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Kontroller for rollefigur/følge
I...............Åpne/lukk forrådet.

B..............Åpne/lukk trolldomsboken.

Q .............Bla gjennom våpenutrustningen  
og aktive trylleformularer.

H .............Drikk helsedrikk.

M.............Drikk styrkedrikk.

L ..............Vis/skjul rollefiguretiketter.

CTRL+A ....Merk alle medlemmer i følget.

G..............Vokt merket rollefigur.

S..............Stopp gjeldende handling.

R..............Fordel drikke på nytt.

Kamerakontroller
– eller musehjul frem..................................................... Zoom kamera ut.
= eller musehjul tilbake ................................................. Zoom kamera inn.
Venstre skjermkant eller PIL VENSTRE ............................ Roter kamera mot venstre.
Høyre skjermkant eller HØYRE PIL ................................. Roter kamera mot høyre.
Øvre skjermkant eller PIL OPP........................................ Skråstill kamera ned.
Nedre skjermkant eller PIL NED...................................... Skråstill kamera opp.
Hold midtre museknapp nede ......................................... Roter/skråstill kamera.

Dette er standardinnstillingene for vanlige hurtigtaster. Hvis du vil vise en 
fullstendig liste over hurtigtaster eller tilpasse innstillingene, klikker du Options 
(Alternativer) på Main menu (Hovedmeny) (eller klikker knappen Menu (Meny) 
i spillet og deretter Options (Alternativer), klikker Input (Inndata) og deretter 

Hotkeys (Hurtigtaster).

Formasjonskontroller
Hold høyre museknapp nede og venstreklikk.......... Bla gjennom formasjoner.
Hold nede høyre museknapp og beveg
     musen fra side til side ................................... Endre formasjonsretning.
Hold høyre museknapp nede og rull
     musehjulet ................................................... Endre formasjonsavstand.

Generelle kontroller
MELLOMROMSTASTEN
eller PAUSE ........ Stanse spillet.
F9 ..................... Hurtiglagre spillet.
CTRL+S .............. Lagre spillet.
F11 ................... Hurtiglaste spillet.
CTRL+L .............. Last spillet.
Z....................... Plukke opp gjenstander  

på bakken.
ALT ................... Vis/skjul etiketter for  

gjenstander på bakken.
W ..................... Minimer/maksimer  

våpenpaneler.
TAB ................... Åpne/lukk megakart.
F ....................... Vis/skjul   

feltkommandoer (knapp).

ESC ................... Hopp over film, lukk  
ventuelle åpne   
skjermbilder.

X ...................... Vis/skjul helsenivå- og  
styrkenivåindikator.

\ ....................... Vis/skjul statistikk i spill  
med flere spillere.

J ....................... Åpne/lukk journalen.
ENTER............... Samtale i spill med flere  

spillere.
SHIFT+ENTER .... Samtale med et lag i spill  

med flere spillere.
CTRL+ENTER...... Samtale globalt i spill  

med flere spillere.
SKIFT+VENSTRE 
KLIKK................ Angrip nærmeste  

monster.
F10 ................... Åpne spillalternativer.
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Sikkerhetsadvarsel
Om fotosensitive anfall
Noen få mennesker kan oppleve anfall når de eksponeres for enkelte visuelle bilder, 
inkludert blinkende lys og mønstre som kan forekomme i videospill. Selv mennesker som 
ikke før har opplevd epileptiske anfall, kan ha en udiagnostisert lidelse som kan forårsake 
disse “fotosensitive epileptiske anfallene” når de ser på videospill.
Disse anfallene kan ha en rekke symptomer, inkludert svimmelhet, synsforstyrrelser, øye- 
eller ansiktsammentrekninger, rykninger i armer og ben, desorientering, forvirring eller 
midlertidig tap av bevisstheten. Anfallene kan også føre til bevisstløshet og 
krampetrekninger som kan føre til skade fordi man faller eller slår seg på gjenstander i 
nærheten.
Stans spillet umiddelbart og oppsøk lege hvis du opplever noen av disse symptomene. 
Foreldre må være oppmerksomme på disse symptomene og spørre barna om dem – barn 
og ungdom har større sannsynlighet for å oppleve slike anfall enn voksne. 
Faren for fotosensitive epileptiske anfall kan reduseres ved at man tar følgende 
forholdsregler:
• Spill i et godt opplyst rom.
• Ikke spill når du er sliten eller trøtt.
Hvis du eller noen i din familie har opplevd anfall eller epilepsi, må du kontakte lege før 
du begynner å spille.
Informasjonen i dette dokumentet, inkludert URLer og andre referanser til nettsteder på Internett, kan 
endres uten forhåndsvarsel. Med mindre annet er angitt, er eksempelselskapene, -organisasjonene, 
-produktene, -domenenavnene, -e-postadressene, -logoene, -personene, -stedene og hendelsene angitt 
her, oppdiktede, og ingen forbindelse med virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, domener, e-
postadresser, logoer, personer, steder eller hendelser er tiltenkt eller skal kunne utledes. Overholdelse 
av gjeldende lover om opphavsrett er brukerens ansvar. Uten å begrense opphavsretten, kan ingen deler 
av dette dokumentet reproduseres, oppbevares i eller legges inn i et gjenfinningssystem eller overføres i 
noen som helst form eller på noen som helst måte (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling 
eller annet) eller til et hvilket som helst formål, uten skriftlig tillatelse fra Microsoft Corporation. 
Microsoft kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, opphavsrett eller annen intellektuell 
eiendomsrett til det som omtales i dette dokumentet. Bortsett fra når det er uttrykkelig angitt i 
skriftlige lisensavtaler fra Microsoft, gir dette dokumentet ingen lisens til disse patentene, varemerkene, 
opphavsrettene eller annen intellektuell eiendomsrett.
© & p 2003 Gas Powered Games Corp. Med enerett. Gas Powered Games, GPG-logoen, Dungeon 
Siege og Dungeon Siege: Legends of Aranna er varemerker utelukkende for Gas Powered Games 
Corp. Opphavsrettighetene i denne håndboken tilhører Gas Powered Games Corp. og er beskyttet 
av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Denne håndboken skal ikke kopieres, 
reproduseres, oversettes eller omdannes til et elektronisk medium eller til maskinlesbar form uten 
tillatelse fra Gas Powered Games Corp.
Utgitt av Microsoft Corporation. Portions © Microsoft Corporation. Med enerett. 
Microsoft, Windows, Windows NT, logoen til Microsoft Game Studios og ZoneMatch er enten registrerte 
varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Utviklet av Mad Doc Software for Gas Powered Games og Microsoft Corporation. Mad Doc Software, 
Mad Doc® og Mad Doc-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Mad Doc Software, 
LLC. Med enerett. Portions © Mad Doc Software, LLC. Med enerett.
Navnene på faktiske selskaper og produkter som nevnes her, kan være varemerker for sine respektive 
eiere.

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

Bruker Miles Sound System. Copyright © 1991-2003 ved RAD Game Tools, Inc.
MPEG Layer-3-avspilling leveres med Miles Sound System fra RAD Game Tools, Inc. MPEG Layer-3-
lydkomprimeringsteknologi lisensieres av Fraunhofer IIS og THOMSON multimedia.
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HISTORIEN FORTSETTER … Krigsherjingene førte til store ødeleggelser på øya, og de en gang 
så frodige skogene og junglene ble forvandlet til et avsvidd, goldt 
ødeland. Utrae-byene forfalt når lederne ikke lenger klarte å 
opprettholde den gode levestandarden innbyggerne var vant til. 
Kamper og opprør fulgte. 

Dagens Utrae-rase er ikke lenger herskere i Aranna, og de har 
heller ikke herredømme over sitt eget område på øya, selv om de 
fremdeles rår over mange mektige og magiske oppfinnelser. De er 
en stolt, men angrende rase.

The Zaurask
Zaurask er en saurisk rase 
som ble lurt ut av jungelen og 
sumpene av Utrae-rasen for 
tusenvis av år siden, og ble et 
offer for Utrae-magi og 
-eksperimenter. Zaurask-rasen var 
først lydige og medgjørlige, og i sin 
godtroenhet og uvitenhet gikk de 
med på å arbeide for Utrae-rasen. 
Men til slutt gjorde de opprør mot 
overmakten, og mange klarte å 
frigjøre seg fra Utrae-styre. De 
som prøvde, men ikke klarte å 
unnslippe, ble raskt tatt til fange og brukt 
som slavearbeidere i miner og fabrikker i Utrae-byene. 
Forståelig nok nærer Zaurask-rasen et dyptgående hat mot 
Utrae-rasen, og de har derfor plyndret og ødelagt mange historiske, 
Utrae-bygninger.

Zaurask-rasen lever i et stammesamfunn, og sjamanene bruker 
naturkreftene rundt seg til å angripe fiendene. De henter kraft og 
styrke i fysisk kamp, og de fleste krigerne har arr etter nærkamper 
med Utrae- og Hassat-rasen eller fra ritualpregede kamptreninger. 
Zaurask-rasen er tøffe krigere som ikke er til å spøke med.

Du har hørt fortellinger om storslåtte eventyr fra forgangne tider, 
om helter som la ut på korstog i Ehb-riket og kjempet mot den 
gjenstridige Krug, giftig slim og fryktinngytende zombier. Da du 
vokste opp i den vesle, fredelige garnisonsbyen Arhok, drømte du 
selv om å legge ut på egne eventyr mens du lærte deg viktige 
ferdigheter. 

Nå har du kommet over en merkelig historie. I en gammel og fillete 
journal har du lest at foreldrene dine var helter som reiste på 
ekspedisjoner i hele Aranna. Journalen sender deg ut på en reise til 
en mystisk øy breddfull med historie fra tusener av år tilbake. Her 
vil du støte på rare urskapninger, og noen av dem har lenge vært i 
krig med hverandre.

En øy i konfl ikt
The Utraeans
Utrae er en gammel rase med mektige 
vesener som er herre over mye av magien i 
Aranna. For de første Utrae-individene var 
komfort og sikkerhet viktigere enn alt 
annet. Men etter millennier med 
overherredømme ble Utrae-rasen 
ubevisst skyld i sin egen tilbakegang, 
fordi de stolte blindt på at magien og 
maskinene deres aldri ville svikte dem. 
De overså også den destruktive virkningen 
makten deres hadde på de andre rasene på 
øya. Som så mange andre store sivilisasjoner 
før dem, ignorerte Utrae-rasen farene som 
deres undertrykkelse av Zaurask- og Hassat-
rasen førte til. Dette førte til flere år med 
kriger mellom øyas innbyggere.
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The Hassat
Hassat er en rase som nedstammer 
fra katteslekten. Utrae-trollmennene 
avlet fram Hassat-rasen som billig 
arbeidskraft på samme tid som de 
tok Zaurask-rasen til fange. Hassat-
rasen fikk friheten tilbake under 
Rasekrigene og prøver nå å bygge 
opp sin egen kultur og sitt eget 
samfunn.

Andre raser
Droc
Droc er en primitiv krokodilleart 
som stort sett har fått leve i fred for 
de andre gruppene på øya. De 
tilbringer mesteparten av tiden med 
å tilfredsstille guden sin, som stadig skal ha levende offergaver. 
Disse aggressive, huleboende reptilene lever av sjøalger og 
plankton, men elsker å pynte seg med bein, særlig hodeskaller fra 
mennesker. 

Half Giants (Halvkjemper)
I tillegg til Utrae-, Zaurask-, Hassat- og 
Droc-rasen er det en femte gruppe på 
øya, halvkjempene. De kaller seg 
“Fjellets barn” og er faktisk 
fremmede på øya. Hvordan og 
hvorfor de kom til øya, er et 
mysterium. 

Halvkjempene er redde 
for at de er de siste 
gjenlevende av sin rase. Det er 
lenge siden de har hatt kontakt 
med hjemlandet sitt, og det blir 
færre og færre barn for hvert år 
som går. De tror at historien 
deres vil ende på denne forbannede 
øya full av gale trollmenn og fryktelige 
eksperimenter.

Øya i dag
Etter flere menneskealdrer med krig og konflikter er Hassat- og 
Utrae-rasen langt fra utdødd, og Zaurask-rasen formerer seg raskt 
og er langt flere enn fiendene. Det er bare et spørsmål om tid før 
den sauriske rasen overbefolker øya. Det er nesten slutt på 
kreftene og maskinene til Utrae-rasen, og livet handler om å holde 
seg i live fra dag til dag. Utrae-rasen har aldri vært fruktbar og med 
de store tapene de led under rasekrigene, er de sakte, men sikkert 
på vei til å dø ut. Og med dem forsvinner kunnskapen om og 
tilgangen til de fantastiske maskinene deres.
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Nye!
Monster Beskrivelse
Chitterskrag Enorm og imponerende krysning mellom en 

eremittkreps og en kakerlakk.

Automaton Nådeløse, skarpkantede og presise figurer.

Rune Guardian 
(Runevokter)

Pelskledde vesener med kritthvite 
kuhodeskaller.

Droc Krokodillelignede huleboere.

Fleshrender Avskyelige kjøttetere og tjenere for de 
levende døde.

Skitterclaws Fargerike og livsfarlige og strutsefugler som 
ikke kan fly.

Scorpiot Gigantiske robotskorpioner med magiske 
brodder.

NYHETER Nye monstre
Enkelte av monstrene i Aranna vil du kjenne igjen, men det finnes 
også helt nye vesener som skal beseires.

I Dungeon Siege®: Legends of Aranna™ finner du 
nye steder, unike trylleformularer og sterke drikker, 
og du får nye våpen og rustninger.

Nye steder
Kontinentet Aranna består av mer enn Ehb-riket. Eventyret starter i 
garnisonsbyen Arhok i Ehb. Landsbyen er omgitt av murer og 
vakttårn og består av butikker, et vertshus, noen bolighus og en 
låve. Innbyggerne er vennlige og gir deg gjerne informasjon eller 
bytter utstyr med deg.

Når du har utforsket Arhok, fortsetter eventyret når du fraktes til 
en fascinerende øy. Øya ligger like utenfor kysten av Ehb og påstås 
å være det tapte Utrae-riket. Den er fylt med gjenstander du aldri 
har sett i Ehb-riket: nye våpen, nye rustinger, nye trylleformularer 
og selvsagt nye monstre som skal bekjempes!

Nye våpen og rustninger
Våpnene gjenspeiler magien og kunnskapen til de som laget dem, 
og i Dungeon Siege: Legends of Aranna kan du nå kombinere 
våpendeler (skattesett) for å få magiske forbedringer. Du kan lese 
mer om dette i avsnittet “Utstyre seg med våpen og rustning” på 
side 22.

Nye trylleformularer
Du begynner eventyret ved å lære deg mange av de samme 
trylleformularene som fantes i Ehb-riket, men det finnes også nye 
trylleformularer som ingen ennå har hørt om! Noen av de nye 
trylleformularene er beskrevet i avsnittet “Trylleformularer for 
utrustning” (side 26).

En ny måte å fl y på
På reisen din vil du gjenoppdage “displacers” (forflytningsplattformer). 
Denne magiske transportinnretningen ble oppfunnet av Utrae-
trollmenn og var en gang selve ryggraden i hele handelsnettverket 
i alle land i Aranna.

For at forflyttningsplattformen skal fungere, må det være aktive 
innretninger i begge ender på hver lenke. I løpet av de mange årene 
som er gått siden disse vidunderne ble bygd, er 
mange av dem imidlertid blitt sterkt 
skadet. Det kan hende enkelte 
forflytningsplattformer ikke 
fungerer før du utløser en 
annen plattform, mens 
andre ikke fungerer i det 
hele tatt. Glødende kuler 
rundt hver plattform angir 
at innretningen er aktiv, og 
obelisker i nærheten angir 
destinasjonen for 
plattformen.
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Nye funksjoner
I tillegg til fantastiske nye gjenstander og plasser i Dungeon Siege: 
Legends of Aranna vil du også oppdage følgende forbedringer når 
du spiller spillet.

v Forbedrede Control Groups (Kontrollgrupper)
Øk effektiviteten til følget ditt (særlig magikerne) ved å bruke 
de forbedrede kontrollgruppene. Du kan nå bruke 
kontrollgruppene til å bytte mellom ti ulike trylleformularer, selv 
om trylleformularene ikke er aktive, i tillegg til å bytte mellom ti 
ulike lukekombinasjoner for følget ditt.

Slik registrerer og bruker du kontrollgrupper:
1. Trykk CTRL-tasten og en nummertast for å registrere 

gjeldende, aktive luke for hvert medlem i følget. (De fire 
lukene er plassert til høyre for hvert Character Portrait 
(Rolleportrett).) Dette “registrerer” et sett med aktive 
våpen og trylleformularer.

2. Du kan når som helst trykke på denne nummertasten for 
å aktivere settet med våpen og trylleformularer som du 
registrerte i trinn 1.

Nå som du er i DSLOA, er du ikke lenger begrenset til de 
aktive trylleformularene. Du kan registrere et trylleformular i 
Spell Book (Trolldomsbok) og bytte til den med en gang du 
vil. Bruk denne funksjonen til raskt å bytte mellom 
trylleformularer i og utenfor strid.

v Improved tooltips (Forbedrede verktøytips)
Sammenligne dødeligheten for raske eller trege angrepsvåpen 
ved hjelp av forbedrede verktøytips. Verktøytipsene for hvert 
enkelt våpen viser gjennomsnittlig skadeomfang etter 10 
sekunders bruk. Dermed slipper du bryet med å beregne 
fordelene med hastighet i forhold til ødeleggelseskraft. 
Verktøytips viser også prisen på en gjenstand, slik at du kan 
gjøre verdivalg uten å måtte gå i butikken.

v Redistributable Potions (Drikker som kan fordeles på nytt)
Klikk knappen Fordel drikke på nytt nederst til venstre på 
skjermen, eller trykk R-tasten for å gi alle medlemmer i følget 
en rettmessig del av følgets drikke. Magikerne får all 
styrkedrikk, og nærkampkrigere får mer helsedrikk.

v Transformation Spells (Forvandlingstrylleformularer)
Forvandle magikerne til dyktige nærkampkrigere med de nye 
forvandlingstrylleformularene. Opplev den rystende styrken når 
du spiller som et Rock Beast (Steinmonster), eller prøv å spille 
med det dødelige stikket til en skorpion. 

v Orb spells (Kuletrylleformular)
Bruk nye kuletrylleformularer som lager kraftige, magiske kuler 
som kretser rundt deg og automatisk sikter seg inn på fiender i 
nærheten, slik at du har hendene fri til nærkamp, distansekamp 
eller til å bruke flere trylleformularer. 

v Imbued Items (Besjelede gjenstander)
Hold utkikk etter “besjelede” gjenstander, rustninger og våpen. 
Disse spesielle gjenstandene gir overlegen styrke i kamp. 
Besjelede gjenstander vises med en fiolett bakgrunn i forrådet ditt.

v Treasure Sets (Skattesett)
Finn deler av sjeldne “skattesett”. Disse skattesettene som består 
av tre til fem våpen, rustninger eller annet utstyr, vises med en 
akvamarin bakgrunn i forrådet ditt. Alle disse beslektede magiske 
gjenstandene er effektive alene, men når de kombineres får de 
ekstra bonuseffekter.

v Off-Screen Attack Warnings (Advarsel om angrep utenfor 
skjermbildet)
Følg med på statusen til de andre medlemmene i følget ved hjelp 
av nye advarsler om angrep utenfor skjermbildet. Hvis et medlem 
i følget blir angrepet utenfor synsfeltet ditt, blinker rolleportrettet i 
oransje for å varsle deg slik at du kan komme til unnsetning.

v Localized Attacks (Lokaliserte angrep)
Unngå å havne i klørne på et grusomt beist ved å holde nede 
SKIFT-tasten når du angriper. Det gjør at rollefigurene dine går til 
angrep på monsteret som er nærmest det området du klikker (et 
lokalisert angrep). Hvis det ikke er monstre i nærheten, og du 
holder nede SKIFT-tasten og klikker, gir det rollefigurene dine 
ordre om å bryte opp nærmeste skattebeholder.
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v Knappene Unsummon Creature (Opphev tilkalling av vesen) og 
Untransform (Opphev forvandling)
Avbryt Combat spells (Stridstrylleformularer) for å få bedre 
kontroll. Hvis du er på vei ut i strid, og trylleformularene Summon 
(Tilkall) eller Transformation (Forvandling) er i ferd med å utløpe, 
bruker du knappene Unsummon Creature (Opphev tilkalling 
av vesen) eller Untransform (Opphev forvandling) som du 
finner i Field Commands (Feltkommandoer), til å oppheve 
trylleformularet. Bruk trylleformularet på nytt, og gå ut i 
strid med full styrke.

v Glyph Traps (Runefeller)
Opplev tilfredsstillelsen ved å drepe monstre med de nye 
runetrylleformularene. Plasser runer på bakken for å lage en 
dødelig felle, og deretter lokker du monstrene mot den visse 
undergang.

v Group Awareness (Gruppebevissthet)
Se godt utrustede medlemmer av følget hjelpe hverandre. 
Rollefigurer som ikke har fått ordre om å holde stillingen, løper til 
for å hjelpe de andre medlemmene av følget som blir angrepet.

v Backpacks (Ryggsekker)
Øk børen hver enkelt rollefigur kan bære ved hjelp av de nye 
ryggsekkene. Hver rollefigur kan bare ha én ryggsekk. Høyreklikk 
ryggsekken din for å åpne den. Du kan også slippe en gjenstand 
rett på en lukket ryggsekk for å gjemme gjenstanden. Hvis det 
ikke er plass i hovedforrådet ditt, blir gjenstander som du plukker 
opp fra bakken, automatisk plassert i ryggsekken hvis det er plass 
der. 

v Sell All (Selg alle)
Gjør alt ubenyttet bytte om til gull med den nye knappen Sell All 
(Selg alle) (som vises ved siden av et kjøpmannsportrett). Bruk 
rullegardinmenyen ved siden av knappen Sell All (Selg alle) til å 
selge alt unntatt drikker, skriftruller og unike trylleformularer 
(standardinnstillingen), selge alt unntatt skriftruller og drikker, 
selge alt unntatt unike trylleformularer eller bare selge alt. Hvis du 
ved et uhell selger noe i forrådet ditt som du vil beholde, lar 
kjøpmannen deg kjøpe det tilbake for samme pris som han/hun 
gav deg.

v Auto-Arrange Improvements (Ordne automatisk)
Gjenstandene medlemmene av følget har i forrådene sine, blir nå 
ordnet automatisk når de plukker opp nye gjenstander. Du trenger 
ikke lenger omorganisere forrådene manuelt for å lage mer plass.

v Multiplayer Save (Lagre spill med flere spillere) 
Få en bedre opplevelse når du spiller med flere spillere. 
Hver gang du går ut av et spill med flere spillere, lagres 
journalstatusen for rollefiguren. Spill med vennene dine, 
og fullfør alle oppdragene sammen!

v World Map (Verdenskart)
Med verdenskartet i DSLOA får du virkelig innblikk i den episke 
målestokken på reisen din, og du kan måle fremdriften din 
gjennom hele spillet. Klikk knappen World Map (Verdenskart) 
(eller trykk SKIFT+TAB) for å vise kartet. Hver gang du 
kommer til en ny del av verden, vises en ny del av kartet. Et 
merke viser hvor i verden du befinner deg for øyeblikket.

v Distinct Party Members (Særpregede medlemmer av følget)
Mor deg over de særpregede personlighetene til medlemmene 
av følget. Når du innlemmer medlemmer i følget, snakker de til 
deg. Du kan slå disse 
“kommentatorstemmene” av eller på 
ved å gå til menyen Options 
(Alternativer), velge kategorien 
Audio (Lyd), klikke knappen 
More (Mer) og deretter 
klikke knappen Voice Overs 
(Kommentatorstemme).

v Tragg (Tragg)
Bruk traggen, et nytt 
pakkdyr som kan gå til 
voldsomme angrep og bære 
nesten like mye bytte som 
et pakkesel. I motsetning 
til pakkeslene blir 
traggene raskt knyttet til 
eierne sine, og de går 
gjerne til kamp mot 
eventuelle monstre som truer 
følget. Du kan også gi traggene 
ordre om å angripe fiender. 
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Helsenivåindikator

Rolleportrett

Styrkenivåindikator

Nærkampvåpen

Distansevåpen

Aktive trylleformularer

Vis/skjul forråd 
(knapp)

Våpenpanel

Kameraets følgemodus av

Kompass

Minimer kompass

Vis/skjul stående ordrer for trefning og 
formasjon (knapp)

Følg reisefølgeleder (knapp)

Vis/skjul feltkommandoer (knapp)

Åpne/lukk spillmeny (knapp)

Åpne/lukk journalen (knapp) 

Åpne/lukk megakart (knapp)

Åpne/lukk verdenskart (knapp)

Beskrivende tekst

Statuslinje

Drikk styrkedrikk (knapp)

Drikk helsedrikk (knapp)

Stans/gjenoppta Dungeon Siege (knapp)

Dimitter medlem av følge (knapp)

Merk følge (knapp)

Plukk opp gjenstander (knapp)

Fordel drikke på nytt-knappen

Vis/skjul gjenstandsetiketter

Opphev tilkalling av vesen (knapp)

Opphev forvandling (knapp)

KOMME I GANG

Installere
Sett inn Dungeon Siege: Legends of Aranna Disk 1 i CD-ROM-
stasjonen, og følg veiledningen på skjermen. Hvis installasjonen 
ikke starter automatisk, følger du denne fremgangsmåten:

1. Klikk Start, pek på Innstillinger og klikk deretter Kontrollpanel.

2. Dobbeltklikk Legg til eller fjern programmer.

3. I dialogboksen Legg til eller fjern programmer velger du Legg 
til nye programmer, klikker CD- eller diskett-knappen og følger 
veiledningen på skjermen.

Starte spillet
Slik starter du Dungeon Siege: Legends of Aranna: 
• Klikk Start, pek på Programmer, pek på Dungeon Siege: 

Legends of Aranna og klikk deretter Dungeon Siege: Legends 
of Aranna.

Legge ut på reise
Slik begir du deg ut i Aranna på egenhånd:
1. Klikk Single Player (Enkeltspiller).

2. Klikk Start New Game (Start nytt spill).

3. Klikk piltastene for å velge rollefigurens kjønn og utseende. 
Menn og kvinner er like sterke og dyktige.

4. Gi rollefiguren et navn, og klikk deretter Next (Neste).

5. Velg Legends of Aranna fra listen over kart, og klikk deretter 
Next (Neste).

6. Angi vanskelighetsgrad. Du kan bruke menyen Options 
(Alternativer) til å endre vanskelighetsgraden senere.

Hvis du vil spille med andre spillere over Internett eller et lokalt 
nettverk (LAN), kan du lese avsnittet “Spille med flere spillere” på 
side 39 i håndboken.
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Overlevelsestips
Med verden rundt deg i kaos legger du ut på en farefull reise på 
øya, i håp om å beseire de onde kreftene som råder i landet og 
underveis bli en heltemodig kriger, bueskytter eller magiker.

Her får du en rask oversikt over alt du må vite før du legger ut på 
ferden. På baksiden av håndboken finner du en liste over 
hurtigtaster.

v Følg med på nivået health (helse) (rød stolpe ved siden av 
Character Portrait (Rolleportrett)). Hvis du blir skadet og 
helsenivået faller til et nullpunkt, mister du bevisstheten og kan 
dø. Helsenivået tar seg langsomt opp igjen over tid.

v Følge med på nivået mana (styrke) (blå stolpe ved siden av 
Character Portrait (Portrettet)). Når du bruker trylleformularer, 
faller styrkenivået ditt. Hvis du slipper opp for styrke, kan du 
ikke bruke trylleformularer. Styrkenivået tar seg langsomt opp 
igjen over tid.

v Lagre spillet med jevne mellomrom. Hvis du akkurat har 
overlevd et stort slag eller er i ferd med å gå inn i et område 
som virker farlig, bør du lagre spillet. Hvis du dør, kan du laste 
det lagrede spillet slik at du ikke må starte på nytt. Du 
hurtiglagrer spillet ved å trykke F9.

v Stans spillet midlertidig. Hvis du vil unngå 
overrumplingsangrep, stanser du spillet midlertidig mens du 
administrerer forrådet eller Spell Book (Trolldomsbok). Du 
stanser spillet midlertidig ved å trykke MELLOMROM eller 
PAUSE.

v Sørg for å vite hvor du er. Bruk kompasset og Megamap 
(Megakart), legg merke til naturlige landemerker og følg den 
slagne landevei.

v Unngå bakholdsangrep. Du vil kanskje oppdage vesener før de 
oppdager deg og angriper. Hvis du ser en stor gruppe, må du 
sørge for å være klar til strid før du angriper. Du kan også 
bruke distanserollefigurene dine til å lure store, sterke 
gruppemedlemmer til et sted der de kan bekjempes alene.

v Hvis du flykter, husk å trekke deg tilbake. Ikke beveg deg inn 
i ukjent land, ellers kan du bli overfalt av enda flere vesener.

v Utnytt fiendens svakheter. Hvis du kjemper mot et vesen som 
må komme innpå deg for å treffe deg, bruker du bue eller 
trylleformularer til å angripe på avstand. Hvis et vesen som ikke 
har god rustning angriper deg med bue, kan det derimot være 
lurt å angripe det med et nærkampvåpen.

v Bruk det beste våpenet i situasjonen. Nærkampvåpen, for 
eksempel økser og sverd, er effektive i nærkamp. 
Distansevåpen, for eksempel buer, er effektive på avstand. 
Trykk Q for å bla gjennom våpenutrustningen.

v Bruk formasjoner til å beskytte svake medlemmer i følget. 
Plasser pakkesler og svake rollefigurer bak i følget 
eller midt i en formasjon.

Tilpasse spillalternativer, hurtigtaster og 
statuslinjen
Du kan angi innstillinger for skjerm, lyd, mus og hurtigtaster 
i henhold til egne preferanser.

Slik tilpasser du spillalternativene:
• Klikk Options (Alternativer) på Main menu (Hovedmeny), eller 

klikk Game Menu (Spillmeny) på statuslinjen og deretter 
Options (Alternativer).

Hvis du ønsker informasjon om et alternativ, peker du på det. Da 
vises en hjelpetekst på skjermen. 

Standardhurtigtastene er oppført på baksiden av denne 
håndboken.

Statuslinjen er et område som viser meldinger når du peker på 
bestemte gjenstander på skjermen. Du finner statuslinjen nederst 
på skjermen som standard. 

Slik fl ytter du statuslinjen:
• Dra den til toppen av skjermbildet.
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Nærkampvåpen

Distansevåpen

Våpenpanel

Vis/skjul forråd (knapp)

Styrkenivåindikator

Rolleportrett

Helsenivåindikator
Aktive trylleformularer

OBS! Veiledningene i denne håndboken 
forutsetter at du bruker venstreklikking 

(standardinnstilling for mus) til å gi 
kommandoer.

OBS! Hvis du velger en tom 
nærkampvåpenluke, slåss du med 

knyttnevene. Trykk Q for å bla gjennom 
våpenutrustningen.

NAVIGERE PÅ EVENTYR

Slik velger du et våpen eller trylleformular:
• Klikk på våpenet eller trylleformularet du vil bruke, i 

våpenpanelet.

Slik viser du trylleformularene i Spell Book (Trolldomsbok):
• Klikk på en av trylleformularlukene i våpenpanelet, hold 

museknappen nede og velg deretter et trylleformular fra 
nedtrekkslisten. 

Slik minimerer eller maksimerer du panelet Weapons (Våpen):
• Trykk W. Når våpenpanelet er minimert, vises bare det aktive 

våpenet eller trylleformularet. Du kan fremdeles trykke Q for å
bla gjennom våpnene og trylleformularene.

Styre kameraet
Kompasset angir i hvilken retning kameraet peker.

Slik roterer du kameraet:
• Flytt pekeren til venstre eller høyre kant av skjermbildet, eller 

bruk piltastene.

Slik skråstiller du kameraet:
• Flytt pekeren til toppen eller bunnen av skjermbildet. (Du kan 

også holde musehjulet eller midtre museknapp nede, og 
deretter flytte musen for å rotere eller skråstille kameraet.)

Slik zoomer du inn eller ut med kameraet:
• Roter musehjulet eller trykk MINUS- (–) eller likhetstegnet (=).

Slik slår du av kameraets følgemodus:
• Trykk T.

Bruke Megamap (Megakart)
Ved hjelp av megakartet kan du finne ut hvor du er fra et 
distansert fugleperspektiv. Områder du ikke har utforsket, vises 
ikke. Ulike ikoner forestiller rollefigurer og skatter i nærheten, slik 
at du kan fortsette å spille ved hjelp av megakartet. Fiender vises i 
en rød sirkel når du peker på dem. Beholdere, dører og hemmelige 
områder er ikke synlige.

Slik åpner og lukker du megakartet:
• Klikk Megamap (Megakart) på statuslinjen, eller trykk TAB.

Bevege rollefiguren
Venstreklikk et sted i skjermbildet for å flytte rollefiguren til dette 
stedet. 

Velge våpen eller trylleformularer
Våpen og trylleformularer du er utstyrt med, vises i panelet Weapons 
(Våpen) ved siden av Character Portrait (Rolleportrett) slik at du 
enkelt kan velge hva du vil bruke. Hvis du vil vite mer om våpnene og 
trylleformularene som vises, kan du lese avsnittene “Utstyre seg med 
våpen og rustning” på side 22 og “Trylleformularer for utrustning” på 
side 26.
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Nye!

OBS! Når du drar en drikk til 
rolleportrettet, legges den i forrådet til 

denne rollefiguren. Rollefiguren drikker 
den ikke.

Angripe
Du besvarer automatisk angrepet hvis et vesen angriper deg. Hvis du 
bruker bue eller distansetrylleformularer, angriper du automatisk når 
et fiendtlig vesen kommer innenfor våpenets rekkevidde. Hvis du vil 
endre rollefigurens angrepsatferd, kan du lese avsnittet “Angi 
bevegelses-, angreps- og siktekommandoer” på side 36.

Du kan ikke gå til direkte angrep på ikke-spillende figurer eller andre 
figurer i følget ditt. 

Slik angriper du:
• Venstreklikk et vesen (eller trykk SKIFT og klikk i nærheten av 

vesenet). Du trenger bare å klikke én gang. 

Åpne beholdere og dører
Enkelte ganger inneholder tønner, kister og andre beholdere skatter 
når du bryter dem opp eller åpner dem. Når du peker på en gjenstand 
som kan brytes opp, endres pekeren til en hammer. Når du peker på 
en beholder eller dør som kan åpnes, endres pekeren til en hånd.

Slik åpner du en beholder eller dør:
• Venstreklikk gjenstanden (eller trykk SKIFT og klikk i nærheten 

av objektet). Hvis du lukke en åpen dør, venstreklikker du døren 
på nytt.

Plukke opp skatter
Når du dreper et vesen eller åpner en beholder, kan skatter som 
våpen, rustninger, trylleformularer og gull falle ned på bakken.

Slik viser du navnet på en gjenstand:
• Pek på gjenstanden. Navnet på gjenstanden vises på statuslinjen. 

Hvis du vil vise eller skjule skjermetiketter for alle gjenstandene i 
nærheten, klikker du View/Hide Item Labels (Vis/skjul 
gjenstandsetiketter) på statuslinjen.

Slik plukker du opp en gjenstand og legger den i forrådet:
• Venstreklikk gjenstanden. Du kan også høyreklikke for å knytte 

gjenstanden til pekeren, og deretter slippe gjenstanden på 
rollefiguren som skal få den.

Slik plukker du opp fl ere gjenstander:
• Klikk og dra pekeren rundt gjenstandene, og deretter 

venstreklikker du én av gjenstandene (eller trykk Z-tasten eller 
klikk knappen Collect Items (Plukk opp gjenstander) på 
statuslinjen).

Drikke
Når du drikker en helse- eller styrkedrikk, drikker du bare så mye 
du trenger for å gjenopprette helse- eller styrkenivået. Resten av 
drikken blir værende på flasken og kan brukes senere. 

Slik samler du innholdet i halvfulle fl asker:
• I panelet Inventory (Forråd) drar du en halvfull flaske til en 

annen.

Slik drikker du en helse- eller styrkedrikk:
• Klikk Drink Health Potion (Drikk helsedrikk) eller Drink 

Mana Potion (Drikk Strykedrikk) på statuslinjen. 

 Alle medlemmene som er valgt i følget og har riktig drikk i 
forrådet, drikker. I strid vil bare medlemmer med lavere 
helse- eller styrkenivå enn 50 prosent drikke.

Slik fordeler du drikke på nytt:
• Klikk Redistribute Potions (Fordel drikke 
 på nytt) på statuslinjen (eller trykk R). 

 Drikkene fordeles på nytt på hele følget. Medlemmene i 
følget får drikke som passer til ferdighetene deres. Magikere 
får for eksempel vanligvis mer styrkedrikk, mens stridsmenn 
får mer helsedrikk.
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Nye!

Ordne forråd automatisk (knapp)

Samlet gullbeholdning

RyggsekkpanelForrådspanelRollefi gurpanel

Ferdigheter

Rollefi gur
Attributter

Ryggsekk

OBS! Når du drar en drikk til 
rolleportrettet, legges den i i forrådet 
til denne rollefiguren. Rollefiguren 

drikker den ikke.

Slik slipper du en gjenstand eller gir den bort:
• Klikk gjenstanden i forrådet og deretter bakken, eller klikk en 

annen rollefigurs rolleportrett (eller dra og slipp gjenstanden til 
bakken eller til den andre rollefigurens rolleportrett).

Slik slipper du en gjenstand rett ned på bakken:
• Hold nede CTRL, og klikk deretter forrådsgjenstanden. Hvis mer 

enn ett forråd er åpent, flyttes gjenstanden til neste forråd.

Administrere forrådene
Når en rollefigur plukker en gjenstand opp fra bakken, legges den i 
forrådet til rollefiguren, og rollefiguren bærer den med seg til han/
hun bruker den, selger den, gir den til en annen rollefigur eller slipper 
den på bakken. Hver gjenstand rollefigurene plukker opp, tar opp 
plass i forrådet. Når forrådet er fullt, kan ikke rollefiguren bære flere 
gjenstander. Hvis du vil ha informasjon om kjøp av trekkdyr til å 
bære ekstra gjenstander, kan du lese avsnittet “Innlemme en 
rollefigur eller et trekkdyr i følget” på side 32. 

Slik åpner du forrådet for en rollefi gur:
• Klikk View/Hide Inventory (Vis/skjul forråd) ved siden av 

rolleportrettet. Du kan også bare klikke portrettet på nytt etter at 
det er valgt.

Slik åpner du fl ere forråd:
• Hold CTRL nede, merk medlemmene i følget og trykk deretter I. 

Når du har valgt fire eller flere rollefigurer, åpnes hver rollefigurs 
forråd i redusert størrelse.

Slik åpner du alle forråd:
• Klikk Select Party (Merk følge) for å velge hele følget, og trykk I.

Når du peker på en gjenstand i forrådet, vises gjenstandens navn og 
beskrivelse. Beskrivelsen viser minimums- og maksimumsverdier for 
hvor mye skade et våpen kan forvolde (avhengig av rustningen til det 
fiendtlige vesenet) og, hvis det er et distansevåpen, hvor langt det 
går. Disse verktøytipsene viser også våpenets gjennomsnittlige 
skadeomfang ved 10 sekunders bruk.

Øverst i hvert enkelt forråd vises det hvor mye gull følget ditt har. Alle 
medlemmer av følget ditt bruker gull fra samme konto.

Slik ordner du et forråd automatisk:
• Klikk Auto-arrange Inventory (Ordne forråd automatisk) 

øverst i forrådet.

Slik bruker du en ryggsekk:
• Høyreklikk ryggsekken i et forråd for å åpne   
 ryggsekkpanelet og se innholdet i ryggsekken. Når  

 panelet er åpnet, kan du dra gjenstander i eller   
 utenfor ryggsekken, på samme måte som når du  
 bruker flere forråd. 

Når du vil lukke ryggsekkpanelet, høyreklikker du ryggsekken på 
nytt.
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Distansevåpen Hjelm Trolldomsbok

Åpne/lukk 
trolldomsbok 
(knapp)

Hansker

Amulett

Rustning

Skjold

Støvler

Vis (knapp)Nærkampvåpen

Utstyrspanel
Ringer

Utstyre seg med våpen og rustning
Det finnes to typer våpen, nærkamp- og distansevåpen.

v Melee weapons (Nærkampvåpen) brukes i nærkamp til å stikke, 
hugge eller slå fienden. Vanligvis holder du et nærkampvåpen i 
hånden mens du angriper. Vanlige nærkampvåpen omfatter økser, 
klubber, sverd, dolker, hammere, køller, septere, ljåer og stokker.

v Ranged weapons (Distansevåpen) brukes til å angripe på lenger 
avstand ved å avfyre et prosjektil. Vanlige distansevåpen omfatter 
buer, armbrøster og skytevåpen. Buer slipper aldri opp for piler.

v Armor (Rustning) reduserer omfanget av skadene du får i kamp. 
Det finnes flere typer rustninger, blant annet brynjer, skjold, 
hjelmer, støvler og hansker, som alle er laget av mange forskjellige 
materialer. Noen gjenstander har ekstra magiske beskyttende 
egenskaper. Du kan ikke bruke skjold samtidig som du bruker 
tohånds våpen, men skjold som du er utstyrt med, vil likevel gi 
magiske bonuseffekter ved bruk av slike våpen.

Før du kan bruke våpen, trylleformularer, rustninger og andre 
gjenstander, må du utstyre rollefiguren din ved å plassere 
gjenstandene i utstyrspanelet (nederst til venstre i forrådet). Hvis du 
plukker opp nærkampvåpen, distansevåpen eller en rustning og ikke 
allerede er utstyrt med den typen gjenstand, blir du automatisk 
utstyrt med den slik at du kan bruke den umiddelbart. Du blir 
derimot ikke automatisk utstyrt med trylleformularer når du plukker 
opp slike. Du kan lese mer om dette i avsnittet “Trylleformularer for 
utrustning” på side 26.

Slik utstyrer du deg med gjenstander eller kvitter deg med dem:
• Klikk View/Hide Inventory (Vis/skjul forråd) ved siden av 

rolleportrettet, og dra deretter en gjenstand fra forrådet til 
utstyrspanelet (nederst til venstre i forrådet). Gjenstanden 
legges på riktig sted uansett hvor du slipper den i 
utstyrspanelet.

 Du kan utstyre deg med ett nærkampvåpen og ett 
distansevåpen samtidig slik at du raskt kan veksle mellom 
dem. Hvis du vil bruke trylleformularer på noen, må du 
være utstyrt med en trolldomsbok. Du kan lese mer om 
trylleformularer i avsnittet “Trylleformularer for utrustning” 
på side 26 i denne håndboken.

Slik viser du rollefi guren din med utrustning:
• Klikk View (Vis) nederst i utstyrspanelet, hold museknappen 

nede og beveg deretter musen mot venstre eller høyre for å 
rotere bildet.



24 25

Nye! Nye!

Våpen Beskrivelse
Sai (Sai-dolk) Trebladet dolk som brukes til slagangrep.

Claws (Klør) Lange klør som festes på hånden i nærkamp.

Jade Staff 
(Jadestav)

Stav laget av jade fra øya og innsatt med 
magiske trylleformularer.

Open Mace 
(Åpen stridskølle)

Zaurask-våpen med et hode som består av en 
rekke konsentriske ringer.

Hassat Scimitar 
(Hassat-krumsabel)

Hassat-våpen som består av et skaft med et 
dødelig buet blad i enden.

Angk-ljåen Stav som av og til trekker et lynnedslag ned fra 
himmelen når den treffer en fiende.

Gas Gun 
(Gassgevær)

Gevær som spruter ut skyer med dødelig gass.

Napalm Gun 
(Napalmgevær)

Goblin-våpen som avfyrer flammer.

Zaurask Snakebite 
(Slangebitt)

Stort sverd som er formet som en slangekropp.

Rustning Beskrivelse
Zaurask Hide 
(Zaurask-
skinn)

Laget av skinnet fra firfirslemennene. Hassatkrigerne 
bærer rustninger i Zaurask-skinn som et symbol på 
deres forrakt for sine gamle fiender.

Spidersilk Vevd av silken fra gigantiske edderkopper. Spidersilk-
rustninger i edderkoppsilke er ekstremt lette, men 
likevel veldig sterke.

Shell (Skjell) Skjell som er bundet sammen med tau eller hyssing. 
Skjellrustninger av dårlig kvalitet har hull som fiendens 
våpen kan gå gjennom, mens skjellrustninger av god 
kvalitet er helt tette og mye lettere å bære enn 
platerustninger. Du må være veldig dyktig for å bevege 
deg effektivt i en skjellrustning.

Beaded 
(Perler)

En kombinasjon av avansert veveteknikk og intrikate og 
detaljert perlebroderier. Perlerustninger er sterke og 
effektive rustninger.

Cured Leaf 
(Tørkede 
blad)

Laget av tørkede blad fra jungeltrærne. Rustninger av 
tørkede blad er mer robuste enn skinnrustninger, og de 
har også helbredende egenskaper. En rustning av 
tørkede blad er svært tettsittende og krever høy 
dyktighet.

Alloy 
(Legering)

Legeringsrustninger blir ofte omtalt etter farge, for 
eksempel cyan, oker og kobber. De mest kunstferdig 
utformede legeringsrustningene er dekket med 
utskjæringer og symboler.

Flywing Satt sammen av vingene fra insekter og sydd med 
edderkoppsilke. Flywing-rustningene er nesten 
gjennomsiktlige og bortimot umulig å ødelegge. Denne 
rustningen er særlig populær blant distansekrigere, 
fordi den kan snu prosjektiler. De kompliserte skjøtene 
i en Flywing-rustning krever at den som bærer den, har 
høy dyktighet.

Ceramic 
(Keramikk)

Laget av keramikkplater, -fragmenter og -perler som 
er festet på vevde underlag. Keramikkrustninger gjør 
krigeren som bærer den, nesten usårbar. I likhet med
alle vevde rustninger gjør de avanserte knutene og det 
høye vedlikeholdsnivået på en keramikkrustning at 
det bare er de mest intelligente rollefigurene som kan 
bruke den.

Nye våpen
Det finnes mange nye våpen i Dungeon Siege: 
Legends of Aranna som du aldri før har sett maken til 
i Ehb-riket. Her er noe av dem:

Nye rustninger
Den isolerte Utrae-rasen laget rustninger av de 
materialene de hadde tilgang til lokalt. Du vil oppdage 
helt nye rustninger på dine eventyr. Her er noen av 
dem:
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Aktive trylleformularer

Trolldomsbokpanel

Trylleformularer for utrustning
Når du plukker opp eller kjøper et trylleformular, legges det i forrådet. 
Før du kan bruke trylleformularer på noen, må du være utstyrt med 
en Spell Book (Trolldomsbok), og deretter må du legge 
trylleformularene i trolldomsboken.

Du kan ha flere trolldomsbøker i forrådet, men bare være utstyrt med 
én om gangen. Hver trolldomsbok kan inneholde 12 trylleformularer. 
Du blir utstyrt med de to første trylleformularene, som vises i 
trylleformularlukene ved siden av rolleportrettet. Du kan ikke legge 
flere kopier av det samme trylleformularet i samme trolldomsbok. 
Noen trylleformularer krever at du kommer opp på et bestemt 
ferdighetsnivå i enten natur- eller stridsmagi før du kan bruke dem.

Slik utstyrer du deg med en 
trolldomsbok:
• Dra en trolldomsbok fra forrådet til 

utstyrspanelet (nederst til venstre i 
forrådet).

Slik legger du et trylleformular i 
trolldomsboken:
• Høyreklikk trylleformularet eller dra det 

til trolldomsboken.

Slik fjerner du et trylleformular fra 
trolldomsboken:
• Dra trylleformularet fra 

trolldomsbokpanelet tilbake til forrådet.

Det finnes to typer trylleformularer: Nature 
(Naturmagi) og Combat (Stridsmagi). Når 
du bruker en av trylleformulartypene, øker 
ferdighetene dine i naturmagi eller 
stridsmagi. Etter hvert som du blir 
dyktigere, blir trylleformularene du har 
lært, kraftigere.

Du kan ikke angripe andre medlemmer av 
følget ditt direkte med 
angrepstrylleformularer. Men du kan bruke 
fordelaktige trylleformularer, for eksempel 
Healing Hands (Helbredende hender) og Resurrect (Gjenopplivning), 
på andre medlemmer i følget.

Nature Magic (Naturmagi)
Naturmagikere gjør skade med stor nøyaktighet og reduserer faren 
for tilskuere og omgivelsene til et minimum. De er mestere i 
trylleformularer som støtter og styrker medlemmene i følget, og de 
er uvurderlige når rå makt alene ikke er tilstrekkelig. 

Combat Magic (Stridsmagi)
Stridsmagikere er mestere i ødeleggelse, som kan forvolde skade 
over store områder. De er også i stand til å bruke kraftige 
trylleformularer som styrker følget.

Nye trylleformularer
Her er noen av de nye trylleformularene i Dungeon 
Siege: Legends of Aranna:

Nature Magic (Naturmagi) 
Diminution (Forminsking). Reduserer fienden til en tredjedel 
av vanlig størrelse. Fiendens angrep og skade reduseres også 
til en tredjedel.

Light of Chadek (Chadeks lys). Blender et offer midlertidig 
ved at en virvlende lysflekk omslutter hodet på offeret. Så 
lenge trylleformularet virker, bommer offeret i nesten alle 
nærkamper (offerets treffprosent er fem prosent av 
normalen), og offeret er svært unøyaktig i langdistanseangrep.

Orb of Frost (Frostkule). Lager en lysende blå kule som 
kretser rundt trolldomsutøverens kropp og sender ut kraftige 
frostangrep mot fiendene i nærheten.

Mindflare (Tankeflamme). Skyter ut en flerfarget brennende 
ball fra trolldomsutøverens hender. Ballen hopper langs 
bakken, men vil til slutt stanse. Alle fiender i nærheten kan 
springe etter ballen som om den var en fiende, og klatre opp 
på den når den lander. Den hypnotiserende kulen eksploderer 
kort tid etter at den lander, og den forårsaker stor skade på 
omgivelsene.

Summon Barkrunner (Tilkall Barkrunner). Tilkaller et 
trelignende vesen som kan være med å slåss sammen med 
følget.
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Combat Magic (Stridsmagi) 
Slow Crowd (Forsinke flokken). Fryser eller senker farten til 
fiendtlige monstre samtidig som det gjør skade.

Taduza’s Trance (Taduzas transe). Fryser alle fiender 
innenfor rekkevidde i et kort tidsrom. Dette trylleformularet 
er spesielt effektivt når du er omringet av fiender.

Summon Ursae (Tilkall Ursae). Tilkaller store 
bjørnezombier som angriper fiendene dine.

Clone (Klon). Tilkaller en kopi (tvilling) av trolldomsutøveren 
som går til angrep på fienden og absorberer skader. Tvillingen 
er utstyrt med det som var i trolldomsutøverens fire 
våpenluker da trylleformularet ble brukt.

Zorkon’s Bonecrusher (Zorkons Bonecrusher). Kaster ut et 
distansemagiangrep som kan knuse alle vanlige 
“skjelettfiender” og fører til omfattende skade på 
skjelettvesener på høyere nivå (“ledere”). Trylleformularet gjør 
bare mindre skade på fiender som ikke er skjellettvesener.

Utvikle ferdighetene dine
Rollefiguren din utvikler seg til kriger, bueskytter, naturmagiker eller 
stridsmagiker, avhengig av hvilke våpen du bruker. Hver gang du 
dreper et vesen, øker din ferdighet i den aktuelle våpen- eller 
magitypen. Du kan utvikle ferdigheter på mer enn ett område. Hvis 
du for eksempel bruker både sverd og bue, vil rollefiguren utvikle 
både nærkamp- og distansevåpenferdigheter, og vil enten bli kriger 
eller bueskytter, avhengig av det høyeste ferdighetsnivået.

v Melee Skill (Nærkampvåpenferdighet). Ved hjelp av 
nærkampvåpen, for eksempel sverd, økser eller køller, utvikler du 
nærkampvåpenferdigheten din og blir en kriger.

v Ranged Skill (Distansevåpenferdighet). Ved hjelp av 
prosjektilvåpen som buer utvikler du distansevåpenferdigheten din 
og blir en bueskytter.

v Nature Magic Skill (Naturmagiferdighet). Ved å bruke 
naturmagitrylleformularer utvikler du naturmagiferdigheten din og 
blir en naturmagiker.

v Combat Magic Skill (Stridsmagiferdighet). Ved å bruke stridsmag
itrylleformularer utvikler du stridsmagiferdigheten din og blir en 
stridsmagiker.

Slik viser du ferdighetene dine:
• Klikk View/Hide Inventory (Vis/

skjul forråd) ved siden av 
rolleportrettet. 

 Forrådspanelet åpnes og viser 
rollefigurpanelet. De grå 
fremdriftslinjene for hver 
ferdighet angir hvor langt 
du har kommet i utviklingen 
mot neste Skill Level 
(Ferdighetsnivå). Når du når 
et nytt ferdighetsnivå, vises 
en melding på skjermen og 
nivåsøylen i ferdighetspanelet 
oppdateres.

FERDIGHETER
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Rollefigurattributter
Ferdighetene du utvikler, bestemmer rollefigurens attributter.
Magiske våpen, rustninger eller andre gjenstander du er utstyrt 
med, kan også påvirke rollefigurens attributter (positivt eller 
negativt). Attributter vises med blått hvis de økes på grunn av en 
magisk gjenstand, og med rødt hvis de reduseres.

v Strength (Styrke) bestemmer din fysiske kraft. Styrke øker 
rollefigurens nærkampferdighet. Den lar deg bruke større våpen 
og bære tyngre rustning, og den gir skadebonus i nærkamp. 
Enkelte rustninger og våpen krever at du har et visst styrkenivå 
før du kan bruke dem.

v Dexterity (Dyktighet) bestemmer din smidighet og dine 
skyteferdigheter. Dyktigheten øker med distansevåpenferdighet. 
Du kan bruke våpen med større presisjon, og det gir deg en 
rustningsbonus.

v Intelligence (Intelligens) bestemmer dine mentale 
evner. Intelligensen øker når du bruker naturmagi- og 
stridsmagitrylleformularer. Jo høyre intelligens du har, desto 
mer styrkedrikk har du. Enkelte gjenstander krever at du har 
høyere intelligens.

Våpen- og rustningsstyrke
Hvert enkelt våpen har et visst skadeomfang de kan påføre 
fienden, og hver rustning har en bestemt beskyttelsesevne mot 
skader du kan bli påført.

v Melee Damage (Nærkampskade) viser forvoldt minimums- og 
maksimumsskade når du angriper med nærkampvåpenet du er 
utstyrt med. Denne verdien er basert på styrken din og det 
aktuelle våpenets ødeleggelseskraft.

v Ranged Damage (Distanseskade) viser forvoldt minimums- og 
maksimumsskade når du angriper med distansevåpenet du er 
utstyrt med. Denne verdien er basert på distansevåpenets 
ødeleggelseskraft.

v Armor Rating (Rustningsverdi) viser motstandsdyktigheten i 
strid før helsen blir dårligere. Jo høyere verdi, desto mer skade 
kan du stå imot.

Bevisstløshet og død
Helsenivået ditt reduseres når du blir såret i kamp, men du blir 
langsomt helbredet når du ikke lenger utsettes for skade. Helsen 
gjenopprettes umiddelbart når ferdigheten din øker, eller når du 
drikker en helsedrikk eller bruker et helbredende trylleformular. 
Fargen på rolleportrettet angir helsetilstanden.

v Wounded (Såret). Når helsen din er redusert til en tredjedel av 
maksimum, blinker rolleportrettet ditt gult. Hvis du er i kamp, 
bør du umiddelbart helbrede deg selv eller flykte, ellers blir du 
bevisstløs og kan muligens dø.

v Unconscious (Bevisstløs). Når helsen din faller helt til null, blir 
rollefiguren din bevisstløs og rolleportrettet blir rødt. Hvis du er 
den eneste rollefiguren i følget ditt, slutter spillet, og du må 
starte på nytt eller laste et lagret spill. Hvis det finnes andre 
menneskeaktige rollefigurer ved bevissthet i følget når du blir 
bevisstløs, faller du til bakken, men spillet fortsetter. Du 
beholder alle dine eiendeler, men du kan ikke åpne forrådet ditt 
eller drikke helsedrikk. Du kan enten vente på at helsen gradvis 
gjenvinnes, eller en annen rollefigur kan helbrede deg med et 
helbredende trylleformular.

v Dead (Død). Når rollefiguren din dør, spres innholdet av 
forrådet på bakken slik at de andre medlemmene i følget kan 
plukke det opp. Hvis du dør, kan en annen rollefigur 
gjenopplive deg med et gjenopplivende trylleformular.
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ANDRE ROLLEFIGURER forråd og kan bære mye mer enn menneskelige rollefigurer. 
Tragger kan bære mindre enn pakkesler, men de er bedre i kamp 
og farlige situasjoner. Du kan kjøpe trekkdyr hos eselhandlere i 
enkelte byer.

Slik innlemmer du en rollefi gur i følget:
• Snakk til en rollefigur. Hvis han eller hun tilbyr seg å bli med i 

følget, klikker du Accept (Godta) eller Decline (Avslå). (Du kan 
også se gjennom karakteregenskapene til et potensielt medlem 
av følget ved å klikke knappen View (Vis).)

 Hvis du ikke har nok gull til å hyre en rollefigur, kan du dra 
på nye eventyr for å samle mer eller selge overflødige 
gjenstander fra forrådet ditt. Når du har en tilstrekkelig 
mengde gull, snakker du med rollefiguren igjen. 

Slik innlemmer du et pakkdyr i følget:
• Snakk med en esel- eller tragghandler, og klikk deretter Buy 

(Kjøp).

Forvise en rollefigur fra følget
Følget ditt kan inneholde opptil åtte rollefigurer. Hvis det allerede 
er åtte rollefigurer i følget, må du forvise et av de nåværende 
medlemmene før en ny rollefigur kan innlemmes. Du kan også 
forvise et medlem av følget som ikke bidrar tilstrekkelig i strid. Før 
du forviser et medlem fra følget, bør du kanskje fordele 
rollefigurens forråd på andre medlemmer i følget.

Du må ha minst én menneskelig eller halvmenneskelig rollefigur i 
følget ditt. Du kan for eksempel ikke ha et følge som består bare 
av pakkesler. Hvis rollefiguren din dør, kan du dimittere alle 
unntatt én av de menneskelige eller halvmenneskelige rollefigurene 
som er igjen i følget.

Slik forviser du en rollefi gur fra følget:
• Klikk rollefiguren du vil forvise og deretter Disband Party Member 

(Dimitter medlem av følget).

 Rolleportrettet til det forviste medlemmet av følget blir fjernet 
fra skjermen, og rollefiguren reiser ikke lenger sammen med 
følget ditt. Hvis du vil at rollefiguren skal bli med i følget igjen 
senere, snakker du med rollefiguren på nytt.

Snakke med andre rollefigurer
Du kommer til å møte mange forskjellige rollefigurer på dine reiser 
i Aranna. Noen kan gi deg informasjon eller et oppdrag, andre kan 
tilby seg å bli med i følget ditt, og noen selger kanskje våpen, 
rustninger og andre gjenstander.

Slik snakker du til en rollefi gur:
• Pek på en rollefigur. Hvis du snakker til rollefiguren,

endres pekeren til en boble med et utropstegn (!)
i. Når du ser utropstegnet, klikker du det for å
snakke med rollefiguren.

Utføre oppdag
Noen av rollefigurene du møter gir deg oppdrag, som å ledsage 
dem til en by eller finne en person eller en gjenstand. Når du får et 
nytt oppdrag (eller fullfører et eksisterende oppdrag), blir journalen 
oppdatert.

Slik viser du journalen:
• Klikk Journal på statuslinjen.

Journalen viser pågående og fullførte oppdrag i den 
rekkefølgen som du har fått dem, med en kort beskrivelse 
av oppdraget og navnet på rollefiguren som gav deg det. 
Ved å klikke knappen Show Dialog (Vis dialog) i journalen 
kan du spille av en talt dialog for å friske opp minnet om et 
oppdrag.

Innlemme en rollefigur eller et pakkdyr 
i følget
Du kan møte rollefigurer som tilbyr seg å bli med i følget ditt, og 
noen kan tilby seg å gjøre det mot en viss mengde gull. 
Rollefigurer som krever gull for tjenestene sine, er vanligvis dyktige 
stridsmenn, bueskyttere eller magikere som er nyttige i strid, og 
som kan være verdt pengene. Du kan også innlemme pakkesler og 
tragger i følget for å bære ekstra forsyninger. Pakkesler har store 
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Nye!

Selg alle

Kjøpe og selge gjenstander
Det finnes forskjellige butikker rundt om i landet, der du kan selge 
gjenstandene du har funnet på dine eventyr. Du kan også kjøpe 
våpen, rustninger, drikker, trylleformularer og andre gjenstander. En 
butikk kan ha nye gjenstander i hyllene hvis du ikke har handlet der 
på en stund.

Slik titter du i butikken:
• Venstreklikk en kjøpmann, klikk 

Shop (Butikk), klikk kategorien 
av gjenstander du vil se på 
(rustning, våpen, osv.), og pek 
deretter på en gjenstand for å vise 
beskrivelsen og prisen.

Noen gjenstander kan bare 
brukes av rollefigurer som har 
en bestemt Strenght (Styrke), 
Dexterity (Dyktighet), 
Intelligence (Intelligens) eller 
Skill Levels (Ferdighetsnivåer). 
En gjenstand som for 
eksempel krever “styrke 12” , 
kan bare brukes av rollefigurer 
som har styrkeverdien 12 eller 
høyere. Dette kravet vises i 
rødt hvis rollefiguren mangler ferdigheten til å bruke 
gjenstanden.

Slik kjøper eller selger du gjenstander:
• Dra gjenstanden fra butikken til forrådet, eller omvendt. Gull 

trekkes fra eller legges til Total Party Gold (Samlet 
gullbeholdning).

 Hvis du ikke har nok gull til å kjøpe en gjenstand, kan du 
ikke velge den. Gjenstander har samme pris enten du kjøper 
eller selger. Hvis du for eksempel kjøper et sverd for 10 
gullmynter og deretter ombestemmer deg, kan du selge det 
for 10 gullmynter. Dette gjelder så lenge du handler. Når du 
lukker panelet Shop (Butikk), kan verdien av våpnene bli 
redusert.

Selg alle
Gjør alt ubenyttet bytte om til gull med den nye 
knappen Sell All (Selg alle) (som vises ved siden 
av et kjøpmannsportrett). 

Slik beholder du drikker, unike trylleformularer eller skriftruller 
for gjenopplivning:
• Klikk pilen ved siden av knappen Sell All (Selg alle), og velg 

Sell all but potions, scrolls and unique spells (Selg alt unntatt 
drikker, skriftruller og unike trylleformularer) fra
nedtrekkslisten.

Hvis du vil beholde unike trylleformularer, har du ett eksemplar av 
hvert trylleformular i enten forrådet eller trolldomsboken, og så 
selger du eventuelle ekstra kopier

Administrere følget
Følget ditt kan inneholde opptil åtte rollefigurer. Alle rollefigurene 
i følget beveger seg samlet og med samme hastighet, uavhengig av 
rase eller klasse. Menneskelige rollefigurer og pakkesler beveger 
seg for eksempel med samme hastighet.

Slik merker du en enkelt rollefi gur:
• Klikk rolleportrettet eller rollefiguren.

Slik merker du (eller opphever merkingen av) fl ere rollefi gurer:

• Hold CTRL nede, og klikk deretter hver rollefigur eller hvert 
rolleportrett, eller dra pekeren rundt en gruppe rollefigurer. Når 
du har merket flere medlemmer av følget og startet en handling 
(som å åpne en dør, bryte opp en tønne eller snakke med 
noen), vil det medlemmet av følget som har en sirkel under seg, 
utføre handlingen. Lederen er medlemmet av følget som du 
valgte først da du merket flere rollefigurer.

Slik merker du hele følget:
• Klikk Select Party (Merk følge).



36 37

Merk følge (knapp)

Dimitter medlem av følge (knapp)

Vis/skjul feltkommandoer (knapp)

Følg reisefølgeleder (knapp)

Følgeformasjon

Siktekommandoer

Angrepskommandoer

Bevegelseskommandoer

Opphev forvandling 
(knapp)

Opphev tilkalling av vesen (knapp)

Angrepskommandoer
Angrepskommandoene bestemmer hvordan rollefigurer angriper i strid.

v Attack Freely (Angrip fritt). Rollefigurene kan fritt angripe 
fiendtlige vesener.

v Defend (Forsvar). Standardinnstillingen. Rollefigurene kan ikke 
starte angrep, men de kan forsvare seg. Denne innstillingen er 
nyttig når du ikke vil fremprovosere fiendtlige angrep.

v Hold Fire (Ikke skyt). Rollefigurene besvarer ikke angrep selv om 
de blir angrepet. Denne innstillingen er nyttig når du bare vil løpe 
gjennom et område, eller når du vil ha fullstendig manuell kontroll 
over en rollefigur.

Det er bare rollefigurer som har innstillingen Attack Freely (Angripe 
fritt) som kan hjelpe andre medlemmer i følget når de blir angrepet.

Siktekommandoer
Siktekommandoene bestemmer hvordan rollefigurer sikter på fiender i 
kamp.

v Target Closest (Nærmeste mål). Standardinnstillingen. 
Rollefiguren sikter på den nærmeste fienden i syne.

v Target Weakest (Svakeste mål). Rollefiguren sikter på den 
svakeste fienden i syne.

v Target Strongest (Sterkeste mål). Rollefiguren sikter på den 
sterkeste fienden i syne.

Angi bevegelses-, angreps- og 
siktekommandoer
Ved hjelp av feltkommandoer kan du bestemme hvordan en rollefigur 
skal bevege seg, angripe og sikte på fiender i strid. Innstillingene du 
velger, bestemmer rollefigurens standardatferd. Hvis du gir en 
rollefigur en direkte ordre om å angripe, overstyrer du 
standardinnstillingene slik at rollefiguren angriper. Du kan gi 
forskjellige kommandoer til hver rollefigur i følget.

Slik velger du angrepsatferd for rollefi gurer:
• Merk én eller flere rollefigurer, klikk View/Hide Field Commands 

(Vis/skjul feltkommandoer), velg deretter bevegelses-, angreps-
og siktekommandoer.

Slik opphever du forvandlingen av medlemmer av følget:
• Merk medlemmet du har forvandlet med en trylleformular, og 

klikk knappen Untransform (Opphev forvandling) på 
feltkommandopanelet, eller trykk Y-tasten.

Slik opphever du forvandling av vesener:
• Hvis du vil oppheve forvandlingen av vesener som du har tilkalt 

med magi, klikker du knappen Unsummon Creature (Opphev 
tilkalling av vesen) på feltkommandopanelet eller trykker U-
tasten.

Bevegelseskommandoer
Bevegelseskommandoene bestemmer hvordan rollefigurer går i kamp 
mot fienden.

v Move Freely (Fri bevegelse). Rollefigurene kan bevege seg hvor 
som helst for å angripe fienden, selv om fienden flykter over hele 
verden.

v Engage (Gå i kamp). Standardinnstillingen. Rollefigurene går i 
kamp, men blir værende i nærheten av der de sist ble 
kommandert til å rykke frem.

v Hold Ground (Hold stillingen). Rollefigurene holder seg i stilling 
og kan ikke starte angrep, men de kan slå tilbake. Hvis du 
kommanderer et angrep, blir rollefiguren værende i den nye 
stillingen.

Det er bare rollefigurer som har innstillingene Engage (Gå i kamp) 
eller Move Freely (Fri bevegelse) som kan hjelpe andre medlemmer i 
følget når de blir angrepet.
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OBS! Hvis Allow players to pause the game 
(Tillat spillere å stanse spillet) er valgt under 
Game Settings (Spillinnstillinger), stanses 

spillet for alle spillerne når én spiller stanser 
et spill med flere spillere.

SPILL MED FLERE SPILLERE
Flytte følget i formasjon
Når du har flere rollefigurer i følget, kan du bruke formasjoner til å 
bestemme hvordan de skal være organisert i strid.
Det kan for eksempel hende at du vil at alle medlemmer av følget 
skal følge den sterkeste krigeren.

Når følget går i strid, bestemmes atferden til hver rollefigur av 
Field Command-innstillingene (Feltkommando). Hvis du vil vite 
mer om dette, kan du lese avsnittet “Angi bevegelses-, angreps- og 
siktekommandoer” på side 36.

Slik velger du en formasjon:
• Merk rollefigurene som skal være med i formasjonen, og klikk 

deretter ett av formasjonsmønstrene.

Rollefigurene går i formasjon basert på rolleportrettenes 
rekkefølge. Formasjonslederens rolleportrett er øverst på 
skjermen, og de andre medlemmene i følget plasseres til 
venstre og høyre for lederen. Sirkelen med pilen i angir 
lederens posisjon.

Slik endrer du rekkefølge på medlemmene i følget:
• Klikk og dra rolleportrettene i en annen rekkefølge.

(Rolleportrettet blir grønt når du klikker det og holder 
museknappen nede, noe som angir at du kan dra det
til en annen posisjon.)

Slik endrer du avstandene i formasjonen:
• Merk følget ditt, hold høyre museknapp nede og roter deretter 

musehjulet.

Slik roterer du en formasjon:
• Merk følget ditt, hold høyre museknapp nede og beveg deretter 

musen mot venstre eller høyre.

Spille med flere spillere
Du kan importere spillere fra Dungeon Siege-spill for én eller flere 
spillere, i tillegg til rollefigurer fra Dungeon Siege: Legends of 
Aranna-spill for én spiller til Dungeon Siege: Legends of Aranna-
spill for flere spillere. 

Det er mulig å spille Dungeon Siege med opptil åtte spillere. Du 
kan koble deg til via Internett, et nettverk (LAN) eller ZoneMatch™.

I spill med flere spillere kan ikke-spillende rollefigurer fra spillet for 
én spiller ikke delta i følget, og vesener og skatter vises på nytt hvis 
du forlater spillet og senere kommer tilbake til et område du 
allerede har utforsket. Lag eller enkeltspillere kan konkurrere mot 
hverandre om å drepe flest mulig (monstre, spillere eller begge 
deler).

Delta i eller være vert for spill med flere 
spillere
For å starte et spill med flere spillere som andre kan delta i, kreves 
en vert. Verten lager et spill for flere spillere og velger 
spillinnstillinger. Vertens datamaskin fungerer som server for 
spillet, så hvis du spiller med venner, bør personen med den 
raskeste datamaskinen være vert for spillet. Hvis verten avslutter, 
blir spillet avsluttet. Verten kan også kaste ut spillere fra spillet. 

Spillere som kjører det opprinnelige Dungeon Siege-spillet, kan 
ikke bli med i spill der verten har Dungeon Siege: Legends of 
Aranna. Spill som du ikke kan bli med i, vises med rødt i spillisten.
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Plasseringsnedtrekkslisten
Kartinnstillinger

Spillinnstillinger
Velge rollefi gur

Innstillinger for spill med fl ere spillere

Forlate spill

Starte spillAlternativer for å sendeStatuslinje

Samtaletekstboks

Samtale-
vindu

Spiller

Slik blir du med i et spill med fl ere spillere:
1. Klikk Multiplayer (Flere spillere) på Main menu (Hovedmeny).

2. Velg riktig type forbindelse:
v ZoneMatch (Sonekamp) lar deg koble deg til en Internett-

server der Dungeon Siege-spillere møtes for å prate og spille. 
Hvis du vil bli med i et ZoneMatch-spill, klikker du knappen 
Games List (Spilliste), et spill og deretter Join Game (Bli 
med i spill).

v Internet (Internett) lar deg koble deg direkte til en 
vertsmaskin via Internett og en IP-adresse. Hvis du vil delta i 
et Internett-spill, oppgir du IP-adressen til spilleren som er vert 
for spillet, og klikker Connect (Tilkoble). Vertens IP-adresse 
vises nederst på vertens Internett-skjermbilde for flere spillere.

v Network (Nettverk) lar deg koble deg til via et lokalt nettverk 
med TCP/IP-protokollen. Hvis du deltar i et nettverksspill, 
klikker du et spill i listen og deretter Join Game (Bli med i 
spill).

3. Velg en rollefigur, lag en ny rollefigur eller importer en 
eksisterende rollefigur fra et lagret spill for én spiller. I spill med 
flere spillere kan du velge å spille menneske, dverg, skjelett, Utrae 
eller halvkjempe. Alle spillere må velge en rollefigur.

4. Klikk I’m Ready to Begin (Jeg er klar til å starte). En hake vises 
ved siden av navnene på spillere som er klare. Alle spillere må 
klikke knappen I’m Ready to Begin (Jeg er klar til å starte) før 
spillet kan starte.

Slik blir du vert for et spill med fl ere spillere:
1. Klikk Multiplayer (Flere spillere) på Main menu (Hovedmeny).

2. Velg riktig type forbindelse:
v ZoneMatch (Sonekamp) lar deg koble deg til en Internett-

server der Dungeon Siege-spillere møtes for å prate og spille.

v Internet (Internett) lar deg være vert for et spill (via Internett) 
direkte på din egen datamaskin via maskinens IP-adresse. IP-
adressen din vises nederst på vertens Internett-skjermbilde for 
flere spillere.

v Network (Nettverk) lar deg koble deg til via et lokalt nettverk  
med TCP/IP-protokollen.

3. Klikk Host Game (Vert for spill). 

4. Velg en rollefigur, lag en ny rollefigur eller importer en 
eksisterende rollefigur fra et lagret spill for én spiller. I spill med 
flere spillere kan du velge å spille menneske, dverg, skjelett, Utrae 
eller halvkjempe. Alle spillere må velge en rollefigur.

5. Når alle spillerne er klare, klikker du Start Game (Start spill).

Død
Hvis rollefiguren din dør, kan du fortsette å spille som spøkelse og lete 
etter en helligdom eller gjenstand som kan gjenopplive deg. (Du 
våkner også til liv etter at de 60 sekundene på portrettet ditt er utløpt.) 
Hvis verten avslutter, blir spillet avsluttet. Hvis du eller verten avslutter, 
blir rollefigurens attributter, ferdigheter og forrådsgjenstander lagret. 
Hvis Drop on Death (Slipp ved død) under spillinnstillinger er satt til 
Nothing (Ingenting), blir forrådsgjenstandene også lagret. Men hvis du 
har valgt at forrådsgjenstander skal slippes når rollefigurer dør, må du 
følge spillet og få tilbake gjenstandene hvis du vil lagre dem når spillet 
avsluttes. 
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OBS! Begge spillerne må klikke Accept (Godta) 
for å fullføre handelen. En av spillerne må klikke 

Cancel (Avbryt) for å avbryte handelen. Hvis 
handelen avbrytes, blir den tilbudte gjenstanden 

returnert til forrådet ditt.

Lagre spill med flere spillere
Når du lagrer et spill med flere spillere, lagres Journal, Levels 
(Nivåer) og Inventory (Forråd). 

Den nøyaktige plasseringen din i verden blir ikke lagret. Du vil 
imidlertid starte neste spill på et sted du velger på menyen for 
gjeldende nivå.

Samtaler
Slik prater du med andre spillere:
• Trykk ENTER for å vise samtaleskjermbildet, skriv inn 

meldingen og trykk deretter ENTER for å sende den. 

Bytte gjenstander med andre spillere
Du kan gi gull eller gjenstander til andre spillere. Du kan også 
handle gjenstander med gull eller andre gjenstander.

Slik gir du en annen spiller gull:
• Åpne forrådet, klikk gullmengden, velg hvor mye gull du vil gi 

den andre spilleren, og klikk deretter den andre spillerens 
rolleportrett.

Slik bytter du gjenstander:
• Åpne forrådet, klikk gjenstanden du vil gi til en annen spiller, og 

klikk deretter den andre spillerens rolleportrett. 

Vise laginformasjon
I spill med flere spillere kan spillerne raskt identifisere andre 
spillere og deres allianser ved å se på rollefiguretikettene og 
skjoldene som vises over spillerens rollefigur. Etikettfargen varierer 
i tråd med Game Settings (Spillinnstillinger).

v Team Play (Lagspill) deaktivert, Player vs. Player (Spiller mot 
spiller) deaktivert: Andre spilleres etiketter er grønne, ingen 
lagskjold over hodet. 

v Team Play (Lagspill) aktivert, Player vs. Player (Spiller mot 
spiller) deaktivert: Lagkameraters etiketter er grønne, andre 
lags etiketter er blå. Alle rollefigurer har lagskjold over hodet. 

v Team Play (Lagspill) deaktivert, Player vs. Player (Spiller mot 
spiller) aktivert: Andre spilleres etiketter er røde, ingen lagskjold 
over hodet. 

v Team Play (Lagspill) aktivert, Player vs. Player (Spiller mot 
spiller) aktivert: Lagkameraters etiketter er grønne, andre lags 
etiketter er røde. Alle rollefigurer har lagskjold over hodet.

Slik skjuler eller viser du etiketter eller skjold:
• Trykk apostroftasten (‘). 

Slik viser du helse- og styrkeindikatorer for alle lagmedlemmer.
• Trykk X.

Slik viser du statistikk for fl ere spillere:
• Trykk omvendt skråstrek (\). Da vises en liste over spillere, lag 

og statistikk som er relevant for spillets målsetting.

MER INFORMASJON

Hvis du vil vite mer om Dungeon Siege: Legends of Aranna og det 
opprinnelige Dungeon Siege-spillet, går du til:

• den opprinnelige håndboken på Disc 1 i 
\Manuals\DSMANUAL.PDF
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