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Хе-Хе! Здравейте, деца, и добре дошли 
в първия брой на „шоу на ужаса“ – 
списанието, което се осмелява да 

отговори на въпроса „кой Ходи там?“.

аЗ съм ужаса и ще бъда ваш водач в това пътешествие 
иЗ дебрите на страХа. първата ни спирка... е салонът 
в дома на грантам... и вие ще Харесате семейство 
грантам, деца. те са от Хората, които биХа откраднали 
блиЗалка от бебе... а после ще я поръсят с арсеник и 
ще я подХвърлят на кучето! но вие продължавайте да 
четете... съвсем скоро ще се ЗапоЗнаете с тяХ...

мислиш ли,  
че тя наистина ще 

се появи, лельо 
силвия?

о-Хо-Хо! 
можеш да си свериш 
часовника по нея, ще 

пристигне точно 
в четири. 

подай ми онеЗи кифлички, 
кас. ама че си лакома. 

оженил си се За голяма 
лакомия, Хенри. Знаеш  

това, нали? кой ще се 
 появи, кас?
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искаш да кажеш, че кас не 
ти е раЗкаЗвала За смаХнатата 

пралеля беделия? главата 
на фамилията? не е ли онаЗи, 

За която се 
говори... 

...че е убила 
баща си. 

да.

говори се, че е раЗбила 
кратуната на стария 

глупак с пепелник. той 
беше истинската глава на 
фамилията, ричард... на 
него дължим богатството 

си, нали така?

и ако това не го 
прави глава на 
фамилията, не 

Знам кое!

тоЗи дърт пръдльо нейтан грантам,
 бащата на беделия, беше по-стар от
 господ, но просто откаЗваше да умре...

 а беделия беше оправдана,
нали Знаеш, 

Хенри.

каЗва се Ханк, 
лельо силвия. 
толкова ли е 
трудно да го 

Запомниш?

раЗбира се, всяко 
семейство трябва 
да има поне една 
мрачна тайна. не 
си ли съгласен, 

Хенри?

каквото и да е 
станало... Ханк... 

старецът Заслужаваше 
да умре! 

той беше чудовище! 
и ако тя действително го е 

убила, мога само да я 
поЗдравя! браво!

кажете, деца... не е ли това прословутата леля беделия, която 
пристига, докато приЗнателното й семейство я обсъжда? май не 
шофира съвсем по права линия, но...

той просто откаЗваше да умре, Хенри. и тормоЗът, 
на който подлагаше беделия... каЗват, че я ревнувал 

ужасно преЗ целия си живот...
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