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Skæbnen er en cirkusdirektør, som rejser omkring i Europa 
og fornøjer sig med at teste menneskene.

En lang krig har hærget Europa, og de overlevende 
soldater vender hjem med ar på sjælen, herunder officeren 
Kaspar.

I en lille landsby møder han Max. Max er byens 
mesterskytte, men han skal dagen efter aflægge et 
altafgørende prøveskud for at få jobbet som skovridder og 
blive gift med sin elskede Agathe. Max kan under dette pres 
pludselig ingenting ramme, og byens indbyggere mobber 
ham.

Kaspar fortæller Max om frikugler:
Kugler, der på magisk vis altid træffer deres mål. Kaspar 
tilbyder at hjælpe Max med at skaffe sådanne kugler i
Ulveslugten samme aften. Kaspar kender betingelserne for 
at bruge kuglerne: Hver syvende kugle rammer ikke sit mål, 
men dét, som Skæbnen ønsker.

Agathe venter med sin veninde,
Ännchen, på Max. Et portræt af Agathes forfader, som 
indstiftede prøveskydningerne, er faldet ned og har ramt 
Agathe, og hun tager det som et ondt varsel. Max kommer 
og fortæller Agathe en løgn: Alt er gået godt, og han må til 
Ulveslugten for at hente et dyr, han har skudt.

Max møder Kaspar i Ulveslugten ved midnat. For at indvie 
de syv kugler skal Max skyde syv gange. Max gribes af 
overmod, men den syvende kugle viser sig at kræve en høj 
pris. Max vil have frikuglerne for enhver pris og sælger sin 
sjæl.

Kaspar og Agathe drømmer begge. Kaspar 
drømmer, hvordan han mistede sin sjæl, da han i krigen 
selv slog ihjel for første gang. Agathe drømmer, at Max har 
gjort noget forfærdeligt for at vinde hende, og hun gribes 
af angst for den forestående dag.

Ännchen minder Agathe om, at hun må spille sin rolle 
som brud, og hun og byens piger gør Agathe klar. Fyrst 
Ottokar er kommet for at overvære prøveskydningen. Men 
i samme øjeblik som Max skyder – med sin syvende kugle 
– forstår både han og Agathe, at Skæbnen styrer hans 
kugle mod hende som mål i stedet for den due, Max skulle 
ramme. Det er prisen, de betaler, for hvad han har gjort.

Agathe overlever. Kaspar forstår, at Skæbnen har spillet 
ham et puds, og at han selv er fortabt. Skæbnen beordrer 
Ottokar at tilgive Max og opfordrer byens indbyggere til 
at stoppe med at gøre sig til dommere over andre, men 
i stedet at gribe i egen barm. Men kan det, som er sket, 
gøres ugjort?


