
 ki je bil prav senčevo dober, je zaslišal Leanorusov glas. Panično se je 
obrnil, a Leanorusa za njim ni bilo. Pravzaprav ga ni bilo nikjer, kajti zdelo se 
je, kot da njegov glas prihaja iz kamnitih sten dvorane. Ozrl se je po dvorani, 
a nihče ni bil videti pretirano začuden, torej za Sence to ni bilo nič nenavad-
nega, zato je prisluhnil Leanorusovim besedam, ki so z lahkoto preglasile zvoke 
pogovora v jedilnici.
 »Enota Taliah: Taliah, Eran, Epsjøln, Nellah in Kain.« 
 »Misli mene?« je osuplo vprašal Kain in pogledal Erana in Taliah.
 »Izgleda, da je še večji tepec, kot sem mislila da je.« Taliah je naveliča-
no pogledala Erana, nato pa se obrnila proti Kainu. »A vidiš kje še kakšnega 
Kaina, ki sedi poleg mene, Erana in Epsa? Upam, da ga ne, ker mi že eden gre 
precej na jetra, dveh pa sploh ne bi prenesla.« 
 Kain ji je že hotel ugovarjati, ko se je zasrepela vanj in siknila: »Poslušaj 
Leanorusa.«
 »Ponavljam. Enota Taliah: Taliah, Eran, Epsjøln, Nellah in Kain, zglas-
ite se v moji pisarni. Bolje za vas, da hitro.«  
 S temi besedami je bilo Leanorusovo sporočilo končano in v dvorani se 
je spet zaslišal živahen klepet. Kain je znova vzel žlico, v usta ponesel nov velik 
grižljaj španskega vetrca in s polnimi usti momljaje vprašal: »Kdaj bomo šli?« 
Eran, ki je knjigo, ki jo je bral, že zaprl in jo dal v torbo, ga je začudeno pogle-
dal in dejal: »Zdaj, kdaj pa potem?« Taliah, ki je budila Epsa, je Erana dopol-
nila: »Ali se morajo princeska prej še slučajno najesti?«
 Kain, ki je nameraval pred odhodom sladico res pojesti do konca, je 
namrgodeno vstal, kmalu pa so se mu pridružili še Eran, Taliah in Eps, ki je 
komaj držal oči odprte od zaspanosti ali pa morda od teže vse špinače, ki mu je 
pritiskala na veke.
 Eran je Epsu hitro razložil, kaj se dogaja, Kain pa je medtem segel po 
ostanku španskega vetrca, ki ga je nameraval pojesti po poti, a ga je Taliah 
udarila po dlani, da mu je slastna sladica padla na tla. »Je se pri mizi, ne na 
poti. Izgleda, da te tvoja starša nista naučila niti osnovne olike,« mu je jezno 
rekla, nato pa dodala: »No, saj te niti nista mogla, saj si ju verjetno želel za-
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pustiti takoj, ko si shodil, kajne?« Kain je za trenutek osupnil, nato pa Taliah 
zabrusil: »Vsaj nista bila med Sencami, kot ti, bila sta dobra!« Taliah je, ko je 
to slišala, vprašljivo dvignila levo obrv in pomenljivo zakašljala, nato pa se je, 
brez da bi Kainu namenila še kakšno besedo, obrnila na peti in odkorakala iz 
jedilnice, njen eleganten črn plašč, ki so ga nosile vse Sence, pa je plapolal za 
njo. 
 Eran je stopil do Kaina in mirno dejal: »Niso vse Sence slabe, Senčni. 
Pravzaprav je velika večina dobrih, kar boš kaj kmalu ugotovil tudi sam.« Ko je 
končal, je Kainu namenil prodoren pogled, nato pa se skupaj z Epsom odpravil 
za Taliah. Kain je zavzdihnil in sledil preostanku Enote Taliah. Dohitel je ostale 
in namrgodeno rekel: »Enota Taliah? Resno?« Eps je počasi prikimal, Taliah pa 
se je, brez da bi nehala hoditi, obrnila h Kainu, rekoč: »Mhm, ljubček, Enota 
Taliah smo, ker sem veliko bolj primerna za vodenje enote, kot pa neumit tat. 
In mimogrede, morda poskušaj ne ugovarjati. Še zmeraj namreč lahko vržem 
tvoj razcapan plašč tja, kamor sodi - v smeti.« 
 Skozi labirint kamnitih hodnikov so prispeli do Leanorusove pisarne. 
Kain je na poti zagledal stopnišča, ki so se končala pred trdno kamnito steno 
in mečevalce, ki so z meči tako bliskovito zamahovali, da se je zrak spremenil 
v brenčečo meglico srebrne barve. Nekaj mečev je bilo obešenih tudi na steni, 
in Kainu so se zdeli čudno znani. Ni imel časa, da bi pomislil, od kod se jih 
spomni, saj je Enota hitro napredovala proti pisarni. Ko so prispeli pred vrata 
Leanorusove pisarne, se je vsa Enota ustavila, Taliah pa je stopila bližje vratom 
in razločno rekla: »Taliah Friedenay, vodja Enote Taliah, sem pripeljala svojo 
enoto na poziv Leanorusa.« Ko je dokončala poved, se je kamnita stena pre-
maknila na stran in razkrila Leanorusovo pisarno. Kain je ostrmel. Misli so mu 
bliskovito švigale po glavi. To je bil skrivni prehod, ki najverjetneje ni bil edini. 
So skrivni prehodi tudi stopnišča, ki se končajo pred stenami? Beli stolp je 
skrival mnogo skrivnosti, Kain pa je komaj čakal, da jih bo odkril.
 »Kaj, a boš pobral brado s tal ali ti jo moram jaz?« Taliah je Kaina 
prebudila iz zasanjanosti. »Pridi, Senčni, kar vstopi.« ga je povabil Leanorus, ki 
je z brado pomignil v smeri Enote Taliah, kar je Kain razumel kot ukaz, naj se 
postavi poleg njih. Leanorus je počasi vstal in stopil pred njih. 
 »Pozdravljeni, Enota Taliah. Hvala, da ste prišli. Taliah, povej mi, kje je 
Nellah?« je začel in se prvo posvetil Taliah.
 »Njihova svetlost jih je, če me spomin ne vara, poslala, da uredijo neko 
skrajno skrivnostno zadevo.« 
 Leanorus je pokimal in se začel obračati h Kainu, a je še pred njim opa-
zil Epsa.
 »Epsjøln.«
Eps je dvignil pogled in se zazrl v Leanorusove ledeno modre oči. »Da, gos-



pod?«
 »Ni še čas, da se pretvarjaš, da si z algami poraslo močvirje. Zbriši si že 
to špinačo z obraza.« je navrgel Leanorus, se naslonil na pisalno mizo in čakal. 
Eps si je z dlanmi hitel brisati špinačo z obraza, ko je Leanorus vzrojil: »Pa ne 
z rokami, Epsjøln!« Eps je v trenutku prenehal. Dlani je ponesel proti plašču, 
da bi jih očistil, a Leanorusu to iz Epsu neznanega razloga prav tako ni bilo 
povšeči. »Pri vseh sencah, PA NE V PLAŠČ! Se tebi vsaj malo sanja, koliko je 
vreden?« 
 Leanorus je oštevajoč Epsa začel razdraženo korakati gor in dol po 
pisarni in se ustavil pred Kainom. Preden je slednjega ogovoril, se je na hitro 
obrnil proti Eranu: »Daj Epsjølnu robec, da ne bo celi Enoti delal sramote. 
Eps, ti pa v prihodnje ne pozabi, da so moji ljudje povsod in da ne oklevajo, ko 
pride do izpolnjevanja mojih ukazov. Kain se je zavezal s palci, ti pa s spomi-
nom na svoje pokojne. Kain palca še ima, poskrbi, da boš tudi ti obdržal to, s 
čimer si se zavezal.« 
 Leanorus se je potem obrnil h Kainu. »Čas je, da ti razložim, kaj so 
Sence, Senčni, čeprav morda o tem že kaj veš. Se motim?« Kain je molčeče 
strmel v tla, saj se je še predobro zavedal, da dejstva, da pozna Sence, ne sme 
razkriti. Vsaj ne še zdaj. 
 »Poglej me in mi odgovori.« Leanorusov glas ni dopuščal upiranja, 
zato je Kain privzdignil pogled in jedko rekel: »Najprej me zaprete v celico, 
nato mi grozite z odrezanimi palci, zdaj pa jih moram še gledati v obraz. Kot da 
mučenja že ne bi bilo dovolj.« 
 Na Leanorusovem obrazu ni trznila niti ena mišica. Tiho je nadaljeval, 
v njegovem glasu je Kain že lahko slišal pridih neizrečene grožnje. »Jih poznaš 
ali ne?« Kain je pogoltnil, nato pa odgovoril: »Ne.« Leanorus se je zahehetal. 
»Slab lažnivec si, Senčni, veš to?« 
 Kain je prebledel, a Leanorus je že nadaljeval: »Kljub vsemu pa ti bom 
pojasnil, kaj Sence sploh so. Sence so sence, so in niso. Obstajajo, a jih hkrati 
nikjer ni. Skrivajo se v temi, ko pa v temo usmeriš luč, se razbežijo, izginejo. 
Ljudje so patetični, Senčni. Bojijo se teme in smrti, a zgolj zato, ker sta polni 
neznanega. Tudi Sence ostajajo neznane in zato se jih ljudje bojijo. O Sencah se 
je zmeraj potihem šepetalo in včasih je veter prestrašenega šepeta prinesel tudi 
kakšno seme resnice. Ena od nalog Senc je, da poskrbijo, da to seme resnice 
nikoli ne vzkali. Poteptajo ga, poteptajo um tistega, ki ga je zasadil. Poteptajo 
resnico, da ta lahko ostane skrivnost. In prav ta skrivnost varuje Mirial, mesto 
tisočerih stolpov. Zdaj si tudi ti košček sestavljanke, ki sestavlja to veliko skriv-
nost, Kain. Skupaj z ostalimi Sencami boš skrbel za dobrobit mesta, ga varoval, 
branil, kradel bogatim in dajal revnim in hodil na odprave s svojo Enoto. A ni-
koli ne pozabi, Sence so skrivnost. S skrivnostjo pride strah in Senc se morajo 



ljudje bati. Strah ljudstva avtoriteti še nikoli ni škodoval. Še posebej ne takrat, 
ko ne vedo, kdo ga pravzaprav seje.« 
 Leanorus je obmolknil in spil požirek svetlo modre tekočine iz kozarca 
na svoji mizi, nato pa nadaljeval: »Senca ne more biti vsak, Senčni, zato te čaka 
prvi preizkus, ki bo tudi tvoj zadnji, če se na njem ne odrežeš dobro. Vsaj zadn-
ji, na katerem boš še imel palca.« 
 Kain je s kotičkom očesa videl, da mu je Taliah pomenljivo pomeži-
knila, a Leanorus tega ni opazil, ali pa tega ni dal vedeti, saj je mirno nadalje-
val. »Skupaj z Epsjølnom, Eranom in Taliah boste oropali najmočnejšega moža 
v mestu, Hestona Abergavenyja. Ukradli boste črepinjo vaze iz Tarzije, ki jo 
ima razstavljeno v galeriji v tretjem nadstropju. Ukradli jo boste zame.« Kain 
je Lanorusa začudeno pogledal, slednji pa je zavzdihnil: »Oh, ja. To o črepinjah 
je zgodba za kdaj drugič, Kain. Več podrobnosti o misiji ti bo razložila Taliah 
na poti. Se strinjaš?« Kain je v znak potrdila dvignil palec. »Kar uporabljaj ga, 
dokler ga še imaš,« se je na drugi strani pisarne prav vražje zahehetala Taliah, 
nasmešek s kar nekaj manjkajočimi zobmi pa je zaigral tudi na Epsovih ust-
nicah.
 Kain je Leanorusu znova pokimal, nato pa ga je vprašal: »Kdaj pa 
gremo?« Leanorus mu je podaril enega svojih redkih nasmeškov, zaradi katerih 
je izgledal tako očetovski, potem pa dejal: »Takoj, ko ti dam dve darili.« Kain 
je začudeno privzdignil obrvi, Leanorus pa je z glavo subtilno pomignil Eranu. 
Ta je stopil do omare, ki je stala ob steni, in iz nje vzel paket. Leanorus je znova 
pomignil z glavo, tokrat v smeri Kaina, ki mu je Eran izročil ličen paket. »Kar 
odpri, Senčni.« je dejal Leanorus in Kain je odprl paket, v katerem se je skrival 
nov plašč, prav takšen, kakršnega so imele tudi vse ostale Sence. Kain je plašč 
pomeril in ugotovil, da se mu popolnoma prilega. Bil je topel, mehak in zelo 
lepo krojen. 
 »Tako, zdaj, ko ima ta plašč, lahko tistega razcapanega končno vržem 
v smeti.« se je pošalila Taliah, a Kain se zanjo ni zmenil. Bil je presrečen zaradi 
svoje nove pridobitve in prav predstavljal si je, kako junaško bo njegov nov 
plašč izgledal, ko bo plapolal v vetru temne noči. Zahvalil se je Leanorusu, ki 
pa je za Kaina imel še eno presenečenje. 

»Senčni, čas je, da dobiš še drugo darilo.«




