
DE 3 LYSENDE MÆND
Sted: Hotelhaven

Ærlig talt: der findes en hel del mystiske
personer i den her historie.

Jeg har set de 3 lysende mænd henne i
hotelhaven. De elsker at stå om 
natten der i haven og se ud over 

fjordens vand.
Hvad er de 
ude på?

LINDA
Sted: Lindas hus

Linda er bare lækker.
Det synes jeg.

Faktisk er jeg vildt forelsket.

Lindas ører stritter.
Gør det noget?

Nej!

DEN SORTKLÆDTE KVINDE
Sted: Kvindens værelse på Hotellet

Den mystiske sort-klædte kvinde – 
hun er faktisk omdrejningspunktet

i hele den her frygtelige historie
om Lakridsmanden.

DEN GULE BUS
Sted: Bag Netto

Den gule bus, ja, den ligner de her skolebusser 
der altid er med i amerikanske film. Sådan

lidt kantet, faktisk ret smart.

Den er vigtig. Det er den, der kom med 
lykkeposerne. Og kom med den sortklædte dame. 

Og hvor kom den i grunden fra? Ude fra 
verdensrummet?

JØRGEN
Sted: Jørgens hus

 
Super-Jørgen.
Fodbold-Jørgen.
Lækker-Jørgen.

Jeg skal finde ud af mere om Jørgen.
Han bor tæt på Linda og fodboldbanen.

Er han også forelsket i Linda?

HOTEL
Sted: Hotellet

Hotellet er interessant.
Mange ting foregår på hotellet.

Vi hænger ud i Ølstuen, Peter og jeg,
og ryger cigaretter og spiller billard.

          Hotellet, det ligger midt i byen.
           Det gjorde hoteller altid i gamle

      dage. Lige midt på torvet.

LYKKEPOSER
Sted: Slikmutter

Det var her det hele startede, da Slikmutter
modtog den røde kasse med lykkeposer i.

Jeg tror den er magisk, for når jeg kigger ned i den
ser jeg uforklarlige ting. Og så er der musikken, 
en blå, dirrende musik, der kommer fra kassen. 

Jeg er sikker på, der var flere
lykkeposer tilbage hos Slikmutter,

hvor mon blev de af?

EN FJERN GALAKSE: ”DJÆVLENS MASKE”
Sted: Stranden

Hvad er et sort hul?
Hvordan er Universet skabt? Big Bang?

Verdensrummet er fascinerende, synes jeg.
Jeg sparer sammen til en stærk stjernekikkert.

Væggene på mit værelse er fyldt med
farvestrålende fotos af galakser.

Når der er mørkt om aftenen kan man se
mange stjerner ude på strandengen.

BIBLIOTEKAREN
Sted: Skolebiblioteket

 
Skolebibliotekaren hedder Simone.

Simone har læst alle de tusinde bøger inde 
på skolebibliotekets reoler. Hun drømmer
i virkeligheden om at blive forfatter.

Hun kan godt lide mig, fordi jeg har en
god fantasi. Men hun ved ikke, at jeg slet 

ikke finder på historierne.

For de sker i virkeligheden.

LAKRIDSMANDEN
Sted: Hotellet

     Lakridsmanden bor på Hotellet. Der
           bor han, der synger og danser han.

      
      Der sidder han på ryggen af 

hotelhunden med det smukke navn Schæfer.

Han har to forskellige ansigter, men hvilket
er det gode og hvilket er det onde?

Hop dig klog

LAKRIDSMANDEN 
En interaktiv historieoplevelse af

Er det hende, der står bag
det hele og trækker

i trådene?


