
RR

Figur-/gruppkontroller
I...............Öppna/stäng utrustning.

B..............Öppna/stäng formelsamling.

Q .............Bläddra genom de vapen du är  
utrustad med och aktiva   
trollformler.

H .............Drick helande brygd.

M.............Drick manabrygd.

L ..............Visa/dölj etiketter för figurer.

CTRL+A ....Markera alla gruppmedlemmar.

G..............Skydda markerad figur.

S..............Avbryt pågående handling.

R..............Omfördela magiska brygder.

Kamerakontroller
– eller mushjul framåt.......................................................... Zooma ut kameran.
= eller mushjul bakåt ........................................................... Zooma in kameran.
Vänstra skärmkanten eller VÄNSTERPIL................................. Vrid kameran åt vänster.
Högra skärmkanten eller HÖGERPIL...................................... Vrid kameran åt höger.
Övre skärmkanten eller UPPÅTPIL......................................... Luta kameran nedåt.
Nedre skärmkanten eller NEDÅTPIL....................................... Luta kameran uppåt.
Håll den mittersta musknappen nedtryckt .............................. Vrid/luta kameran.

Följande är standardinställningarna för snabbtangenter. Om du vill se en fullständig
lista över snabbtangenter eller anpassa inställningarna klickar du på knappen Options 

[Alternativ] på Main menu [Huvudmenyn] (eller klicka på knappen Menu [Meny] i 
spelet och därefter på Options [Alternativ]), klicka på Input [Indata] och slutligen på 

Hotkeys [Snabbtangenter].

Formationskontroller
Håll höger musknapp nedtryckt och 
     vänsterklicka på............................................ Bläddra genom formationer.
Håll höger musknapp nedtryckt och flytta
     musen till vänster och höger........................... Ändra formationsorientering.
Håll höger musknapp nedtryckt och rotera sedan
     mushjulet ..................................................... Ändra formationens mellanrum.

Allmänna kontroller
BLANKSTEG
eller PAUSE..........Gör paus i spelet.
F9.......................Snabbspara spelet.
CTRL+S................Spara spelet.
F11 .....................Snabbinläsning av spel.
CTRL+L................Läs in ett spel.
Z.........................Plocka upp föremål från  

marken.
ALT .....................Visa/dölj etiketter för  

föremål på marken.
W .......................Minimera/maximera  

vapenpanelen.
TAB.....................Öppna/stäng megakartan.
F.........................Visa/dölj fältkommandon.

ESC.....................Hoppa över filmsekvenser  
och stäng öppna fönster.

X ........................Visa/dölj hälsonivå- och  
mananivåstaplar.

\.........................Visa/dölj statistik för  
flera spelare.

J .........................Öppna/stäng journal.
ENTER ................Chatta i spel med flera  

spelare.
SKIFT+ENTER ......Chatta med laget i spel för  

flera spelare.
CTRL+ENTER .......Chatta globalt i spel för  

flera spelare.
SKIFT+VÄNSTER- 
KLICKA................Anfall närmaste monster.
F10.....................Öppna spelalternativ.
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Säkerhetsinformation
Om anfall orsakade av ljuskänslighet
En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av epilepsiliknande anfall som kan 
utlösas av vissa visuella bilder, inklusive blinkande ljus eller mönster som kan finnas i 
videospel. Även människor som aldrig tidigare har drabbats av liknande anfall eller 
epilepsi kan lida av en icke diagnostiserad åkomma, som kan utlösa dessa 
”ljuskänslighetsanfall” medan de tittar på ett videospel.
Dessa anfall kan uppvisa olika symptom, inklusive yrsel, synstörningar, ryckningar i ögon 
eller ansikte, krampryckningar eller skakningar i armar eller ben, förvirring, oklarhet, eller 
tillfällig medvetandeförlust. Anfallen kan även orsaka medvetslöshet eller krampanfall, 
som kan leda till personskador vid fall eller hopstötning med föremål i närheten.
Sluta omedelbart att spela videospel och konsultera läkare om du upplever något av ovan 
nämnda symptom. Föräldrar ska hålla uppsikt över eller fråga sina barn om de upplevt 
något av ovan nämnda symptom – det är vanligare att barn och ungdomar drabbas av 
dessa anfall än vuxna.
Risken att drabbas av epileptiska anfall som orsakas av ljuskänslighet kan minskas 
genom att vidta följande försiktighetsåtgärder:
• Spela i ett välupplyst rum.
• Spela aldrig när du är sömnig eller trött
Rådgör med läkare innan du börjar spela om du eller någon släkting tidigare haft anfall 
eller lider av epilepsi.

Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och andra hänvisningar till webbplatser, kan 
ändras utan föregående avisering. Om ingenting annat anges är exempel på företag, organisationer, 
produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, människor, platser och händelser i detta dokument 
fiktiva. Inga associationer är avsiktliga, eller bör göras, till verkliga företag, organisationer, produkter, 
domännamn, e-postadresser, logotyper, människor, platser eller händelser. Det åligger användaren att 
följa alla tillämpliga lagar om upphovsrätt. Med reservation för att inte begränsa upphovsrätten, får 
ingen del av detta dokument kopieras, lagras eller introduceras i ett återvinningssystem, eller överföras 
i någon form eller med några metoder (elektronisk, mekaniskt, med fotokopiering, inspelning eller på 
annat sätt), eller i något syfte, utan uttryckligt tillstånd skriftligen av Microsoft Corporation.
Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra immateriella 
rättigheter som skyddar materialet i detta dokument. Utom i de fall detta uttryckligt medges skriftligen 
i något licensavtal från Microsoft, ger detta dokuments innehåll inte någon licens till dessa patent, 
varumärken, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter.
© & p 2003 Gas Powered Games Corp. Med ensamrätt. Gas Powered Games, GPG-logotypen, Dungeon 
Siege och Dungeon Siege: Legends of Aranna är varumärken som tillhör Gas Powered Games Corp. 
Allt upphovsrättsskyddat material i den här handboken tillhör Gas Powered Games Corp. och skyddas 
av amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning. Den här handboken får inte kopieras, 
mångfaldigas, översättas eller komprimeras till något elektroniskt medium eller någon maskinläsbar 
form utan föregående tillstånd från Gas Powered Games Corp.
Utgivet av Microsoft Corporation. Portions © Microsoft Corporation. Med ensamrätt. 
Microsoft, Windows, Windows NT, Microsoft Game Studios-logotypen och ZoneMatch är registrerade 
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Utvecklat av Mad Doc Software för Gas Powered Games och Microsoft Corporation. Mad Doc Software, 
Mad Doc® och Mad Doc-logotypen är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör 
Mad Doc Software, LLC. Med ensamrätt. Portions © Mad Doc Software, LLC. Med ensamrätt.
Namn på verkliga företag och produkter som nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

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

Använder Miles Sound System. Copyright © 1991-2003 av RAD Game Tools, Inc.
MPEG Layer-3-uppspelning ges med hjälp av Miles Sound System från RAD Game Tools, Inc. 
Ljudkomprimeringsteknik med MPEG Layer-3 licensierad av Fraunhofer IIS och THOMSON multimedia.
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BERÄTTELSEN FORTSÄTTER … Förödelsen som konflikten orsakade uppfyllde hela ön och 
förvandlade dess förut så vackra och grönskande skogar och 
djungler till skövlade och förtorkade ödemarker. De utraeanska 
städerna förföll alltmer när deras ledare inte längre kunde 
upprätthålla den standard som invånarna en gång hade åtnjutit. 
Maktkamper och uppror blev följden. 

Dagens Utraeans härskar inte längre över Aranna, eller ens över 
sitt eget örike, även om de fortfarande har kontrollen över många 
mäktiga och magiska uppfinningar. De är fortfarande en stolt ras, 
om än en ångerfull sådan.

Zaurask
Zaurask är en ras saurier som 
lurades ut ur djunglerna och 
träsken av Utraeans för 
många tusen år sedan. De 
utsattes för Utraeans magiska 
krafter och uppfinningar. Zaurask 
var till en början fogliga och lydiga 
och samtyckte till att arbeta för 
Utraeans av ren oskuld eller 
okunnighet. Men efter ett tag reste 
de sig mot sina överherrar och 
lyckades befria sig från det 
utraeanska väldet. De som försökte men 
inte lyckades rymma togs snabbt till fånga och blev slavar i 
de utraeanska städernas gruvor och fabriker. Det är inte svårt att 
förstå att Zaurask nu besitter ett djupt rotat hat mot Utraeans. De 
har plundrat och vanhelgat många uråldriga utraeanska byggnader 
och konstverk.

Zaurask lever i stammar och deras schamaner är mästare på att 
använda krafterna i den omgivande naturen för att anfalla deras 
fiender. Deras makt och styrka kommer från fysisk strid, och de 
flesta av krigarkasten bär ärr från sammandrabbningar med 
Utraean- eller Hassat-arméer, eller från rituell stridsträning. 
Zaurask är härdade krigare och är inte att leka med.

Under åren som gått har du hört berättelser om fantastiska 
äventyr, om hjältars korståg genom kungadömet Ehb och deras 
strider mot den hårdnackade Krug, mot giftiga slemvarelser och 
skräckinjagande zombier. Du har längtat efter att själv få uppleva 
äventyr medan du tillbringat tiden med att slipa dina färdigheter i 
den lugna garnisonsstaden Arhok.

Nu har du pusslat ihop en underlig berättelse och med hjälp av 
bitarna från en gammal sliten dagbok upptäckt att din mor och far 
också var hjältar kända för sina äventyr över hela kontinenten 
Aranna. Dagboken leder dig ut på en resa till en mystisk ö 
bräddfull med tusentals års historia. Här möter du märkliga 
primitiva varelser, som i vissa fall har varit i krig med varandra 
under lång tid.

En ö i konfl ikt
Utraeans
Utraeans är en uråldrig ras av mäktiga 
varelser som är ansvariga för mycket av 
magin i Aranna. För de allra första 
utraeanska äldste var bekvämlighet och 
trygghet viktigare än allt annat. Men 
efter årtusenden av makt och 
överlägsenhet lade Utraeans oavsiktligt 
grunden till sin egen nedgång genom 
en övermäktig tro på att deras magi och 
maskiner gjorde dem allsmäktiga och genom 
att förneka den destruktiva inverkan deras 
krafter hade på andra öraser. Liksom många 
andra stora civilisationer före dem tog 
Utraeans ingen hänsyn till de faror som 
uppstod ur deras undertryckande av 
Zaurask- och Hassat-raserna. Det ledde till 
många års strider mellan öns olika 
befolkningar.
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Hassat
Hassat är en infödd kattdjursras. De 
utraeanska trollkarlarna födde upp 
dem som en källa till billig arbetskraft 
samtidigt som de tog Zaurask till 
fånga. Efter att ha varit slavar i 
tusentals år uppnådde Hassat sin 
frihet under Rasernas krig och 
försöker nu bygga upp ett eget 
samhälle och en egen kultur.

Andra raser
Droc
Droc är en primitiv krokodilras som 
har varit relativt obemärkt av de 
övriga grupperna på ön. De 
tillbringar mycket av sin tid med att 
försöka blidka sin gud som kräver regelbundna, levande offer. De 
här aggressiva reptilerna bor i grottor och livnär sig på insjöalger 
och plankton, men älskar att smycka sig med benknotor, och 
särskilt mänskliga dödskallar. 

Half Giants [Halvjättar]
Förutom Utraeans, Zaurask, Hassat 
och Droc finns det en femte grupp på 
ön: halvjättarna. De kallar sig “The 
Children of the Mountain” (Bergens 
barn) men är faktiskt inflyttade 
till ön. Hur de kom hit och 
varför är höljt i dunkel. 

Halvjättarnas största 
rädsla är att de är de 
sista av sin ras. Det har gått 
många generationer sedan de sist 
hade kontakt med sitt hemland 
och deras avkomma har minskat 
för varje år. De tror att deras 
folk kommer att dö ut på den här 
fördömda ön full av galna trollkarlar och 
fruktansvärda experiment.

Den nutida ön
Efter generationer av krig och konflikter är både Hassat och 
Utraeans nära nog utrotade, medan Zaurask förökar sig på 
löpande band och har kommit upp i ett antal som är långt större 
än deras fiender. Det är bara en tidsfråga innan den sauriska rasen 
övermannar ön. Utraeans krafter och maskiner är så gott som 
uttömda och de måste lägga all sin kraft på att överleva från dag 
till dag. De har aldrig varit ett särskilt fruktsamt folk, och efter sina 
nederlag under Rasernas krig håller de nu sakta på att dö ut. Och 
med dem försvinner kunskapen om deras fantastiska maskiner.
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Nya!
Monster Beskrivning
Chitterskrag En enorm, imponerande korsning mellan 

eremitkräfta och kackerlacka.

Automatons Obarmhärtiga, skarpögda, mekaniska 
figurer.

Rune Guardian Ludna varelser med bleka, koliknande 
huvuden.

Droc Grottkrokodiler.

Fleshrender Demoniska köttätare och de odödas tjänare.

Skitterclaws Färggranna, icke-flygande och dödliga fåglar 
i strutsstorlek.

Scorpiot Jättelika robotskorpioner med magiska 
gaddar.

NYHETER Nya monster
Du kommer att känna igen en del av monstren i Aranna, men det 
finns också helt nya varelser att besegra.

I Dungeon Siege®: Legends of Aranna™ kommer du 
att upptäcka nya platser, unika trollformler och starka 
magiska brygder. Du kommer också att få nya sorters 
vapen och rustningar.

Nya platser
Kontinenten Aranna innefattar mer än bara kungadömet Ehb. Ditt 
äventyr startar i den lilla garnisonsstaden Arhok i Ehb. Den är 
omgiven av murar och vakttorn och består av några affärer, en 
taverna, några hus samt en lada. Invånarna är vänliga och har inget 
emot att ge dig information eller byta utrustning med dig.

När du har utforskat Arhok fortsätter äventyret när du förflyttas till 
en förbryllande ö. Den här ön ligger strax utanför Ehbs kust och sägs 
vara Utraeans förlorade kungarike, fyllt av saker du aldrig någonsin 
sett: nya vapen, nya rustningar, och givetvis, nya monster att strida 
mot!

Nya vapen och rustningar
De utraeanska vapnen avspeglar den magi och briljans som deras 
uppfinnare besitter och nu i Dungeon Siege: Legends of Aranna kan 
du kombinera olika rustningsdelar (skattkombinationer) och på så 
sätt tjäna in magiska förbättringar. Mer information finns i avsnittet 
“Utrusta med vapen och rustningar” (sidan 22) i den här handboken.

Nya trollformler
Du börjar din resa med att skaffa många av de trollformler som 
finns i kungadömet Ehb, men det finns även andra, okända 
trollformler! En del av de här trollformlerna beskrivs i “Förbereda 
trollformler för användning” (sidan 26) i den här handboken.

Ett nytt sätt att fl yga
Under resans gång kommer du att återupptäcka en manick som 
kallas Displacer [Flyttare]. De utraeanska trollkarlarna uppfann det 
här magiska transportmedlet när de lade grunden till ett 
handelsnätverk som omfattade alla Arannas länder.

För att flyttarna ska fungera krävs det att de finns i båda ändar av 
varje länk. Emellertid har många flyttare märkts av tidens tand och 
försämrats. Det kan vara så att en flyttare inte fungerar förrän du 
sätter i gång ännu en platta, och vissa 
fungerar inte alls. Glödande 
sfärer runt varje platta visar 
att apparaten är aktiv. 
Obelisker i närheten visar 
plattans mål.
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Nya funktioner
Utöver de nya föremålen och platserna i Dungeon Siege: Legends of 
Aranna kommer du också att få uppleva följande
spelförbättringar.

v Improved Control Groups [Förbättrade kontrollgrupper]
Öka din grupps effektivitet (särskilt magikernas) genom att 
använda de förbättrade kontrollgrupperna. Förutom att du kan 
växla mellan tio olika rutkombinationer för din grupp, kan du nu 
också använda kontrollgrupperna för att omedelbart växla mellan 
tio olika trollformler, även om formlerna inte är aktiva.

Så här registrerar och använder du kontrollgrupperna:
1.  Tryck på CTRL-tangenten och en siffra om du vill registrera  
 vilka rutor som är aktiva för tillfället för respektive   
 gruppmedlem. (De fyra rutorna finns till höger om varje   
 Character Portrait [Figurporträtt].) Då “registreras” en   
 uppsättning aktiva vapen och trollformler.

2.  När som helst kan du trycka på den aktuella    
 siffertangenten och aktivera den uppsättning av vapenrutor  
 och trollformler som du registrerade i steg 1.

Nu i DSLOA är du inte längre begränsad till de trollformler 
som är aktiva för stunden. Du kan registrera vilken trollformel 
som helst i Spell Book [Trollformelsamlingen] och växla till 
den när du vill. Använd den här funktionen när du snabbt vill 
växla mellan trollformler i och utom strid.

v Improved Tooltips [Förbättrad popupinformation]
Jämför snabba och långsamma attackvapens dödlighet med hjälp 
av den förbättrade popupinformationen. Varje vapens 
popupinformation visar nu den genomsnittliga skadan det 
åsamkat per 10 sekunders användning. Det besparar dig besväret 
att beräkna fördelarna med hastighetsnivå kontra skadenivå. 
Popupinformationen visar också föremålens priser så att du kan 
välja föremål efter bästa värde utan att behöva gå och handla i en 
butik.

v Redistributable Potions [Omfördelbara magiska brygder]
Klicka på knappen Redistribute Potions [Omfördela magiska 
brygder] längst ned på skärmen eller tryck på tangenten R om du 
vill ge alla gruppmedlemmar varsin del av gruppens magiska 
brygder. Magiker får alla manabrygderna medan närstridskrigare 
får flest helande brygder.

v Transformation Spells [Förvandlingsformler]
Förvandla dina magiker till mäktiga närstridskämpar med de nya 
förvandlingsformlerna. Upplev den världsomskakande kraften av 
att spela som en Rock Beast [Bergsodjur] eller försök att spela 
med en skorpions dödliga sting. 

v Orb Spells [Sfär-formler]
Använd nya sfär-formler som skapar mäktiga, magiska sfärer 
som cirklar runt dig och automatiskt väljer fiender i närheten som 
mål. På så sätt har du händerna fria i närstrider, avståndsstrider 
och för att använda ytterligare trollformler. 

v Imbued Items [Förtrollade föremål]
Håll ett öga på “förtrollade” föremål, rustningar och vapen De här 
specialföremålen gör dig avsevärt bättre i strid. Förtrollade 
föremål visas med en purpurfärgad bakgrund i din utrustning.

v Treasure Sets [Skattkombinationer]
Försök att hitta de sällsynta skattkombinationerna. De består av 
mellan tre och fem delar av vapen, rustningar och annan 
utrustning, och visas mot en blå bakgrund i din utrustning. Vart 
och ett av de sammanhörande magiska föremålen är kraftfullt för 
sig, men när de kombineras får de ytterligare bonusegenskaper.

v Off-Screen Attack Warnings [Anfallsvarningar]
Du kan hela tiden se de andra gruppmedlemmarnas status via 
den nya anfallsvarningen. Om gruppmedlemmarna anfalls när de 
inte syns på skärmen, kommer deras Character Portrait 
[Figurporträtt] att blinka orange som en uppmaning till dig att 
rusa till deras hjälp.

v Localized Attacks [Lokaliserade anfall]
Undvik att hamna i klorna på läskiga odjur av misstag genom att 
hålla in SKIFT när du anfaller. Då väljer dina figurer monstret 
närmast det område där du klickar som måltavla (lokaliserat 
anfall). När det inte finns några monster i närheten kan du hålla 
in SKIFT och högerklicka, så får dina figurer order om att bryta 
upp närmaste skattkista eller annan skattbehållare.
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v Knapparna Unsummon Creature och Untransform [Mana bort 
varelse och Förvandla tillbaka]
När du avbryter Combat Spells [stridstrollformler] får du bättre 
kontroll. Om du är på väg att bege dig in i strid och din Summon 
Spell [Frammanande trollformel] eller Transformation Spell 
[Förvandlingsformel] är nära att upphöra kan du använda 
knapparna Unsummon Creature [Mana bort varelse] eller 
Untransform [Förvandla tillbaka] som finns på Field Commands 
[Fältkommandon] för att upphäva trollformeln. Sedan kan du 
använda trollformeln igen och gå in i strid med full styrka.

v Glyph Traps [glyffällor]
Upplev tillfredsställelsen av att döda monster med de nya 
glyfformlerna. Om du placerar fem till tio glyfer på marken skapar 
du en dödlig fälla. Sedan är det bara att lura monstren mot sitt öde.

v Group Awareness [Gruppkännedom]
Se hur välutrustade gruppmedlemmar rusar till varandras hjälp. 
Figurer som du inte har beordrat att hålla sina positioner kommer 
att springa och hjälpa sina attackerade gruppkamrater.

v Backpacks [Ryggsäckar]
Du kan öka lasten som varje figur klarar att bära genom att 
använda nya ryggsäckar. Varje figur är begränsad till en ryggsäck. 
Högerklicka på ryggsäcken när du vill öppna den. Du kan också 
släppa ett föremål direkt ned i en stängd ryggsäck om du vill 
stoppa undan föremålet. Om det inte finns plats i din utrustning 
kommer föremålen som du plockat upp från marken att 
automatiskt hamna i ryggsäcken. 

v Sell All [Sälj allt]
Du kan snabbt omvandla allt undanlagt byte till guld med den nya 
knappen Sell All [Sälj allt] (visas i närheten av handelsmannens 
porträtt). Med hjälp av listrutan bredvid knappen Sell All [Sälj 
allt] kan du antingen sälja allt utom brygder, pergamentsrullar 
och unika trollformler (standardinställningen), sälja allt utom 
pergamentsrullar och brygder, sälja allt utom unika trollformler, 
eller helt enkelt bara sälja allt. Om du säljer något i din utrustning 
av misstag som du egentligen hade velat behålla låter 
handelsmannen dig köpa tillbaka det för samma pris som han/
hon betalat för det.

v Auto-Arrange Improvements [Ordna utrustning automatiskt]
Föremålen som medlemmarna i din grupp har i sina utrustningar 
kommer att ordnas automatiskt när de plockar upp nya föremål. 
Du behöver alltså inte längre flytta om deras utrustning manuellt 
för att bereda mera plats.

v Multiplayer Save [Spara spel med flera deltagare]
Upplev det förbättrade gruppspelet. Nu sparas din figurs 
journalstatus varje gång du går ur ett spel med flera deltagare. 
Spela med dina vänner och slutför alla uppdragen tillsammans!

v World Map [Världskarta]
Världskartan i DSLOA gör det lättare att verkligen förstå hur 
storslagen din resa är och mäta dina framgångar under spelets 
gång. Klicka på ikonen World Map [Världskarta] (eller tryck på 
SKIFT + TABB) så visas kartan. Varje gång du träder in i en ny 
världsregion avslöjas en ny del av kartan för dig. En etikett 
identifierar din nuvarande position i världen.

v Distinct Party Members [Distinkta gruppmedlemmar]
Ha roligt åt dina gruppmedlemmars distinkta personligheter. När 
du lägger till nya medlemmar i gruppen, pratar de med dig. Du 
kan slå av eller på deras kommentarer i menyn Options 
[Alternativ] genom att välja fliken Audio [Ljud], klicka på 
knappen More [Mer] och därefter klicka på knappen 
Voice Overs [Kommentarer].

v Tragg
Använd traggen, ett nytt packdjur 
med kraftfulla attacker och som 
kan bära nästan lika mycket 
byte som en mulåsna. Till 
skillnad från mulor blir 
traggerna snabbt trogna sina 
ägare och rusar i strid för att 
dräpa alla monster som 
hotar gruppen. Du kan också 
beordra traggerna att anfalla 
fiender. 
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Hälsonivåstapel

Figurporträtt

Mananivåstapel

Närstridsvapen

Avståndsvapen

Aktiva trollformler

Knappen Visa/dölj 
utrustning

Vapenpanelen

Kameraföljningsläget 
avstängt

Kompass

Minimera kompass

Knappen Visa/dölj strids- och 
formationsorder

Knappen Följ gruppledare

Knappen Visa/dölj fältkommandon

Knappen Öppna/stäng spelmenyn

Knappen Öppna/stäng journal Knappen 

Öppna/stäng megakartan

Knappen Öppna/stäng världskartan

Beskrivande text

Statusfält

Knappen Drick manabrygd

Knappen Drick helande brygd

Knappen Gör paus i/återgå till Dungeon Siege

Knappen Skicka iväg gruppmedlem

Knappen Markera grupp

Knappen Plocka upp föremål

Knappen Omfördela magiska brygder

Knappen Visa/dölj föremålsetiketter

Knappen Mana bort varelse

Knappen Förvandla tillbaka

KOMMA IGÅNG

Installation
Sätt i CD-skiva 1 med Dungeon Siege: Legends of Aranna i CD-
enheten och följ sedan instruktionerna som visas på skärmen. Följ 
de här stegen om installationsprogrammet inte startas automatiskt:

1. Klicka på Start, peka på Inställningar, och klicka sedan på 
Kontrollpanelen.

2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.

3. I dialogrutan Lägg till/ta bort program väljer du Lägg till nya 
program, klickar på knappen CD eller diskett och följer sedan 
instruktionerna som visas på skärmen.

Börja spela
Så här startar du Dungeon Siege: Legends of Aranna
• Klicka på Start, peka på Program, peka på Dungeon Siege: 

Legends of Aranna och klicka sedan på Dungeon Siege: 
Legends of Aranna.

Ge dig av på din resa
Om du vill vandra genom Aranna på egen hand gör du följande:
1. Klicka på Single Player [En spelare].

2. Klicka på Start New Game [Starta nytt spel].

3. Klicka på pilknapparna och välj din figurs kön och utseende. 
Manliga och kvinnliga figurer är lika starka och skickliga.

4. Skriv ett namn för din figur och klicka sedan på Next [Nästa].

5. Välj Legends of Aranna i listan över kartor och klicka sedan på 
Next [Nästa].

6. Ställ in svårighetsgraden. Du kan använda menyn Options 
[Alternativ] om du vill ändra svårighetsgraden senare.

Om du vill spela med andra spelare via Internet eller ett lokalt 
nätverk (LAN) läser du avsnittet “Spela med flera spelare” 
(sidan 39)i den här handboken.
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Överlevnadstips
Då din värld drabbas av en katastrof ger du dig av på en svår färd 
över ön i hopp om att besegra den okända ondska som övertagit 
den, och i hopp om att på vägen bli en hjältemodig krigare, 
bågskytt eller magiker.

Här följer en snabb översikt över vad du behöver veta, när du ger 
dig av på ditt äventyr. En lista med snabbtangenter finns på 
baksidan av omslaget.

v Håll koll på “health” [din hälsonivå] (röd stapel bredvid 
Character Portrait [Figurporträttet]). Om du är skadad och din 
hälsonivå sjunker till noll blir du medvetslös och det kan hända 
att du dör. Du återfår långsamt hälsan med tiden.

v Håll koll på “mana” [din mananivå] (blå stapel bredvid 
Character Portrait [Figurporträttet]). När du lägger en trollformel 
sänks din mananivå. Om din mana tar slut, kan du inte 
använda trollformler. Du återfår långsamt mana med tiden.

v Spara spelet regelbundet. Om du just överlevt en stor strid eller 
är på väg att gå in i ett område som ser farligt ut, bör du spara 
spelet. Om du dör kan du läsa in det sparade spelet så att du 
inte behöver börja om från början. Snabbspara spelet genom att 
trycka på F9.

v Gör paus i spelet. Undvik överraskningsanfall genom att göra 
paus i spelet när du hanterar utrustningen eller Spell Book 
[Trollformelsamling]. Gör paus i spelet genom att trycka på 
BLANKSTEG eller PAUSE.

v Håll rätt kurs. Använd kompassen och Megamap 
[Megakartan], lägg märke till landmärken i naturen och håll dig 
till de upptrampade stigarna.

v Undvik bakhåll. Det kan hända att du ser varelser innan de 
lägger märke till dig och anfaller dig. Om du ser en stor grupp 
varelser bör du se till att du är redo för strid innan du kastar dig 
över dem. Alternativt kan du använda avståndsfigurer till att 
lura medlemmar i stora grupper till platser där de kan 
bekämpas utan att deras kamrater blandar sig i.

v Kom ihåg att fly tillbaka till områden du känner till. Spring 
inte in i ett okänt område där det kan finnas ännu fler varelser 
som anfaller dig.

v Utnyttja fiendens svagheter. Om du slåss mot en varelse som 
måste komma nära dig för att kunna slå dig, kan du använda 
pilbåge eller trollformler och anfalla den från långt avstånd. Om 
en varelse anfaller dig med pilbåge, kan det däremot vara en 
god idé att gå i närstrid.

v Använd det vapen, som lämpar sig bäst för situationen. 
Närstridsvapen, t.ex. yxor och svärd, är effektiva i närstrid. 
Avståndsvapen, t.ex. pilbågar, är effektiva från håll. Bläddra 
bland vapen som du är utrustad med genom att trycka på Q.

v Skydda svaga gruppmedlemmar med hjälp av formationer. 
Försök ha mulåsnor och svaga figurer längst bak i din grupp
eller i mitten av en formation.

Anpassa spelalternativ, snabbtangenter 
och statusfältet
Du kan ställa in grafik-, ljud-, mus- och snabbtangentsalternativ 
enligt dina egna önskemål.

Så här anpassar du spelalternativen:
• Klicka på Options [Alternativ] på Main menu [Huvudmenyn]. 

Alternativt klickar du på knappen Game Menu [Spelmeny] i 
statusfältet och klickar sedan på Options [Alternativ].

Om du vill veta mer om ett alternativ kan du peka på det. Hjälptext 
visas på skärmen. 

Standardsnabbtangenterna finns i en lista på baksidan av den här 
handboken.

Statusfältet är ett område där meddelanden visas när du pekar på 
vissa föremål på skärmen. Statusfältet visas som standard på 
skärmens nedre del. 

Så här fl yttar du statusfältet:
• Dra och släpp det överst på skärmen.
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Närstridsvapen

Avståndsvapen

Vapenpanelen

Knappen Visa/dölj utrustning

Mananivåstapel

Figurporträtt

Hälsonivåstapel
Aktiva trollformler

OBS! Instruktionerna i den här handboken 
förutsätter att du vänsterklickar 

(standardinställningen för musen) när du 
utför kommandon.

OBS! Om du väljer en tom ruta för 
närstridsvapen slåss du med knytnävarna. 

Tryck på Q om du vill bläddra genom de vapen 
du är utrustad med.

TA DIG FRAM ÄVENTYRA

Så här väljer du vapen och trollformler:
• I vapenpanelen klickar du på vapnet eller trollformeln du vill 

använda.

Så här visar du trollformlerna i din Spell Book [Formelsamling]:
• I vapenpanelen klickar du på en trollformelruta, håller 

musknappen nedtryckt och väljer sedan en trollformel i listrutan. 

Så här minimerar och maximerar du Weapons panel 
[Vapenpanelen]:
• Tryck på W. När vapenpanelen är minimerad visas endast det 

aktiva vapnet eller den aktiva trollformeln. Du kan fortfarande 
trycka på Q för att växla mellan vapnen och trollformlerna.

Styra kameran
Kompassen anger åt vilket håll kameran är riktad.

Så här vrider du kameran:
• Flytta pekaren till skärmens vänstra eller högra kant eller 

använd piltangenterna.

Så här lutar du kameran:
• Flytta pekaren till skärmens övre eller nedre kant (du kan även 

hålla in mushjulet eller den mellersta musknappen och sedan 
flytta musen när du vill vrida eller luta kameran).

Så här zoomar du in och ut i vyn:
• Bläddra med mushjulet eller tryck på MINUS (–) eller LIKA 

MED (=).

Så här stänger du av kameraföljningsläget:
• Tryck på T.

Använda Megamap [Megakartan]
Med hjälp av megakartan kan du få en överblick över omgivningen 
i en vy ovanifrån och över ett större område Områden som du inte 
har utforskat visas inte. Olika ikoner motsvarar figurer och skatter 
i närheten så att du kan fortsätta spela från megakartan. Fiender 
visas med en röd cirkel omkring sig, när du pekar på dem. 
Behållare, dörrar och hemliga områden visas inte.

Så här öppnar och stänger du megakartan:
• Klicka på knappen Megamap [Megakarta] i statusfältet eller 

tryck på TABB.

Flytta din figur
Vänsterklicka på en plats på skärmen så går din figur till den 
platsen. 

Välja vapen och trollformler
De vapen och trollformler som du utrustat dig med visas i Weapons 
panel [Vapenpanelen] bredvid Character Portrait [Figurporträttet], så 
du kan enkelt välja vad du vill använda. Om du vill veta mer om vilka 
vapen och trollformler som visas kan du läsa avsnitten “Utrusta med 
vapen och rustningar” (sidan 22) och “Förbereda trollformler för 
användning” (sidan 26) i den här handboken.
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Nya!

OBS! När du drar en brygd till
figurporträttet placeras den i

den figurens utrustning.
Figuren dricker inte av den.

Anfalla
Du slår automatiskt tillbaka om du blir anfallen av en varelse. Om du 
använder en pilbåge eller en trollformel som fungerar på avstånd 
anfaller du automatiskt när en varelse kommer inom anfallsräckvidd. 
Du kan ändra din figurs anfallsbeteende. Läs mer i avsnittet “Ange 
förflyttnings-, anfalls- och målvalsorder” (sidan 36) i den här 
handboken.
Du kan inte anfalla andra figurer i din grupp eller icke-spelade figurer 
(NPC) direkt. 

Så här anfaller du:
• Vänsterklicka på en varelse (eller tryck på SKIFT och klicka nära 

varelsen). Du behöver bara klicka en gång. 

Öppna behållare och dörrar
Tunnor, kistor och andra behållare kan ibland innehålla skatter om du 
slår sönder eller öppnar dem. När du pekar på ett föremål som du kan 
slå sönder, ändras pekaren till en hammare. När du pekar på en 
behållare eller en dörr som du kan öppna ändras pekaren till en hand.

Så här öppnar du en behållare eller en dörr:
• Vänsterklicka på föremålet (eller tryck på SKIFT och klicka nära 

föremålet). Om du vill stänga en öppen dörr vänsterklickar du en 
gång till på dörren.

Plocka upp skatter
När du dödar en varelse eller öppnar en behållare kan skatter som 
vapen, rustningar, trollformler eller guld falla till marken.

Så här visar du ett föremåls namn:
• Peka på föremålet. Namnet visas i statusfältet. Visa eller dölj 

etiketter på skärmen för alla föremål i närheten genom att klicka 
på knappen View/Hide Item Labels [Visa/dölj etiketter för 
föremål] i statusfältet.

Så här plockar du upp ett föremål och lägger till det i utrustningen: 
• Vänsterklicka på föremålet. Du kan även högerklicka på föremålet 

så att det fastnar på pekaren och sedan släppa föremålet på 
figuren, som du vill ge föremålet till.

Så här plockar du upp fl era föremål:
• Klicka och dra pekaren runt föremålen och vänsterklicka sedan på 

ett av föremålen (eller tryck på Z-tangenten eller klicka på 
knappen Collect Items [Plocka upp föremål] i statusfältet).

Dricka en magisk brygd
När du dricker en helande brygd eller en manabrygd, tar du bara en 
så stor slurk som behövs för att återställa din hälsa eller din mana. 
Resten av brygden blir kvar i flaskan och kan drickas senare. 

Så här häller du innehållet i en fl aska över i en annan:
• I panelen Inventory [Utrustning] drar du en delvis full flaska till 

en annan.

Så här dricker du en helande brygd eller en manabrygd:
• Klicka på knappen Drink Health Potion [Drick helande brygd] 

eller på Drink Mana Potion [Drick manabrygd] i statusfältet. 

 Alla gruppmedlemmar som är markerade och som har den 
önskade brygden i sin utrustning dricker av brygden. Om du 
är i strid dricker endast de gruppmedlemmar som har mindre 
än 50 % hälsa eller mana kvar.

Så här omfördelar du brygderna:
• Klicka på knappen Redistribute Potions    
 [Omfördela magiska brygder] i statusfältet   

 (eller tryck ned tangenten R)  

 så omfördelas brygderna i hela gruppen. Gruppmedlemmarna 
får de brygder som passar deras färdigheter. Magiker får t.ex. 
flest manabrygder och krigare får flest helande brygder.
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Nya!

Knappen Ordna utrustning 
automatiskt

Din grupps totala mängd guld

RyggsäckspanelUtrustningspanelFigurpanel

Färdigheter

Figur-
egenskaper

Backpack

OBS! När du drar en brygd till
figurporträttet placeras den i

den figurens utrustning.
Figuren dricker inte av den.

Så här släpper du eller ger bort ett föremål:
• Klicka på föremålet i utrustningen och klicka sedan på marken 

eller en annan figurs figurporträtt (eller dra och släpp föremålet 
till marken eller till en annan figurs figurporträtt).

Så här släpper du ett föremål till marken:
• Håll CTRL nedtryckt och klicka sedan på ett föremål i 

utrustningen. Om mer än en utrustning är öppen, flyttas 
föremålet till nästa utrustning.

Hantera utrustning
När figurer plockar upp föremål från marken, läggs de till i deras 
utrustning. Figurerna bär med sig föremålen tills de använder dem, 
säljer dem, ger dem till en annan figur eller kastar dem på marken. 
Varje föremål som de plockar upp tar upp plats i deras utrustning. 
När utrustningen är full kan figuren inte bära fler föremål. Om du 
vill ha information om hur du köper mulåsnor som kan bära 
extraföremål kan du läsa avsnittet “Lägga till en figur eller en 
mulåsna till din grupp” (sidan 32) i den här handboken. 

Så här öppnar du en fi gurs utrustning:
• Klicka på knappen View/Hide Inventory [Visa/dölj 

utrustning] bredvid figurporträttet. Alternativt kan du klicka på 
porträttet igen när du har markerat det.

Så här öppnar du utrustningen för fl era gruppmedlemmar:
• Håll CTRL nedtryckt, markera gruppmedlemmarna och tryck 

sedan på I. Om du markerat fyra eller fler figurer öppnas varje 
figurs utrustning i förminskat format.

Så här öppnar du utrustningen för alla gruppmedlemmar:
• Markera alla gruppmedlemmar genom att klicka på knappen 

Select Party [Markera grupp] och tryck sedan på I.

När du pekar på ett föremål i någons utrustning, visas föremålets 
namn och en beskrivning av det. I beskrivningen anges den minsta 
och största skada ett vapen kan åsamka en fiende (beroende på 
hur bra utrustad fienden är) och hur långt det når om det är ett 
avståndsvapen. Den här popupinformationen visar också ett 
vapens genomsnittsskada över 10 sekunder.

Längst upp i utrustningen visas hur mycket guld din grupp har. Alla 
medlemmar i din grupp delar på allt guld.

Så här ordnar du en utrustning automatiskt
• Klicka på knappen Auto-arrange Inventory [Ordna utrustning 

automatiskt] längst upp i utrustningen.
Så här använder du en ryggsäck:
• Högerklicka på ryggsäcken i en utrustning om du   
 vill öppna Ryggsäckspanelen och visa innehållet i   

 ryggsäcken. När panelen är öppen kan du dra och   
 släppa föremål med musen in i eller ut ur   
 ryggsäcken, precis som du kan göra med   
 utrustningen för flera gruppmedlemmar. 

När du vill stänga ryggsäckspanelen högerklickar du på ryggsäcken 
igen.
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Avståndsvapen Hjälm Trollformelsamling

Knappen 
Öppna/stäng 
trollformelsamling

Handskar

Amulett

Brynja

Sköld

Stövlar

Knappen VisaNärstridsvapen

Utrustningspanel
Ringar

Utrusta med vapen och rustningar
Det finns två typer av vapen: närstridsvapen och avståndsvapen.

v Melee weapons [Närstridsvapen] används i närstrid för att 
sticka, hugga eller krossa fienden. Du håller närstridsvapnet i 
handen när du anfaller. Vanliga närstridsvapen är bl.a. yxor, 
klubbor, svärd, dolkar, stridshammare, stridsklubbor, spiror, liar 
och stavar.

v Ranged weapons [Avståndsvapen] används vid anfall från håll 
genom att avfyra en projektil. Vanliga avståndsvapen är bl.a. 
pilbågar, armborst och eldvapen. Pilarna till pilbågar tar aldrig 
slut.

v Armor [Rustning] minskar den skada du råkar ut för i strid. 
Det finns olika slags rustningar, bl.a. brynjor, sköldar, hjälmar, 
stövlar och handskar, och alla kan vara gjorda av en mängd 
olika material. Vissa föremål har inbyggda magiska egenskaper 
som skyddar dig ytterligare. Du kan inte använda sköld 
samtidigt som du använder ett tvåhandsvapen. Däremot ger en 
sköld i din utrustning fortfarande magiskt skydd när du 
använder ett tvåhandsvapen.

Innan du kan använda vapen, trollformler, rustningar och andra 
föremål måste du utrusta din figur med dem genom att placera 
dem i utrustningspanelen (nere till vänster i utrustningen). Om du 
plockar upp ett närstridsvapen, avståndsvapen eller rustning och 
inte redan har den typen av föremål i din utrustning utrustas du 
automatiskt med den så att du kan använda den genast. Däremot 
förbereds inte trollformler automatiskt för användning när du 
plockar upp dem. Om du vill veta mer om det här kan du läsa 
avsnittet “Förbereda trollformler för användning” (sidan 26) i den 
här handboken.

Så här utrustar du dig med föremål och lägger undan föremål:
• Klicka på knappen View/Hide Inventory [Visa/dölj 

utrustning] bredvid figurporträttet och dra sedan ett föremål 
från utrustningen till utrustningspanelen (nere till vänster i 
utrustningen). Föremålet hamnar i rätt ruta oavsett var på 
utrustningspanelen du släpper det.

 Du kan vara utrustad med ett närstrids- och ett 
avståndsvapen samtidigt så att du snabbt kan växla mellan 
dem. Om du ska kunna använda trollformler måste du vara 
utrustad med en trollformelsamling. Om du vill veta mer om 
trollformler kan du läsa avsnittet “Förbereda trollformler för 
användning” (sidan 26) i
den här handboken.

Så här visar du din fi gur med utrustade föremål:
• Klicka på knappen View [Visa] (nederst på utrustningspanelen), 

håll musknappen nedtryckt och rör sedan musen åt vänster eller 
åt höger.
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Nya! Nya!

Vapen Beskrivning
Sai Trebladig dolk som används i attacker med 

kraftiga slag.

Claws [Klor] Långa klor som fästs på handen och används i 
närstrid.

Jade Staff 
[Jadestav]

Stav gjord av öns jade och förtrollad med 
magiska trollformler.

Open Mace 
[Öppen spikklubba]

Zauraskiskt vapen vars huvud består av en 
serie koncentriska ringar.

Hassat Scimitar 
[Hassat-kroksabel]

Ett Hassat-vapen i form av en hillebard med ett 
livsfarligt, krökt blad i ena änden.

Scythe of Angk 
[Angks lie]

En stav som ibland fångar upp en blixt från 
himlen när den slår till mot fienden.

Gas Gun [Gasgevär] Tubformat gevär som sprejar stora moln av 
dödlig gas.

Napalm Gun 
[Napalmgevär]

Goblin-vapen som skjuter flammande eldmoln.

Zaurask Snakebite 
[Zauraskiskt 
ormbett]

Stort ormformat svärd.

Rustning Beskrivning
Zaurask Hide 
[Zauraskisk 
hud]

Gjord av hudarna från ödlefolket. Hassat-krigarna bär 
Zaurask-hudar som en symbol för deras förakt för 
sina gamla fiender.

Spidersilk 
[Spindelsilke] 

Rustningarna av spindelsilke vävs av gigantiska 
spindlar och är extremt lätta och otroligt starka.

Shell 
[Snäckskal]

Består av skal som hålls ihop av rep eller tvinnat 
garn. I snäckskalsrustningar av lägre kvalitet finns 
det små glipor som fienden kan tränga igenom, men 
rustningarna av högre kvalitet håller ihop ordentligt 
och är lättare än pansarrustningar. Det krävs stor 
smidighet för att kunna röra sig väl i 
snäckskalsrustningen.

Beaded 
[Pärlbelagd]

Den pärlbelagda rustningen består av en komplex väv 
med detaljerade och invecklade pärlmönster. Den är 
både stark och effektiv.

Cured Leaf 
[Härdat blad]

Gjord av härdade blad från djungelträd. Segare än 
läderrustningar och innehåller dessutom helande 
egenskaper. Bladrustningens åtsittande passform 
kräver att bäraren är mycket smidig.

Alloy 
[Legering]

Rustningar av legerade metaller betecknas efter deras 
olika färger: cyan, ockra och koppar. De mer 
fulländade legerade rustningarna är täckta av 
inristningar och symboler.

Flywing Flugvinge-rustningen tillverkas av insektsvingar och 
sys ihop med spindelsilke. Den är nästan 
genomskinlig och så gott som oförstörbar. Den 
favoriseras av avståndskrigare på grund av sin 
förmåga att stoppa projektiler. Dess komplicerade 
fogar kräver att bäraren är mycket smidig.

Ceramic 
[Keramik]

Keramiska rustningar består av plattor, skärvor och 
pärlor av keramik som fästs på den vävda stommen. 
Keramiska rustningar gör bäraren nära nog osårbar. 
Som alla vävda rustningar innebär de komplicerade 
knutarna och det myckna underhållet att bara de 
mest intelligenta figurerna klarar av att använda 
keramiska rustningar.

Nya vapen
Det finns många nya vapen i Dungeon Siege: Legends 
of Aranna som aldrig tidigare har skådats i 
kungadömet Ehb. Här är några av dem:

Nya typer av rustningar
De isolerade Utraeans tillverkade sina rustningar av de 
material som gick att få tag på lokalt. Under 
äventyrens gång kommer du att upptäcka helt nya 
typer av rustningar. Här är ett litet urval:
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Nya!
Aktiva trollformler

Formelsamlingspanel

Förbereda trollformler för användning
När du plockar upp eller köper en trollformel läggs den i 
utrustningen. Innan du kan använda trollformeln måste du vara 
utrustad med en Spell Book [Formelsamling], och sedan måste 
trollformeln läggas till i formelsamlingen.

Du kan bära med dig flera formelsamlingar i utrustningen men du 
kan bara använda en åt gången. En formelsamling kan innehålla upp 
till 12 trollformler. De trollformler som ligger i de två första rutorna är 
aktiva och visas i trollformelrutorna bredvid figurporträttet. Du kan 
inte lägga till samma trollformel flera gånger i samma formelsamling. 
En del formler kräver att du nått en viss skicklighetsnivå i antingen 
naturmagi eller stridsmagi innan du kan använda dem.

Så här hämtar du en trollformelsamling:
• Dra en trollformelsamling från din 

utrustning till utrustningspanelen 
(nedtill till vänster om utrustningen).

Så här lägger du till en trollformel i 
trollformelsamlingen:
• Högerklicka på trollformeln eller dra 

och släpp den till formelsamlingen.

Så här tar du bort en trollformel ur 
formelsamlingen:
• Dra och släpp trollformeln från din 

formelsamlingspanel tillbaka till 
utrustningen.

Det finns två typer av trollformler: Nature 
[Natur] och Combat [Strid]. När du 
använder trollformler av någon typ, ökar 
din färdighet i antingen naturmagi eller 
stridsmagi. När du blir skickligare på att 
använda magi, blir de trollformler som du 
lärt dig mer kraftfulla.

Du kan inte anfalla andra figurer i din 
grupp direkt med offensiva trollformler. Du 
kan däremot lägga goda trollformler, t.ex. 
Healing Hands [Handpåläggning] och 
Resurrect [Återupplivning] på andra gruppmedlemmar.

Nature Magic [Naturmagi]
Naturmagiker kan åsamka skador med stor precision, något som 
minskar risken för oavsiktliga skador på allierade i närheten eller 
på terrängen. De är mästare på trollformler som stöder och 
förstärker din grupp, och de är ovärderliga i situationer där enkel 
råstyrka inte räcker till. 

Combat Magic [Stridsmagi]
Stridsmagiker är mästare på förödelse och kan ödelägga stora ytor. 
De är också skickliga på att använda kraftfulla trollformler som 
förstärker din grupp.

Nya trollformler
Här är bara en bråkdel av de nya trollformler som du 
hittar i Dungeon Siege: Legends of Aranna:

Nature Magic [Naturmagi] 
Diminution [Minskning]. Reducerar fiender till 1/3 av 
deras normala storlek. Offrets anfall och skadeverkan 
reduceras på samma sätt till en tredjedel.

Light of Chadek [Chadeks ljus]. Förblindar offret tillfälligt 
genom att en virvlande ljusfläck snurrar kring offrets huvud. 
Medan effekten verkar kommer offret att missa nästan alla 
närstridsattacker (offrets träffprocent är bara 5 % av den 
normala) och träffa dåligt även vid avståndsattacker.

Orb of Frost [Frostsfär]. Skapar en lysande blå sfär som 
kretsar kring den som använder trollformeln och skickar 
iväg kraftfulla froststötar mot fiender i närheten.

Mindflare [Sinnesfladder]. Ett flerfärgat flammande klot 
skjuter ut ur händerna på den som använder trollformeln 
och dansar i väg längs med marken. Till slut stannar klotet 
och ligger still. Alla fiender i närheten kan lockas att jaga 
klotet som om det vore deras fiende och svärmar omkring 
det när det landar. Den hypnotiska sfären exploderar inom 
kort efter att den har landat och orsakar skada i området.

Summon Barkrunner [Frammana barklöpare]. Frammanar 
en trädlik varelse som kämpar för gruppen.
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Combat Magic [Stridsmagi] 
Slow Crowd [Långsamhet]. Fryser/sänker snabbheten hos 
fiendemonster och orsakar på så sätt skada.

Taduza’s Trance [Taduzas trans]. Fryser alla fiender inom 
räckhåll en kort stund. Den här trollformeln är särskilt 
användbar när du är omringad av fiender.

Summon Ursae [Frammana ursae]. Frammanar en stor 
björnzombie som anfaller dina fiender.

Clone [Klon]. Frammanar en kopia (tvilling) av personen 
som använder trollformeln, som anfaller fienden och tar 
emot attacker i stället för dig. Tvillingen utrustas med det 
som fanns i personens fyra vapenrutor när denne använde 
trollformeln.

Zorkon’s Bonecrusher [Zorkons benkrossare]. Kastar i väg 
en magisk avståndsattack som splittrar alla vanliga fiender 
som består av skelett i småbitar, och orsakar mycket skada 
på alla skelettvarelser på högre nivå (bossar). Varelser som 
inte består av skelett tar 
bara liten skada av den 
här trollformeln.

Förbättra dina färdigheter
Din figur utvecklas till en krigare, bågskytt, naturmagiker eller 
stridsmagiker, beroende på vilka vapen eller trollformler du använder. 
Varje gång du dödar en varelse ökar din skicklighet med ett visst 
vapen eller en viss typ av magi. Du kan utveckla dina färdigheter i 
flera olika områden. Om du t.ex. använder både svärd och pilbåge, 
utvecklas din figurs skicklighet både i närstrid och med 
avståndsvapen och blir antingen en krigare eller bågskytt, beroende 
på vilken skicklighetsnivå som är högst.

v Melee Skill [Närstridsförmåga]. Om du använder närstridsvapen, 
t.ex. svärd, yxor och stridsklubbor, utvecklas din närstridsförmåga 
och du blir en krigare.

v Ranged Skill [Skytteförmåga]. Om du använder avståndsvapen, 
t.ex. pilbågar, utvecklas din förmåga med avståndsvapen och du 
blir en bågskytt.

v Nature Magic Skill [Naturmagiförmåga]. Om du lägger 
naturmagitrollformler utvecklas din naturmagiförmåga och du blir 
en naturmagiker.

v Combat Magic Skill [Stridsmagiförmåga]. Om du använder 
stridsmagins trollformler utvecklas din stridsmagiförmåga och du 
blir en stridsmagiker.

Så här visar du dina förmågor:
• Klicka på knappen View/Hide 

Inventory [Visa/dölj utrustning] 
bredvid figurporträttet. 

 Utrustningspanelen öppnas 
och visar figurpanelen. De grå 
statusstaplarna för varje 
färdighet anger hur långt du 
kommit på vägen mot nästa 
Skill Level [Skicklighetsnivå]. 
När du uppnår en ny 
skicklighetsnivå visas ett 
meddelande på skärmen och 
nivåkolumnen för 
färdighetspanelen uppdateras.

FÄRDIGHETER
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Figurens egenskaper
Din figurs egenskaper avgörs av de färdigheter som du utvecklar.
Magiska vapen, rustningar och andra utrustade föremål kan också 
påverka figurens egenskaper (positivt eller negativt). Egenskaperna 
visas i blått om de ökat (på grund av ett magiskt föremål) eller i 
rött om de har minskat.

v Strength [Styrka] är ett mått på din fysiska styrka. Styrka 
utvecklas med närstridsförmågan. Med högre styrka kan du 
använda större vapen och bära tyngre rustningar, och dessutom 
ger högre styrka en bonus till skadan du gör i närstrid. En del 
rustningar och vapen kräver att du har en viss styrkenivå innan 
figuren kan använda dem.

v Dexterity [Smidighet] är ett mått på din vighet och precision i 
siktet. Smidigheten utvecklas med bågskytteförmågan. Med 
större smidighet kan du sikta bättre med vapen och du får en 
rustningsbonus.

v Intelligence [Intelligens] är ett mått på din mentala förmåga. 
Intelligens utvecklas när du använder Nature magic 
[Naturmagins] och Combat magic [Stridsmagins] trollformler 
och ju högre din intelligens är desto mer mana har du. För vissa 
föremål krävs det att du har hög intelligens för att kunna 
använda dem.

Styrkan hos vapen och rustning
Dina vapen har en viss mängd skada som de kan åsamka fiender, 
och din rustning har en viss mängd försvar mot den potentiella 
skada som du kan ådra dig.

v Melee Damage [Närstridsskada] anger den minsta/största 
skada du kan åsamka med det närstridsvapen du för tillfället är 
utrustad med. Det här värdet grundas på din styrka och det 
utrustade vapnets skadenivå.

v Ranged Damage [Avståndsskada] anger den minsta/största 
skada du kan åsamka med det avståndsvapen du för tillfället är 
utrustad med. Det här värdet grundas på avståndsvapnets 
skadenivå.

v Armor Rating [Rustningsnivå] anger hur mycket skada du tål i 
strid innan din hälsa försämras. Ju högre det här värdet är, 
desto mer skada tål du.

Medvetslöshet och död
Din hälsonivå minskar när du skadas i strid, men dina skador 
läker långsamt när du inte längre får nya skador. Din hälsa 
återställs omedelbart om din förmåga ökar eller om du dricker en 
helande brygd eller använder en helande trollformel. Färgen på ditt 
figurporträtt anger ditt hälsotillstånd.

v Wounded [Sårad]. När din hälsa minskar till en tredjedel av 
det maximala visas ditt figurporträtt i gult. Om du är inblandad 
i en strid bör du hela dig själv omedelbart eller fly, annars 
riskerar du att bli medvetslös och kanske dö.

v Unconscious [Medvetslös]. När din hälsa når noll blir din figur 
medvetslös och figurporträttet visas i rött. Om du är den enda 
figuren i din grupp, avslutas spelet och du måste börja om eller 
läsa in ett sparat spel. Om det finns andra mänskliga figurer i 
din grupp som är vid medvetande när du blir medvetslös faller 
du till marken men spelet fortsätter. Du behåller alla dina 
ägodelar men kan inte öppna utrustningen eller dricka helande 
brygder. Du kan antingen vänta på att din hälsa ska återställas 
med tiden eller så kan en annan figur hela dig med en helande 
trollformel.

v Dead [Död]. När din figur dör sprids innehållet i din utrustning 
ut på marken så att andra gruppmedlemmar kan plocka upp 
dem. Om du dör kan en annan figur återuppliva dig med en åte
rupplivningstrollformel.
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ANDRA FIGURER figurer. Tragger kan inte bära lika stor last som mulåsnor, men är 
bättre i strid och i farliga situationer. Du kan köpa packdjur av 
handlare i vissa städer.

Så här lägger du till en fi gur till din grupp:
• Prata med en figur. Om han eller hon erbjuder sig att gå med i 

din grupp klickar du antingen på Accept [Godta] eller på 
Decline [Avböj]. (Du kan också granska den potentiella 
gruppmedlemmens egenskaper genom att klicka på knappen 
View [Visa].)

 Om du inte har nog med guld för att anställa en figur, kan 
du samla ihop mer genom att äventyra eller sälja överflödiga 
föremål från utrustningen. När du har den mängd guld som 
krävs kan du prata med figuren igen. 

Så här lägger du till ett packdjur till din grupp:
• Tala med en åsne- eller tragghandlare och klicka sedan på Buy 

[Köp].

Skicka iväg en figur från din grupp
Din grupp kan innehålla högst åtta figurer. Om det redan finns 
åtta figurer i din grupp måste du skicka iväg någon av gruppens 
medlemmar innan en ny figur kan slå följe med din grupp. Du kan 
också skicka iväg en gruppmedlem som inte gör tillräckligt bra 
ifrån sig i strid. Innan du skickar iväg en gruppmedlem kan det 
vara en god idé att dela upp den figurens utrustning på de andra i 
din grupp.

Det måste finnas minst en mänsklig eller människoliknande figur i 
din grupp. Du kan t.ex. inte ha en grupp med bara mulåsnor. Om 
din figur dör, kan du skicka bort alla utom en av de mänskliga 
eller människoliknande gruppmedlemmarna som finns kvar.

Så här skickar du bort en fi gur från din grupp:
• Klicka på den figur som du vill skicka iväg och klicka sedan på 

knappen Disband Party Member [Skicka iväg gruppmedlem].

 Figurporträttet för gruppmedlemmen som skickats iväg tas 
bort från skärmen och figuren färdas inte längre med din 
grupp. Om du vill att figuren ska återgå till din grupp senare 
kan du prata med honom eller henne igen.

Tala med andra figurer
Du kommer att möta en mängd olika figurer på din färd genom 
världen Aranna. En del av dem kan bistå med information eller ge 
dig ett uppdrag, andra kan vilja gå med i din grupp, och andra kan 
vilja sälja vapen, rustningar och andra föremål till dig.

Så här talar du med en fi gur:
• Peka på en figur. Om det går att tala med figuren ändras 

pekaren till en bubbla med ett utropstecken (!) i sig. När du ser 
utropstecknet klickar du på det om du vill tala med figuren.

Utföra uppdrag
En del av figurerna du möter kan ge dig uppdrag, t.ex. att 
eskortera dem till en stad eller hitta en person eller ett föremål. 
När du får ett nytt uppdrag (eller slutför ett pågående uppdrag) 
uppdateras din journal.

Så här visar du din journal:
• Klicka på knappen Journal i statusfältet.

I journalen visas dina aktuella och slutförda uppdrag i den 
ordning du tog emot dem, tillsammans med en kort 
beskrivning av uppdraget och namnet på den figur som gav 
dig uppdraget. Om du vill spela upp dialoger och på så sätt 
friska upp minnet av ett uppdrag, klickar du på knappen 
Show Dialog [Visa dialog] i journalen.

Lägga till en figur eller en mulåsna till din 
grupp
En del figurer som du möter kan erbjuda sig att gå med i din grupp 
och kan till och med erbjuda sig att göra det för en viss summa guld. 
Figurer som kräver guld för sina tjänster är ofta skickliga krigare, 
bågskyttar eller magiker som är användbara i strid och kan vara 
värda sin lön. Du kan också lägga till mulåsnor och tragger till din 
grupp för att bära packning som ni inte kan bära själva. Mulåsnor har 
plats för stora utrustningar och kan bära mycket mer än mänskliga 



34 35

Nya!

Sälj allt

Köpa och sälja föremål
Det finns flera butiker runt om i landet där du kan sälja de föremål 
som du hittat under dina äventyr. Där kan du även köpa vapen, 
rustningar, brygder, trollformler och andra föremål. En butik kan 
ha nya föremål i sortimentet om du inte handlat där på ett tag.

Så här undersöker du en butiks sortiment:
• Vänsterklicka på en handelsman, 

klicka på Shop [Handla], klicka 
på det slags föremål du är 
intresserad av (rustningar, vapen 
etc.) och peka sedan på ett 
föremål så visas en beskrivning av 
det och priset.

En del föremål kan bara 
användas av figurer med vissa 
nivåer av Strength [Styrka], 
Dexterity [Smidighet], 
Intelligence [Intelligens] eller 
Skill [Skicklighet]. Ett föremål 
som t.ex. kräver “styrka 12” 
kan bara användas av figurer 
som har en styrka på 12 eller 
mer. Det här kravet visas i rött 
om figuren inte uppfyller det 
och därför inte kan använda föremålet.

Så här köper och säljer du ett föremål:
• Dra och släpp föremålet från butiken till din utrustning eller 

tvärtom. Guld dras ifrån eller läggs till Total Party Gold [Din 
grupps totala mängd guld].

 Om du inte har råd med ett föremål kan du inte markera 
det. Du köper och säljer föremål till samma pris. Om du 
t.ex. köper ett svärd för 10 guldmynt och sedan ändrar dig 
kan du sälja det för 10 guldmynt. Det här stämmer så länge 
du handlar. Värdet på dina vapen kan sjunka när du stängt 
panelen Shop [Handla].

Sälj allt
Du kan snabbt omvandla allt undanlagt byte till 
guld med den nya knappen Sell All [Sälj allt] 
(visas i närheten av handelsmannens porträtt). 

Så här behåller du magiska brygder, unika trollformler och 
pergamentrullar för återupplivning:
• Klicka på pilen bredvid knappen Sell All [Sälj allt] och välj 

Sell all but potions, scrolls and unique spells [Sälj allt 
utom brygder, pergamentrullar och unika trollformler] i
listrutan.

Om du väljer att behålla unika trollformler har du kvar en av varje 
trollformel antingen i din utrustning eller i din trollformelsamling 
och säljer alla eventuella ytterligare kopior av dem.

Hantera din grupp
Din grupp kan innehålla högst åtta figurer. Alla figurer i din grupp 
förflyttar sig tillsammans med samma hastighet, oavsett ras och 
klass. Mänskliga figurer och mulåsnor rör sig t.ex. lika snabbt.

Så här markerar du en enskild fi gur:
• Klicka på figurporträttet eller figuren.

Så här markerar (eller avmarkerar) du fl era fi gurer:
• Håll CTRL nedtryckt och klicka sedan på varje figur eller 

figurporträtt, eller dra pekaren runt en grupp figurer. När du 
markerar flera figurer och inleder en handling (som exempelvis 
att öppna en dörr, slå sönder en tunna eller prata med någon) 
är det den gruppmedlem med en cirkel under sig som utför 
handlingen. Ledare är den gruppmedlem som du markerade 
först när du markerade flera figurer.

Så här markerar du hela din grupp:
• Klicka på knappen Select Party [Markera grupp].
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Knappen Markera grupp

Knappen Skicka iväg gruppmedlem

Knappen Visa/dölj fältkommandon

Knappen Följ gruppledare

Gruppformation

Målvalsorder

Anfallsorder

Förfl yttningsorder

Knappen Förvandla tillbaka

Knappen Mana bort varelse

Anfallsorder
Anfallsorder anger hur figurer anfaller under pågående strid.

v Attack Freely [Fritt anfall]. Figurer kan anfalla fientliga varelser 
fritt.

v Defend [Försvara]. Standardinställning. Figurer kan inte inleda ett 
anfall men får slå tillbaka. Den här inställningen är praktisk när 
du inte vill provocera fienden att anfalla dig.

v Hold Fire [Inget anfall]. Figuren slår inte tillbaka ens om han 
eller hon anfalls. Den här inställningen är praktisk när du bara vill 
gå igenom ett område eller när du vill ha fullständig manuell 
kontroll över en figur.

Det är bara figurer med förmågan Attack Freely [Fritt anfall] som 
kommer för att hjälpa andra gruppmedlemmar när de blir attackerade.

Målvalsorder
Målvalsorder anger hur figurer väljer fiender som mål under 
pågående strid.

v Target Closest [Närmaste mål]. Standardinställning. Figurer väljer 
närmaste fiende som mål.

v Target Weakest [Svagaste mål]. Figurer väljer den svagaste 
synliga fienden som mål.

v Target Strongest [Starkaste mål]. Figurer väljer den starkaste 
synliga fienden som mål.

Ange förflyttnings-, anfalls- och 
målvalsorder
Kommandona ger dig möjlighet att styra hur en figur förflyttar sig, 
anfaller och väljer fiender som mål under pågående strid. De 
inställningar du väljer anger figurens standardbeteenden. Om du 
ger en figur en direkt anfallsorder, åsidosätts 
standardinställningarna och figuren anfaller. Du kan ställa in olika 
order för varje figur i din grupp.

Så här anger du en fi gurs anfallsbeteenden:
• Markera en eller flera figurer, klicka på knappen View/Hide 

Field Commands [Visa/dölj fältkommandon] och ange sedan 
förflyttnings-, anfalls- och målvalsorder.

Så här förvandlar du tillbaka gruppmedlemmar
• Markera de gruppmedlemmar som du har förvandlat 

med en trollformel och klicka på knappen Untransform 
[Förvandla tillbaka] på panelen Fältkommandon, eller tryck 
på Y-tangenten.

Så här manar du bort varelser
• Om du vill mana bort varelser som du har frammanat med 

trollformler klickar du på knappen Unsummon Creature 
[Mana bort varelse] på panelen Fältkommandon, eller trycker 
på U-tangenten.

Förflyttningsorder
Förflyttningsorder anger hur figuren möter fienden.

v Move Freely [Fri rörelse]. Figuren kan röra sig fritt för att 
möta fienden, även om fienden flyr iväg.

v Engage [Bekämpa]. Standardinställning. Figurer går in i strid 
med fienden men stannar i närheten av den plats de senast 
beordrades att gå till.

v Hold Ground [Håll positioner]. Figurer stannar kvar i sina 
positioner och inleder inget anfall men slår tillbaka om de blir 
anfallna. Om du beordrar ett anfall stannar figuren sedan kvar 
i sin nya position.

Det är bara figurer med förmågorna Engage [Bekämpa] eller Move 
Freely [Röra sig fritt] som kommer för att hjälpa andra 
gruppmedlemmar när de blir attackerade.
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OBS! Om alternativet Allow players to pause 
the game [Tillåt spelare att göra paus i 
spelet] har markerats i Game Settings 

[Spelinställningar] görs en paus i spelet för 
alla spelare när bara en spelare pausar ett 

spel med flera spelare.

SPEL MED FLERA SPELARE
Flytta din grupp i formation
När det finns flera figurer i din grupp kan du styra hur de ställer 
upp sig själva i strid med hjälp av formationer.
Du kan t.ex. vilja att alla medlemmar i din grupp ska följa din 
starkaste krigare.

När din grupp hamnar i strid styrs varje figurs handlingar av 
inställningarna för Field Command [Fältkommando]. Om du vill 
veta mer om det här kan du läsa “Ange förflyttnings-, anfalls- och 
målvalsorder” (sidan 36) i den här handboken.

Så här väljer du en formation:
• Markera de figurer som du vill ta med i formationen och klicka 

sedan på knappen för något av formationsmönstren.

Figurerna ställer sig i formationen i enlighet med ordningen 
på deras figurporträtt. Formationsledarens figurporträtt 
visas överst på skärmen, och de andra gruppmedlemmarna 
ställer sig i ledet till vänster och höger om ledaren. Cirkeln 
med pilen anger ledarens position.

Så här ändrar du ordningen för gruppmedlemmar:
• Dra och släpp figurporträtten i en annan ordning.

(Figurporträttet blir grönt när du klickar på det och håller 
musknappen nedtryckt, vilket betyder att du kan dra och släppa 
det på en annan position.)

Så här ändrar du formationens mellanrum:
• Markera din grupp, håll höger musknapp nedtryckt och bläddra 

med mushjulet.

Så här roterar du en formation:
• Markera din grupp, håll höger musknapp nedtryckt och rör 

sedan på musen.

Spela med flera spelare
Du kan importera spelare från spel med en eller flera spelare i 
Dungeon Siege och även figurer från spel för en spelare i Dungeon 
Siege: Legends of Aranna till spel för flera spelare i Dungeon 
Siege: Legends of Aranna. 

I Dungeon Siege kan du spela med upp till åtta spelare i spel för 
flera spelare. Du kan ansluta dig till spelet via Internet, nätverk 
(lokalt nätverk, LAN) eller genom ZoneMatch™.

I spel för flera spelare kan icke-spelade figurer (NPC) från ett spel 
för en spelare gå med i din grupp, och varelser och skatter 
återställs om du lämnar spelet och sedan återvänder till en plats du 
redan utforskat. Lag och enskilda spelare kan tävla mot varandra 
om vem eller vilka som kan döda flest (monster, spelare eller en 
kombination av båda).

Gå med i eller vara värd för spel med flera 
spelare
Om du vill skapa ett spel med flera spelare som andra kan delta i, 
krävs det en värd. Värden skapar ett spel med flera spelare och 
anger spelinställningarna. Värdens dator fungerar som server för 
spelet; om du spelar med dina vänner bör spelaren med den 
snabbaste datorn vara värd för spelet. Om värden lämnar spelet är 
spelet slut. Värden kan även utesluta spelare från spelet. 

Spelare som kör det ursprungliga Dungeon Siege-spelet kommer 
inte att kunna gå med i spel som har en värd som använder 
Dungeon Siege: Legends of Aranna. De spel som du inte kan gå 
med i visas i rött på spellistan.
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Listruta med platser
Kartinställningar

Spelinställningar
Markera fi gur

Spelinställningar för fl era spelare

Lämna spelet

Starta speletSändningsalternativStatusfält

Textruta för chatt

Chattfönster
 

Spelare

Så här går du med i ett spel för fl era spelare:
1. Klicka på Multiplayer [Flera spelare] på Main menu 

[Huvudmenyn].

2. Välj lämplig anslutningstyp:
v ZoneMatch innebär anslutning till en Internet-server där 

Dungeon Siege-spelare kan träffas för att chatta och spela. 
Gå med i ett ZoneMatch-spel genom att klicka på knappen 
Games List [Spellista], klicka på ett spel i listan och sedan 
klicka på Join Game [Gå med i spel].

v Internet innebär anslutning via Internet direkt till en 
värddator via en IP-adress. Gå med i ett Internet-spel genom 
att ange IP-adressen för den spelare som är värd för spelet 
och sedan klicka på Connect [Anslut]. Värdens IP-adress 
visas längst ned på Internet-skärmen Multiplayer.

v Network [Nätverk] innebär anslutning via ett lokalt nätverk 
med TCP/IP-protokoll. Om du vill gå med i ett nätverksspel 
klickar du på ett spel i listan och klickar därefter på Join 
Game [Gå med i spel].

3. Välj en figur, skapa en ny figur eller importera en befintlig figur 
från ett sparat spel för en spelare. I spel för flera spelare kan du 
välja mellan att spela som människa, dvärg, skelett, Utraean 
eller halvjätte. Alla spelare måste välja en figur.

4. Klicka på I’m Ready to Begin [Jag är redo att börja]. En bock 
visas bredvid namnen på alla klara spelare. Alla spelare måste 
klicka på knappen I’m Ready to Begin [Jag är redo att börja] 
innan spelet kan starta.

Så här blir du värd för ett spel för fl era spelare:
1. Klicka på Multiplayer [Flera spelare] på Main menu 

[Huvudmenyn].

2. Välj lämplig anslutningstyp:
v Med ZoneMatch kan du ansluta till en Internet-server där 

Dungeon Siege-spelare träffas för att chatta och spela.

v Med Internet kan du vara värd för spel (över Internet) direkt 
på din dator via din dators IP-adress. Din IP-adress visas 
längst ned på Internet-skärmen Multiplayer.

v Network [Nätverk] kan du vara värd för spel över ett lokalt 
nätverk med hjälp av TCP/IP-protokollet.

3. Klicka på knappen Host Game [Var värd för spel]. 

4. Välj en figur, skapa en ny figur eller importera en befintlig figur 
från ett sparat spel för en spelare. I spel för flera spelare kan du 
välja mellan att spela som människa, dvärg, skelett, Utraean 
eller halvjätte. Alla spelare måste välja en figur.

5. Klicka på Start Game [Starta spel] när alla spelare är klara.

Dö
Om din figur dör kan du fortsätta spelet som spöke och söka efter ett 
kapell eller ett föremål som kan ge dig livet tillbaka. (Du kan också 
återvända till livet från din spökform efter att 60-sekundersnedräkningen 
på ditt porträtt löpt ut.) Om värden lämnar spelet är spelet slut. Om du 
eller värden lämnar spelet sparas figurens egenskaper, färdigheter och 
föremålen i utrustningen. Om alternativet Drop on Death [Tappa 
föremål vid dödsfall] i Game Settings är inställt på Nothing [Ingenting] 
sparas även föremålen i utrustningen. Men om alternativet är inställt på 
Make Inventory Items Drop When Characters Die [Tappa föremål i 
utrustning när figurer dör], måste du stanna kvar i spelet och plocka 
upp föremålen om du vill att de ska sparas när du lämnar spelet. 
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OBS! För att bytet ska träda i kraft måste båda 
spelarna klicka på Accept [Godta]. Båda spelare 

kan avbryta bytet genom att klicka på Cancel 
[Avbryt]. Om bytet avbryts läggs föremålet du 

försökte byta tillbaka i utrustningen.

Spara spel med flera spelare
När du sparar ett spel med flera spelare, sparas såväl din Journal 
och dina Skill Levels [Färdighetsnivåer] som din Inventory 
[Utrustning]. 

Den exakta plats där du befinner dig i världen sparas emellertid 
inte, men när du startar nästa spel får du välja vilken plats du vill 
börja från i menyn på din nuvarande nivå.

Chatta
Så här chattar du med andra spelare:
• Visa chattfönstret genom att trycka på ENTER, skriv ditt 

meddelande och sänd det genom att trycka på ENTER. 

Byta föremål med andra spelare
Du kan ge guld eller föremål till andra spelare. Du kan även byta 
föremål mot guld eller andra föremål.

Så här ger du guld till en annan spelare:
• Öppna din utrustning, klicka på guldmängden, ange hur mycket 

guld du vill ge den andra spelaren och klicka sedan på den 
spelarens figurporträtt.

Så här byter du föremål:
• Öppna din utrustning, klicka på det föremål som du vill ge till 

en annan spelare och klicka sedan på den spelarens 
figurporträtt. 

Visa laginformation
I spel med flera spelare kan spelare snabbt identifiera andra 
spelare och deras allianser genom titta på etiketterna med 
spelarnas namn samt de sköldar som visas över spelarens figur. 
Färgen på etiketten kan variera beroende på spelinställningarna.

v Team Play [Lagspel] avaktiverat, Player vs. Player [Strider 
mellan spelare] avaktiverat: Andra spelares etiketter är gröna, 
inga lagsköldar. 

v Team Play [Lagspel] aktiverat, Player vs. Player [Strider mellan 
spelare] avaktiverat: Lagkamraters etiketter är gröna, etiketter 
för andra lag är blå. Alla figurer har en lagsköld. 

v Team Play [Lagspel] avaktiverat, Player vs. Player [Strider 
mellan spelare] aktiverat: Andra spelares etiketter är röda, inga 
lagsköldar. 

v Team Play [Lagspel] aktiverat, Player vs. Player [Strider mellan 
spelare] aktiverat: Lagkamraters etiketter är gröna, etiketter för 
andra lag är röda. Alla spelare har en lagsköld.

Så här visar eller döljer du etiketter eller sköldar:
• Tryck på APOSTROF (‘). 

Så här visar du hälso- och manastaplar för alla lagmedlemmar:
• Tryck på X.

Så här visar du statistik för fl era spelare:
• Tryck på OMVÄNT SNEDSTRECK (\). Då visas en lista med 

spelare, lag och statistik som är relevant för spelets segervillkor.

MER INFORMATION

Om du vill ha mer information om Dungeon Siege: Legends of 
Aranna och det ursprungliga Dungeon Siege kan du gå till:

• Handboken till det ursprungliga Dungeon Siege finns på 
CD-skiva 1 på \Manuals\DSMANUAL.PDF.
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