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Halloweenia vietetään lokakuun viimeisenä päivänä ja ihmiset ympäri maailman hiljentyvät
kertomaan ja kuulemaan kummitustarinoita.
Useilla kaupungeilla ja hotelleilla on omat kauhutarinansa, joista verkkovarausten
asiantuntija Hotels.com kokosi joitain maineikkaimpia.
Helsinki, 29. lokakuuta, 2015 – Hotels.com TM listasi kohteet, joissa matkaajan kannattaa
pitää korvansa ja silmänsä auki, jos uskoo yliluonnolliseen. Kovahermoisimmat voivat valita
hotellikseen sellaisen, jossa kerrotaan asuvan astetta jännittävämpiä vieraita…
New Orleans
Louisiana on kauniiden, mutta aavemaisten suoalueiden koti. Väitetään, että Manchacin suolla
vaanivat cajun-tarujen ihmissutta muistuttava Rougarou ja paikallisen voodoopapitar Julia
Whiten haamu. Hänen kerrotaan kerran lausuneen: “Jonain päivänä kuolen ja vien teidät kaikki
mukanani.” Tarinan loppu on hyytävä: kun Whiten hautajaispäivä viimein koitti, hurrikaani iski
seudulle kylväen tuhoa, koituen satojen ihmisten kohtaloksi.
New Orleansin hotelli Monteleone on kuuluisa lapsena hotellissa kuumeeseen menehtyneen
Maurice Begeren aaveesta, joka väitetysti ilmestyi vuosia myöhemmin hotellissa vanhemmilleen.
Hotelli Bourbon Orleansissa puolestaan kummittelevat useat lapset. Aiemmin paikalla sijaitsivat
luostari ja orpokoti, joihin iskenyt keltakuume-epidemia vaati monta uhria. Tarinan mukaan
kuudennessa kerroksessa kuullaan usein kevyitä askeleita, joiden uskotaan kuuluvan käytävillä
pallonsa kanssa leikkivälle tytölle.
Washington D.C.
Eräs Yhdysvaltain pääkaupungin kummitelluimmista rakennuksista on Octagon House. Talossa
muun muassa kaikuu kutsukellojen kilinä, joilla talonväkeä palvelleiden orjien haamut ilmoittavat
läsnäolostaan. Hotelli Hay-Adamsissa vaaniva aave on tarun mukaan historioitsija Henry Adamsin
vaimo Clover, joka riisti itseltään hengen – tai murhattiin, riippuen keneltä kysyy. Henkilökunta
on usein kuullut naisen itkua, jota eivät kykene paikallistamaan.
Omni Shoreham Hotelin sviitti 870 on myös hyytävässä maineessa. Huoneisto oli ennen omistaja

Henry Dohertyn koti, mutta hän ei kestänyt asua siellä pitkään: ensin perheen sisäkkö kuoli
epäselvissä olosuhteissa ja pian tämän jälkeen Dohertyn vaimo ja tytär. Haamut eivät jättäneet
sviittiä rauhaan Dohertyn jälkeenkään: huoneen ovien kerrotaan avautuvan ja sulkeutuvan sekä
valojen syttyvän ja sammuvan itsestään. Tätä sattuu usein neljältä aamuyöllä, samaan aikaan
jolloin sisäkkö aikoinaan menehtyi…
Edinburgh
Edinburghin yksi karmaisevimpia paikkoja ovat niin sanotut South Bridgen holvit. Kyseessä on
South Bridge -sillan alla oleva alue, jossa sijaitsi aikanaan tavernoja ja köyhälistön asumuksia.
Kaupungin sadevesi ja jätteet valuivat usein ahdistaviin, pimeisiin holveihin, tehden niistä
synkän ja vaarallisen paikan. Huhun mukaan uhrinsa lääkäreiden tutkittavaksi myyneet
sarjamurhaajat William Burke ja William Hare vaanivat holveissa 1820-luvulla.
Scotsman Hotelin tarina on mystinen, mutta vähemmän pelottava. Hotelli oli ennen Scotsmanlehden toimitus ja kuuleman mukaan siellä kummittelee entisiä lehtityöntekijöitä: ikuista
työvuoroa on jäänyt jatkamaan muun muassa haamupainaja.
Lontoo
Brittimetropolilla on pitkä historia – ja pitkiin historioihin usein kuuluu verenvuodatusta. The
Tower, historiallinen aatelisten ja kruunun vihollisten vankila, on eräs eniten hirveyksiä
kokeneista rakennuksista. The Towerissa on muun muassa nähty kuningas Henry VIII:n teloitettu
vaimo Anne Boleyn, joka vaeltelee tornissa kirjaimellisesti päättömänä. Whitechapelin alueella
voi puolestaan aistia enemmän lähihistoriaan kuuluvaa kauhua, sillä seutu oli pelätyn ViiltäjäJackin toimialuetta.
The Langham puolestaan on maineeltaan eräs yliluonnollisimmista hotelleista maailmassa. Ehkä
siksi monet kirjailijat ovat halunneet yöpyä siellä: Langhamin vuoteissa ovat nukkuneet – tai
levottomasti lakanoissa pyörineet – niin Oscar Wilde kuin Arthur Conan Doylekin. Majatalon
oudoin paikka lienee huone 333. Vuonna 1973 BBC:n toimittaja havaitsi huoneessa valopallon,
joka otti hitaasti viktoriaanisesti pukeutuneen miehen muodon. Toimittajaparan hermot pettivät
hahmon lähestyessä häntä kädet ojennettuina, jolloin tämä ymmärrettävästi pakeni.
Pariisi
Pariisi mielletään usein rakkauden kaupungiksi. Mutta sen katujen alla piilee 300 kilometriä pitkä
maanalaisten tunneleiden verkosto: Pariisin katakombit. Kuolleita alettiin haudata katakombeihin
1700-luvulla hautausmaiden täyttymisen vuoksi. Nykyään osa tunneleista on avoinna yleisölle,
jonne järjestetään myös ohjattuja kierroksia. Heikkohermoisten kannattaa kuitenkin muistaa,
että monet ovat kertoneet kokeneensa siellä yliluonnollisen läsnäolon – hurjimmat tarinat
kertovat aaveiden koskettaneen tai kuristaneen vierailijoita.
Painostavan retken maan alle jälkeen voi rentoutua taivasalla. Mutta jos aidosti kaipaa muutosta
tunnelmaan, Parc Montsouris ei ehkä ole sopivin valinta. Alue on nimetty Isaure de Montsourisin
mukaan, jonka rosvot murhasivat vuonna 831 ja joka tarinan mukaan edelleen kummittelee
puistossa. Parc Montsourisin mainetta tuskin parantaa se, että siellä testattiin aikoinaan
pahamaineista giljotiinia.
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