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harlottesville w Wirginii to piękne miasto uniwersyteckie. Ma swoją długą historię
i własne legendy. Jedną z takich legend jest opowieść o sześciu skautach i wiedźmie z plantacji Dunlora, jednej z najstarszych posiadłości w okolicy. Od czasu
powstania w 1730 roku jest własnością jednej rodziny. Według miejscowej legendy pani
domu, która była jego właścicielką w 1900 roku, zajmowała się czarną magią. Ludzie
nazywali ją wiedźmą, bali się jej potwornie i woleli nie wchodzić jej w drogę. Inna legenda głosi, że kobieta umarła w tym domu, a jej duch w nim pozostał. Położone za posiadłością lasy były przepiękne, ale nikt z miejscowych się tam nie zapuszczał. Podobno
w latach dwudziestych do lasu w pobliżu Dunlora Mansion przybyła sześcioosobowa
grupka skautów. Nie pochodzili z Charlottesville, więc nie słyszeli o wiedźmie. Rozbili
obóz. W nocy drużynowego obudziły hałasy. Poszedł do kolegów, ale ich namioty były
puste. Przerażony zaczął ich szukać. Pobiegł w kierunku posiadłości. W jednym z okien
świeciła się świeca. Wszedł do domu, ale nie znalazł kolegów, za to zobaczył wiedźmę.
Uciekł, krzycząc, a przed domem zobaczył sześciu swoich kolegów zalanych krwią.
Każdy z nich miał rozcięty brzuch, ze środka wylewały się wnętrzności. Drużynowemu
nikt nie uwierzył, spędził resztę życia w szpitalu psychiatrycznym. Jednak miejscowi
twierdzą, że teraz okoliczne lasy nawiedzają duchy sześciu zamordowanych skautów…
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