
Status: 0.1 fokuserer på tema & tone og 
grundlæggende mekanik (tjek, udfald og 
konsekvenser) (fra s. 5). Leveveje på s. 12. 

Jeg prøver at holde mig til kernen i systemet, og 
det bliver allerede rigeligt komplekst. Så det er 
faktisk fordi jeg har været dygtig at der er ting jeg 
ikke kaster mig ud i at forklare her. :) Til gengæld er 
formidling en bitch når man stadig er i design-mode 
og forsøger samle ideerne – jeg tror, håber, det er 
enklere end det endte med at fremstå. 

Næste version: Jeg har et lille demoeventyr, 
‘Lammets blod’, som jeg vil skrive ud i en sides 
penge, og det bruger jeg som faux actual play til at 
opfinde eksempler der forhåbentlig vil gøre mig og 
læserne klogere. Jeg kunne godt tænke mig at give 
et første bud på skade. Gamle noter ryger ud, så 
der efterhånden også bør være mindre støj. Det 
tematiske sniksnak flyttes om bagerst.  

På sigt: Jeg har ideer til downtime og langsigtet 
udvikling, men ikke noget konkret, så det bliver … 
engang. Tænker at det i starten kan snakkes frem i 
gruppen. 

Intro: Warhammer-heartbreaker 
Warhammer Fantasy Roleplay (WFRP, 1986) er en 
righoldig fantasyverden der har gennemgået en 
stemningsmæssig udvikling der spænder fra beskidte 
antihelte i grimdark britpunk til episk high fantasy 
med steampunk-elementer og mægtige, uironiske 
superhelte. Dette brede spænd sætter sit præg på 
tema, spilsystem og karakterudvikling. Med 
Totenschlæger ønsker jeg at indsnævre rammen for 
det man spiller, og tilpasse reglerne dertil. 

Lad mig begynde med navnet, Totenschlæger. Det er 
selvfølgelig en hilsen til Warhammer, men noget der 
kendetegner våbnet, er at det trods navnet er mindre 
dødeligt end stridshammeren. Det er en kort 
knippel, ofte med et tungt hoved og eventuelt et 
fleksibelt skaft for ekstra schwung. Det bruges både 
af politi og røvere og blev benyttet af danske 
modstandsfolk. I Totenschlæger spiller man nemlig 
ikke tungt bevæbnede eventyrere, men jævne folk der 
dels aldrig ville have råd til et sværd, og dels ville 

blive gennempryglet af ordensmagten hvis de vovede 
at gå rundt med et. 

Af inspiration i Warhammer-kanon har jeg særlig 
skelet til novellen ‘The Reckoning’ (insert fra White 
Dwarf #82, 1986). Det er et grumt take på universet 
der bærer præg af den oprindelige inspiration fra 
Call of Cthulhu og kosmiske rædsler. Novellen 
beskriver hvordan kaos skaber verden og uvægerligt 
vil æde den igen. Heksejægeren Gotter er under sin 
jagt på en kult endt i spjældet, og han ser til sidst at 
selve dommeren skjuler en hale og er (modvilligt?) 
allieret med rottefolk. Jeg henviser også til Jack 
Yeovil (Kim Newmans) romaner (fx ‘Drachenfels’, 
1989) og dele af WFRP i førsteudgaven, herunder 
‘The Enemy Within’, ikke mindst ‘Shadows over 
Bögenhafen’. 

Remix: farvel til våbnene 
Jeg har efterhånden udviklet en masse holdninger til 
Warhammer og min egen head canon. Det udelukker 
ikke at den store, officielle pakke stadig findes, men 
Totenschlæger har sit eget filter eller fokus, og her 
følger de væsentlige ændringer fra vanilla-udgaven. 

• Spillet beskæftiger sig ikke med klassiske 
fantasymonstre som drager og orker. 

• Spøgelser, vampyrer, mutanter, rottefolk osv. findes, 
men som motiverede væsner, ikke som kanonføde 
for murder hobos. Det overnaturlige vil næsten altid 
være væsentligt stærkere end mennesker. 

•  Som følge heraf er der ingen krigeriske karrierer 
eller noget særligt kampsystem. 

• Heller ikke magi, for man kan lige så lidt spille 
troldmand som kriger. Troldmænd er sjældne og 
excentriske (farlige og uønskede). Templerne 
tilbyder ingen sikre mirakler (ingen præste-
“magi”). 

• Kaos er en fordærvende urkraft der ikke lader sig 
opdele i pæne farver eller belejlige kategorier. Man 
kan godt lade sig inspirere af Nurgle eller 
Tzeentch, men ingen vil nævne dem ved navn, og 
de bør aldrig præsenteres så krigsspilsagtige.  

• Handlingen foregår primært i Imperiets byer. Man 
spiller i første omgang som menneske.  
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Jeg vil senere introducere halving, men dværg og 
elver er jeg ikke sikker på. 

Tema: klassekamp og kosmisk kaos 
I stedet for at betragte Warhammer som en hel 
fantasiverden med alt hvad det indebærer af monstre, 
magi, kulturer og en skala fra smørtyve til verdens 
undergang, har jeg i Totenschlæger valgt at rette 
linsen mod to temaer som jeg synes spiller godt 
sammen: klassekamp og kaos.  

Klasse og karriereveje 
Klassekampen blev især brugt som kilde til sort 
humor i de tidligere udgivelser, og det er let at se 
hvordan ‘Monty Python and the Holy Grail’ (1975) 
og ‘Jabberwocky’ (1977) og startfirsernes britpunk-
bevægelse har inspireret. Men det har takket være 
WFRPs nyskabende karrieresystem ligget mere 
implicit som en rød tråd hele vejen igennem. 
Imidlertid føler jeg der er et mekanisk misforhold 
mellem det faktiske spil som eventyrer og 
udviklingen gennem karriererne. Jeg har skrevet 
mere om emnet på min blog, Pjaltekongen 
(#karriereserien).  

I Totenschlæger er der ikke karrierer, for det ville 
antyde muligheden for avancement, men i stedet 
leveveje. Levevejene er begrænset til de mest beskidte 
og utaknemlige af Warhammers karrierer. De der har 
penge og magt, er også de mest sårbare overfor kaos’ 
fristelser, og derfor er kampen for et bedre liv 
uløseligt bundet sammen med kampen mod 
magtmisbrug, korruption og kaos. Man bevæger sig 
ikke gennem flere karrierer, men definerer i stedet 
hvad man drømmer om, og kæmper mod alle odds 
for forbedre tilværelsen i det små. 

Hvor man i WFRP bruger 99 % af sin tid som 
eventyrer, men udvikler sig efter en karriere man 
sjældent har tid til at passe, så er levevejen selve 
grundlaget for hvem du er, og hvad du gør. Men 
hvordan du gør det, din tilgang, er op til dig. 

Her er det fair at nævne endnu en klar inspiration, 
nemlig ‘Blades in the Dark’ (John Harper, 2015) for 
dets storbyblues, politiske spil og downtime. 

Det krybende kaos 
Kaos som det oprindeligt blev præsenteret, er 
kosmiske rædsler bragt til verden af væsner fra 

rummets dyb. Det scope kan jeg godt lide, og jeg 
synes det bliver udvandet når man definerer det for 
stramt og regelret. Det er horror-elementet der 
interesserer mig. Og som nævnt var det faktisk mere 
udtalt i Warhammers unge dage. 

I Totenschlæger er kampen mod kaos umulig at 
vinde. Selv de stærke der kæmper imod, helte og 
troldmænd, hvirvles ind i en verden af blod og magi 
der i sin natur er født af kaos, og en dag vil den 
kamp kulminere i undergang. Magtsyge drages mod 
og udnytter det til egen vinding mens småkårsfolk 
dukker nakken og beder for det bedste. 

Men enkelte har set for meget og er i en position til 
at gøre noget ved det: de der lever på samfundets 
underside, langt fra magtens fordærv. 

Horror og håb blandt tabere 
Derfor er levevejen helt central i Totenschlæger: Den 
er en maske der muliggør den hemmelige 
modstandskamp mod en overmagt der ikke kun er 
samfundets urørlige magtelite, men helt bogstaveligt 
også en forvanskende, hvirvlende kraft der trækker 
alting ned i vanviddets dyb. 

Man er nødt til at fremstå ufarlig for ikke at kaos’ øje 
skal finde en. Man kan drømme om noget bedre, 
men løfter man hovedet, kommer man også i fare for 
at miste det. Hvem har brug for en “heltedød” når 
det er en daglig kamp bare at få brød på bordet? 

Totenschlæger er arbejdsdagens slid og nattens 
rædsler. Det er både grim OG perilous. 

Det tematiske setup – menneskelig stræben vs. 
skæbnebestemt undergang – giver også anledning til 
at overveje den enkeltes evne til at gøre en forskel 
over for en tilsyneladende urørlig overmagt, og det 
får helt konkret mekanisk betydning. 

Setting: den dramatiske skueplads 
Spillet tager udgangspunkt i Imperiets byer der er 
snavsede og korrupte, men også fulde af liv, 
mangfoldighed og stræben. Livet på landet forbindes 
med overtro og primitive skikke, og skovene er 
mørke og fulde af fare, så dér er der ingen grund til 
at tage hen.  

Mere specifikt kommer karaktererne fra trange kår. 
Det kan være i arbejderkvarteret, som tyende på en 
rig købmandsgård, i et nærliggende landsbysamfund 
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eller ligefrem byens slum. Det er her de gennem 
deres levevej tjener til dagen og vejen, udfylder en 
plads i fællesskabet (med netværk og tilflugtssteder), 
og måske drømmer om en dag at slippe væk. 

Det er en fortælling om to byer i én, for mens 
karaktererne har hjemme og passer deres arbejde 
blandt underklassen, er det ofte i de velhavende 
bydele at magten, også den der er givet i pagt med 
mørket, er koncentretret. Ikke alle rige er onde, men 
… det er et sted at starte. Men også andre dele af 
byen har slået dørene op for kaos: Hvor der pranges 
om prisen, blandt de rodløse, i værtshusgaderne, 
slagtehuset, de stinkende kanaler og templerne. 

Handlingen kan brede sig til underjordiske huler, 
krypter, uhellige templer, kloakker og kældre, men 
aldrig som klassiske donjonekspeditioner og altid 
med et ekstra lag af rædsel og døden mindst ét skridt 
nærmere. (Regelteknisk er der automatisk større fare 
i mørket under jorden.) 

Donjon, det gode danske ord der betyder befæstet 
tårn, men som jeg vil give en betydning 2 (jf. 
Morten Greis): “et system af gange, korridorer, 
kældre og grotter beboet af væsner rummende 
skatte, magiske fænomener og fælder.” 

Karaktererne vil forfølge spor ind på de bonede 
gulve og andre steder hvor de ikke naturligt hører til. 
Det er en vigtig del af spillet at gøre det under 
dække af sin levevej og om nødvendigt med svindel, 
list og en lille smule vold. Men fejltrin her, særligt 
voldelige optrin, har en stor risiko for at forfølge en 
hele vejen hjem og spolere den barske, men 
nogenlunde trygge hverdag. 

Stakes: hvad kæmper vi for? 
Totenschlægers historier udspiller sig som 
efterforskning af dystre sammensværgelser og 
grufulde sandheder, kampen for en tålelig hverdag 
stillet overfor magtmisbrug og korruption, og enkelte 
træfninger med okkulte eller morderiske fjender, alt 
imens man klynger sig til håbet om noget bedre eller 
i det mindste at gøre en forskel sålænge man er her.  

En skyggestrid med uskrevne regler 
Ingen jordisk domstol vil dømme de onde, så man 
må fejre de små sejre, herunder ens daglige 
overlevelse. Hvis det først er nået dertil at skurkene 
står overfor at påkalde en dæmon, så er det ikke 

scenariets klimaks – det er helt enkelt enden. 
Ondskaben er for stor, skurkene for magtfulde til at 
man kan besejre dem i en direkte konfrontation.  

Men de onde har også deres begrænsninger, for 
Imperiet er bygget på civilisationens love. I en verden 
der er mudret og aldrig helt fin i kanten, er der 
stadig et fundament af orden, hekseafbrændinger, ja, 
ligefrem fakler og høtyve hvis pøbelen får nok, og 
det gør de jo nok en dag. For ikke at tale om interne 
stridigheder mellem kulter der kæmper om den 
samme betydelige, men dog begrænsede jordiske 
magt. 

Rædsel, udmattelse, chikane, blodtude og brækkede 
lemmer er at forvente, men i det mindste render folk 
ikke rundt og hugger hinanden ned med tunge 
våben i de civiliserede byer. Den rige kultist er nødt 
til at opretholde en proper facade for ikke at skade 
sit renomme og sine muligheder for verdslig 
avancement. 

Selv fattigfolk kan gøre en forskel. Som rotter der 
stædigt udhuler jorden under magtens gyldne troner 
og ikke er til at udrydde.  

Eventyr: Sådan kan det se ud 

Jeg bruger “eventyr” og “helte” i manglen på 
bedre. 

Det starter måske med et rygte, en fornemmelse eller 
et lemlæstet lig. Noget mere end byens almindelig 
uro og vold. Karaktererne, heltene, udgør sammen et 
fællesskab, et slæng, der sætter sig for at gøre noget 
ved problemet, måske fordi deres nærsamfund er 
truet. Og fordi de er nogen der har erfaret kaos og 
ikke kan lade det fare. 

De følger spor, og det er ret klassisk 
horrorefterforskning. Det bliver grummere 
efterhånden som sandheden afslører sig. 

Undervejs vil der være møder med mørkets dødelige 
tjenere, men man kan ikke løse ondskaben ved at 
knipse med fingrene eller svinge et sværd imod det. 
Så en knippel kan være lige så god, eller skidt, som så 
meget andet. Vold er en del af ligningen, men ingen 
af byens borgere er interesseret i flere lig end 
nødvendigt. 

Dagene går for at fastholde vigtigheden af levevejene 
og livet i byen. Vi ser hvordan kaoskulternes 
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ambitioner har direkte og ødelæggende indvirkning 
på menneskers liv, mens heltene forsøger at 
opretholde deres dække og udnytter deres levevej til 
at grave dybere.  

Jeg oplever ofte at vi i Warhammer bruger flere 
spilgange, henover måneder, på at udspille timer 
eller få dage, og det skaber dels en underlig 
tidsfornemmelse hvor det kan være svært at huske 
hvad man i spillet reelt lavede for få minutter siden, 
og det er undergravende for at bruge karrierer 
realistisk. 

Endnu en touchstone: François Bourgerons 
tegneserie ‘Af jern og blod’ (1990) der nok beretter 
om en gruppe “helte”, men i lige så høj grad 
beskriver livet i en stor middelalderby. 

Stakesene bliver højere, og det bliver nødvendigt at 
risikere mere: bevæge sig tættere på magiske kræfter 
og væsner, tiltrække sig mere uønsket 
opmærksomhed, skabe sig nye fjender. 
Modstanderen er flygtige kulter, ubegribelige 
dæmoner, magiske kræfter, djævelske drifter, moralsk 
råddenskab og pestilens.  

Det er barskt, men ikke umuligt: Selv fjenden må 
følge uskrevne spilleregler, og heltene er hjulpet af at 
ingen regner dem for noget. Det er et mål i sig selv 
at fastholde omverdenen i den tro. 

Og i modsætning til den typiske stop ritualet- eller 
hurra, vi reddede verden-slutning er det mindre 
succeskriterier man her har for øje: Kast grus i 
ondskabets maskine, forsink det, så du kan leve 
endnu en dag og måske tage endnu et skridt mod 
dine egne mål. 

Det her bliver et afsnit for sig selv, men 
scenarieskrivning til Totenschlæger er mere 
sandkasse, mindre treaktstruktur med et klimaks der 
er skrevet på forhånd. Håbet er at lette det for 
spilmester, men også gør det lettere at invitere 
spillerne med til at finde på. Måske med inspiration 
fra “Fronts” i Dungeon World eller fraktionerne i 
Blades. 

Vi ser heltene stavre udmattede, chokerede og 
forrevne hjemad. Men endnu i live. 

Herefter følger en downtimefase til at slikke sår, 
genopbygge sine mekaniske ressourcer og arbejde på 
langsigtede levevejsprojekter. Man skal tjene penge, 
og der kan være ubehagelige følgevirkninger af at 
have prikket til hvepseboet som man også er nødt til 
at navigere i. Man har sikkert gjort sig nye erfaringer 
der kan tages med på næste eventyr, og måske kan 
man endda foretage større forbedringer af ens 
karakter.  

Jeg tænker i milepæle snarere end XP. 
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Jeg vil i denne omgang holde mig til kernen i mit 
system: karakterens grundlæggende egenskaber, 
hvilke terninger man ruller, og hvordan udfaldet 
udlægges. 

Næste version vil have to vigtige ændringer: 
Basistjek ryger ud, så jeg kun skal forklare tjek én 
gang. Det kræver så en bedre beskrivelse af hvad 
en konflikt er. Og kun en type varsel (med forskellig 
brug) og tydeligere hvornår og hvordan faretegn 
skal bruges. Bær over med at det trænger til 
opstramning. 

Tandhjul: en hurtig gennemgang 
Selvom jeg gerne vil holde det til kernen, er det 
nødvendigt lige at forklare hvad en karakter 
mekanisk består af, hvilke tandhjul spilleren har at 
arbejde med. 

De bærende stats kaldes tilgange: Det er typisk disse 
fem man ruller for når der skal testes for noget i 
handlingen. Så mere om dem om et øjeblik. Men de 
beskriver en måde at gøre noget på, en personlig stil, 
ikke i sig selv hvor god man er til det. Dét påvirkes 
kraftigt af levevejen. 

Talenter og erfaringer 
Ens valgte levevej kommer med mindst tre talenter 
hvoraf man starter med en. De giver en ekstra 
terning (+1) indenfor et område og specificerer 
samtidig noget kun du er i stand til i kraft af dit 
virke. Det er det sejeste ved dit job. Det er fx 
rottefængerens Hjemvant i mørket der altid giver 
bonus under jorden eller lignende omstændigheder, 
eller kropigens Ærindeløber der giver let adgang til 
mange husholdninger og bonus til at smugle varer og 
information. 

De ligger et sted mellem de ret mondæne “Talents” 
fra WFRP 4th. edition og de mere potente 
“Abilities” fra Blades in the Dark. 

Hver levevej opremser også mindst ti erfaringer,  
noget du ved noget om eller ofte kommer i berøring 
med gennem dit virke. Man starter med at have fem. 
De er snævre, men skal være brugbare i spil, fx 

rottefængerens rode i skarn eller tjenestepigens blive 
hørt over larmen. Erfaringer giver mulighed for at 
omrulle en enkelt terning. 

Trods og skæbne 
Det her bliver et vigtigt element svarende til WFRPs 
“Fate” og “Fortune” og Blades’ “Stress”. De opbruges 
undervejs i eventyret og kan normalt først genvindes 
i downtime. Man starter med ca. 5 point at fordele 
mellem de to. 

Trods er spillerens mulighed for at manipulere sine 
egne terninger (og mindske skade) mens skæbne går 
ind på spilmesters domæne. De to egenskaber 
begrænser hinanden. Trods er ofte mere nyttig i 
daglig brug, men det er skæbnen du bør være på god 
fod med hvis døden truer eller kaos er inde over. 

Svie og mén m.m. 
Skadesystemet er stadig meget work in progress, men 
jeg nævner lige at det findes, for det bliver relevant 
når vi skal se på konsekvenser.  

Svie beskriver fysisk/mental skade man tager under 
et eventyr, og det har kun begrænset negativ 
mekanisk effekt. Til gengæld ruller man mellem 
eventyr for al den svie man har akkumuleret, og det 
kan sætte sig som varige mén. Filosofien er “Det 
kommer til at gøre nas i morgen!” Det tætteste vi 
kommer på “Wounds” eller “Hit Points”. 

Jeg synes ikke det er sjovt at blive stækket for 
meget i sine muligheder mens man spiller. Så vil jeg 
faktisk hellere gøre det sjovt at dø. Desuden er 
kamp ikke det primære fokus i Totenschlæger, og 
den slags regler bliver hurtigt meget tunge. 

På den lange bane, i udviklingen af karakteren, kan 
andre begreber som bitter/nedslidt komme i spil (en 
lige så sandsynlig ende på karakteren som død), samt 
fordærv som er ens udsættelse for kaoskræfterne 
(herunder hvor målrettet man forfølger sine egne 
ambitioner). 
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Egenskaber: din tilgang til verden 
Totenschlæger er et conflict resolution-system. Det er 
derfor ikke specielt nyttigt med meget klart 
definerede evner. Narrativ positionering og hvordan 
spilleren vælger at udtrykke sin karakter gennem 
konflikter, er vigtigere.  

Ens primære mekaniske egenskaber beskriver i 
stedet hvordan karakteren foretrækker at tilgå et 
problem. De skal tænkes både som sociale og fysiske 
færdigheder.  

Det kan minde om Fate Accelerated (2013) eller 
Ironsworn  (Shawn Tomkin, 2018). 

Man kan vælge at tilgå konflikten på disse fem 
måder: 

• Hårdt: brutalt, voldsomt, truende, destruktivt, 
vedvarende, højtråbende, inde på livet (sejlivet) 

• Præcist: hurtigt, teknisk, elegant, smidigt, på 
afstand, fokuseret (urørlig) 

• Listigt: fordækt, vildledende, løgnagtigt, 
hemmeligt, forklædt, afventende (ubemærket) 

• Kløgtigt: taktisk, gennemtænkt, beregnende, 
mistænksomt, analytisk, årvågent (klarsynet) 

• Behjertet: kærligt, tappert, tillidsfuldt, 
samarbejdsvilligt, tålmodigt (viljefast) 

Det kursiverede ord i parantes er ens passive 
modstand mod konsekvenser og kan fx modstå svie, 
men det bliver til en anden gang. 

Tilgange går fra 1-5, og man fordeler (cirka) 10 
point fra start (1-3 i hver). 

Basistjek: spillerens rul 
Inden terningerne kommer på bordet for selv det 
mest basale tjek: Bliv enige om hvad formålet er, og 
hvad karakteren risikerer (er det forbundet med 
fare?). Rul så: 

• For hvert point i en tilgang ruller man en sekssidet 
terning.  

• Tæl alle terninger der viser 3 eller mere, som 
succeser. 

• o succeser: fejlet, 1 succes: halvklaret,  
2 succeser: klaret. 

Basistjekket bør ikke modificeres for sværhedsgrad, 
og det har begrænsede konsekvenser at fejle. Det er 

en mulighed for at bruge terninger hvis spilmester 
enten ønsker inspiration eller bare vil have hurtig 
afklaring af en mindre udfordring.  

Om succeser: Jeg har sat barren lavt – så selv med 
kun 1 point i en tilgang har man en pæn chance for 
at halvklare – fordi jeg gerne vil have at egenskaber 
positivt repræsenterer karakterens formåen i stedet 
for at udstille deres mangler. Verden skal nok gøre 
sit for at gøre livet besværligt. 

Bonus: Brug Fate-terninger og tæl både plus og 
minus. P.t. spiller tallene ikke ind, så egentlig er 
terningen bare en kube med succes på 4 af 6 sider. 

Manipulation af spillerens rul 
• Overskydende succeser (hvis man har tre eller 

flere) kan bruges til at øge effekt eller neutralisere 
negative konsekvenser (se senere). 

• Rul en ekstra terning (+1) hvis du meningsfuldt 
kan bruge et talent (det etableres og beskrives 
inden rullet, og terningen tages med i den samlede 
pulje). Det er muligt at bruge flere talenter 
samtidigt. 

• Rul (max) en ekstra terning (+1) hvis du får hjælp, 
men ikke hvis den testende spiller i forvejen bruger 
et talent. 

• Omrul en enkelt terning hvis du kan trække på 
mindst en erfaring (erfaringens relevans etableres 
inden rullet, og omrullet foretages med det 
samme).  

• Trods kan veksles til 1 succes. Marker at du har 
brugt 1 point (det er max). Spilleren kan vælge at 
gøre det efter at have fået præsenteret 
konsekvenserne. 

Konflikt: mere på spil 
Basistjekket er let og hurtigt, men vi vil faktisk gerne 
gøre det risikabelt, og vi vil gerne have flere 
indgangsvinkler og veje til at fremskrive handlingen. 
Til det bruger man et konflikttjek. 

(Et konflikttjek indledes altid med et stridsvarsel: 
skæbnens input. Men det gemmer vi lidt.) 

Første opgave er at etablere hvad konflikttjekket 
dækker, og dels sørge for at der er nok der kan gå 
galt, og dels at det ikke kan løses med et snuptag (fx 
ved at bruge en enkelt evne med et ja/nej-udfald, 
dvs. task resolution). Det er ikke kun en opgave for 
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spilmester, men hele bordet at komme med input. 
Spillerne kender selvfølgelig ikke alle spilmesters 
planer og hemmeligheder, men de bør interessere sig 
for omgivelserne og komme med bud på hvordan 
deres karakter vil gribe udfordringen an. Det er også 
deres anledning til at fortælle hvad de gerne vil have 
sker i spillet. 

• Er der flere måder at løse problemet på? 
• Er der flere stadier? 
• Er der grader af succes, ikke bare ja/nej? 
• Er der noget eller nogen der vil forsøge at stille sig 

i vejen? 
• Er der noget der kan gå galt, selv hvis karakteren 

gør det optimalt? 
• Er der potentielt både kort- og langsigtede 

konsekvenser? 

Eksempel: skrivebordsskuffen 
En klassisk situation er at dirke en lås. Det er 
umiddelbart en enkelt opgave og enten et spørgsmål 
om narrativ etablering (er karakteren i stand til det 
eller ej, er det evt. bare et spørgsmål om tid og 
ressourcer?) eller et hurtigt basistjek.  

Men er der nogen i nærheden? Er det nødvendigt at 
have en til at stå vagt imens? Eller en til at hjælpe 
med at tørre sved af panden og række instrumenter? 
Er der papirer i skuffen der inkrimenerer byens 
skattefoged? Skal man først forbi en fælde eller finde 
en hemmelig bund? Er der et tikkende ur? Vil 
indbrudet kunne spores tilbage til karaktererne? 
Overordnet: Handler det slet ikke om at dirke låsen, 
men snarere om at slippe levende væk med beviserne, 
helst uden det bliver opdaget samme dag? 

Hvis det er muligt – og interessant – at komplicere 
situationen, er det værd at tage et konflikttjek hvor 
flere af de ovenstående spørgsmål kan blive besvaret. 
Det kan godt være centreret omkring en enket 
handling, selve låsen, men så skal I sørge for at det 
har en filmisk vægt: Det bliver en lille spotlightscene 
midt i et større heist. 

Modstand: gør det svært 
Rullets sværhedsgrad er ikke bare én ting. Udover 
det man kan etablere gennem regler og i fiktionen 
(tærskel og overmagt), råder skæbnen også (læs meget 
mere om varsler i senere afsnit). 

Tærskel 
Sværhedsgrad sættes som en tærskel for at lykkes. 
Hvis tærsklen er 1, betyder det at spilleren skal ofre 
en succes før hun må begynde at tælle dem imod at 
klare udfordringen. For en enkelt karakter er 
tærskel1 ganske svært, men det kan blive nødvendigt 
at overkomme meget mere, og så må man enten 
hjælpes ad eller sætte flere tjek af til det. 

Jeg tænker at det normalt går op til tærskel3, men 
med et højere loft for dæmoner og fyrster. (Måske 
Tærskel:3? Tærskel>3? Tærskel-3? Tærskel3? T3?) 

Hvis noget er pærelet, kan man omvendt sætte 
tærskel til ½ hvilket betyder at halvklaret automatisk 
bliver opgraderet til klaret. Det kan forekomme som 
følge af et ekstremt lykkeligt varsel. 

Tærskel bør ikke være relevant for et basistjek. Er det 
for let, bør man slet ikke rulle, er det sværere, er det 
sikkert et konflikttjek værd. Keep it simple. Det er 
hele ideen med at have et basistjek. 

Overmagt 
Overmagt bestemmer alvoren af det man er oppe 
imod. Normalindstillingen er 0 (dvs. overmagt er 
ikke en del af ligningen – livet i Totenschlæger er 
bare grundlæggende hårdt), men overmagten vokser 
når antiheltene nærmer sig magtens tinde eller 
råddenskabens kilde, og hvis kaos eller magi er 
involveret. 

Højere overmagt betyder flere terninger til varsler og 
forværrer samtidig konsekvenserne af  faretegn. 

Overmagt (eller bare magt) kan påvirke tærskel, men 
behøver ikke gøre det. Ex: Købmanden Teugen 
(magt2) er ikke bedre til at slås fordi han er 
djævlepåkalder og kultleder (tærskel0 eller ligefrem 
½), men konsekvenserne af at slå ham er voldsomme 
(alvorlige langsigtede følger af at gøre ham fortræd 
eller livvagter med tærskel1). Det kan dog være 
nyttigt at tænke overmagt x = tærskel x.  

Overmagt er meget løseligt inspireret af “rank” i 
Ironsworn. Som tærskel – normalt op til 3, 
undtagelsesvist højere. (Magt^3? M3? OM3?) 
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Udfald: effekt, fare og konsekvenser 
Om man fejler eller lykkes er relativt ligetil at se på 
terningerne, men hvordan man håndterer grader af 
succes, og hvad konsekvenserne er at fejle, er altid en 
udfordring, ikke mindst i et meget spillervendt, 
konfliktbaseret system som Totenschlæger. 

Så når jeg nu går mere ned i det, kommer det til at 
lyde komplekst, men det er overvejelser der gælder 
for de fleste spil med conflict resolution (dog i 
mindre grad Powered by the Apocalypse fordi 
udfaldet beskrives som en del af “moves”). 

Lad os lige få basistjekket af vejen først. Det bør 
altid være ligetil at vurdere konsekvenserne af at fejle 
eller halvklare. Spilleren bør desuden være klar over 
graden af mulig effekt inden hun ruller (altså, hvad 
indebærer det i denne sammenhæng helt konkret at 
klare tjekket?). Udfaldet bør altid være mere end 
“Det lykkes ikke” (og så sker der ikke mere), og det 
skal være muligt at svinge sig op på en lille succes for 
en pris, så handlingen ikke går i stå. Men som 
udgangspunkt bør komplikationer som varsler og 
tærskler osv. ikke spille ind. 

Konflikttjek er mere komplekse. De er aldrig ja/nej, 
de skal kunne løses på forskellige måder (tilgange), 
de kan strække sig over tid, involvere flere parter osv.  

Men det gælder som ved et basistjek at spilleren 
ruller sine terninger og tæller succeser: 

• 0: fejlet: Det lykkes ikke, og man lider de fulde 
konsekvenser. 

• 1: halvklaret: Det lykkes til dels. Spilleren kan nå 
halvvejs, nogenlunde konsekvensfrit. Eller vælge at 
lide de fulde konsekvenser for at gå hele vejen. 

• 2: klaret: Det lykkes med minimale omkostninger. 
Spilleren kan vælge at øge sin effektivitet 
(hurtigere, hårdere, hemmeligere etc.) til gengæld 
for at lide konsekvenser. 

• 3 eller flere: Hver succes udover to kan bruges til 
enten af øge effektiviteten yderligere eller 
modvirke konsekvenser. 

• Tærskel: Tærskel x spiser x antal succeser inden 
man regner sammen. Hvis tærskel ender i negative 
succeser, bør det afspejles i konsekvensernes alvor. 

Tre typer af konsekvenser 
Det kan som spilmester være svært at finde på 
komplikationer på stedet. I Totenschlæger opstiller 

jeg tre muligheder man altid kan overveje, men 
derudover synes jeg det bør være noget alle om 
bordet tager del i. 

• Prompte: Straffen falder med det samme. Hvis der 
er en direkte og aktiv modstander, bør det her altid 
være første go-to. Det kan enten være i form af 
skade, som reduktion af spillerens succesgrad (hvor 
effektiv hun er) eller de overtager initiativet. 

• Indirekte: Konsekvensen udløses (eller 
påbegyndes) inden for scenen, men rammer ikke 
direkte. Det kan være i form af en trussel eller en 
eskalering. Noget går i stykker eller tabes. Nogen 
siger “Hov, stop!” Vagten kommer nærmere. Nogen 
hvisker en advarsel i rådmandens øre. Hvis spillere 
har fejlet eller halvklaret, kan det manifestere sig 
som en prompte konsekvens i næste forsøg. Tænk i 
“Clocks” som i Blades, men i stedet for at tælle 
ned, hæver du bare øksen og ser om det bliver 
oplagt at lade den falde, eller om det løser sig selv. 

• Forsinket: Noget sker senere eller i kulissen. Det 
fremskriver de ondes planer. De finder  frem til 
karakterernes kvarter og chikanerer beboerne. De 
øger sikkerheden. Dæmonen vågner lidt mere. 
Mekanisk kan det vanskeliggøre tjek i downtime 
eller give spilmester en ekstra terning næste gang 
hun tager et varsel. 

Varsler: skæbnens magt 
Når en spiller ruller terninger for sin karakter, er det 
udtryk for at de handler og forsøger at påvirke deres 
omverden. Men Warhammer-universet er ikke 
venligsindet, og som småfolk er der mangt og meget 
man ikke har direkte kontrol over. Forandringens 
vinde blæser uforudsigeligt. Spilteknisk vises det ved 
at spilmester tager varsler. 

Spilmester ruller et antal terninger der afspejler i 
hvor høj grad denne barske verden modarbejder 
karaktererne. Man tager altid varsler inden et 
konflikttjek: et stridsvarsel. Det kan repræsentere en 
modstanders kompetence, men er også i bredere 
forstand et mål for deres indflydelse, omgivelserne, 
langsigtet risiko osv. Alt hvad der kan gå galt når 
småfolk bliver overmodige. 

Men det kan også være at spilmesteren åbent spørger 
skæbnen om input til at fremstille verdenen, et 
såkaldt vejrvarsel. 

Som “Fortune Roll” i Blades in the Dark, men jeg 
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har altid godt kunnet lide at spørge terningerne: “Er 
det her godt eller skidt, bare sådan løseligt?” 

Inden spilmester ruller, erklæres åbent for spillerne 
hvad formålet er. Er det bare for at lodde 
stemningen i deres nabolag (vejrvarsel)? Eller er det 
for at etablere faretegn inden et konflikttjek 
(stridsvarsel)? Både spillere og spilmester kan foreslå 
faktorer der kan påvirke antallet af terninger positivt 
eller negativt. 

To inspirationer når det bruges som indgang til en 
konflikt: “Engagement Roll” fra Blades og “Enter 
the Fray” fra Ironsworn. Det kan måske være nyttigt 
at foreslå konkrete spørgsmål at stille, ligesom man 
gør i Blades. 

• Hvis ikke andet gør sig gældende, ruller spilmester 
to terninger for varslet. 

• Tilføj +2 for hver point i overmagt. 
• Tæl alle terninger der viser 3 eller mere, som 

succeser. De kaldes for faretegn (eller bare tegn) 
Hvert tegn repræsenterer modstand set fra 
karakterernes synsvinkel – noget der besværliggør 
eller kan gå galt. 

• Faretegn kan forkortes [x], så 3 tegn skrives [xxx]. 
(Det symboliserer krydsede knogler.) 

• Spilleren kan bruge 1 skæbnepoint til at 
fremtvinge et omrul. Spilmester må have set 
forkert i stjernerne og tester varslet igen (på 
samme præmisser som før). Kan kun forsøges én 
gang. 

Vejrvarsel: lodder stemningen 
Hvis spilmester har varslet for at fornemme en 
stemning eller fx få input til om nogen vil hjælpe 
med det karaktererne spørger om, behøver hun ikke 
være specifik med at omsætte faretegn i modstand. 
Det er mere en indikator på om skæbnen favoriserer 
heltene.  

• Ophold: Kommer der slet ingen faretegn, er alt 
vel, og lykken er med dem – det bør komme 
positivt til udtryk. Et sjældent solstrejf. 

• Gråt: Et enkelt faretegn er billigt sluppet, og 
spilmester bør dele sol og vind lige mellem slænget 
og dem der vil dem det ondt. Lidt støvregn er 
forventeligt i denne verden. 

• Uvejr (2-3 faretegn): Udfaldet favoriserer de onde, 
men karaktererne kan stadig opnå det de gerne vil, 

blot vil der være en pris, evt. et basistjek for at 
komme videre. 

• Storm (4 eller flere faretegn): Det er skidt – et 
ondt varsel. Det værste/uventede sker med det 
samme, eller spilmester sætter en scene med en ny 
konflikt. Onde rænker skrider frem. 

Stridsvarsel: kridter arenaen op 
Som udgangspunkt fungerer de to typer varsler ens: 
Jo flere faretegn, jo værre. Brug skalaen fra vejrvarslet 
som guideline for hvor alvorlig/farlig mængden af 
faretegn er for spillerne.  

Jeg går mere ind i hvordan man bruger stridsvarslet 
til at fastlægge konsekvenser i næste afsnit. Først lidt 
om hvordan man tjekker for stridsvarsel: 

Hvis karaktererne bevæger sig ind i en potentiel 
konfliktzone, bør spilmester med det samme erklære 
at hun vil tage et varsel. Bemærk, det behøver ikke 
være kommet til konflikt endnu. Det svarer til et 
tidligt initiativtjek eller etablering af “marching 
order”.  

Et stridsvarsel kan på den måde bruges til at antyde 
en grad af alvor i fiktionen. Et heldigt rul kan 
automatisk bringe heltene tættere på deres mål eller 
sænke tærsklen, mens uheld sætter flere 
forhindringer op og øger sværhedsgraden. 

Hvis det er tydeligt at man bevæger sig ind i et 
vanskeligt område, fx ned i en donjon eller indbrud 
hos dødspræsterne, medregner spilmester eventuel 
overmagt åbent og med det samme. Men det kan 
være en ide at gemme det: “I bryder ind hos Herr 
Udo, fair nok (standard stridsvarsel). Hov, et 
djævleskrin i kosteskabet? Nå ja, han står forresten i 
ledtog med Den lilla hånd” (rul yderligere to 
terninger for overmagt1 og læg faretegn sammen 
med de øvrige). 

Vigtigt: Faretegn er ikke en en-til-en ressource som 
spilmester kan veksle til effekt, men en abstrakt 
målestok. Men eftersom varslet kan være i spil 
gennem flere scener, bør tegnene ligge fremme på 
bordet som en reminder indtil denne del af eventyret 
er afsluttet. 

Hvis først der ligger faretegn på bordet, bør de 
omsættes til konkrete trusler, så de kan forløses i en 
konflikt. Man kan godt flygte fra en arena hvor man 
føler sig overmatchet, og så har man undsluppet 
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faren for nu, men der bør være et svirp med halen 
der i styrke svarer til den skæbne man forsøger at 
flygte fra. Måske går man rystet derfra (mental svie) 
eller bliver udsat for en hævngerning senere (ny 
trussel). 

Tydning: sådan bruger du faretegn 
Spilmester har lavet et stridsvarsel, knoglerne ligger i 
en bunke på bordet, men hvad bruger hun det til? 
Her er mulighederne, og jeg gennemgår dem 
efterfølgende en ad gangen: 

• Ændre positionering i fiktionen. 
• Justere tærsklen. 
• Aktivere særlige evner hos lokationer, uhyrer og 

skurke. 
• Øge alvoren af skade og andre konsekvenser. 

Knoglebunken er levende 
Faretegn er som sagt en abstraktion, ikke en konkret 
sværhedsgrad eller en ressource der bliver opbrugt. 
De er en ramme. Men det betyder også at hvis 
spillerne aktivt arbejder på at ændre denne framing – 
gennem heltenes handlinger (narrativt eller 
konflikttjek) – bør det afspejle sig i puljen. 
Spilmester kan også fjerne et eller flere tegn når en 
trussel er udløst hvis hun vurderer at faren er drevet 
over, eller de onde løbet tør for ressourcer. 

Omvendt, hvis de dummer sig eller fejler tjek, kan 
man altid føje flere tegn til. Spilmester kan også 
bruge det til at eskalere: “I nærmer jer noget fælt og 
unaturligt …” (lægger yderligere et tegn). 

Hvis heltene klarer alle konflikttjek eller spilmester 
har fjernet faretegn efter at have brugt dem, kan 
puljen til sidst være tom. Det er fint, det betyder bare 
at potentialet for drama i denne arena nok er 
udtømt, eller konflikten er forløst, og det er på tide 
at sætte en ny scene. 

Positionering 
Det første man kan gøre, er at ændre den narrative 
framing. I en konflikt kan det være hvor meget 
karaktererne føler sig i kontrol, om de handler først 
eller sidst, om de kan springe forhindringer over eller 
får stillet flere i vejen, måske endda går i et baghold. 
Det er en slags initiativtjek for hele gruppen. 

Ironsworn: Er man i kontrol? Blades: “position”. 

Hvis varslet bliver foretaget tidligt, når karaktererne 
nærmer sig faren, kan deres første konflikttjek meget 
vel handle om at genvinde kontrol hvis spilmester 
har brugt faretegn til at forværre deres position. I så 
fald fjernes mindst et tegn fra spilmesters pujle. Er 
der kun et enkelt tegn i spil, kan det være spilmester 
bare bruger det til at plante heltene i en lille konflikt 
og så rydder bordet.  

Tærskel 
Totenschlæger er fra starten relativt hårdt, så 
spilmester bør ikke hæve tærsklen uden god grund. 
Men hvis de er oppe imod overmagt, bør faretegn 
føre til at tærsklen får et nøk opad (eller flere hvis 
overmagten er stor, husk, det som tommelfingeregel 
følges ad). 

Det gælder som med positionering at man kan 
forsøge at nedbringe tærsklen (men ikke under 0). 
Måske kan man stække uhyret der patruljerer 
gangene, eller sikre sig hjælpere eller udstyr der gør 
det hele mere overskueligt, måske en forklædning. 
Hvis det lykkes, kan spilmester også fjerne et eller 
flere tegn. 

Særlige evner 
Når spilmester forbereder lokationer og bipersoner, 
kan de tildeles evner der udløses af faretegn. Jo flere 
tegn, jo mægtigere kræfter kan bringes i spil. Man 
kan se det som en del af prep – det giver flere strenge 
at spille på og letter improvisationen når det gør løs. 

Og det med at Totenschlæger ikke er tænkt som et 
specielt dødeligt kampsystem? Dødsvold kommer 
ind under særlige evner, så det er kun i spil hvis 
stridsvarslet var tilstrækkeligt ondt. 

Johannes Teugen fra ‘Shadows over Bögenhafen’ 
kunne fx have:  

• [x] Hastemøde i Ordo Septenarius, Kalde på 
vagter (tærskel1), Gøre livet surt for småfok, 

• [xx] Påkalde dæmonisk hjælper (tærskel2), Villig 
til at dræbe, 

• [xxx] Overgive sit legeme til kaos (manifesterer 
kortvarigt mægtige kræfter, men er svækket i dage 
efter). 
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Og kloakkerne: 

• [x] Skumle typer lusker rundt, Noget slimet under 
overfladen, Klæbende stank, 

• [xx] Aggresiv rottesværm, Gaslomme, 
Fastklemning, 

• [xxx] Ingen vej ud (et unaturligt mørke fanger 
heltene indtil de har konfronteret dæmonisk kraft, 
tærskel2). 

 
I nogle tilfælde vil det føles naturligt at fjerne et eller 
flere tegn fra puljen hvis man har overvundet truslen 
fra en særlig evne, men andre gange er disse effekter 
bare en naturlig og vedvarende fare ved 
omgivelserne. 

Konsekvenser 
Jeg har tidligere skrevet om konsekvenser, og den her 
mulighed bygger videre på det: Jo flere faretegn i 
puljen, jo mere ondt skal det gøre på karaktererne.  

Det kan være ekstra skade, større ydmygelse, flere 
komplikationer, mere alvorlige følgevirkninger.  

Normalt vil der kun være konsekvenser hvis man 
fejler eller halvklarer sit tjek, men hvis situationen er 
tilstrækkeligt grum, eller overmagten tilpas stor, kan 
det være passende at udsætte karaktererne for 
konsekvenser selv hvis de klarer eller slet ikke har 
rullet for noget.  
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Totenschlæger er tro mod Warhammer i den 
henseende at ens levevej (karriere) er fundamentet 
for karakteren. Det betyder at jeg er nødt til at 
udarbejde et antal konkrete valgmuligheder. Jeg 
starter med et par udviklede eksempler og en liste, og 
så kan flere måske udvikles efter spillerinteresse. 

I første omgang beskriver levevej talenter, erfaringer 
og vilkår. Jeg springer fluff-teksten over og henviser 
til eksisterende WFRP-bøger. Flere detaljer vil 
komme til som fx ressourcer (grej, kontakter og mønt) 
og udvikling af ambitioner (drømme for fremtiden), 
foruden måske bonusser til bestemte modstande. 

Levevej bestemmer ikke ens tilgange, trods/skæbne 
m.m. 

Karrierer: nederst på rangstigen 
Levevejene er tænkt som byarbejde selvom enkelte 
hører til i periferien. De har alle lav status (WFRP4: 
“brass”), og penge på lommen er ikke noget man har.  

Jeg bruger kønnede fagtitler, men opfordrer til at 
man ikke lader sig begrænse af det. 

Parenteserne er forslag til varianter. De tager 
udgangspunkt i samme skabelon, og man kan enten 
bare ændre konceptet af navn eller justere lidt på 
formulering af talenterne. Erfaringerne er lette at 
ændre og tilføje nye. 

• Rottefænger (skadedyrsbekæmper) 
• Serveringspige (bartender (knejpe), lakaj) 
• Tyende (tjenestepige, karl, køkkenhjælp, 

vaskekone) 
• Rakker (“gong farmer”, mørkemand) 
• Skærslipper (vagabond, hosekræmmer) 
• Graver (ligrøver, “Igor”) 
• Tigger (krigsinvalid, spedalsk, blomstersælger) 
• Tempeltjener (pilgrim, fanatiker, munk/nonne) 
• Daglejer (arbejdsmand, drager/stuver) 
• Ålestanger (færgemand) 
• Prostitueret (danser, måske ruffer) 
• Gøgler (fidusmager) 

• Fangevogter (bøddel) 
• Skarnsunge (lommetyv, bandemedlem) 
• Smugler (urtesælger) 
• Skallesmækker (nævekæmper, bandemedlem) 
• Garver (slagter) 
• Landsbytosse (spritter, profet) 
• Løjser (student, adelsmand/sort får) 
• Vågekone (sørger, mystiker) 

Jeg overvejer om ellers gode jobs som heks/klog 
kone (jordemoder, urtekyndig) og barber/bartskær 
er for “nyttige” – men det er nok bare et spørgsmål 
om at skrive dem rigtigt. 

Kunnen: talenter, kneb og erfaringer 
Hver levevej kommer som udganspunkt med tre 
talenter (eller så mange jeg nu orker at skrive). 

Derudover har de hver mindst et (mere eller mindre 
beskidt) kneb (en “kampevne”) der fungerer ligesom 
talenter. Det er ikke obligatorisk. Reglerne for at slås 
er omtrent ens om man bruger næverne eller har 
samlet et sværd op – den narrative formodning er at 
disse karakterer ikke er meget bevendte i avanceret 
kamp eller iklædt rustning. Der medfølger forslag til 
våben – man skal bruge noget i den stil for at have 
glæde af knebet. 

Jeg har nedtonet (eller abstraheret) det mest 
regelspecifikke fra de første udkast til talenter, for 
jeg forudser at basisregler/bonusser/
terningmanipulationer etc. alligevel vil ændre sig, så 
nu står der bare “bonus” som placeholder. Men jeg 
har et ret klart billede af dem, nemlig Ironsworns 
“assets”. I det spil lægger de sig tæt op ad 
egenskaberne, og det må jeg lige overveje. Det kan 
også være at de kan bruges til at neutralisere 
faretegn, men det skal lige overvejes tematisk. 

Jeg foreslår omkring 10 erfaringer til hver levevej, 
men det er helt legitimt at finde på nye, og måske 
viser der sig noget i spil. De er primært deskriptive 
og lette at hacke.  

Man starter med ét talent (eller kneb) og fem 
erfaringer. 
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Jeg har allerede skrevet om hvordan de bruges til at 
manipulere/forbedre tjek, men de er naturligvis også 
en del af karaktertegningen. 

Vilkår: nogen skal jo gøre det 
Vilkår beskriver livet på bunden. Hver levevej 
foreslår nogle stykker der er relevante, og man skal 
tage mindst en.  

Vilkår bruges i downtime til at genopbygge trods, 
men man risikerer at blive nedslidt og bitter, så det er 
risk/reward at vælge flere. Spilleren må gerne 
argumentere for vilkår der ikke står opremset under 
levevejen, men der er kun de 12 der følger her: 

• Uhumsk: en rakkertjans, stinkende, klistret, afskyet 
• Farligt: risikabelt, indeklemt, bøvlet, risikerer fysisk 

skade (arbejdsskade) 
• Stressende: intenst, tidspres, uklar opgave, risikerer 

mental skade (sammenbrud) 
• Tidskrævende: lange dage/nætter, begrænset fritid, 

overarbejde 
• Skummelt: på skyggesiden, helt eller delvist 

ulovligt, mistænkeliggjort 
• Udmarvende: slidsomt, nedslidning af krop og sjæl 

på den lange bane 
• Forpligtende: arbejdsgiver, faste mødetider, 

afbetalingsordning, krævende guddom 
• Barskt: hård konkurrence, presset branche, dårligt 

betalt 
• Sæsonbetonet: indtjening begrænset til bestemte 

perioder 
• Uinspirerende: hjernedødt, ingen ny læring, 

kedeligt, slavearbejde 
• Perspektivløst: umuligt at blive færdig, begrænset 

nytteværdi 
• Forrående: afslører skyggesiden, dehumaniserende, 

fornedrende, foragtet 

Forpligtende og tidskrævende lidt for ens? 

Rottefænger 
Eksempel 1. 

Variant 
• Skadedyrsbekæmper: Mere fokuseret på kryb og 

insekter, men også bekendt med smittefare og 
snævre passager; har måske en kat eller mår som 
hjælper). 

Talenter 
Hjemvant under jorden: Sænker overmagt med 
-1 i underjordiske, kloaklignende miljøer. 
Omfatter hele slænget hvis rottefængeren guider. 
Bonus på at manøvrere i kloakken (fx 
forhindringer, finde vej, søge skjul osv.). 
Lille, men bidsk: Du har et grimt gadekryds. Det 
er ikke en kamphund, den er hidsig, stædig og 
uopdragen, og den tænker mest på at jage rotter. 
Men den er trofast. Bonus til at forvirre/
irritere. Den kan Opsnuse rotter hvilket tæller 
som en ekstra erfaring. 
Byens indvolde: Hvis helbreddet afsløres i 
afføringen, har rottefængeren indgående indsigt i 
byens kollektive plager. Bonus til at finde 
snaskede levninger fra de riges bord (og kasserede 
spor). 
Fløjtespillerens kald: En næsten unaturlig evne 
til at lokke og lede rotter. Balanceres med dårlige 
people skills. (Kan ikke vælges fra start.) 

Kneb 
Terrier: Kæmper i vildskab mod overmagten,  
lige dele frygtløs og gal. Bonus til at holde 
fjenden i skak ved at true, fægte med armene og 
svinge med døde rotter. Kan én gang i kamp lave 
et uventet udfald og trække sig væk uden at blive 
ramt.  
Våben: kæp/kølle, tung sæk. 
Rottelist: Bonus til ét forsøg på at slippe væk når 
det bliver farligt, derefter bonus til at kæmpe med 
ryggen mod muren. Skræmmende i ubevæbnet 
kamp: bide og kratte.  
Våben: alt der er dårligere end modstanderens, 
eller ubevæbnet. 
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Erfaringer 
Rode i skarn 
Sætte små fælder 
Lugte gasser 
Følge strømmen 
Manøvrere i trange rum 
Flå gnavere 
Tolke rotteadfærd 
Prange om prisen 
Spille fløjte 
Skræmme godtfolk væk 
Kloge sig på de fæle rottefolk 
Nappe den inden den smutter 
… 

Vilkår 
Uhumsk 
Farligt 
Perspektivløst 

Serveringspige 
Eksempel 2. 

Varianter 
• Bartender: Bruger mere tid bag bardisken (og vi 

snakker knejper, ikke fine kroer) og har mere viden 
om forskellig alkohol.  

• Lakaj: Servicerer en bestemt mester fremfor 
mange. Er her mere en stikirenddreng end en 
velklædt livrist eller hejduk. 

Talenter 
Overhøre snak: Stå godt og diskret placeret til at 
høre vigtige/skumle folk snakke. Bonus til at 
spotte rænkesmede på din hjemmebane.
(Vægtigere end opsnappe rygter-erfaringen der 
ikke skelner fra sladder.) 
Ærindeløber: Kan nå meget på en dag, også 
eventyrrelateret (uden at det straffer levevej). 
Bonus til at finde undskyldninger til at besøge 
større husholdninger, kroer og lignende (+1 
succes én gang per eventyr). 
Kunden har altid ret: Du udnytter dine evner til 
at smigre (eller om nødvendigt, sleske). Bonus til 

at dæmpe gemytterne/afvæbne konflikt. Bonus til 
at få venner/kontakter/tjenester i fbm. arbejdet. 
Ekstra bonus overfor snobber, pralhalse, 
braldrerøve etc. (Virker én til én.) 
Stimmung: Skaber god stemning eller gang i 
festen med svingom, drinks, jokes, kærtegn 
(bonus til sociale tjek). Lodde stemningen/
fornemme hvor noget interessant sker i en 
folkemængde. (Virker overfor større flok) 

Kneb 
Røg i køkkenet: Stort drama overdriver den 
reelle effektivitet. Bonus til at demoralisere 
modstander. Kan være heldig at tiltrække sig 
hjælp. Slå modstander ned bagfra hvis ikke du er 
set. Spiller på ikke at fremstå farlig, men ikke 
som en rigtig kriger (reducer modstanders skade/
konsekvens).  
Våben: køkkenimplementer (krukke, krus, 
stegepande, kulskovl …). 
Schnipmesser: Forsøger at stoppe aggression med 
hurtig, uventet trussel/handling. Bonus til at 
tilføje hurtig stik/flænge og efterlade ar. Fremstå 
modig (genvind 1 trodspoint). 
Våben: lille og skarpt eller spidst (fx lommekniv, 
stegegaffel, brevkniv, søm). 

Erfaringer 
Ekstra drikkepenge 
Spotte folks misbrug eller uvaner 
Undgå skumle typer  
Opsnappe rygter 
Balancere tunge ting 
Huske navne og anden info 
Multitaske 
Stikke en lussing 
Blive hørt over larmen 
Synge eller danse 
… 

Vilkår 
Stressende 
Tidskrævende 
Forpligtende 

Slagter bliver næste eksempel.
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