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Dalen  
– alliancer, hemmeligheder og 

eventyrpoint 

Alliancer 
Alliancer er en kilde til indflydelse og magt, men en, som ikke er stærkere end det bånd, som den er smedet af. I 

Kejserriget besidder ingen magten alene, den er delt ud mellem mange aktører, og det er i sammenlægningen af 

deres indflydelse, at magt akkumuleres og gør handlinger mulige. Alliancer kan være mellem enkeltpersoner, 

mellem familier, huse, samfund, stammer, landsbyer osv. Enhver person eller gruppering, som rummer 

indflydelse kan indgå i en alliance. 

Alliance-tjeks – aktiviteterne omkring en alliance har først effekt i det øjeblik, hvor de understøttes af et tjek. 

Der er tre tidspunkter, der laves tjeks. Ved indledningen, ved etableringen og ved vedligeholdelsen.  

Indledningen til en alliance – kan de to parter komme så meget på talefod, at de kan indgå en alliance? Et 

alliance-tjek på dette stadie åbner for forhandlinger, for sameksistens og for forræderi. Spillerens karakter 

mødes med en gruppering repræsenteret gennem spilleder eller via et mikro-supplement, som lader spilleren 

forsøge sig med en alliance. 

Etableringen af en alliance – hvis de to parter kommer overens, kan de indgå en alliance. På dette punkt opstår 

en gældende alliance, som bliver en kilde til ressourcer for karakteren. Herfra kan karakteren nu trække på sine 

forbindelser og mobilisere denne. Alliancen kan komme til udtryk ved erhvervelsen af et mikro-supplement, som 

f.eks. repræsenterer alliancen mellem en karakter og et landsbyfællesskab, og karakteren kan nu trække på 

fællesskabets ressourcer.  

Alliance-tjekket på dette stadie dækker for indgåelsen af alliancen eller for kvaliteten af den indgåede alliance. 

Afhængigt af den konkrete alliance, udformes et alliance-tjek. 

Vedligeholdelsen af en alliance – alliancer er sjældent knyttet til institutioner, de er næsten alle baseret på 

ansigt-til-ansigt-relationer, og alliancer skal holdes ved lige for ikke at gå i glemmebogen eller dø ud. Ved 

generationsskifte i familier eller organisationer skal alliancer vedligeholdes for at man kan trække på dem – indtil 

de er reetableret gennem vedligeholdelse, ligger de passive hen. På lignende vis skal karakterer også 

vedligeholde alliancer gennem gavegivning, modydelser og påmindelse om alliancens eksistens. 

Er der et generationsskifte, skal alliancen vedligeholdes. Har en alliance ikke været anvendt i lang tid, skal den 

vedligeholdes. Hvis der har været trukket ensidigt på en alliance, skal den vedligeholdes med gaver eller 
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modydelser. Har en offentlig handling fundet sted, som kan tydes som et brud eller en svækkelse af alliancen, 

skal den vedligeholdes. Er der sket et markant skifte i magtpositionen mellem de to parter, skal den svage part 

foretage en vedligeholdelse.  

Vedligeholdelse af alliancer finder sted, når parterne mødes, og/eller når der ønskes en ydelse. 

Hemmeligheder 
Hemmeligheder er en kilde til indsigt og til magt, og i Kejserriget er de en vigtig del af intrigerne mellem 

adelsfamilierne i deres evige magtkampe ved det kejserlige hof. Hemmeligheder er nogle steder en del af 

Kejserrigets økonomi, og der handles i hviskede budskaber. 

Hemmeligheder eksisterer i forskellige versioner. De er enten abstrakte eller konkrete. En abstrakt hemmelighed 

er en hemmelighed, hvor de konkrete detaljer ikke er etableret, og måske heller ikke bliver det, men hvor det 

etableres, at der er en hemmelighed, og at den er blevet erhvervet. Abstrakte hemmeligheder kan blive til 

konkrete hemmeligheder senere i spillet. Konkrete hemmeligheder kommer i to former. Enten er de en faktisk 

hemmelighed, som erhverves fra spilleders biroller og lignende, og som typisk hidrører dele af den større 

historie i kampagnen, eller de er abstrakte hemmeligheder, som bliver gjort konkrete i løbet af spillet, og de 

hidrører typisk elementer, som spillerne er med til at skabe. 

Erhvervelsen af en konkret hemmelighed – opnås gennem spil, f.eks. gennem mødet med biroller, og der kan 

være konflikter omkring erhvervelsen af disse hemmeligheder. Det kan let tage det meste af en spilgang at 

tilkæmpe sig disse hemmeligheder. 

Erhvervelsen af en abstrakt hemmelighed – opnås gennem tjeks og fortalt spil, f.eks. gennem studiet af gamle 

værker på biblioteker eller ved at spendere en aften i en dunkel krog på kroen eller gennem eftermiddag på 

markedspladsen og med et succesfuldt samle rygter-tjek. 

Etableringen af en konkret hemmelighed – en abstrakt hemmelighed kan omsættes af en spiller til en konkret 

hemmelighed. Spilleren får lov til at skabe et faktum med sin hemmelighed, og det kan vedrøre en anden 

karakter eller en birolle.  

Den etablerede hemmelighed kan ikke bryde med et karakterkoncept eller introducere ting, der redefinerer en 

karakter mod spillerens vilje. Etablerede hemmeligheder kan vedrøre karakterens fortid og ophav, og for 

eksempel afsløre noget om karakterens familien, som denne ikke selv var vidende om. En spiller kan ikke 

etablere hemmeligheder om sin egen karakter, det skal være en anden spillers karakter. 

Hemmeligheders etablering rummer to dele, hvor spilleren etablerer en del, og spilleder etablerer en anden del. 

Besiddelsen af hemmeligheder – Hemmeligheder har værdi i kraft af at være hemmelige, men ikke af at være 

ukendte. Det betyder, at en hemmelighed ingen ved findes, har ingen værdi, og hemmeligheder har derfor først 

værdi, når man afslører, at de eksisterer. Skiltningen af ens kendskab til og besiddelse af hemmeligheder er 

derfor en vigtig proces, men også en farlig proces, da ikke alle bryder sig om, at der er hemmeligheder om dem. 

At skilte med besiddelsen af hemmeligheder kan gøres gennem åbenlyse trusler, henkastede bemærkninger 

eller hviskede ord, og skiltningen af besiddelsen af en hemmelighed kan gøres i forbindelse med trusler, 

afpresning, forhandlinger eller ved åbenlyse erklæringer.  
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Offentliggørelsen af hemmeligheder – en hemmelighed taber sin værdi, hvis den bliver almindelig kendt viden, 

om end offentliggørelsen kan have sine egne konsekvenser, så afsløringen af en hemmelighed kan have sine 

egne gevinster – fra at fjerne truslen fra dem, der ønsker at besidde den, til at svække eller styrke den, som 

hemmeligheden afsløres om, og til at udtømme en hemmelighed endeligt for dens værdi, som den ellers kunne 

være ved at miste. 

Offentliggørelsen af en hemmelighed kan ikke ske i en sluttet kreds, men skal ske i en offentlig situation, så 

eventuelle involverede i hemmeligheden enten kan være til stede eller de kan høre historien fra folk, der var til 

stede. 

Hemmeligheder kan ikke være ligegyldige – hemmeligheder i Dalen forudsætter, at de er væsentlige, og at de 

omhandler noget. Ligegyldigheder og trivialiteter er uden værdi. En hemmelighed skal kunne ændre på noget, 

den skal være en potentiel trussel mod status quo for en person eller for et fællesskab, og den skal helst 

involvere folk, hvor magten er på spil. 

Eventyrpoint 
For at stige niveau og blive en bedre eventyrer og helt kræver det eventyrpoint. Eventyrpoint kommer fra 

følgende kilder, og de tildeles løbende. Det er op til spillerne at gøre opmærksom på, at der kan være 

situationer, som medfører udbetalingen af eventyrpoint. 

Udforskning 
Ved udforskning af ukendte hulesystemer, grotter og ruiner erhverves eventyrpoint. Pointene fås for hvert rum 

eller lokation på stedet, der udforskes, og der erhverves point for fælder, mysterier og undere. Spilleder fører 

regnskab med pointene, og de kommer til udbetaling, når udforskerne forlader stedet og befinder sig uden for 

umiddelbar fare. 

Typisk erhverves 50 point pr lokation eller rum, og fra 50 til 400 for fælder, mysterier og undere. For fælder 

gælder det, at der udbetales point for at finde fælden og point for at blive udsat for fælden. De optjente point 

skal ikke fordeles mellem karaktererne, men den fulde mængde udbetales til alle. 

Hemmeligheder 
Hemmeligheder besiddet af helte er kilde til eventyrpoint. Pointene erhverves ved indsamlingen af en 

hemmelighed, ved besiddelsen af hemmeligheder, og ved offentliggørelsen af hemmeligheder.  

Erhvervelsen af hemmeligheder – der er to former for erhvervelse af hemmeligheder. Den ene er at opsamle 

abstrakte hemmeligheder gennem efterforskning – dvs. anvendelse af mikro-supplementer og samle rygte-tjeks. 

Det er overordnet en spilmekanisk proces, der giver abstrakte hemmeligheder, og hver af dem er 50 

eventyrpoint værd. Gennem rollespil med biroller og des lige kan erhverves konkrete hemmeligheder, og når 

man først er i besiddelse af en sådan, og er et sikkert sted (f.eks. ikke jagtet af en snigmorder, fordi man netop 

har stjålet hemmelig viden), kommer pointene til udbetaling. Det er typisk 50-100 point, og i nogle tilfælde op til 

200 point. 

Besiddelse af hemmeligheder – eventyrpointene kommer i kraft af, at man afslører – eller rettere hentyder – at 

man er i besiddelse af en hemmelighed om et givent emne. Det kan enten være ved at gøre en abstrakt 
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hemmelighed konkret eller ved at skilte med kendskabet til en konkret hemmelighed. Hemmeligheder, man 

besidder uden at skilte med dem, er ingen kilde til eventyrpoint. 

For hver gang en hemmelighed blottes i en relevant sammenhæng erhverves 50-100 eventyrpoint. Hvis 

sammenhængen antyder, at afsløringen af kendskabet til hemmeligheden er ved at være fortænkt eller 

tyndslidt, halveres mængden af eventyrpoint hver gang hemmeligheden blottes. Pointene udbetales, når 

situationen er overstået. 

Offentliggørelse af hemmeligheder – ved dramatisk og relevant afsløring af en hemmelighed i et offentligt rum, 

erhverves 25-200 eventyrpoint alt efter hvor effektfuld afsløringen af hemmeligheden var. Pointene udbetales 

strakt.  

Alliancer 
Alliancer mellem en helt og en person eller en gruppe er også kilde til eventyrpoint. Pointene erhverves ved 

indledningen af en alliance, ved etableringen af en alliance og ved vedligeholdelsen af en alliance. 

Der indgår altid et tjek i forbindelse med indledningen, etableringen og vedligeholdelsen af en alliance for at den 

kan give eventyrpoint. Tjekket kan være for, om det overhovedet lykkes at indgå en alliance, for kvaliteten af 

alliancen eller noget tredje, der har relevans. Pointene udbetales, når de involverede karakterer er kommet på 

afstand af situationen, og der udbetales den fulde mængde point til alle de karakterer, som er aktive parter i 

alliancen. Det er således ikke nok at være til stede under forhandlingerne om alliancen. 

Indledning af alliance giver omkring 50-100 point, etablering af alliance giver typisk 100-200 point, og 

vedligeholdelse giver 100-300 point. 


