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NIEDOSTĘPNYCH 

MIEJSC

ZAKAZANEZAKAZANE
MIEJSCAMIEJSCA

na świecie

Co upiornego jest w japońskiej wyspie Hashima, że 
wstęp na nią został surowo wzbroniony? Czy amery-

kańska baza wojskowa – Strefa 51 – rzeczywiście ukrywa 
prawdę o istnieniu UFO? Bo jeśli nie, to dlaczego nie 

można tam wejść? Słyszałeś o labiryntach pełnych ludz-
kich kości w paryskich katakumbach? Dla zwiedzających 
jest dostępna tylko ich niewielka część. Niejeden śmiałek 

zapuścił się jednak głębiej, po czym przepadł bez wieści… 
A może chciałbyś wejść do uśpionego wulkanu  
lub dotrzeć na samo dno Rowu Mariańskiego?

A GDYBY KTOŚ CI POWIEDZIAŁ, ŻE MOŻESZ  
POLECIEĆ MAGICZNYM DYWANEM DO ZAKAZANYCH 

MIEJSC NA ŚWIECIE? WSKAKUJ, RUSZAMY!

Odkryj miejsca, o których zobaczeniu 
nawet nie marzyłeś. Dlaczego są  

tak pilnie strzeżone?

Uwaga! Książka napisana  
w duchu przygody.
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BILET W JEDNĄ STRONĘ
Pierwotnie na wyspie kwarantannę 
odbywały ofiary plagi dżumy szalejącej 
w 1793 roku. Do szpitala przyjmowano 
wszystkich podejrzanych o zakażenie, 
aby odizolować ich od osób zdrowych.

SANKTUARIUM
Pierwotnie Poveglia 
zapewniała schronienie 
Włochom uciekającym 
przed barbarzyńcami 
napadającymi na pobli-
skie miasta i miasteczka 
w 421 roku p.n.e. 
Ale w 1379 roku sama 
Poveglia została zaatako-
wana przez wrogą flotę 
i całkowicie opustoszała 
po tym, jak jej miesz-
kańców przesiedlono na 
Giudeccę, kolejną z wysp 
w Lagunie Weneckiej.

SZALONY LEKARZ
Wszystko wskazuje na to, że 
szpitalem psychiatrycznym 
zarządzał „szalony lekarz”, 
który przeprowadzał na 
swoich pacjentach kosz-
marne eksperymenty. Jego 
panowanie szybko jednak 
dobiegło końca, kiedy 
spadł z dwunastowiecznej 
dzwonnicy i zmarł. Według 
legendy został wypchnię-
ty przez złego ducha. 
Niektórzy twierdzą rów-
nież, że aż do dzisiaj w oko-
licy słychać bicie dzwonu, 
który zdjęto dawno temu.

Kiedy już ktoś trafił na 
Poveglię, miał małe szanse, 
że kiedykolwiek ją opuści. 
Na wyspie pochowano 
ponad sto tysięcy osób.

16
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WYSTARCZAJĄCO BLISKO
Odkąd Poveglię zamknięto dla odwiedzających, jest to jedyne 
miejsce w całej Lagunie Weneckiej nieobsługiwane przez 
transport publiczny. Jeśli jednak nie brakuje ci odwagi, mo-
żesz wykupić wycieczkę łodzią i podpłynąć do tego upiornego 
miejsca masowych pochówków.

ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ
W ostatnich latach włoski rząd 
próbował sprzedać wyspę w nadziei, 
że ktoś zechce zamienić szpital 
w luksusowy hotel, ale, o dziwo, jak 
dotąd nikt nie zdecydował się na 
kupno – mimo że to jedna z najpopu-
larniejszych atrakcji turystycznych 
na świecie. Naprawdę niezwykłe…

POWRÓT PRZYRODY
Zamknięty ponad pięćdziesiąt lat 
temu szpital nadal stoi na wyspie. 
Rośliny pokrywają całe budynki, pną 
się po niszczejących murach i prze-
dzierają przez powybijane okna, 
stopniowo pochłaniając rzekomo 
nawiedzone gmachy.

n a n a 
s p r z e d a żs p r z e d a ż
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GDZIE ZATRZYMAŁ SIĘ CZAS

Odkryta w 1940 roku przez czterech nastoletnich 
chłopców jaskinia Lascaux słynie ze swoich 

niewiarygodnych prehistorycznych dzieł sztuki. Wiek 

namalowanych w jej wnętrzu sześciu tysięcy postaci i zwierząt 

oraz grawerunków szacuje się na mniej więcej dwadzieścia tysięcy 

lat. Zostały stworzone przez ludzi pierwotnych. Poruszaj się po 

jaskini bardzo ostrożnie, ponieważ wszystko tam jest tak nietrwałe, 

że w 1963 roku zamknięto ją na cztery spusty. W świetle lampy 

zobaczysz rysunki przedstawiające głównie zwierzęta, w tym jelenia 

szlachetnego, konie, bizona i stworzenia nazywane turami, należące 

do rodziny wołowatych, które wyginęły setki lat temu.

JASKI NIA 
LASCAUX

– Montignac, Francja –
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PIERWSZE UFO
Pierwsze teorie spiskowe dotyczące 
statku kosmicznego zaczęły się pojawiać 
w 1947 roku, kiedy niezidentyfikowany 
obiekt latający rozbił się na ranczu 
w Roswell w stanie Nowy Meksyk. 
Wojsko USA szybko oświadczyło jednak, 
że to tylko balon meteorologiczny.

NIEDORZECZNE TEORIE
Człowiekiem, który wziął pod 
lupę Strefę 51, był Bob (czy też 
raczej Robert) Lazar, autor 
licznych teorii spiskowych. 
Twierdził, że pracował na 
terenie S ‑4, tajemniczego 
poligonu nieopodal Strefy 51, 
gdzie zajmował się inżynierią 
odwrotną latających talerzy 
z kosmosu. Później mówio-
no, że Lazar to oszust, który 
kłamał w sprawie swojego 
zatrudnienia w Strefie 51 oraz 
wykształcenia. Ale mężczyzna 
utrzymywał, że amerykański 
rząd usunął to wszystko z jego 
akt, aby go skompromitować.

TAJEMNICE WOJSKOWE
Według rządu USA w 1955 roku 
wyznaczono ten obszar do testowa-
nia samolotu Lockheed U‑2, nowej 
maszyny rozpoznawczej (szpie-
gowskiej). Ale istnienie Strefy 51 
zostało oficjalnie potwierdzone 
dopiero sześćdziesiąt lat później, 
w 2013 roku. Dlaczego tak długo 
trzymano to w tajemnicy?
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NIEZIEMSKIE 
WIDOKI
Wielu ludzi twierdzi, 
że widziało UFO na 
niebie nad Strefą 51. 
Ale czy wspomniane 
obiekty nie mogły 
być po prostu nowo‑
czesnymi samolotami, 
nad którymi pracuje 
wojsko? Samoloty 
U ‑2 potrafią wznieść 
się o kilka tysięcy me-
trów wyżej od samo-
lotów pasażerskich, 
których piloci bez 
wątpienia nie posia-
dają się ze zdumienia 
na widok tych cudów 
techniki śmigających 
wysoko nad nimi.

RAJSKIE RANCZO
Pracownicy Strefy 51 startują ze specjalnego termi-
nala portu lotniczego Las Vegas McCarran i tam też 
lądują na pokładach nieoznakowanych samolotów. 
Strefę 51 nazywa się czasem rajskim ranczem, aby 
przyjemniej kojarzyła się tym, którzy tam pracują.

SUPERODRZUTOWCE
Strefa 51 leży w granicach Poligonu 
Doświadczalnego i Treningowego Nellis. Do 
testowanych tam samolotów zalicza się 
SR ‑71 Blackbird, potrafiący rozwinąć prędkość 
ponad trzech i pół tysiąca kilometrów na go-
dzinę. Testowano tam również zdobyte przez 
amerykańskie wojsko zagraniczne samoloty 
bojowe, aby lepiej zrozumieć technologię 
wykorzystywaną przez siły wroga.
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REZYDENCJA KRÓLEWSKA

Co roku ponad pół miliona ludzi zwiedza pałac Buckingham, 
oficjalną rezydencję Jej Królewskiej Mości Elżbiety II.  
Ale znajduje się tam jedno pomieszczenie, do którego 

nikomu nie wolno wchodzić. Chodzi o sypialnię królowej.   
Dokładną lokalizację tego pomieszczenia znają wyłącznie pracownicy 

i rodzina władczyni. Nie istnieją również żadne oficjalne zdjęcia ani 

opisy wspomnianej sypialni. Wiadomo jednak, że pałacu Buckingham 

strzeże zarówno wojsko brytyjskie, jak i jednostka Metropolitan 

Police Service, a o spokojny sen Jej Królewskiej Mości dba uzbrojony 

strażnik, który całą noc spędza pod jej drzwiami – oczywiście 

w kapciach, żeby zbytnio nie hałasować. Dlatego stąpaj cicho, kiedy 

zsiądziesz z latającego dywanu – inaczej możesz obudzić corgi.

SYPIALNIA 
KRÓLOWEJ

– Londyn, Wielka Brytania –
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