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dynburg jest uważany za jedno z najpiękniejszych miast
europejskich i jednocześnie za… najbardziej nawiedzone. Edynburskie podziemia są osobliwą atrakcją dla
turystów – ukrywają ponure historie z przeszłości i budzą mroczne
skojarzenia. Podziemne przejścia, dawne piwnice, duszne krypty były w osiemnastym i dziewiętnastym stuleciu zamieszkiwane przez miejską biedotę.
Warunki, w jakich żyli ci ludzie, mroziły krew w żyłach. Wreszcie wybuchła
tam epidemia… Później podziemia stały się kryjówką najgorszych bandziorów
i morderców, a także miejscem wielu zbrodni. Najsławniejszymi przestępcami
byli William Burke i William Hare, seryjni mordercy. Polowali na swoje oﬁary
w podziemiach, a potem dostarczali zwłoki do szkół medycznych. Rozwijające
się w tamtym czasie uniwersytety medyczne nieustannie zmagały się z problemem niewystarczającej liczby zwłok potrzebnych do przeprowadzenia sekcji
podczas zajęć akademickich. Lekarze byli zdesperowani i za każde dostarczone
ciało płacili od ręki, nie pytając o jego pochodzenie… Z kolei turyści opowiadają o paranormalnych zjawiskach mających miejsce w podziemiach – zjawach,
dziwnych odgłosach. Twierdzą, że słychać tam krzyki, kroki, płacz dzieci…
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