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Hahmon/ryhmän hallinta
I...............Avaa/sulkee tavaravalikoiman.

B..............Avaa/sulkee loitsukirjan.

Q .............Selaa käyttöön otetut aseet ja  
aktiiviset loitsut.

H .............Juo parannusjuoman.

M.............Juo manajuoman.

L..............Näyttää/piilottaa hahmojen  
nimet.

CTRL+A ....Valitsee kaikki ryhmän jäsenet.

G..............Suojelee valittua hahmoa.

S..............Keskeyttää valitun toiminnon.

R..............Jakaa juomat uudelleen.

Kuvakulman hallinta
– tai hiiren rullan pyörittäminen eteenpäin.................Loitontaa kameraa.
= tai hiiren rullan pyörittäminen taaksepäin ..............Lähentää kameraa.
Näytön vasen reuna tai VASEN NUOLI.......................Kiertää kuvakulmaa vasemmalle.
Näytön oikea reuna tai OIKEA NUOLI .......................Kiertää kuvakulmaa oikealle.
Näytön yläreuna tai YLÄNUOLI .................................Kallistaa kuvakulmaa alas.
Näytön alareuna tai ALANUOLI.................................Kallistaa kuvakulmaa ylös.
Hiiren keskimmäisen painikkeen pitäminen alhaalla....Kiertää/kallistaa kuvakulmaa.

Seuraavassa ovat yleisten pikanäppäinten oletusasetukset. Voit tarkastella
pikanäppäinten täydellistä luetteloa ja muokata pikanäppäinasetuksia
napsauttamalla Main Menu (päävalikko) -valikon Options (asetukset)

-painiketta (tai napsauttamalla pelin aikana Menu [valikko] -painiketta ja valitsemalla 
sitten Options [asetukset]), napsauttamalla Input (syöttö) -painiketta ja napsauttamalla 

sitten Hotkeys (pikanäppäimet) -painiketta. 

Muodostelmien hallinta
Hiiren kakkospainikkeen pitäminen alhaalla ja ykköspainikkeen 
     napsauttaminen .................................................. Selaa muodostelmia.
Hiiren kakkospainikkeen pitäminen alhaalla ja hiiren liikuttaminen
     vasempaan tai oikeaan......................................... Muuttaa muodostelman suuntaa.
Hiiren kakkospainikkeen pitäminen alhaalla ja hiiren
     rullan pyörittäminen............................................ Muuttaa muodostelman etäisyyksiä.

Yleiset pelinhallintanäppäimet
VÄLINÄPPÄIN
TAI PAUSE ......... Pysäyttää pelin.
F9 ..................... Pikatallentaa pelin.
CTRL+S .............. Tallentaa pelin.
F11 ................... Pikalataa pelin.
CTRL+L .............. Lataa pelin.
Z....................... Kerää maassa olevat  

esineet.
ALT ................... Näyttää/piilottaa maassa  

olevien esineiden nimet.
W ..................... Pienentää/suurentaa  

asepaneelit.
SARKAIN ........... Avaa/sulkee yleiskartan.
F ....................... Näyttää/piilottaa  

kenttäkomennot.

ESC ................... Ohittaa välianimaatiot ja  
sulkee avoinna olevan  
ikkunan.

X ...................... Näyttää/piilottaa terveys-  
ja manailmaisimet.

\ ....................... Näyttää/piilottaa tilastot  
moninpelissä.

J ....................... Avaa/sulkee päiväkirjan.
ENTER............... Avaa keskustelun  

moninpelissä.
VAIHTO+ENTER.. Avaa joukkuekeskustelun  

moninpelissä.
CTRL+ENTER...... Avaa yleiskeskustelun  

moninpelissä.
VAIHTO+HIIREN 
NAPSAUTUS....... Hyökkää lähimmän  

hirviön kimppuun.
F10 ................... Avaa peliasetukset.



i 1

Tietoja turvallisuudesta
Tietoja valoyliherkkyyden aiheuttamista epileptisistä kohtauksista
Hyvin harvat ihmiset voivat saada epileptisen kohtauksen tietyntyyppisistä visuaalisista 
kokemuksista. Tällaisia kokemuksia voivat olla esimerkiksi vilkkuvat valot tai 
videopeleissä esiintyvät kuviot. Jopa henkilöillä, joilla ei aiemmin ole ollut 
kouristuskohtauksia tai epileptisiä kohtauksia, saattaa olla taipumus valoyliherkkyyden 
aiheuttamiin kouristuskohtauksiin videopelejä pelatessaan.
Kohtauksilla voi olla useita eri oireita, kuten huimaus, näkökentän muuttuminen, silmien 
tai kasvojen nykiminen, käsien tai jalkojen nykiminen tai vapina, keskittymiskyvyn puute, 
sekavuus tai hetkellinen tajunnan menetys. Kohtaukset saattavat aiheuttaa tajunnan 
menetyksen tai kouristuksia, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen esimerkiksi 
kaatumisen tai esineisiin törmäämisen seurauksena.
Lopeta pelaaminen heti ja hakeudu lääkärin hoitoon, jos sinulla on joitakin näistä 
oireista. Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan näiden oireiden varalta ja kysyttävä lapsilta 
oireiden ilmaantumisesta. Lapsilla ja teini-ikäisillä on aikuisia suurempi todennäköisyys 
saada epileptinen kohtaus. 
Valoyliherkkyyden aiheuttaman epileptisen kohtauksen riskiä voi pienentää pelaamalla 
hyvin valaistussa huoneessa ja välttämällä pelaamista unisena tai väsyneenä.
Jos sinulla tai sukulaisillasi on ollut aiemmin tällaisia kohtauksia tai epilepsiaa, neuvottele 
lääkärin kanssa ennen pelaamista.
Tämän julkaisun sisältöä ja siihen liittyviä viittauksia URL- ja muihin Web-osoitteisiin voidaan muuttaa 
ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli erikseen ei ole mainittu, tekstissä esimerkkeinä mainitut yritykset, 
organisaatiot, tuotteet, toimialueiden nimet, sähköpostiosoitteet, logot, ihmiset, paikat ja tapahtumat 
ovat kuvitteellisia. Ne eivät edusta millään tavalla todellisia yrityksiä, organisaatioita, tuotteita, 
toimialueiden nimiä, sähköpostiosoitteita, logoja, henkilöitä, paikkoja tai tapahtumia. Voimassa olevien 
tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Tekijänoikeuksia rajoittamatta tämän 
asiakirjan osia ei saa jäljentää, tallentaa tai julkaista tai välittää missään muodossa tai millään tavalla 
(sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muulla tavoin) mihinkään tarkoitukseen 
ilman Microsoft Corporationin kirjallista lupaa.
Microsoftilla voi olla patentteja, patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai muita 
immateriaalioikeuksia, jotka koskevat tässä julkaisussa käsiteltyjä asioita. Tämä julkaisu ei 
anna mitään oikeuksia näihin patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muuhun 
immateriaaliomaisuuteen muutoin kuin Microsoftin kirjallisessa käyttöoikeussopimuksessa 
nimenomaisesti määrätyin tavoin.
© & p 2003 Gas Powered Games Corp. Kaikki oikeudet pidätetään. Gas Powered Games, GPG-
logo, Dungeon Siege ja Dungeon Siege: Legends of Aranna ovat Gas Powered Games Corp. -yhtiön 
omaisuutta. Tämän käyttöoppaan tekijänoikeudet ovat Gas Powered Games Corporationin omaisuutta, 
ja ne on suojattu Yhdysvaltojen tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Tämän 
käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen tai siirtäminen mihin tahansa tarkoitukseen jollekin muulle 
tietovälineelle, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien kopioiminen ja äänittäminen, on kielletty 
ilman Gas Powered Games Corporationin nimenomaista kirjallista lupaa.
Microsoftin julkaisema. Portions © Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Microsoft, Windows, Windows NT, Microsoft Game Studios -logo ja ZoneMatch ovat Microsoft Corporationin 
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Pelin on kehittänyt Gas Powered Games- ja Microsoft Corporation -yhtiöille Mad Doc Software. Mad Doc 
Software, Mad Doc® ja Mad Doc -logo ovat Mad Doc Software LLC -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä 
tai tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. Osien tekijänoikeudet © Mad Doc Software LLC. Kaikki 
oikeudet pidätetään.
Muut tässä julkaisussa mainittujen tuotteiden ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa 
tavaramerkkejä.

Pelissä käytetään Bink Video -järjestelmää. © 1997–2003 RAD Game Tools Inc.

Pelissä käytetään Miles Sound System -äänijärjestelmää. Copyright © 1991–2003 RAD Game Tools Inc.

MPEG Layer-3 -toistoon käytetään RAD Game Tools Inc -yhtiön Miles Sound System -äänijärjestelmää. 
MPEG Layer-3 -äänenpakkaustekniikkaa käytetään Fraunhofer IIS- ja THOMSON-yhtiöiden luvalla.
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TARINA JATKUU... Sodan kurimus tuhosi saaren perusteellisesti. Rehevät salot ja 
viidakot muuttuivat hylätyiksi ja elottomiksi autiomaiksi. 
Utraeanien kaupungit raunioituivat, kun niiden johtajat eivät enää 
pystyneet takaamaan kansalaisilleen mukavuuksia, joihin nämä 
olivat tottuneet. Syttyi sisällissotia ja kapinoita. 

Utraeanit eivät enää hallitse Arannaa tai edes nykyistä saarelle 
perustettua kotiaan. Heidän hallussaan on kuitenkin runsaasti 
voimakkaita maagisia keksintöjä. Utraeanit ovat yhä ylpeä, joskin 
päänsä katumuksesta 
painanut kansa.

Zauraskit
Zauraskit ovat 
saurianilaisrotu, jonka 
utraeanit vuosituhansia sitten 
houkuttelivat pois viidakoista ja 
rämeiltä alistaen heidät valtaansa 
magiallaan ja laitteillaan. Alkujaan 
nöyrät ja tottelevaiset zauraskit 
suostuivat aluksi tekemään 
utraeanien työt joko 
tietämättömyytensä tai 
viattomuutensa vuoksi. Lopulta 
zauraskit kuitenkin nousivat isäntiään vastaan, ja 
monet onnistuivat vapautumaan utraeanien ikeen alta. Pakoa 
yrittäneet, mutta siinä epäonnistuneet vangittiin nopeasti ja 
kuljetettiin orjatyöhön utraeanikaupunkien kaivoksiin ja tehtaisiin. 
Ymmärrettävistä syistä zauraskit vihaavat utraeaneja syvästi ja 
ovat tämän vuoksi ryöstäneet ja turmelleet monia muinaisia 
utraeanirakennuksia.

Zauraskit elävät heimoyhteiskunnassa, jonka shamaanit käyttävät 
mestarillisella taidolla ympärillä olevia luonnonvoimia heimon 
vihollisia vastaan. Heidän voimansa ja lujuutensa on fyysisessä 
taistelussa. Useimmilla soturikastin jäsenillä on arpia muistona 
utraeani- tai hassatjoukkojen kanssa käydyistä kahakoista ja 
rituaalisesta taistelukoulutuksesta. Zauraskit ovat kivenkovia 
sotureita, joiden kanssa ei ole leikkimistä.

Olet kuullut tarinoita menneiden vuosien suurista seikkailuista ja 
Ehbin kuningaskuntaa halkoneista sankarillisista ristiretkistä 
uppiniskaisia krugeja, myrkyllisiä mucosa-hirviöitä sekä 
kauhistuttavia zombeja vastaan. Olet viettänyt lapsuutesi pienessä 
Arhokin varuskuntakaupungissa hioen taitojasi ja unelmoiden 
omista seikkailuistasi.

Nyt olet koonnut oudon tarinan palaset yhteen. Vanha ja 
repaleinen päiväkirja on paljastanut sinulle, että myös isäsi ja äitisi 
olivat sankareita, joiden seikkailut tunnettiin koko Arannan 
mantereella. Päiväkirja vie sinut matkalle kohti salaperäistä saarta, 
jolla on tuhansien vuosien mittainen värikäs historia. Saarella 
kohtaat outoja ja alkukantaisia olentoja, joista osa on käynyt 
keskenään verisiä taisteluja kauemmin kuin kukaan jaksaa 
muistaa.

Konfl iktien saari
Utraeanit
Utraeanit ovat muinainen voimakkaiden 
olentojen rotu, jolla yleensä on 
sormensa pelissä kaikessa Arannan 
magiassa. Muinaiset 
utraeanivanhimmat asettivat 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden kaiken 
muun edelle. Tuhatvuotisen valtansa 
kuluessa utraeanit kuitenkin tietämättään 
kylvivät oman tuhonsa siemenet uskoessaan 
magiansa ja koneidensa ylivertaisuuteen ja 
sulkiessaan silmänsä tuholta, jota heidän 
mahtinsa aiheutti saaren muille roduille. 
Kuten monet muutkin sivilisaatiot ennen 
heitä, utraeanit viittasivat kintaalla vaaroille, 
joihin zauraskien ja hassattien alistaminen 
johti. Tämä johti vuosia kestäneeseen 
sotaan saaren asukkaiden välillä.
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Hassatit
Hassatit ovat saarella syntynyt 
kissarotu. Utraeanivelhot loivat 
hassatit halvan työvoiman toivossa 
samaan aikaan kun he pitivät 
zauraskeja vankeudessa. Tuhansia 
vuosia sitten orjuutetut hassatit 
voittivat itsenäisyytensä rotusotien 
aikana ja yrittävät nyt rakentaa 
itselleen kulttuurin ja yhteiskunnan.

Muut rodut
Drocit
Drocit ovat alkukantainen 
krokotiilirotu, johon saaren muut 
asukkaat eivät juuri kiinnitä 
huomiota. Drocit käyttävät suuren osan ajastaan jumalansa 
lepyttämiseen runsailla veriuhreilla. Nämä aggressiiviset ja luolissa 
asuvat matelijat syövät lammikoissa 
kasvavaa levää ja planktonia, mutta 
koristavat itsensä mielellään luilla, 
varsinkin ihmisten pääkalloilla. 

Half Giants 
(puolijättiläiset)
Utraeanien, zauraskien, hassattien 
sekä drocien lisäksi saarella 
asustaa vielä viides ryhmä: 
puolijättiläiset. He kutsuvat 
itseään ”vuoren lapsiksi” 
ja ovat itse asiassa 
muukalaisia saarella. 
Puolijättiläisten joutuminen 
saarelle ja syyt heidän 
muuttoonsa ovat salaperäisyyden 
verhoamia. 

Saaren puolijättiläiset pelkäävät 
olevansa rotunsa viimeiset edustajat. He 
eivät ole moneen sukupolveen kuulleet mitään 
kotimaastaan, ja heidän lapsensa käyvät talvi talvelta yhä 
harvalukuisammiksi. He uskovat, että viimeinen luku heidän 
kansansa historiaan kirjoitetaan tällä hullujen velhojen ja kirottujen 
kokeiden saarella.

Saari nykyään
Sukupolvi toisensa jälkeen jatkuneiden sotien ja konfliktien jälkeen 
hassatit ja utraeanilaiset ovat lähellä sukupuuttoa, mutta zauraskit 
lisääntyvät nopeasti. Zauraskeja on jo monin verroin enemmän 
kuin heidän vihollisiaan. On vain ajan kysymys, milloin 
saurianilaisrotu valtaa saaren kokonaan. Utraeanien voimat ja 
laitteet on kulutettu lähes kokonaan loppuun, joten heidän 
voimavaransa kuluvat pelkkään hengissä pysymiseen. Utraeanit 
olivat aiemmin runsaslukuisia, mutta rotusotien aikana 
kärsimiensä runsaiden miestappioiden vuoksi rotu on hitaasti 
kuihtumassa pois. Rodun mukana kuolee myös utraeanien suurten 
koneiden tuntemus ja käyttötaito.
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Uutta!

Hirviö Kuvaus
Chitterskrag Valtavan kokoinen ja kunnioitusta herättävä 

erakkoravun ja torakan välimuoto.

Automaton 
(robotti)

Säälimätön mekaaninen olento, jossa on 
teräviä reunoja.

Rune Guardian 
(riimunvalvoja)

Karvainen olento, jolla on vitivalkoinen, 
lehmän pääkalloa muistuttava pää.

Droc Luolassa asuva krokotiiliolento.

Flesh Render 
(lihanrepijä)

Pirullinen lihansyöjä ja elävien kuolleiden 
palvelija.

Skitterclaw Värikäs ja lentokyvytön, mutta tappavan 
vaarallinen strutsin kokoinen lintu.

Scorpiot Jättiläismäinen robottiskorpioni, jolla on 
maaginen myrkkypistin.

UUDET OMINAISUUDET Uudet hirviöt
Jotkin Arannan hirviöistä ovat sinulle entuudestaan tuttuja, mutta 
mukana on myös uusia olentoja.

Dungeon Siege®: Legends of Aranna™ -pelissä on 
runsaasti uusia paikkoja, ainutlaatuisia loitsuja sekä 
voimakkaita taikajuomia. Voit myös hankkia 
uudenlaisia aseita ja haarniskoja.

Uudet paikat
Arannan mantereella on paljon muutakin kuin vain Ehbin 
kuningaskunta. Seikkailusi alkaa Ehbissä sijaitsevasta Arhokin 
varuskuntakaupungista.
Muurien ja vartiotornien suojaamassa kaupunginpahasessa on 
kauppoja, kapakka, muutamia koteja sekä lato. Ihmiset ovat 
ystävällisiä. He kertovat sinulle tietoja ja käyvät mielellään 
kanssasi kauppaa varusteista.

Kun olet tutustunut Arhokiin, seikkailusi jatkuu jännittävällä 
saarella. Ehbin rannikon tuntumassa olevan saaren väitetään 
olevan utraeanien kadonnut kuningaskunta, joka on täynnä sinulle 
ennennäkemättömiä asioita: uusia aseita, uusia haarniskoja ja 
tietenkin uusia hirviöitä!

Uudet aseet ja haarniskat
Utraeanien aseet ovat osoitus keksijöidensä maagisista taidoista ja 
älykkyydestä. Dungeon Siege: Legends of Aranna -pelissä voit 
käyttää maagisia suojuksia hyväksesi yhdistelemällä erilaisia 
haarniskojen osia (aarrekokonaisuuksia). Lisätietoja on tämän 
oppaan kohdassa ”Aseiden ja haarniskoiden käyttöönotto” 
(sivu 22).

Uudet loitsut
Matkan alussa saat käyttöösi monia Ehbin kuningaskunnasta 
löydettyjä loitsuja, mutta pelissä on myös ennestään 
tuntemattomia loitsuja. Osa uusista loitsuista on kuvattu tämän 
oppaan kohdassa ”Loitsujen käyttöönotto” (sivu 26).

Uusi tapa lentää
Matkasi aikana tulet löytämään utraeanivelhojen kehittämiä 
displacer (siirtäjä) -laitteita. Nämä maagiset kuljetuslaitteet olivat 
aikoinaan koko Arannan kauppaverkoston selkäranka.

Siirtäjäyhteyden toiminta edellyttää, että sen molemmissa päissä 
on toiminnassa oleva siirtäjälaite. Monet siirtäjistä ovat kuitenkin 
aikojen kuluessa rappeutuneet toimintakelvottomiksi. Voit joutua 
huomaamaan, että osa siirtäjistä toimii 
vasta, kun olet virittänyt 
toisen siirtäjän toimintaan. 
Osa siirtäjistä puolestaan 
ei toimi lainkaan. Laite 
on toiminnassa, jos 
siirtäjän vieressä on 
hehkuva pallo. Siirtäjän 
kohde puolestaan selviää 
siirtäjän lähellä olevista 
obeliskeista.
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Uudet toiminnot
Dungeon Siege: Legends of Aranna -pelin suurenmoisten uusien 
esineiden ja paikkojen lisäksi myös pelin toimintoihin on tehty 
seuraavat parannukset.

v Improved Control Groups (entistä toimivammat 
hallintaryhmät)
Voit parantaa ryhmän (varsinkin maagien) tehokkuutta 
käyttämällä uusia hallintaryhmiä. Sen lisäksi, että voit 
määrittää ryhmälle kymmenen erilaista muistipaikkojen 
yhdistelmää, voit nyt käyttää hallintaryhmiä kymmenen eri 
loitsun välillä siirtymiseen, vaikka loitsut eivät olisi aktiivisia.

Hallintaryhmien tallentaminen ja käyttäminen
1. Tallenna aktiivisena oleva muistipaikka kullekin ryhmän
 jäsenelle painamalla CTRL-näppäintä ja numeronäppäintä.  
 (Neljä muistipaikkaa näkyvät kunkin Character Portrait   
 (hahmon kuva) -kuvan oikealla puolella.) Näin voit   
 tallentaa aktiivisten aseiden ja loitsujen valinnat.

2. Voit aktivoida kohdassa 1 tallennetun aseiden ja loitsujen   
 muistipaikan milloin tahansa painamalla valitsemaasi   
 numeronäppäintä.

Uudessa DSLOA-laajennusosassa voit käyttää muitakin kuin 
aktiivisena olevia loitsuja. Voit tallentaa minkä tahansa 
loitsun Spell Book (loitsukirja) -kirjaan ja ottaa sen käyttöön 
milloin tahansa. Toiminnon avulla voit vaihtaa loitsuja 
nopeasti niin taistelussa kuin sen ulkopuolella.

v Improved Tooltips (entistä paremmat työkaluvihjeet)
Voit verrata hitaiden ja nopeiden aseiden tuhovoimaa entistä 
parempien työkaluvihjeiden avulla. Kunkin aseen työkaluvihjeessä 
näkyy nyt myös keskimääräinen vahinko, jonka aseella voi 
aiheuttaa kymmenen sekunnin aikana. Näin säästyt aseiden 
nopeus- ja vahinkoluokitusten suhteellisten hyötyjen laskemiselta. 
Työkaluvihjeissä näkyy lisäksi esineen arvo, joten tiedät 
tavaroiden hinnan käymättä kaupassa.

v Redistributable Potions (uudelleen jaettavat juomat)
Voit jakaa ryhmän juomat uudelleen tasaisesti painamalla näytön 
vasemmassa alareunassa olevaa Redistribute Potions (jaa juomat 
uudelleen) tai R-näppäintä. Kaikki manajuomat jaetaan maageille, 
ja lähitaistelijat saavat muita enemmän parannusjuomia.

v Transformation Spells (muodonmuutosloitsut)
Voit muuttaa maagit voimakkaiksi lähitaistelijoiksi uusilla 
muodonmuutosloitsuilla. Koe Rock Beast (kivipeto) -olennon 
maata järisyttävä voima tai kokeile skorpionin tappavaa 
myrkkypiikkiä. 

v Orb Spells (kehäloitsut)
Luo kehäloitsuilla ympärillesi voimakkaita maagisia kehiä, jotka 
pyörivät ympärilläsi ja vahingoittavat lähimpiä vastustajia 
automaattisesti. Kätesi jäävät vapaiksi lähitaistelua tai ampuma-
aseen tai muiden loitsujen käyttämistä varten. 

v Imbued Items (maagiset esineet)
Yritä hankkia itsellesi maagisesti varattuja esineitä, haarniskoja ja 
aseita. Nämä erikoisesineet lisäävät taistelutaitojasi huomattavasti. 
Maagisilla esineillä on tavaravalikoimassa violetti tausta.

v Treasure Sets (aarrekokonaisuudet)
Etsi harvinaiset aarrekokonaisuudet, joihin kuuluu kolmesta 
viiteen erilaista asetta, haarniskaa tai muuta varustetta. 
Aarrekokonaisuuksilla on tavaravalikoimassa sininen tausta. 
Jokainen näistä maagisista esineistä on voimakas yksinäänkin, 
mutta yhdessä käytettyinä kokonaisuuden osista saa myös muita 
hyötyjä.

v Off-Screen Attack Warnings (varoitukset näytön ulkopuolisista 
hyökkäyksistä)
Uuden näytön ulkopuolisesta hyökkäyksestä varoittavan 
toiminnon ansiosta voit tarkkailla ryhmän muiden jäsenten 
tilannetta. Jos poissa näkyvistä olevan ryhmän jäsenen kimppuun 
hyökätään, kyseisen hahmon Character Portrait (hahmon kuva) 
-kuva vilkkuu oranssinvärisenä merkiksi siitä, että sinun on 
juostava hänen avukseen.

v Localized Attacks (paikalliset hyökkäykset)
Voit välttää karmean pedon kitaan juoksemisen pitämällä 
VAIHTONÄPPÄIMEN alhaalla samalla, kun hyökkäät. Tällöin 
hahmot hyökkäävät sen hirviön kimppuun, joka on lähimpänä 
hiirellä napsautettua aluetta (paikallinen hyökkäys). Jos lähistöllä 
ei ole hirviöitä, VAIHTONÄPPÄIMEN pitäminen alhaalla ja hiirellä 
napsauttaminen antaa hahmoille käskyn avata lähin 
säilytyslaatikko.
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v Unsummon Creature (palauta olento)- ja Untransform (peruuta 
muodonmuutos) -painikkeet
Käytä loitsuja tehokkaammin peruuttamalla Combat (taistelu) 
-loitsut. Jos osallistut pian taisteluun ja Summon (kutsu) -tai 
Transformation (muodonmuutos) -loitsun voima on kulumassa 
loppuun, kumoa loitsu Unsummon Creature (palauta olento) -tai 
Untransform (peruuta muodonmuutos) -painikkeella. (Painikkeet 
ovat Field Commands [kenttäkomennot] -ikkunassa.) Käytä loitsua 
uudelleen ja osallistu taisteluun täysin voimin.

v Glyph Traps (hieroglyfiansat)
Nautiskele hirviöiden lyömisestä uusilla hieroglyfiloitsuilla. Luo 
tappava ansa sijoittamalla maahan hieroglyfejä ja houkuttele sitten 
hirviöt tuhoonsa.

v Group Awareness (ryhmätietoisuus)
Sinun tarvitsee vain seurata, kun asianmukaisesti varustetut 
ryhmän jäsenet ryntäävät toistensa avuksi. Hahmot, joita ei ole 
määrätty pitämään asemiaan, juoksevat hyökkäyksen tapahtuessa 
ryhmän pulassa olevien jäsenten avuksi.

v Backpacks (reput)
Voit lisätä hahmon tavaroidenkantokykyä käyttämällä uusia 
reppuja. Kullakin hahmolla voi olla enintään yksi reppu. Voit avata 
repun napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella. Voit myös 
laittaa tavaran talteen pudottamalla sen kiinni olevan repun päälle. 
Jos tavaraluettelossa ei ole tilaa, mutta repussa on, poimimasi 
tavarat siirtyvät reppuun automaattisesti. 

v Sell All (myy kaikki)
Voit vaihtaa kaiken käyttämättömänä olevan saaliin kultaan uutta 
Sell All (myy kaikki) -painiketta käyttämällä. (Painike tulee 
näkyviin kauppiaan kuvan lähelle.) Sell All (myy kaikki) 
-painikkeen vieressä olevasta avattavasta luetteloruudusta voit 
valita, haluatko myydä kaikki tavarat juomia, kääröjä ja 
ainutlaatuisia loitsuja lukuun ottamatta (oletusasetus), kaikki 
tavarat kääröjä ja juomia lukuun ottamatta, kaikki tavarat 
ainutlaatuisia loitsuja lukuun ottamatta tai ihan vain kaikki 
tavarasi. Jos myyt vahingossa jotain, jonka haluaisitkin säilyttää, 
kauppias myy tuotteen sinulle samaan hintaan, jolla hän osti sen.

v Auto-Arrange Improvements (automaattinen järjestäminen)
Ryhmän jäsenten tavaraluettelossa olevat tavarat järjestyvät 
automaattisesti, kun he poimivat uusia esineitä. Tavaraluetteloita 
ei tarvitse enää järjestellä itse, jotta uudet tavarat mahtuisivat 
mukaan.

v Multiplayer Save (moninpelin tallennus)
Koe entistäkin parempi ryhmän moninpeli. Nyt hahmon 
päiväkirjatila tallentuu joka kerta, kun poistut
moninpelistä. Voit pelata pelin läpi ja suorittaa kaikki tehtävät 
yhdessä ystäviesi kanssa.

v World Map (maailmankartta)
DSLOA-pelin maailmankartan ansiosta osaat todella antaa arvoa 
seikkailusi eeppisille mittasuhteille ja seurata edistymistäsi pelin 
aikana. Avaa kartta napsauttamalla World Map (maailmankartta) 
-painiketta (tai näppäinyhdistelmällä VAIHTO+SARKAIN). Kun 
saavut maailmassa uudelle alueelle, se tulee näkyviin kartalle. 
Teksti osoittaa nykyisen sijaintisi kartalla.

v Distinct Party Members (persoonalliset ryhmän jäsenet)
Voit nauttia ryhmän jäsenten erilaisista persoonallisuuksista. Kun 
lisäät ryhmään jäseniä, he puhuvat sinulle. Voit ottaa nämä 
äänivastaukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä avaamalla Options 
(asetukset) -valikon, valitsemalla Audio (ääni) 
-välilehden, napsauttamalla More (lisää) 
-painiketta ja valitsemalla sitten Voice 
Overs (äänivastaukset).

v Tragg
Voit käyttää traggia, uutta 
kuormajuhtaa, jonka 
hyökkäykset ovat tehokkaita 
ja joka pystyy kantamaan 
lähes yhtä paljon tavaraa 
kuin tavallinen kuormajuhta. 
Traggit eroavat tavallisista 
kuormajuhdista kuitenkin 
siinä, että ne kiintyvät 
omistajiinsa nopeasti ja 
puolustavat ryhmää 
hyökkäämällä sitä 
uhkaavien hirviöiden 
kimppuun raivoisasti. Voit 
myös komentaa traggin 
hyökkäämään vihollisten 
kimppuun. 
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Terveystason ilmaisin

Hahmon kuva

Manatason ilmaisin

Lähitaisteluase

Ampuma-ase

Aktiiviset loitsut

Näytä/piilota 
tavaravalikoima 
-painike

Asepaneeli

Seurantatilan poistaminen 
käytöstä

Kompassi

Pienennä kompassi

Näytä/piilota hyökkäys- ja 
muodostelmakäskyt -painike

Seuraa ryhmän johtajaa -painike

Näytä/piilota kenttäkomennot -painike

Avaa/sulje pelivalikko -painike

Avaa/sulje päiväkirja -painike 

Avaa/sulje yleiskartta -painike

Avaa/sulje maailmankartta -painike

Kuvausteksti

Tilarivi

Juo manajuomaa -painike

Juo parannusjuomaa -painike

Keskeytä/Jatka Dungeon Siege -peliä -painike

Poista ryhmän jäsen -painike

Valitse ryhmä -painike

Kerää esineet -painike

Jaa juomat uudelleen -painike

Näytä/Piilota nimet -painike

Palauta olento -painike

Peruuta muodonmuutos -painike

ALOITTAMINEN

Asentaminen
Aseta Dungeon Siege: Legends of Aranna CD 1 -levy CD-asemaan 
ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita. Jos asennus ei käynnisty 
automaattisesti, toimi seuraavasti:

1. Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja valitse sitten 
Ohjauspaneeli.

2. Kaksoisnapsauta Lisää tai poista sovellus -kuvaketta.

3. Valitse Lisää tai poista sovellus -valintaikkunasta Lisää uusi 
sovellus, napsauta CD-levy tai levyke -painiketta ja seuraa 
näyttöön tulevia ohjeita.

Pelin aloittaminen
Dungeon Siege: Legends of Aranna -pelin aloittaminen
• Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat, valitse Dungeon Siege: 

Legends of Aranna ja valitse sitten Dungeon Siege: Legends of 
Aranna.

Matkaan lähteminen
Matkaaminen yksin läpi Arannan
1. Valitse Single Player (yksi pelaaja).

2. Valitse Start New Game (aloita uusi peli).

3. Valitse hahmon sukupuoli ja ulkonäkö nuolipainikkeilla. Miehet 
ja naiset ovat yhtä vahvoja ja taitavia.

4. Kirjoita hahmosi nimi ja valitse Next (seuraava).

5. Valitse karttaluettelosta Legends of Aranna ja valitse sitten Next 
(seuraava).

6. Valitse vaikeustaso. Vaikeustasoa voi muuttaa myöhemmin 
Options (asetukset) -valikosta.

Jos haluat pelata muiden pelaajien kanssa Internetin tai lähiverkon 
kautta, katso lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdasta ”Moninpelin 
pelaaminen” (sivu 39).
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Vihjeitä hengissä pysymiseen
Maailmasi on kaaoksessa, ja sinä lähdet tuskalliselle matkalle 
saaren läpi. Toiveenasi on kukistaa pahuus, joka on vallannut 
kuningaskunnan. Samalla toivot tulevasi sankarilliseksi 
taistelijaksi, jousimieheksi tai maagiksi.

Seuraavassa on lyhyt katsaus asioihin, jotka sinun täytyy tietää, 
ennen kuin aloitat seikkailun. Pikanäppäinten luettelo on 
takakannessa.

v Tarkkaile health (terveys) -tasoa (punainen palkki Character 
Portrait [hahmon kuva] -kuvan vieressä). Jos olet haavoittunut 
ja terveystasosi laskee nollaan, menetät tajuntasi ja voit kuolla. 
Terveys palautuu normaalille tasolle hitaasti ajan myötä.

v Tarkkaile manatasoa (sininen palkki Character Portrait 
[hahmon kuva] -kuvan vieressä). Manataso laskee, kun käytät 
loitsuja. Et voi käyttää loitsuja, jos mana on loppunut. Mana 
palautuu normaalille tasolle hitaasti ajan myötä.

v Tallenna peli säännöllisin väliajoin. Tallenna peli, jos olet juuri 
selvinnyt suuresta taistelusta tai olet menossa alueelle, joka 
näyttää vaaralliselta. Jos hahmosi kuolee, voit ladata 
tallennetun pelin, etkä joudu aloittamaan peliä alusta. Pelin voi 
pikatallentaa painamalla F9-näppäintä.

v Pysäytä peli. Vältä yllätyshyökkäykset pysäyttämällä peli, kun 
haluat tarkastella tavaravalikoimaa tai Spellbook (loitsukirja) 
-kirjaa. Pelin voi pysäyttää painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ tai 
PAUSE-näppäintä.

v Pidä huolta kulkusuunnasta. Käytä apunasi kompassia ja 
Megamap (yleiskartta) -karttaa. Kiinnitä huomiota myös 
maamerkkeihin ja seuraa kulkureittejä.

v Vältä väijytyksiä. Joskus voit havaita olennot, ennen kuin ne 
huomaavat sinut ja hyökkäävät. Jos näet suuren ryhmän, 
valmistaudu taisteluun ennen kuin hyökkäät vihollisten 
kimppuun. Voit vaihtoehtoisesti käyttää ampuma-aseellisia 
hahmoja siten, että vedät osan voimakkaan ryhmän jäsenistä 
paikkaan, jossa voit taistella heidän kanssaan erillään heidän 
tovereistaan.

v Muista perääntyä, jos pakenet. Älä pakene tutkimattomalle 
alueelle, sillä siellä voi vaania lisää vihollisia.

v Käytä hyväksesi vihollisen heikkouksia. Jos taistelet sellaista 
olentoa vastaan, jonka täytyy päästä lähelle sinua 
hyökätäkseen, pidä etäisyys ja ammu olentoa jousella tai käytä 
loitsua. Jos korkeintaan kevyttä haarniskaa kantava vihollinen 
kuitenkin ampuu sinua jousella, sen kimppuun kannattaa 
hyökätä lähitaisteluaseella.

v Käytä tilanteeseen parhaiten sopivaa asetta. Lähitaisteluaseet, 
kuten kirveet ja miekat, ovat tehokkaita, kun taistelet mies 
miestä vastaan. Ampuma-aseet, kuten jouset, ovat tehokkaita 
pitkän matkan päästä. Voit selata käyttöön otettuja aseita 
painamalla Q-näppäintä.

v Suojele ryhmän heikoimpia jäseniä muodostelmien avulla. 
Pidä kuormajuhdat ja heikot hahmot ryhmän takana
tai muodostelman keskellä.

Peliasetusten, pikanäppäinten ja tilarivin 
mukauttaminen
Voit määrittää näyttö-, ääni-, hiiri- ja pikanäppäinasetukset mielesi 
mukaisiksi.

Peliasetusten mukauttaminen
• Valitse Main menu (päävalikko) -valikosta Options (asetukset). 

Voit myös napsauttaa tilarivin Game Menu (pelivalikko) 
-painiketta ja valita sitten Options (asetukset).

Saat lisätietoja asetuksesta osoittamalla sitä. Näyttöön tulee 
ohjeteksti. 

Oletuspikanäppäinten luettelo on tämän ohjekirjan takakannessa.

Selitystekstit näkyvät tilarivillä, kun osoitat näytössä olevia 
esineitä. Tilarivi näkyy oletuksena näytön alareunassa. 

Tilarivin siirtäminen
• Siirrä tilariviä vetämällä se näytön yläosaan.
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Lähitaisteluase

Ampuma-ase

Asepaneeli

Näytä/piilota tavaravalikoima -painike

Manatason ilmaisin

Hahmon kuva

Terveystason ilmaisin
Aktiiviset loitsut

HUOMAUTUS: tässä käyttöoppaassa 
oletetaan, että pelaaja antaa komennot 
hiiren ykköspainiketta napsauttamalla 

(oletusasetus).

HUOMAUTUS: Jos valitset tyhjän 
lähitaisteluasepaikan, hahmo taistelee 

nyrkeillä. Voit selata käyttöön otettuja aseita 
painamalla Q-näppäintä.

LIIKKUMINEN SEIKKAILEMINEN

Aseen tai loitsun valitseminen
• Napsauta haluamaasi asepaneelin asetta tai loitsua.

Spell Book (loitsukirja) -kirjassa olevien loitsujen 
tarkasteleminen
• Napsauta jotakin asepaneelin loitsupaikkaa, pidä hiiren painike 

alhaalla ja valitse loitsu luetteloruudusta. 

Weapons (aseet) -paneelin pienentäminen tai suurentaminen
• Paina W-näppäintä. Kun asepaneeli on pienennetty, vain 

aktiivinen ase tai loitsu on näkyvissä. Voit silti selata aseita ja 
loitsuja painamalla Q-näppäintä.

Kuvakulman hallitseminen
Kompassi näyttää, mihin suuntaan kuvakulma osoittaa.

Kuvakulman kiertäminen
• Siirrä osoitin näytön vasempaan tai oikeaan reunaan tai käytä 

nuolinäppäimiä.

Kuvakulman kallistaminen
• Siirrä osoitin näytön ylä- tai alareunaan. (Voit kiertää tai 

kallistaa kuvakulmaa myös pitämällä alhaalla hiiren rullaa tai 
keskimmäistä painiketta ja liikuttamalla hiirtä.)

Kuvakulman lähentäminen ja loitontaminen
• Pyöritä hiiren rullaa tai paina MIINUS (–)- tai YHTÄSUURUUS 

(=) -näppäintä.

Seurantatilan poistaminen käytöstä
• Paina T-näppäintä.

Megamap (yleiskartta) -kartan käyttäminen
Yleiskartan avulla voit tarkistaa suuntasi ylänäkymästä. 
Tutkimattomat alueet eivät ole näkyvissä. Erilaiset kuvakkeet 
esittävät lähellä olevia hahmoja ja aarteita, joten peliä voi pelata 
myös yleiskartalla. Vihollisten ympärillä näkyy punainen ympyrä, 
kun osoitat niitä. Säilytyslaatikot, ovet ja salaiset alueet eivät ole 
näkyvissä.

Yleiskartan avaaminen ja sulkeminen
• Napsauta tilarivin Megamap (yleiskartta) -painiketta tai paina 

SARKAINTA.

Hahmon liikuttaminen
Siirrä hahmo haluamaasi paikkaan napsauttamalla näyttöä hiiren 
ykköspainikkeella. 

Aseen tai loitsun valitseminen
Käytössäsi olevat aseet ja loitsut näkyvät Character Portrait (hahmon 
kuva) -kuvan vieressä olevassa Weapons (aseet) -paneelissa. Siitä voit 
helposti valita käytettävän aseen tai loitsun. Lisätietoja aseista ja 
loitsuista on tämän käyttöoppaan kohdissa ”Aseiden ja 
haarniskoiden käyttöönotto” (sivu 22) ja ”Loitsujen käyttöönotto” 
(sivu 26).
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Uutta!

HUOMAUTUS: Kun vedät juoman
hahmon kuvaan, juoma liitetään

hahmon tavaravalikoimaan.
Hahmo ei siis juo sitä.

Hyökkääminen
Hahmo puolustautuu automaattisesti, jos vihollinen hyökkää sen 
kimppuun. Jos käytät jousta tai pitkän matkan loitsua, hahmo 
hyökkää automaattisesti, kun vihamielinen olento tulee aseen 
kantomatkan päähän. Lisätietoja hahmon hyökkäyskäyttäytymisen 
muuttamisesta on tämän käyttöoppaan kohdassa ”Liikkumis-, 
hyökkäys- ja tähtäyskomentojen määrittäminen” (sivu 36).
Oman ryhmän muiden hahmojen ja tietokonehahmojen kimppuun ei 
voi hyökätä suoraan. 

Hyökkääminen
• Napsauta olentoa hiiren ykköspainikkeella (tai paina 

VAIHTONÄPPÄIN alas ja napsauta olennon lähiympäristöä). 
Napsauta vain kerran. 

Säilytyslaatikoiden ja ovien avaaminen
Tynnyreissä, arkuissa ja muissa säilytysastioissa voi joskus olla 
aarteita. Kun osoitat särkyvää esinettä, osoitin muuttuu vasaraksi. 
Kun osoitat säilytyslaatikkoa tai avattavaa ovea, osoitin muuttuu 
kädeksi.

Säilytyslaatikon tai oven avaaminen
• Napsauta kohdetta hiiren ykköspainikkeella (tai paina 

VAIHTONÄPPÄIN alas ja napsauta kohteen lähiympäristöä). Voit 
sulkea oven napsauttamalla sitä uudelleen hiiren 
ykköspainikkeella.

Aarteiden kerääminen
Kun tapat olennon tai avaat säilytyslaatikon, aarteita (kuten aseita, 
haarniskoja, loitsuja tai kultaa) voi pudota maahan.

Esineen nimen tarkasteleminen
• Osoita esinettä. Esineen nimi näkyy tilarivillä. Näytä tai piilota 

kaikkien lähellä olevien esineiden nimet napsauttamalla tilarivin 
View/Hide Item Labels (näytä/piilota nimet) -painiketta.

Esineen poimiminen ja lisääminen tavaravalikoimaan
• Napsauta esinettä hiiren ykköspainikkeella. Voit myös liittää 

esineen osoittimeen napsauttamalla esinettä hiiren 
kakkospainikkeella ja pudottaa sen sitten haluamallesi hahmolle.

Useiden esineiden poimiminen kerralla
• Paina hiiren ykköspainike alas ja vedä osoittimella ympyrä 

esineiden ympärille. Napsauta sitten jotakin valituista esineistä 
hiiren ykköspainikkeella. (Voit myös painaa Z-näppäintä tai 
napsauttaa tilarivin Collect Items [kerää esineet] -painiketta.)

Juomien nauttiminen
Hahmo juo parannus- tai manajuomaa vain niin paljon, että terveys 
tai mana palautuu kokonaan. Loput juomasta jää pulloon, josta sen 
voi juoda myöhemmin. 

Vajaiden pullojen sisällön yhdistäminen
• Vedä vajaa pullo Inventory (tavaravalikoima) -paneelissa toisen 

vajaan pullon päälle.

Parannus- tai manajuoman juominen
• Napsauta tilarivin Drink Health Potion (juo parannusjuomaa)- 

tai Drink Mana Potion (juo manajuomaa) -painiketta. 

 Kaikki valitut ryhmän jäsenet, joiden tavaravalikoimassa on 
sopivaa juomaa, juovat sitä. Taistelussa vain ne ryhmän 
jäsenet, joiden mana- tai terveystaso on alle 50 %, juovat 
juomaa.

Juomien jakaminen uudelleen
•  Napsauta tilarivin Redistribute Potions (jaa juomat  
 uudelleen) -painiketta (tai paina R-näppäintä). 

 Kaikki ryhmän juomat jaetaan uudelleen. Ryhmän jäsenille 
jaetaan heidän taitojaan vastaavat juomat. Maagit esimerkiksi 
saavat enemmän manajuomia ja miekkamiehet enemmän 
parannusjuomia.
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Uutta!

Järjestä tavaravalikoima 
automaattisesti -painike

Koko ryhmän kulta

ReppupaneeliTavaravalikoimapaneeliHahmopaneeli

Taidot

Hahmo
Ominaisuudet

Reppu

HUOMAUTUS: Kun vedät juoman
hahmon kuvaan, juoma liitetään

hahmon tavaravalikoimaan.
Hahmo ei siis juo sitä.

Esineen pudottaminen tai antaminen pois
• Napsauta ensin tavaravalikoimassa olevaa esinettä ja sitten 

maata tai jonkin toisen hahmon kuvaa. (Voit myös vetää 
esineen maahan tai jonkin toisen hahmon kuvaan.)

Esineen pudottaminen suoraan maahan
• Pidä CTRL-näppäin alhaalla ja napsauta tavaravalikoiman 

esinettä. Jos useampi kuin yksi tavaravalikoima on auki, esine 
siirtyy seuraavaan tavaravalikoimaan.

Tavaravalikoiden käyttäminen
Kun pelihahmo poimii maasta esineen, se lisätään hahmon 
tavaravalikoimaan. Esinettä kannetaan mukana, kunnes sitä 
käytetään tai se myydään, annetaan pois tai pudotetaan maahan. 
Jokainen tavaravalikoiman esine vie tilaa. Kun tavaravalikoima on 
täynnä, hahmo ei voi kantaa enempää tavaraa. Lisätietoja 
kuormaeläinten ostamisesta on tämän käyttöoppaan kohdassa 
”Kuormajuhdan lisääminen ryhmään” (sivu 32). 

Hahmon tavaravalikoiman avaaminen
• Napsauta hahmon kuvan vieressä olevaa View/Hide Inventory 

(näytä/piilota tavaravalikoima) -painiketta. Voit myös 
napsauttaa hahmon kuvaa uudelleen, kun se on valittu.

Useiden ryhmän jäsenten tavaravalikoimien avaaminen
• Pidä CTRL-näppäin alhaalla, valitse ryhmän jäsenet ja paina 

I-näppäintä. Kun olet valinnut vähintään neljä hahmoa, kunkin 
hahmon tavaravalikoima aukeaa näyttöön pienennettynä.

Kaikkien ryhmän jäsenten tavaravalikoimien avaaminen
• Valitse koko ryhmä napsauttamalla Select Party (valitse 

ryhmä) -painiketta ja paina I-näppäintä.

Kun osoitat tavaravalikoimassa olevaa esinettä, näyttöön tulevat 
esineen nimi ja kuvaus. Kuvauksessa kerrotaan pienin ja suurin 
mahdollinen vahinko, jonka aseella voi saada aikaan (sen mukaan, 
millainen haarniska vihollisella on). Jos kyseessä on ampuma-ase, 
kuvauksessa kerrotaan sen kantomatka. Näissä työkaluvihjeissä 
näkyy myös aseen kymmenen sekunnin aikana aiheuttama 
keskimääräinen vahinko.

Ryhmällä olevan kullan määrä näkyy kunkin tavaravalikoiman 
yläosassa. Kaikki ryhmän jäsenet käyttävät samaa kultatiliä.

Tavaravalikoiman järjestäminen automaattisesti
• Napsauta tavaravalikoiman yläosassa olevaa Auto-arrange 

Inventory (järjestä tavaravalikoima automaattisesti) 
-painiketta.

Repun käyttäminen
• Avaa reppupaneeli ja tarkasta repun sisältö   
 napsauttamalla reppua hiiren kakkospainikkeella  

 tavaravalikoimassa. Kun reppupaneeli on auki,   
 voit vetää esineitä reppuun ja pois repusta aivan   
 kuin käyttäisit useita tavaravalikoimia yhtä aikaa. 

Voit sulkea reppupaneelin napsauttamalla reppua uudelleen hiiren 
kakkospainikkeella.



22 23

Ampuma-ase Kypärä Loitsukirja

Avaa/sulje 
loitsukirja 
-painike

Hansikkaat

Riipus

Haarniskaliivit

Kilpi

Kengät

Näytä-painikeLähitaisteluase

Varustepaneeli
Sormukset

Aseiden ja haarniskoiden käyttöönotto
Pelissä on kahdentyyppisiä aseita: lähitaisteluaseita ja ampuma-
aseita.

v Lähitaisteluaseita (melee weapons) voidaan käyttää 
taisteltaessa mies miestä vastaan. Niillä voi pistää, viiltää tai 
lyödä vihollista. Hyökätessään hahmo pitää lähitaisteluasetta 
kädessään. Yleisimpiä lähitaisteluaseita ovat kirveet, nuijat, 
miekat, tikarit, vasarat, tapparat, valtikat, viikatteet ja sauvat.

v Ampuma-aseita (ranged weapons) käytetään pitkän välimatkan 
päästä tehtäviin hyökkäyksiin, joissa käytetään ammuksia. 
Yleisimpiä ampuma-aseita ovat jouset, varsijouset ja tuliaseet. 
Jousien nuolet eivät lopu koskaan.

v Haarniska (armor) vähentää taistelussa kärsittyjä vahinkoja. 
Haarniskatyyppejä on useita, kuten haarniskaliivit, kilvet, 
kypärät, kengät ja hansikkaat. Haarniskoja voidaan valmistaa 
erilaisista materiaaleista. Joillakin esineillä on taikavoimia, jotka 
antavat lisäsuojaa. Kahden käden aseita ja kilpiä ei voi käyttää 
yhtä aikaa. Käyttöön otetuista kilvistä saa kuitenkin 
taikabonuksia, kun käytät kahden käden aseita.

Ennen kuin hahmo voi käyttää aseita, loitsuja, haarniskoja ja 
muita esineitä, esineet täytyy ottaa käyttöön siirtämällä ne 
varustepaneeliin (tavaravalikoiman vasemmassa alakulmassa). Jos 
nostat lähitaisteluaseen, ampuma-aseen tai haarniskan eikä 
sentyyppistä esinettä ole otettu käyttöön, esine otetaan käyttöön 
automaattisesti ja se on heti käyttövalmis. Loitsuja ei kuitenkaan 
oteta käyttöön automaattisesti. Lisätietoja on tämän käyttöoppaan 
kohdassa ”Loitsujen käyttöönotto” (sivu 26).

Esineiden käyttöönotto ja poistaminen käytöstä
• Napsauta hahmon kuvan vieressä olevaa View/Hide Inventory 

(näytä/piilota tavaravalikoima) -painiketta ja vedä esine 
tavaravalikoimasta varustepaneeliin (tavaravalikoiman 
vasempaan alakulmaan). Esine sijoitetaan oikealle paikalleen 
riippumatta siitä, mihin varustepaneelin kohtaan se pudotetaan.

 Jotta aseiden vaihtaminen kävisi nopeasti, voi 
samanaikaisesti olla käytössä vain yksi lähitaisteluase ja 
yksi ampuma-ase. Loitsukirjan pitää olla käytössä, jotta 
loitsuja voi käyttää. Lisätietoja loitsuista on tämän 
käyttöoppaan kohdassa ”Loitsujen käyttöönotto” (sivu 26).

Hahmon käyttöönottamien esineiden tarkasteleminen
• Napsauta varustepaneelin alareunassa olevaa View (näytä)-

painiketta, pidä hiiren painike alhaalla ja liikuta hiirtä 
vasemmalle tai oikealle.
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Uutta! Uutta!

Ase Kuvaus
Sai Kolmiteräinen tikari, jota käytetään pistoihin.

Claws (kynnet) Pitkät kynnet, joita pidetään kädessä 
lähitaistelua varten.

Jade Staff 
(jadesauva)

Sauva, joka on valmistettu saaren jadesta ja 
loitsittu maagisilla loitsuilla.

Open Mace 
(avopäinen nuija)

Zauraskiase, jonka pää muodostuu 
samankeskisistä kehistä.

Hassat Scimitar 
(hassattisapeli)

Hassattien ase, jossa on tapparan varsi ja 
kaareva terä aseen päässä.

Scythe of Angk 
(Angkin viikate)

Sauva, joka toisinaan vetää perässään salaman 
taivaalta, kun sillä hyökätään vastustajan 
kimppuun.

Gas Gun 
(kaasuase)

Putkiase, joka levittää tappavia kaasupilviä.

Napalm Gun 
(napalmiase)

Peikkojen ase, joka ampuu tulipilviä.

Zaurask Snakebite 
(zauraskien 
käärmeenpurema)

Suurikokoinen miekka, joka on muotoiltu 
käärmeen vartalon mukaan.

Haarniska Kuvaus
Zaurask Hide 
(zauraskinnahka)

Hassattisoturit käyttävät liskomiesten nahasta 
valmistettuja haarniskoja, jotka symboloivat heidän 
halveksuntaansa ikiaikaisia vihollisiaan vastaan.

Spidersilk 
(hämähäkinsilkki)

Jättiläishämähäkkien silkistä kudottu haarniska on erittäin 
kevyt, mutta silti uskomattoman vahva.

Shell 
(simpukankuori)

Köydellä tai narulla toisiinsa liitetyistä simpukankuorista 
valmistetussa heikkolaatuisessa haarniskassa on aukkoja, 
joiden läpi viholliset voivat iskeä. Laadukkaat 
simpukankuorihaarniskat ovat kuitenkin tiiviitä ja 
kevyempiä kuin levyhaarniskat. Sujuva liikkuminen 
simpukankuorihaarniskassa edellyttää hahmolta 
taitavuutta.

Beaded 
(helmihaarniska)

Monimutkaista kudontatekniikkaa sekä tarkkaa ja vaativaa 
helmien työstämistä valmistusvaiheessa edellyttävä 
helmihaarniska on vahva ja tehokas.

Cured Leaf 
(käsitellyt lehdet)

Viidakon puiden käsitellyistä lehdistä valmistettu 
lehtihaarniska on vahvempi kuin nahkahaarniska, ja siinä 
on parantavia ominaisuuksia. Koska lehtihaarniskat ovat 
erittäin tiukkoja, niiden käyttäjän on oltava riittävän 
taitava.

Alloy (metalliseos) Metalliseoshaarniskat jaetaan päätyyppeihin niiden värien 
mukaan (sinivihreä, okra ja kuparinruskea). 
Taidokkaammin taotut haarniskat on koristeltu 
hieroglyfeillä ja symboleilla.

Flywing 
(lentosiipi)

Hämähäkinsilkillä yhteen tikatuista hyönteisten siivistä 
valmistettu lentosiipihaarniska on lähes läpinäkyvä ja 
äärimmäisen kestävä. Lentosiipihaarniska on ampuma-
aseita käyttävien soturien suosikki, sillä siihen osuvat 
nuolet ja ammukset kimpoavat usein pois. Haarniskan 
monimutkaisten liitoksien vuoksi sen käyttäjän on 
kuitenkin oltava riittävän taitava.

Ceramic 
(keraaminen)

Kudotulle alustalle kiinnitetyistä keraamisista laatoista, 
palasista ja helmistä valmistettu keraaminen haarniska 
tekee sitä käyttävästä soturista lähes haavoittumattoman. 
Keraamisen haarniskan monimutkaiset solmut ja suuri 
huoltotarve tekevät siitä samanlaisen kuin kaikista 
muistakin kudotuista haarniskoista, joten vain kaikkein 
älykkäimmät hahmot voivat käyttää sitä.

Uudet aseet
Dungeon Siege: Legends of Aranna -pelissä on 
runsaasti uusia aseita, joita ei ole koskaan nähty 
Ehbin kuningaskunnassa. Tässä muutamia 
esimerkkejä:

Uudet haarniskatyypit
Eristyksiin joutuneet utraeanit loivat haarniskansa 
saarella saatavilla olevista materiaaleista. Seikkailusi 
edetessä tulet löytämään aivan uudenlaisia haarniskoja. 
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä uusista   

 haarniskoista.
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Uutta!
Aktiiviset loitsut

Loitsukirjapaneeli

Loitsujen käyttöönotto
Kun poimit tai ostat loitsun, se tallennetaan tavaravalikoimaan. 
Ennen kuin voit käyttää loitsua, sinun pitää ottaa käyttöön Spell 
Book (loitsukirja) ja lisätä loitsu siihen.

Hahmon tavaravalikoimassa voi olla useita loitsukirjoja, mutta vain 
yksi niistä voi olla käytössä kerrallaan. Kussakin loitsukirjassa on 
enintään 12 loitsua. Kahden ensimmäisen paikan loitsut on otettu 
käyttöön, ja ne näkyvät hahmon kuvan vieressä olevissa 
loitsupaikoissa. Kutakin loitsua voi olla samassa loitsukirjassa vain 
yksi kappale. Joitakin loitsuja voi käyttää vasta, kun hahmo on 
saavuttanut tietyn taitotason luonto- tai taistelumagiassa.

Loitsukirjan käyttöönotto
• Vedä loitsukirja tavaravalikoimasta 

varustepaneeliin (tavaravalikoiman 
vasempaan alakulmaan).

Loitsun lisääminen loitsukirjaan
• Napsauta loitsua hiiren 

kakkospainikkeella tai vedä loitsu 
loitsukirjaan.

Loitsun poistaminen loitsukirjasta
• Vedä loitsu loitsukirjapaneelista 

takaisin tavaravalikoimaan.

On olemassa kahdentyyppisiä loitsuja: 
Nature (luonto)- ja Combat (taistelu) 
-loitsuja. Kun käytät loitsua, hahmon 
kyvyt kyseisessä loitsutyypissä paranevat. 
Kun hahmosta tulee taitavampi, myös 
oppimistasi loitsuista tulee 
tehokkaampia.

Oman ryhmän jäsenten kimppuun ei voi 
hyökätä suoraan hyökkäysloitsuilla. Voit 
kuitenkin käyttää oman ryhmäsi jäseniin 
suotuisia loitsuja, kuten Healing Hands 
(parantavat kädet)- ja Resurrect (herätä 
henkiin) -loitsuja.

Nature Magic (luontomagia)
Luontomaagit käyttävät loitsujaan erittäin tarkasti, joten 
sivustakatsojat ja läheinen maasto eivät yleensä ole vaarassa. 
Luontomaagit hallitsevat erityisen hyvin loitsut, jotka tukevat ja 
auttavat ryhmän jäseniä. He ovat korvaamattomia tilanteissa, 
joista ei selviä pelkällä raa’alla voimalla. 

Combat Magic (taistelumagia)
Taistelumaagit ovat tuhoamisen mestareita, jotka voivat saada 
aikaan hävitystä suurella alueella. He voivat käyttää myös 
voimakkaita loitsuja, jotka kehittävät ryhmää.

Uudet loitsut
Seuraavassa on lueteltu pieni osa Dungeon Siege: 
Legends of Aranna -pelin uusista loitsuista.

Nature Magic (luontomagia) 
Diminution (pienentäminen) Pienentää viholliset 
kolmasosaan normaalista koostaan. Myös loitsun kohteen 
hyökkäys- ja vahinkokertoimet pienenevät kolmasosaan 
alkuperäisestä.

Light of Chadek (Chadekin valo) Sokaisee loitsun kohteen 
hetkellisesti luomalla pyörivän valopallon hänen päänsä 
ympärille. Loitsun uhri epäonnistuu lähes kaikissa lähitaistelu-
hyökkäyksissään (loitsun kohteen osumaprosentti on vain 
viisi prosenttia normaalista) ja on erittäin epätarkka ampuma-
aseita käyttäessään.

Orb of Frost (jääpallo) Luo sinisenä hehkuvan pallon, joka 
pyörii maagin ympärillä lähettäen voimakkaita jääpuuskia 
lähellä olevia vihollisia kohti.

Mindflare (mielenroihu) Luo monivärisen liekkipallon, joka 
lähtee maagin käsistä ja pyörii pitkin maata, kunnes pysähtyy. 
Lähellä olevat viholliset voivat lähteä jahtaamaan palloa kuin 
se olisi vihollinen ja käydä sen kimppuun, kun se pysähtyy. 
Hypnoottisesti liikkuva pallo räjähtää pian pysähtymisensä 
jälkeen ja aiheuttaa vahinkoa kaikkialle lähiympäristöönsä.

Summon Barkrunner (kutsu barkrunner) Kutsuu puumaisen 
olion taistelemaan ryhmän puolella.
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Combat Magic (taistelumagia) 
Slow Crowd (hidasta joukkiota) Aiheuttaa vahinkoa 
pysäyttämällä vihollishirviöitä tai hidastamalla niitä.

Taduza’s Trance (Taduzan transsi) Pysäyttää kaikki loitsun 
kantoalueella olevat viholliset hetkeksi. Loitsu on erityisen 
hyödyllinen, kun kimpussasi on suuri vihollisjoukko.

Summon Ursae (kutsu ursae) Kutsuu suuren zombikarhun 
hyökkäämään vihollisten kimppuun.

Clone (kloonaa) Kutsuu taistelukentälle maagin kopion 
(kaksosen), joka hyökkää vihollisten kimppuun ja vetää 
osan hyökkäyksistä itseensä. Kaksosella on aseena samat 
aseet kuin mitkä maagilla oli käytössä neljässä asepaikassa 
loitsimishetkellä.

Zorkon’s Bonecrusher (Zorkonin luunmurskaaja) Lähettää 
tietyllä kantoalueella vaikuttavan maagisen hyökkäyksen, 
joka voi murskata kaikki tavalliset luurankoviholliset ja 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa kaikille korkeamman tason 
luuranko-olennoille 
(luurankovihollisten 
johtajille). Loitsun 
vaikutus muita 
kuin 
luurankovastustajia 
vastaan on 
vähäinen.

Taitojen kehittäminen
Hahmo kehittyy taistelijaksi, jousimieheksi, luontomaagiksi tai 
taistelumaagiksi sen mukaan, mitä aseita tai loitsuja käytät. Joka 
kerta kun tapat vihollisen, aseenkäyttötaitosi tai käyttämäsi 
magiatyyppi paranee. Voit kehittää useampaa kuin yhtä taitoa. Jos 
esimerkiksi käytät sekä miekkaa että jousta, hahmon lähitaistelu- 
ja ampuma-asetaidot paranevat. Hahmosta tulee joko taistelija tai 
jousimies sen mukaan, mikä on hahmon paras taito.

v Melee Skill (lähitaistelutaito) Hahmosta tulee taistelija, kun 
käytät lähitaisteluaseita, kuten miekkoja, kirveitä ja tapparoita.

v Ranged Skill (ampuma-asetaito) Hahmosta tulee jousimies, 
kun käytät ampuma-aseita, kuten jousta.

v Nature Magic Skill (luontomagiataito) Hahmosta tulee 
luontomaagi, kun käytät luontomagiaa ja kehität hahmon 
luontomagiataitoja.

v Combat Magic Skill (taistelumagiataito) Hahmosta tulee 
taistelumaagi, kun käytät taistelumagiaa ja kehität hahmon 
taistelumagiataitoja.

Taitojen tarkasteleminen
• Napsauta hahmon kuvan 

vieressä olevaa View/Hide 
Inventory (näytä/piilota 
tavaravalikoima) -painiketta. 

 Tavaravalikoimapaneeli 
avautuu ja näkyviin tulee 
hahmopaneeli. Harmaista 
tilanneilmaisimista näet, 
kuinka lähellä seuraavaa Skill 
Level (taitotasoa) olet. Kun 
hahmo saavuttaa uuden 
taitotason, näyttöön tulee 
ilmoitus asiasta ja 
taitopaneelin tason sarake 
päivittyy.

TAIDOT
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Hahmon ominaisuudet
Kehittämäsi taidot määräävät hahmon ominaisuudet.
Myös maagiset aseet, haarniskat ja muut käyttöön otetut esineet 
voivat vaikuttaa hahmon ominaisuuksiin (myönteisesti tai 
kielteisesti). Ominaisuus näkyy sinisenä, jos maaginen esine on 
kehittänyt sitä. Ominaisuus näkyy punaisena, jos jokin on 
heikentänyt sitä.

v Strength (voimakkuus) määrää fyysisen voimasi. 
Lähitaistelutaitojen paraneminen lisää hahmon voimakkuutta. 
Mitä voimakkaampi hahmo on, sitä suurempia aseita ja 
painavampaa haarniskaa hahmo voi käyttää. Voimakkaat hahmot 
saavat myös vahinkobonuksia lähitaisteluissa. Joidenkin 
haarniskojen ja aseiden käyttäminen vaatii, että olet saavuttanut 
tietyn voimatason.

v Dexterity (taitavuus) määrää ketteryytesi ja tähtäystarkkuutesi. 
Ampuma-asetaidon paraneminen lisää hahmon taitavuutta. Mitä 
parempi taitavuus on, sitä tarkemmin hahmo osaa tähdätä 
ampuma-aseella. Taitavat hahmot saavat myös 
haarniskaluokkabonuksia.

v Intelligence (älykkyys) määrää henkiset kykysi. Nature (luonto)- 
ja Combat (taistelu) -magialoitsujen käyttäminen lisää hahmon 
älykkyyttä. Mitä älykkäämpi hahmo on, sitä enemmän manaa 
hänellä on. Joidenkin esineiden käyttäminen vaatii, että olet 
saavuttanut tietyn älykkyystason.

Aseiden ja haarniskojen voimakkuus
Kaikilla aseillasi on vahinkoluokitus sen mukaan, miten paljon ne 
voivat vahingoittaa vastustajia. Myös haarniskalla on tietty 
suojausluokitus, jonka mukaan se suojaa käyttäjäänsä.

v Melee Damage (lähitaisteluvahinko) näyttää pienimmän ja 
suurimman mahdollisen vahinkomäärän, jonka hahmo voi 
aiheuttaa nykyisellä lähitaisteluaseella. Arvo perustuu hahmon 
voimakkuuteen ja käytettävän aseen vahinkoluokitukseen.

v Ranged Damage (ampuma-asevahinko) näyttää pienimmän ja 
suurimman mahdollisen vahinkomäärän, jonka hahmo voi 
aiheuttaa nykyisellä ampuma-aseella. Arvo perustuu ampuma-
aseen vahinkoluokitukseen.

v Armor Rating (haarniskaluokka) näyttää, kuinka paljon vaurioita 
hahmo voi saada, ennen kuin sen terveys heikkenee. Mitä 
korkeampi tämä arvo on, sitä enemmän vahinkoa hahmo kestää.

Tajuttomuus ja kuoleminen
Hahmon terveys heikkenee aina, kun hahmo haavoittuu 
taistelussa. Hahmon terveystaso paranee kuitenkin hitaasti sen 
jälkeen, kun hahmo ei ole enää mukana taistelussa. Hahmon 
terveystaso palautuu välittömästi, kun hahmon taidot lisääntyvät, 
kun hahmo juo parannusjuomaa tai kun käytetään parantavaa 
loitsua. Hahmon kuvan väri ilmaisee hahmon terveystilan.

v Wounded (haavoittunut) Kun hahmon terveys laskee yhteen 
kolmasosaan maksimitasosta, hahmon kuva vilkkuu keltaisena. 
Jos olet keskellä taistelua, kannattaa paeta tai parantaa hahmo 
välittömästi, sillä muuten hahmo saattaa mennä tajuttomaksi ja 
kuolla.

v Unconscious (tajuton) Kun hahmon terveystaso laskee nollaan, 
se menettää tajuntansa ja hahmon kuva muuttuu punaiseksi. 
Jos ryhmässä ei ole muita hahmoja, peli päättyy. Sinun täytyy 
aloittaa peli alusta tai ladata tallennettu peli. Jos ryhmässä on 
muita tajuissaan olevia ihmishahmoja hahmon menettäessä 
tajuntansa, hahmo kaatuu maahan, mutta peli jatkuu. Hahmo 
ei menetä omaisuuttaan, mutta se ei voi avata tavaravalikoimaa 
eikä juoda parannusjuomaa. Hahmon terveystaso paranee 
vähitellen, tai jokin muu hahmo voi parantaa tajuttoman 
hahmon loitsulla.

v Dead (kuollut) Kun hahmo kuolee, sen omaisuus leviää 
ympäristöön, josta ryhmän muut jäsenet voivat kerätä sen. Jos 
hahmo kuolee, sen voi herättää henkiin loitsun avulla.
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MUUT HAHMOT Kuormajuhdat jaksavat kantaa paljon enemmän tavaraa kuin 
ihmiset, ja tästä syystä niiden tavaravalikoima on suurempi. 
Traggit eivät pysty kantamaan yhtä paljon tavaraa kuin 
kuormajuhdat, mutta ne ovat hyödyllisempiä vaarallisissa 
tilanteissa. Kuormaeläimiä voi ostaa joidenkin kaupunkien 
kauppiailta.

Hahmon lisääminen ryhmään
• Puhu hahmolle. Jos hahmo haluaa liittyä ryhmään, valitse joko 

Accept (hyväksy) tai Decline (hylkää). (Voit halutessasi 
tarkastaa uuden jäsenehdokkaan ominaisuudet napsauttamalla 
View [näytä] -painiketta.)

 Jos sinulla ei ole tarpeeksi kultaa hahmon palkkaamiseen, 
voit kerätä sitä lisää seikkailemalla tai myymällä 
ylimääräisiä tavaroita. Puhu hahmolle uudelleen, kun kultaa 
on tarpeeksi. 

Kuormaeläimen lisääminen ryhmään
• Puhu tragg- tai muulikauppiaalle ja napsauta Buy (osta) 

-painiketta.

Hahmon poistaminen ryhmästä
Ryhmässä voi olla enintään kahdeksan hahmoa. Jos ryhmässä on 
jo kahdeksan hahmoa, ryhmästä pitää poistaa yksi hahmo, ennen 
kuin uusi hahmo voi liittyä siihen. Voit myös poistaa hahmon, 
josta ei ole tarpeeksi hyötyä taisteluissa. Ennen hahmon 
poistamista ryhmästä sen tavaravalikoima kannattaa jakaa 
ryhmän muiden jäsenten kesken.

Ryhmässä pitää olla vähintään yksi ihminen tai puoli-ihminen. 
Ryhmä ei siis voi koostua esimerkiksi pelkistä kuormajuhdista. Jos 
hahmo kuolee, voit poistaa ryhmästä kaikki muut paitsi jäljelle 
jäävän yhden ihmisen tai puoli-ihmisen.

Hahmon poistaminen ryhmästä
• Napsauta poistettavaa hahmoa ja sen jälkeen Disband Party 

Member (poista ryhmän jäsen) -painiketta.

 Hahmon kuva poistuu näytöstä, eikä hahmo enää matkusta 
muun ryhmän mukana. Jos haluat hahmon takaisin 
ryhmään, puhu sille uudelleen.

Muille hahmoille puhuminen
Matkatessasi Arannan läpi tulet tapaamaan monia eri hahmoja. 
Jotkut voivat antaa sinulle tietoja tai palkata sinut suorittamaan 
tehtävän, toiset haluavat liittyä ryhmääsi ja toiset taas tarjoutuvat 
myymään aseita, haarniskoja ja muita esineitä.

Hahmolle puhuminen
• Osoita hahmoa. Jos hahmolle voi puhua, osoitin muuttuu 

kuplaksi, jonka sisällä on huutomerkki (!). Jos haluat puhua 
hahmolle, napsauta huutomerkkiä.

Tehtävien suorittaminen
Tapaamasi hahmot voivat palkata sinut suorittamaan tehtäviä, 
kuten saattamaan heidät kaupunkiin tai etsimään jonkin esineen 
tai henkilön. Päiväkirja päivittyy aina, kun suoritat loppuun jonkin 
tehtävän tai otat vastaan uuden tehtävän.

Päiväkirjan näyttäminen
• Napsauta tilarivin Journal (päiväkirja) -painiketta.

Päiväkirjassa on nykyisten ja suoritettujen tehtävien luettelo. 
Tehtävät ovat siinä järjestyksessä, jossa olet ottanut ne 
vastaan. Lisäksi päiväkirjassa on tehtävän lyhyt kuvaus ja 
sen hahmon nimi, joka antoi tehtävän sinulle. Voit virkistää 
muistiasi ja toistaa tehtävää koskevan keskustelun 
napsauttamalla päiväkirjan Show Dialog (näytä keskustelu) 
-painiketta.

Hahmon tai kuormajuhdan lisääminen 
ryhmään
Jotkut tapaamistasi hahmoista voivat tarjoutua liittymään 
ryhmääsi. Toisinaan he vaativat liittymisestään tietyn määrän 
kultaa. Tällaiset hahmot ovat yleensä taitavia taistelijoita tai 
jousimiehiä. He voivat olla myös velhoja, jotka ovat erityisen 
hyödyllisiä taisteluissa. Voit lisätä ryhmään myös tavallisia 
kuormajuhtia ja traggeja, jotka kantavat ylimääräisiä tarvikkeita. 
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Uutta!

Kaiken myyminen

Esineiden ostaminen ja myyminen
Eri puolilla maata on kauppoja, joihin voit myydä seikkailun 
aikana löytämiäsi esineitä. Näistä kaupoista voit myös ostaa 
aseita, haarniskoja, juomia, loitsuja ja muita esineitä. Jos on 
kulunut jonkin aikaa siitä, kun olet viimeksi käynyt kaupassa, 
kauppaan on voinut tulla uusia esineitä.

Kaupan tavaroiden tarkasteleminen
• Napsauta kauppiasta hiiren 

ykköspainikkeella. Napsauta sitten 
Shop (osta) -painiketta ja valitse, 
minkätyyppisiä esineitä haluat 
tarkastella (haarniskoja, aseita 
jne.). Osoittamalla esinettä saat 
näkyviin sen kuvauksen ja hinnan.

Joidenkin esineiden 
käyttämiseen vaaditaan riittävä 
Strength (voimakkuus)-, 
Dexterity (taitavuus)-, 
Intelligence (älykkyys)- tai Skill 
(taito) -taso. Esimerkiksi 
esinettä, jonka vaatimuksena 
on voimakkuus 12, voi käyttää 
vain hahmo, jonka 
voimakkuus on vähintään 12. 
Vaatimus näkyy punaisena, jos hahmolla ei ole esineen 
käyttämiseen tarvittavaa kykyä.

Esineen ostaminen tai myyminen
• Vedä esine kaupasta tavaravalikoimaan tai päinvastoin. Kulta 

vähennetään Total Party Gold (koko ryhmän kulta) -tililtä tai 
lisätään tälle tilille.

 Jos kulta ei riitä esineen ostamiseen, sitä ei voi valita. 
Esineen hinta on sama riippumatta siitä, oletko ostamassa 
vai myymässä. Jos esimerkiksi ostat miekan kymmenellä 
kultarahalla ja muutat mieltäsi, voit myydä sen takaisin 
kymmenellä kultarahalla. Vaihto-oikeus on voimassa vain 
ostosten ajan. Kun suljet Shop (kauppa) -paneelin, aseittesi 
arvo voi laskea.

Kaiken myyminen
Voit vaihtaa kaiken käyttämättömänä olevan saaliin 
kultaan uutta Sell All (myy kaikki) -painiketta 
käyttämällä. (Painike tulee näkyviin kauppiaan 
kuvan lähelle.) 

Juomien, ainutlaatuisten loitsujen ja henkiinherätyskääröjen 
säilyttäminen
• Napsauta Sell All (myy kaikki) -painikkeen vieressä olevaa 

nuolta ja valitse Sell all but potions, scrolls and unique spells 
(myy kaikki paitsi juomat, kääröt ja ainutlaatuiset loitsut)
luetteloruudusta.

Jos päätät säilyttää ainutlaatuiset loitsut, sinulle jää yksi kappale 
kutakin loitsua joko tavaravalikoimaan tai loitsukirjaan. Loitsun 
kaikki muut kopiot myydään pois.

Ryhmän hallitseminen
Ryhmässä voi olla enintään kahdeksan hahmoa. Kaikki ryhmän 
hahmot liikkuvat yhdessä ja samalla nopeudella rodusta ja 
luokasta riippumatta. Esimerkiksi ihmishahmot ja kuormajuhdat 
liikkuvat samalla nopeudella.

Yksittäisen hahmon valitseminen
• Napsauta hahmon kuvaa tai hahmoa.

Useiden hahmojen valitseminen (tai valintojen poistaminen)

• Pidä CTRL-näppäin alhaalla ja napsauta kutakin hahmoa tai 
hahmon kuvaa. Voit myös vetää osoittimella ympyrän ryhmän 
ympärille. Jos valitset useita ryhmän jäseniä ja haluat 
esimerkiksi avata oven, rikkoa säilytysastian tai puhua jollekin 
muulle hahmolle, toiminnon suorittaa se ryhmän jäsen, jonka 
alla on ympyrä (johtaja). Johtaja on se ryhmän jäsen, jonka 
valitset ensimmäisenä useita ryhmän jäseniä valitessasi.

Koko ryhmän valitseminen
• Napsauta Select Party (valitse ryhmä) -painiketta.
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Valitse ryhmä -painike

Poista ryhmän jäsen -painike

Näytä/piilota kenttäkomennot -painike

Seuraa ryhmän johtajaa -painike

Ryhmän muodostelma

Tähtäyskomennot

Hyökkäyskomennot

Liikkumiskomennot

Peruuta muodonmuutos -painike

Palauta olento -painike

Hyökkäyskomennot
Hyökkäyskomennoilla valitaan, miten hahmot hyökkäävät taistelun 
aikana.

v Attack Freely (hyökkää vapaasti) Hahmot voivat hyökätä 
vihollisolentojen kimppuun vapaasti.

v Defend (puolusta) Oletusasetus. Hahmot eivät voi hyökätä, mutta 
voivat puolustautua. Tämä asetus on hyödyllinen silloin, kun et 
halua yllyttää vihollista hyökkäämään.

v Hold Fire (tuli seis) Hahmo ei taistele, vaikka sen kimppuun 
hyökättäisiin. Tämä asetus on hyödyllinen, kun haluat vain juosta 
jonkin alueen läpi tai haluat pitää hahmon täysin hallinnassasi.

Hahmot auttavat vihollisia vastaan taistelevia muita ryhmän jäseniä 
ainoastaan, jos heille on annettu Attack Freely (hyökkää vapaasti) 
-käsky.

Tähtäyskomennot
Tähtäyskomennoilla valitaan, miten hahmot valitsevat kohteensa 
taistelun aikana.

v Target Closest (tähtää lähintä) Oletusasetus. Hahmo tähtää 
lähintä näkyvissä olevaa vihollista.

v Target Weakest (tähtää heikointa) Hahmo tähtää heikointa 
näkyvissä olevaa vihollista.

v Target Strongest (tähtää vahvinta) Hahmo tähtää vahvinta 
näkyvissä olevaa vihollista.

Liikkumis-, hyökkäys- ja 
tähtäyskomentojen määrittäminen
Kenttäkomentojen avulla voit hallita hahmon liikkumista, 
hyökkäämistä ja tähtäämistä taistelun aikana. Valitsemasi asetukset 
määrittävät hahmon oletuskäyttäytymisen. Jos määräät hahmon 
hyökkäämään, oletusasetukset ohitetaan ja hahmo hyökkää. Voit 
määrittää jokaiselle ryhmän hahmolle erilaiset asetukset.

Hahmon hyökkäyskäyttäytymisen muuttaminen
• Valitse vähintään yksi hahmo, napsauta View/HideField 

Commands (näytä/piilota kenttäkomennot) -painiketta
ja määritä liikkumis-, hyökkäys- ja tähtäyskomennot.

Ryhmän jäsenien muodonmuutosten peruuttaminen
• Valitse ryhmän jäsenet, joihin olet käyttänyt 

muodonmuutosloitsua ja napsauta kenttäkomentopaneelissa 
olevaa Untransform (peruuta muodonmuutos) -painiketta tai 
paina Y-näppäintä.

Esiin loihdittujen olentojen palauttaminen
• Voit palauttaa esiin loihditut olennot omaan maailmaansa 

napsauttamalla kenttäkomentopaneelissa olevaa Unsummon 
Creature (palauta olento) painiketta tai painamalla U-näppäintä.

Liikkumiskomennot
Liikkumiskomennoilla määritetään, miten hahmot hyökkäävät 
vihollisen kimppuun.

v Move Freely (liiku vapaasti) Hahmot voivat liikkua vapaasti ja 
hyökätä vihollisen kimppuun, vaikka vihollinen pakenisi 
maailman toiselle puolelle.

v Engage (hyökkää) Oletusasetus. Hahmot ryhtyvät taistelemaan, 
mutta pysyvät edellisen käskypaikan läheisyydessä.

v Hold Ground (pidä asemat) Hahmot pysyvät paikallaan eivätkä 
hyökkää, mutta puolustautuvat tarvittaessa. Jos määräät hahmon 
hyökkäämään, hahmo siirtyy uuteen paikkaan ja pysyy siellä.

Hahmot auttavat vihollisia vastaan taistelevia muita ryhmän jäseniä 
ainoastaan, jos heille on annettu Engage (hyökkää) tai Move Freely 
(liiku vapaasti) -käsky.
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HUOMAUTUS: jos Game Settings 
(peliasetukset) -asetuksista on valittu Allow 
players to pause the game (salli pelaajien 

pysäyttää peli) -vaihtoehto, kaikkien 
pelaajien peli pysähtyy, kun yksi pelaaja 

pysäyttää pelin.

MONINPELIT
Ryhmän liikuttaminen muodostelmassa
Kun ryhmässä on useita hahmoja, hahmojen järjestystä taistelussa 
voi hallita muodostelmien avulla.
Voit esimerkiksi määrittää kaikki ryhmän jäsenet seuraamaan 
vahvinta taistelijaa.

Kun ryhmä aloittaa taistelun, jokaisen hahmon käyttäytyminen 
määräytyy Field Command (kenttäkomento) -asetusten mukaan. 
Lisätietoja on tämän käyttöoppaan kohdassa ”Liikkumis-, 
hyökkäys- ja tähtäyskomentojen määrittäminen” (sivu 36).

Muodostelman valitseminen
• Valitse hahmot, jotka haluat asettaa muodostelmaan, ja valitse 

sitten haluamasi muodostelma.

Hahmot siirtyvät muodostelmaan samassa järjestyksessä, 
jossa hahmojen kuvat ovat. Muodostelman johtajan kuva on 
näytön yläosassa, ja muut ryhmän jäsenet sijoitetaan 
johtajan vasemmalle ja oikealle puolelle. Johtajan sijainnin 
osoittaa ympyrä, jonka sisällä on nuoli.

Ryhmän jäsenten järjestyksen muuttaminen
• Napsauta hahmon kuvaa ja muuta hahmojen kuvien järjestystä 

vetämällä.
(Hahmon kuva muuttuu vihreäksi, kun napsautat sitä ja pidät 
hiiren painikkeen alhaalla. Värin muutos tarkoittaa sitä,
että hahmon voi vetää uuteen paikkaan.)

Muodostelman etäisyyksien muuttaminen
• Valitse ryhmä, pidä hiiren kakkospainiketta alhaalla ja pyöritä 

hiiren rullaa.

Muodostelman kääntäminen
• Valitse ryhmä, pidä kakkospainiketta alhaalla ja liikuta hiirtä 

vasemmalle tai oikealle.

Moninpelin pelaaminen
Voit tuoda Dungeon Siege: Legends of Aranna -moninpeliin 
hahmoja Dungeon Siege -pelin yksin- tai moninpeleistä sekä 
Dungeon Siege: Legends of Aranna -yksinpeleistä. 

Dungeon Siege -pelin moninpeliä voi pelata enintään kahdeksan 
pelaajaa. Yhteyden voi muodostaa Internetin, lähiverkon (LAN-
verkon) tai ZoneMatch™-verkon kautta.

Yksinpelin NPC (ei-pelaaja) -hahmot eivät voi liittyä moninpelin 
ryhmään. Jos poistut pelistä ja palaat sen jälkeen jo tutkitulle 
alueelle, olennot ja aarteet tulevat uudelleen näkyviin. Joukkueet ja 
yksittäiset pelaajat voivat kilpailla keskenään keräämällä 
mahdollisimman paljon osumia (hirviöitä, pelaajia tai molempia).

Moninpeliin liittyminen ja uuden 
moninpelin aloittaminen
Sellaisen moninpelin luomiseen, johon muut voivat liittyä, tarvitaan 
isäntä. Isäntä luo moninpelin ja määrittää peliasetukset. Isännän 
tietokone on pelin palvelin. Jos pelaajia on useita, pelin isännäksi 
on suositeltavaa valita tehokkaimman tietokoneen omistaja. Jos 
isäntä poistuu pelistä, peli loppuu. Isäntä voi myös poistaa 
pelaajia. 

Alkuperäistä Dungeon Siege -peliä käyttävät pelaajat eivät voi 
osallistua peleihin, joiden isäntä käyttää Dungeon Siege: Legends 
of Aranna -peliä. Pelit, joihin et voi osallistua, näkyvät 
peliluettelossa punaisena.
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Avattava sijainnin luetteloruutu
Kartta-asetukset

Peliasetukset
Valitse hahmo

Moninpeliasetukset

Lopeta peli

Aloita peliLähetysasetuksetTilarivi

Keskustelutekstiruutu

Keskustelu-
ikkuna

Pelaaja

Moninpeliin liittyminen
1. Napsauta Main Menu (päävalikko) -valikon Multiplayer 

(moninpeli) -painiketta.
2. Valitse oikea yhteystyyppi:
v ZoneMatch-vaihtoehdossa muodostetaan yhteys Internet-

palvelimeen, jossa Dungeon Siegen pelaajat voivat pelata ja 
keskustella toistensa kanssa. Liity ZoneMatch-peliin 
napsauttamalla Games List (peliluettelo) -painiketta, 
valitsemalla luettelosta peli ja napsauttamalla lopuksi Join 
Game (liity peliin) -painiketta.

v Internet-vaihtoehdossa muodostetaan yhteys 
isäntätietokoneen IP-osoitteeseen Internetin kautta. Liity 
Internet-peliin kirjoittamalla isäntätietokoneen IP-osoite ja 
napsauttamalla Connect (yhdistä) -painiketta. Isännän IP-
osoite näkyy isännän Multiplayer Internet (Internet-
moninpeli) -ikkunan alaosassa.

v Network (lähiverkko) -vaihtoehdossa muodostetaan yhteys 
lähiverkkoon TCP/IP-protokollan avulla. Liity lähiverkkopeliin 
valitsemalla peli luettelosta ja napsauttamalla Join Game (liity 
peliin) -painiketta.

3. Valitse hahmo, luo uusi hahmo tai tuo olemassa oleva hahmo 
tallennetusta yksinpelistä. Moninpelissä voit pelata ihmisenä, 
kääpiönä, luurankona, utraenina tai puolijättiläisenä. Kaikkien 
pelaajien pitää valita jokin hahmo.

4. Valitse I’m Ready to Begin (olen valmis aloittamaan). Valmiina 
olevien pelaajien nimen vieressä näkyy valintamerkki. Kaikkien 
pelaajien on napsautettava I’m Ready to Begin (olen valmis 
aloittamaan) -painiketta, ennen kuin peli voidaan aloittaa.

Moninpelin aloittaminen
1. Napsauta Main Menu (päävalikko) -valikon Multiplayer 

(moninpeli) -painiketta.
2. Valitse oikea yhteystyyppi:
v ZoneMatch-vaihtoehdossa muodostetaan yhteys Internet-

palvelimeen, jossa Dungeon Siegen pelaajat voivat pelata ja 
keskustella toistensa kanssa.

v Jos valitset Internet-vaihtoehdon, isännöit Internetin kautta 
pelattavaa peliä ja muut pelaajat muodostavat suoran 
yhteyden tietokoneesi IP-osoitteeseen. Isännän IP-osoite näkyy 
isännän Multiplayer Internet (Internet-moninpeli) -ikkunan 
alaosassa.

v Jos valitset Network (lähiverkko) -vaihtoehdon, isännöit 
lähiverkossa pelattavaa peliä, jossa käytetään TCP/IP-
protokollaa.

3. Napsauta Host Game (uusi moninpeli) -painiketta. 
4. Valitse hahmo, luo uusi hahmo tai tuo olemassa oleva hahmo 

tallennetusta yksinpelistä. Moninpelissä voit pelata ihmisenä, 
kääpiönä, luurankona, utraenina tai puolijättiläisenä. Kaikkien 
pelaajien pitää valita jokin hahmo.

5. Kun kaikki pelaajat ovat valmiita, napsauta Start Game (aloita 
peli) -painiketta.

Kuoleminen
Jos hahmosi kuolee, voit jatkaa pelaamista haamuna ja etsiä 
temppelin tai pyhiinvaelluspaikan, joka palauttaa hahmon kuolleista. 
(Voit myös palata henkiin haamumuodosta, kun hahmon kuvassa 
näkyvä 60 sekunnin aikaraja on kulunut umpeen.) Jos isäntä poistuu 
pelistä, peli loppuu. Jos poistut tai isäntä poistuu pelistä, hahmojen 
ominaisuudet, taidot ja tavaravalikoima tallentuvat. Jos peliasetusten 
Drop on Death (pudota kuollessa) -asetukseksi on valittu Nothing (ei 
mitään), myös tavaravalikoiman esineet tallentuvat. Jos asetuksiksi 
sen sijaan on valittu Make Inventory Items Drop When Characters Die 
(pudota tavaravalikoima hahmon kuollessa), hahmon pitää pysyä 
mukana pelissä ja hankkia esineet takaisin, jotta ne tallentuisivat 
pelistä poistuttaessa. 
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HUOMAUTUS: Esine siirtyy vasta, kun molemmat 
pelaajat ovat napsauttaneet Accept (hyväksy) 
-painiketta. Siirto peruuntuu, jos jompikumpi 

pelaajista napsauttaa Cancel (peruuta) 
-painiketta. Jos siirto peruutetaan, tarjoamasi 
esine palautuu takaisin tavaravalikoimaasi.

Moninpelien tallentaminen
Kun tallennat moninpelin, peli tallentaa Journal (päiväkirja)-, Skill 
Level (taitotaso)- ja Inventory (tavaravalikoima) -tietosi. 

Tarkka sijaintisi maailmassa ei kuitenkaan tallennu. Voit kuitenkin 
aloittaa seuraavan pelin nykyiseltä tasolta valikosta valitsemastasi 
aloituspaikasta.

Keskusteleminen
Keskusteleminen toisten pelaajien kanssa
• Voit avata keskusteluruudun painamalla ENTER-näppäintä. 

Kirjoita viesti ja lähetä se painamalla ENTER-näppäintä. 

Esineiden vaihtaminen toisten pelaajien 
kanssa
Voit antaa muille pelaajille kultaa tai muita esineitä. Voit myös 
vaihtaa esineitä kultaan tai muihin esineisiin.

Kullan antaminen toiselle pelaajalle
• Avaa tavaravalikoima ja napsauta kultarahoja, valitse toiselle 

pelaajalle annettava kultamäärä ja napsauta lopuksi toisen 
pelaajan hahmon kuvaa.

Esineiden vaihtaminen
• Avaa tavaravalikoima ja napsauta esinettä, jonka haluat antaa 

toiselle pelaajalle. Napsauta lopuksi toisen pelaajan hahmon 
kuvaa. 

Ryhmän tietojen tarkasteleminen
Moninpeleissä pelaajat voivat tunnistaa muut pelaajat ja heidän 
joukkueensa nopeasti hahmojen yläpuolella olevista nimistä ja 
joukkuekilvistä. Nimen väri on valittujen peliasetusten mukainen.

v Team Play (joukkuepeli) ei ole valittuna, Player vs. Player (pelaaja 
vastaan pelaaja) ei ole valittuna: muiden pelaajien nimien väri on 
vihreä, eikä hahmojen yläpuolella ole joukkuekilpiä. 

v Team Play (joukkuepeli) on valittuna, Player vs. Player (pelaaja 
vastaan pelaaja) ei ole valittuna: joukkuetovereittesi nimien väri 
on vihreä, ja muiden joukkueiden jäsenten nimien väri on 
sininen. Kaikkien hahmojen yläpuolella on joukkuekilpi. 

v Team Play (joukkuepeli) ei ole valittuna, Player vs. Player (pelaaja 
vastaan pelaaja) on valittuna: muiden pelaajien nimien väri on 
punainen, eikä hahmojen yläpuolella ole joukkuekilpiä. 

v Team Play (joukkuepeli) on valittuna, Player vs. Player (pelaaja 
vastaan pelaaja) on valittuna: joukkuetovereittesi nimien väri on 
vihreä, ja muiden joukkueiden nimien väri on punainen. 
Kaikkien hahmojen yläpuolella on joukkuekilpi.

Nimien ja joukkuekilpien näyttäminen ja piilottaminen
• Paina HEITTOMERKKINÄPPÄINTÄ (‘). 

Kaikkien ryhmän jäsenten terveys- ja manailmaisinten näyttäminen
• Paina X-näppäintä.

Moninpelin tilastojen tarkasteleminen
• Paina KENOVIIVAVÄPPÄINTÄ (\). Pelaajien luettelo, joukkueet ja 

tärkeimmät pelitilastot tulevat näyttöön.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja Dungeon Siege: Legends of Aranna- sekä alkuperäisestä 
Dungeon Siege -peleistä on

• alkuperäisen Dungeon Siege -pelin ensimmäisellä CD-levyllä 
olevassa oppaassa (\Manuals\DSMANUAL.PDF).



44 45

TEKIJÄT
Mad Doc Software
Ydinryhmä: 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 ja 
Chris Wyman.
Muu työ: 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 ja Joe 
Wyman.
Juridiikka ja yritysasiat: Shaun 
McDermott, Melinda Gavin ja 
Nathan Raymond.
Mad Docin erityiskiitokset: 
Sandy Davis, Jaime Lane ja Duke, 
Grace Miriam Karr, Erin ”No Guns 
in Class” Maguire, Christine ja 
Max, Melina Murray, Jennifer ja 
Jackers Mysliwy, Lee Rosenberg, 
Sarah ”VV” Vivenzio, Joyce ja Art 
Wyman sekä Beaujomoe.
Gas Powered Games: 
LOA-työryhmä
Tuotannonjohtaja: Chris Taylor.
Grafiikka: Steven Thompson 
(taiteellinen johtaja), Kevin Pun 
(päällikkö), Dave Dunniway, 
John Gronquist, Scott Kikuta, Joe 
Kresoja, Darren Lamb, Carlos 
Naranjo ja Jason Robertson.
Suunnittelu: Jacob McMahon 
(päällikkö) ja Daniel Achterman.
Teknikot: Mike Biddlecombe, 
James Loe, Chad Queen ja Eric 
Tams.
Tasojen suunnittelu: Sarah 
Boulian (päällikkö), Christopher 
Burns, Morien Thomas, Dave 
Tomandl ja Ruth Tomandl.
Verkonvalvoja: Marshall Macy II.
Tuotanto: Bert Bingham, Jeremy 
Snook ja Steve Wartofsky.
Testaus: Paul Dahlke (päällikkö) 
ja Matthew A. Gillikin.
Hallinto: Michelle Lloyd ja Greg 
Stackhouse.
Erityiskiitokset: Dave Timoney.
Gas Powered Games: 
alkuperäinen työryhmä
Suunnittelija ja projektipäällikkö: 
Chris Taylor.
Tuottaja ja suunnittelija: Jacob 
McMahon.
Tekninen päällikkö: Bartosz 
Kijanka.
Visuaaliset suunnittelijat: Steven 
Thompson ja Mark Peasley.

Teknikot: Mike Biddlecombe, 
Scott Bilas, Bartosz Kijanka, 
James Loe, Chad Queen, Rick 
Saenz ja Adam Swensen.
Apulaistuottaja ja verkonvalvoja: 
Marsh Macy.
Peli-idean kehittäneet taiteilijat: 
Joe Kresoja, Kevin Pun, Darren 
Lamb ja Dave Dunniway.
Maaston ja maailman mallinnus: 
Dave Dunniway, Kevin Pun ja 
Brett Johnson.
Animaatio, mallinnus ja 
pintakuviointi: David ”Lee” 
Phemister, Joe Kresoja John 
Gronquist ja Carlos Naranjo.
Pintakuviointi ja kasvusto: 
Darren Lamb.
Maailman suunnittelu: Sarah 
Boulian, Jason ”Ernsie” Ernsdorff 
ja Brett Johnson.
Web-asiantuntija: Jason ”Ernsie” 
Ernsdorff.
Erikoistehosteet ja 
sisältötekniikka: Eric Tams.
Toimistopäällikkö: Michelle Lloyd.
Tuotantoapulaiset: Carlos 
Naranjo ja Michelle Lloyd.
Level Tasojen suunnittelijat: 
David Tomandl, Greg Romaszka, 
Christopher Burns, Erik Johnson 
ja Ruth Tomandl.
Tuotantokoordinaattori: Bert 
”Sleepy” Bingham.
Käsikirjoitus ja vuorosanat: 
Neal Hallford, Sarah Boulian, 
Bert ”Sleepy” Bingham ja Evan 
Pongress.
Pelinsisäiset tarinajaksot: Evan 
Pongress.
Tekninen dokumentaatio: Jeremy 
”Snooker” Snook.
Pelaajapalautteen käsittely: 
Darren ”Guttyr” Baker.
Muut tekniset tehtävät: Jessica 
Tams.
Alkuperäismusiikki: Jeremy 
Soule, Julian Soule ja Steve 
Smith (musiikkitekniikko, 
www.jeremysoule.com).
Äänisuunnittelu: Frank Bry.
Earthgate-työryhmä: Richard 
Smith, Steve Parrott, Pasha Smith, 
Beau Brennen, Kalev Tait, Travis 
Gray ja Laureen Hart.
Testaustyöryhmä: Jeremy 
”Snooker” Snook (päällikkö), 
Jason ”Freeze” Moerbe 
(testilaboratorion päällikkö), 
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 ja TJ Wright.

Erityiskiitokset: 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 ja Kimberly Taylor.
Lisäkiitokset: Cheryl Askeland, 
Don ”Argyle” Jacques, Microsoftin 
laitedivisioona, Casey Muratori, 
Greg ”NAFDA” Osterloh, Brett 
”Bambam” Parsons, Steve Rabin, 
Steve Snow, Dan Strandberg ja 
Paul Tozour.
Microsoft
Ohjelmapäällikkö: Bartosz Gulik.
Tuotesuunnittelu: Jon Grande ja 
Brett Schnepf.
Markkinointi: Christopher Lye.
Testauspäälliköt: Daland ”Strider” 
Davis, Chris ”Duckman” Liu II ja 
Jennifer Boespflug.
Testaajat: 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) ja Gayle Wiler 
(Volt).
Tiedustelun testaus: 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) ja Dustin Worrell (Volt).
Opas: Laura Hamilton, John 
Sutherland ja Tyler Mays.
Oppaan painoasun suunnittelu:
Todd Lubsen ja Doug Startzel 
(ArtSource).
Painatus ja tuotepakkaus: Liz 
Corcoran, Ernst Janson ja Darin 
Stumme (ArtSource).
Käyttötestaus: Ramon Romero, 
Jun Kim ja Elizabeth Fitterer 
(Siemens).
Lokalisointi: Declan MacHugh, 
Kazuyuki Kumai, Lana Peng ja 
David Serra (S&T Onsite).
Asiakastuki: Greg Frankovic.
Juridiikka: Jama Cantrell, Hubert 
Cheng, Sue Stickney ja Judy 
Weston.
Geopoliittinen strategia: Tom 
Edwards.

TUOTETUKITIETOJA 

Tuotetuesta on tietoja osoitteessa http://microsoft.com/support/. 

Voit aloittaa toimimalla seuraavasti:

• Voit etsiä tietyistä aiheista kertovia artikkeleita Microsoftin tietämyskannasta 
osoitteessa http://microsoft.com/support/.

• Voit kysyä neuvoa Microsoft-tukipalvelun ammattilaisilta Internetin välityksellä 
laatimalla kysymyksen osoitteessa 
http://support.microsoft.com/directory/onlinesr.asp. 

• Saat lisätietoja tuotteen yleisistä tukiperiaatteista osoitteessa 
http://support.microsoft.com/directory/productsupportoption.asp.

Kaikkialla maailmassa: Tuen saatavuus Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella saattaa 
vaihdella. Alueelliset yhteystiedot ovat osoitteessa http://support.microsoft.com/
international.aspx. Jos Microsoftilla ei ole tuotetukea maassasi tai asuinpaikassasi, ota 
yhteys siihen toimittajaan, jolta ostit Microsoft-tuotteen.

Ehdot: Microsoftin tuotetuen käyttäminen edellyttää kulloinkin käytössä olevien hintojen, 
käyttöoikeuksien ja ehtojen hyväksymistä. Microsoft varaa itselleen oikeuden tehdä 
muutoksia hintoihin, käyttöoikeuksiin ja ehtoihin ilman erillistä ilmoitusta.

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/


