
Kdysi dávno žila v Náchodě matka s třemi 
dcerami. Nenarodily se tu, přišly z velké 
dálky a asi to byl osud, že si vybraly právě 
chaloupku, jakou si vybraly. Na chaloupce 
bylo totiž něco zvláštního, stejně jako na 
jedné z dcer. Ta nejmladší byla jiná - měla v 
sobě velkou sílu. Ale v té době ještě nikdo 
nevěděl k čemu to  vše povede.

Jak rostla, tak sílila. Jak využít její moc jí 
ukázala tajemná kniha, kterou ta nejmladší 
našla ve sklepě jejich chaloupky, do kterého 
nikdo jiný nechodil. Experimenty se občas 
zvrtly. Nechala se bohužel moc unést a 
způsobila v Náchodě nejednu pohromu. 
Úmyslně, neúmyslně? Kdo ví ...

Měšťany jednou zlost přemohla před 
strachem z čar a spolu s církví se vydali 
pro čarodějnici. Věděli pouze o jakou 
rodinu se jedná, kde bydlí. Ovšem kdo ze 
čtyř žen z chaloupky pohromy způsobuje 
neměli ponětí. Nebylo to pro ně ani 
důležité, jelikož o všem mělo rozhodnout 
právo útrpné.

Sesterská láska, je silnější než bolest. 
Sestry stály při sobě a přes všechny ty 
útrapy, co jim věznitelé způsobili, vydržely 
vzdorovat až do samotného konce, kdy 
plameny na hranici ukončily jejich trápení. 
O život přišla nejen čarodějnice, ale i dvě 
nevinné dívky. 
A to nezůstane jen tak ...
 

Když matka přišla o všechny dcery, zdrtilo 
jí to. Nevěděla co dál. Až našla v domě 
skrytou knihu. Četla jí a hledala způsob, 
jak by všechno vrátila zpět.
A byla úspěšná. Našla způsob, jak vrátit 
život osobě, která ho už ztratila, i když to 
znamená, že to už nikdy nebude „život“ 
jako předtím... Pro nikoho z nás ...

Když se našel při přestavbě Náchoda sklep s artefakty, rozhodli jsme se pro vás udělat  expozici, aby pověst nikdy nezmizela. Byla to 
ale chyba. Od té doby se zde dějí děsivé věci. Proto potřebujeme Vaši pomoc. Pomozte nám kletbu rodného domu překonat navždy.
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