdigheder). Hvis et 
objekt f.eks. kræver “styrke 
12”, kan det kun bruges af en 
figur med en styrke på 12 eller 
højere. Kravene vises med rødt, 
hvis en figur ikke har de 
færdigheder, som objektet 
kræver.

Sådan købes eller sælges objekter
• Træk objektet fra forretningen til din beholdning eller den anden 

vej. En del af guldet fratrækkes eller lægges til Total Party Gold 
(Gruppens samlede guldbeholdning).

 Hvis du ikke har nok guld til at købe et objekt, kan du ikke 
markere det. Objekterne har samme pris, uanset om du sælger 
eller køber dem. Hvis du f.eks. køber et sværd for 10 
guldstykker og derefter ombestemmer dig, kan du sælge det 
igen for 10 guldstykker. Dette gælder, så længe du handler. 
Når du lukker panelet Shop (Køb), kan værdien af dine våben 
falde.

Sælg alt
Omdan hurtigt bytte, der ikke er en del af udstyret, 
til guld med den nye knap Sell All (Sælg alt), der 
vises ud for en butiksindehavers portræt. 

Sådan beholder du magiske drikke, unikke trylleformularer eller 
genoplivelsesbogruller
• Klik på pilen ved siden af knappen Sell All (Sælg alt), og vælg 

derefter Sell all but potions, scrolls and unique spells (Sælg alt 
undtagen drikke, bogruller og unikke trylleformularer) på
rullelisten.

Hvis du vælger at beholde unikke trylleformularer, bevarer du ét 
eksemplar af hver trylleformular i enten beholdningen eller 
tryllebogen, og eventuelle overskydende eksemplarer sælges.

Administrer gruppen
Gruppen kan bestå af op til otte figurer. Alle medlemmer af gruppen 
bevæger sig samlet og med samme hastighed, uanset race og type. 
Mennesker og æsler bevæger sig f.eks. lige hurtigt.

Sådan vælges én fi gur
• Klik på figuren eller figurportrættet.

Sådan vælges (eller fravælges) fl ere fi gurer

• Hold Ctrl nede, og klik derefter på hver figur eller på hvert 
figurportræt, eller træk markøren rundt om en gruppe af figurer. 
Når du vælger flere gruppemedlemmer, og disse f.eks. skal åbne 
en dør, ødelægge en tønde eller tale til nogen, vil det medlem af 
gruppen, som står i en cirkel (lederen), udføre handlingen. 
Lederen er det gruppemedlem, som vælges først, når du vælger 
flere figurer på en gang.

Sådan vælges hele gruppen
• Klik på knappen Select Party (Vælg gruppe).
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Knappen Vælg gruppe

Knappen Udeluk gruppemedlem

Knappen Vis/skjul feltkommandoer

Knappen Følg gruppeleder

Gruppeformation

Udførelsesmåde

Angrebsmåde

Bevægelsesmåde

Knappen Genskab

Knappen Tilbagekald væsen

Angrebsmåde
Angrebsmåden styrer, hvordan figuren angriber i kamp.

v Attack Freely (Angrib frit). Figurerne kan frit angribe fjendtlige 
væsener.

v Defend (Forsvar). Standardindstilling. Figurerne kan ikke gå til 
angreb. De kan dog godt forsvare sig selv. Denne indstilling er 
god, når du ikke vil fremprovokere et angreb fra fjenden.

v Hold Fire (Intet angreb). Figurerne forsvarer ikke sig selv, heller 
ikke når de bliver angrebet. Denne indstilling er god, når du blot 
vil løbe igennem et område, eller hvis du vil have fuldstændig 
manuel kontrol over en figur.

Det er kun de figurer, der kan Attack Freely (Angribe frit), der kan 
hjælpe andre gruppemedlemmer, når de bliver angrebet.

Udførelsesmåde
Udførelsesmåden styrer, hvem figuren angriber fjender i kamp.

v Target Closest (Angrib nærmeste). Standardindstilling. Figuren 
angriber den nærmeste fjende inden for synsfeltet.

v Target Weakest (Angrib svageste). Figuren angriber den nærmeste 
fjende inden for synsfeltet.

v Target Strongest (Angrib stærkeste). Figuren angriber den 
nærmeste fjende inden for synsfeltet.

Angiv bevægelses-, angrebs- og 
udførelsesmåde
Med feltkommandoerne kan du styre, hvordan en figur bevæger 
sig og angriber, og hvilke fjender figuren angriber først i kamp. 
De indstillinger, du vælger, angiver figurens standardadfærd. 
Hvis du beordrer en figur til at angribe, tilsidesætter du 
standardindstillingerne, og figuren angriber. Du kan give hver 
figur i gruppen forskellige ordrer.

Sådan vælges angrebsmåde for en fi gur
• Vælg én eller flere figurer, klik på knappen View/Hide Field 

Commands (Vis/skjul feltkommandoer), og vælg derefter 
bevægelses-, angrebs-og udførelsesmåde.

Sådan genskabes gruppemedlemmer
• Marker de gruppemedlemmer, som du har forvandlet ved hjælp af 

en trylleformular, og klik på knappen Untransform (Genskab) i 
panelet til feltkommandoer, eller tryk på Y.

Sådan tilbagekaldes væsener
• Hvis du vil tilbagekalde væsener, som du har tilkaldt ved hjælp af 

trylleformularer, skal du klikke på knappen Unsummon Creature 
(Tilbagekald væsen) i panelet til feltkommandoer eller trykke på U.

Bevægelsesmåde
Bevægelsesmåden styrer, hvordan en figur angriber fjenden.

v Move Freely (Flyt frit). Figurerne kan frit flytte sig derhen, hvor 
fjenden er, for at angribe, også selvom fjenden skulle flygte verden 
rundt.

v Engage (Gå til angreb). Standardindstilling. Figurerne går til 
angreb i kamp, men bliver inden for det område, hvor de sidst fik 
ordre til at gå hen.

v Hold Ground (Hold stand). Figurerne bliver hvor de er og kan 
ikke selv gå til angreb. De kan dog godt forsvare sig selv. Hvis du 
beordrer et angreb, forbliver figuren på den nye placering.

Det er kun de figurer, der kan Move Freely (Flytte frit) eller Engage 
(Gå til angreb), der kan hjælpe andre gruppemedlemmer, når de 
bliver angrebet.
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BEMÆRK! Hvis du vælger “Allow Players to 
Pause the Game” (Tillad spillerne at standse 
spillet) i Game Settings (Spilindstillinger), 

standser spillet for alle spillerne, når bare én 
spiller standser et spil med flere spillere.

SPIL MED FLERE SPILLERE
Flyt gruppen i formation
Når der er flere figurer i din gruppe, kan du bruge formationer til at 
styre, hvordan de arrangerer sig i kamp.
Måske vil du f.eks. have alle gruppemedlemmerne til at følge den 
stærkeste kriger.

Når gruppen går til angreb, bestemmes hver figurs fremgangsmåde af 
indstillingerne for feltkommandoerne. Du kan få flere oplysninger om 
dette i afsnittet “Angiv bevægelses-, angrebs- og udførelsesmåde” (side 
36) i denne manual.

Sådan angiver du en formation
• Marker de figurer, du vil inkludere i formationen, og klik derefter 

på knappen ud for én af formationerne.

Figurerne stiller sig i formation ud fra rækkefølgen af deres 
figurportrætter. Formationslederens figurportræt vises øverst 
på skærmen, og de andre medlemmer indtager deres 
positioner til venstre og højre for lederen. Cirklen med pilen 
inden i angiver lederens placering.

Sådan ændres gruppemedlemmernes rækkefølge
• Klik på figurportrætterne, og træk i dem for at ændre 

rækkefølgen. (Når du klikker på et figurportræt og holder 
museknappen nede, bliver portrættet grønt og indikerer hermed, 
at du kan trække portrættet til en anden position).

Sådan ændres formationsafstanden
• Marker gruppen, hold højre museknap nede, og rul derefter med 

musehjulet.

Sådan vendes en formation
• Marker gruppen, hold højre museknap nede, og flyt derefter 

musen til højre eller venstre.

Spil et spil med flere spillere
Du kan importere spillere fra Dungeon Siege-spil med én spiller eller 
fra spil med flere spillere samt figurer fra Dungeon Siege: Legends 
of Aranna-spil med én spiller til spil i Dungeon Siege: Legends of 
Aranna med flere spillere. 

Dungeon Siege giver mulighed for, at helt op til otte spillere kan 
deltage samtidigt. Du kan oprette forbindelse via Internettet eller et 
lokalt netværk eller via Zonematch™.

I et spil med flere deltagere kan figurer fra et spil med én spiller, 
som ikke er spilleren selv (NPC’er), ikke blive medlem af din gruppe. 
Væsener og skatte bevares, hvis du forlader spillet og senere vender 
tilbage til et område, hvor du har været før. Hold eller enkeltpersoner 
kan konkurrere mod hinanden om flest mulige nedskydninger 
(monstre, spillere eller en kombination af begge).

Deltag i eller bliv vært for et spil med flere 
spillere
Du skal bruge en værtscomputer for at oprette et spil med flere 
spillere. Værten opretter et spil med flere spillere og vælger 
indstillingerne for spillet. Værtscomputeren fungerer som server for 
spillet. Derfor er det en god idé at lade den person, der har den 
hurtigste computer, være vært for spillet. Hvis værten afslutter 
spillet, er spillet slut. Værten kan også smide spillere ud af spillet. 

De spillere, der kører det originale Dungeon Siege-spil, kan ikke 
deltage i spil, der er tilknyttet Dungeon Siege: Legends of Aranna. 
De spil, som du ikke kan deltage i, er markeret med rødt på listen 
over spil.
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Rulleliste med placering
Kortindstillinger

Spilindstillinger
Vælg fi gur

Indstillinger for spil med fl ere spillere

Afslut spillet

Start spilletIndstillinger for afsendelseStatuslinje

Tekstboks til chat

Chat-
vindue

Spiller

Sådan deltager du i et spil med fl ere spillere.
1. Klik på Multiplayer (Flere spillere) i menuen Main Menu 

(Hovedmenuen).

2. Vælg den korrekte forbindelse:

v Med ZoneMatch kan du få forbindelse til en Internetserver, 
hvor Dungeon Siege-spillere mødes for at chatte eller spille. 
Hvis du vil deltage i et ZoneMatch-spil, skal du klikke på 
knappen Games List (Liste over spil), klikke på et spil på 
listen og derefter klikke på Join Game (Deltag i spil).

v Internettet giver dig mulighed for at oprette direkte 
forbindelse til en værtscomputer via en IP-adresse. Hvis du vil 
deltage i et spil på Internettet, skal du indtaste IP-adressen på 
den spiller, der er vært for spillet, og derefter klikke på 
Connect (Tilslut). IP-adressen til værtscomputeren vises 
nederst på Internet-skærmen til Multiplayer.

v Med Network (Netværk) tilsluttes du via et lokalnetværk ved 
hjælp af TCP/IP-protokollen. Hvis du vil deltage i et spil over 
netværket,skal du klikke på et spil på listen og derefter klikke 
på Join Game (Deltag i spil).

3. Vælg en ny figur, opret en ny figur, eller importer en eksisterende 
figur fra et gemt spil med en enkelt spiller. I et spil med flere 
deltagere kan du vælge at være et menneske, en dværg, et skelet, 
en Utraean’er eller en Halvkæmpe. Alle spillere skal vælge en figur.

4. Klik på I’m Ready to Begin (Jeg er klar til at begynde). Der vises et 
afkrydsningstegn ud for de spillere, der er parate. Alle spillere skal 
klikke på knappen I’m Ready to Begin (Jeg er klar til at begynde), 
før spillet kan gå i gang.

Sådan bliver du vært for et spil med fl ere spillere
1. Klik på Multiplayer (Flere spillere) i menuen Main Menu 

(Hovedmenuen).

2. Vælg den korrekte forbindelse:

v Med ZoneMatch kan du få forbindelse til en Internetserver, 
hvor Dungeon Siege-spillere mødes for at chatte eller spille.

v Internettet giver dig mulighed for at være vært for et spil (via 
Internettet) direkte fra din computer via computerens IP-
adresse. Din IP-adresse vises nederst på Internet-skærmen til 
Multiplayer.

v Med Network (Netværk) tilsluttes du via et lokalnetværk
ved hjælp af TCP/IP- protokollen.

3. Klik på knappen Host Game (Bliv vært for spil). 

4. Vælg en ny figur, opret en ny figur, eller importer en eksisterende 
figur fra et gemt spil med en enkelt spiller. I et spil med flere 
deltagere kan du vælge at være et menneske, en dværg, et skelet, 
en Utraean’er eller en Halvkæmpe. Alle spillere skal vælge en figur.

5. Klik på Start Game (Start spil), når alle spillerne er parate.

Død
Hvis din figur dør, kan du fortsætte spillet som spøgelse og prøve at 
finde en helligdom eller et objekt, der kan genoplive dig. (Du vender 
også tilbage til livet efter at have været et spøgelse, når timeren på dit 
figurportræt har talt ned fra 60 sekunder). Hvis værten afslutter 
spillet, er spillet slut. Hvis du eller værten forlader spillet, gemmes 
figurernes egenskaber, færdigheder og objekter i beholdningen. Hvis 
indstillingen Drop on Death (Smid ved død) i indstillingerne for spillet 
er angivet til Nothing (Intet), gemmes dine objekter i beholdningen 
også. Men hvis denne funktion er indstillet til “Make Inventory Items 
Drop When Characters Die” (Smid objekterne i beholdningen, når 
figurerne dør) er du nødt til at blive i spillet og samle objekterne 
sammen igen, hvis du vil have dem med, når du forlader spillet. 
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BEMÆRK! For at afslutte handlen skal begge 
spillere klikke på Accept (Accepter). Hvis handlen 

skal annulleres, kan begge spillere klikke på 
Cancel (Annuller). Hvis handlen aflyses, lægges 
det objekt, du har tilbudt, tilbage i beholdningen.

Gem spil med flere deltagere
Når du gemmer et spil med flere deltagere, gemmes Journal 
(Logbogen), Skill Levels (Færdighedsniveauet) og Inventory 
(Beholdningen) også. 

Din præcise placering i verdenen gemmes ikke. Du kan dog starte 
det næste spil på et sted, som du vælger i menuen på det aktuelle 
niveau.

Chat
Sådan chatter du med andre spillere
• Tryk på Enter for at få vist chatvinduet og skrive en meddelelse. 

Tryk på Enter igen for at sende den. 

Foretag handel med andre spillere
Du kan give guld eller objekter til de andre spillere. Du kan også 
handle med objekter og få andre objekter eller guld som betaling for 
dem.

Sådan giver du en anden spiller guld
• Åbn beholdningen, klik på guldbeløbet, angiv hvor meget guld du 

vil give den anden spiller, og klik derefter på den anden spillers 
figurportræt.

Sådan handler du med objekter
• Åbn beholdningen, klik på det objekt, du vil give til en anden 

spiller, og klik derefter på den anden spillers figurportræt. 

Få vist holdoplysninger
I spil med flere spillere kan spillerne nemt identificere andre spillere 
og deres alliancer ved at se på navneetiketterne og skjoldene over 
spillerens figur. Farven på etiketten varierer alt efter indstillingerne 
for spillet.

v Team Play (Holdspil) er deaktiveret, Player vs. Player (Spiller mod 
spiller) er deaktiveret: Andre spilleres etiketter er grønne, men der 
er ingen holdskjolde over dem. 

v Team Play (Holdspil) er aktiveret, Player vs. Player (Spiller mod 
spiller) er deaktiveret: Dine holdkammeraters etiketter er grønne, og 
andre holds etiketter er blå. Alle figurerne har holdskjolde over sig. 

v Team Play (Holdspil) er deaktiveret, Player vs. Player (Spiller mod 
spiller) er aktiveret: Andre spilleres etiketter er røde, men der er 
ingen holdskjolde over dem. 

v Team Play (Holdspil) er aktiveret, Player vs. Player (Spiller mod 
spiller) er deaktiveret: Dine holdkammeraters etiketter er grønne, og 
andre holds etiketter er røde. Der er et holdskjold over alle spillerne.

Sådan skjules eller vises etiketten eller skjoldmærket
• Tryk på apostrof (‘). 

Sådan vises indikatorer for helbred og mana for alle 
holdmedlemmer
• Tryk på X.

Sådan vises tilstande for et spil med fl ere spillere
• Tryk på tasten Omvendt skråstreg (\). Du får vist en liste over 

alle spillere, hold og statistikker, der er relevante for målet i 
spillet.

FLERE OPLYSNINGER

Du kan få flere oplysninger om Dungeon Siege: Legends of 
Aranna og det originale Dungeon Siege-spil på:

• Manualen til det originale Dungeon Siege-spil, der findes på cd 1 
under \Manuals\DSMANUAL.PDF.
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MULIGHEDER FOR TEKNISK SUPPORT HOLDET BAG SPILLET
Mad Doc Software
Fast hold: Peter Calabria, 
Edmon Carreon, John P. Cataldo, 
Mathew Corthell, Dr. Ian Lane 
Davis, Scott Downey, Jason 
Craig Dunlop, David J. Fielding, 
Nick Greco, Brian Mysliwy, Tom 
Murray, Matthew Nordhaus, 
Paolo Piselli, Ron Rosenberg, 
Tara Teich, Mike Tuohy, Pat 
Williams og Chris Wyman.
Desuden arbejdede følgende på 
projektet: Diane Capen, Michael 
A. Furstoss, Tim Jones, Anu 
Kirk, Dan McClure, Jackson Hale 
Mysliwy, Jennifer Lee Mysliwy, 
Cynthia D. Pape, Matthew 
Persing, Frederick Rice, Jennifer 
Robb, Jerry Robbins, A.J. 
Sullivan, Christopher Wisner og 
Joe Wyman.
Forretningsmæssig og juridisk 
bistand: 
Shaun McDermott, Melinda 
Gavin og Nathan Raymond.
Mad Doc ønsker at takke: 
Sandy Davis, Jaime Lane and 
Duke, Grace Miriam Karr, Erin 
“No Guns in Class” Maguire, 
Christine and Max, Melina 
Murray, Jennifer and Jackers 
Mysliwy, Lee Rosenberg, Sarah 
“VV” Vivenzio, Joyce og Art 
Wyman og Beaujomoe.

Gas Powered Games: 
LOA-holdet
Chefproducer: Chris Taylor.
Grafik: Steven Thompson (Art 
director), Kevin Pun (leder), 
Dave Dunniway, John Gronquist, 
Scott Kikuta, Joe Kresoja, Darren 
Lamb, Carlos Naranjo og Jason 
Robertson.
Design: Jacob McMahon (leder) 
og Daniel Achterman.
Teknik: Mike Biddlecombe, 
James Loe, Chad Queen og 
Eric Tams.
Niveaudesignere: 
Sarah Boulian (leder), 
Christopher Burns, Morien 
Thomas, Dave Tomandl og 
Ruth Tomandl.
Netværksadministrator: 
Marshall Macy II
Produktion: Bert Bingham, 
Jeremy Snook og Steve 
Wartofsky.
Testere: Paul Dahlke (ledere) 
og Matthew A. Gillikin.
Administration: Michelle Lloyd 
og Greg Stackhouse.
Særlig tak til: Dave Timoney.

Gas Powered Games: 
Originalt hold
Designer og projektleder: 
Chris Taylor.
Producer og designer:
Jacob McMahon.

Leder af teknisk afdeling: 
Bartosz Kijanka.
Art directors: Steven Thompson 
og Mark Peasley.
Teknik: Mike Biddlecombe, 
Scott Bilas, Bartosz Kijanka, 
James Loe, Chad Queen, 
Rick Saenz og Adam Swensen.
Assistentproducer og 
netværksadministrator: 
Marsh Macy.
Idéudviklere: Joe Kresoja, 
Kevin Pun, Darren Lamb
og Dave Dunniway.
Udformning af terræn og 
verdener: Dave Dunniway, 
Kevin Pun og Brett Johnson.
Animation, udformning og 
strukturering: 
David “Lee” Phemister, 
Joe Kresoja,John Gronquist 
og Carlos Naranjo.
Strukturer og løvværk:
Darren Lamb.
Verdensdesignere: 
Sarah Boulian, Jason “Ernsie” 
Ernsdorff og Brett Johnson.
Script-programmør: Jason 
“Unkle Ernsie” Ernsdorff.
Specialeffekter og 
indholdsprogrammering: 
Eric Tams.
Kontoradministrator: 
Michelle Lloyd.
Produktionsassistenter: Carlos 
Naranjo og Michelle Lloyd.
Niveaudesignere: 
David Tomandl, Greg Romaszka, 
Christopher Burns, Erik Johnson 
og Ruth Tomandl.
Produktionskoordinator:
Bert “Sleepy” Bingham.
Manuskript og dialog: 
Neal Hallford, Sarah Boulian, 
Bert “Sleepy” Bingham og 
Evan Pongress.
Spillets historiesekvenser: 
Evan Pongress.
Teknisk dokumentation: 
Jeremy “Snooker” Snook.
Gruppekoordinator: 
Darren “Guttyr” Baker.
Yderligere teknik: 
Jessica Tams.
Originalmusik: 
Jeremy Soule, Julian Soule og 
Steve Smith (pointtekniker) 
www.jeremysoule.com.
Lyd: Frank Bry.
Earthgate Team: 
Richard Smith, Steve Parrott, 
Pasha Smith, Beau Brennen, 
Kalev Tait, Travis Gray og 
Laureen Hart.
Testhold: Jeremy “Snooker” 
Snook (leder), Jason “Freeze” 
Moerbe (leder af testafdelingen), 
Jonathan Burns, Jason Clark, 
Jim “Corpse” Clark, Steve 
“BK” Crawford, Paul Dahlke, 
Joshua Drollman, Doug Jacobs, 
Jason Kies, Brian Moore, 
Buddy Phillips, Ted Snook, Eric 

“Guideon” Snyder, Matt Szuch 
og TJ Wright.
Særlig tak til: Amy Baker, Staci 
Cearns, Stephanie Dunniway, 
Jennifer Kijanka, Eddie Lloyd, 
Danica Macy, Collin Martin, Tami 
McMahon, Deb Meyer Snook, 
Donna Morina, Carolyn Prentice, 
Sophia Pun, Lindsay Saenz, 
Misty Silver og 
Kimberly Taylor.
En ekstra tak til: Cheryl 
Askeland, Don “Argyle” Jacques, 
Microsoft Hardware Division, 
Casey Muratori, Greg “NAFDA” 
Osterloh, Brett “Bambam” 
Parsons, Steve Rabin, Steve 
Snow, Dan Strandberg og 
Paul Tozour.

Microsoft
Programstyring: 
Bartosz Gulik.
Produktplanlægning: 
Jon Grande og Brett Schnepf.
Marketing: Christopher Lye.
Ledere af testafdelingen: 
Daland “Strider” Davis, 
Chris “Duckman” Liu II 
og Jennifer Boespflug.
Test: Larry Bridges (Volt), 
Michael Brisset, Benjamin “Bone 
Crusher” Brodsky (Volt), Sean 
Epperson (Volt), Jeremiah Foco 
(Volt), Greg “Porkfry” Hjertager 
(Volt), Mark Medlock (Volt), 
Stephen Musch (Excell Data 
Corporation), Brant Schweigert, 
Michael L. Tom (Volt), Eric 
Vaughn (Volt) og Gayle Wiler 
(Volt).
Test af Recon: Jeff Cloud (Volt), 
James M. Costello (Volt), Blake 
Dodson (Volt), Chris Green 
(Volt), David Green (Volt), 
Dotstry Jackson (Volt), Chris 
Killian (Volt), Nick Klein (Volt), 
Karl LeDoux (Volt), Vicente 
Lujan (Volt), Mori Marchany 
(Volt), Travis Needham (Volt), 
Christian Novembrino (Volt) 
og Dustin Worrell (Volt).
Manual: Laura Hamilton, 
John Sutherland og 
Tyler Mays.
Design af trykt manual:
Todd Lubsen og Doug Startzel 
(ArtSource).
Trykning og emballage: 
Liz Corcoran, Ernst Janson, og 
Darin Stumme (ArtSource).
Brugertest: Ramon Romero, 
Jun Kim og Elizabeth Fitterer 
(Siemens).
Oversættelse: Declan MacHugh, 
Kazuyuki Kumai, Lana Peng og 
David Serra (S&T Onsite).
Kundesupport:
Greg Frankovic.
Juridisk bistand: 
Jama Cantrell, Hubert Cheng, 
Sue Stickney og Judy Weston.
Geopolitisk strategi:
Tom Edwards.

Hvis du vil se alle vores supporttilbud, kan du besøge http://microsoft.com/support/. 

Prøv følgende for at komme i gang:

• Hvis du ønsker artikler vedrørende bestemte problemer, kan du besøge Microsoft 
Knowledge Base på http://microsoft.com/support/.

• Hvis du ønsker kontakt med en Microsoft Support-medarbejder over internettet, 
kan du sende en beskrivelse af problemet til 
http://support.microsoft.com/directory/onlinesr.asp. 

• Hvis du vil vide mere om den generelle supportpolitik for produktet, kan du besøge 
http://support.microsoft.com/directory/productsupportoption.asp.

Resten af verden: Supportmulighederne uden for USA og Canada kan variere. 
Hvis du ønsker kontaktoplysninger for bestemte regioner, kan du besøge 
http://support.microsoft.com/international.aspx. Hvis der ikke findes noget Microsoft-
kontor i det land eller område, hvor du bor, kan du kontakte den virksomhed, hvor du 
købte Microsoft-produktet.

Betingelser: Microsofts support er underlagt de aktuelle priser, vilkår og betingelser, 
og de kan ændres uden varsel.

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/


