Hiszel a szellemekben és a nyughatatlan kísértetekben? Olykor te is
érzed, hogy a legendás helyszíneken járva téged is megérint a
történelem szele? Utazz el képzeletben a világ legijesztőbb vidékeire,
és borzongj velünk együtt egy kicsit!

Leap Castle - Írország
Ez a kastély első helyen szerepel a bizarr helyek toplistáján. A baljós épületet a XV. század végén az
O'Bannon család építtette, majd az épület az O'Carroll família tulajdonába került. A családfő halála után
vetélkedés tört ki a hatalomért, amely a két Carroll testvér harcában tetőzött. Az egyik fiútestvért - aki pap
volt -, brutálisan meggyilkolták a kastély kápolnájában a család és a másik testvér szeme láttára. A
kegyetlen tett emlékét őrzi ma a Véres Kápolna elnevezés. Később a kastély egy részét börtönként is
használták, és számos kivégzést is végrehajtottak az ódon falak között.

Miért félelmetes a hely?
A kastélyban - a legenda szerint - ma szellemek tanyáznak, akik közül a legrémisztőbb egy Elemental
nevű erőszakos, púpos, rothadó hús-és kénszagot árasztó kísértet. A kastély renoválása közben a
munkások rábukkantak a várbörtönre is, amely csak a föld alatt közelíthető meg egy tolóajtón keresztül.
Ide lökték be azokat, akikre fogság várt, majd a szerencsétleneket otthagyták meghalni. A kutatók
rengeteg emberi maradványt és kínzóeszközöket is találtak a Leap Castle várbörtönében.

Szörnyű katasztrófák áldozataivá váltak... Az utasok és a személyzet
mind a tengerbe veszett... A tengerészek a mai napig találkoznak

kísértethajókkal a nyílt tengeren. De ennyi elég is a rémmesékből,
inkább olvasd el a híres szellemhajók igaz történetét.

LADY LOVIBOND
Nem véletlenül mondogatják a vén tengeri medvék, hogy a nők balszerencsét hoznak, ha a fedélzetre
lépnek. Az angol Lady Lovibond 1748. február 13-án, pénteken süllyedt el a Goodwin-zátonynál, az
angliai Kenttől keletre. A homokzátony és környéke veszélyes hajózási útvonal, apálykor több hajóroncs
maradványa is feltűnik egy-egy régi szerencsétlenségre emlékeztetve.

A Lady Lovibond tragédiáját azonban nem egy baleset, hanem szerelmi dráma okozta. A legenda szerint
a vitorlás kapitánya, Simon Peel és ifjú neje, Amanda az esküvőjüket ünnepelték a hajón, Londonból
Portugáliába tartva. A szép arába azonban az elsőtiszt, John Rivers is beleszeretett. Rivers
féltékenységében megölte a kormányost, majd maga vette kezébe az irányítást és a hajót egyenesen a
zátonyoknak vezette. A balesetet senki sem élte túl. A Lady Lovibond roncsai azonban nem kerültek elő,
ötven évvel később, 1798. február 13-án azonban egy kapitány látni vélte a sértetlen szkúnert, sőt, a
fedélzeten mintha az ünneplőket is hallotta volna. A legenda szerint azóta a szerencsétlenség minden
ötvenedik évfordulóján feltűnik a szellemhajó, utoljára 1948-ban látták a Lady Lovibondot.

