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ą takie miejsca, które otacza zła sława, i o których krążą
niesamowite legendy. Jednym z takich miejsc, które budzą
niepokój jest masyw Untersberg, który stanowi najbardziej
wysunięty na północ masyw Alp Berchtesgaden. Ma wysokość
1972 metrów n.p.m. Od wieków ludzie wierzyli, że masyw
Untersberg jest miejscem nawiedzonym. Lokalne opowieści
dowodziły, że można tu spotkać demony, zjawy, duchy i dziwne istoty. Podobno żyją tu nawet dawne zaginione cywilizacje.
Sugeruje się, że w tym miejscu można przenieść się do innego
wymiaru. Legendy mówią, że w Untersberg występują dziwne
anomalie czasowe i przestrzenne. Ludzie, którzy odwiedzali
tę okolicę ginęli bez wieści, badając jaskinie pod tym pasmem
górskim. Inni znikali, by pojawić się w zupełnie innym miejscu. Jeszcze inni doświadczali luki w czasie, spotykali karłów
lub przybyszy z innego świata… Nikt nie wie, jakie tajemnice
naprawdę kryje w sobie masyw Untersberg. Z pewnością jest
to piękne, majestatyczne miejsce, które warto zobaczyć.
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