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amek Frankenstein wybudowany w XIII wieku na wzgórzu Odenwald, około 5 km na południe od miasta
Darmstadt, od dawna owiany jest tajemniczymi legendami. Najbardziej znanym mieszkańcem zamku był pod
koniec XVII wieku niejaki Johann Konrad Dippel, alchemik
i ﬁzyk. Zajmował się on produkcją eliksirów i przeprowadzaniem eksperymentów na ludzkich i zwierzęcych zwłokach.
Wszystko w celu rozwikłania zagadki nieśmiertelności. Destylując rogi, krew, skórę i kość słoniową, wyprodukował „olej
Dippela”. Był zdania, że ta czarna mikstura jest „eliksirem
życia” i można ją stosować do leczenia wielu chorób – zarówno padaczki, jak i przeziębienia. Wierzył w zdolności do przenoszenia duszy z jednego ciała do drugiego (z wykorzystaniem
lejka, węża i smaru). Zmarł na udar mózgu w 1734 roku,
chociaż spekulowano, że został otruty. To właśnie Johann
Konrad Dippel był podobno pierwowzorem postaci dr Frankensteina z powieści Mary Shelley „Frankenstein”. Jednak

pisarka (mimo że podróżowała po regionie Renu, w pobliżu
zamku, w 1814 roku, cztery lata przed publikacją powieści
„Frankenstein”) nigdy nie potwierdziła, że zamek lub historia
Dippela były jej inspiracją do napisania książki.
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