
CONTRAST 

Goede let’s play.  

Intro: Moon en skylights (lichten/spots) Lyrics lied zijn interessant. Dit is Kat’s song en vertelt 

veel van de thema’s uit act 1: When you left me…. I try not to dream about you.   

Checken: meeste subtitels van acts lijken Cassablance quotes te zijn; directe relatie met film noir.  

 

ACT 1 

 
 

Level opent met sfeervolle illustratie van Dawn in slaapkamer van Didi. Kleurenschema is veelal 

donker met vaak sepia inslag in deze game. Benadrukt film noir/vaudeville thema en surrealisme. 

Weinig verzadigde kleuren behalve in Dawns oufit, wat geel/rood is – onderstreept ‘ Dawn’ .  

 

Eerste “collectible” is een drawing van Mom, dad, Didi en Dawn als schaduw rechts (Shot 1).  

Mamma (schaduw) komt binnen. Tegen Dawn: ‘She’s gonna catch you.’  

Moeder: What are you looking at? (Ziet Dawn niet) 

‘I don’t think she can see you.’ 

Moeder gaat op bed zitten en zegt dat ze een ‘good girl’ moet zijn. Dawn is kennelijk ondeugend. 

‘No sneaking out this time. I’ll get in trouble.’ 

‘Mommy, is daddy ever coming back?’  ‘I don’t know, honey. Maybe some day when he’s ready…’ 

Moeder gaat kennelijk zingen in the ghost note. ‘It’s the most beautiful cabaret’. (Draait rondje) 

 

Didi wil ontsnappen via een ash cart. Eerste puzzel volgt waarin Dawn in een ‘shadow person’ 

verandert en de ash cart naar Didi duwt zodat ze erop kan springen. Doelen worden midden in 

witte fonts op het scherm. Ik spot een foto van Vincenzo op de muur.  

 

 

Collectibles 
1. Didi's drawing of her family 
2. Kat Knight Premièring at the Ghost Note 
3. Newspaper Article: Carmine Bruni Aquitted of Murder for 

Second Time 
4. Department of Child Services Notice: Dereliction of parental 

duties, RE: Dorothy Malenkaya 
5. Check from Johny Fenris to Kat Knight: Insufficient Funds 
6. World's Fair Poster: Featuring The Great Vincenzo 
7. Newspaper Article: The Amazing Vincenzo Hides His Secrets 

in Plain Sight 
8. Due to change in management we are currently closed for 

business 
9. Prison a Release: Johnny A. Fenris, Crime: Passing Bad Checks 
10. Carmine's Debt Book: Johnny Fenris $20 Large 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGbxxmdhvEk


Dawn en Didi hebben zich lange tijd niet meer gezien; Didi vraagt waar ze was en waarom ze 

haar verjaardag had gemist. Daddy had ook haar verjaardag gemist. Puzzelprincipe wordt 

uitgelegd. Door objecten te verschuiven in het licht, worden schaduwen groter of kleiner en zo 

platformen voor navigatie. ‘If I can move this cart you can walk up its shadow, couldn’t you?’  

 

Je bereikt Dawn bij The Ghost Note in ‘invisible friend’ stukje.  

‘I want to be a dancer when I grow up. Or an acrobat, like you. Did you always want to be an 

acrobat? You’re so good. You should be in a circus. Too bad nobody can see you.’ (Is Dawn echt 

een acrobaat? Later blijkt ze goochel assistente te zijn. Didi geeft gedeelde interesses/admiratie 

aan.) 

 

Puzzel: Spotlights op band richten. 

 

Liedje: House on fire.  

Lyrics passen bij dysfunctioneel gezin. (You’re in my past, Joe. I got my fill. […] There’s no one 

happy in a house on fire, why do I stay?) Vader komt langs. Je gaat eavesdroppen bij haar en Kat. 

Zij heeft hem uit het huis geschopt. ‘You think you’re just gonna jitterbug your way back into our 

lives with a lot of sweet talk?’ Hij belooft dat de dingen beter gaan zijn. 

 

(Credits/doel ‘follow Johnny met linksboven Act 1’: Heet de act nu invisible friend of ‘of all the 

gin joints’ (Cassablanca ref) of dat een subdeel van de act?)  

 

Je volgt Johnny naar The Excelsior, het hotel waar hij verblijft. Vader blijkt ontmoeting met 

Vincenzo ‘the World-famous illusionist’ te hebben. Johnny wil film footage van Vincenzo’s act 

lenen maar hij wil dat niet. ‘It’s my new act and it’s top secret!’ Hij is wereldbekend, zegt hij zelf, 

maar de investors kennen hem niet en willen footage zien voordat ze Vincenzo bij hun circus 

willen. ‘If your investors don’t know me, they’re not in show business.’  

De mannen troeven elkaar af. Vincenzo zegt dat mensen hem zeggen Johnny niet te vertrouwen. 

‘And I’ve asked around about you, Mr. Amazing,’ antwoordt Johnny. ‘You’ve got a few debts. 

Which I think is why you’re going to perform at my opening night at the circus.’ (deze quote 

moet ik even nalopen.) Vincenzo dringt aan op geld, om specifiek te zijn cash, om zeker te weten 

dat hij echt betaald wordt door Johnny.  

 

 
 

Goal: Je gaat film reel bezorgen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rgq0wF_ByO8


 
Let op de poster van Kat met haar volledige naam en ghoste note announcement. Je bezorgt film 

reel en draait hem af. Didi gaat naar Johnny. 

 

 
Hij legt uit dat het circus alles gaat oplossen.  

 

 
 

Didi antwoordt: The amazing Vincenzo en Johnny beaamt dit. ‘You shouldn’t be out this late. I’m 

gonna bring you home.’ Dan komen de investors binnen met Italiaanse namen, het blijken 

mobsters. ‘Didi,  you have to get out of here.’ De investors bedreigen hem dat hij Vincenzo in het 

circus moet hebben, dat anders hun geld voor niets geïnvesteerd is. Ze slaan hem in elkaar en 

Didi dwingt je de film te laten zien. Ze zijn niet echt onder de indruk en willen zijn vrouw 

ontmoeten. (dreigement.) Carmine en zijn goons ontmoet je weer in Excelsior. Carmine legt uit 

dat je een man zijn vruow moet kennen, dat je dan meer druk kan uitoefenen. Dat heeft hij van 

zijn eigen moeder geleerd.  

 

Puzzel: Naar de Fifth Floor van Excelsior (via hendels/liften/platformen) 



Kat is bij johnny op de kamer en niet onder de indruk. Johnny zegt dat hij investors heeft. ‘They 

the ones who broke your finger?’ vraagt zij. Later: ‘You’re a carrousel of broken dreams. You 

keep coming around and around.’   

 

Als Johnny haar blijft lastig vallen, trekt Kat haar gun. Hij zegt dat ze prima kan schieten omdat 

hij toch al two holes in his heart heeft, where you and didi used to be. ‘What do you want with 

Didi? You’re not even her real father!’ ‘Do you think Vincenzo’s real? All he ever gave Didi was 

her cute little nose.’ Als hij door blijft gaan, zet ze de gun op haar slapen. Didi intervenese en 

vraagt wat ze doet. Zij wimpelen het af als een toy gun. Didi smeekt dat Johnny terug mag 

komen, maar Kat zegt dat zij het eerst goed moet maken met de slechte mensen waar hij mee 

omgaat. ‘Maybe I need my family to make good.’  

 

 

ACT 2 

 
 

Deze act gaat over het circus repareren. Vincenzo en Johny maken ruzie over de betaling van 

Vincenzo en de kapotte ritjes. Het zijn wat ‘wrinkles to iron out’. Je fixt the rides. ‘Don’t think I’ll 

be some sort of shiny bubble who lures people into your… scrap yard’. Dawn vindt hem mean.  

 

Uiteindelijk is je vader trots op alle gerepareerde dingen en geeft Vincenzo zijn geld. Vincenzo: 

‘Provide the audience, Mr. Fenris, and I’ll provide… the amazement.’ Hij vraagt waarom je 

doorzet. 

 

 
 

 

 

 

1. Picture of Johnny 
2. Eviction Notice: To Katherine Malenkaya from Law 

Offices of Dewey & Howe 
3. Letter from Kat to Child Services: Please don't take 

my daughter away 
4. Picture of Johnny's a Family: We are counting on you 

Johnny, Love Sal 
5. The Pirate Ship needs maintenance or else it will jam 
6. Pirate Ship Maintenance Book: Lubrication points for 

roller bearing  



 

ACT 3: 

 
We gaan naar Vincenzo’s workshop in the clock tower – art deco, metropolis, steampunkesque. 

Gadgets, trinkets, en mechanical stuff everywhere. Art deco scrolls, classic stairs etc. 

 

Puzzel: Solar machine en andere devices in workshop aanzetten en platformen 

 

Collectibles: newspaper, etc.  

Door de klok ontmoet je Vincenzo. ‘I didn’t ask for a child, all right?’ ‘You didn’t want… a child?” 

‘I’m a busy man. My apparatuses are….precise. They take months to hone.’  Hij vertelt over zijn 

drukke leven en aankomende tour. Zij zegt dat ze hem kan helpen maar hij zegt dat ze een van 

zijn apparaten heeft stukgemaakt. 

 

(Ze stelt zich voor als Didi Malenkaya. Didi Malenkaya betekent Didi the small one.) 

Kat komt Didi halen voor de show. 

 

 
 

Je gaat de lichten aanzetten en vindt veel vreemde objecten over multiverses. Wat is dit? Deze 

family tree is interessant. Even opzoeken of daar misschien ook de namen van de 

krantenartikels instaan. Waarom staat er een vraagteken bij Didi? 

1. (-6) Newspaper Article: Missing Illusionist Sought In Affair of Missing 
Assistant 

2. (-10) Picture of Vincenzo & Dawn: Exposition Universelle 1900 
3. (-3) Newspaper Article: Illusionist Cancels Shows, No Reason Given 
4. (-5) Picture of a girl's shadow beside a woman walking down the 

sidewalk. 
5. (-4) Lecture By Dr. William James: Investigations Into the Multiverse Via 

Mystical Experiences 
6. (-2) Science Pictures (optic diagram with skeleton on right) 
7. (-7) Picture depicting the shadow dimension's effect on world 
8. (-8) Science Picture (light source with man and his shadow) 
9. (-9) Picture projecting skeleton to a shadow 
10. (-1) Science Picture (4 images: skull, head, bird, bird, a shadow) 

  



 
 

 

Puzzel: Doe de lichten aan en ga door de werkplaats. Je vindt hier veel over Dawn qua 

collectibles en over schaduwen/science. 

 

Theater of unreal start als alles werkt. 

‘—Ladies and gentlemen! A physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be 

the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What are dreams 

in our world, may be reality in those; to citizens of these other worlds, we are shadows. 

This appears to you to be an ordinary box, but it is actually what we call a tesseract, or an 

octochoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in… but along its fourth 

dimension. [ erkomen dingen uit zijn hoed]  I can take out surprising things. [hoed veranderd in 

klein beestje] Things that are familiar, and yet… strange. But in this world of shadows what 

seems familiar, may be dangerous. [beestje krijgt grote claws] What you don’t know can hurt 

you. [ hij steekt de creature neer] But what frightens you can also turn into something of 

surpassing beauty… [ beest vliegt weg via vleugel klauwen] If only you understand it. Thank you, 

thank you very much. Goodbye.  

 

Closure, langs de schaduwen omhoog.  

‘I want you to meet the little girl who turned the lights back on.’ I fixed the puppet show too and 

the pirate ship. ‘you fixed the pirate ship?’ ‘It was only a little broken.’ ‘See! She’s almost as smart 

as you,’ zegt Johnny. Of course, she’s brave too. 

‘What’s that supposed to mean?’ vraagt Vincenzo. 

‘That you’re rich, famous…and afraid of a little girl.’ 

‘What would you have me do, mr. Fenris? Take her on my world tour? Take her to Shanhai, and 

Istanbul and those other filthy, and dangerous cities as some sort of apprentice?’  

Hij zegt dat ze hem nodig hebben, Vincenzo. Die zegt dat ze Johnny nodig hebben, maar Johnny 

vindt ziczhelf een ‘walking calamity’.  

Vincenzo zegt: ‘he nearly got himself killed, to get you back. I wouldn’t do that for anybody.’ 

Vincenzo richt zich tot Didi ‘I bet you can get to Shanghai on your own steam’. 

(Hij verandert in vlees, maar op diezelfde manier als Dawn in een schaduw verandert. I thought 

only Dawn could do that suggereert dat het misschien andersom is, dath ij in een shaduw 

veranderd ipv vlees) 

 

Is dit spel vanuit Dawns point of view, zoals het Einstein stuk suggereert? To them we are 

but shadows?  

 



 

DETAILS OBJECTEN ACT 3: 

 

Picture depicting the shadow dimension’s effect on World. (We zien een vrouw lopen, 

speculaties over effecten van de schaduwwereld. Maar tegelijk heeft de fysieke wereld effecten 

op de schaduwwereld, toch? De twee foto’s zijn voor interpretatie vatbaar; de tweede bevat 

weinig schaduwen.  

 

Missing illusionist saught in affair of missing assistent: 

Mr. Artur Iliescu en Miss Aurora (dawn!!!?) Rose worden gezocht. Mr. Illiescu is well-known for 

making his pretty assistants diappear and reappear. On the evening of October 23, however he 

neglected to fulfill the second part of his act.  // His belongings remain in his room, and, 

mysteriously, the maids report that some of his clothes have been displaced by a party or parties 

uknown. Persons in possession of information in regards to the whereabouts of Mr. Iliescu, or of 

Miss Rose, are requested to inform the Yard.  

 

Picture of Vincenzo & Dawn  

Deze vintage poster is wel een weggever; er staat ook letterlijk Vincenzo. (Koppel dit aan quote, 

is dit wel echt je naam?)  

 

Illusionist goes dark, but the lights are still on. 

Fans of the unreal have long been waiting for The Amazing Vincenzo to come to Glastonbury. 

Early this Spring, the Strode Theatre announced a string of ten performances by the increasingly 

famous illusionist this July. Unfortunately, rather than making things disappear and reappear, as 

is his wont, the Strode has announced that the young magician will not be appearing at all. No 

reason was giving by the Strode or by representatives of Maestro Vincenzo.  

 

Lecture by Dr. William James: 

Author of a pluralistic universe and the meaning of truth. Hij is voorzitter van ‘physical research’ 

society.  ‘The astronomically visible universie is but one possibiltiy. Other universes may exit 

that parallel our own. The set of all possible universes is the multiverse. What significance does 

the multiverse hold for epistemology and eschatology? Do new universes spring into existence 

as a consequence of free will? Can entities cross over between parallel universes? Dr. James will 

also detail his investigations into the multiverse via mystical experiences and experiment with 

nitrous oxide and peyote.  

 

Department of child services letter: 

‘It is of particular concern that, when found, Dorothy seemed to be having a conversation with a 

nonexistent person. A mentally disturbed child such as Dorothy needs devoted care. If you 

cannot provide it, I will, regretfully, be forced to take action.  

 

Non-collectible: 

Family tree: Notes met ´received excorism´ ´admitted to asylum´  en vraagtekens bij mensen die 

mogelijk ook suspect zijn/gek (of dus connecties met shadow world hebben) Bij Didi staat een 

vraagteken  

 

 



INTERPRETATIES 

 

Fan theorieën: 

Steam: users verwart over multiverse, meesten houden op bij gedachte dat ze de assistente is 

van Vincenzo, anderen die denken dat Dawn haar moeder is. (lijkt me bijna 

onmogelijk/onlogisch) 

 

http://pixelimperfect.com/2014/02/21/contrast-a-tale-of-insanity-or-magic-illusion-and-

different-dimensions/  

 

 

 

Thema’s: 

- Is Dawn echt of nep? Imaginary? 

- Act 3: Hoe verhoudt de shadow world zich tot echte wereld? Wat is de ontologie van de 

schaduwwereld? 

- Was Dawn Vincenzo’s assisente? 

- Is zij Aurora? Aurora betekent Dawn, dus klinkt logisch/ 

- Fan theorien dat zij haar moeder is op Steam en elders. Dat lijkt lastig, oa omdat Dawn 

vrij vroeg vermist raakte en de poster van haar en Vincenzo uit 1900 dateert. De family 

tree noemt Kat ook als haar moeder . 

- De scene bij de lighthouse is erg meaningful. Dawn springt omhoog langs schaduwen die 

fragmenten van de game echoen. Deze memoryscape is interessant vormgegeven 

wanneer uiteindelijk een deel van de muur wegvalt en Dawn over objecten moet 

springen uit het huis en van het circus zoals ballonnen. Dit is geen echte setting, maar 

een surrealistisch fragment. De ouders lijken haar te adresseren en de speler, niet Didi. 

‘you’re not even her real father!’ ‘I missed you so much ’Uiteindelijk komt Dawn aan bij 

het licht en zet het aan  

- Wiens p.o.v. is dit? 

- De fysieke gelijkenis tussen beide figuren is striking en we moeten niet vergeten dat er 

een vraagteken bij Didi staat. Kan Didi ook tussen de schaduwen doorgaan? Is Didi 

Dawn? Is Dawn Didi? Interesse in goochelen etc en dingen fixen geeft die suggestie wel. 

Zijn ze gespleten? 

http://pixelimperfect.com/2014/02/21/contrast-a-tale-of-insanity-or-magic-illusion-and-different-dimensions/
http://pixelimperfect.com/2014/02/21/contrast-a-tale-of-insanity-or-magic-illusion-and-different-dimensions/

