
DUCHOVÉ 
Jsou všude kolem nás...     

Nevěříš???     
Tak proč se s námi nevydáš na cestu za 

nimi....?     

...čekají na tebe!!!  

PŘIPRAV SE NA UVĚŘITELNÉ!!!  



Oddíl kapitána Victora Goddarda si schoval tuhle velmi zvláštní 

fotografii. Ta byla pořízena po skončení poslední mise tohoto 

oddílu. Na této fotce je tvář letce,který zemřel několik dní před 

pořízením této fotografie. Zvláštní…….asi nechtěl chybět na 

poslední skupinové fotografii svého oddílu. 



V listopadu 1995 podlehla požáru radnice města Wem ve Velké Británii..  
Fotograf Tony O´Rahilly byl přizván, aby pořídil dokumentaci místa požáru .  
Když vyvolal fotografie, postřehl na jedné siluetu mladé dívky.     
Tato postava byla záhy identifikována jako dívka, která uhořela při požáru  

téže budovy, ale v roce 1977. 



Tohle vypadá jako běžná rodinná fotografie ...  

Ale komu patří ta tvář vzadu??? 



Typická rodinná fotografie z 19. století.....  

... Zdá se, že šestiletá pra-pra vnučka, která ovšem zemřela 2 

měsíce před pořízením této fotografie, nechtěla při focení 

chybět!!! 



Toto je fotografie Tracy, která se 

narodila 13.června 1975, přesněji – 

byl to pátek 13. Dostala zánět 

mozkových blan a její život byl 

zachráněn doslova na poslední 

chvíli, díky péči lékařů. Tato fotka 

byla pořízena v roce 1979, o 9 

měšíců později, a pouhé dva dny po 

něhodě, která ji opět téměř stála 

život.     

Vidíte tu „osobu“ poblíž 

Tracy?Vypadá to, jako by tato 

„osoba“ ochranitelsky držela Tracy 

za paži.  Možná si někteří z vás říkají, 

že se jedná jen o efekt odrazu čočky 

fotoaparátu. Dnes – o 23 let později -  
Tracy sama si myslí, že tato „osoba“ 

vznikla jako výsledek špatného 

focení, ale její rodiče si jsou jisti, že 

se jedná o jejího anděla strážného. 



Následující fotka byla pořízena jako policejní záznam při 

vyšetřování jednoho velmi zvláštního incidentu….. Jistý 

muž se rozhodl fotit  v jeskyních (Khaimah) , přestože 

byl místními obyvateli upozorněn, aby to raději nedělal. 
 
Okolo poledne tento muž volal na policii, že během 

svého focení zaslechl v jedné z jeskyní hrůzostrašné 

výkřiky. O pár hodin později našli policisté zbytky těla 

tohoto muže, fotoaparát ležel vedle něj. 
 
Když policisté film vyvolali, byli šokováni.  Původně, 

podle stavu zbytku těla, které nalezli, se domnívali, že ho 

usmrtilo nějaké divoké zvíře. Podívejte se na ono 
“divoké zvíře”... 





Tohle je fotka roční holčičky.  Byla pořízena 5. května 2001 
novým digitálním foťákem... Když byla fotka focena, byli v 

domě jen dva lidé, holčička a její matka, která fotila, takže... 

...Kdo je vedle té hočičky???  



Dívka na tomto záběru si byla jistá, že po její levé straně v době 

focení nikdo nebyl... 

...myslíte si také, že tam byla sama???  



Otec si hraje se synem, matka fotí. V domě nikdo jiný není... 
 

...tedy až na tu dívku, která sedí v pozadí!!! 



Následující fotka je z roku 1985, pořízena je v lese, 
kde podle legendy bylo zabito při honu na 

čarodějnice několik žen... 

... Vidíte tu postavu, která se 

objevuje mezi stromy????  





Ať si myslíš cokoliv, zvláštní 

věci se dějí... 

...Víš jistě, kdo stojí nyní 

za tebou???? 


