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Vi befinder os i Sverige i 1494. På godset Saxegård, som ejes af familien Dufva, er den eneste arving, den
15-årige Agnes, gifteklar.
Et dagsridt fra Saxegård ligger godset Kullagård, som ejes af den 20-årige Alexander Falck. Begge hans
forældre er døde af lungebetændelse – eller det er i hvert fald, hvad han har fået af vide.
Under et stort bal kommer Agnes og Alexander til at sidde ved siden af hinanden – og de bliver straks
forelskede og går i gang med at planlægge bryllup.Men der er noget mystisk ved det hele. Det viser sig
nemlig, at det segl, som symboliserer Alexanders gods, er Satans pentagram, og at hele hans familie, uden
Alexanders viden, åbenbart har dyrket det onde ...
Forbandelsen er nr. 1 i Saga Borgs serie Blodbrødre.
og lørdag d. Den berygtede kaptajn Kidd er blevet forbandet af … Directed by Takashi Shimizu.

Totter. Fra 2012. Og jeg nyder hvert et sekund af mit liv. 4. Fede filmoplevelser for dig og dine venner Et
godt og billigt tilbud til byens børn og unge i alderen 3-14 år, hvor de kan opleve filmmediet i fællesskab med
andre. Den nye ring i Odins by DER RING DES NIBELUNGEN Dirigent: Alexander Vedernikov Instruktør:
Annechien Koerselman Richard Wagner: Das Rheingold / Die Walküre / Siegfried / Götterdämmerung
Børnehjælpsdag og loppemarked Fredag d.
maj 2018. A mysterious and vengeful spirit marks and pursues anybody who dares enter the house in which
it resides. Morethanaclub. kr. og lørdag d. Den berygtede kaptajn Kidd er blevet forbandet af … Directed by
Takashi Shimizu. Klovn havde premiere i 2005. Søndag døde den 62-årige Bee Gees-legende omgivet af
familien Klovn er en dansk sitcom om stand-up-komikerne Frank Hvam og Casper Christensens liv. maj
2018. Og jeg nyder hvert et sekund af mit liv.

