
Ni är på resa längs landsbygden en sen oktoberdag när er droska 

plötsligt stannar. I höstdiset kan ni se en blodig jacka på sidan av vägen 

och spår av hovar. I bröstfickan sticker ett brev upp. Ett sigill pryder 

brevet. Det är en kylig kväll och dimman ligger tung i luften. 

Vägskylten lägre fram lyder ’Östertorp’ - en timmes resa. Ni 

närmar er Östertorp och känner glädje över att skorstenarna 

ryker i kvällsdiset, men glädjen försvinner lika fort som den 

kom då ni på höjden bakom byn ser Stormhattsskogens mörker. Även 

på detta avstånd ger den en känsla av ondska, av obehag. Något 

gammalt lever där. Ni känner skogens kallelse. Den drar i er, den 

göder din själ med lust att utforska farorna.  

Byn Östertorp har på senare tid utsatts för hemska mord. På natten 

dansar en dimma in från skogen och omger byn. Nästa morgon är 

någon död och saknar sitt huvud! Folket tror att det vilar en 

förbannelse över byn. De säger att soldaterna som är begravda i 

Stormhattsskogen hämnas sin död då de begravdes utan huvuden, som 

ett straff för hemskheter de begick i området. Folket i byn har kallat 

på hjälp från Upsala via sändebudet Karin. De tror att deras rop på 

hjälp har besvarats då Sällskapet nu är här.  

D E N  R IK T I G A HÄN D E LS EN  

Det vilar ingen förbannelse över byn. Det är MAROR som rör sig in i byn 

på natten och använder dimman för att röra sig osedda. De har blivit 

frammanade av Levina von Phineas som utnyttjar dem som vapen för 

att mörda sina offer. Sändebudet Karin nådde aldrig fram. Hon blev 

dödad en bit utanför byn av Marorna och hennes kropp och huvud 

ligger i skogen med de andra. Hästen flydde. 

Byn Östertorp har ca 50 invånare. Värdshuset Stormhatten fungerar 

både som krog, med logi och mat samt som stadshus. Där finns 

husrum och trevligt folk. Byborna jobbar som bönder, fiskare och 

vedhuggare. Vakttornet bemannas varje natt av en bybo med en av 

byns tre gevär och en lanterna. I Gläntan rör sig många unga på dagen. 

Kvarnen vid floden står just nu öde. Från Pikens topp ser du över hela 

byn. En dagsmarsch på andra sidan skogen lever IVAN BEZRUKOV och tre 

döttrar på sin bondgård. De håller sig borta från Östertorp och avskyr 

besökare. Bezrukov befläckades av soldaterna från Östertorp som är 

begravda i Stormhattsskogen. Nattetid förvandlas döttrarna till MAROR 

då Levina von Phineas har förhäxat dem.  

S T O RM HATT SSK O G E N  

Skogen är mörk och djup. Endast kråkor hörs i kylan. En bit in i 

skogen finns gravplatsen där de fem soldaterna begravdes med sina 

kapade huvuden i sina famnar. Alla fem soldater är GASTAR men håller 

sig passiva tills någon stör deras grav. Ingen bybo vill gå in i skogen. 

Det är ett SVÅRT (3 FRAMGÅNGAR) slag mot INSPIRERA för att få med en bybo 

eller två. De är mutbara. Byborna vet var Bezrukov lever och var 

soldaterna har begravts. Graven har blivit störd nyligen, om de grävs 

upp ser Sällskapet att alla huvuden tagits därifrån. En HELDAGS SÖKANDE 

med bybo leder Sällskapet till STENRÖSET. 

 Till dig som läser detta, vi behöver din hjälp. Ett mörker har 
fallit över Östertorp. Det började med ett mord men nu har 
det blivit fler. Vi behöver all hjälp vi kan få! Något 
fruktansvärt rör sig i Stormhattsskogen. Vi har fått en 
förbannelse över oss. Vi har förlorat vår son till förbannelsen! 
Skynda innan det är för sent! – Emma & Gilles Emerald 
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S T EN R ÖS E T  I  S K O G EN  

En timme in i skogen finns stenröset 

dolt bland alla bumlingar och träd.  

Runtom röset växer STORMHATTAR, 

en lila blomma som är dödlig med 

GIFTSTYRKA 8 om den tillreds rätt. 

Öppningen till grottan är dold med 

grenar och på marken framför 

öppningen, under löven, har en magisk runa 

ristats. I grottan finns ett stenaltare, verktyg för 

att klippa blommor, mortla och tillaga örtdrycker. Från denna plats 

kontrollerar Levina sina Maror. Stormhattar är utspridda runtom 

altaret. En soldats huvud pryder altarets yta. För att kontrollera en 

Mara måste magiska runor karvas in i huden. Desto fler personer som 

dött i byn, desto fler runor har karvats. Marorna kan även tvingas fram 

på dagtid men det kräver fler runor. Kanske är något huvud redan 

fullt? Alla offers huvuden ligger här i grottan. Även sändebudet Karins 

kropp. Ett kapat huvud och en kropp utan huvud har skräckvärde 2/1.  

F AM I L JE RN A 

Familjerna Arluck, Von Phineas och Emerald styr Östertorp. Amanda 

Arluck och hennes man Tord är som en bank och äger nästan alla 

byggnader i byn. Amanda sköter ekonomin. Tord är lat och spenderar 

mesta delen av sin tid på värdshuset Stormhatten. De har två söner, 

Ulfbrecht och Magnar. August von Phineas sköter import och export 

i byn och lever med sin fru Levina von Phineas och dotter Deutra. 

August, högmodig, pompös och gillar starksprit. Levina är trevlig mot 

alla men också lite underlig. De är ofta hemma i sitt hus. Levina trivs 

vid Gläntan där hon plockar blommor.  Emma Emerald, hennes man 

Gille och sonen Jakob sköter boskapen och åkrarna. Emma och Gilles 

arbetar vid sin bondgård. De är mycket gästvänliga men ledsna.  

Tord Arluck har ett hemligt förhållande med Levina von Phineas. 

Deutra är egentligen Tord Arlucks dotter men Tord och Levina håller 

detta hemligt. Prästen Josef har fört in Deutra i födelseboken som 

Arlucks dotter men har svurit att aldrig berätta det. Deutra är därför 

en arvinge till Arlucks rikedom. Prästen Josef super varje kväll på 

Stormhatten och spenderar väldigt lite tid vid kyrkan. Levina är girig 

och leds på livet i byn. En dag i skogen upptäckte hon stenröset. 

Därinne fanns bok med trolldom som hon förvarar i sin kammare i 

huset, eller i grottan. Boken är skriven på ett okänt språk. Hon har 

gjort tillägg i boken om hennes sökande efter rikedom. Det är skrivet 

på samma språk. För att markera sina offer använder hon blomman 

stormhatt. En färsk stormhatt placeras på personen, eller läggs utanför 

dörren till hemmet i hopp om att rätt person dör. För två veckor sedan 

mördades två bybor med tre dagars mellanrum. Båda dog när de 

samlade in boskapen på kvällen. De var huvudlösa och hittades på 

åkrarna, ingen lade märke till något annat på kropparna. Familjen 

Emeralds son Jakob dog för tre dagar sedan. Hans huvud är försvunnet 

och en stormhatt hittades i hans säng. Jakob vågade sig ofta ut i skogen 

på dagtid för att plocka blommor åt sin flickvän Josefin men en dag 

kom han för nära Levinas grotta. När Jakob dog skickade byn 

sändebudet Karin till Upsala. Kropparna förvaras med vakt i ena delen 

av stallet i byn. En efter en kommer familjerna att dö. Levina börjar 

med Emerald, därefter Arluck och sist sin man, August. Dottern 

Deutra får leva då hon är för ung för att förvalta arvet. Liken upptäcks 

morgonen efter deras död - alla saknar sina huvud. Folket i byn är 

oroliga. Ungdomar är mer benägna att strida för Sällskapet än andra 

bybor. 

Två Maror försvarar Levina i grottan. 

Levina kommer att kämpa mot 

Sällskapet. Hon har en revolver 

och kniv. Om alla kroppar, 

soldater och bybor, begravs på 

kyrkogården med sina huvuden 

försvinner Gastarna och Marorna 

och familjen Bezrukov är fri. 

Misslyckas rollpersonerna med detta 

kommer Bezrukov fortsätta som Maror. 

Dag 5 kommer byborna att vända sig mot spelarna i 

tron att Sällskapet är orsaken till att fler dött, då morden ökade när de 

kom till byn. Marorna är fast detta mönster och fortsätter att mörda. 

Inom en vecka kommer Östertorp att ödeläggas av dem. Oavsett så 

återvänder Sällskapet till sitt högkvarter. 

 

 TIDSRAM FÖR MARORNAS MORD 

 NATT HÄNDELSE 

 0 Fest i byn hos von Phineas. Alla är bjuda. Äventyrarna har en 
chans att lära känna folket i byn. Bonden Elmer sitter vakt.  

 1 Emma och Gilles mördas i sina sängar. De har stormhattar i en 
vas vid sängen. Ett fönster står på glänt. De sover på andra 
våningen. 

 2 Tord och Levina möts vid Kvarnen vid floden i hemlighet. 
Amanda följer efter och ser sin man vara otrogen henne. 
Levina märker det. Den natten dör Amanda med en stormhatt 
i sin ficka och ett fönster på glänt.  

 3 Tord vill röra sig ut i skogen och jaga monstren. Han får med 
sig tio bybor utrustade med pistoler och värjor. Detta leder till 
en strid mot GASTARNA som väntar på dem en bit in. Om 
Sällskapet stannar i byn dör alla utom snickaren Lo som tar sig 
tillbaka. 

 4 Två ungdomar ser Levina mördas av marorna på kvällen vid 
Gläntan, men det är en av Levinas pigor som fått låna hennes 
kläder som dör. Levina gömmer sig i sin grotta i skogen resten 
av veckan. På natten dör August och Tord (om han lever) 

   

LEDTRÅDAR 
❖ STORMHATT: Blomman stormhatt växer i närheten av 

stenröset. Vet Jakobs flickvän något? 
❖ LEVINAS BOK: Boken är unik. Innehåller trolldom och 

anteckningar. 
❖ LIK UTAN HUVUD:  Koppling till soldaterna. Familjen Bezrukov 

kanske är av intresse.  
❖ ÖPPNA FÖNSTER:  Någon smyger in genom de öppna 

fönstren (Maror sig som dimma via fönstren). 
❖ FÖDELSEBOK: Deutra är Tords dotter - en Arluck. 
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SLAG MOT BILDNING  
Det krävs NÅGON TIMMES STUDIER och slag mot BILDNING för 
att förstå boken. En person får slå. Misslyckat slag kräver 
mer studietid.  
❖ EN FRAMGÅNG: Blomman stormhatt har använts i en 

ritual. Ett väsen har frammanats.  
❖ TVÅ FRAMGÅNGAR: En ritual har utförts nära en grav, 

under marken. En ofredad varelse behövs. Runor ska 
ristas. Någon söker framgång och rikedom. 

❖ TRE FRAMGÅNGAR: Stenröset i skogen är platsen för 
ritualen. Stormhattar används för att kontrollera 
Maror. För att fördriva Maran måste alla offer 
begravas på en kyrkogård med sina huvud och 
ritualen från boken ska utföras. 


