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iegdyś izolowano w nim więźniów, dzisiaj uznawany jest za
jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Ameryce, a nawet
na świecie. Mowa o budynku Eastern State Penitentiary
w Filadelﬁi w stanie Pensylwania. Budynek zaprojektował John
Haviland, a oddanie do użytku nastąpiło 25 października 1829r.
W tamtym czasie było to najnowocześniejsze i najdroższe więzienie
w USA, a najprawdopodobniej również na świecie. Było wyposażone w centralne ogrzewanie, spłukiwane toalety i bieżącą wodę.
Każda z cel miała małe przeszklone okienko na suﬁcie, które
nazywane było „okiem Boga” i miało uświadamiać osadzonym,
że są obserwowani przez cały czas. Kontakt między więźniami
był zakazany, a jedyną dostępną lekturą była Biblia. W ramach
kary ściany w celach krnąbrnych więźniów malowano na czarno
i zasłaniano okna, by panowała tam całkowita ciemność. W więzieniu stosowano także inne tortury i brutalne kary. Powszechne
były załamania nerwowe i choroby psychiczne. Skazani popadali
w szaleństwo. Niektórzy wierzą, że duchy byłych więźniów zostały

tam na zawsze. Według wielu świadków w opuszczonym więzieniu
dzieją się dziwne rzeczy. Pojawiają się znienacka cienie o ludzkim
kształcie, widmo zamieszkujące wieżę strażniczą, przerażający chichot dochodzący z celi nr 12, wynurzające się z ciemności
twarze w celi nr 4, a także odgłosy kroków dochodzące z pustych
korytarzy… Obecnie więzienie stanowi atrakcję turystyczną.
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