
Murkpusslet 

Om Murkpusslet 

Vem som gjorde det eller vart det kommer ifrån vet ingen med säkerhet. Vissa av traktens äldre invånare me-

nar att Barkhäxan själv en gång för länge sedan tillverkade det för att kontrollera traktens invånare. Vad alla 

med säkerhet dock vet är att tillsammans med Murkpusslet kommer oundvikligen sorg, lidande och död. 

 

Enligt traktens gamla myter kan bara pusslet hittas i tidender då död och svåra olyckor är annalkande. Pusslet 

hittas ofta i anslutning till en tidigare ägares död. En person hittade exempelvis pusslet i skogen bredvid dess 

förra ägare som vid foten av en gammal ek skurit halsen av sig själv. En annan person hittade tio år senare 

pusslet och dess tidigare ägare hade då slitit ut sitt eget hjärta och hunnit ta en tugga av det innan det slutade 

slå. 

 

Pusslet finns i en ask i mörkt trä vilken på dess ovansida har ett mönster som påminner om ett ansikte förvri-

det i plågor. Inuti lådan finns själva pusslet, vilket består av 20 stycken träbitar med kusliga symboler inristade. 

Vidare finns en pusselform i vilken nio bitar för plats. Pusselbitarna har släta sidor, så alla bitar passar med 

varandra. 

 

Till spelledaren 

Beroende på vilka bitar som läggs formas en händelse som spelaren kommer att råka ut för. Spelledaren får 

här se vilka bitar spelaren lägger och hitta på en historia utefter de nio bitarna. Denna historia kan antingen 

vara i form av ett fristående äventyr, ett delmoment i ett pågående äventyr eller en hel kampanj. Det är dock 

viktigt att historien på ett eller annat sätt slutar i tragedi då detta ska vara ett fruktat föremål som bringar 

olycka över den som använder det. 

 

På nästa sida finns dels en lista över vad pusslets symboler betyder samt bilder på symbolerna. Spelledaren 

kopierar den sidan och klipper ut bilderna som kvadrater vilka alla har samma storlek. När spelarensrollperson 

sedan hittar pusslet ger spelledaren bitarna till spelaren. Spelaren lägger ut nio bilder i en kvadrat och bero-

ende på vilka bilder spelaren valt hittar spelledaren på en historia utefter symbolernas betydelse. 

Av Franz Ung 



Symbolernas betydelse 

Lockelse   Sorg   Vatten  Svält   Natt 

Svek    Ensamhet  Ilska   Hämnd  Fruktan 

Smärta   Förbannelse  Saknad  Tortyr   Vansinne 


