HISTORIE DOMU
V roce 1504 byl v domě zřízen městský pivovar .
Dvoupatrové katakomby pod domem , které ústí do řeky , využívalo město jako
vězení. Bohužel jsou dnes tyto prostory zazděny a s nimi i jejich tajemství.
V 17. století byl pivovar přebudován na obytný dům.
Dům je obklopen tajemným kouzlem, o které se zasloužilo několik generací
čarodějnic, které zde žili až do druhé světové války.
Všechny se jmenovaly ,,Annabella “.
Mnoho Krumlovských příběhů a lidských osudů je spojeno s tímto domem.
Zejména s počínáním první čarodějnice, paní Annabelly, vědmy a léčitelky, která
sem přišla neznámo odkud, když dům byl v držení soukeníka Jana Kindla , jemuž
zachránila syna od jisté smrti.
O dobrých skutcích zdejších čarodějnic vyprávějí i mnohé rodinné kroniky starých
českokrumlovských rodů.
Ještě v roce 1947 když byly v domě dělány určité úpravy, byly nalezeny v
místnosti dnešní restaurace, která bývala kuchyní čarodějnic, různé předměty, které
zde dokládaly jejich pobyt .. Je velká škoda, že se nezachovala místnost s
otevřeným ohništěm, kde žena jménem Annabella prováděla své čáry. Říká se, že
každému dobrému člověku vždy pomohla a ulevila od jeho problémů. Bohužel se
její světnice přestavěla a ohniště , kde čarovala , bylo zničeno. Celá místnost s
ohništěm působila nesmírně tajuplně až strašidelně; o to víc, když se na římse
velkého krbu nalezly zvláštní nádoby, krásně zdobené. V některých byly bylinné
směsi, jiné obsahovaly kosti.O tom, kdy a jak Annabella, nebo dokonce
Annabelly z města odešly se traduje mnoho příběhů.
V domě také dostali ubytování cíkáni, kteří sem přišli ze Slovenska jako osidlenci
po provedeném náboru tehdejším okresním národním výborem. Cikánské děti se
dostaly do hlubokého sklepení, kde byly kasematy. Byly to vězeňské kobky metr
krát metr, jež měly ve zdech připevněné okovy. Zde si odsouzenec nemohl lehnout
ani kleknout, musel jen stát. Do jedné kasematy se zavřelo cikánské dítě a zemřelo
tam. Z toho důvodu byl přístup k vězeňským kobkám zazděn tak, aby se snadno
nenašel.
Jméno Kristínka dostal později dům podle vnučky jednoho z posledních majitelů a
to již ve 20. století
Pověst vypravuje, že duchové čarodějnic sídlí zde dodnes a pomáhají všem dobrým
lidem v domě a všem těm, kteří dům spravují s láskou.

