


Is mise Peig Ni Laoghaire. A Tiarna Deverill, 
dhein tú éagóir orm agus ar mo shliocht trín ár dta-

lamh a thógáil agus ár spiorad a bhriseadh. Go dtí go 
gceartaíonn tú na h-éagóracha siúd, cuirim malacht ort 

féin agus d-oidhrí, I dtreo is go mbí sibh gan suaimhneas 
síoraí I ndomhan na n-anmharbh.

Esu Megė O’Liri. Lorde Deverilai, jūs nuskriaudėte 
mane ir mano palikuonis, atimdamas mūsų žemę ir 

sutrypdamas mūsų sielas. Iki atitaisysite šią skriaudą, 
prakeikiu jus ir jūsų įpėdinius, kad niekada nerastumė-

te ramybės ir neištrūktumėte iš nemirėlių pasaulio.

Megė O’Liri, 1662 m.
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Prologas

Korko grafystė, Airija, 1925 m.

Du berniūkščiai murzinais veidais ir nubalnotais keliais at
klydo prie surūdijusių geležinių vartų, barkšančių šalia vos 
įžiūrimo tako, kuris, atsišakojęs nuo pagrindinio kelio, tingiai 
vinguriavo per mišką. Anapus jų, už medžių, riogsojo apleis
tos Deverilo pilies, kitados vienos didingiausių, kilmingiausių 
šiame krašte anglų kilmės airių šeimos buveinės, prieš trejus 
metus pasiglemžtos gaisro, griuvėsiai. Pilį juosianti akmeninė 
siena vietomis buvo aptrupėjusi, išgriuvusi, niokojama nepa
sotinamo miško godulio ir žvarbių, atšiaurių žiemos vėjų. Ją 
buvo aptraukusios samanos, užgožusios piktžolės, virš jos tar
si kokie plaukų kuokštai styrojo žolė, o gebenė, savo lapuotais 
pirštais apsivijusi akmenis, dengė ištisus plotus, todėl beveik 
nebuvo matyti, kas likę iš sienos. Vaikų visai nesutrikdė nei di
džiulis ženklas, perspėjantis įsibrovėlius apie baudas, nei tam
si, niūri įvaža priekyje, nuklota pūvančiais lapais, šakelėmis, 
purvu, suneštu per keletą metų, kai čia niekas nebegyveno. 
Berniukams pastūmus vartus ir pro juos įslinkus, į grandinę 
nykiai žvangtelėjo spyna.

Kitoje pusėje stūksojo tykus, įmirkęs miškas, nes baigėsi 
vasara ir su stipriais, lediniais vėjais ir šaltu lietumi atšniokš
tė ruduo. Kadaise įvaža buvo apsodinta raudonaisiais rodo
dendrais, tačiau dabar juos stelbė vešlios dilgėlės, paparčiai ir 
peraugę lauramedžiai. Vaikai pralėkė pro šalį, abejingi tiems 
krūmokšniams, nežinodami, kad tuo keliu kitados dardėjo 
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karietos, grafystės aukštuomenę gabenančios į nuostabią pilį, 
dunksančią virš jūros. Dabar įvaža buvo virtusi klampiu taku, 
o pilis – nuodėguliais, kur drįso kapstytis tik varnos, balan
džiai ir drąsūs vaikėzai, trokštantys nuotykių, džiaugdamiesi, 
kad niekas jų neieškos šioje visų užmirštoje vietoje.

Berniukai, genami smalsumo, nudūmė apleista veja pažais
ti kitados didingų kambarių griuvenose. Platūs laiptai jau se
niai buvo suirę, svarbiausi kaminai įgriuvę pro stogą, o ant jų 
plytų krūvos vaikams buvo patogu laipioti. Kairiajame sparne 
dalis stogo buvo nepažeista, tvirtos jo sijos, apžergusios dvi 
išsilaikiusias sienas, riogsojo lyg kokie išsikišę milžiniško gy
vūno, numesto pūti atvirame ore, šonkauliai.

Berniūkščiai buvo tokie suglumę, kad nejuto čia tvyrančio 
liūdesio ir negirdėjo graudaus praeities ataido. Buvo per maži, 
tad nesuprato, kas yra nostalgija, sukelianti marumo melan
choliją. Šiuose griuvėsiuose klaidžiojo vaiduokliai, gedintys 
prarastų namų ir trumpo gyvenimo, panašūs į vėją, pukšno
jantį nuo vandens. Vaikai girdėjo kiaurų langų dejones, švil
pesį palei sugriuvusių kaminų krūvas, bet jų nugaras kuteno 
vien džiugesio šiurpuliukas, nes nykuma ne slopino, o stipri
no patiriamą jų malonumą. Vaiduokliai gal būtų jautęsi vieni
ši, jeigu nebūtų rūpėję tiems berniūkščiams.

Vienas vaikas virš paradinių durų įžiūrėjo kelis lotyniškus 
žodžius, pajuodusius nuo suodžių, pusiau slepiamus aprūku
sios staktos. „Castellum Deverilli est suum regnum 1662“, per
skaitė.

– Ką tai reiškia? – paklausė mažesnysis.
– Visi čionykščiai žino, ką tai reiškia. Deverilo pilis yra jo 

karalystė.
Mažėlis nusijuokė.
– Tos karalystės nebėra.
Gęstant šviesai, jie sėlino iš kambario į kambarį tarsi porelė 

benamių, viltingai kasinėdami žemę ten, kur ji buvo minkšta. 
Tyli jų šneka terpėsi į varnų krankimą ir balandžių burkavimą. 
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Vaiduokliai nurimo, prisiminę savo vaikystę ir žaidimus, ku
rių prasimanydavo įmantriuose, išpuoselėtuose pilies soduo
se. Nes kitados pilis buvo didinga ir nuostabi.

Amžių sandūroje tarpo sodas, supamas sienos, jame noko 
visokiausi vaisiai, augo įvairių įvairiausios daržovės, maitinu
sios Deverilų šeimą ir jos tarnus. Vešėjo rožynas, botanikos 
sodas, raizgėsi labirintas, kuriame tarp kukmedžių gyvatvorių 
nuolat pasiklysdavo ir pamesdavo vienas kitą Deverilų vaikai. 
Puikiuose šiltnamiuose šalia orchidėjų ir figų noko pomido
rai, o laukinių gėlių sodelyje žydinčios geltonos raktažolės 
atspindėdavo saulės šviesą. Čia pilies damos maloniai iškylau
davo ir mėgavosi popietėmis, kupinomis juoko ir paskalų. Tie 
sodai anuomet buvo tikras rojus, o dabar, deja, juose tvyrojo 
puvėsių kvapas. Nors švietė saulė, juos klojo šešėlis ir ilgainiui 
numarino pamažu apkėtę vijokliai. Pilies grožis išblėso, liko 
tik laukiniška didybė, gaubiama tragedijos, ir tuo dar labiau 
traukianti dėmesį.

Kai berniūkščiai išgirdo atburzgiant automobilį, liovėsi 
kasinėję. Variklio gaudesys sustiprėjo, automobiliui artėjant 
įvaža. Vaikai sumišę susižvalgė ir skubiai nutykino per kam
barius į pilies priekį. Dirstelėję pro langus be stiklų, išvydo 
tviskantį Ford Model T. Jis prasliuogė palei pilį ir sustojo prie 
laiptų, vedančių ten, kur anksčiau būta paradinių durų.

Labai susidomėję, vaikiai kumštelėjo vienas kitą alkūne, 
mėgindami įsižiūrėti atidžiau, bet ir stengdamiesi slėpti gal
vas už sienos. Jie net išsižiojo, išvydę glotnių linijų automobilį 
sulankstomu stogu. Aptakus žalio variklio gaubtas metė sau
lės atšvaitą, o sidabriniai priekiniai žibintai spindėjo lyg varlės 
akys. Atsivėrė vairuotojo durelės, ir išlipo vyriškis ruda fetrine 
skrybėle ir prašmatniu kupranugario vilnos paltu. Jis nužvelgė 
pilį ir valandėlę stebeilijo į tą dramatišką reginį. Paskui pa
purtė galvą ir susiraukė, tarsi pripažindamas visą nelaimės, 
suniokojusios tokią gražią pilį, mastą. Apėjęs automobilį, ati
darė keleivio dureles.
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Jis ištiesė ranką, į kurią įsikibo smulki pirštinėta plaštaka. 
Berniūkščiai tūnojo taip tyliai, kad jeigu ne rausvi jų veidai ir 
juodi plaukai, galėjai supainioti juos su šelmiškų angelų statu
lėlėmis. Netverdami iš smalsumo, jie žiūrėjo, kaip iš automo
bilio išniro moteris. Ji vilkėjo elegantiška sodraus smaragdo 
žalumo suknele ir ilgu juodu paltu, ant veido buvo žemai už
sismaukusi juodą skrybėlaitę. Iš po jos tebuvo matyti skaisčiai 
raudonos lūpos, kurios baltos odos fone atrodė pribloškiamai. 
Žemiau dešiniojo peties spindėjo didžiulė deimantinė segė. 
Berniūkščiai išplėtė akis, jiems ji panėšėjo į kito pasaulio bū
tybę; to pasaulio, kuris sukosi šioje prašmatnioje pilyje, kol ji 
dar nebuvo nušluota nuo žemės paviršiaus.

Moteris atsistojo patamsėjusių sienų apačioje ir kilstelėjo 
galvą. Nepaleisdama vyriškio rankos, atsigręžė į jį.

– Dievas  – mano liudytojas,  – tarė, ir berniukai turėjo 
įtempti ausis, kad ją girdėtų. – Aš atstatysiu šią pilį. – Ji nutilo, 
o vyras nė nekrustelėjo, nenorėdamas jos skubinti. Galop mo
ters žvilgsnis vėl nukrypo į pilį, ir jos žandikaulis įsitempė. – 
Juk turiu tokią pat teisę, kaip ir kiti.



PIR M A DALI S





15

1 skyrius

Korko grafystė, Airija, 1910 m.

Kitei Deveril buvo devyneri. Kitiems vaikams, gimusiems kito
mis dienomis, sulaukti devynerių buvo visiškai nereikšmingas 
įvykis. Bet Kitei, išvydusiai šį pasaulį 1900 metų devinto mė
nesio devintą dieną, ši sukaktis buvo labai svarbi. Tokią mintį 
mergaitei įpiršo ne jos motina, gražuolė ir savimyla Modė; ji 
Kite nesirūpino. Modė turėjo dar dvi dukteris, netrukus įženg
siančias į pilnametystę, ir mylimą sūnų, kuris buvo motinos 
akių šviesa ir mokėsi Itone. Per penkerius metus tarp Hario ir 
Kitės gimimo Modė patyrė tris persileidimus, pašėlusiai jodi
nėdama Balinakilio apylinkių kalvomis; Modė nenorėjo atsi
sakyti to malonumo, kurį gadino nėštumo nepatogumai. Bet 
jai nepavyko atsikratyti ketvirto vaiko, kad ir kaip nutrūktgal
viškai šuoliavo ant žirgo. Priešingai negu tikėtasi, tas kūdikis 
pasirodė esanti silpnutė knerkianti mergytė raudonais plaukais 
ir peršviečiama oda, panašesnė į liesutę katytę nei į žmogišką 
būtybę. Modė pasibjaurėjusi nuo jos nusigręžė ir nenorėjo pri
pažinti naujagimės. Tiesą sakant, visai atstūmė dukrelę, neleis
dama savo draugams jos aplankyti, įsisprausdama į jodinėjimo 
kostiumą ir traukdama į medžioklę, tarsi nė nebūtų gimdžiusi. 
Moteriai, kuri šitaip žavėjosi savo grožiu, bjaurus kūdikis buvo 
tikra užgaulė. Ne, Modė niekada nebūtų įpūtusi Kitei į galvą 
minties, kad mergaitė yra ypatinga ar svarbi.

Tik Kitės močiutė iš tėvo pusės, Adelaina, ledi Deveril, ją 
patikino, kad 1900 metai buvo palankūs, žadėjo sėkmę ir kad 
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jos gimimo data taip pat yra nepaprasta, nes joje daug devin
tukų. Kitė – Marso vaikas, priminė Adelaina, kai jiedvi sėdėjo 
močiutės svetainėje, esančioje antrame aukšte. Tai buvo vie
nas iš kelių pilies kambarių, kuriame visada būdavo šilta. Tokie 
skaičiai bylojo, kad jos gyvenimas nulemtas prieštaros – tokią 
išbandymų kortų malką padalijo Dievas, kuris tikrai žinojo, kad 
Kitė drąsiai ir išmintingai susidoros su iššūkiais. Adelaina mer
gaitei pripasakojo ir daugybę kitų dalykų. Kitei kur kas labiau 
patikdavo klausytis jos pasakojimų apie angelus ir demonus 
nei nuobodžių pasakų, kurias jai skaitydavo škotė guvernantė, 
ar liežuvaujančių virtuvės darbininkių, daugiausia nešiojančių 
čionykštes paskalas, kurių Kitė nesuprato, nes buvo per maža. 
Adelaina Deveril išmanė reikalus. Tuos, apie kuriuos išgirdęs 
Kitės senelis imdavo vartyti akis, o jos tėvas meiliai šaipydavo
si ir kurie Kitės motinai keldavo didžiulį susirūpinimą. Modė 
Deveril toli gražu nesižavėjo padavimais apie dvasias, akmenų 
ratais ir prakeiksmais. Panelei Griv, Kitės guvernantei, škotei, 
ji liepė bausti mergaitę, jeigu ši persiims tuo, ką Modė vadino 
„šlykščiais prasčiokų prietarais“. Panelė Griv, nekalbi ir kietai 
tarianti balsius, net labai apsidžiaugė, galėdama botagu čaižyti 
Kitės delnus. Todėl mergaitė išmoko slapukauti. Užaugo gudri 
kaip lapė, dalydavosi tuo, kas jai būdavo įdomu, tik su močiu
te jaukiame jos poilsio kambarėlyje, dvelkiančiame durpėmis 
kurstoma ugnimi ir alyvomis. 

Kitė pilyje negyveno, čia buvo jos senelių namai. Šią pilį 
kada nors paveldės jos tėvas kartu su lordo Deverilo titulu, su
teiktu septynioliktame amžiuje. Kitė gyveno netoliese, sena
me Medžioklės name ant upės kranto. Iš jo į pilį buvo galima 
nueiti pėsčiomis. Neprižiūrima motinos ir pergudravusi gu
vernantę, mergaitė kaip pašėlusi lakstydavo po sodus ir apy
linkes. Žaisdavo su vietinių katalikų vaikais, kurie, pasiėmę 
dėžutes su maistu, vesdavosi ją į laukus. Jei būtų sužinojusi, 
jos motinai būtų pakilęs karštis ir ji būtų savaitei užsidariusi 
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kambaryje atsigauti po baisaus sukrėtimo. Bet Modė dažnai 
būdavo tokia išsiblaškiusi, kad, rodės, visai pamiršdavo turinti 
ketvirtą atžalą, ir suirzdavo, kai panelė Griv tai primindavo.

Geriausia Kitės draugė ir bendrininkė buvo ledi Deveril vi
rėjos, ponios Doil, duktė Bridė žvilgančiais juodais plaukais. 
Abi mergaitės buvo gimusios tais pačiais metais, jas skyrė vos 
mėnuo. Kitė manė jas esant „sielos seserimis“ dėl tokių artimų 
gimimo datų ir dėl to, kad jiedvi augo kartu Deverilo pilyje, 
kur Bridė padėdavo motinai ruoštis virtuvėje, skuto bulves, 
mazgojo indus, o Kitė tuo metu slampinėdavo aplink dide
lį medinį stalą ir, nematant poniai Doil, nugvelbdavo kokią 
morką. Kitė sakydavo Bridei, kad nors jos ir skirtingų tėvų, 
jų sielos susijungusios amžiams. Mergaičių kūnuose glūdėjo 
šviesios, labai panašios būtybės. Atsidėkodama už draugystę, 
Bridė tikėjo Kite.

Adelaina į pasaulį žvelgė neįprastai, todėl žiūrėjo pro pirš
tus, kad mergaitės žaidžia drauge. Ji mylėjo keistą savo anū
kėlę, kuri labai priminė ją pačią. Kitė buvo gimininga jos siela 
tarp namiškių, kurie šaipydavosi iš pasakų ir krūptelėdavo, 
užsiminus apie vaiduoklius, nors tvirtino jais netikį. Moteris 
neabejojo – sielos įsikurdina fiziniuose kūnuose, kad galėtų 
gyventi žemėje ir išmoktų svarbių dalykų, padėsiančių dva
siai skleistis ir tobulėti. Taigi žmogaus užimama padėtis ir 
sukauptas turtas tebuvo kostiumas, reikalingas jų atliekamam 
vaidmeniui ir visai neatspindintis tokios vertybės kaip siela. 
Adelainos manymu, valkata buvo ne prastesnis už karalių, 
todėl ji su visais elgdavosi pagarbiai. Kas čia blogo, kad Kitei 
ir Bridei patinka draugauti, klausdavo ji savęs. Kitės seserys 
buvo gerokai už ją vyresnės ir į drauges netiko, o Selija, jos 
pusseserė anglė, atvažiuodavo pasisvečiuoti tik vasarą, tad 
vargšė mergaitė neturėjo draugių ir buvo vieniša. Jei ne Bri
dė, Kitei gal būtų grėsęs pavojus pabėgti su gnomais, piktomis 
dvasiomis ir pražūti visiems laikams.
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Kitę ypač pakerėjo vienas pasakojimas: Bartono Deverilo 
prakeiksmas. Jį žinojo visa šeima, bet juo tikėjo tik močiutė 
ir Kitė. Ir ne tik tikėjo, bet ir žinojo, kad tai gryna teisybė. Tas 
įsitikinimas močiutę ir anūkę susaistė stipriu, nenutraukiamu 
ryšiu, nes Adelaina turėjo dovaną, apie kurią neprasitarė nie
kam, net savo vyrui, ir kurią paveldėjo mažoji Kitė.

– Papasakosiu tau apie Bartono Deverilo prakeiksmą, – 
tarė Kitė Bridei vieną žiemos šeštadienio popietę, tvirtai 
laikydama žvakę tamsioje kamaraitėje, kitaip sakant, senoje 
nebenaudojamoje spintelėje po užpakaliniais laiptais, pilies 
tarnų patalpose. Žvakės liepsna apšvietė baltą Kitės veidą, 
kuriame spingsojo didžiulės pilkos akys, keistai senos it ko
kios raganos. Bridės oda nuėjo pagaugais, ji išsigando. Buvo 
girdėjusi mamą šnekant apie dvasią Banšę, kurios riksmas 
pranašavo mirtį.

– Kas tas Bartonas Deverilas? – paklausė Bridė daininga 
airiška tarsena, kuri stipriai skyrėsi nuo Kitės šnekos, ryjant ir 
trumpinant angliškus balsius.

– Jis buvo pirmasis lordas Deverilas ir pastatė šią pilį, – pa
aiškino Kitė, pritildžiusi balsą, kad būtų dramatiškiau. – Buvo 
labai žiaurus, tikras žvėris.

– Ir ką jis padarė?
– Užgrobė svetimą žemę, kurioje ir iškilo pilis.
– O kam ta žemė priklausė?
– O’Liriams.
– O’Liriams? – Juodos Bridės akys išsiplėtė, skruostai nu

raudo. – Juk neturi galvoje mūsiškio Džeko O’Lirio?
– Kaip tik jį. Štai ką tau pasakysiu: meilė tarp Deverilų ir 

O’Lirių išnyko kaip dūmas.
– Kas atsitiko?
– Bartonas Deverilas, mano prosenelis, buvo Anglijos 

karaliaus Karolio I šalininkas. Kai jo kariuomenę sumušė 
Kromvelis, jis kartu su karaliumi paspruko į Prancūziją. Vė
liau, karūnavus Karolį II, šis už ištikimybę suteikė Bartonui 
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Deverilui titulą ir padovanojo žemes, kur jis ir pastatydino šią 
pilį. Nuo tada atsirado šeimos šūkis „Deverilo pilis – jo kara
lystė“. Bėda ta, kad tos žemės buvo ne karaliaus, bet O’Lirių. 
Todėl kai O’Liriai buvo priversti iš jų kraustytis, senoji Megė 
O’Liri, ragana...

Bridė nervingai nusijuokė.
– Iš tikrųjų ji nebuvo ragana!
Kitė kalbėjo labai rimtai.
– Buvo. Turėjo katilą ir juodą katę, kuri vienu didžiulių ža

lių akių žybtelėjimu galėjo paversti žmogų akmeniu.
– Nors ji turėjo katilą ir katę, bet nebūtinai buvo ragana, – 

paprieštaravo Bridė.
– Megė O’Liri buvo ragana, ir tai žinojo visi. Ji prakeikė 

Bartoną Deverilą.
Bridės juokas užstrigo gerklėje.
– O koks tas prakeiksmas?
– Bartonas Deverilas ir visi vyriškos lyties jo palikuonys 

niekada neištrūks iš Deverilo pilies, kamuosis įstrigę tarp pa
saulių tol, kol į tas žemes grįš gyventi O’Liriai. Tai labai netei
singa, nes senelis ir tėtis turės čia šlaistytis lyg kokie vaiduok
liai ir tikriausiai neišsivaduos per amžius. Pasak močiutės, 
labai jau neįtikėtina, kad Deverilas kada nors vestų O’Lirių 
moterį!

– Kas čia žino. Pasaulyje juk visko pasitaiko,  – viltingai 
pridūrė Bridė, galvodama apie Džeką O’Lirį, kurio tėvas buvo 
čionykštis veterinaras.

– Ne, jie visi pasmerkti, net mano brolis Haris. – Kitė atsi
duso. – Nė vienas tuo netiki, bet aš tikiu. Man liūdna žinoti, 
koks likimas juos ištiks.

– Taigi tu nori pasakyti, kad Bartonas Deverilas vis dar 
čia? – paklausė Bridė.

Kitė išpūtė akis.
– Jis vis dar pilyje ir dėl šito nesijaučia labai laimingas.
– Argi tuo tiki?
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– Aš žinau, – kategoriškai nukirto Kitė. – Regiu jį. – Mer
gaitė prikando lūpą, sumojusi, kad per daug išplepėjo.

Bridė dar labiau susidomėjo. Žinojo, kad draugė nėra me
lagė.

– Kaip tu jį matai, jeigu jis yra vaiduoklis?
Kitė palinko į priekį ir sukuždėjo:
– Aš matau numirėlius.
Tarsi patvirtindama jos žodžius, žvakės liepsna klaikiai su

mirkčiojo, ir Bridę nukrėtė drebulys.
– Tu regi negyvėlius?
– Taip, ir nuolatos.
– Iki šiol man apie tai nepasakojai.
– Nes nežinojau, ar galiu tavimi pasikliauti.
– O kaip atrodo tie numirėliai?
– Jie permatomi. Vieni šviesūs, kiti tamsūs. Kai kurie mei

lūs, o kai kurie – ne. – Kitė trūktelėjo pečiais. – Bartonas De
verilas gana tamsus. Nemanau, kad gyvas buvo geras, malo
nus žmogus.

– Ar tai tavęs negąsdina?
– Gąsdindavo, kol močiutė išmokė nebijoti. Ir ji juos mato. 

Sako, tai dovana. Bet man draudžiama kam nors prasitarti. – 
Kitė nesąmoningai nykščiu pasitrynė delną.

– Jie tave uždarys,  – drebančiu balsu tarė Bridė.  – Argi 
nežinai, kad jie taip elgiasi? Uždaro žmones Korko raudonų 
plytų pastate, ir jie iš ten nebeišeina. Niekada.

– Tada verčiau manęs neišduok.
– Neišduosiu.
Kitė nušvito.
– Ar nori vieną pamatyti?
– Vaiduoklį?
– Bartoną Deverilą.
Bridės skruostai išblyško kaip popierius.
– Nežinau...
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Meilės ir karo dainos

– Eime, supažindinsiu tave su juo. – Kitė užpūtė žvakę ir 
stumtelėjusi atidarė duris.

Mergaitės nuskubėjo koridoriumi. Nors jųdviejų oda ir 
plaukai buvo skirtingos spalvos, skuodžiant drauge jas galėjai 
palaikyti seserimis, nes buvo panašaus ūgio ir kūno sudėjimo. 
Bet jų drabužiai ir veidai smarkiai skyrėsi. Kitė vilkėjo balta 
suknele, puošta dailiais nėriniais ir šilku, per liemenį sujuo
siama melsvu kaspinu. Bridės suknelė buvo ruda, beformė, 
pasiūta iš šiurkštaus, grubaus bebriuko. Kitė avėjo juodus su
varstomus batus iki pusės blauzdų, mūvėjo storas juodas ko
jines, o Bridė vaikščiojo purvinomis basomis kojomis. Kitės 
guvernantė buvo sušukavusi jos plaukus ir susegusi kaspinais, 
kad nekristų ant veido; Bridės plaukai tokio dėmesio nesulau
kė, tad buvo susivėlę, nešvarūs, beveik siekė juosmenį. Labai 
skyrėsi ne tik jų drabužiai, bet ir požiūris į pasaulį. Kitė žvelgė 
ramiai, išdidžiai kaip vaikas, gimęs su privilegijomis ir titulu, 
o Bridė spoksojo atšiauriai lyg beglobis vaikas, nuolat jaučian
tis alkį, tačiau tą atotrūkį mažino Kitės viduje slypinti reikmė. 
Jei ne mylintys seneliai ir tėvo dėmesys, kuriuo jis ją retsykiais 
dosniai apdovanodavo, kai nemedžiodavo, nedalyvaudavo 
šaudymo žaidimuose ir žirgų lenktynėse, Kitei būtų labai stigę 
meilės. Šis meilės troškimas buvo jųdviejų draugystės atsva
ras, nes Kitei reikėjo Bridės taip pat, kaip Bridei reikėjo jos.

Kitė nesuprato šių skirtybių, bet jas puikiai suvokė Bridė, 
kuri girdėdavo savo tėvus ir brolius be paliovos skundžiantis 
savo likimu. Tačiau jai taip patiko Kitė, kad ji neleido prasi
veržti pavydui, jųdviejų draugystė taip glostė jai širdį, jog ne
norėjo rizikuoti ją prarasti. Mergaitė susitaikė su savo padėti
mi lyg nuolanki, klusni avelė.

Mergaitės išgirdo ponią Doil bambant virtuvėje ant tarnai
tės, bet užlėkė užpakaliniais laiptais į viršų tylutėliai lyg ma
žos katytės, suprasdamos, kad jei bus nustvertos, jų žaidimai 
baigsis, ir Bridė gaus šveisti plautuvę.


