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BOGEN OM 

HELTE
Din helt

Dine beslutninger afgør, hvilken helt du bliver. Gode helte 
fremtræder som rene og smukke, mens de onde er skræmmende. 

Når du møder landsbyboere, reagerer de tilsvarende på dig. Ud over 
moral er der mange andre faktorer, der påvirker din fremtræden. Du 
tager på, hvis du spiser fed mad, og du taber dig, hvis du lever sundt. 
mange nærkampe gør dig tætbygget, mens du bliver højere ved ofte 
at angribe med skydevåben. Magi giver dig en æterisk glød. Hvis du får 
tæv i kamp, bliver din hud arret. Du kan også ændre mere direkte på dit 
udseende ved at vælge tøj, frisure, tatoveringer, makeup og skæg.

Heltens fremskridt
Når du gennemfører missioner, dræber 

fjender og interagerer med landsbyboere, 
optjener du Guild Seals. Guild Seals låser op 
for opgraderinger i Road to Rule (vejen til 
magten), et magisk sted, hvor du opnår nye 
evner inden for kamp, magi, udtryk og arbejde. 
De bliver angivet i denne håndbog med dette 
symbol:  Unlock (Lås op).

Når du har fået Guild Seals nok til at låse 
op for en ny evne, vises et Guild Seal-ikon i 

nederste venstre hjørne af skærmen. 
Tryk på , når du ser det for at 
rejse til Road to Rule.

Din hund
Din pelsklædte følgesvend advarer 

dig mod farer og fi nder skatte. I kamp går han 
brutalt til angreb på dine fjender  Gå hen til din 
hund, når du vil interagere med ham, og tryk 
på når fl øjtekommandoen bliver vist. Du 
kan forbedre din hunds udstråling, dygtighed 
i kamp og evne til at fi nde skatte ved hjælp 
af bøger, som du køber eller fi nder. Tryk på 
når bogikonet bliver vist for at træne din 
hund.

DANSK

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

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

Stop spillet straks, og søg læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Forældre bør 
holde øje med deres børn eller spørge dem om ovenstående symptomer – det er mere 
sandsynligt, at børn og teenagere kommer ud for disse anfald end voksne. Risikoen for 
lysfølsomme epileptiske anfald kan reduceres ved at tage følgende forholdsregler: Sid 
længere væk fra skærmen, brug en mindre skærm, spil i et veloplyst lokale, spil ikke, 
når du er svimmel eller træt. 

Søg læge, før der spilles, hvis du eller nogen i din familie har anfald eller epilepsi.

Hvad er PEGI-systemet? 
PEGI-systemet til aldersklassifi kation beskytter mindreårige mod spil, der ikke er egnede 
til deres aldersgruppe. BEMÆRK, at dette ikke er en angivelse af spillets sværhedsgrad. 
PEGI, som består af to dele, giver forældre og andre, der køber spil til børn, mulighed 
for at få oplyst, hvilke spil der egner sig til den pågældende aldersgruppe. Den første 
del er aldersklassifi kationen:-

Den anden del er ikoner, som angiver spillets indholdstype. Der kan være en række 
ikoner alt afhængigt af spillet. Spillets aldersklassifi kation afspejler indholdets 
voldsomhed. Ikonerne er:-

Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

ADVARSEL! Før du spiller dette spil, skal du læse de vigtige sikkerheds- og 
sundhedsmæssige oplysninger i brugerhåndbøgerne til Xbox 360®-konsollen og 
tilbehør. Gem alle brugerhåndbøger til senere brug. Du kan fi nde erstatningshåndbøger 
til konsoller og tilbehør på www.xbox.com/support.
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Angreb
Vend dig mod din modstander, og tryk på  for at angribe med dit 

håndvåben. Vend dig mod din modstander, og tryk på  for at skyde.

Hold  eller  nede, peg med  mod dit mål, og slip knappen, når din 
controller vibrerer for at udføre et kraftigt sving.

For at sigte med din pistol, skal du holde  nede, mens du har trukket din 
pistol. Bevæg sigtekornet med , indtil det peger på målet, og tryk på  for 
at skyde. Bliv bedre til at bruge afstandsvåben, så lærer du at zoome ind ved 
at holde  nede.

For at udføre et målrettet magisk angreb mod en enkelt fjende skal du holde 
 nede, pege med  mod målet og slippe  for at kaste. For at kaste et magisk 
angreb med områdeeffekt, der gør mindre skade, men rammer fl ere fjender, 
skal du bare trykke på  og slippe for at kaste. Hold  nede i længere tid, før 
du slipper, for at kaste kraftigere magiske angreb. Bliv bedre til at bruge magi 
for at lære at oplade kraftigere magiske angreb hurtigere.

Livsenergi
Når du tager skade i kamp, lyser det rødt rundt om navigationstasten 

og langs kanten af skærmen. Hvis du tager for meget skade, bliver du 
knockoutet og mister alle fremskridt på vej mod dit næste Guild Seal.

For at undgå skade skal du holde  nede for at parere fjendtlige 
nærkampsangreb eller pege med  i en retning og trykke på  for at rulle 
i sikkerhed.

Hvis din livsenergi falder, skal du undgå at tage skade i en periode. Så 
bliver din energi gendannet automatisk. Du kan også hele dig selv ved med 
energidrikke samt mad eller drikekvarer, som du kan fi nde eller købe. Tryk 
på , når drik-ikonet vises, for at drikke en energidrik, eller tryk på for 
at spise eller drikke noget. Bemærk, at du kun kan bære en slags mad eller 
drikkevare ad gangen.

Magi
Helte kan kanalisere en række forskellige magiske 

angreb, når de har en magisk stridshandske på. Fireball 
(ildkugle) brænder dine fjender, Shock (stød) giver dem 
elektrisk stød, og Ice Storm (isstorm) nedkalder en 
spærreild af isfl ager. Vortex (malstrøm) skaber en storm, 
Force Push (tvangsskub) skubber på magisk vis fjender væk 
fra dig, og Blades (klinger) tryller magiske sværd frem, der 
fi nder og spidder fjender.

  Unlock Spell Weaving (Lås op for magisk 
vævning): Du kan anvende to magiske stridshandsker ad 
gangen. Når du bruger magi med to stridshandsker på, 
rammer du dine fjender med begge typer magiske angreb.

Magiske drikke
Du kan fi nde eller købe to slags magiske drikke. Tryk på når ikonet 

Slow Time (langsom tid) vises, for at blive hurtigere end dine modstandere. 
Tryk på når ikonet Summon Creatures (tilkald skabninger) vises, for 
at fremmane afdøde allierede, der angriber dine fjender. Bliv bedre til at bruge 
magi for at få effekterne til at vare længere.
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Våben
Helte slås med fi re primære våben. Sværd er hurtige og behændige, mens 

hammere er knusende og langsomme. Pistoler har mange skud og er hurtige at 
lade, mens rifl er giver større skade, men skal lades oftere og er sværere at lade.

Våbenopgraderinger
Alle de våben, du får, udvikler sig, når du bruger dem. Die heltevåben 

gør mere skade, og de ændrer udseende efter, hvordan du slås med dem. 
Legendariske våben har særlige missionsmål. Hvis du fuldfører dem, mens 
du holder våbnet, får våbnet ekstra egenskaber som f.eks. øget skade eller 
bonusegenskaber. Gå hen til et våben i våbenkammeret, og tryk på  for 
at se nærmere på det, og tryk på  for at se dets mulige opgraderinger.

Sanctuary
Tryk på  for at få adgang til dette fantastiske sted, der bliver vedligeholdt af 

din trofaste butler, Jasper. Rummene i Sanctuary har mange funktioner.

I hovedrummet fi nder du Map Table (kortbordet). Gå hen til det, og tryk 
på . Se på kortet for at fi nde oplysninger om forskellige steder samt 
tilgængelige missioner og uopdaget skat. Mens du ser på kortet, skal du trykke 
på  for at åbne Quest List (missionslisten), der viser tilgængelige missioner, 
samt hvor mange Guild Seals du får for at gennemføre den. Vælg en mission fra 
listen for at vælge den som din aktuelle mission. Tryk på  for at zoome ind 
på området under forstørrelsesglasset. Her kan du se, hvor du kan få missioner, 
udsalg og mangelvarer. Håndter din ejendom, eller se multiplayer-kugler 
(hvis du er tilsluttet til Xbox LIVE®). Tryk på for at Fast Travel 
(rejse hurtigt) hen til det valgte sted.

I hovedrummet fi nder du også panelet med Options (Indstillinger), hvor du 
kan gemme og indlæse dit spil, justere indstillinger for spillet samt området 
Gifts (Gaver), hvor gaver fra landsbyboere eller andre spillere i Fable III® 
ankommer.

I Armoury (Våbenkammeret) bliver alle dine våben opbevaret. For at 
interagere med et våben skal du gå hen til det og trykke på . Herefter kan 
du vælge at anvende det, navngive det eller se dets egenskaber, effekter og 
opgraderinger.

I Treasure Room (Skatterummet) fi nder du din formue. For at få 
oplysninger om dine private fi nanser skal du gå hen til katederet og trykke på 
. 

I LIVE-rummet kan du se din venneliste, invitere andre spillere til dit 
spil, deltage i en andens spil og gennemse genstande, der kan overføres via 
onlinebutikken.

I Dressing Room (Påklædningsværelset) får du adgang til alt det tøj, du 
har anskaffet. For at skifte tøj skal du trykke på  for at interagere med en 
mannequin og derefter anvende den ønskede dragt eller påklædningsgenstand. 
Du fi nder også frisurer, makeup, skæg og tatoveringer i påklædningsværelset.  

 Unlock Dye Packs (Lås op for farvepakker): Du kan skifte farve på dit tøj 
eller dit hår med de farver, der er i påklædningsværelset. 

Sådan kommer du rundt
Du bliver på magisk vis ført til vigtige missionsmål via et glødende spor 

af lys på jorden. Når du har valgt et sted, kan du rejse hurtigt derhen via 
kortbordet i Sanctuary i stedet for at gå hele vejen. Hvis du hellere vil rejse 
til fods, skal du holde  nede, mens du bevæger dig, for at spurte. Du kan 
også trykke på  for at springe over klipper eller hegn.

Skat
Din hund opsnuser både skattekister samt gravesteder. Tryk på   nær 

et gravested for at grave skatte op. Når du svømmer, skal du trykke på  nær 
en strøm af bobler for at dykke efter sunken skat.

Kister med sølvnøgler kan kun åbnes med det rigtige antal sølvnøgler. 
Du mister ikke sølvnøgler på at åbne en kiste. Guldnøgler åbner mystiske 
døre, som du fi nder rundt omkring i verden. I modsætning til sølvnøgler 
kan hver guldnøgle kun bruges én gang. De særegne Demon Doors 
(Dæmondøre), som du støder på rundt omkring, skal hver åbnes på unikke 
måder, men de indeholder ofte store skatte.

Forbrydelser
Tyveri, vandalisme, ulovlig indtrængen og angreb på 

landsbyboere er alle forbrydelser. Hvis du udfører disse 
handlinger i byer, vil du blive arresteret af soldater. Hvis 
du bliver arresteret, har du tre muligheder: betal en bøde, 
udfør samfundstjeneste eller modstå anholdelsen. Hvis 
du modsætter dig anholdelse og fl ygter fra området, skal 
du vente et stykke tid med at komme tilbage for ikke at 
blive angrebet igen. Din bøde, og den tid det tager, før 
vagterne stopper jagten, bliver vist på skærmen.

Sikkerhedstilstand
Som udgangspunkt kan du ikke skade landsbyboere 

(eller smadre vinduer eller døre). Når du er i byen, kan 
du slå sikkerhedstilstanden fra ved at trække et 
våben eller trykke på . Tryk på  igen 
for at slå sikkerhedstilstand til igen.

Når du stjæler
  Unlock Theft Packs (Lås op for tyvepakker): 

Du kan stjæle genstande fra landsbyboeres hjem eller fra 
butikker, som du bryder ind i om natten.

Arbejde
Der er mulighed for at få arbejde i de fl este byer, som 

f.eks. Pie Maker (tærtebager), Blacksmith (Smed) eller 
Lute Hero (lut-helt).  Unlock Job Levels (Lås op for 
jobniveauer): Du kan forbedre dine abejdsevner for at 
tjene fl ere penge.
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Køb og sælg genstande
Butikker sælger våben, tøj, drikkevarer, møbler og meget mere. Gå hen 

til den genstand, du er interesseret i, og tryk på  for at undersøge den. 
Pantelånere køber alt det, du ikke længere selv vil eje.

Når der er udsalg, kan en butik tilbyde store rabatter. Når der på den anden 
side er mangel på en vare, betaler pantelånere mere for de pågældende genstande.

  Unlock Entrepreneur Packs (Lås op for entreprenørpakker): Du kan 
prutte om prisen ved at anvende udtryk over for handlende for at få dem til 
at sænke prisen.

Ejendom

  Unlock Entrepreneur Pack (Lås op for entreprenørpakke): Du 
kan købe butikker for at få en del af deres overskud og få bedre priser, når 
du handler der. Gå hen til ejendomsskiltet foran butikken, tryk på , og vælg 
derefter Buy (Køb). Du kan også Sell (Sælge) butikken via skiltet eller Adjust 
Prices (Justere priser).

  Lås op for Landlord Pack (Godsejerpakke) eller Family Pack 
(Familiepakke): Du kan købe huse. Interagér med hjemmets ejendomsskilt, 
og vælg derefter Buy and Move In (Køb og fl yt ind). Når du ejer et hus kan 
du Sell (Sælge), Rent Out (Udleje) eller Repair (Reparere) det via skiltet.

Hvis du vil indrette dine huse, skal du gå indenfor og trykke på . 
Tryk på igen for at skifte tapet, eller gå hen til et møbel, og tryk på  
for at skifte det ud. Tryk på , når du træder ind i hjemmet for at overlade 
indretningen til Jasper.

Du kan også håndtere din ejendom via kortbordet i Sanctuary: Placer 
forstørrelsesglasset over en bygning, og tryk på  for at se dine muligheder.

Sådan interagerer du
Tryk på  for at interagere med en 

landsbyboer, og vælg derefter, hvilket 
udtryk du vil anvende. For at forlænge et 
udtryk skal du holde knappen nede, indtil 
controlleren vibrerer og derefter slippe. 
Forlængede udtryk gør stærkere indtryk på 
en landsbyboers forhold: Fear (Frygt), Hate 
(Had), Neutral, Friends (Venner) eller Love/
Best Friends (Kærlighed/Bedste venner) 
(afhængigt af køn og seksuelle præferencer). 

Hold  nede for at identifi cere 
landsbyboere, som du kan interagere med 
for at opnå Guild Seals. Når du interagerer 
med en landsbyboer, skal du holde  nede 
for at se, hvor mange Guild Seals du kan få 
ved at få dem til at have stærke følelser for 
dig. Du kan også se oplysninger om deres 
personlighed og seksuelle præference. Landsbyboere, der har stærke følelser for 
dig, vil af og til tilbyde dig gaver.

   Unlock Expression Packs (Lås op for udtrykspakker): Du kan 
fremkalde stærkere følelser hos en landsbyboer med mere dramatiske udtryk.

Hold i hånden
Tryk på  for at holde en landsbyboer i hånden. Så vil han eller hun følge 

dig, indtil du trykker på  igen. Hvis landsbyboeren hader eller frygter dig, 
eller ikke vil hen til det sted, du fører dem, må du trække dem.

Forholdsmissioner
Hvis du interagerer nok med landsbyboere, vil de måske bede dig gøre noget 

for dem. Hvis du gør, som de beder om, bliver dit forhold til dem forbedret. 

Sex
Hvis du vil have sex med en villig landsbyboer, skal du trykke på , føre dem 

til en seng og derefter trykke på . Brug kondom for at undgå graviditet og 
sygdomme!

Ægteskab
  Lås op for Family Pack (Familiepakke): Hvis en landsbyboer bliver 

forelsket i dig, kan du fri ved at anvende udtrykket Propose Marriage (Foreslå 
ægteskab). Du skal have en ring og et ledigt hus eller pengene til at købe et for.

Tryk på  ved skiltet til din families hjem (eller fi nd det på kortet), og vælg 
derefter Set Upkeep for at oprette et budget for din ægtefælle.

For at fl ytte din familie til et nyt hjem skal du holde din ægtefælle i hånden og 
gå over til det nye hjem. Tryk på  ved ejendomsskiltet, og vælg Set as Family 
Home (Indstil som hjem).

Børn
En kvindelig helt eller en hustru kan blive gravid efter at have 

haft sex og føde et barn. Derudover kan alle helte adoptere børn 
fra børnehjemmet i Bowerstone Industrial.

Hvis ingen andre er hjemme, tager en barnepige sig af dine børn, 
mens du er på eventyr. Hvis din ægtefælle dør, eller du bliver skilt, 
bliver dine børn sendt på børnehjemmet.

Hold din familie tilfreds
Når du er ude på eventyr, og din familie vil se dig, dukker 

kortikonet op. Når du ser dette ikon, skal du trykke på  for at se 
din familie på kortet og derefter trykke på  for hurtigt at rejse 
hen til dem.

En tilfreds familie giver dig gaver og forbedrer dit hjems stand. Besøg dem 
ofte, giv dem et godt underhold, og køb et pænt hus for at holde dem tilfredse. 

Hvis din ægtefælle er utilfreds, vil han eller hun måske skilles fra dig. Hvis du 
vil skilles fra din ægtefælle, skal du interagere med ham eller hende og derefter 
vælge Divorce (Skilsmisse).



Lokal multiplayer
Tag en anden controller, og tryk på  for at spille sammen på den samme 

Xbox 360®-konsol. Den anden spiller kan oprette en ny helt eller bruge en 
helt fra en gemt fi l, der er forbundet med hans eller hendes gamerprofi l. De 
to helte deler den samme skærm: Den første helts landsbyboer-info, genveje til 
navigationstast og livsenergi vises til venstre, den anden helts til højre. Hvis 
de to helte kommer for langt fra hinanden, kan den anden trykke på  for at 
teleportere hen til den første helt.

Onlinemultiplayer
Du skal være tilsluttet til Xbox LIVE for at kunne spille online med en anden 

helt. I modsætning til lokal multiplayer er helte, der er tilsluttet via Xbox LIVE, 
ikke begrænset til samme skærm.

Del byttet
Begge helte beholder Guild Seals, guld og anden skat, de opnår: Når 

spilsessionen slutter, bringer den anden helt sin andel med tilbage til sin egen 
verden. Hvis du oprettede en ny helt til spilsessionen, kan du gemme den helt og 
beholde dine fund. Hvis den anden helt ikke bliver gemt, går den helts guld og 
Guild Seals tabt.

Gaver
To helte, der spiller sammen, kan give hinanden guld og genstande, inklusive 

sjældne juveler og legendariske våben, der muligvis ikke fi ndes i alle heltes 
verden. Interager med en anden helt, og vælg udtrykket Gift (Gave) for at give 
noget til helten.

Partnerskab
Et forretningspartnerskab gør det muligt for to helte at dele udgifterne 

til genstande: Køb et nyt sværd, og lad hver helt betale 50 % af prisen. 
Hvis en helt ikke har guld nok, betaler den anden helt differensen. Helte i 
forretningspartnerskab deler også udgifter og indtægter for ejendomme, de 
køber, sælger eller lejer ud. Udgifter og indtægter deles kun, så længe de to helte 
spiller sammen.

Et ægteskab har alle de samme fordele som et forretningspartnerskab 
plus muligheden for, at to helte kan få børn.  Lås op for Landlord Pack 
(Godsejerpakke) eller Family Pack (Familiepakke): Du skal være i stand til at 
købe et hus, før du kan gifte dig med en anden helt. 

Xbox LIVE
Xbox LIVE® er din forbindelse til fl ere spil, mere underholdning og mere 

sjov. Besøg www.xbox.com/live for at få mere at vide. Inden du kan bruge 
Xbox LIVE, skal du tilslutte din Xbox 360-konsol til internettet via en hurtig 
forbindelse (f.eks. bredbånd) og tilmelde dig Xbox LIVE-tjenesten. På adressen 
www.xbox.com/live/countries kan du se, om Xbox LIVE er tilgængeligt i dit 
område, og du kan få oplysninger om, hvordan du bliver tilsluttet Xbox LIVE.

Onlinefunktioner
Hvis du er tilsluttet til Xbox LIVE, skal du vælge Friends (Venner) i LIVE-

rummet i Sanctuary for at få adgang til din venneliste. Her kan du se en vens 
status, sende beskeder, deltage i deres Fable III-spil eller invitere dem til dit.

Hvis du hurtigt vil ind i en tilfældig spillers spil, skal du gå ind i LIVE-
rummet i Sanctuary, træde op på den glødende quick match (hurtig kamp)-
platform og trykke på .

I panelet Join Options (Indstillinger for deltagelse)  i LIVE-rummet 
i Sanctuary kan du bestemme, hvem der kan deltage i dit spil. Som 
udgangspunkt er den indstillet til Invite Only (Kun inviterede).

Andre Fable III-spillere er repræsenteret med glødende kugler. Gå hen til 
en kugle, og tryk på  for at interagere med den spiller. Du kan chatte med 
dem, se deres statistik, invitere dem til dit spil eller give dem gaver. Du kan 
fi nindstille måden, du interagerer med kuger på, via panelerne Orb Visibility 
(Kuglesynlighed) og Orb Chat (Kuglechat).

I højre side af LIVE-rummet står Jasper pligtopfyldende ved skranken til 
onlinebutikken. Gå hen til en genstand, og tryk på  for at inspicere den, 
se prisen i Microsoft Points og købe den, hvis du vil.

www.xbox.com/fable3

Oplysninger og meninger, der er udtrykt i dette dokument, inklusive URL og andre 
websidehenvisninger, kan ændres uden varsel. Medmindre andet er angivet, er fi rmanavne, 
organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, folk, steder og begivenheder 
fi ktive. Sammenhænge med rigtige fi rmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-
adresser, logoer, personer, steder eller begivenheder er ikke tilsigtet og bør ikke udledes. Det er 
brugerens ansvar at overholde alle gældende copyright-regler. Uden at begrænse rettighederne 
under copyright må ingen dele af dette dokument reproduceres, opbevares i eller introduceres til 
et system med generhvervelse, eller transmitteres i nogen form eller via nogen midler (elektronisk, 
mekanisk, fotokopiering, optagelse eller andet) eller til noget formål uden skriftlig tilladelse fra 
Microsoft Corporation.
Microsoft kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, copyrights eller andre intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der dækker indholdet af dette dokument. Formuleringen af dette dokument 
giver dig ingen licens til disse patenter, varemærker, copyrights eller anden intellektuel ejendom, 
medmindre det eksplicit er angivet i en skriftlig licensaftale med Microsoft. 
Navne på faktiske fi rmaer og produkter nævnt heri kan være varemærker for deres respektive ejere.
Uautoriseret kopiering, indgreb i maskinen, transmission, offentlige optrædender, udlejning, 
betaling for spil eller omgåelse af kopibeskyttelse er strengt forbudt.

© 2010 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Microsoft, Fable, Microsoft Game Studios-logo, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xbox-logoerne er 
varemærker ejet af Microsoft-gruppen. Udviklet af Lionhead Studios for Microsoft Corporation. 
Lionhead Studios og Lionhead Studios-logoet er varemærker ejet af Lionhead Studios. 
Anvender Bink Video. Copyright ©1997-2010 af RAD Game Tools, Inc. 
Inkluderer Autodesk® Kynapse®, ejet af Autodesk, Inc. ©2010, Autodesk, Inc. Autodesk, 
“Autodesk® Kynapse®” og “Autodesk® Human IK®“ er registrerede varemærker ejet af Autodesk, 
Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Anvender Havok™: Copyright ©1999–2010. Havok.com Inc. (eller licenshavere).  Alle rettigheder 
forbeholdes. Se fl ere oplysninger på www.havok.com
Anvender Kore.  Copyright ©2008-2010 Kore Virtual Machines Inc. (og licenshavere). Alle 
rettigheder forbeholdes.  Se www.Kore.net
Anvender Annosoft – Automatic Lipsync.
Lydprocesteknologi af Wave Arts, Inc. Copyright ©2010.
Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker ejet af Dolby Laboratories.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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BEGRÆNSET GARANTI VEDRØRENDE DERES KOPI AF SOFTWAREN 
TIL XBOX-SPILLET (“SPIL”) 

Garanti. Microsoft Corporation (“Microsoft”) garanterer, at dette Spil i alt 
væsentligt vil fungere som beskrevet i den medfølgende brugerhåndbog i en periode 
på 90 dage fra datoen for det første køb. Denne begrænsede garanti gælder dog 
ikke, hvis problemer med Spillet skyldes uheld, misbrug, virus eller fejlagtig brug. 
Microsoft giver ikke nogen som helst anden form for garanti eller tilsagn om Spillet.

Deres beføjelser. Hvis De inden for 90 dages perioden opdager et problem 
med Spillet, som er dækket af denne garanti, skal det returneres til forhandleren 
sammen med en kopi af den originale kvittering. Forhandleren vil efter eget valg 
(a) reparere eller udskifte Spillet uden beregning, eller (b) refundere købesummen. 
Microsoft indestår for ethvert erstattet Spil i den resterende del af den oprindelige 
garantiperiode, dog mindst 30 dage. Microsoft er ikke ansvarlig for skader i det 
omfang, sådanne skader kunne være undgået ved rimelig forsigtighed.

Lovbestemte rettigheder. De har muligvis lovbestemte rettigheder i forhold til 
Deres forhandler, som ikke påvirkes af Microsofts begrænsede garanti.  

HVIS DE IKKE HAR KØBT SPILLET TIL DERES PERSONLIGE BRUG 
(DVS. NÅR DE IKKE HANDLER SOM FORBRUGER) 
Følgende betingelser gælder i det omfang, den gældende lovgivning tillader dette. 

Ingen andre garantier. Microsoft og Microsofts leverandører fraskriver sig alle 
andre garantier og betingelser, såvel udtrykkelige som stiltiende, med hensyn til 
Spillet og den medfølgende brugerhåndbog.

Begrænsning af ansvar. Hverken Microsoft eller Microsofts leverandører kan 
holdes ansvarlige for nogen skader, der er forårsaget af eller på nogen måde følger af 
brugen af eller den manglende mulighed for at bruge Spillet, selv om Microsoft eller 
Microsofts leverandører er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. 
Under alle omstændigheder er Microsofts og Microsofts leverandørers fulde ansvar 
begrænset til det beløb, som De faktisk har betalt for Spillet.   

Hvis De har spørgsmål vedrørende denne garanti, bedes De kontakte Deres 
forhandler eller Microsoft på: 

Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Ireland

Tärkeä videopelien pelaamista koskeva terveysvaroitus
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. Voit vähentää epileptisten kohtausten 
vaaraa toimimalla seuraavasti. Istu kauempana näytöstä, käytä pienempää näyttöä, 
pelaa hyvin valaistussa huoneessa äläkä pelaa väsyneenä tai rasittuneena. Jos sinulla 
tai sukulaisillasi on ollut aiemmin tällaisia kohtauksia tai epilepsiaa, neuvottele lääkärin 
kanssa ennen pelaamista.

Tietoja PEGI-järjestelmästä
PEGI-ikärajajärjestelmä estää alaikäisiä pelaamasta pelejä, jotka eivät sovi heidän 
ikäisilleen. HUOMAA, että nämä suositukset eivät perustu pelien vaikeuteen. Kahdesta 
osasta koostuva PEGI auttaa vanhempia ja pelien ostajia valitsemaan pelit tietoisesti 
pelaajan iän mukaan. Ensimmäinen osa on ikäluokitus:

Toinen kuvake kertoo pelin sisällön tyypistä. Näitä kuvakkeita voi olla useita pelin 
luonteen mukaan. Pelin ikäluokitus perustuu sisältöön. Kuvakkeet:

Lisätietoja on osoitteessa http://www.pegi.info sekä pegionline.eu

VAROITUS Ennen tämän pelin pelaamista lue Xbox 360®-konsolin ja 
lisälaitteiden käyttöohjeista tärkeät turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot. Säilytä 
kaikki käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten. Voit ladata konsolin ja lisälaitteiden 
käyttöohjeet osoitteesta www.xbox.com/support.

SUOMI
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SANKAREIDEN 

KIRJA
Oma sankarisi

Päätöksesi vaikuttavat siihen, millaiseksi sankarisi kehittyy. Hyvät 
sankarit ovat tavallisesti kauniita ja puhtoisia, pahat sankarit 

taas pelottavia kammotuksia. Kyläläisten käytös sankaria kohtaan 
vaihtelee sankarin luonteen mukaan. Moraalisten valintojen lisäksi 
myös monet muut tekijät vaikuttavat sankarisi ulkonäköön: Jos sankari 
ahmii rasvaisia ruokia, hän lihoo. Jos sankari taas harrastaa terveitä 
elämäntapoja, hänestä tulee hoikka. Lähitaistelu tekee sankarista 
lihaksikkaan, ampuma-aseiden käyttö pidemmän. Loitsujen käyttöön 
mieltynyttä sankaria ympäröi ylimaallinen hehku, ja taisteluissa kärsityt 
tappiot saattavat puolestaan tehdä sankarista arpisen. Voit halutessasi 
myös muokata sankarisi vaatetusta, kampausta, meikkiä, partaa tai 
viiksiä sekä koristella hänen ihonsa tatuoinneilla.

Sankarin kehittyminen
Tehtävien suorittaminen, vihollisten 

surmaaminen ja kyläläisten kanssa 
keskusteleminen palkitaan Guild Seals 
(Kiltasineteillä). Kiltasineteillä avaat käyttöösi 
erilaisia lisäominaisuuksia mystisillä Road 
to Rule (Vallan valtateillä), missä opit uusia 
taitoja, loitsuja, eleitä ja ammattiniksejä. Kyseiset 
ominaisuudet on merkitty tässä ohjekirjassa 

seuraavalla symbolilla: 
 Unlock (Avattava).
Kun olet kerännyt riittävästi 

kiltasinettejä uuden taidon 
oppimiseen, ruudun vasempaan 
alareunaan ilmestyy kiltasinetin 

kuva. Voit tällöin siirtyä Vallan valtateille painamalla .

Oma koira
Karvainen kumppanisi ilmoittaa lähellä 

olevista aarteista ja puolustaa isäntäänsä 
rohkeasti taisteluissa. Jos haluat hoivata 
koiraasi, lähesty sitä ja paina , kun 
vihellyskomento tulee näkyviin. Voit 
kohentaa koirasi karismaa sekä taistelu- 
ja aarteenetsimistaitoja lukemalla erilaisia 
kirjoja, joita voi ostaa puodeista tai löytää 
eri puolilta pelimaailmaa. Kun kirjan 
kuvake tulee näkyviin, voit kouluttaa 
koiraasi painamalla . 13
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Taisteleminen
Jos haluat käydä lähitaisteluun, käänny kohti vihollista ja paina . Jos taas 

haluat ampua vihollista, käänny häntä kohti ja paina .

Jos haluat tehdä tehokkaamman hyökkäyksen, pidä  tai  alhaalla, tähtää 
vihollista liikuttamalla  ja vapauta näppäin, kun ohjain alkaa värähdellä.

Voit tähdätä pistoolilla tai kiväärillä vetämällä ja pitämällä , kun 
ase on esillä. Tähtää vihollisia liikuttamalla  ja ammu painamalla . 
Ampumataitoja kehittämällä voit tarkentaa tähtäysnäkymää entisestään 
vetämällä ja pitämällä .

Jos haluat loitsia yhteen viholliseen tähdätyn taian, pidä  
alhaalla, tähtää vihollista liikuttamalla  ja tee loitsu vapauttamalla . 
Jos haluat loitsia useisiin vihollisiin vaikuttavan alueloitsun, paina ja vapauta 
. Jos haluat loitsia voimakkaampia loitsuja, pidä  alhaalla pidempään ennen 
vapauttamista. Taikataitojaan kehittämällä sankarisi voi käyttää tehokkaampia 
loitsuja nopeammin.

Kunto
Kun viholliset osuvat sankariin, ruudulla näkyvä suunta-alustan kuvake alkaa 

hehkua punaisena ja ruudun reunat punertuvat. Jos vihollinen osuu liian monta 
kertaa, sankarisi tyrmääntyy ja menettää kaiken seuraavaa kiltasinettiä varten 
ansaitun edistymisen.

Voit torjua vihollisen iskut lähitaistelussa pitämällä  alhaalla tai 
kierähtää pois iskujen tieltä liikuttamalla  ja napauttamalla .

Jos sankarin kunto alkaa heiketä, vältä vihollisten hyökkäyksiä hetken 
aikaa, jotta kunto alkaa palautua automaattisesti. Voit myös parantaa itseäsi 
kuntojuomilla, ruualla tai juomilla, joita voi ostaa puodeista tai löytää eri 
puolilta pelimaailmaa. Jos haluat juoda kuntojuoman, paina , kun juoman 
kuvake näkyy ruudulla, tai paina , jos haluat syödä tai juoda. Pidä mielessä, 
että voit kerrallaan kantaa mukanasi vain yhdenlaista ruokaa tai juomaa.

Loitsut
Loitsuhansikkaan avulla sankarit voivat loitsia useita 

erilaisia loitsuja. Fireball (Tulipallo) korventaa vihollisia, 
Shock (Salama) sinkoaa sähkösalamoita ja Ice Storm 
(Jäämyrsky) kurittaa vihollisia jääsirpaleilla. Vortex 
(Pyörre) piiskaa kohteita myrskytuulella, Force Push 
(Tönäisy) sinkoaa viholliset kauemmas sankarista ja 
Blades (Taikamiekat) loihtii tyhjästä miekkoja, jotka 
hakeutuvat vihollisiin.

  Unlock Spell Weaving (Loitsujen yhdistely): 
Sankari voi käyttää kahta loitsuhansikasta samanaikaisesti. 
Kun sankari käyttää kahta loitsuhansikasta, viholliset 
saavat tuta molempien loitsujen vaikutuksen yhtä aikaa.

Taikajuomat
Voit ostaa tai löytää kahdenlaisia taikajuomia. Kun painat  Slow Time 

(Ajan hidastus) -kuvakkeen ollessa näkyvissä, sankari liikkuu tavallista 
nopeammin. Jos taas painat  Summon Creatures (Kutsu apujoukkoja) 
-kuvakkeen ollessa näkyvissä, sankari loitsii paikalle epäkuolleita, jotka 
hyökkäävät vihollisten kimppuun. Taikataitojen kehittäminen pidentää juomien 
vaikutusaikaa.

Aseet
Sankarit voivat käyttää neljää erilaista asetyyppiä. Miekat ovat nopeita 

ja ketteriä käyttää, moukarit taas tuhoisia mutta hitaita. Pistooleihin 
mahtuu paljon ammuksia ja ne ovat nopeita ladata. Kiväärit ovat pistooleja 
tehokkaampia, mutta niihin mahtuu vähän ammuksia ja niiden lataamiseen 
tuhrautuu enemmän aikaa.

Aseiden parantelu
Sankarisi aseet kehittyvät, kun hän käyttää niitä. Heroic weapons 

(Sankarilliset aseet) muuttuvat tehokkaammiksi ja niiden ulkomuoto muuttuu 
sen mukaan, miten niitä käytetään. Legendary weapons (Legendaarisille 
aseisiin) liittyy erikoistavoitteita: jos suoritat tavoitteet, kun ase on käytössä, 
aseesta tulee entistä monipuolisempi – ase tekee esimerkiksi enemmän vahinkoa 
tai sen ominaisuudet paranevat. Voit tutkia aseen paranneltavuutta Armoury 
(Asevarastolla) menemällä aseen luo ja painamalla ensin  ja sitten .

The Sanctuary (Turvapaikka)
Painamalla  siirryt omaan turvapaikkaasi, jota ylläpitää uskollinen 

hovimestarisi Jasper. Turvapaikan huoneissa on useita eri toimintoja.

Turvapaikan pääsali on kalustettu karttapöydällä. Lähesty karttapöytää ja 
paina , kun haluat tutkia eri paikkojen tietoja, kuten suoritettavia tehtäviä 
ja kätkettyjä aarteita. Kun tutkit karttaa, voit painaa  ja avata Quest List 
(Tehtäväluettelon), jossa näkyvät valittavissa olevat tehtävät sekä tehtävistä 
saatavien kiltasinettien määrä. Valitse tehtävä luettelosta, jos haluat ottaa 
tehtävän uudeksi tavoitteeksesi. Painamalla  voit tarkentaa karttanäkymän 
suurennuslasin alla olevalle alueelle. Tarkemmassa näkymässä voit tarkastella 
alueen tehtäviä, tutkia alueen alennusmyyntejä ja esinepuutteita, hallinnoida 
kiinteistöjä ja selata alueen moninpelikuulia (jos olet luonut yhteyden Xbox 
LIVE® -palveluun). Painamalla  voit pikasiirtyä valitulle alueelle.

Turvapaikan pääsalissa on myös Options (Asetukset) -ruutu, jonka avulla 
voit tallentaa ja ladata pelitietoja sekä määrittää pelin asetukset. Gifts (Lahjat) 
-alueelle taas asetetaan näytteille kaikki lahjat, joita kyläläiset tai toiset Fable 
III® -pelaajat ovat lähettäneet sankarillesi.

Kaikki sankarin hankkimat aseet on koottu Armoury (Asevarastoon). Jos 
haluat käsitellä asetta, mene aseen luo ja paina , jonka jälkeen voit ottaa 
aseen käyttöön, nimetä aseen uudelleen tai tarkastella aseen ominaisuuksia ja 
parantelumahdollisuuksia.

Sankarin keräämä omaisuus on koottu Treasure Room (Aarrekammioon). 
Jos haluat tarkastella sankarin taloudellista tilannetta tarkemmin, mene 
kirjanpitopulpetin luo ja paina . 

LIVE Room (LIVE-huoneessa) voit tarkastella ystäväluetteloasi, kutsua 
muita pelaajia pelaamaan kanssasi, liittyä toisen pelaajan peliin ja selata 
ladattavaa sisältöä Online Store (Verkkokaupassa).

Dressing Room (Pukuhuoneeseen) on kerätty kaikki sankarin hankkimat 
asut. Jos haluat vaihtaa sankarin asua, paina  mallinuken lähellä ja valitse 
sitten haluamasi esine tai asu. Pukuhuoneessa voit myös muuttaa sankarin 
kampausta, meikkausta, partaa ja viiksiä sekä tatuointeja.  Unlock Dye 
Packs (Värjäysvärit): Pukuhuoneessa olevien värjäysaineiden avulla voit 
vaihtaa sankarin vaatteiden tai hiusten väriä. 
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Paikasta toiseen siirtyminen
Maan pinnalla hehkuvat valojäljet opastavat aina tärkeiden tavoitteiden luo. 

Kun olet löytänyt tietyn paikan, voit pikasiirtyä paikkaan nopeasti käyttämällä 
Turvapaikan karttapöytää kävelemisen sijaan. Jos haluat kulkea paikasta toiseen 
jalan, voit juosta nopeammin pitämällä  alhaalla. Voit halutessasi myös 
hyppiä jyrkänteiltä ja loikkia aitojen yli painamalla .

Aarteet
Sankarin koira ilmoittaa lähistöllä olevista aarrearkuista ja kaivupaikoista. 

Paina  kaivupaikan lähellä, jos haluat kaivaa aarteen esiin. Jos olet uimassa, 
voit sukeltaa uponneen aarteen luo painamalla  kuplavirran luona.

Hopea-avainarkut voi avata vain riittävällä määrällä hopea-avaimia. 
Keräämiesi hopea-avainten määrä ei vähene, kun avaat arkun. Kulta-avaimet 
avaavat eri puolilla pelimaailmaa olevia outoja ovia, mutta kutakin kulta-
avainta voi käyttää vain kerran. Jos haluat avata eri puolilta pelimaailmaa 
löytyviä Demon Doors (Paholaisportteja) , sinun on ensin suoritettava portin 
avaamisvaatimukset. Vaatimusten suorittaminen on usein vaivan arvoista, sillä 
porttien taakse on kätketty huikeita aarteita.

Rikokset
Varastelu, vandalismi, murrot ja kyläläisten kimppuun 

hyökkääminen ovat kaikki rikoksia. Jos sankari tekee 
rikoksia kylissä, sotilaat tulevat pidättämään hänet. 
Voit ratkaista pidätystilanteen kolmella eri tavalla: 
voit maksaa sakot, suorittaa yhdyskuntapalvelua tai 
vastustaa pidätystä. Jos vastustat pidätystä ja pakenet 
alueelta, sinun on odotettava hetki, ennen kuin palaat 
alueelle. Jos palaat alueelle liian aikaisin, sotilaat käyvät 
uudelleen kimppuusi. Sakkojen määrä ja rikoksen 
vanhentumisaika näkyvät ruudulla.

Sivullisten suojelu
Sankari ei tavallisesti voi hyökätä kyläläisten 

kimppuun tai rikkoa ovia tai ikkunoita. Kun 
olet kylässä, voit poistaa sivullisten 
suojelun pois käytöstä ottamalla aseen 
esiin ja painamalla . Paina  
uudelleen, kun haluat ottaa sivullisten 

suojelun taas käyttöön.

Varastelu
  Unlock Theft Pack (Varas): Kun avaat varkaan 

taidot, voit varastaa esineitä kyläläisten kotoa tai 
kaupoista (joihin voit murtautua öisin).

Ammatit
Sankari voi opetella kylissä erilaisia ammatteja, joihin 

kuuluvat muun muassa Pie Maker (Leipuri), Blacksmith 
(Seppä) ja Lute Hero (Trubaduuri).  Unlock Job Levels 
(Työn sankari): Työn sankarina parannat ammattitaitoasi 
ja lisäät samalla tulojasi.

Esineiden ostaminen ja myyminen
Sankari voi ostaa puodeista aseita, vaatteita, juomia, kalusteita ja paljon 

muuta. Jos haluat tutkia kiinnostavaa esinettä, mene esineen luo ja paina . 
Ylimääräiset ja turhat esineet voi myydä panttilainaamoon.

Jos puodissa on alennusmyynti, sankari voi ostaa tavaroita tavallista 
halvempaan hintaan. Jos alueella eletään puolestaan pula-aikaa, panttilainaamot 
maksavat tarvittavista esineistä tavallista enemmän.

  Unlock Entrepreneur Pack (Yrittäjä): Voit yrittää tinkiä hinnoista 
esittämällä erilaisia eleitä kauppiaille.

Kiinteistöt

  Unlock Entrepreneur Pack (Yrittäjä): Voit halutessasi ostaa puoteja. 
Puodin ostanut sankari saa osan puodin tuotosta itselleen, minkä lisäksi hän 
voi ostaa puodin esineitä tavallista halvemmalla. Jos haluat ostaa puodin, mene 
puodin luona olevan kiinteistökyltin luo, paina  ja valitse sitten vaihtoehto 
Buy (Osta). Kyltin avulla voit myös Sell (myydä) puodin tai Adjust Prices 
(muuttaa puodin hintoja).

  Unlock Landlord Pack or Family Pack (Vuokraisäntä tai Perheellinen): 
Sankarisi voi ostaa taloja. Käytä talon luo pystytettyä kiinteistökylttiä ja valitse 
vaihtoehto Buy and Move In (Osta ja muuta asumaan). Ostetun talon voi Sell 
(myydä), Rent (vuokrata) tai Repair (kunnostaa) kiinteistökylttiä käyttämällä.

Jos haluat sisustaa taloasi, mene taloon ja paina . Painamalla uudelleen voit 
vaihtaa talon tapetit. Jos taas haluat vaihtaa tietyn kalusteen, mene kalusteen luo ja 
paina . Voit jättää sisustuksen myös Jasperin huoleksi painamalla , 
kun astut kotiisi.

Kiinteistöjä voi hallinnoida myös Turvapaikan karttapöydältä käsin: aseta 
suurennuslasi rakennuksen päälle ja paina , kun haluat tarkastella rakennukseen 
liittyviä vaihtoehtoja.

Kyläläisten kanssa 
keskusteleminen

Jos haluat keskustella kyläläisen kanssa, 
paina  ja valitse haluamasi ele. Jos haluat 
voimistaa elettä, pidä näppäin alhaalla 
siihen asti, kunnes ohjain alkaa värähdellä. 
Voimakkaat eleet vaikuttavat tehokkaammin 
kyläläisen suhtautumiseen sankaria kohtaan: 
suhtautumisen tasot ovat Fear (Kammo), Hate 
(Viha), Neutral (Neutraali), Friends (Ystävä) 
tai Love/Best Friends (Rakastettu / Ylin 
ystävä) (vaihtelee seksuaalisen suuntautumisen 
mukaan). 

Painamalla  tunnistat kyläläiset, 
joiden kanssa keskusteleminen palkitaan 
kiltasineteillä. Pitämällä  alhaalla voit 
tarkistaa, kuinka monta kiltasinettiä voit 
ansaita voimistamalla kyläläisen suhtautumista sankariin. Voit halutessasi myös 
tarkastella kyläläisen luonnetta ja seksuaalista suuntautumista. Sankariin suopeasti 
suhtautuvat kyläläiset saattavat aika ajoin antaa sankarille lahjoja.

   Unlock Expression Packs (Voimakkaat eleet): Voimakkaiden eleiden 
avulla hurmaat kyläläiset mahdollisimman tehokkaasti.



Kädestä pitely
Paina , jos haluat tarttua kyläläistä kädestä. Kädestä pidelty kyläläinen 

seuraa sankaria joka paikkaan siihen asti, kunnes painat  uudelleen. Jos 
kyläläinen vihaa tai pelkää sankaria tai ei pidä paikasta, johon sankari on 
viemässä häntä, hän hangoittelee vastaan.

Suhdetehtävät
Jos sankarisi keskustelee riittävän pitkään kyläläisten kanssa, he saattavat 

pyytää häntä suorittamaan tehtävän. Kun suoritat kyläläisen antaman tehtävän, 
kyläläinen pitää sankarista entistä enemmän. 

Seksi
Voit vietellä myöntyväisen kyläläisen tarttumalla hänen käteensä (paina ), 

johdattamalla hänet vuoteen luo ja painamalla . Muista käyttää ehkäisyä, jotta 
ette saa lapsia tai tauteja!

Avioliitto
  Unlock Family Pack (Perheellinen): Jos kyläläinen rakastuu sankariisi, 

voit pyytää häntä puolisoksesi käyttämällä Propose Marriage (Kosi) -elettä. 
Kosimiseen tarvitaan sormus ja koti (tai riittävästi rahaa kodin hankkimiseen).

Voit määrittää puolison käyttövarat painamalla  perheen kodin 
kiinteistökyltin luona (tai etsimällä kyltin karttapöydältä) ja valitsemalla sitten 
vaihtoehdon Set Upkeep (Määritä käyttövarat).

Jos haluat muuttaa perheesi uuteen kotiin, tartu puolisoa kädestä 
ja mene uuteen kotiin. Paina sitten  uuden kodin kiinteistökyltin 
luona ja valitse Set as Family Home (Perheen uusi koti).

Lapset
Naispuolinen sankari tai miespuolisen sankarin vaimo voi tulla 

raskaaksi ja synnyttää lapsen. Omien lasten lisäksi sankari voi 
hankkia jälkikasvua adoptoimalla orpoja Bowerstone Industrialin 
orpokodista.

Jos kukaan perheen aikuisista ei ole kotona, lastenhoitaja pitää 
huolta sankarin lapsista, kun sankari on seikkailemassa. Jos sankarin 
puoliso kuolee tai eroaa sankarista, lapset lähetetään orpokotiin.

Perheonnen ylläpito
Jos sankarin perhe haluaa tavata sankarin tämän ollessa matkoilla, 

karttaan ilmestyy asiasta ilmoittava kuvake. Kun kuvake on näkyvissä, 
voit tarkistaa perheen sijainnin kartalta painamalla  ja siirtyä heidän 
luokseen painamalla .

Onnellinen perhe antaa sankarille lahjoja ja kunnostaa perheen kotia. Jos 
haluat pitää perheesi tyytyväisenä, käy kotona usein, anna perheelle paljon 
käyttövaroja ja osta perheen kodiksi hieno talo. 

Elämäänsä tyytymätön puoliso saattaa erota sankarista. Jos taas haluat itse 
erota puolisostasi, mene puolison luo ja valitse vaihtoehto Divorce (Eroa).

Paikallinen moninpeli
Jos haluat pelata peliä yhdessä kaverisi kanssa samalla Xbox 360® 

-konsolilla, ota toinen ohjain käyttöön ja paina . Toinen pelaaja voi luoda 
uuden sankarin tai käyttää omaan pelaajaprofi iliinsa tallennettua sankaria. 
Molemmat sankarit näkyvät samalla ruudulla: Peliä isännöivän sankarin 
kyläläistiedot, suunta-alustan pikakomennot ja kuntotilanne näkyvät ruudun 
vasemmassa laidassa. Peliin liittyneen sankarin tiedot näkyvät ruudun oikeassa 
laidassa. Jos sankarit joutuvat liian kauaksi toisistaan, peliin liittynyt sankari 
voi siirtyä peliä isännöivän sankarin luo painamalla .

Verkkomoninpeli
Verkkomoninpeli edellyttää yhteyden luontia Xbox LIVE -palveluun. 

Xbox LIVE -palvelun välityksellä pelattavassa moninpelissä sankareiden 
ei enää tarvitse olla samalla ruudulla (toisin kuin paikallisessa moninpelissä).

Rikkauksien jakaminen
Kumpikin sankari pitää hankkimansa kiltasinetit, kullan ja aarteet: kun 

peli on ohi, peliin liittyneen sankarin osuus siirretään hänen pelimaailmaansa. 
Jos moninpeliä varten luotiin uusi sankari, pelaaja voi tallentaa sankarin tiedot 
ja aarteet. Jos peliin liittynyttä sankaria ei tallenneta, sankarin kultavarat ja 
kiltasinetit menetetään.

Lahjat
Yhdessä seikkailevat sankarit voivat lahjoittaa toisilleen kultaa ja esineitä, 

mukaan lukien harvinaisia jalokiviä ja legendaarisia aseita, joita ei löydy 
kaikkien sankareiden pelimaailmasta. Kun haluat antaa lahjan toiselle 
sankarille, mene hänen luokseen ja käytä Gift (Anna lahja) -elettä.

Kumppanuudet
Liikekumppaneiksi ryhtyvät sankarit voivat jakaa keskenään esineiden 

hinnan: kun kumppanukset esimerkiksi ostavat uuden miekan, kumpikin 
sankari maksaa 50 % miekan hinnasta. Jos toisella sankarilla on liian vähän 
varoja, toinen sankari maksaa puuttuvan summan. Liikekumppaneiksi ryhtyvät 
sankarit jakavat myös hankkimistaan kiinteistöistä aiheutuvat kulut ja voitot. 
Sankarit jakavat voitot ja kulut vain, kun he pelaavat yhdessä.

Avioliiton solmineet sankarit saavat kaikki liikekumppanuuden edut, minkä 
lisäksi he voivat hankkia keskenään lapsia.  Unlock Landlord Pack or 
Family Pack (Vuokraisännyys tai Perheellinen): Jos haluat mennä naimisiin 
toisen sankarin kanssa, sinulla on oltava riittävästi varoja talon ostamiseen. 

Xbox LIVE
Xbox LIVE® -palvelun avulla saat entistä enemmän pelejä, viihdettä ja 

huvia. Lisätietoja on osoitteessa www.xbox.com/live. Ennen kuin voit 
käyttää Xbox LIVE -palvelua, yhdistä Xbox 360 -konsolisi Internetiin 
laajakaistayhteydellä ja rekisteröidy jäseneksi. Saat selville, onko Xbox LIVE 
-palvelu saatavilla alueellasi ja lisätietoja Xbox LIVE -palveluun yhdistämisestä 
käymällä osoitteessa www.xbox.com/live/countries.
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RAJOITETTU TAKUU KOSKIEN
 XBOX-PELIOHJELMAN (“PELIN”) KOPIOITA 

Takuu. Microsoft Corporation (“Microsoft”) takaa, että tämä peli toimii 
olennaisilta osiltaan käyttöohjeessa kuvatulla tavalla 90 vuorokauden ajan 
alkuperäisestä ostopäivämäärästä lukien. Rajoitettu takuu raukeaa, jos peliin liittyvä 
ongelma aiheutuu onnettomuudesta, tuotteen väärästä käytöstä tai virusohjelmasta. 
Microsoft ei anna mitään muuta takuuta tai lupausta peliä koskien.

Asiakkaan oikeudet. Jos havaitset 90 vuorokauden sisällä pelissä olevan, takuun 
kattavan ongelman, palauta peli yhdessä alkuperäisen myyntikuitin kanssa myyjälle. 
Myyjällä on oikeus joko (a) korjata tai vaihtaa tuote veloituksetta tai (b) palauttaa 
ostohinta. Myyjällä on oikeus valita haluamansa menettelytapa. Vaihtopeliä koskee 
alkuperäisen 90 vuorokauden takuuajan jäljellä oleva aika tai 30 vuorokauden 
uusi takuuaika, joka alkaa vaihtopelin vastaanottamisesta. Takuuajoista pidempi 
on voimassa. Microsoft ei vastaa sellaisista vahingoista, jotka olisi voitu välttää 
kohtuullisella huolenpidolla.  

Lakisääteiset oikeudet. Sinulla voi olla lakisääteisiä oikeuksia myyjän suhteen. 
Microsoftin rajoitettu takuu ei vaikuta näihin oikeuksiin.  

JOS PELIÄ EI OLE OSTETTU HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN 
(ELI ET OLE KULUTTAJA)
Seuraavat ehdot ovat voimassa sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa. 

Ei muita takuita. Microsoft ja sen toimittajat kiistävät kaikki muut peliä ja sen 
mukana tulevaa käyttöohjetta koskevat nimenomaiset tai oletetut takuut ja ehdot.

Vastuunrajoitus. Microsoft tai sen toimittajat eivät vastaa mistään vahingoista 
niiden aiheutumistavasta riippumatta, jos vahingot aiheutuvat jollakin tavalla 
pelin käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää, vaikka Microsoftille ja sen 
toimittajille olisi ilmoitettu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joka tapauksessa 
Microsoftin ja sen toimittajien koko vastuu rajoittuu pelistä maksettuun todelliseen 
kauppahintaan.

Jos sinulla on kysyttävää tästä takuusta, ota yhteyttä Microsoft-jälleenmyyjään tai 
Microsoft Oy:n. Yhteystiedot: 

Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Ireland 
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Verkkotoiminnot
Jos olet luonut yhteyden Xbox LIVE -palveluun, voit tarkastella 

ystäväluetteloasi siirtymällä Turvapaikan LIVE-huoneeseen ja valitsemalla 
vaihtoehdon Friends (Ystävät) . Ystäväluettelosta voit tarkistaa ystäviesi 
tilan, lähettää heille viestejä, liittyä ystäviesi Fable III -peliin tai kutsua heidät 
pelaamaan peliä kanssasi.

Jos haluat liittyä nopeasti kenen tahansa pelaajan peliin, mene Turvapaikan 
LIVE-huoneeseen, astu hehkuvalle pikapelikorokkeelle ja paina .

Turvapaikan LIVE-huoneen Join Options (Liittymisasetukset) -ruudun 
avulla voit määrittää, kuka voi liittyä peliisi. Liittymisen oletusasetus on Invite 
Only (Vain kutsutut pelaajat).

Muut Fable III -pelaajat näkyvät hehkuvina kuulina. Jos haluat tutustua 
pelaajaan paremmin, lähesty kuulaa ja paina , jolloin voit keskustella pelaajan 
kanssa, tarkastella pelaajan tilastoja, kutsua pelaajan peliisi tai antaa pelaajalle 
lahjan. Orb Visibility (Kuulien näkyvyys)- ja Orb Chat (Kuulakeskustelu) 
-ruutujen avulla voit säätää kuulien ominaisuuksia.

Hovimestarisi Jasper seisoo kuuliaisesti LIVE-huoneen oikeassa laidassa 
Online Store (Verkkokauppa) -tiskin luona. Jos haluat tarkastella 
verkkokaupan esineen tarkempia tietoja, tarkistaa esineen Microsoft® Points 
-pistehinnan tai ostaa esineen, mene esineen luo ja paina .

www.xbox.com/fable3

Tämän asiakirjan tietoja, mukaan lukien URL-osoitteita ja muita Internetin 
verkkosivustoviittauksia, voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ellei muuta ole erikseen 
mainittu, esimerkeissä esitetyt yritykset, organisaatiot, tuotteet, toimialueiden nimet, 
sähköpostiosoitteet, tunnukset, henkilöt, paikat ja tapahtumat ovat keksittyjä, eivätkä ne 
edusta millään tavalla todellisia yrityksiä, organisaatioita, tuotteita, toimialueiden nimiä, 
sähköpostiosoitteita, tunnuksia, henkilöitä, paikkoja tai tapahtumia. Käyttäjä on vastuussa siitä, että 
kaikkia soveltuvia tekijänoikeuslakeja noudatetaan. Tekijänoikeuksia rajoittamatta tämän asiakirjan 
osia ei saa jäljentää, tallentaa tai julkaista tietojen hakujärjestelmään eikä välittää missään muodossa 
eikä millään tavalla (sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muulla tavalla) 
mihinkään tarkoitukseen ilman Microsoft Corporationin antamaa kirjallista lupaa.
Microsoftilla saattaa olla tämän asiakirjan aihealueeseen liittyviä patentteja, patenttihakemuksia, 
tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Ellei Microsoftin kirjallisessa 
käyttöoikeussopimuksessa ole toisin mainittu, tämä asiakirja ei myönnä käyttäjälle oikeuksia näihin 
patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muihin immateriaalioikeuksiin. 
Mainittujen yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla haltijoidensa tavaramerkkejä.
Luvaton kopiointi, lähdekoodin avaaminen, lähettäminen, julkinen esittäminen, vuokraus, käyttö 
maksullisena pelipalveluna tai kopiointisuojauksen kiertäminen on ankarasti kielletty.

©2010 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Microsoft, Fable, Microsoft Game Studios -tunnus, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE ja Xbox-tunnukset 
ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä. Microsoft Corporationille kehittänyt Lionhead 
Studios. Lionhead Studios ja Lionhead Studios -tunnus ovat Lionhead Studiosin tavaramerkkejä. 
Ohjelmistossa hyödynnetään Bink-videotekniikkaa. Tekijänoikeudet © 1997 - 2010 RAD Game 
Tools Inc. 
Ohjelmisto sisältää Autodesk Inc:n Autodesk® Kynapse® -tekniikkaa. ©2010 Autodesk Inc. 
Autodesk, Autodesk® Kynapse® ja Autodesk® Human IK® ovat Autodesk Inc:n tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.
Ohjelmistossa hyödynnetään Havok™-tekniikkaa: Tekijänoikeudet ©1999–2010. Havok.com Inc. 
(tai sen lisensoijat).  Kaikki oikeudet pidätetään. Lisätietoja on osoitteessa www.havok.com.
Ohjelmistossa hyödynnetään Kore-tekniikkaa.  Tekijänoikeudet © 2008 - 2010 Kore Virtual Machines 
Inc (ja sen lisensoijat). Kaikki oikeudet pidätetään.  Lisätietoja on osoitteessa www.Kore.net.
Ohjelmistossa hyödynnetään Annosoftin automaattista huulisynkronointitekniikkaa.
Ohjelmistossa hyödynnetään Wave Arts Inc:n äänikäsittelytekniikkaa. Tekijänoikeudet © 2010.
Dolby ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.
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NORSK

Viktig helseadvarsel som gjelder spilling av videospill
Fotosensitive anfall
Noen få mennesker kan oppleve anfall når de eksponeres for enkelte visuelle bilder, 
inkludert blinkende lys og mønstre som kan forekomme i videospill. Selv mennesker 
som ikke før har opplevd anfall eller epilepsi, kan ha en udiagnostisert lidelse som 
kan forårsake disse ”fotosensitive epileptiske anfallene” når de ser på videospill. 

Disse anfallene kan ha en rekke symptomer, inkludert svimmelhet, synsforstyrrelser, 
øye- eller ansiktsammentrekninger, rykninger i armer og ben, desorientering, 
forvirring eller midlertidig bevissthetstap. Anfallene kan også føre til bevisstløshet 
eller krampetrekninger som kan føre til skade fordi man faller eller slår seg på 
gjenstander i nærheten. 

Stans spillet umiddelbart og oppsøk lege hvis du opplever noen av disse 
symptomene. Foreldre må være oppmerksomme på disse symptomene eller spørre 
barna om dem – barn og ungdom er mer utsatt for slike anfall enn voksne. Du kan 
redusere faren for fotosensitive epileptiske anfall ved å ta følgende forholdsregler: 
Sett deg lenger vekk fra skjermen, bruk en mindre skjerm, spill i et godt opplyst 
rom og ikke spill når du er sliten eller trøtt

Hvis du eller noen i familien har opplevd anfall eller epilepsi tidligere, bør du oppsøke 
lege før du begynner å spille.

Hva er PEGI-systemet? 
Aldersklassifi seringssystemet PEGI beskytter mindreårige mot spill som ikke passer for 
deres aldersgruppe. VÆR OPPMERKSOM PÅ at dette ikke er en målestokk for spillets 
vanskelighetsgrad. PEGI-klassifi seringen består av to deler, og gjør det mulig for 
foreldre og andre som kjøper spill til barn å gjøre en informert vurdering i samsvar med 
alderen til spilleren. Den første delen er en aldersklassifi sering:-

Den andre er ikoner som viser typen innhold i spillet. Det kan være en rekke slike ikoner, 
avhengig av hvilket spill det dreier seg om. Spillets aldersklassifi sering gjenspeiler 
intensiteten til dette innholdet. Ikonene er:-

Besøk http://www.pegi.info og pegionline.eu for nærmere informasjon

ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerveiledningene for 
Xbox 360®-konsollen og tilbehøret for viktig sikkerhets- og helseinformasjon. Behold 
alle brukerveiledninger for fremtidig referanse. Hvis du trenger nye brukerveiledninger 
for konsoll og tilbehør, kan du gå til www.xbox.com/support.
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BOKEN OM 

HELTER
Helten din

Beslutningene du tar, avgjør hva slags helt du blir. Gode helter ser 
gjerne rene og vakre ut, mens de onde er skremmende. Når du 

møter landsbyboere, styres reaksjonene deres av utseendet til helten. I 
tillegg til moral er det mange andre faktorer som påvirker utseendet. 
Spiser du fet mat, legger du på deg. Velger du sunt, blir du slankere. 
Nærkamp gjør deg muskuløs, dyktig skyting gjør deg høy og bruk av 
magi gir deg en overjordisk glans. Hvis du får juling under kamp, blir 
huden din arrete. Du kan også tilpasse utseendet ditt mer direkte ved å 
forandre på klær, hårsveis, tatoveringer, sminke og ansiktshår.

Fremgang for helten
Når du fullfører utfordringer, dreper fi ender 

eller samhandler med landsbyboere, tjener du 
Guild Seals (laugssegl). Laugssegl kan du bruke 
til å låse opp oppgraderinger på Road to Rule 
(herskerveien), et magisk sted hvor du lærer 
nye ferdigheter, blant annet kampteknikker, 
trylleformler, uttrykk og yrker. Disse er 
identifi sert i denne håndboken med dette 
symbolet:  Unlock (låse opp).

Når du har tjent nok laugssegl 
til å låse opp en ny ferdighet, dukker 
det opp et laugssegl 
nede i venstre hjørne av 
skjermen. Trykk  når 
du ser dette, for å reise til 
herskerveien.

Hunden din
Din fi rbente følgesvenn varsler om fare eller 

skatter, og i kamp angriper den fi endene. Når 
du vil samhandle med hunden, går du bort til 
ham og trykker når fl øytekommandoen 
vises. Du kan forbedre hundens karisma og 
gjøre ham fl inkere til å slåss og lete etter 
skatter, ved å bruke bøkene du kjøper eller 
fi nner. Trykk når bokikonet vises, for å 
lære opp hunden.
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Angrep
Når du skal angripe med nærkampvåpenet, snur du deg mot målet 

og trykker . Hvis du vil skyte motstanderen, snur du deg mot ham og trykker .

Hvis du skal utføre en kraftig feiende bevegelse, trykker du og holder inne  
eller , peker med  mot målet og slipper knappen når kontrolleren vibrerer.

For å sikte med skytevåpenet må du trykke og holde inne  når 
geværet er ute av sliren. Bruk  for å fl ytte siktet mot målet, og trykk  
for å skyte. Bli fl inkere å bruke avstandsvåpen, og du kan zoome inn ved 
å holde inne .

Hvis du vil utføre et målrettet magiangrep mot en enkelt fi ende, trykker 
du og holder inne , peker med  mot målet og slipper  for å kaste. Hvis 
du skal kaste et magisk angrep som påvirker et område, som gir mindre 
skade, men påvirker fl ere fi ender, trykker du bare på , og slipper for å kaste 
trolldommen. Hvis du vil kaste kraftigere trylleformler, må du trykke og holde 
nede  lengre før du slipper. Forbedre magiferdighetene dine slik at du kan 
utføre formler på høyt nivå raskere.

Helse
Når du blir skadet i kamp, lyser det rødt rundt navigasjonsknappen på 

skjermen og langs kanten av skjermen. Blir du truffet for mange ganger, 
blir du slått ut og mister all fremgang mot neste laugssegl.

For å unngå skade kan du trykke og holde inne  for å blokkere 
nærkampangrep fra fi enden, eller peke med  i en retning og trykke 
raskt på  for å rulle i sikkerhet.

Hvis helsen blir dårligere, må du unngå å bli skadet en stund, og helsen 
forbedres automatisk. Du kan også helbrede deg selv ved å bruke helseeliksirer 
og mat eller  drikke, som du kan fi nne eller kjøpe. Trykk  når eliksirikonet 
vises, for å drikke en helseeliksir, eller trykk når du vil spise eller 
drikke noe. Du kan bare ha med deg én type mat eller drikke om gangen.

Magi
Hvis helten har på seg en tryllehanske, kan han utføre 

mange ulike magiske angrep. Fireball (ildkule) brenner 
målet, Shock (støt) sender strøm gjennom dem, og Ice 
Storm (isstorm) påkaller et bombardement av iskalde 
splinter. Vortex (virvelvind) skaper en kraftig storm, Force 
Push (kraftskyv) skyver fi ender bort fra deg 
på magisk vis og Blades (sverd) tryller frem magiske sverd 
som oppsøker fi endene og spidder dem.

  Låse opp Spell Weaving (tryllevev): Du kan 
utstyre deg med to tryllehansker om gangen. Når du 
bruker formler mens du har på to ulike hansker, får 
fi endene dobbel virkning av begge de to magitypene.

Magiske eliksirer
Du kan fi nne eller kjøpe to typer magiske eliksirer. Trykk når ikonet for 

Slow Time (langsom tid) vises, for å dra fordel av større fart enn motstanderne. 
Trykk når ikonet for Summon Creatures (påkall skapninger) vises, for å 
trylle frem vandøde allierte som angriper fi endene. Forbedre magiferdighetene 
dine for å få virkningen til å vare lenger.
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Våpen
Helter slåss med fi re typer våpen til å begynne med. Sverd er raske og smidige, 

mens hammere er kraftfulle og langsomme. Pistoler har store magasiner 
og er raske å lade om. Rifl er påfører mer skade, men må lades oftere, 
og lading er mer krevende.

Våpenoppgraderinger
Alle våpnene du skaffer deg, utvikler seg etter hvert som de brukes. 

Heltevåpnene blir mer kraftfulle, og utseendet endres alt etter hvordan 
du slåss med dem. Legendariske våpen har spesielle formål. Hvis du utfører 
dem mens du er utstyrt med våpenet, tjener våpenet ekstra egenskaper som for 
eksempel økt skade eller bonusevner. Gå bort til våpenet i våpenlageret og trykk 
 for å undersøke det, og trykk deretter  for å se mulige oppgraderinger.

Sanctuary (fristaden)
Trykk  for å gå til dette utrolige stedet, som blir passet på av din lojale 

butler Jasper. Rommene i fristaden har mange funksjoner.

I hovedrommet fi nner du kartbordet. Gå bort til det og trykk , og bla 
rundt for å se informasjon om ulike steder, blant annet tilgjengelige 
oppdrag og uoppdagede skatter. Mens du ser på kartet, kan du trykke  for 
å åpne Quest List (oppdragslisten), som viser tilgjengelige oppdrag og hvor 
mange laugssegl de gir. Velg et oppdrag fra listen for å angi det som gjeldende 
mål. Trykk  for å Zoome inn på regionen under forstørrelsesglasset. Deretter 
kan du fi nne oppdragsgivere, salg og mangler. Du kan passe eiendommene dine 
eller se multiplayer orbs (fl erspillerkuler, hvis du er tilkoblet Xbox LIVE®). 
Trykk for å reise raskt til det valgte stedet.

I hovedrommet fi nnes også panelet for Options (innstillinger), der du kan 
lagre og laste spillet eller justere spillinnstillingene, og området Gifts (gaver), 
der det kommer gaver fra landsbyboere eller andre Fable III®-spillere.

Armoury (våpenlageret) er oppbevaringsstedet ditt for våpen. Når du skal 
samhandle med et våpen, går du bort til det og trykker . Da kan du velge å 
bruke det, endre navnet på det eller se på egenskaper, effekter og oppgraderinger 
for våpenet.

I Skatterommet ligger formuen din. Hvis du vil ha informasjon om dine 
personlige fi nanser, går du bort til pulten og trykker . 

I LIVE-rommet kan du vise vennelisten din, invitere andre spillere med 
i spillet, bli med i andres spill og bla gjennom elementer som kan lastes ned 
via Online-butikken.

I Dressing Room (garderoben) har du tilgang til alle klærne du har skaffet. 
Hvis du vil bytte klær, trykker du  for å samhandle med en prøvedukke, 
og deretter tar du i bruk klesplagget eller antrekket. Garderoben inneholder 
også hårsveiser, sminke, ansiktshår og tatoveringer.  Låse opp Dye Packs 
(fargepakker): Du kan endre farge på klærne eller håret ditt med fargene som 
oppbevares i garderoben. 

Bevege seg rundt
Du blir styrt magisk mot viktige mål av et lysende spor på bakken. Når 

du har funnet et sted, kan du reise raskt dit ved å bruke kartbordet i fristaden 
i stedet for å gå hele veien. Hvis du heller vil gå til fots, kan du trykke og holde 
nede  mens du går, for å spurte. Du kan også trykke  for å hoppe utfor 
klipper eller over gjerder.

Skatter
Hunden din er fl ink til å fi nne skattekister og steder å grave på. Trykk  

i nærheten av et gravested for å grave opp nedgravde skatter. Mens du svømmer, 
trykker du  i nærheten av en strøm av bobler for å dykke etter sunkne skatter.

Sølvnøkkelkister kan bare åpnes med riktig antall sølvnøkler. Antall 
sølvnøkler du har, reduseres ikke når du åpner en kiste. Gullnøkler åpner 
mystiske dører rundt om i verden. I motsetning til sølvnøkler kan disse bare 
brukes én gang. De særegne demondørene som fi nnes på ulike steder i verden, 
har unike krav for å åpnes, men skjuler ofte strålende skatter.

Kriminalitet
Tyveri, hærverk, inntrengning på andres eiendom 

og angrep på landsbyboere er eksempler på kriminalitet. 
Begår du slike handlinger i byene, kommer det soldater 
og arresterer deg. Hvis du blir arrestert, har du tre valg: 
Å betale en bot, utføre samfunnstjeneste eller motsette 
deg arrest. Hvis du motsetter deg arrest og fl ykter fra 
regionen, må du vente en stund før du vender tilbake, 
ellers blir du tatt igjen. Boten og tiden til vaktene gir 
opp, vises på skjermen.

Sikkerhetsmodus
Vanligvis kan du ikke skade landsbyboere (eller knuse 

vinduer og dører). Når du er i en by, kan du skru av 
sikkerhetsmodus ved å trekke ut et våpen og 
trykke . Trykk  igjen for å skru på 
sikkerhetsmodus igjen.

Stjeling
  Låse opp Theft Pack 

(tyveripakke): Du kan stjele ting fra landsbyboernes hjem 
eller fra butikker som du bryter deg inn i på nattestid.

Arbeid
De fl este byer har jobbmuligheter, blant annet som Pie 

Maker (kakebaker), Blacksmith (smed) og Lute Hero 
(luttspiller).  Låse opp Job Levels (jobbnivåer): 
Du kan forbedre yrkesferdighetene dine slik at du kan 
tjene mer penger.
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Kjøpe og selge gjenstander
Butikker selger våpen, klær, eliksirer, inventar og mye annet. Gå bort til 

tingen du er interessert i, og trykk  for å undersøke den. Pantelånere kjøper 
alt du ikke vil ha lenger.

Når de har salg, kan butikkene tilby store rabatter. En mangel derimot, betyr 
at pantelånerne betaler mer for etterspurte varer.

  Låse opp Entrepreneur Pack (entreprenørpakke): Du kan prute ved å 
fremføre uttrykk overfor kjøpmenn, slik at de senker prisene.

Fast eiendom

  Låse opp Entrepreneur Pack (entreprenørpakke): Du kan kjøpe 
butikker for å tjene en del av overskuddet deres og få bedre priser når du 
handler der. Gå bort til skiltet for fast eiendom foran butikken og trykk , 
og velg deretter Buy (kjøp). Fra skiltet kan du også velge å Sell (selge) 
butikken eller Adjust Prices (justere prisene).

  Låse opp Landlord Pack (huseierpakke) eller Family Pack 
(familiepakke): Du kan kjøpe hus. Gå til eiendomsskiltet til huset og velg 
Buy and Move In (kjøp og fl ytt inn). Når du eier et hus, kan du bruke skiltet 
for å Sell (selge), Rent Out (leie ut) eller Repair (reparere) det.

Hvis du vil pusse opp husene, går du inn i dem og trykker . Trykk igjen 
for å skifte tapet, eller gå bort til et møbel og trykk  hvis du vil bytte det ut. 
Hvis du vil overlate oppussingen til Jasper, trykker du når du går inn i huset.

Du kan også administrere eiendommene dine på kartbordet i fristaden: 
Plasser forstørrelsesglasset over en bygning og trykk  for å se alternativene.

Samhandle
Trykk  for å samhandle med en 

landsbyboer, og velg deretter hvilket 
uttrykk du vil fremføre. Hvis du vil forlenge 
et uttrykk, kan du trykke og holde inne 
knappen helt til kontrolleren vibrerer, 
og så slippe. Forlengede uttrykk har større 
virkning på forholdet til en landsbyboer: 
Fear (frykt), Hate (hat), Neutral (nøytral), 
Friends (venner) eller Love/Best Friends 
(kjærlighet/bestevenner, avhengig 
av seksuell kompatibilitet). 

Trykk og hold inne  for å identifi sere 
landsbyboere du kan samhandle med for å 
tjene laugssegl. Når du samhandler med en 
landsbyboer, kan du trykke og holde inne  
for å se hvor mange laugssegl du kan tjene 
ved å få vedkommende til å få sterke følelser 
for deg. Du kan også få informasjon om 
personlighetstrekk og seksuelle preferanser. 
Landsbyboere som har sterke følelser for deg, vil gi deg gaver med 
jevne mellomrom.

   Låse opp Expression Packs (uttrykkspakker): Du kan lokke frem de 
sterkeste følelsene hos landsbyboere med mer dramatiske uttrykk.

Holde i hånden
Trykk  for å hode en landsbyboere i hånden. Landsbyboeren vil nå følge 

deg overalt hvor du går, helt til du trykker  igjen. Hvis landsbyboerne hater 
eller frykter deg, eller ikke liker hvor du fører dem, må du dra dem.

Forholdsoppdrag
Hvis du samhandler nok med landsbyboere, ber de deg kanskje om å gjøre noe 

for dem. Hvis du gjør det de ber om, blir forholdet til dem bedre. 

Sex
Hvis du vil ha sex med en landsbyboer som er villig, trykker du  for 

å holde i hånden, leder vedkommende til en seng og trykker . Bruk 
kondom for å unngå graviditet og sykdommer!

Ekteskap
  Låse opp Family Pack (familiepakke): Hvis en landsbyboer blir 

forelsket i deg, kan du spørre vedkommende om å gifte seg med deg ved hjelp 
av uttrykket Propose Marriage (fri). Du må ha en ring og enten et tilgjengelig 
hus eller penger til å kjøpe et.

For å bestemme budsjettet til ektemaken din trykker du  ved 
eiendomsskiltet for familiens hjem (eller fi nn det på kartet), og velger Set 
Upkeep (bestem bidrag).

Hvis du vil fl ytte familien til et nytt hus, tar du ektemaken i hånden og går til 
det nye hjemmet. Trykk  ved eiendomsskiltet og velg Set as Family 
Home (velg som familiens hjem).

Barn
En kvinnelig helt eller en kvinnelig ektemake kan bli gravid etter 

å ha hatt sex og få barn. I tillegg kan alle helter adoptere barn fra 
barnehjemmet i Bowerstone Industrial.

Hvis ingen andre er hjemme, vil en barnepike passe barna mens 
du er ute på eventyr. Hvis ektemaken dør eller dere blir skilt, blir 
barna sendt til barnehjemmet.

Holde familien lykkelig
Når du er ute på eventyr og familien ønsker å se deg, dukker 

kartikonet opp. Når du ser dette ikonet, trykker du  for å se familien på 
kartet og trykker deretter  for å reise raskt til dem.

En lykkelig familie vil gi deg gaver eller forbedre forholdene hjemme. 
For å holde dem lykkelige bør du besøke dem ofte, velge et høyt bidrag 
og kjøpe et pent hus. 

Hvis ektemaken er ulykkelig, kan han eller hun skille seg fra deg. Hvis 
du ønsker skilsmisse fra ektemaken, samhandler du med maken og velger 
Divorce (skilsmisse).
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Flere spillere lokalt
Hvis dere vil spille sammen på samme Xbox 360®-konsoll, tar du en 

annen kontroller og trykker . Den andre spilleren kan opprette en ny helt 
eller bruke en helt fra en lagringsfi l som er knyttet til spillerprofi len sin. 
De to heltene deler dem samme skjermen: Den første heltens infoboks for 
landsbyboere, snarveier med navigasjonsknappen og helseinformasjon vises 
til venstre. Informasjon for helt nr. 2 vises til høyre. Hvis de to heltene 
kommer for langt unna hverandre, kan den andre spilleren trykke  
for å teleportere til den første helten.

Flere spillere online 
Hvis du vil spille sammen med en annen helt via nettet, må du være tilkoblet 

til Xbox LIVE. I motsetning til lokal fl erspillerspilling er ikke heltene som er 
tilkoblet via Xbox LIVE, begrenset til samme skjermbilde.

Dele godene
Begge heltene kan beholde laugssegl, gull og andre skatter de skaffer seg: 

Når økten er ferdig, tar den andre helten sin del tilbake til sin verden. Hvis du 
opprettet en ny helt for økten, kan du lagre denne helten og beholde det du har 
tjent. Hvis den andre helten ikke er lagret, mister dere gullet og laugssegl til 
denne helten.

Gaver
To helter som spiller sammen, kan gi hverandre gull og andre saker, blant 

annet sjeldne edelsteiner og legendariske våpen som kanskje ikke fi nnes i alle 
helters verden. Samhandle med en annen helt, og velg deretter uttrykket Gift 
(gave) for å gi noe til den andre helten.

Partnerskap
Med et forretningspartnerskap kan to helter dele på utgiftene til varer: 

Kjøp et nytt sverd, og hver helt betaler 50 % av prisen. Hvis den ene helten 
ikke har nok gull, kan den andre helten betale det som mangler. Helter i et 
forretningspartnerskap deler også kostnadene og overskuddet for eiendommer 
som de kjøper, selger eller leier ut. Kostnader og overskudd deles bare så lenge 
de to heltene spiller sammen.

Et ekteskap omfatter alle fordelene ved et forretningspartnerskap, pluss 
at det gjør det mulig for to helter å få barn.  Låse opp Landlord Pack 
(huseierpakke) eller Family Pack (familiepakke): For å kunne gifte deg med 
en annen helt må du først kunne kjøpe et hus. 

Xbox LIVE
På Xbox LIVE® fi nner du fl ere spill, nedlastbart innhold og masse 

underholdning. Gå til www.xbox.com/live for å fi nne ut mer. Før du kan 
bruke Xbox LIVE, må du koble Xbox 360-konsollen til en høyhastighets 
Internett-tilkobling og registrere deg som Xbox LIVE-medlem. Hvis du vil 
ha mer informasjon om tilkobling, og hvis du vil fi nne ut om Xbox LIVE 
er tilgjengelig der du bor, går du til www.xbox.com/live/countries.

Online-funksjoner
Hvis du er tilkoblet Xbox LIVE, velger du panelet Friends (venner) i LIVE-

rommet i fristaden for å åpne vennelisten din. Herfra kan du sjekke statusen 
til venner, sende meldinger, bli med i Fable III-spillet deres eller invitere dem til 
ditt spill.

Hvis du vil hoppe kjapt inn i spillet til en tilfeldig spiller, går du til LIVE-
rommet i fristaden, går bort til den lysende hurtigmatch-plattformen og trykker 
.

Fra panelet Join Options (alternativ for å bli med) i LIVE-rommet i fristaden 
kan du avgjøre hvem som kan bli med i spillet ditt. Standardinnstillingen her er 
Invite Only (bare invitasjon).

Andre Fable III-spillere er representert av lysende ringer. Gå bort til en 
ring og trykk  for å samhandle med denne spilleren. Du kan snakke med 
spillere, se statistikken deres, invitere dem med i spillet ditt eller gi dem gaver. 
Bruk panelene Orb Visibility (kulevisning) og Orb Chat (kulesamtale) for å 
fi ninnstille hvordan du samhandler med kuler.

På høyre side i LIVE-rommet står Jasper parat ved skranken i Online-
bukken. Gå bort til en vare og trykk  for å undersøke den, se prisen på den 
i Microsoft Points og kjøpe den om du ønsker det.

www.xbox.com/fable3

Informasjonen i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til nettsteder 
på Internett, kan endres uten forhåndsvarsel. Med mindre annet er angitt, er selskapene, 
organisasjonene, produktene, domenenavnene, e-postadressene, logoene, menneskene, stedene og 
hendelsene som er angitt i eksempler her, oppdiktede, og ingen forbindelse med virkelige selskaper, 
organisasjoner, produkter, domenenavn, e-postadresser, logoer, personer, steder eller hendelser 
er tiltenkt eller skal kunne utledes. Overholdelse av gjeldende lover om opphavsrett er brukerens 
ansvar. Uten å begrense opphavsretten, kan ingen deler av dette dokumentet reproduseres, 
oppbevares i eller legges inn i et gjenfi nningssystem eller overføres i noen som helst form eller på 
noen som helst måte (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet) eller til et 
hvilket som helst formål, uten skriftlig tillatelse fra Microsoft Corporation.
Microsoft kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, opphavsrett eller annen intellektuell 
eiendomsrett til det som omtales i dette dokumentet. Med mindre det er uttrykkelig angitt i 
skriftlige lisensavtaler fra Microsoft, gir dette dokumentet ingen lisens til disse patentene, 
varemerkene, opphavsrettene eller annen intellektuell eiendomsrett. 
Navnene på faktiske selskaper og produkter som omtales i forbindelse med dette produktet, kan 
være varemerker for sine respektive eiere.
Uautorisert kopiering, dekompilering, overføring, offentlig bruk, utleie, betaling for å spille eller 
omgåelse av kopibeskyttelsen er strengt forbudt.

© 2010 Microsoft Corporation. Med enerett.
Microsoft, Fable, Microsoft Game Studios-logoen, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE og Xbox-logoene 
er varemerker for Microsoft-selskapsgruppen. Utviklet av Lionhead Studios for Microsoft 
Corporation. Lionhead Studios og Lionhead Studios-logoen er varemerker for Lionhead Studios. 
Bruker Bink Video. Copyright © 1997-2010 ved RAD Game Tools, Inc. 
Inneholder Autodesk® Kynapse®, som tilhører Autodesk, Inc. ©2010, Autodesk, Inc. Autodesk, 
“Autodesk® Kynapse®” og “Autodesk® Human IK®“ er registrerte varemerker eller varemerker 
for Autodesk, Inc.  Med enerett.
Bruker Havok™: Copyright ©1999–2010. Havok.com Inc. (eller deres lisensutstedere).  Med 
enerett. Se www.havok.com for nærmere informasjon.
Bruker Kore.  Copyright ©2008-2010 Kore Virtual Machines Inc. (og deres lisensutstedere). Med 
enerett.  Se www.Kore.net
Bruker Annosoft – Automatic Lipsync.
Lydbehandlingsteknologi ved Wave Arts, Inc. Copyright ©2010.
Dolby og det dobbelte D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.
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SVENSK
BEGRENSET GARANTI FOR DITT EKSEMPLAR AV 

 SPILL-PROGRAMVAREN XBOX (“SPILLET”) 
Begrenset garanti. Microsoft Corporation (“Microsoft”) innestår for at dette 

Spillet hovedsakelig vil fungere slik det er beskrevet i den vedlagte håndboken i en 
periode på 90 dager fra første kjøpsdato. Denne begrensede garantien gjelder ikke 
hvis eventuelle problemer med Spillet kan relateres til ulykker, misbruk, virus eller 
feil anvendelse. Microsoft gir ingen annen garanti for eller løfter relatert til Spillet.

Dine rettigheter: Hvis du oppdager et problem med Spillet som dekkes av denne 
begrensede garantien i 90-dagersperioden, kan du returnere Spillet til din forhandler 
sammen med en kopi av den originale kjøpskvitteringen. Din forhandler vil, etter 
eget valg, (a) reparere Spillet eller levere deg tilsvarende Spill gratis eller (b) refundere 
det du har betalt for Spillet. Eventuelt Spill som leveres deg i henhold til foregående 
setning vil være dekket av garantien i den lengste av den resterende opprinnelige 
garantiperioden eller 30 dager fra du mottok det nye Spillet. Microsoft er ikke 
ansvarlig for skader som på rimelig måte kunne ha vært unngått. 

Lovbestemte rettigheter. Du kan ha lovbestemte rettigheter overfor din forhandler 
uavhengig av Microsofts begrensede garanti. 

HVIS DU IKKE KJØPTE SPILLET TIL PERSONLIG BRUK (DET 
VIL SI HVIS DU IKKE OPPTRÅDTE SOM FORBRUKER), GJELDER 
FØLGENDE:
Følgende vilkår gjelder i den grad ikke annet følger av gjeldende ufravikelig 
lovgivning. 

Ingen andre garantier. Microsoft og dets leverandører fraskriver seg alle 
øvrige uttrykkelige og stilltiende garantier og vilkår når det gjelder Spillet og den 
medfølgende håndboken.

Begrensning av ansvar. Verken Microsoft eller dets leverandører er ansvarlige 
for noen form for eventuelle skader som på en eller annen måte skyldes bruk av 
eller manglende evne til å bruke Spillet. Dette gjelder selv om Microsoft eller dets 
leverandører er blitt underrettet om muligheten for slike skader. Under enhver 
omstendighet er ansvaret til Microsoft og dets leverandører begrenset til det beløpet 
du faktisk har betalt for Spillet. 

  Hvis du har spørsmål om denne begrensede garantien, kan du kontakte 
forhandleren eller Microsoft på: 

Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Irland

Viktig hälsovarning om att spela videospel
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 
fi nnas 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: sitt längre 
från skärmen, använd en mindre skärm, spela i ett väl upplyst rum och 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.

Vad är PEGI-systemet?
Åldersmärkningssystemet PEGI skyddar minderåriga mot spel som är olämpliga för 
deras åldersgrupp. OBS! Detta har inte att göra med spelets svårighetsgrad. Med hjälp 
av PEGI, som består av två delar, kan föräldrar och andra som köper spel till barn välja 
spel som passar barnets ålder. Den första delen består av åldersmärkning:

Den andra delen består av ikoner som beskriver spelets innehåll. Beroende på vilket 
spel det gäller kan det fi nnas fl era ikoner. Spelets åldersmärkning återspeglar hur 
omfattande detta innehåll är. Ikonerna är:

Det fi nns mer information på http://www.pegi.info och pegionline.eu

VARNING Innan du spelar detta spel bör du läsa igenom den viktiga 
säkerhetsinformationen i instruktionsboken till Xbox 360®-konsolen och 
bruksanvisningarna till tillbehören. Spara alla bruksanvisningar. De kan behövas 
vid ett senare tillfälle. Om du behöver ersätta bruksanvisningen till konsolen eller 
tillbehören kan du gå till www.xbox.com/support.
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BOKEN OM 

HJÄLTAR
Din hjälte

Dina val formar den hjälte du blir. Goda hjältar ser rena och vackra 
ut, medan onda är skräckinjagande. När du möter bybor reagerar 

de på hur du ser ut. Förutom moral så påverkas ditt utseende av många 
andra faktorer. Om du äter fettrik mat går du upp i vikt, om du väljer 
nyttigare mat går du ner.  Närstrid gör dig muskulös, skicklighet 
med skjutvapen gör dig lång och om du använder magi får du ett 
övernaturligt sken. Om du skadas i strid får du ärr på huden. 
Du kan också ändra ditt utseende mer handgripligt genom 
att byta kläder, ändra frisyr, skaffa tatueringar, sminka dig 
och anlägga ansiktsbehåring.

Hjälteframsteg
När du slutför uppdrag, dödar fi ender och 

interagerar med bybor tjänar du Guild Seals 
(skråsigill). Skråsigill låser upp uppgraderingar 
på Road to Rule (härskarvägen), en magisk 
plats där du lär dig nya förmågor som 
stridskunskap, magiska formler, uttryck, och 
yrkeskunnande. Dessa illustreras i den här boken 
av följande symbol:  Unlock (upplåsning).

När du har tjänat ihop tillräckligt med 
skråsigill för att låsa upp en 
ny förmåga visas symbolen för 
skråsigill nere till vänster på 
skärmen. Tryck på  när du ser 
denna för att resa till Road to Rule.

Din hund
Din lurviga vän uppmärksammar dig 

på faror och skatter och i strid anfaller han 
vilt dina fi ender. När du vill interagera med 
hunden går du fram till den och trycker 
på när visselkommandot visas. Du kan 
förbättra hundens karisma, stridsduglighet 
och skattsökarförmåga med böcker som du 
köper eller hittar. Tryck på när bokikonen 
visas för att träna din hund.
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Attack
När du vill attackera med närstridsvapen ska du stå riktad mot ditt mål och trycka 

på . När du vill skjuta mot motståndare ska du stå riktad mot dem och trycka på .

Om du vill utföra en kraftfull fl ourish (briljera) trycker du och håller ner  
eller, pekar med  mot ditt mål och släpper sedan knappen när handkontrollen 
vibrerar.

För att sikta med ditt vapen håller du in  när ditt vapen är framtaget. Använd 
 och fl ytta siktet mot ditt mål och tryck på  för att skjuta. Om du förbättrar 
din skicklighet på att använda avståndsvapen så kan du zooma genom att hålla in .

Om du vill utföra en riktad magisk attack mot en specifi k fi ende trycker du 
och håller ner , pekar med  mot ditt mål och släpper sedan  för att kasta 
besvärjelsen. Om du vill utföra en områdespåverkande magisk attack, som gör 
mindre skada men påverkar fl er fi ender, trycker du helt enkelt på  och släpper 
den sedan för att kasta besvärjelsen. Om du vill kasta kraftigare besvärjelser 
håller du ner  längre innan du släpper. Förbättra din skicklighet på att använda 
magi om du vill kunna ladda upp högnivå-besvärjelser snabbare.

Hälsa
När du skadar dig i strid visas ett rött skimmer runt styrknappen på skärmen 

och i skärmkanterna. Får du för mycket stryk så slås du ut och förlorar alla dina 
framsteg mot nästa skråsigill.

För att förhindra att du blir skadad trycker du och håller ner   så blockerar du 
närstridsattacker, eller så kan du peka med  i någon riktning och trycka snabbt 
på  så rullar du i säkerhet.

Om din hälsa går ner bör du undvika att bli skadad ett tag så återfår du din 
hälsa automatiskt. Du kan också läka dig själv med hjälp av hälsobrygder och 
mat eller drycker, som du kan hitta eller köpa. Tryck på  när ikonen för 
brygder visas om du vill dricka en hälsobrygd, eller så kan du trycka på 
om du vill äta mat eller dricka en dryck. Du kan bara bära med 
dig en sorts mat eller dryck i taget.

Magi
En hjälte som bär en besvärjelsehandske kan kanalisera 

en mängd olika magiska attacker. Fireball (eldboll) 
bränner dina mål, Shock (stöt) elektrifi erar dem och Ice 
Storm (isstorm) skapar en skur av frusna skärvor. Vortex 
(virvelvind) skapar en vindstorm, Force Push (kraftknuff) 
skickar fi ender magiskt bort från dig och Blades (svärd) 
framkallar magiska svärd som söker upp och spetsar dem.

 Upplåsningen Spell Weaving (besvärjelsemix): Du 
kan ha på dig två stycken besvärjelsehandskar samtidigt. 
När du kastar besvärjelser med två olika        handskar på 
drabbas dina fi ender av båda besvärjelserna.

Magiska brygder
Du kan hitta eller köpa två sorters magiska brygder. Tryck på när ikonen 

för Slow Time (långsam tid)visas för att få ett snabbhetsövertag på dina fi ender. 
Tryck på när symbolen Summon Creatures (frammana varelser) visas för att 
frammana odöda allierade som attackerar dina fi ender. Förbättra din skicklighet 
på att använda magi så varar besvärjelsernas effekter längre.

Vapen
Hjältar slåss i första hand med fyra typer av vapen. Svärd är snabba och 

smidiga, medan hammare är kraftfulla men långsamma. Pistoler har stora 
magasin och laddas snabbt om medan gevär gör större skada men tar längre 
tid och är krångligare att ladda om.

Vapenuppgraderingar
Alla de vapen som du skaffar utvecklas när du använder dem. Dina 

hjältevapen blir mer effektiva och deras utseende ändras beroende på hur du 
slåss med dem. Legendariska vapen har särskilda mål att uppfylla. Om du klarar 
av målet med vapnet draget så får vapnet speciella egenskaper som förbättrad 
skada eller särskilda bonusförmågor. Gå fram till ett vapen i vapenförrådet och 
tryck på  för att titta närmare på vapnet, tryck sedan på  för att se möjliga 
uppgraderingar.

Sanctuary (fristaden)
Tryck på  för att komma till den här otroliga platsen som sköts av din 

lojala butler, Jasper. Rummen i fristaden har många funktioner.

I huvudrummet fi nns kartbordet. Gå fram till det och tryck på , fl ytta 
sedan runt för att få information om olika platser, tillgängliga uppdrag och 
oupptäckta skatter. När du tittar på kartan kan du trycka på  för att öppna 
Quest List (uppdragslistan), som visar tillgängliga uppdrag och antalet 
skråsigill som de ger. Välj ett uppdrag från listan så blir det ditt nuvarande 
mål. Tryck på  för att zooma in på området under förstoringsglaset. Du kan 
nu hitta uppdragsgivare, realisationer och platser där det saknas någon vara. 
Du kan sköta om dina hus och se multiplayer orbs (fl erspelarklot) (om du är 
ansluten 
till Xbox LIVE®). Tryck på för att resa snabbt till den valda platsen.

I huvudrummet fi nns också panelen Options (alternativ), där du kan spara 
och ladda ditt spel, eller justera spelinställningar. Här hittar du även området 
Gifts (gåvor), där gåvor från bybor eller andra Fable III®-spelare förvaras.

I Armoury (vapenförrådet) hittar du alla dina vapen. När du vill interagera 
med ett vapen går du fram till det och trycker på . Du kan då ta det med dig, 
ge det ett nytt namn, se dess egenskaper, effekt och uppgraderingar.

I Treasure Room (skattrummet) fi nns din förmögenhet. Om du vill få 
information om dina fi nanser går du fram till pulpeten och trycker på . 

I LIVE-rummet kan du se din kompislista, bjuda in andra spelare till ditt 
spel, gå med i någon annans spel och bläddra igenom nedladdningsbart material 
i onlinebutiken.

I Dressing Room (omklädningsrummet) hittar du alla kläder som du har 
införskaffat. Om du vill byta om trycker du på  för att interagera med en 
provdocka, sätt sedan på dig klädesplagget. I omklädningsrummet fi nns också 
frisyrer, smink, ansiktsbehåring och tatueringar.  Upplåsningen Dye 
Packs (färger): Du kan färga dina kläder och ditt hår med de färger som fi nns 
i omklädningsrummet. 
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Att ta sig runt
Du dras magiskt mot viktiga mål med hjälp av ett glödande ljusspår på 

marken. När du har hittat en plats kan du resa snabbt dit med hjälp av 
kartbordet i fristaden istället för att gå hela vägen. Om du föredrar att gå till 
fots kan du hålla ner  medan du förfl yttar dig så spurtar du. Om du trycker 
på  så hoppar du ner från klippor eller över staket.

Skatter
Din hund hjälper dig att hitta skattkistor och platser att gräva på. Tryck 

på  nära en grävplats för att gräva upp gömda skatter. När du simmar kan 
du trycka på  i närheten av luftbubblor så dyker du ner och hämtar upp 
sjunkna skatter.

Silvernyckelkistor kan bara öppnas med rätt antal silvernycklar. Antalet 
silvernycklar som du har minskar inte när du har öppnat en kista. Guldnycklar 
öppnar mystiska dörrar runtom i världen. Men till skillnad från silvernycklar så 
kan varje guldnyckel bara användas en gång.  De egensinniga demondörrarna 
som man kan hitta lite varstans i världen har unika krav för att öppna sig, men 
gömmer ofta fantastiska skatter.

Brottslighet
Stölder, vandalisering, göra intrång på annans 

mark och att attackera bybor är brott alltihop. Om 
du begår dessa i städer så arresteras du av soldaterna. 
Om du arresteras har du tre val: betala böter, göra 
samhällstjänst eller göra motstånd. Om du gör motstånd 
och lyckas fl y från området så måste du vänta ett tag 
innan du kan komma tillbaka. Annars attackeras du 
igen. Dina böter och den tid det tar innan vakterna 
slutar vara ute efter dig visas på skärmen.

Säkerhetsläget
Som standard kan du inte skada bybor (eller krossa 

fönster eller dörrar). När du är i en stad kan du 
stänga av säkerhetsläget genom att dra ett 
vapen och trycka på . Tryck på  en 
gång till för att sätta på säkerhetsläget 
igen.

Stöld
  Upplåsningen Theft Pack (stöld): Du kan stjäla 

föremål från bybors hem, eller från butiker som du bryter 
dig in i på natten.

Arbeten
I de fl esta städer fi nns arbetstillfällen som Pie 

Maker (pajmakare), Blacksmith (smed) och Lute Hero 
(lutspelare).  Upplåsningen Job Levels (jobbnivåer): 
Du kan bli bättre på dina jobb och därmed få bättre betalt.

Köpa och sälja föremål
Butiker säljer vapen, kläder, brygder, möbler och annat. Gå fram till 

föremålet som du är intresserad av och tryck på  för att granska det. 
Pantlånare köper allt som du inte längre vill ha.

När de har rea ger butiker ofta stora rabatter. En brist, däremot, betyder att 
pantlånarna betalar högre priser för efterfrågade varor.

  Upplåsningen Entrepreneur Pack (entreprenör): Du kan pruta 
genom att utföra gester och därigenom få handlarna att sänka sina priser.

Fastigheter

  Upplåsningen Entrepreneur Pack (entreprenör): Du kan köpa 
butiker och få del av vinsten samt lägre priser när du handlar där. Gå fram till 
fastighetsskylten framför butiken och trycka på , tryck sedan på Buy (köp). 
Skylten kan också användas om du vill Sell (sälja) butiken, eller för att Adjust 
Prices (justera priserna).

  Upplåsningen Landlord Pack (fastighetsägare) eller Family Pack 
(familj): Du kan köpa hus. Interagera med husets fastighetsskylt och välj 
sedan Buy and Move In (köp och fl ytta in). När du äger huset kan du använda 
skylten för att Sell (sälja), Rent Out (hyra ut), eller Repair (reparera) det.

Om du vill inreda dina hus så går du in i dem och trycker på . Tryck på 
igen så ändras tapeten. Gå fram till en möbel och tryck på  om du vill byta ut 
den. Om du hellre vill att Jasper ska sköta inredningen trycker du på när du 
går in i huset.

Du kan också sköta om dina fastigheter via kartbordet i din fristad: Placera 
förstoringsglaset över en byggnad och tryck på  för att se dina alternativ.

Interagera
Tryck på  för att interagera med en 

bybo, välj sedan vilket uttryck du vill utföra. 
Om du vill förlänga ett uttryck håller du in 
knappen tills handkontrollen vibrerar innan 
du släpper den. Förlängda uttryck har större 
påverkan bybornas och ditt förhållande: 
Fear (fruktan), Hate (hat), Neutral, Friends 
(vänner), eller Love (kärlek)/Best Friends 
(bästa vänner) (beroende på sexuell 
kompatibilitet). 

Tryck och håll ner  för att hitta bybor 
som du kan interagera med för att få 
skråsigill. Håll ner  när du interagerar 
med en bybo för att se hur många skråsigill 
du får om de får starka känslor gentemot 
dig. Du kan också få information om deras 
personlighetsdrag och sexuella preferenser. 
Bybor som har starka känslor för dig 
erbjuder dig ibland gåvor.

   Upplåsningen Expression Packs (uttryck): Med mer dramatiska 
uttryck kan du frammana de starkaste känslorna hos byborna.
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Flera spelare lokalt
För att spela tillsammans på samma Xbox 360®-konsol tar den andra spelaren 

en extra handkontroll och trycker på . Den andra spelaren kan skapa en 
ny hjälte eller använda en hjälte från en sparfi l kopplad till hans eller hennes 
spelarprofi l. De två hjältarna delar skärm. Den första hjältens information, 
styrknappsgenvägar och hälsa visas till vänster, den andra hjältens till höger. 
Om de två hjältarna kommer för långt ifrån varandra kan den andra hjälten 
trycka på  och teleporteras till den första hjälten.

Flera spelare online
Om du vill spela med en annan hjälte online måste du vara ansluten till 

Xbox LIVE. Till skillnad från när du spelar med andra lokalt så delar inte hjältar 
som spelar via Xbox LIVE med varandra samma skärm.

Dela på skatterna
Båda hjältarna behåller skråsigill, guld och annat som hittas. När spelomgången 

är över tar den andra hjälten med sig sin del till sin värld. Om du skapade en ny 
hjälte för spelomgången kan du spara den hjälten och därmed behålla det du tjänat 
in. Om den andra hjälten inte sparas förloras den hjältens guld och skråsigill.

Gåvor
Två hjältar som spelar tillsammans kan ge varandra guld och föremål, till 

och med ovanliga ädelstenar och legendariska vapen som kanske inte visat sig 
i alla hjältars världar. Interagera med en annan hjälte och välj sedan uttrycket 
Gift (gåva) när du vill ge något till en annan hjälte.

Partnerskap
Med ett affärspartnerskap kan två hjältar dela på kostnaden för saker: köp 

ett nytt svärd så betalar varje hjälte bara 50 % av priset. Om en hjälte inte har 
råd så kan den andra hjälten står för resten. Affärspartners delar också på 
kostnader och inkomster från fastigheter som de köper, säljer eller hyr ut. 
Kostnader och inkomster delas bara när de två hjältarna spelar tillsammans.

Ett äktenskap ger samma fördelar som ett affärspartnerskap, dessutom 
kan de två hjältarna få barn tillsammans.  Upplåsningen Landlord Pack 
(fastighetsägare) eller Family Pack (familj): Innan du kan gifta dig med 
en annan hjälte måste du först ha råd med ett hus. 

Xbox LIVE
Xbox LIVE är din väg till fl er spel, mer underhållning och mer skoj. Innan du 

kan använda Xbox LIVE måste du ansluta Xbox 360-konsolen till internet med 
en höghastighetsanslutning och registrera dig för Xbox LIVE-tjänsten. Du kan 
se om Xbox LIVE fi nns där du bor och hur du ansluter dig på 
www.xbox.com/live.

Hålla handen
Tryck på  för att hålla en bybo i handen. Bybon följer dig nu vart du än för 

dem, tills du trycker på  igen. Om bybon hatar eller är rädd för dig, eller inte 
tycker om platsen du tar dem till, blir du tvungen att släpa dem.

Relationsuppdrag
Om du interagerar tillräckligt mycket med en bybo kanske den ber dig att 

göra något . Om du gör som de ber dig förbättras er relation. 

Sex
Om du vill ha sex med en bybo trycker du på  för att hålla handen, för den 

sedan till en säng och tryck på . Använd kondom för att undvika graviditet 
och sjukdomar!

Giftermål
  Upplåsningen Family Pack (familj): Om en bybo förälskar sig i dig 

kan du fria med uttrycket Propose Marriage (fria). Du måste ha en ring och 
ett hus, eller tillräckligt med pengar för att köpa ett.

Du bestämmer underhållets storlek genom att trycka på  vid 
fastighetsskylten utanför ert hem (eller på kartan) och sedan välja Set Upkeep 
(bestäm underhåll).

Om du vill fl ytta med din familj tar du din respektive i hand och går till ert 
nya hem. Tryck på  vid husets fastighetsskylt och välj sedan Set as Family 
Home (gör till hem).

Barn
En kvinnlig hjälte eller respektive kan efter sex bli med barn och 

föda barn. Dessutom kan hjältar adoptera barn från barnhemmet 
i Bowerstone Industrial.

Om ingen annan är hemma så tar en barnskötare hand om dina 
barn när du är ute på äventyr. Om din respektive dör eller om ni 
skiljer er skickas era barn till barnhemmet.

Hålla familjen lycklig
När du är ute på äventyr och din familj längtar efter dig visas 

kartsymbolen. När du ser den här symbolen trycker du på  för att 
se var din familj är på kartan, sedan trycker du på  för att snabbt resa till 
dem.

En lycklig familj ger dig gåvor och förbättrar ert hem. Du håller dem lyckliga 
genom att besöka dem ofta, ge dem ett bra underhåll och köpa dem ett fi nt hem. 

Om din respektive är olycklig kan han eller hon vilja skilja sig. 
Om du vill skilja dig så interagerar du med din respektive och väljer 
sedan Divorce (skilsmässa).
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Onlinefunktioner
Om du är ansluten till Xbox LIVE kan du välja panelen Friends (kompisar) 

i rummet LIVE i fristaden för att få tillgång till din kompislista. Här kan du 
kolla kompisars status, skicka meddelanden, gå med i deras Fable III-spel eller 
bjuda in dem till ditt.

Om du snabbt vill hoppa in i en slumpmässigt utvald spelares spel går du till 
rummet LIVE i fristaden, kliver upp på den skimrande plattformen quick match 
(snabbmatch) och trycker på .

Panelen Join Options (alternativ för att gå med) i fristadens rum LIVE 
låter dig bestämma vilka som kan gå med i ditt spel. Som standard är detta 
inställt på Invite Only (endast inbjudan).

Andra Fable III-spelare representeras av skimrande klot. Gå fram till ett klot 
och tryck på  om, du vill interagera med den spelaren. Du kan chatta med 
dem, se deras statistik, bjuda in dem till ditt spel eller ge dem gåvor. Använd 
panelerna Orb Visibility (klotvisning) och Orb Chat (klotchatt) när du vill 
justera hur du interagerar med klot.

På höger sida av rummet LIVE står Jasper plikttroget vid onlinebutikens 
kassa. Gå fram till ett föremål och tryck på  för att titta närmare på det, se hur 
många Microsoft Points det kostar och köpa det om du vill.

www.xbox.com/fable3

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 fi ktiva. 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 
(elektroniskt, mekaniskt, med fotokopiering, inspelning eller på annat sätt), eller i något syfte, 
utan uttryckligt tillstånd skriftligen från Microsoft Corporation.
Microsoft kan ha patent, patentsökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra immateriella 
rättigheter som skyddar materialet i detta dokument. Utom i de fall detta uttryckligt medges 
skriftligen i licensavtal från Microsoft ger detta dokuments innehåll inte någon licens till dessa 
patent, varumärken, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter. 
Namn på verkliga företag och produkter som nämns i detta dokument kan vara varumärken 
som tillhör respektive ägare.
Obehörig kopiering, ändring, överlåtelse, offentlig visning, uthyrning, spel mot betalning, 
eller kringgående av upphovsrättsskydd är strängeligen förbjudet.

©2010 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
Microsoft, Fable, Microsoft Game Studios-logotypen, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, och 
Xbox-logotyperna är varumärken som ägs av Microsoftgruppen av företag. Utvecklat av 
Lionhead Studios åt Microsoft Corporation. Lionhead Studios och Lionhead Studios-logotypen 
är varumärken som tillhör Lionhead Studios. 
Använder Bink Video. Copyright ©1997-2010 av RAD Game Tools, Inc. 
Inkluderar Autodesk® Kynapse®, ägs av Autodesk, Inc. ©2010, Autodesk, Inc. Autodesk, 
”Autodesk® Kynapse®” och ”Autodesk® Human IK®” är registrerade varumärken eller 
varumärken som tillhör Autodesk, Inc.  Med ensamrätt.
Använder Havok™: Copyright ©1999–2010. Havok.com Inc. (eller dess licenstagare).  
Med ensamrätt. Se www.havok.com for mer information.
Använder Kore.  Copyright ©2008-2010 Kore Virtual Machines Inc. (och dess licenstagare). 
Med ensamrätt.  Mer information fi nns på www.Kore.net
Använder Annosoft – Automatic Lipsync.
Teknik för ljudbearbetning av Wave Arts, Inc. Copyright ©2010.
Dolby och double-D-symbolen är varumärken som ägs av Dolby Laboratories.
Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

BEGRÄNSAD GARANTI FÖR DIN KOPIA AV 
XBOX-SPELETS PROGRAMVARA (”SPEL”) 

Garantibestämmelser. Microsoft Corporation (”Microsoft”) garanterar att 
detta Spel kommer att fungera i huvudsak enligt beskrivningen i medföljande 
instruktionsbok under en period av 90 dagar från första inköpstillfället. Denna 
begränsade garanti gäller ej om problem uppstår med Spelet med anledning av 
olyckshändelse, missbruk, virus eller felaktig användning. Microsoft lämnar ingen 
annan garanti eller utfästelse om Spelet.

Dina möjligheter att avhjälpa ett fel. Returnera Spelet till din återförsäljare 
inom 90-dagarsperioden tillsammans med en kopia av originalkvittot, om du 
upptäcker ett problem med Spelet som omfattas av denna garanti. Återförsäljaren 
kommer (efter eget gottfi nnande) att (a) reparera eller byta ut Spelet kostnadsfritt, 
eller (b) återbetala det belopp som du betalt för Spelet. Ett utbytt Spel omfattas av 
garantin för återstoden av den ursprungliga garantiperioden, eller under minst 30 
dagar från dagen då det utbytta Spelet erhölls. Microsoft ansvarar inte för skador 
som du skulle ha kunnat undvika genom rimlig försiktighet eller aktsamhet. 

Lagliga rättigheter. Dina eventuella lagliga rättigheter gentemot återförsäljaren 
påverkas inte av Microsofts begränsade garanti. 

 OM DU INTE KÖPTE SPELET FÖR PERSONLIGT BRUK (D.V.S. OM 
DU INTE INHANDLAT SPELET SOM KONSUMENT)
gäller följande villkor i möjligaste mån, i den utsträckning detta är tillåtet enligt 
gällande rätt. 

Inga övriga garantier. Microsoft och dess leverantörer friskriver sig från allt 
ansvar enligt övriga garantier och villkor, antingen uttryckliga eller underförstådda, 
som hänför sig till Spelet och medföljande instruktionsbok.

Begränsning av ansvar. Varken Microsoft eller dess leverantörer är 
ersättningsskyldig för skador, av vad slag det än må vara, som orsakas av eller som 
på något sätt rör användningen eller oförmågan att använda Spelet, även om 
Microsoft eller någon leverantör har underrättats om att dylik skada kan komma 
att uppstå. Vid varje tillfälle begränsas Microsofts och dess leverantörers hela ansvar 
till det belopp som du vid inköpet betalade för Spelet.   

För eventuella frågor beträffande dessa garantibestämmelser hänvisas till 
återförsäljaren eller till Microsoft på följande adress: 

Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Ireland
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 PSS* TTY**
Australia 1 800 555 741 1 800 555 743

Österreich 0800 281 360 0800 281 361

Belgique/België/Belgien 0800 7 9790 0800 7 9791

Česká Republika 800 142365

Danmark 80 88 40 97 80 88 40 98

Suomi/Finland 0800 1 19424 0800 1 19425

France 0800 91 52 74 0800 91 54 10

Deutschland 0800 181 2968 0800 181 2975

Eλλáδa 00800 44 12 8732 00800 44 12 8733

Magyarország 06 80 018590

Ireland 1 800 509 186 1 800 509 197

Italia 800 787614 800 787615

Nederland 0800 023 3894 0800 023 3895

New Zealand 0508 555 592 0508 555 594

Norge 800 14174 800 14175

Polska 00 800 4411796

Portugal 800 844 059 800 844 060

Россия  8 (800) 200-8001

España 900 94 8952 900 94 8953

Saudi 800 8443 784

Slovensko 0800 004 557

Sverige 020 79 1133 020 79 1134

Schweiz/Suisse/Svizzera 0800 83 6667 0800 83 6668

South Africa 0800 991550

UAE 800 0 441 1942

UK 0800 587 1102 0800 587 1103 

*PSS – Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; 
Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; 
Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de 
Suporte ao Produto;  Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; 
Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов.   

**TTY –Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; 
Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione 
telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para defi cientes 
auditivos); Teléfono de texto. 

For more information, visit us on the web at www.xbox.com

Customer Support


