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En grusom verden
Silvia Luliana voksede op i Pallankars beskidte gader blandt fattiglemmer og ludere.
Hendes barndom var grusom, hun levede som kriminel, sad tit i fængsel, hvor fangevogterne udnyttede hende eller i gabestokken hvor borgene hånede hende. Langsomt men sikkert voksede et indgoet had til alt og alle inde i hende og hun begyndte
at finde tilfredsstillelse i at skræmme andre, gøre dem bange og usikre, som hun
selv havde været det. En nat kom rædslernes dæmon, Magog, til hende og tilbød
hende en aftale. Så længe hun kunne skabe rædsel og skræk blandt folk, ville Magog
sikre hende rigdom. Sålede blev Silvia heks af Magog.

Rædselskabinettet
Silvia begyndte med et lille rædselskabinet i en kælder i 1196. Det skulle være et rædselskabinet med voksdukker af de mest grusomme mordere og deres ofre og dukkerne skulle være mere livagtige end i noget andet vokskabinet i Valhel. Derfor indfangede hun fattiglemmer, dem var der alligevel ingen, der bekymrede sig om, dræbe
dem og udstoppe dem. Publikum gøs og begejstredes over dukkernes livagtighed og
Silvia begyndte at tjene penge. Hun lavede flere dukker, men snart blev de mange
forsvunde fattiglemmer alligevel opdaget og politiet begyndte at stille spørgsmål.
Forretningen blev for farlig og hun besluttede at lave det om til et omrejsende rædselskabinet. Hun kunne bedre skjule sit forehavende ved at skaffe ofre til sine dukker
i forskellige byer og samtidig få nye publikummer til sine rædsler. Hun indrettede en
vogn med sit kulsted, hvor hun også kunne skabe sine voksdukker og købte et stort
telt, som hun kunne udstille dukkerne i. Hun hyrede den forhenværende cirkusklovn
Orla Shubert, til at køre lastbilen, sætte telt op og andet forhåndenværende arbejde.

Orla Shubert
De to indledte et effektivt og intimt samarbejde, og snart forelskede Orla Shubert sig
inderligt i Silvia. Han vidste ikke hun var heks og hun sørgede for, han aldrig kom ind
i voksvognen. Orla var således uvidende om Silvias grusomme foretagende og anså
hende blot som en fri fugl, en velsignet kunstner. Silvia var ikke sen til at udnytte
det.Hun lagde op til ham og de tilbragte nætter sammen. På den måde kunne hun
styre ham og sikre, han ikke mistænkte hende for noget.
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Benny Berdino
Men selvom Rædselskabinettet var en succes, kunne det lille telt og de to alene ikke
tjene penge nok til deres udgifter. De havde brug for en større investering, et større
telt, flere vogne og medarbejdere, men kassen var næsten tom, så Silvia forsøgte at
overtalte Orla med en plan. Hun ville finde en mand, hun kunne forføre og gifte sig
med. Når først de var gift, ville hun lade sig skille og tage halvdelen af formuen med
sig. Orla var ikke begejstret, han tryglede hende og forsikrede hende, de nok kunne
klare sig på egen hånd, men Silvia var ubøjelig. Først truede hun med at sende ham
bort, dernæst forsikrede hun kælent, at hun kun elskede ham, at bryluppet kun var
for pengenes skyld. Orla var ulykkelig, men han elskede Silvia så meget, at han tilsidst gik med på ideen. Det var således Silvia fandt og forførte tivolidirektør Benny
Berdino, der hurtigt forelskede sig. Mange aftener måtte Orla se til, mens Benny
forsvandt ind i Silvias vogn, for først at forlade den næste morgen og i efteråret 1200
blev Silvia og Benny gift under pressens bevågenhed.

Abra Makabra
Tivoli Berdino var et mellemstort foretagende, men de havde ikke haft held med
deres seneste forlystelser. Det var en god anledning for Silvia at overtalte sin mand
til at slå Tivoli Berdino og Rædselkabinettet sammen. Uhygge var tidens store underholdning, folk ville pirres og skræmmes og derfor skabte de sammen et helt nyt
koncept; Abra Makabra, et tivoli med gys og gru som tema. Pallankarhjulet blev
lavet om til Stejlehjulet, Fabelkarusellen blev til Dødskarrusellen, Eksotiske dyr blev
udskiftet med et Monstertelt. Hyggekroen blev lavet om til Krypten og slikboden
blev en Heksehule. Orla var ulykkelig og måtte på afstand se Silvia og Benny bygge
deres nye forlystelsestivoli op. Én gang om ugen kom Silvia til Orlas vogn om natten
og var hos ham. Han klagede sin ulykke, men hun trøstede ham og forsikrede ham
om, at alting snart ville blive godt. Hun overtalte ham til at genoptage sit gamle job
som klovn, men denne gang som kadaverklovn, der skulle skræmme børnene, istedet
for at få dem til at grine. Det blev en kæmpe succes. Hvor end Abra Makabra slog
sig ned, kom publikum strømmende til. Rygtene om det sjove gys og det uhyggelige
tivoli lokkede mange til og de blev ikke skuffede. Det var stadig Rædselskabinettet,
der var det største trækplaster. Voksdukkernes realistiske udtryk var fascinerende
og skræmmende og lokkede folk til fra nær og fjern.

Ulykken
Silvia var populær blandt personalet og hun sad tit oppe sammen med dem, til langt
ud på natten. Men personalet var på Silvias side og de blev så fortrolige, at Silvia
fortalte dem om Magog og overtalte dem til at blive hekse som hende selv. I løbet af
foråret 1201 blev forholdet mellem Silvia og hendes mand anstrengt og de skrændtes
meget. I sommeren 1201 endte endnu et skænderi i om Silvias letsindige omgang
med personalet med, at Benny fyrede dem alle sammen. Han anede ikke de var hekse, men han forstod de havde noget sammen og han mistænkte dem for at drikke sig
fulde og dyrke sex. Den nat dryppede Silvia sovemiddel i Bennys vin og hidkaldte de
andre hekse, da han var faldet i søvn. Sammen bar de ham til Stejlehjulet og skubbede ham ud fra det højeste sted. Dagen efter fandt Orla ham med brækket nakke for
foden af Stejlehjulet og han kontaktede politiet. Personalet sagde naturligvis ikke
noget og politiet konkluderede at Benny Berdinos død skyldes et hændeligt uheldig.
Nu hvor Benny var ude af billedet gik Orla til Silvia i begejstring over, at de nu igen
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kunne være sammen. Men Silvia afviste ham ved døren. Hendes mand var lige død,
forklarede hun, det kunne godt være hun ikke elskede ham sådan rigtigt, men hans
død havde chokeret hende og hun trængte til ro. Det måtte han kunne forstå. Fem
gange gik Orla til Silvias vogn den sommer og hver gang blev han afvist. Tilsidst
accepterede han situationen og lod Silvia være i fred.

Overvintring
I 1201 overvintrede Abra Makabra ved den lille by Galville, hvor de kunne foretage
de nødvendige reparationer og vedligehold. Fritiden brugte Silvia sammen med sine
hekse, mens Orla holdt sig for sig selv. Nogle gange listede han til byen og drak på
den lokale kro og det var på en af sine drukture han mødte Melanie Lennier. Hun var
lidt af en særling og derfor et let offer for mistænkeliggørelse og mobning af byens
borgere. Hun boede alene sin forældres jagthytten, der døde under den hvide syge i
1194, og Orla forelskede sig i hende.
Udover reparation og fornyelser på forlystelserne, skulle Silvia også lave nogle nye
voksdukker. Hun havde forlængst indviet sine medhekse i hendes makabre voksdukkekunst og de havde hjulpet hende flere gange. Nu sendte hun dem til Galville for at
finde ensomme borgere, ingen ville savne. Abra Makabra lå ved Galville i de tre vintermåneder, så de havde god tid til at overvåge og planlægge bortførelserne. Efter
to måneder slog de til, bortførte de tre udvalgte og bragte dem til Silvias kultvogn,
hvor de gjorde dem til voksdukker.
Orla var ofte hos Melanie og de talte ofte om at han skulle forlade Abra Makabra, for
at leve sammen med hende. Det var ikke mere for Orla i rædelstivoliet og han var
led og ked af at skræmme børn. Efter to måneder tog han beslutningen, han ville
forlade Abra Makabra og han glædede sig til at fortælle det til Melanie. Men da han
den aften kom til hendes hus, var hun borte. Han ledte alle vegne, men hun var ikke
at finde. Han blev i huset hele natten, men hun kom heller ikke den næste dag. Han
gik til byen og spurgte efter hende, men ingen havde set hende og vidste ikke hvor
hun var. Orla var knust, han vendte hjem til sin vogn og græd i flere dage. Han tog
flere gange ud til huset for at se om hun var vendt tilbage, men hun var og blev borte. Derfor valgte han at blive i Abra Makabra og rejste med tivoliet, da foråret kom.

Afsløringen
Den 7. nyregn 1202 ankom Abra Makabra til byen Bélkastél og stillede op til den første åbning efter vinteren. De havde fundet et godt sted i den tætte Ældeskov, der gav
den perfekte baggrund til det grusomme tivoli. Silvia havde som sædvanligt sørget
for at pressen var til stede, så det kunne blive en åbning med promt og pragt. Alt gik
som det skulle og publikum kastede sig begejstret ud i de skrækkelige forlystelser,
mens Orla rendte rundt i sin grusomme kadaverkostume og skræmte gæsterne. Og
det var da han løb efter nogle børn ind i Rædselskabinettet, han så de nye voksdukker. Synet gav rædslen kontrollen over hans krop, da han genkendte sin elskede
Melanie Lennier som voksdukken af Neglekvinden. Han greb voksdukken og bragte
den til sin vogn. Han vidste ikke hvorfor, men han kunne ikke bære hun blev udstillet
på den måde. Men da han ankom til sin vogn, fandt han Silvia, der rodede i hans ting.
Hun stod med hans dagbog i hånden. Vreden og desperationen fik ham til at gå løs
på Silvia, men hun løb fra ham og forsøgte at skjule sig i Voksvognen. På vejen til
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voksvognen rev hun siderne ud af Orlas dagbog, krøllede dem sammen og smed dem
i alle retninger. Men Orla var lige i hælene på hende, og selvom hun låste døren, da
hun kom til Voksvognen, smadrede han den op med en pløkhammer. Herinde fandt
han de grusomme beviser på voksdukkernes oprindelse og Silvias heksecirkel. Hun
forsøgte at tale ham til ro, men intet kunne dulme hans ulykkelige vrede. Silvia stod
på sit kultsted og blev beskyttet af pentagrammet. Hun advarede ham, hans hud ville sprækkede og smerte, hvis han trådte ind til hende. Derfor blev han stående udenfor, mens Silvia skiftesvis prøvede at overtale og true ham til at forstå. Men hendes
ord beroligede ham ikke, tværtimod, og da Silvia begyndte at udtale en forbandelse,
trodsede han smerten i vrede, sprang ind i pentagrammet og knuste hendes hoved
med pløkhammeren. Hans hud sprækkede, blodt strømmede bed over hans malede
hud. Sorgen og ulykkeligheden havde taget kontrollen over ham og han så rødt. Der
var andre skyldige, der måtte bøde. Han atter greb pløkhammeren, løb ud bland
publikum og forlystelser og knuste Sigurts hovedet ved Stejlehjulet. DA gik det op for
publikum noget var helt galt og de løb i skrigende panik. Ved Dødskarusellen kvalte
han Ester, han tævede Maximillian til døde i mosterteltet, jog en teltpæl gennem
Arnos hjerte og kvalte Ursula med surt slik fra hendes egen butik. Nogen tilkaldet
politiet, men endnu før de kunne nå frem, var Orla alene i tivoliet. Smerten og blodtabet tyngede ham til jorden og han døde midt på pladsen foran Rædselkabinettet.

Forbandelsen
Den forbandelse Silvia fremsagde, bandt de døde sjæle i Abra Makabre og snart svævede de hvileløse rundt for at skræmme og sprede rædsel. Det var Silvias sidste gave
til Magog, en gave Magog ville belønne. Når forbandelsen havde skræmt mange nok
og skabt nok mana ud af rædslen, ville den atter vække Silvia til live igen.

Politiet ankommer
Da politiet ankom til Abra Makabre, var publikum borte og det fandt stedet umiddelbart tomt. Men da de begyndte at undersøge tivoliet, begyndte det grusomme
spøgeri og betjentene flygtede i angst og panik. Til sidst besluttede politiet at afspærre området og sende sagen videre til den monopatiske kirke. Det var ikke muligt
at undersøge sagen nærmere, før genfærdene var bortmanet.

Den lange venten
Den lokale politikommissær og borgmesteren gjorde hvad de kunne, for at få kirken
til at bortmane de onde genfærd og der kom da også en eksorcist for at se på sagen.
Han fandt ud af, at der var en forbandelse, og den måtte ophæves, før han kunne
bortmane genfærdene. Så skete der ikke rigtig mere, det var svært at finde en, der
kunne ophæde forbandelsen, så området forblev afspærret og efterhånden vænnede
borgerne i Bélkastél sig til, ikke at gå ind i skoven.
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Karnefexen Leonora
I 1208 kom Karnefexen Leonora til Bélkastél og hørte om Abra Makabra i Ældekov.
Hun besluttede at undersøge sagen nærmere og fandt ud af, hvordan man kunne
ophæve forbandelsen. Først måtte hun få alle ligene ud af det forbandede tivoli og
bringe dem til inviet jord og begrave dem. Hun måtte starte med Sigurd, Ester, Arno,
Maximillian og Ursula, der lå ved de forlystelser, de hvade betjent, og hvor de blev
dræbt. Silvia lå død på sit kultsted, så Leonora måtte først knuse kultstedet, før hun
kunne begrave Silvia på indviet jord. Når først alle heksene var begravet på hellig
jord, ville forbandelsen ophøre og kadaverklovnen ville ligeledes være besejret.
Det tog Leonora en uge at liste rundt i tivoliet og finde ud af disse forhold og da hun
endelig vidste, hvad han skulle gøre, fik hun den lokale præst, Abelard Luxan, til at
indvie et lille stykke jord i skoven, lidt uden for det forbandede område. Derpå gik
hun atter ind i Abra Makabra for at hente ligene. Hun gik først til Stejlehjulet for at
hente Sigurds lig, men hun var langt fra stærk nok til at snige sig bort med liget.
Ikke langt fra Stejlehjulet blev hun overfaldet af kadaverklovnen, der åd af hende til
hun besvimede. Da hun vågnede op seks timer senere, brugte hun sine sidste kræfter på at kravle ud af tivoliet. Men hendes blødninger var så alvorlige at hun døde
få meter fra den indviede jord. Siden da har ingen turde nærme sig det forbandede
Abra Makabra.

At spille Abra Makabra

Denne historie handler om stemning. Det kan ligne en gåde, men ret beset får karaktererne hurtigt at vide, hvad de skal gøre for at løse den. Udfordringen ligger i
hvordan og i hvilken rækkefølge, de vil løse den i. Formålet med historien er at sende
karaktererne rundt i det gamle uhyggelige tivoli, mens de langsomt lærer tivoliets
uhyggelige fortid at kende gennem gamle aviser, breve og notater fra det afdøde
personale. Historien har i sin grundform ingen kampelementer, da den skal spilles
på stemning. Det kan dog gå så galt, at Silvia kommer til live og så kan man ikke
undgå en kamp mod hende
Historien er uhyggelig og ikke egnet til børn. Manuskriptet indeholder grusomme
beskrivelser, der kan virke ubehagelige og måske ligefrem stødende. Mesteren bør
gøre spillerne opmærksom på dette forhold, så de er klar over, hvad de går ind til.
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Standardgrad
Standardgraden bestemmes af om det dag eller aften/nat. Fra kl.5 til kl.20 er det
dag, og standardgraden er let (+0). Fra kl.20 til kl.5 er det aften/nat, og standardgraden er normal (+5). Hvis der spilles med erfarne karakterer, med højere evner, bør
stnadardgraden svare til karakterernes snilde eller sind, rundet ned til nærmeste
grad. Graden ændres ikke, selvom karaktererne stiger i evnerne, men forbliver den
samme gennem hele historien.

Sindrul
I en uhyggelig historie som Abra Makabra er sindrul naturligvis hyppige. Men mesteren skal være opmærksom på, at psyketab ved forfejlede sindrul hurtigt bliver en
klods om benet, fordi karaktererne hele tiden besvimer og det sætter historien i stå.
Derfor benyttes en anden konsekvens af et fejlslagen sindrul; Panik.

Panik
Når en karakter går i panik, mister karakteren besindelsen og flygter ud af tivoliet.
Udenfor tivoliet får karakteren kontrol over sin panik igen.

Panikterapi
Man kan hjælpe en karakter, der er gået i panik. Det kræver man kan holde karakteren fast med et styrkerul mod styrkerul. Lykkedes det ikke vil karakteren nå at
flygte. Lykkedes det at holde karakteren fast, har de ét forsøg til at få karakteren til
besindelse igen med et sindrul mod sindrul. Lykkedes det ikke, bliver de nød til at
føre karakteren ud af tivoliet, før karakteren kommer til sig selv.

At bære et lig
Når karaktererne vil bære et lig ud af tivoliet, gøres det med to styrkerul, til at løfte,
og ét kulturul, til at fremsige livsbønnen. Karaktererne kan kun fremsige livsbønnen,
hvis de har fundet Leonoras bog ”Forbandelse og Velsignelse” og den skal hviskes, så
det knapt kan høres. Styrkerullet handler ikke om at kunne løfte og bære liget, men
om at bevæge sig lydløst afsted med det. karakterer, som følger med, men hverken
bærer lig eller fremsiger bøn, må udføre snilderul, for at følge lydløst med. Hvis blot
én karakter får fejlrul, blive de angrebet af Kadaverklovnen.
Det vil kræve flere runder at få et lig ud af Abra Makabra og der skal udføres to styrkerul, ét kulturrul samt øvrige snilderul i hver runde, med tilhørende konsekvens.
Hvor mange runder det tager at få et lig ud, afhænger af, hvor langt borte det ligger
fra indgangen. Det står noteret ved hver beskrivelse af mordstederne, hvor liget ligger, hvor mange runder det vil tage at bære ud af Abra Makabra.
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Kadaverklovnen

Orlas sjæl blev bundet af forbandelsen under sit raserianfald og derfor er sjælen
bundet i han døde krop, for at fortsætte myrderierne. Kadaverklovnen er et skræmmende syn med de sylespidse tænder, de evigt blødende flænger i kødet, han fik på
kultstedet. Klovnekostumet er råddent og ansigtet malet med gusten klovnesminke.
Konstant lister den omkring i skyggerne for at overraske gæster, overfalde dem og
æde dem. Kadaverklovnen viser sig og angriber først karaktererne, når de forsøger
at bære ligene ud af tivoliet, men mesteren bør også bruge den som effekt og lade
spillerne fornemme dens tilstedeværelse flere gange. Brug ofte sanserul, for at lade
dem se skyggen af den bag en teltdug, høre den ånde tungt eller vælte noget i det
fjerne.

Angreb!

Fanget!

Kadaverklovnens overnaturlige snigeevne, gør den i standt til, pludselig at
dukke op, meget tæt på karaktererne.
Alle karaktere skal klare et fysikrul mod
standardgraden, for at undgå at blive
fanget. Hvis flere karakterer fejler, går
kadaverklovnen først og fremmest efter
den som fremsiger livsbønnen, dernæst
dem som bærer på liget.

Kadaverklovnen vælter offeret omkuld
og æder løs med sine sylespidse tænder.
Offeret må klare styrkerul mod standardgraden, eller få en livskade. Det
er ikke muligt at slippe bort, når først
karakteren er fanget. Offeret må klare
styrkerul hver runde, indtil karakteren
bliver bevidstløs. Da vil kadaverklovnen
slippe offeret og jage en ny karakter.

Hjælp!

Flugt!

Kadaverklovnens offer kan kun komme
fri ved hjælp af de andre karakterer.
Det kræver at alle karakterer prøver at
skubbe kadaverklovenen væk med et
styrkerul mod standardgraden. Hvis alle
karakterer klarer styrkerullet vælter de
kadaverklovnen og offeret kan komme
på benene. Herfra starter jagten så forfra med at kadaverklovnen angriber.

Hvis alle karakterer klarer fysikrullet og
kommer ud af kadaverklovnens rækkevidde, får de mulighed for at gemme sig
med et snilderul mod standardgraden.
De karakterer, som klarer snilderullet
når at gemme sig, så kadaverklovnen
mister færden af dem. De som ikke klarer snilderullet bliver opdaget og jagtes
forfra ved at kadaverklovnen angriber.

Forbandelsen
Forbandelsen ernærer sig ved angst. Jo mere angst, jo stærkere blive forbandelsen.
Forbandelsen starter med en styrke på 0. Hver gang mindst én karakter fejler et
sindul, uanset i hvilken forbindelse, stiger forbandelsens styrke med +1. Det har har
ingen betydning hvor mange karakterer, der ikke klarer sindrullet, det giver stadig
kun +1 til forbandelsens styrke. Når forbandelsens styrke stiger til 20 point, så er den
stærk nok til at vække Silvia til live, der straks vil angribe spillerne, dræbe dem eller
jage dem væk.

Silvia
Okkultisme 10
Hekseri (FORBANDELSE ALLE | AUTO)
Overnaturlig (KAMGRAD RAMMER ALLE | AUTO)
Dræn (HELBREDSKADE ALLE | EFFEKTRUL)

7

Historien begynder...

Historien foregår i Noxius, Verde Provinsen, Bélkastél. Året er 1218. Det er op til mesteren hvordan spillerne kommer ind i denne historie. Men vær opmærksom på at
det kræver en del stædighed at gennemføre historien og derfor er det godt at give
karaktererne et stærkt inticiment til at gennemføre. Hvis historien benyttes i en
igangværende kampagne, må mesteren finde ud af, hvordan historien passer ind.
Hvis der er tale om en ny kampagne eller bare et enkelt scenarie, vil det være oplagt
at det er en opgave karakterene pålægges, eventuelt som betjente, privatdetektiver
eller tilsvarende.
Start med at sende karakterene til enten præsten eller politikommissæren. De henviser begge til hinanden, så karaktererne kan starte med den begyndende information, de får dér. Herefter går turen ud i Ældeskov.

Vejret
Den første dag karakterene er ved Bélkastél er det overskyet. Ud på natten begynder
det at støvregne og herefter regner det, de næste tre dage. Benyt regnen til steming
og giv karaktererne rul i sanse, hver gang de skal høre noget gennem regnen. Ved at
lade karaktererne høre forskellige lyde, eller se bevægende skygger, kan mesteren
forsøge at lokke karaktererne til at gå et sted hen, eller til at holde sig fra et sted.

Byen Bélkastél

»Bélkastél er en noxmannisk fæstningsby fra 417 med omkring femtusind indbyggere. Det er som at træde ind i en helt anden tidsalder, når karakterene går gennem en
af de tre byporte. Her bliver de mødt af smalle brostensbelagte gader, der snor sig
om de smukke gamle huse med kunstgallerier, butikker med noxmanniske specialiteter, museer og hyggelige spisesteder. Midt i byen ligger en atmosfærefyldt lille
plads med et springvand, petanquebaner og en lille café, der er yderst velbesøgt af
de lokale. Byen huser Edith Brigittes Kunstmuseum, et fabelagtigt museum, med
en af Valhels fineste kunstsamlinger fra det 9. århundrede. Borgerne har forlængst
vænnet sig til forbandelsen i Ældeskov, og mange er begyndt at tvivle på historien.
Men selvom de ikke tager forbandelsen så alvorligt længere, så holder de sig fra
Ældeskov, også selvom forbuddet om at betræde den, blev ophævet for to år siden.
Faktisk er der ingen, der længere kan huske nøjagtigt i hvilken lysning Abra Makabra
slog sig ned.«

Præsten
Byens præst hedder Pascal Papillon og kom til byen i 2010. Han kan ikke hjælpe meget, men han kan give dem to artikler (håndud #1 og #2), som den forhenværende
præst havde gemt mellem sine papirer. Præsten vil foreslå karaktererne at tale med
politikommissær Louvel.

Politikommissæren
Leopold Louvel var betjent i byen Kaskanne, før han blev politikommissær i Bélkastél. Han ved ikke meget om den gamle politikommissær, men han er imødekommende og finder nogle gamle artikler frem til karaktererne (håndud #3 og #4).
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Ældeskov

»Allerede på afstand kan karaktererne se toppen af Stejlehjulet stikker op mellem
træerne, langt inde i skoven. Skovens træer er mange århundreder gamle. De bladtunge kroner strækker sig til alle sider og flettes ind i hinanden, så det danner et
løvtag, der sluger det meste af solens lys. Man skal ikke langt ind i skoven, før den
bliver dunkel, selv på en højlys dag. Træernes nederste grene tynges af dystergrøn
mos og buskene mellem dem er stride, tornede og bladløse. Det bemærkes straks,
hvor stille skoven er, ingen dyr rumsterer i skovbunden eller bygger rede i trækronerne. Skoven er ufarlig men ildevarslende og tom for liv, på grund af forbandelsen.«
Karaktererne må navigere efter Stejlehujlet, men inde i selve skoven kan de ikke se
det og må derfor bruge feltkunstrul, eller klatre op i et træ med styrkerul, for at se
efter det. Brug gerne flere feltkunstrul eller styrkerul for at komme frem i skoven.
Før de kommer frem til Abra Makabra, ser de et par støvler stikke ud under nogle af
de tornede bladløse buske. Her ligger Karnefexen Leonoras lig.

Karnefexens lig
Leonora var en kvinde i trediverne, bleg med langt rødt hår. Hun er klædt i den traditionelle karnfext uniform; svartpatak, natretter, maskinbue, svartberger og nokturn.
Effekter fra karnefexgrej kan kun udløses af karnefexer, så det er ret ubrugeligt. Over
skulderen har hun en taske, som er revet itu og indholdet er borte. Leonora ligger
med udstrakt arm og peger tydeligt i en bestemt retning. Følger karaktererne den
vej, vil se snart komme til helligstedet.
Liget er indtørret, men helt. Med bioalkymirul kan karaktererne konstatere, at hun
er død af blodmangel, forårsaget af grusomme bid fra en mund med sylespidse tænder. Det minder mest om menneskebid, bort set fra det spidse tandsæt. Det er 10 år
siden hun døde.
Karakterene kan følge Leonoras spor med feltkunstrul. Hun har slæbt sig blødende
afsted og selvom det er mange år siden kan det stadig spores. Følger karakterene
dette spor, finder de indgangen til Abra Makabra. Der var engang en sti, der førte
fra skovbrynet til lysningen med tivoliet, men den er forlængst overgroet og gemt.

Helligstedet

»Helligstedet ligger under træernes skygge, et bart område
med jord, markeret med fire
hvide sten. Det hviler en fred
over dette sted og en lærke har
lagt rede i en trækrone, i stor
kontrast til skovens ildevarslende stilhed. Ved en af stenene
står Leonoras udstyr og mellem
grejet ligger hendes logbog.«

Leonoras taske:
Leonoras logbog (Håndud #5)
Side fra Orlas dagbog (Håndud #7)
Leonoras grej:
Feltgrej !10 (FELTKUNST OMRUL | AUTO)
Mentalin !10 (SIND OMRUL | AUTO)
Snildedråber !10 (SNILDE OMRUL | AUTO)
Vievand x4 (FUMLERUL OMRUL | FORBRUG)
Udbytte x6
Farmaka x8
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Abra Makabra

»Over indgangen til Abra Makabra står tivoliets navn smedet med forvitrede, sammensatte bogstaver og et jernhegn med grusomt udformede spydspidser omringer
hele lysningen. Allerede ved første blik fornemmes uhyggen og forbandelsen. Alt
er i forfald, farverne er falmede og lange skygger strækker sig mellem forlystelser
og telte. Overalt flyder årtier gammelt affald fra de panikslagne gæster; popkorn,
kræmmerhuse, ølflasker og aviser ligger nedtrådt i den mudrede jord. Mest dominerende er det enorme Stejelehjul, med udformede kurve som bloddryppende legemesdele, der står bagerst i parken. Midt i tivoliet troner det største telt sig og rundt
om det, står de øvrige forlystelser. Metallet er rustent, teltdugene beskidte og fra de
nedbrudte forlystelser knirker løssiddende metaldele i vinden.«.
Når karaktererne går mellem forlystelser og husvogne, hører de uhyggelige lyde, ekkoer af skrig i det fjerne fra det rædselsslagne publikum og pludselig cirkusmusik.
Der ses bevægende skygger mellem telte, forlystelser og vogne, ting flytter sig af sig
selv og nogle få gange kyles genstande mod karaktererne af en usynlig hånd, så de
må klare et fysikrul mod standardgraden for ikke at få livskade. De uhyggelige lyde
kan også udløse sindrul mod standardgraden, men kun for at mærke et kuldegys,
hvis det mislykkedes. Her benyttes ikke panik. Uanset hvad karaktererne ser, hører
eller oplever, så er der ikke noget at finde, når de undersøger det nærmere. Det er
først når karakterne undersøger forlystelserne eller husvognene, at der faktisk sker
noget.

Forlystelserne

Forlystelserne er hjemsøgt af
den, som drev forlystelsen i sin
tid. Genfærdet reagerer på lyd og
derfor må karaktererne klare et
snilderul, når de undersøger en
forlystelse, for ikke at påkalde
genfærdet. Genfærdene opstår ud
af ingenting og viser sig for karaktererne i al sin rædsel, for igen at
forsvinde ud i det blå, uanset om
det er dag eller nat. De karakterer,
som ser genfærdet skal klare et
sindrul mod standargraden eller
gå i panik. Det er ikke muligt at
tage kampen op mod genfærdene,
da de forsvinder så snart de har
udløst deres rædselseffekt. Hvilket genfærd de møder afgøres af
hvilken forlystelse de undersøger.
Silvia ligger død i Voksvognen og
derfor møder man hendes genfærd der, og ikke i Rædselskabinettet.
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Stejlehjulet

Ti meter fra billetlugen til Stejlehjulet ligger Sigurds lig. Selve stejlehjulet er i mellemstørrelse, en forlystelse, der langsomt roterer rundt med gondoler forsynet på
det store hjul. Gondolerne er udformet som legmesdele af et parteret lig, hvori gæsterne kan sidde. Forlystelsen drives af motordrev, men motoren er forlængst død.
Hvis nogen går ind i en gondol, vil hele hjulet begynde at dreje under voldsom knirken og knagen. Det går stærkt og karakteren må klare et snilderul mod normal, for
at nå ud af gondolen, før den er lettet helt. Så snart karakteren kommer ud, stopper
hjulet med at dreje. Hvis karakteren bliver ikke kommer ud, vil hjulet dreje indtil
gondolen står øverst i hjulet. Her vil den stoppe og karakteren bliver nød til at klatre
ned af hjulet med styrkerul. Hvis en anden karakter træder ind i en gondol, mens den
første karakter hænger i luften, vil hjulet dreje en halv omgang og bytte dem rundt.

Sigurds genfærd
»En iskold tåge opstår i den tomme luft og fra bølgende tåger af kulde kommer en
rældselsfuld skikkelse. Det halve hoved er knust, blodet sprøjter fra det åbne kranie,
øjet dingler løst fra øjenhulen og der lyder et dybt rungende og rædselsvækkende
skrig.«.
Det tager 7 runder at bære Sigurds lig til udgangen.
Sanserul mod standardgrad
Kasseapperatet: 15 Vaimark
Ved motoren: 2 Udbytte
Foran stejlehjulet: Side fra Orlas dagbog (Håndud #6)
Ved Sigurds lig: Forbandelse og Velsignelse (Håndud #27)
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Dødskarrusellen

En forlystelse, der drejer om en lodret akse med figurer af udøde væsner; spøgelser,
genfærd, kadavere og mumier, som gæsterne kan sidde på. Forlystelsen drives af
muskelmotor, der er død for mange år siden. Hvis en karakter går ind på Dødskarrusellen, begynder den at dreje rundt, mens der pludselig lyder metallisk spilledåsemusik fra karrusellens indre. Karrussellen stopper med at dreje rundt og musikken
ophører når der ikke længere er karakterer på den. Karruselhuset i midten indeholder den gamle motor samt en spilleanordning, der fungerer som en spilledåse,
når karrusellen drejer rundt. Esters lig ligger midt i karusellen foran døren ind til
karusellens motor.

Esters genfærd
»Ud fra skyggerne træder en ligbleg kvinde med langt sort blafrende hår. Øjnene er
blodsprængte, halsen er snurret sammen og helt blå. Den sødlige stank af lig breder
sig og der lyder en halvkvalt rallen fra den stinkende krop. Hun stirrer lige frem og
så skriger hun et rædselsvækkende skrig.«.
Det tager 4 runder at bære Esters lig til udgangen.
Sanserul mod standardgrad
Foran karusellen: Side fra Orlas dagbog (Håndud #9)
Billettaske: 15 Vaimark i Esters billettaske
Motorrum: 2 Udbytte
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Monsterteltet

Der kommer en sær indetørret sødmende lungt fra det store falmede Monstertelt.
Indenfor er gulvet strøget med et tykt lag halm, der nærmest er gået i opløsning i
mudderet. Langs teltets vægge står seks bure, tre og tre overfor hinanden og midt i
teltet ligger de indtørrede rester af Maximillians rædbrækkede lig. I burerne ligger
indtørrede lig; en forkvakling, en bjergtrold, en kavder, en gug og en skabning. I det
sjette bur sidder en homonkulus, den lever stadig men der er gået hul på glaskappen, der bekytter hjernen og det løber med slimede safter fra åbningen ned over ansigtet. Den ligger og bevæger læberne, som om den siger noget. Hvis karaktererne vil
høre hvad homomkulussen siger, bliver de nød til at låse buret op med teknologirul,
for at komme ind og lægge øret helt hen til homonkulussens mund. Hvis en karakter
gør det, kan vedkommende høre homokulussen hviske hæst med din barnestemme;
”Kom ikke for tæt på. Jeg er farlig!”. Sekundet efter eksploderer homonkulussens
hjerne i en sky af giftige dråber. Alle karakterer i Mosterteltet kan rammes af giftskyen, derfor må alle udføre et fysikrul. Karakterer, der klarer en vanskelig grad
undgår skade. Karakterer, som klarer en normal grad, får en helbredsskade og karakterer, der ikke klarer en normal grad, får både en helbredsskade og en giftskade.

Maximillians genfærd
»Pludselig kommer en rædbrækket mand syne på gulvet. Bleg med blåsorte mærker
og Ribben stikkende ud fra brystet. Fra de åbne sår løber blodet mens han i dybeste
smerte rækker hånden op. Læberne bevæger sig, som vil han sige noget, men det
bliver kun til et rædselsvækkende skrig.«.
Det tager 6 runder at bære Maximilians lig til udgangen.
Sanserul mod standardgrad
Udenfor Mosterteltet: Side fra Orlas dagbog #12
Kasseapperat: 15 Vaimark
På gulvet: Troldepisk !5 (LIVSKADE | KRAFT)
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Krypten

Indersiden af teltdugen er malet som en fugtig stenmur og der hænger kunstige
skeletter i imiterede jernlænker på væggen. er strøget sand ud over hele gulvet og
rundt om står ligkister som borde med ’elektriske’ stole omkring. Det ligner en blanding af et torturkammer og et gravkapel, og det er tydeligt, gæsterne forlod stedet i
panik. Stolene ligger væltet, kistebordene står hulter til bulter, flasker og glas ligger
knust over det meste af gulvet, og bag baren ligger Arnos indtørrede lig med en
teltpæl gennem hjertet. Et skilt viser at der blev serveret stærke drikke, øl og pølser
dengang. Alt spiseligt er væk for længest, det samme gælder drikkevarer. Arnos lig
med teltstangen gennem hjertet ligger bag baren.

Arnos genfærd
»Med et grusomt brøl dukker en rædsesfuld skikkelse frem i fuld løb. En teltpæl er
spiddet gennem hans hjerte, smerten kan ses i hans forvredne ansigt og høres i det
rædselsvækkende skrig. Blodet springer fra det åbne sår, han halter og rækker sin
blodelig hånd ud.«.
Det tager 2 runder at bære Arnos lig til udgangen.
Sanserul mod standardgrad
Udenfor Krypten: Side fra Orlas dagbog (Håndud #8)
Kasseapperatet: 25 Vaimark
På gulvet: 6 Udbytte
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Heksehulen

En skurvogn, dekoreret som et hus, bygget af slik og kager. Indenfor ligger Ursulas
indtørrede lig, stadig med slikkepinde, lakridser og sukkerstænger stikkende ud af
munden og tydelige plamager af sukkersavl i mundvig og ned ad hagen. De fleste
hylder er revet ned i Ursulas dødskamp og der ligger edderkoppeknas, blodpiller,
savldrops og kadaversnack spredt ud over gulvet.

Ursulas genfærd
»En bleg rødhåret kvinde vælter pludselig frem. Hendes øjne er desperate, hals og
mund er proppet med slik, så blod, spyt og savl løber fra hendes mund og drypper
ned på gulvet. Hun skriger og uendelige mængder af spøgelsesslik opkastes fra hendes mund ud over karaktererne.«.
Det tager 4 runder at bære Ursulas lig til udgangen.
Sanserul mod standardgrad
Udenfor Heksehulen: Side fra Orlas dagbog (Håndud #10)
Kasseapperat: 10 Vaimark
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Rædselskabinettet

Midt i tivoli Abra Makabra står det største telt. Det er stribet i gusnte faldnede blå
og sorte stiber. Det står en faldefærdig billetluge ved indgangen og et fortæppe skjuler hvad, som er indenfor. Inde i selve teltet er opstillet seks scener med voksdukker.
Det forestiller allesammen brømte og grusomme mordere fra den virkelige verden.
Voksukker og rekvisitter er delvist mekaniseret med muskelmotorer, så de kunne
bevæge sig i begrænset omfang. Muskelmotorerne er døde for længst. Voksdukkerne
er uhyggeligt livagtige og giver uværgeligt et gys at beskue. Hver gang en karakter
ser på et scenarie med voksdukker, udløser det et sindrul mod normal. Fejlrul giver
karakteren kvalme, karakteren må kaste op og lide en helbredskade. Ved hver scnarie, står et skilt med en lille forklaring på hvem og hvad scenariet handler om.

Dukkeudstillingerne
Ringmuskelmorderen (Håndud #16)
Edderkvinden (Håndud #17)
Professor Syre (Håndud #18)
Doktor Ske (Håndud #19)
Neglekvinden (Håndud #20)
Sanserul mod standardgrad
Udenfor Rædselkabinettet: Side fra Orlas dagbog (Håndud #7)
Kasseapperat: 40 Vaimark
Motor: 6 Udbytte
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Husvogne og lastbiler

Bagerst i Abra Makabra står husvognene, hvor personalet bor, samt tre store lastbiler, der kan transportere tivoliets forlystelser. De er gamle, muskelmotorene er døde
og kræver udskiftning. Ude foran lager- og redskabsvognen, ligger pakker og kasser,
der har indehold mad, spredt ud over området. Det er tydeligt, at en eller anden har
ledt desperat efter mad. Indenfor er der ikke meget brugbart, mest større dele til
reparation af de forskellige forlystelser.
Sanserul mod Standardgrad
Pakker og kasser: 10 udbytte
Pakker og kasser: Værktøj !10 (OMRUL TEKNOLOGI | AUTO)
Avisklip i mudderet: (Håndud #30)

Arnos husvogn
Krypten
Farverigt indretning vogn med tæpper på væggene og perler på lampeskærmene.
En skål til røgelse, værdiløse krystaller og fascinerende sten ligger overalt. Her står
foruden en meget stor seng og et skrivebord med en stol.
Sanserul mod standardgrad
Udenfor husvognen: Side fra Orlas dagbog (Håndud #15)
Skuffe: Brev fra Ester (Håndud #21)

Ester husvogn
Dødskarrusellen
En fint indrettet vogn, med små søde porcelænsfigurer over alt, billeder af smilende
forældre og hjerteformede puder i sengen. Et lille sminkebord, et lille spisebord og
en sofa udgør møblementet, ud over sengen.
Sanserul mod standardgrad
Udenfor husvognen: Side fra Orlas dagbog (Håndud #11)
Avisklip i mudderet: (Håndud #33)
Skuffe: Brev fra Arno (Håndud #22)
Maximillians husvogn
Monsterteltet
En yderst roddet husvogn hvor tøj, skrald og beskidt service er spredt ud over det
hele. Sengen er slået op ad væggen i lodret stilling og skrivebordet bruges tydeligvis også som spisebord. Overalt ligger der cigaretskod, møblerne virker hærgede og
stedet giver indtryk af at her har boet en ung mand. Vinduerne er dækket til med
gamle sække.
Sanserul mod standardgrad
Udenfor husvognen: Side fra Orlas dagbog (Håndud #13)
Under hovedpude: Maximillians dagbog (Håndud #23)
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Orlas husvogn

Kadaverklovnen
Orlas husvogn er en møjsommeligt og praktisk indrettet vogn. Til højre for døren
hænger et medicinskab. En simpel seng kan vippes op ad væggen, men er nu nedslået. Et spisebord står op ad væggen og for enden står et sminkebord med alverdens
parykker på træhoveder. Over det hænger et spejl, omkranset af atten stearinlys.
På en gine hænger et ekstra sæt tøj til kadaverklovnen. Et stort klædeskab, med et
udskåret klovneansigt over døren, dominerer rummet. Midt på gulvet står en voksdukke. Det er Neglekvinden fra Rædselskabinettet, sat i en stilling hvor hun sidder
på hug og helt forovernøjet, med tænderne i bid, som om hun var i færd med at spise
noget.
Sanserul mod standardgrad
Udenfor husvognen: Side fra Orlas dagbog #14
Avisklip i skuffe: (Håndud #28)
Skabet: Båthornsko !5 (Snilde -20 | Auto)

Sigurds husvogn

Stejlehjulet
En praktisk indrettet vogn, der mere ligner en vejarbejders skurvogn, end en boligvogn. Møblerne er få og af billigt træ. Et skrivebord, en reol og en kommode samt en
slagbænk til at sove på med dyne og puder.
Sanserul mod standardgrad
Skrivebord: Sigurds dagbog (Håndud #25)
Avisklip i mudderet: (Håndud #32)

Silvias husvogn

Rædselskabinettet
En pæn stue med dobbeltseng, der er vippet op i lodret stilling, skrivebord, tøjskab,
spisebord og gardiner i de små vinduer. Her ser tæt møbleret, men pænt og ordentligt ud og for enden findes et forhæng, der skjuler en dør ind til vogenens bagerste
del. Ved siden af forhænget står et pengeskab af mærket ”Francois Chasseur”.
Sanserul mod standardgrad
Avisklip i skuffe: (Håndud #29, #31)
Teknologi mod Vanskelig
Pengeskab: 100 Vaimark
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Ursulas husvogn

Heksehulen
En meget nydelig stue, der tydeligt afslører, her bor en ældre kvinde. Kniplingsduge
på sybordet, løber på spisebordet og blonde gardiner. I modsatte ende er bygget et
helt køkken til fremstilling af slik og godter. Sengen er lille og fungerer også som
sofa, med porcelænsdukker.
Sanserul mod standardgrad
Papirkurv: Forsøg på kærlighedsbrev (Håndud #24)

Voksvognen

En dyster vogn, der delvis et bioalkymist værksted, til at udhule menneskekroppe
og udstoppe dem som voksdukker og delvist et kultsted. Et metalbord med tydelige
gamle blodpletter, der også har farvet gulvet mørkt. Kirugiske redskaber hænger på
et stativ, bensav, tænger, skalpeller og meget mere. Midt på gulvet ligger Silvia i et
pentagram. Voksvognen er også hendes kultsted.

Silvias kultsted
Der står store røde lys ved hver af patakken stjernetak. Så snart karakterene træder
ind i voksvognen, er de i Silvias kultsted og de får alle psykeskade i hver runde, de
opholder sig på kultstedet. Karaktererne kan ikke fjerne Silvias lig, før kulstedet er
ødelagt.

At knuse kultstedet
For at ødelægge kultstedet skal karaktererne klare et okkultismerul mod Normal. For
hvert vellykket okkultismerul mister kultstedet 1 modstandskraft. Kulstedet har 6 i
modstandskraft og det vil således kræve 6 vellykkede okkultismerul at knuse det.

Silvias genfærd
»En kvinde i grønt træder frem fra skyggerne. Det lange sorte hår blafrer let, hendes
ligblege hud skinner som voks. De gødende øjne stirrer med et grusomt blik, der
vækker den indre gru. Hun griner højt og ondslabsfuldt og skriger ’Giv mig mit liv!’.«.
Det tager 8 runder at bære Silvias lig til udgangen.
Sanse mod standardgrad
På bordet: Den sande dukkemageres forunderlige bog (Håndud #26)
På bordet: Bioboks !10 (OMRUL BIOALKYMI | AUTO)
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Tivoli Abra Makabra

Dødskarusellen

Heksehulen

Krypten

Rædselskabinettet

Stejlehjulet

Monsterteltet

Arnos vogn

Esters vogn

Maximillians vogn

Orlas vogn

Sigurds vogn

Silvias vogn

Ursulas vogn

Bélkastél Nyt
9. nyregn 1202 • Bélkastél

ABRA MAKABRA ÅBNIING ENDTE I BLODBAD
Den 7. nyregn 1202 ankom
tivoliet Abra Makabra til
Bélkastél og stillede op i
en lysning i Ældeskov. D. 8
nyregn åbnede tivoliet med
promt og pragt, pressen
var tilstede og det vrimlede med forventningsfulde
gæster. En time før lukketid kom Orla, i skikkelse af
kadaverklovnen, løbende
ind i tivoliet med en pløkhammer. Han sprang i raseri mod Stejlehjulet, hvor
han knuste Sigurds hovede med hammeren. Derpå
løb han til Dødskarusellen,
hvor han kvalte Ester. På
det tidspunkt var det gået
op for gæsterne, at det ikke
var en del af underholdningen og rædslen spredte
sig. I panik flygtede de ud

af tivoliet og mange kom
til skade i flugten. Imens
fortsatte kadaverklovnen
til Monsterteltet, hvor han
tævede Maximillian til
døde. Herefter er der ingen
beretninger om hvad som
hændte, da både publikum
og presse var flygtet bort.
Da politiet ankom ved midnat, fandt de både Silvias
og Orlas lig i voksvogenen
og der var tydelige tegn på
hekseri. Det lykkedes ikke
politiet at undersøge stedes
yderligere, da overnaturlige fænomener skræmte
dem bort og gjorde en undersøgelse umulig. Politiet
har overgivet sagen til den
monopatiske kirke.

HÅNDUD #1 Gamle avisartikler hos præsten Pascal Papillon

Bélkastél Nyt
9. nyregn 1206 • Bélkastél

HVOR ER DEN MONOPATISKE KIRKE?
Det er nu fire år siden den
frygtelige hændelse i Abra
Makabra udspillede sig i
Ældeskov. Dengang måtte
politiet overgive sagen til
den monopatiske kirke, og
siden da, er intet sket. I fire
år har borgerne i Bélkastél
levet i frygt for forbandelsen i skoven. Borgmester

Muselier har sammen med
vores lokale præst Abelard
Luxan flere gange henvendt
sig til kirken, men yderligere resultatet. Derfor går de
nu et skridt videre og har
skrevet til Kong Rikard.
Nu afventer byens borgere
en reaktion.

HÅNDUD #2 Gamle avisartikler hos præsten Pascal Papillon

Bélkastél Nyt
21. nysne 1208 • Bélkastél

KARNEFEX I BÉLKASTÉL
Det er nu seks år siden
massakren i Abra Makabra
stod på. Ingen taler om den
mere, det er blevet almindeligt at holde sig Ældeskov,
og talen om forbandelsen er
ebbet ud. Men at man ikke
taler om det, betyder ikke
problemet er løst. Vi har
stadig en skov med en grusom og måske meget farlig forbandelse, som ingen
myndighed synes at bekymre sig om. Men for en uge
siden kom der måske lidt
skub i sagen, da karnefexen

Leonora ankom til byen og
erfarede historien om Abra
Makabra. Hun gik med det
samme til borgmester Muselier og fik tilladelse til at
se nærmere på sagen. I en
hel uge har hun undersøgt
det forbandede tivoli og avisen har fået lov til at citere
hende for, at stedet sandelig er forbandet og der er
enddag gjort af en rædselsheks under Magog. Vi følger sagen nøje, læse mere i
morgen.

HÅNDUD #3 Gamle aviser hos politikommissær Leopold Louvel

Bélkastél Nyt
28. nysne 1208 • Bélkastél

LEONORA TAGER AFFÆRE
Det er nu en uge siden karnefexen Leonora gik til
Abra Makabra for at ophæve forbandelsen, men ingen
har hørt fra hende siden.
I går blev det besluttet at
lede efter hende og i dag
har politiet været rundt i
Ældeskov, men uden held.
Der er ikke det mindste spor

af Leonora, og snakken går
naturligvis om forbandelsen også har taget hende.
Borgmester Muselier har
her til aften forbudt ophold
eller gennemgang i Ældeskov, for at forhindre flere
onde ulykker. Gad vide om
Bélkastél nogen sinde vil
blive fri for sin forbandelse?

HÅNDUD #4 Gamle aviser hos politikommissær Leopold Louvel

HÅNDUD #5 Karnefexen Leonoras logbog 1
15. midsne 1208
Det var en heksekult. Det anede mig med det rædselsfulde tema. De tilbad Magog, en af de værste
og mest frygtede dæmoner, rædslernes dæmon.
Magog ønsker ikke død, han ønsker smerte og
ulykke, elendighed og grusomhed. Han byggede sit
rædselsrige af de første menneskers angst. Hans
modløse sumpe og rædselsvækkende moser trives
når menneskene gribes af frygt. I hans skygge
følger rædslerne, der blindt suger nektar af hans
grusomhed. Nyala er hans søster. Ofte låner de af
hinandens rædsler til fælles fornøjelse. Kvinden i
voksvognen med kulstedet var heksemesteren. Det

13. midsne 1208
Stedet er hjemsøgt. Flere gange mødte jeg grotæske genfærd. Det må være de dødes sjæle, bundet
til stedet af forbandelsen. Hadet er så intens.
Mere end én gang måtte jeg flygte over hals og
hoved. Men så snart jeg kom ud, vendte forstanden og kontrollen tilbage. Genfærdene er bundet til
tivoliets grund og kan ikke følge efter. Genfærdene
reagerer på lyde, så det er nødvendigt at liste sig
rund, for ikke at forstyrre rædslerne unødigt.

14. midsne 1208
Hellige Nilea være mig nådig. Hvilken gru. Mens
jeg listede rundt i tivoliet, kom en rædsel pludselig

springende og før jeg vidste af det lå jeg ned, men
kadaverkloven over mig. Det skrækkelige udtryk
slræmte mig, de sylespidse tænder åd i mig og jeg
måtte affyre min maskinbue tre gange i brystet på
den, før den væltede og jeg kunne flygte. Men den
kan ikke skades. Jeg må se til at undgå den fremover. Aldrig har jeg oplevet noget så frygteligt og
grusomt.

12. midsne 1208
Jeg kan mærke det i mine knogler. Stedet er er
forbandet. En grusom ond forbandelse. Jeg har
fundet det modbydelige tivoli, der i hele sit koncept
er vederstyggeligt og afvigende. Noget sådan skulle andrig ahve lov til at eksistere. Heldigvis ligger
tivoliet i en lysning, så jeg kan undersøge den i
dagslys i morgen.

HÅNDUD #5 Karnefexen Leonoras logbog 2

16. midsne 1208
Jeg tror det var kadaverklovnen, der dræbte alle i
Abra Makabra. Et voldsomt raseri. Kadaverklovnen var ikke selv heks. Var det derfor han dræbte
dem? Fandt kadaverklovenen ud af, at hans kollegaer var hekse af Magog? Noget siger mig, der ligger mere bag. Det raseri tyder på lidenskab. Silvia
må har fremsagt forbandelsen kort før kadaverklovenen dræbte hende. Han er nok selv død af at
opholde sig på kultstedet. Forbandelsen holder fast
på de dødes sjæle. Derfor går de igen. Kadaverklovnens sjæl har taget bolig i sin gamle krop, som
havde den besat sig selv, og har tydeligvis smag for
menneskekød.

må være Sylvia. Det er nok hende, der har kastet
forbandelsen. Men hvorfor? Jeg fandt en side fra
Orlas dagbog midt på stien mellem teltene. Det
afslører ikke noget, men måske jeg jeg finde flere
sider.

Når forbandelsen er ophævet, vil også kadaverklovenen finde hvile. Men det er ikke så lige til. Jeg
kan ikke tage Silvia ud af kultstedet, før jeg har
ødelagt kultstedet. Det vil koste mig, men kultstedet
er hverken magtfuldt eller gammelt, så jeg tror jeg
kan gøre det.

17. midsne 1208
Jeg blev meget klogere i dag. Jeg forstår forbandelsens natur og den formål. Forbandelsen samler
mana gennem rædsel, for tilsidst at vække Silvia
til live igen. Jeg må sikre dette ikke sker. Jeg kan
ophæve forbandelsen ved at begrave alle heksene i
indviet jord. Men jeg kan ikke flytte ligene uden videre. De er under en mægtig forbandelse, og det er
afgørende jeg fremsiger livets bøn, mens jeg flytter
dem til helligstedet. Jeg har heldigvis ”Forbandelse
og Velsignelse” med mig, så det bliver ikke her den
store udfordring ligger. Jeg kan dog være bekymret
for, om jeg overhovedet kan bære et lig alene, uden
konstant at blive forfulgt af genfærd... eller endnu
værre... kadaverklovnen.

HÅNDUD #5 Karnefexen Leonoras logbog 3

18. midsne 1208
Efter dagens undersøgelser har jeg besluttet mig
for en metode. Jeg vil først samle de seks lig ved
forlystelserne og trække dem enkeltvis ud af tivoliet. Får de er begravet, vil jeg knuse kulstedet og
trække Silvia ud for også at begrave hende. Jeg
har læst og studeret ’Kultstedets bane’ af den viise
Baltazar, jeg tror jeg kan den uden ad. Men for en
sikkerheds skyld vil jeg tage bogen med til kultstedet, så jeg ikke glemmer noget, når jeg skal ødelægge det. Jeg talte med byens lokale præst, Abelard
Luxan. Han vågede sig ud i skoven og indviede
et stykke jord ikke langt fra indgangen til Abra
Makabra. jeg har markeret helligstedet med hvide
sten. Her kan jeg begrave de døde.

19. nyregn 1199
Det er en uge siden jeg sagde op som cirkusklovn. Jeg
søgte job overalt, ingen opgaver var for små, men det
er svært. Et par håndører ved at slæbe kasser på havnen, var alt det kunne blive til. Men i går mødte jeg en
kvinde. En særlig kvinde ved navn Silvia. Jeg kan ikke
sige hvad der er med hende, hun er ikke ligefrem smuk,
men hendes udtråling er uimodståelig. Hun kom til mig
og spurgte om jeg kunne køre bil. Hun har et omrejsende
tivoli af en slags. Det består kun af én forlystelsen, et
rædselskabinet med scener og dukker af Valhels værste
forbrydere. Det er fascinerende og hun er fabelagtig til
at lave de voksdukker. De ligner mennesker. Jeg starter
som chauffør hos hende i morgen.

HÅNDUD #6 Side fra Orlas dagbog

3. sensol 1199
Jeg elsker hende. Jeg kan lige så godt indrømme det
over for mig selv. Silvia og jeg har nu kørt sammen i
næsten fem måneder og mine følelser for hende vokser hver dag. Hun har sine særlige sider. Når hun skal
lave nye voksdukker, holder vi lejer i en uges tid og i den
uge ser jeg hende næsten ikke. Hun vil ikke forstyrres
og jeg må under ingen omstændigheder gå ind i voksvognen, hvor hun fremstiller voksdukkerne. Men det er vel
hvad man kan forvente af en kunstner. For det er det,
hun er, en ægte kunster med en forkærlighed for det
dunkle, det skræmmende og uhyggelige. Jeg må indrømme
det er populært, publikum strømmer til, men alligevel går
det ikke så godt med økonomien. Udgifterne overgår
desværre indtægterne. Der er massere af publikum, men
vores telt er ikke stort nok til at håndtere det antal
kunder forretningen kræver: Men der er publikum nok.
Vi talte om det i går og det blev min bedste aften i
mit liv. Den aften kyssede vi og jeg sov i hendes seng.
Det er min lykkeligste dag i mit liv.

HÅNDUD #7 Side fra Orlas dagbog

13. midstorm 1199
Jeg er lykkelig og ulykkelig. Økonomien er stram, publikumsindtægterne kan stadig ikke dække udgifterne til
biler, telte og voksdukker. Vi har talt meget om det,
Silvia og jeg. Jeg har foreslået vi findet et fast sted,
et rigtig hus, hvor vi både kan have Rædselskabinettet
og selv kan bo. På den måde kan vi få publikummer hver
dag og spare en del til udgifterne. Men Silvia vil ikke
høre tale om at slå sig ned et fast sted. Jeg tror hun
er født med luft under vingerne og det gør mig ikke
noget. Jeg vil gå med hende, uanset hvor hendes vej fører hende.

HÅNDUD #8 Side fra Orlas dagbog

7. sensne 1199
I går kom Silvia til mig med en bedragerisk plan. Hun
har mødt en mand siger hun, lige den mand vi har behov for. Han hedder Benny Berdino og ejer Tivoli Berdino.
Jeg kender godt det cirkus, og jeg tror Benny er en god
mand. Men hendes plan er at gifte sig med ham og slå
Tivoli Berdino og Rædselskabinettet sammen. Når det
er sket, vil hun lade sig skille og dermed få halvdelen af
boet. Hun siger hun elsker mig, hun siger det er for vores skyld, for vores liv sammen og for Rædselskabinattet. Jeg er ulykkelig. Jeg tror på hende, når hun siger
det er for vores skyld, jeg tror på hun elsker mig. Men
tanken om at se hende med en anden mand... Det smerter. Hun spurgte hvad jeg syntes om planen. jeg svarede
ærligt, men jeg kunne se det i hendes øjne. Hun havde
allerede besluttet sig. Hun sprugte mig i virkeligheden
ikke, hun informerede. Men sådan er hun og jeg elsker
hende. SIger jeg nej mister jeg hende, siger jeg ja, så
har jeg dog stadig en mulighed.

HÅNDUD #9 Side fra Orlas dagbog

11. midstorm 1200
Hun er gift. Min elskede Silvia er gift med en anden
mand. Pressen har været her hele dagen. Jeg blev inde
i min vogn. Jeg er så ulykkelig. Bare at se dem sammen
fik mit hjerte til at græde. Efter middagen fik jeg
fat i Silvia. Hun trøstede mig, kyssede mig og gentog,
at det hele var for vores skyld. Det beroligede mig lidt,
men nu er det blevet nat. Jeg kæmper for at mine
tanker ikke dvæler ved bryllupsnatten. Hun i hans arme.
I hans begær. Det bliver et mareridt at leve med. Håber det snart er overstået.

HÅNDUD #10 Side fra Orlas dagbog

22. midsol 1201
Endelig, efter trekvaret år, er min elskede Silvia fri.
Her til morgen fandt vi Benny Berdinos lig ved foden af
stejlehjulet. han var faldet ned fra en af gondolerne.
Jeg hørte godt Silvia og Benny skændtes voldsomt i går
aftes. De har skændtes meget de sidste par måneder.
Silvia kommer rigtig godt ud af det med personalet,
men Benny mener hun bruger for meget tid sammen
med dem. Hvis det ikke var fordi jeg forbander Bennyt
langt væk, fordi han er gift med den kvinde, jeg elsker,
så kan jeg godt forstå ham. Det er som om Silvia, Ursula, Arno, Ester, Maximillian og Sigurd har noget sammen.
En hemmelighed. I foråret blev jeg temmelig overrasket
over, at Silvia gav dem lov til at hjælpe hende med voksdukkerne. Hun har mere tillid til dem end til mig. Jeg må
ikke nærme mig den vogn... Men nu er det anderledes.
Benny er død, politiet og pressen har været her og jeg
kan ikke vente til jeg atter har Silvia i mine arme.

HÅNDUD #11 Side fra Orlas dagbog

24. midsol 1201
Det er slut. Ønsket om en hurtig død hjemsøger min
krop. Silvia. Åh Silvia. Hun afviste mig. Hun skældte mig
nærmest ud. Mit hjerte er knust, mine tanker er sønderskudte, min kærlighed æder mig op indefra. Hun er
så fjern fra mig. Det smerter mig. Jeg kan ikke blive
i Abra Makabra, men jeg har ikke penge nok til at rejse. Jeg vil spare sammen. Jeg tager overvintringen med
og forårsturnéen. Til sommer kan jeg have sparet penge nok til at forlade dette forfærdige sted. Det er
så tydeligt jeg er frosset ude. De andre gider mig ikke,
ingen taler til mig, med mindre jeg taler først. Og helst
kun nødigt. De sende skjulte og hemmelige blikke til hinanden. Jeg ved ikke hvad der foregår, men jeg må bort
fra dette sted.

HÅNDUD #12 Side fra Orlas dagbog

5. nysne 1201
I fem dage har vi ligget for vinter ved Galville. Reparationerne er godt igang og jeg maler farver op, som
jeg plejer. Jeg føler mig ensom, taler ikke med nogen.
Allerede den første aften gik jeg til Galville og drak
mig fuld. Jeg havde brug for det og det viste sig at
være en heldig beslutning. Jeg mødte en kvinde. En dejlig kvinde. Hun hedder Melanie Lennier og selvom hun nok
opfattes som er særling, så er hun er venligheden selv.
Jeg har været hos hende hver nat. Jeg tror jeg elsker
hende. I hendes nærvær er jeg glad og tryg. Tanker og
minder om Silvia og svigt fordamper. Hun er som regn til
mit tørre indre.

HÅNDUD #13 Side fra Orlas dagbog

15. nysne 1201
Jeg elsker hende. Der er ingen tvivl, hun er den kvinde jeg vil dele resten af mit liv med. I morgen vil jeg
gå til Silvia med min opsigelse. Jeg bliver hos Melanie, og
vil gerne have det. Hun vil ikke giftes, hun synes det er
noget religiøst sludder. Personligt synes jeg giftemål er
rigtigt og romantisk, men det gør mig ikke noget. Hvis
hun vil ha mig, så er det nok for mig. Hele min krog dirrer, jeg er nærmest lykkelig.

HÅNDUD #14 Side fra Orlas dagbog

28. sensne 1201
Agabes forbandelse hviler over mig. Min kærlighed er
ond, den ødelægger alt jeg kaster min kærlighed på.
Først Silvia og nu Melanie. Da jeg, for en uge siden, kom
til hendes jaghytte, var hun ikke at finde noget sted.
Jeg ventede, jeg søgte. Jeg spurgte i byen, jeg ledte i
skoven. Men hun var borte og jeg har intet hørt fra
hende siden. Jeg er ødelagt. Jeg kan ikke mere. Hele min
krop var beredt på at forlade Abra Makabra og leve
med min elskede Melanie. Jeg må se i øjnene at det ikke
sker. Jeg tager forårssæsonen med og så rejser jeg
bort til sommmer. Jeg bider mig selv i tungen, niver mig
i huden og har sågar skåret i mig selv, for at dulme den
afgrundsdybe smerte jeg føler. Urimeligheden, elendigheden, forfærdeligheden. Var hun en bedrager, min elskede
Melanie, eller er hun blevet udsat for en forbrydelse?
Det lokale politi kan intet gøre, siger de. Byens borgere
anså hende som en landsbytosse, så ingen vil gøre noget.
Det virker som om, de bare er glade for hun er væk.

HÅNDUD #15 Side fra Orlas dagbog

RINGMUSKELMORDEREN
»I årene 11196 til 1100 hærgede morderen Kanasta byen Asit Dur. Han bandt
sine ofre, bedøvede dem og skar deres ringmuskel af. Ofrene døde hurtigt af
blodtabet. Da man fangede Kanasta, viste det sig at han var rablende gal og
på hans værksted stod et brædt med tyve søm. Det hang en indtørret ringmuskel på 11 af dem.«

En mand ligger bundet på alle fire, med bukserne trukket ned og røven bar. Bag ham sidder
Ringmuskelmorderen med sin skalpel og er i færd med at skære ringmusklen bort.

HÅNDUD #16 Rædselskabinettet

EDDERKVINDEN

»I 1130 skete en række grusomme hændelser i Kalamar. Gennem seks måneder fandt man nitten hjemløse døde børn, der havde spist forgiftet slik. Det
skabte kæmpe ballade og for en tid blev Kalamars børn holdt hjemme. Politiet fandt ingen spor i sagen og måtte opgive den. Ti år senere, i 1140, skete det
igen. Tolv hjemløse børn blev fundet døde med giftig slik i maven. Men denne
gang fandt politiet spor og i 1141 blev Madam Zarko, der bestyrede børnehjemmet ”Børneasylet”, arresteret og dømt for de grusomme børnemord.«.
Et sceneri hvor edderkvinden står foroverbøjet en lille dreng, mens hun er ved at putte et bolche i munden på ham. Bag hende ligger tre andre drenge og vrider sig i smerte med hænderne
om halsen, som var de ved at blive kvalt.

HÅNDUD #17 Rædselskabinettet

PROFESSOR SYRE
»Professor Syre udførte eksperimenter på fattiglemmer i Fjervad Stad i
årene 1170 til 1190. Han hængte sine ofre i kæder og dybbede dem i syre, for at
se hvor meget af kroppen, man kunne ætse væk, før mennesket døde. Ofrene
skulle være ved fuld besvisthed under forsøgene, der kostede omkring tredive
mennesker livet. I 1190 blev han fanget og erklæret sindssyg.«

Tre mennesker hænger i lænker fra loftet, halvvejs dyppet i et kæmpe kar fyldt med syre.
Deres ansigter er forvredne i smerte og skrig. Ved siden af karret står Professor Syre ved et
håndtag, der kan hejse ofrene op og ned i syren.

HÅNDUD #18 Rædselskabinettet

NEGLEKVINDEN

»Neglekvinden spredte rædsel i Vaihain da hun i årene 1198 til 1200 overfaldt
treogtyve kvinder, bandt og kniplede dem, så hun uforstyrret kunne spise
deres negle på både hænder og fødder. Tyve ud af de treogtyve kvinder døde
af blodtabet, før de blev fundet. Neglekvinden blev aldrig anholdt, men de
grusomme overgreb stoppede i 1200.«

Der ligger en bundet kvinde på jordet, med ansigtet i smertefolder og blødende tånegle. Neglene på hænderne er allerede spist og blodet flyder fra fingerspidserne. Det er tydeligt, der
mangler noget i dette scenarie, nogen har fjernet voksdukken af Neglekvinden, der skulle have
siddet ovenpå kvinden.

HÅNDUD #19 Rædselskabinettet

DOKTOR SKE
»Doktor Ske samlede på menneskeøjne i Tel Akbar fra 1190 til han blev
afsløret og dømt til døden i 1198. Han bedøvede sine ofre, der kun lammede
musklerne, så offeret var ved fuld besvidsthed, mens han fjernede deres øjne
med en ske.«

Doktor Ske fremstilles som en ældre mand med hvid kittel, der sidder overskrævs en bedøvet
kvinde, mens han trækker øjnene ud af hende med en ske. Ved siden af ham står et bord med
en samlig af menneskeøjne på nåle.

HÅNDUD #20 Rædselskabinettet

Min elskede Arno

7. Sensne 1200

Alt er gået meget bedre siden Benny slog Tivoli Berdino sammen med Silvias Rædselskabinet. Jeg kan
virkelig godt lide hende Silvia og det kildrer i mig af
fryd over de ideer hun har. Jeg forstår udemærket det
er en stor omvæltning for dig, men du har jo atid været
til det okkulte med dine sten og krystaller. Men min
elskede, selvom vore nye vej går ad lænkens vej, så er jeg
sikker på det lige er det vi har ventet på. Mærker du
det ikke selv, når hun fortæller om rædslernes sandhed
og angstens nødvendighed? Jeg elsker dig, jeg vil helst
ikke undvære dig, men hvis du ikke går med os andre og
tilslutter dig Silvia, må vi nok se i øjnene, at vores forhold ikke kan fortsætte. Mit hjerte brister ved tanken,
men jeg må først og fremmest gå ad sandhedens stier
og følge Silvia til hendes herre Magog. Jeg håber...
nej, jeg tigger dig om at følge mig, så vi kan holde fast
på vores kærlighed under Magogs velsignelse.

Din Ester

HÅNDUD #21 Brev fra Ester til Arno

8. Sensne 1200

Elskede Ester
Der er intet jeg hellere vil, end at følge dig
mod Silvia. Hun er smuk og viis, hun er det
bedste, der er sket for mig.. for os... siden jeg
mødte dig. Hun har åbnet min indre dør, mine
tanker går til afkroge, det aldrig har turdet
før. Rædslen gør fri og jeg vil være fri med
dig min elskede. Jeg har talt med Maximilian,
han kom til min vogn og ville snakke. Også
han vil følge Silvia til hendes Herre. Jeg tror
vi alle vil følge hende, undtaget Benny eller
Orla. Silvia siger vi skal tage os i agt for dem.
Jeg tror slet ikke de har fået tilbuddet om
at følge hende. Men jeg tvivler ikke på Silvia.
Hvis de ikke skal være med, er jeg sikker
på, der er en god grund til det. Min elskede,
du må aldrig tigge mig om noget, jeg er din. mit
hjerte tilhører dig, jeg ville følge dig til verdens
ende og endnu længere, om nødvendigt. I aften
vil jeg gå med dig til Silvia og lade mig invie
med jer andre.
Jeg elsker dig
Arno

HÅNDUD #22 Brev fra Arno til Ester

13. midsol 1201
Kære dogbog. Tingene har forandret sig meget. Benny holder hele tiden øje med os og skælder ud, hvis
vi hænger for meget sammen. Han går os alle på
nerverne, beskylder os for at være drukfældige og
sexlystne. Intet kunne være mere forkert. Det er
da rigtig nok at vores torsdagsmøder har det med
at trække ud og ingen af os er rigtig udhvilede den
næste morgen, men vi udfører da vores arbejde...
og det bedre end nogen sinde før. Jeg tror han er
jaloux på os alle sammen, ham vil have Silvia for
sig selv. Men Silvia er vores lys. Jeg elsker hende.
Jeg elsker hende helt ind i sjælen.

HÅNDUD #23 Maximillians dagbog 1

21. midsol 1201
I nat skete det. Lige siden mørkets frembrud
hørte vi skænderi fra Bennys og Silvias vogn. Der
blev stille ved midnat, og kort efter kom Silvia til
min vogn og bad mig hente de andre. Snart var vi
samlet og Silvia fortalte os, at Benny havde fyret
os alle sammen. Tiden var kommet til at vi skulle
tage en alvorlig beslutning, vi måtte skaffe os af
med Benny på en eller anden måde. Det var Sigurd, der kom med ideen. Vi kunne fingere et uheld
med Stejlehjulet, så det så ud som om, Benny var
faldet ned og havde brækket nakken. Silvia havde allerede bedøvet sin mand, alt vi skulle var at
bære ham op i en gondol og kaste ham ned fra
toppen. Vi tog beslutningen og gjorde det. Jeg er nervøs for hvordan politiet vil reagere.

HÅNDUD #23 Maximillians dagbog 2

22. midsol 2101
Det er lykkens dag. Politiet har undersøgt Bennys
uheldige død og erklæret det som en arbejdsulykke.
Vi er fri og endnu bedre, Silvia er fri. Jeg elsker
hende, nu kan jeg vinde hende. Nu kan hun blive
min. Alle er glade, det er som om en tung byrde er
løftet fra vores skuldre. Nu er Silvia vores chef.
Jeg elsker hende.

HÅNDUD #23 Maximillians dagbog 3

Kæreste Silvia

Jeg tænker på dig dag og nat
tænker om du vil være min skat
kan ikke leve uden dig
hvad skal jeg gøre
				jeg
					dig
				leg
					NEJ!

HÅNDUD #24 Kærlighedsbrev fra Ursula

Smukkeste Silvia

Mine nætter forstyrres af tanker om dig. Så
snart mørket lægger sig. Mit hjerte skriger..
åhhh Silvia
Dit skød, din glød, din

HÅNDUD #24 Kærlighedsbrev fra Ursula

20. sensne 1201
Overvintringen er snart forbi. Alle maskiner og
motorer er repararet og vedligeholdt. Malingen
står flot og skarp på kulisserne og forlystelserne er klar. Nu mangler vi blot det mest spændende. To voksdukker, neglekvinden og Dr. Ske,
er nedslidte og der skal laves nye. Det betyder
at vi skal finde nye ofre og lave voksdukker med
Silvia. Det er skræmmende behageligt, angstens
yderste fryd. I nat skal Maximillian og jeg ind
til Gaville og hente de udvalgte. Vi har længe
holdt øje med dem, ingen vil savne dem, når de
er borte. Om en uge er dukkerne klar og vi kan
begynde forårets sæson. Jeg glæder mig usigeligt
til aæl den uhygge, rædsel og gru vi skal sprede.

HÅNDUD #25 Sigurds dagbog

Den sande
dukkemagers
forunderlige bog
»Den grusomme kunst, at fremstille en voks,
der holder det døde kød friskt. Gå en torsdags
nat til torvs og find dit offer. Således med dit
offer skal du gjøre; bind offeret så fingre og
tær er fri. Fyld offerets mund, så skrig ej kan
forlade offerets mund. Fremsig besværgelsen
over offeret og klip al hår og negle fra. Kog
hår og negle med voks og brun sæbe.«

HÅNDUD #26 Den sande dukkemageres forunderlige bog

Forbandelse
og Velsignelse

»Herskerinde, jeg beder dig beskytte vores
sind. Moder, vejen for kødet er døden, men
vejen for ånden er liv og fred. O Herskerinde, vær opmærksom på os. Lad os ikke blive
tilpasset denne verden af død, men blive forvandlet ved fornyelse af vores sind, så vi kan
bevise, hvad din vilje er, hvad der er godt og
acceptabelt og perfekt. Styrk os i kraften af
din kraft, o Herskerinde. Klæd os i din rustning, så vi kan stå fast mod dødens planer. Vi
ved, at vores kamp ikke er mod kød og blod,
men mod mørkets magter, mod ondskabens
åndelige kræfter. Du er vores vogter, o Herskerinde, skyggen på vores højre hånd. Beskyt
os mod alt ondt og hold vores sjæl. Amen.«

HÅNDUD #27 Forbandelse og Velsignelse
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11. midstorm 1200 • Pallankar
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ET OVERRASKENDE BYLLUP!

I går blev det bekendtgjort at den velhavende og
berømte Benny Berdino,
kendt som den succesfulde
direktør af Tivoli Berdino,
skal ægtes med den unge
voksdukkemager
frøken
Silvia Luliana, berømt for
sit rædselskabinet. Det er
en erfaren mand i underholdningsbranchen, der slår
spjalterne sammen med den
kommende stjerne indenfor
voksdukkekunst og vi går
helt sikkert en spændende
fremtid i møde hvad moderne underholdning angår.
Yderst kontroversielt har de
valgt at afholde vielsen på
en gammel nedlagt kirkegård og uden præst. Spørgsmål om hvorfor
vielsen skal ske uden præst bliver besvaret med et gådefuldt smil og
ord om at underholdningen aldrig stopper. Der er ingen tvivl om, at
bryllupsgæsterne har noget at se frem til, men desværre vil det foregå for lukkede døre. Både Benny og Silvia holder af privathed og vil
afholde deres bryllup for en lukket kreds af familie og venner. Der er
naturligvis også dem som siger, det hele bare er en storstilet reklame
for deres forretninger. Hvis det er rigtigt, ser det ud til at virke rigtig
godt. Og når alt kommer til alt, er det så ikke det, vi forventer af folk
som Benny Berdino og Silvia Luliana, de lever af at underholde os - og
vi vil underholdes.

HÅNDUD #28 Avisartikel

VINDHAVN
T I D E N D E

12. nysne 1196 • Vindhavn

Hvor er Gamle Ulla?

Alle kender den
gode
Gamle
Ulla, der altid
smilede til forbipasserende,
elskede børn
og fyldte sine
pose fra byens
skraldespande.
Du har helt sikker mødt hende, når du passerede torvet, eller gået rundt i havnen og hun
har sikkert hilst med et smil. Men nu er hun væk. I torsdags
bemærkede flere af byens borgere, at Gamle Ulla ikke gik på
gaden og rygterne gik, at hun skulle være syg. Da hun ikke
havde vist sig i tre dage, gik lægen Dr. Ravillion til hendes
hus, men fandt det tomt. Nu går rygterne om en forbrydelse,
andre taler om hun måske ligger død et sted i byen. Politimester Ragulle overvejer at iværksætte en undersøgelse.

HÅNDUD #29 Avisartikel i Silvias husvogn

GADESPEJLET
11. nysne 1198 • Vindhavn

Et rædselskabinet i verdensklasse!

Du har sikkert allerede hørt om Frøken Silvias Rædselskabinet - og det er ikke tilfældigt. Hun er uden tvivl mesteren
over alle i fremstilling af voksdukker. Hendes Rædselskabinet en helt unik virkelighedsnær oplevelse, der ikke kan
sammenlignes med noget andet vokskabinet. Jeg havde den
fornøjelse at opleve dukkerne i foråret, da jeg var en tur i
Vindhavn og jeg kan kun anbefale et besøg. Men det bliver ikke uden en advarsel, Rædselskabinettet viser landets
frygteligeste mordere og forbrydere, så det er ikke hygge, der
venter dig i rædselskabinettes mørke.
- Rigtig gyselig fornøjelse.

HÅNDUD #30 Avisartikel

BORGERAVISEN
23. senregn 1196 • Pallanakar

Tre tiggere
sporløst forsvundet
Inden for en uge er tre
personer forsvundet
fra fattigkvarteret i
Gammelhavn. Det er
velkendte tiggere i
kvarteret, tre pigebørn fra alderen 6 til 10 år, der dagligt tiggede i kvarterets gader. Mandag sidste uge, var
første dag, de ikke dukkede op og ingen bemærkede
det. Men da de heller ikke blev set de følgende dage,
gik den lokale politimester ned til deres sovested under Klinkebroen, men fandt stedet efterladt. Ingen
har set pigerne siden og kvarterts borgere frygter en
forbrydelse.

HÅNDUD #31 Avisartikel i Silvias husvogn
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10. nyregn 1201 • Vaihain

ABRA MAKABRA!

Pressen
mødte
forventningsfulde
op ved åbningen
af Benny Berdinos
og Silvia Lulianas
nyeste tiltag. Det
succesfulde
par
har slået deres
forretninger sammen; Tivoli Berdino og fru Silvias
Rædselskabinet
er nu blevet til det
omrejsende Abra Makabra. Og makabert er det. Det
er tydeligvis fru Silvia, som har stået for udsmykningen. Alt er omdannet til rædselsfulde forlystelser, der
virker over al forstand. Palankarhjulet er blevet til et
Stejlehjul, Eventyrskarusellen er blevet til Dødskarusellen, klovnen Bogo er blevet til kadaverklovnen og
så er der kommet et Monstertelt med uhyggelige trolde, forkvaklinger og menneskeskabte bæster. Der er
ingen tvivl om, at den nye alliance vil give publikum
,hvad de vil have.

HÅNDUD #32 Avisartikel

VAIR E T É

N ox

• 29. senstorm 1201 •
Kaskanne

TIVOLIVINTER
Det er ikke mange måneder siden det ulykkelige uheld, der
kostede Benny Berdino livet,
da han faldt ud af Stejlehjulet og
brækkede halsen. I dag oplyser
Silvia Luliana , ejeren af Abra
Makabra, at de i år vil overvintre ved Kaskanne. Forlystelserne har brug for reparation og
vi har alle sammen brug for at
komme os. Men hun lover os,
at der til næste år vil komme
nye tiltag. Der er altså noget at
se frem til i foråret, når husvognene atter triller ud i landet.

HÅNDUD #33 Avisartikel

