Historien om Killakee - huset.
Killakee ligger ved foten av Wicklow - fjellene, som igjen skuer over Dublin. Killakee - huset
ble bygget på begynnelsen av 1800 tallet til enken etter Mr. Massey. Huset er en robust liten
bygning, den har til og med små tårn. Bak huset går de bratte bakkene opp som kalles
Montpellier Hill. På toppen av disse bakkene står det som engang var jakthytten til Dublin
Brannvesen (Dublin Hell Fire Club). Denne hytten ble bygget av Greven av Rosse på 1800
tallet.

Grevinne Constance Markievicz.
Tidlig på det 20. århundre ble huset overtatt av grevinne Constance Markievicz, også kalt
"den røde grevinne". Grevinnen deltok i opptøyene i 1916, og 5 IRA menn døde i en
skuddveksling ved huset, mens hun styrte det. Hun ble dømt til døden for hennes deltakelse.
Allerede i 1917 ble dødsdommen over henne opphevet, men hun ble pålagt (av rettsvesenet) å
være tjener for geistlige for resten av livet. Seinere samme år ble også denne dommen
annullert, og hun ble faktisk en respektert Irsk politiker.

Den svarte "katten" fra Killakee.
Killakee huset lå øde og forlatt i noen år etter den andre verdenskrig. På slutten av 1960 årene
ble huset kjøpt av Fru Margaret O'Brien, som ville at det skulle være et senter for kunstnere
og skulptører. Hun hørte historier om at stedet ble hjemsøkt av en svær svart "katt". Ved en
anledning fikk hun faktisk sett "et stort svart dyr" som forsvant inn i skogen bak huset. Tom
McAssey, en kunstner fra Dublin, hadde sammen med to kolleger en skremmende opplevelse
fra huset mens de pusset det opp i mars 1968. McAssey fortalte til den lokale radioen; "Jeg
hadde akkurat låst den store tunge hoved-døren med en 6 inch bolt. (ca 15cm). Plutselig sier
en av de to andre karene som var med at døren hadde åpnet seg igjen. Vi ble alle forbløffet,
for låsen var både sterk og god, og hadde vært trukket for fra innsiden. I det jeg gikk bort i
døråpningen, kunne jeg skimte omrisset av en svart skikkelse, men jeg kunne ikke se ansiktet.
Jeg tenkte at det var noen som ville spille meg et puss: og ropte derfor ut at jeg kunne se de,
så de kunne bare komme frem. En lav snerrende stemme svarte at du kan ikke se meg, og du
skal for all ettertid la denne døren være ulåst. Begge mennene som var med meg hørte
stemmen, men sa senere at det hørtes ut som om den var utenlandsk. Det var det siste de rakk
å registrere før de la på sprang. Et langt snerr var alt jeg rakk å registrere fra skyggene der ute
før jeg i panikk slengte igjen døren og la på sprang, jeg også. Halvveis ute på jordet snudde
jeg meg, og kunne da se at døren igjen var åpnet, og at en stor svart "katt" sto i åpningen med
de røde øynene fiksert på meg." Tom McAssey malte seinere bildet av "The Black cat of
Killakee" som han så den natten. Bildet henger i dag i forgangen til restauranten som heter
Killakee House Restaurant.

Dwarf SkeIeton.
På slutten av 1970 ble det gjort et funn som kunne ha satt alle historier i perspektiv om det
hadde vært kjent tidligere. Under ombyggingen av kjøkkenet ble det under gulvet funnet en
grunn grav som inneholdt skjelettet av en dverg (dwarf) , med et hode altfor stort for resten av
den skrinne kroppen. Dette er den ondsinnete historien som igjen og igjen blir fortalt av
stedets brannvesen (Killakee Hell Fire Club).

