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Dalen – intrige-evnerne 
Dette er et tillæg til Hinterland-regelheftet, som dækker de særlige intrige-evner, som gør sig gældende for 

Dalen. 

Bestikkelse – evnen til vurdere hvor meget, der skal til at bestikke en person, og evnen til at gøre forsøget. 

Bestikkelse giver +2 bonus på forsøg på at bestikke, og i tvivlstilfælde kan karakteren forsøge et visdomstjek 6 for 

at vurdere, hvad der skal til for at bestikke et væsen. 

Forhandle – Evnen til at indgå handel og få udvekslet noget til begge parters tilfredsstillelse. Du får +4 bonus til 

at indlede forhandlinger med et væsen. Med et visdomstjek 6 kan du identificere, hvad en rimelig handel er, og 

med et karisma-tjek mod væsenet kan du få det til at indgå den rimelige handel. 

Heraldik – kundskab om en gruppes (adelshus, slægt, etnisk gruppe) historiske og nuværende alliancer. +4 bonus 

til at identificere alliancer. Kan identificere segl, skjolde og andre symboler for huse, grupper, gilder osv. 

Læse status – Evnen til at identificere en persons sociale status, både hvilken samfundsgruppe de tilhører, men 

også identificere personens lokale status. Denne evne kan også gennemskue hvis en person af en gruppe udgiver 

sig for at være en person af en anden gruppe, f.eks. en adelsfrue forklædt som tjenestepige vil afsløres som 

værende ikke en tjenestepige. 

Innuendo – Evnen til at kommunikere skjult i det åbne. Med denne evne kan personen sende beskeder i det 

skjulte til sine allierede, selvom kommunikationen sker i det åbne. I vanskelige situationer eller ved komplekse 

beskeder, skal afsender lave et visdomstjek+4 mod dem, som beskeden skal skjules for, og modtager skal lave et 

visdomstjek 6 for at modtage beskeden. Har modtager også evnen, får denne +2 på sit tjek til at modtage 

beskeden. 

Kancellistil – Kejserrigets embedsfolk har haft århundreder til at udvikle et komplekst embedsapparat, og de har 

brugt tiden godt. Love og officielle skrivelser kan være vanskelige for den almindelige borger at afkode, og 

embedsfolk kan ofte flette ekstra krav eller fordele ind i en bureaukratisk skrivelse uden at det opdages af den 

uerfarne. Evnen giver +4 bonus til at afkode embedsskrivelser. Embedsskrivelser kan forfattes, og med et 

intelligenstjek mod læseren kan forfatteren skjule en sætning i teksten – der er -4 straf for hver linjes længde 

sætningen har. 

Forføre – Evnen til at besnære et andet væsen og stille sig selv i et positivt lys hos væsenet. Lav et karismatjek 

mod væsenet, og med +4 bonus, hvis der følger en passende ydelse. Hvis det er en succes, har man fordel på 

sociale handlinger med væsenet, så længe intet bryder den positive opfattelse. 

Lus i skindpelsen – evnen til at hviske stridbare ord mellem folk og skabe splid mellem grupper. Evnen kan give 

to parter ulempe på at indgå aftaler, forhandlinger, alliancer og lignende. Det kræver, at man kan kommunikere 

med begge parter og klarer et karisma-tjek imod dem. Hvis man har position som forhandler, ordstyrer eller 

lignende for de to parter, får man +4 bonus til sit tjek. Evnen kan kombineres med både Forhandle og Innuendo. 



 2 Dalen – Intrige-evnerne 

Undgå opmærksomhed – evnen til at blive overset, da man ubetydelig, harmløs, uværdig, upassende, 

uinteressant eller på anden vis ser ud, som noget, der ikke er værd at spendere tid på. Lav et karisma-tjek, og 

med +4 bonus, hvis man synes en social stand under beskueren. Hvis man ikke stikker ud, vil man ikke blive 

forstyrret yderligere. Man er ikke uset, og det er ikke en overnaturlig evne, så f.eks. en vagtpost vil stadig 

standse personen, men vagten kan betragte personen, som så ubetydelig, at denne ikke gider undersøge 

personen grundigt. 

 


