
Hverdagsriter 
Tro, Samvær

Med tid og de rette remedier er du i 
stand til at påkalde din gud. Se 
hverdagsriter under din gud (læres 
enkeltvis, men udføres alle med 
samme talent).
Erfaring eller naturtalent gør dig i 
stand til at udføre effektive 
hverdagsriter selv under mindre 
optimale forhold.
Du får +1 på Ånd i et tempel eller 
helligt sted du nyligt har indviet med 
et hverdagsrite.

Hellig hammer 
Tro (Sigmar-præster niveau 3+), Kamp 
(blodig)

Når du kæmper med en stridshammer 
indviet i Sigmars navn (højrite), får du 
+1 på Fysik mod Sigmars fjender.
Med en bøn eller et kampskrig og 
hammer i hånd (kræver koncentration) 
udgør du et stærkt symbol på Sigmars 
magt. +1 på Ånd.

Åndelig sans 
Tro, Sansning

Åbn dine sanser og se dine omgivelser 
fra din guds perspektiv. Du er i stand 
til at fornemme indviet jord (om det er 
Orden, Kaos eller din egen gud).
Din fornemmelse er skarp nok til at du 
kan indsnævre hvad du fornemmer, til 
enkelte guder og måske andre detaljer 
såsom en stærk præst eller potente 
relikvier.

Bøn 
Tro (præster niveau 2+)

Din gud vil svare hvis du anråber 
ham/hende. Se gaver under din gud 
(læres enkeltvis, men udføres alle med 
samme talent).

Beskidte tricks 
Kamp

Du kæmper beskidt og kan bruge det 
til at skabe en åbning, gøre ekstra 
skade eller stikke af (kun beskidt 
kamp).
Din stil er så brutal at det vækker 
vrede og frygt. Tjek Vold for intimidere 
modstander/tilskuere.
Beskidte tricks kan også være nyttige i 
dødelige situationer (blodig kamp).

Pralende stil 
Kamp, Underholdning

Du sælger dig selv godt i alle former 
for optræden. Det øger din indtægt 
eller popularitet. Folk vil være mere 
tilbøjelige til at huske dig.
Du kan tage +1 på Hjerte/Udstråling, 
men nu provokerer dit pral lige så 
meget som det imponerer.

Brydning 
Kamp (beskidt)

Du er trænet i brydning. Det er godt til 
at fastholde og uskadeliggøre én 
modstander.
(mangler kampsystem for at kunne 
udvikle)

Boksning 
Kamp (beskidt)

Du er trænet i boksning. Det er 
effektivt til at slå først og hårdt mod én 
modstander.
Du har taget imod lidt af hvert. Du har 
+1 Udholdenhed mod al slags skade 
(også i blodig kamp).
(mangler kampsystem for at kunne 
udvikle)

Værtsskab 
Samvær, Menschlinger

Du er god til at få folk til at føle sig 
hjemme og godt tilpas. Kræver et 
„hjem“ – om det så er dit hus, kro eller 
bålsted.
Dit hjem fungerer som naturligt 
samlingspunkt for rygter og møder. +1 
Intellekt når bruger det som base til at 
samle op på planer/oplysninger.
Dit hjem er din borg, og her stråler du. 
+1 Ånd.
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Diskretion 
Samvær, Lusk

Du forstår at gøre dig usynlig i sociale 
sammenhænge, særligt over for dem 
der ser ned på din klasse. Brug det til 
at overhøre samtaler.
Folk har generelt en tendens til at 
glemme at have set dig i en forsamling 
eller overse dig når du glider ind i en 
mængde. Vidner vil ofte glemme at du 
var en del af dit slæng.

Brobygger 
Samvær

Du skaber forbindelser mellem 
mennesker.
Du er god at have i en  svær 
forhandling eller diskussion. +1 på 
relaterede tjek.
Du kan hjælpe andre i dit slæng med 
at skaffe kontakter. Hvis du sætter det 
i scene, kan de vælge kontakter uden 
for deres gængse valg til normal XP.

Udsmider 
Samvær, Kamp

Du kobler intimidering med ro og et 
godt greb i nakken til at passe på 
døren (beskidt kamp), men det kan 
også bruges til at dæmpe en konflikt.

NB: hvornår er det en evne eller en 
karriere?

Smugling 
Udeliv, Lusk

Du ved hvordan man fragter illegalt 
gods fra et sted til et andet.

NB: hvornår er det en evne eller en 
karriere?

En sæk lopper 
Kamp (menschlinger), Lusk

Menschlinger har en særlig evne til 
ikke at lade sig fange. Du kan forsøge 
at undvige angreb.
+1 Smidighed for at undvige fjender 
der er større end dig.
Der er altid en udvej. Du finder et 
smuthul (eller mellem benene) selv 
hvis du er omringet.

Lille & vågen 
Kamp (menschlinger)

Menschlinger er kendt for deres evne 
til at ramme med kasteskyts (vælg: 
slynge, kniv eller improviseret).
+1 Træfsikkerhed mod fjender der er 
større end dig.
Hvis du tager et øjeblik til at sigte, kan 
du altid ramme hovedet.
En træffer til hovedet slår automatisk 
din modstander bevidstløs (bærer h/n 
hjelm, ryger den af).

Arnested 
Samvær (menschlinger)

Du tilhører en klan eller enklave 
blandt menschlinger.
Du har +1 Hjerte og Vilje når du 
agerer på vegne af eller med hjælp fra 
klanfrænder.

Nedarvet talent 
?

Du har arvet en forgængers særlige 
talent. Det viser sig kun i fiktionen 
under særlige omstændigheder aftalt 
med spillederen og altid i forbindelse 
med en kobling til fortiden/
slægtningen.
Gennem fiktionen har du opnået øget 
kontrol over dit nedarvede talent. Når 
det aktiveres, vælger du selv hvilken 
af underevnerne du vil bruge.

Sjette sans 
Sansning

Du fornemmer fare bedre end de fleste 
(vælg: baghold, fælder, overnaturligt 
m.m.)
Din sjette sans er altid aktiv (når det 
gælder dit speciale): +1 passiv Indsigt.


