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RAVNHOLM GODS 
En alternativ base til Selskabet beliggende nord for København 

Familien Tårnskytte har i generationer været en støtte for Selskabet, og 
deres gods ved Mølleådalen var i mange år udgangspunkt for mange af 
Selskabets ærinder, men nu har stedet ligget urørt i årtier. Hvad gemmer 
det gamle gods på?  

 

BY MORTEN GREIS 
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Kusken gør holdt ved den gamle jernlåge ind til 
parken. En gammel, krumrygget dame er kommet for 
at tage imod jer. Hun læner sig op ad sin stok, mens 
hun venter på, at I får lastet jeres ejendele af vognen. 
”Denne vej!” udbryder hun, og begynder at humpe 
ned ad grusvejen mellem træerne. Hun ytrer ikke et 
ord på gåturen, før end hun pludselig udbryder ”så er 
vi her.” Foran jer er en stor, hvidkalket men falmet 
bygning i tre etager. Det sorte teglstenstag er hullet og 
flere steder grønt af mos. De fleste vinduer er grimede 
og mørke, og mens I forundres over den faldne kolos, 
som er Ravnholm, går hun op til hoveddøren og låser 
den op. ”Velkommen til Ravnholm gods. I er de første 
gæster i 20 år, men langt fra de eneste beboere.” 
 
Ravnholm gods er en alternativ base og udgangspunkt 

for scenarier og mysterier i Vaesen – Nordic Horror 
Roleplaying. Godset kan bruges som et alternativt 
startpunkt for en Vaesen kampagne, eller til at supplere 
basen i Uppsala, eller ligefrem som en erstatning, hvis 
Selskabet mister deres slot i Sverige. 

Mølleådalen 
Nord for København i en serie af dale skabt under 

sidste istid er Mølleådalen. På begge sider ligger dybe 
skove fyldt med elle- og asketræer, og selve mølleådalen, 
som strækker sig fra Øresund og 40km ind i landet ligger 
mange vandmøller, fabrikker og industrisamfund, som 
har haft deres pladser siden 1600-tallet.  

Vandmøllerne er med til at drive fabrikkerne, som 
tidligere bidrog til kongehusets våbenproduktion, men 
som nu leverer mange forskellige produkter fra papir og 
klæde til kobber-, messing- og jernvarer, som for 
eksempel knive og andet køkkentøj. Små landsbysamfund 
ligger omkring vandmøllerne og fabrikkerne, men 
skovene er stadig dybe og skjuler på gravhøje og skovens 
folk. 

Tager man landevejen fra hovedstaden og passerer 
Kongens Lyngby, rejser op til værket ved Brede og 
fortsætter nogle kilometer endnu langs landevejen 
kommer man til Ravnholm gods. Den høje stenmur, som 
omkranser godset, får det ikke til at synes af noget særligt, 
og sammenlignet med de palæer og villaer, som 
velhavende borgere har i området, er det nemt at overse 
godsets placering. Til dagligt tænker de færreste 
besøgende over, at der ligger en gammel bygning, og selv 
de lokaler taler sjældent om stedet. 

 
 

Ravnholm gods 
Gemt bag en tilgroet park ligger en forfalden hvid 

bygning med sort teglstenstag og en første sal i hvidkalket 
bindingsværk med udsigt over Mølleådalen. Fra den 
dekorative jernlåge snor en smal grusvej sig mellem de 
gamle træer, og lige inden for lågen er den gamle 
portnerbolig, hvor godsets aldrende husbestyrerinde i 
disse dage har hjemme. Næsten dagligt tager hun turen op 
til palæet, mens hun fjerner ukrudt fra stien og tilser 
hovedbygningen. Hallen, køkkenet og den store salon er 
holdt ren, men spindelvævet sniger sig ind i værelserne, 
og støvet draperer møbler og malerier i hvidt. Vognhuset 
eller det gamle møllehus nede ved åen har hun ikke besøgt 
i flere år, og den smukke park er sprunget i skov, og kun 
den mosgroede indhegning adskiller parken fra den 
omkringliggende elleskov, som skjuler på en lille gruppe 
af stenalderhøje og en jættestue. 

Ravnholm gods har siden midten af 1600-tallet været 
i familien Tårnskyttes besiddelse. De udbyggede den 
gamle hovedgård til godsets nuværende form og i sidste 
halvdel af 1700-tallet indrettedes jorden omkring godset 
til en park inspireret af periodens franske og engelsk 
parkanlæg. Der blev rejst en høj med en kunstig grotte til 
en eneboer, anlagt et tempel i græsk-romersk stil og 
anlagt små damme, lysthuse og blomsterbede med 
marmorstatuer. Det meste er sprunget i skov efter at have 
stået urørt i årtier, men mellem træerne gemmer 
bygningerne sig stadig, og der gror stadig et bredt udvalg 
af blomster og buske, som ikke forefindes i naturen. 

Selve godsets form fik det i midten af 1600-tallet men 
driftige slægtsmedlemmer har siden udbygget godset 
med nye særlige bygninger, som da Dorothea Tårnskytte 
tilføjede et observatorium til godsets tårn, eller da Ludvig 
Tårnskytte føjede et orangeri til. Tilknyttet godset jorde 
er jagtskov, fæstegårde, en landevejskro og en vandmølle, 
som var med til at drive de værksteder, som var en del af 
hovedindtægten fra godset. 

Til dagligt tilses Ravnholm gods af den aldrende 
husbestyrerinde Maren Holt på vegne af familien 
Tårnskytte, som ikke har sat deres fod i godset i snart tre 
årtier. 

  



· Ravnholm Gods · 

· 3 · 

 
Familien Tårnskytte 

Fra gammel tid er familien Tårnskytte en familie af 
riddere og officerer, som har bistået kongehuset gennem 
generationer. Det ses af deres prægtige våbenskjold. De 
fik tildelt Ravnholm gods efter enevældens indførelse i 
1660 med besked på at fremme våben produktionen til 
kongens krige. 

Da Artemisordenen fik sit sæde i København, var 
familien Tårnskytte medlemmer af ordenen, og de 
leverede ofte jægere til ekspeditioner og udviklede våben, 
som kunne bruges i kampene mod Væsnerne. 
Værkstederne ved Ravnholm gods vandmølle var i 1700-
tallet var travle. Der var aldrig nogen tvivl om, at 
Tårnskytte slægten fulgte Mats Rosenberg, og at de i de 
efterfølgende årtier havde stærke forbindelser til 
rosenberger-grupperingen. Ifølge traditionen er 
Tårnskytte slægten særligt ferme til at se tegn på det 
overnaturlige. 

På nuværende tidspunkt er Tårnskytte slægten 
næsten uddød. Familien anføres af den unge Johannes 
Tårnskytte, som har brugt næsten hele sin barndom og 
ungdom i Frankrig, hvor han har studeret på universitetet 
i Paris. Han fader, Stig Tårnskytte, døde i en tidlig alder, 
og Johannes blev i stedet opdraget af hans farfar, som 
endnu var et aktivt medlem af Ordenen med stærke bånd 
til rosenbergerne. Johannes selv var aldrig involveret i 
Ordenens aktiviteter på foranledning af hans mor, Amélie 
du Bosc Tårnskytte, og da bedstefaderen mistede livet på 
en ekspedition, tabte Johannes forbindelsen til Ordenen 
og rosenbergerne. 

Moderen Amélie opholdt sig mest i det Københavnske 
og Parisiske borgerlige selskabsliv, og Ravnholm gods har 
derfor stået forladt og urørt i årtier. Hendes modvilje mod 
godset har ladet det stå hen, og hendes søn har aldrig haft 
lejlighed til at besøge det. For nylig er Johannes 
Tårnskytte vendt tilbage fra Paris til København for at 
bestyre sin families besiddelser, og en sag involverende 
Væsner i København fik ham til at grave sig ned i sin 
bedstefars ufuldstændige journaler og efterfølgende tage 
kontakt til Ordenen i Uppsala. I den forbindelse har han 
valgt at stille Ravnholm gods til rådighed for Ordenen, 
mens han selv inde fra København eller på hans hyppige 
ture til Paris bestyrer sin families formue og ejendomme. 

 

Ordenens genfødsel og 
Ravnholm gods 

For nylig er der kommet liv i den hensygnende orden 
igen. Linnea Elfenklint har fået folk til at tage Gyllencreutz 
palæ i besiddelse igen, og nu har Johannes Tårnskytte 
tilbudt det samme.  

Ravnholm gods har stået urørt i årtier kun 
vedligeholdt på skrømt af den gamle husbestyrerinde, 
Maren Holt, som kommer til at bistå Selskabet, når de 
ankommer for at tage bygningen i deres besiddelse. 
Stedet er fyldt med spindelvæv, støv og kryb, som der skal 
fejes ud i, og på overfladen ligner det et almindeligt gods, 
men stedet har talrige hemmeligheder at opdage, og der 
er rige muligheder for at udbygge stedet eller udstyre det 
med nye faciliteter, 

I den tilgroede park er mange små bygninger, og nede 
ved åen er værksteder og en gammel vandmølle. Selve 
godset er i tre etager og udstyret med flere fløje, som alle 
har deres tårne og tilbygninger. Ved ankomsten til godset 
første gang står husbestyrerinde Maren Holt klar ved 
jernlågen til at tage imod, og hun fører Selskabet op til 
godset, og som de ankommer til pladsen foran godset 
udpeger hun de forskellige fløje og tårne, og med et stort 
raslende nøglebundt går hun til hoveddøren for at låse sig 
ind. Mange steder er pudset faldet af murene, teglsten 
mangler på hustaget, og vinduerne er grimede og 
beskidte. Blomsterbedene misvedligeholdte, og 
guldfiskedammen er grøn af andemad.  
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Trusler 
Dette afsnit er fortrinsvist for spilleder og spillere 

bør ikke læse afsnittet. 
Det er ikke uden komplikationer at besidde et gods 

som Ravnholm. Reglerne for trusler er beskrevet i 
grundbogen (side 87-88). Det følgende er oplæg til trusler 
baseret på særligt på Ravnholm. 

Dorotheas spøgelse 
Dorothea Tårnskytte var familiens miskendte 
stjernetyder, som fik indrettet et observatorium i et af 
tårnene på godset. Herfra studerede hun nattehimlen og 
bidrog til at finde måder at jage og nedlægge væsner ud 
fra tegnene på nattehimlen. Familien anerkendte aldrig 
hendes bidrag. Hun døde glemt i en ukendt grav.  

Nedtælling: 

1. En bleg kvindeskikkelse ses vandre mod loftet 
og omkring i tårnene. Nogle gange ses hun 
stående ved vinduer kiggende ud på 
nattehimlen. 

2. Dorothea plager folk med mareridt om at vågne 
op i en åben grav et sted ude i en skov. De kan 
ikke komme fri af graven, mens kulden 
langsomt trænger sig på. 

3. Dorothea angriber gæster, som finder sig selv 
som søvngængere ude i skoven eller i huller. 

Den ukendte jæger 
Familien Tårnskytte er ikke de eneste jægere på egnen. 
På udvalgte nætter galopperer en rytter på en sort gange 
fulgt af to sorte hunde af sted på landevejen uden for 
godset. Jægeren forfølger væsner og deres allierede. 

Nedtælling: 

1. Rytteren kommer buldrende om natten med en 
sådan larm at alle inde på godset vækkes eller 
forstyrres. Man når allerhøjest at fange glimt af 
den mystiske rytter. 

2. Venligtsindede væsner bliver jaget bort fra 
godsets jorde. De forfølges af rytteren og 
dennes vilde hunde, og når de ikke langt nok 
væk, finder man dem dræbt den næste morgen. 

3. Rytteren trænger ind på godsets jorde eller 
ligefrem ind på godset for at jage væsners 
sympatisører, 

Højgæsten 
Den gamle gravhøj stammer tilbage fra stenalderen, men 
ved anlæggelsen af parken, blev der udgravet en kunstig 
grotte i siden af højen. Hvad man ikke to højde for var at 
højen stadig var beboet af bjergfolk. De vil have 
genoprettet deres høj. 

Nedtælling: 

1. Om natten kan man høre en buldrende stemme 
ude fra parken i nærheden af højen: ”Mit hjem, 
mit hjem! Hvem har ødelagt mit hjem?” og 
lignende klager over ødelæggelsen af sin bolig. 

2. Arbejde i parken bliver saboteret ved at 
anlægsarbejde bliver omgjort om natten, at 
graveudstyr forsvinder og der kastes sten mod 
parkarbejdere. 

3. Bjergfolket kidnapper personale og lokale fra 
landsbyen ind i højen, og Selskabet trues af 
fremmede skikkelser, som står i skyggerne 
mellem parkens træer. 

Madame du Bosc 
Madame er en ældre halvsøster til Johannes Tårnskytte 
på moderens side fra dennes første ægteskab. Madame 
du Bosc er ankommet fra Frankrig og taler ikke dansk, 
men hun har et krav på godset. 

Nedtælling: 

1. En dag ankommer en ung adelsfrøken med sin 
hushovmester i en karet. Hun gør krav på 
godset og forlanger at Selskabet forlader stedet, 
så hun kan tage det i besiddelse. 

2. Madame dukker op sammen med den lokale 
ordensmagt, og hun forlanger igen at Selskabet 
forlader godset. I de lokale aviser begynder 
man at skrive om sagen, og Selskabets 
aktiviteter får uønsket opmærksomhed. Blandt 
byens bedre borgerskab får Selskabet et dårligt 
omdømme. 

3. Madame du Bosc afkræver af hendes halvbror, 
at han får Selskabet til at forlade godset, og kort 
tid efter ankommer hun med en eskorte af 
soldater til at smide Selskabet og deres folk på 
porten. 

Oberstløjtnant Tyge Lüttlow 
Tyge Lüttlow er kommet i besiddelse af dokumenter, 
som viser at familien Tårnskytte har ført en hemmelig 
krig mod væsner. Officeren mener, at Selskabets 
aktiviteter udgør en trussel mod landets sikkerhed og 
skal konfiskeres. 

Nedtælling: 

1. Oberstløjtnanten spionerer på godset gennem 
sin kikkert. En ensom rytter eller en mystisk 
karet ses uden for godsets jorde. 

2. Oberstløjtnanten skriver vrede læserbreve i 
aviserne for at piske en sag op mod Selskabet. 

3. Oberstløjtnanten får mobiliseret en ministers 
opmærksomhed, og der bliver nu ført en sag 
mod Selskabet for at få deres arbejde frem i 
lyset og konfiskeret godset for rigets bedste. 
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Opgraderinger 
Der er flere slags opgradering eller udbedringer til 

godset. Det er faciliteter og opdagede faciliteter, og det er 
personale. De fungerer på samme måde, som i 
grundbogen med nogle enkelte forskelle, som afspejler 
forskellene mellem Gyllencreutz og Ravnholm. 

FACILITETER 
Godset har en lang række faciliteter, som kan tages i 

brug igen, når Selskabet har haft lejlighed til at 
istandsætte dem eller genopføre dem. Det er blandt andet 
de nedenstående faciliteter. Hvor en facilitet har samme 
funktion som i grundbogen henvises til grundbogens 
beskrivelse (side 89-91). 

Bibliotek (Library) 
Et stort bibliotek i to etager. Rummet er åbent, og væggene 

er beklædt i to etager med bøger. Et par høje stiger er monteret 
på skinner. 

Botanisk have (Botanical Garden) 
Et glashus med materede ruder, som er hjemsted for 

sjældne planter og eksotiske blomster, som orange vine og lilla 
blomster. 

Dorotheas Observatorium (Observatory) 
I sydtårnet er det øverste tårnkammer ombygget til et 

observatorium med stjernekikkert og orrery.  

Dueslag (Pidgeon loft) 
Dueslaget er fyldt med små rum, hvor brevduer hver især 

har hjemme. Der lyder en konstant kurren. 

Guldfiskedam (Carp Pond) 
Et udendørs opmuret bassin med guldfisk. Er det et par 

mønter på bunden af bassinet?  

Jagtstue (Weapons Corridor) 
En stue med kabinetter med våben og vægge dekoreret 

med trofæer. Deres mange øjne følger jer rundt i rummet. 

Kennel (Kennel) 
Et indelukke til opdræt af hunde til jagt eller som 

vagthunde. 

Orangeri 
Et smukt dekoreret, isoleret og opvarmet væksthus til 

appelsintræer og andre planter som særligt om vinteren 
kræver varme.  

FORHÅNDSKRAV: Botanisk have 
PRIS: 4 
FUNKTION: En karakter, som spenderer en scene her, 

kan plukke sjældne frugter og blomster til en værdifuld 
gave, som giver en automatisk succes i forbindelse med at 
opnå audiens eller et visit. 

Rustkammer (Armory) 
Et kammer med våben udstillet i montrer og på stativer 

fra skydevåben til nærkampsvåben. 

Seancesalon (Seance Parlor) 
Salonens vægge er beklædt med rødt og blåt fløjl, og på 

væggene hænger billeder af tarotkort og et maleri af 
Kheopspyramiden. I midten af rummet er et stort, rundt 
træbord. 

Skydebane (Shooting Range) 
Afgrænset bane i parken med stenrækværk og en endevæg 

til at hænge målskiver på. 

Skænkestue (Local Tavern) 
En skænkestue nede i landsbyen ejet af godset og besøgt af 

de lokale, der kommer efter øl og brændevin. 

Stald (Stable) 
I stalden er opstaldet heste, og i den fjerne ende nede ved 

staldknægtens kammer står en hestevogn. 

Studerkammer med globus (Map Room) 
En stor globus dominerer rummet. På væggene er 

plancher med landkort, og på reolen er bøger med 
rejseskildringer. 

Sygestue (Infirmary) 
Rummet er køligt, væggene er hvidkalkede, og der er en 

rille i flisegulvet, men det er til at pleje de sårede og passe de 
syge. 

Vandmølle 
I udkanten af parken helt nede ved åen er den gamle 

vandmølle. 
FORHÅNDSKRAV: Ressourcer 4 
PRIS: 4 
FUNKTION: En karakter får +2 til sit ressource-kast, 

når der skal slås for udstyr forberedelsen til missionen. 

Vandmølle-smedjen 
I forlængelse af vandmøllen ligger en rød 

murstensbygning, og når møllen drejer, roterer hjul og 
bjælker inde i smedjen. 

FORHÅNDSKRAV: Vandmølle, møller 
PRIS: 3 
FUNKTION: Faciliteter koster en ressource mindre at 

opføre. 

Værksted (workshop) 
Et veludstyret værksted beliggende nede bag 

hovedbygningen. 

Årbogssamling (The Annals of the Society) 
En hylde med talrige tynde hæfter, som er ført med sirlig 

hånd. Skriften i de ældste er blegnede, og mange har spor efter 
mus og bogorm. 



· Ravnholm Gods · 

· 6 · 

OPDAGEDE FACILITETER 
Visse faciliteter skal først opdages. Det er skjulte 

værelser, gemte kældre og andre hemmeligheder, som 
bliver fundet, når Selskabet går på opdagelse. Hvor disse 
svarer til grundbogens tilsvarende hemmelige faciliteter, 
henvises igen til grundbogen (side 91-92). 

Alkymistisk laboratorium (Okkult Workshop) 
Kolber, flasker og stativer, en lille smedje og en lille ovn, 

hylder fyldt med støvede flasker med sære pulvere. Her kan 
blandes og kombineres ting efter hemmelighedsfulde 
opskrifter. 

OPDAGELSE: Når bogskabet trækkes fri af væggen, 
afsløres en skjult dør i væggen, som fører til et hulrum 
med en trappe, som fører ned til et kammer. 

Fangekælder (Dungeon) 
Den tykke jerndør, og det lille vindue med tværbjælken 

signalerer, at her kommer og går ingen nemt.  
OPDAGELSE: Bag en stabel efterladte bjælker i et 

mørkt sidekammer gemmer sig en dør. 

Glemt loftsgalleri (Forgotten Gallery) 
Et støvet kammer fyldt med skrin og montrer, som 

rummer familien Tårnskyttes trofæer.  
OPDAGELSE: Hengemt bag en dør skjult bag ragelse 

er et overset kammer.  

Gymnastiksal (Gymnasium) 
Det er en enkel træbygning, hvor lyset kommer ind 

oppefra. Inden for er vægge beklædt med ripper, og oppe 
under loftet er tov og barrer, som kan hæves og sænkes.  

OPDAGELSE: Halvt gemt bag en lade ligger en forladt 
træbygning med ødelagte loftsvinduer. 

Kapel (chapel) 
En højloftet sal med alter og glasmosaikker i vinduerne, 

som slipper et dæmpet, farvet lys. 
OPDAGELSE: Det store spejl inde i festsalen kan 

rotere om egen akse, og når det er vippet op, afslører det 
et tilstødende højloftet rum. 

Kælder (Cellar Vault) 
Kælderpassagen er mørk og fugtig, og støvleskridt ekkoer 

gennem mørket. Der er flere mørke åbninger til forskellige 
rum ned langs gangen. 

OPDAGELSE: Bag reolen med vinflasker gemmer sig 
en passage, og den er forbundet til flere lokaler. 

 
 
 
 

Logesal 
Den nydelige sal er oplyst af en lysekrone lavet af sabler. 

Det aflange bord er af mørkt træ, og der er indlagt et symbol 
i guld i bordpladen, og rundt langs randen er en inskription 
skrevet med runer. Gulvtæppet har sølvtråde indvævet, som 
forestiller stjernebillederne. På væggene er malerier af jægere 
og jagthunde.  

FORHÅNDSKRAV: Kapel 
OPDAGELSE: Det lyder hult, når man banker på den 

store flise i gulvet, og den er lettere at løfte op en 
forventet. Under den fører en trappe ned. 

PRIS: 5 
FUNKTION: En spilperson kan få en ekstra Fordel før 

et mysterium: Occultist eller Hunter. 

Okkult arkiv (Occult Archive) 
Et forseglet kammer afskærmet med blypaneler og 

flintesten monteret i væggen over døren. Reolerne er alle 
mærkede med sære symboler. 

OPDAGELSE: Bagvæggen i bibliotekets kamin kan 
skubbes bagud, og bag den er dør med belægning i bly. 

Okkult bogskab (Occult Library) 
Bogskabet er aflåst med tunge låse, og de smalle ruder 

giver et hint om de hemmelighedsfulde tekster, som er 
indeholdt her. 

OPDAGELSE: Skjult på bagsiden af en bogreol i 
biblioteket sidder et aflåst bogskab. 

Skatkammer (Treasure Chamber) 
Hvælvingen er lavloftet, og der er bygget nicher ind i 

væggene, som er fyldt med glemte skatte og rigdomme. 
OPDAGELSE: Bag panelet er en smal vindeltrappe, 

som fører ned til en hemmelig hvælvning. 

Stenaldergravhøj 
På den gamle høj er tre kampesten. Den ene hviler på de 

to andre. I højens side er en dyb hulning. En fugl slår sine 
triller, og står man stille, kan man se en ræv stikke sit hoved 
frem. 

FORHÅNDSKRAV: - 
OPDAGELSE: Et pludseligt påfund fører jer til at dreje 

af stien og gå ind mellem nogle buske. Da en gren skubbes 
til side, ses en gammel høj. 

PRIS: 3 
FUNKTION: Hvis en karakter spenderer en scene ved 

højen, heles en mental tilstand, og vedkommende vågner 
efter at have drømt om bjergfolket, der efter sigende bor 
i højen. 
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1700-tals oldgræsk tempel  
På en kunstig høj afskåret af en kanal er en hvid 

marmorbygning med en søjlerække foran sig. Bygningen 
ligner et græsk-romersk tempel, men i en langt mindre skala. 

FORHÅNDSKRAV: Pedel (caretaker) 
OPDAGELSE: En aften, hvor der gås en tur i parken, 

høres der latter inde mellem træerne. Da lyden følges 
fører det til en kilde – var det mon blot latteren? – og der 
er en høj gemt af træer på hvilken, der står en bygning. 

PRIS: 4 
FUNKTION: Hvis en karakter spenderer en scene ved 

templet, fyldes denne med poetisk inspiration og kan 
skrive eller digte en beretning over seneste mysterium. 

 

PERSONALE 
Brug personalet fra grundbogen (side 94-95), og 

personalet særligt for Ravnholm gods er beskrevet 
nedenfor. 

Husholderske Maren Holt 
Hun bor ude ved portnerboligen, men hun står klar tidligt 

hver morgen. 
FORHÅNDSKRAV: Er der før jeres ankomst. 
PRIS: 0 
FUNKTION: Varetager godset og kender måske nogle 

af dets hemmeligheder. 

Butler 
Tager imod gæster, opvarter og tager sig af godset 

personale. 
FORHÅNDSKRAV: Adelig i gruppen eller Resource 4. 
PRIS: 4 
FUNKTION: Assisterer Selskabet i deres daglige 

gøremål. Butleren kan vejlede Selskabet i etikette, og hvis 
butlerens instrukser følges, når man skal til bal eller 
andre sammenkomster blandt borgerskabet, giver det en 
gratis succes ved en social test ved ballet eller 
sammenkomsten. 

Eneboer 
Måske er det en hellig person, måske er det en galning, 

men vedkommende bor i en grotte i parken og kommer med 
visdomsord. 

FORHÅNDSKRAV: Stenalderhøj eller 1700-tals 
oldgræsk tempel 

PRIS: 4 
FUNKTION: Kan komme med en kryptisk advarsel 

eller tolke en profetisk drøm. 
 
 

Møller 
Den hærdebrede møller kender til driften og 

vedligeholdelsen af møllen. 
FORHÅNDSKRAV: Vandmølle 
PRIS: 3 
FUNKTION: Kan vedligeholde maskineri og 

konstruktioner på godset, hvis noget blevet saboteret 
eller er gået i stykker under i mysterium. 
 


