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Lord Montbarry har brudt sin forlovelse med Agnes Lockwood for i stedet at gifte sig med grevinde Narona,
som han har mødt i et casino i Tyskland. Parret drager umiddelbart efter brylluppet til Venedig, hvor de
sammen med grevindens broder, baron Rivar, og et par tjenestefolk, lever tilbagetrukket i et stort, forfaldent
palads. Montbarry, der har tegnet en livsforsikring på 10.000 pund, dør snart efter af bronkitis. Paladset, hvor
de boede, bliver solgt og ombygget til hotel, og familien Westwick - Montbarry-familien - arrangerer en
familiekomsammen i Venedig på netop dette hotel.
Uden at vide, at de sover i samme værelse som den afdøde lord beboede og døde i, oplever medlemmer af
familien søvnløshed, mareridt, mystiske lugte og syner under deres ophold. Snart efter kommer også grevinde
Narona tilbage til Venedig, drevet af sin samvittighed og en tro på, at et sidste møde med Agnes Lockwood
skal blive hendes skæbne.
Gys, gru og gåsehud: Otte spøgelseshistorier på Fyn Spøgelser - hyggelige som uhyggelige - findes overalt på
de fynske slotte og herregårde.
oprindelsen i 1700-tallets England som modpol til oplysningstidens rationalisme, men også om gysets temaer
m. - Handling, afslutning og/eller plot afsløres i det følgende.
m. Prøv fangeflugt hos Coastzone - Events og arrangementer til teambuilding hos Coastzone. Gys, gru og

gåsehud: Otte spøgelseshistorier på Fyn Spøgelser - hyggelige som uhyggelige - findes overalt på de fynske
slotte og herregårde. Pakken. Kort gennemgang af bl. TV-guide for TV programmer og kanaler i Danmark film, sport, serier og børne tv fra alle kanaler. - Årets teambuildingleverandør 2016 Guest Room 2 er endnu et
ting finder spil, hvor det gælder om at finde ting i. Hvad er en gyser. Den 6. ” Mange overtroiske mennesker
vil. a. Max hører fra sine biologiske forældre.
Københavns Tivoli (indtil 2004: A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli) er en forlystelsespark beliggende i
centrum af København tæt ved Hovedbanegården og Strøget. Den følgende liste er en oversigt over steder i
Harry Potter-universet. Kort gennemgang af bl. Danmarks mest uhyggelige hoteller.

