
 Bil je lep nož, če že malce nevešče izrezbarjen, z ročajem, ki se mu je 
popolnoma prilegal v dlan in malce ukrivljenim, motnim, a ostrim rezilom. 
Preživel je že mnoga leta intenzivne uporabe in še zmeraj je bil oster. Na to je 
bil Kain najbolj ponosen.
 Leanorusu ga je iztrgal iz dlani in si ga prižel tesno sebi, ne meneč se za 
Taliahino dvignjeno obrv. Ta nož je hranil spomine, ene redkih, ki si jih ni želel 
pozabiti. Skeleli so in bodli kakor zmeraj ostro rezilo in le nerad jih je klical k 
sebi - a pozabil jih ne bi za nič na svetu.
 Iz razglabljanja ga je vrglo rahlo pokašljevanje nikogar drugega kot 
Taliah. “Ne bi želela motiti srečnega snidenja, a zdi se mi, da moramo opraviti 
meko misijo.”
 Leanorus ji je pokimal: “Da. Danes zvečer prireja Abergaveny veliko 
zabavo. Vsi prostori njegovega stolpa razen velike dvorane bodo prazni. 
Noter boste prišli kot moja častna straža - z vami bosta še Lain in Saidol, ki 
bosta res moja stražarja. Ko bo zabava v največjem razmahu - in poznavajoč 
Abergaveniya se bo to zgodilo kar hitro - se boste izmuznili iz glavne dvorane. 
Eran si bo zapomnil pot. Nellah bo že tam, preoblečena v služkinjo. Morala bi 
vam sčistiti pot. Taliah, veš, kako naprej.”
 “Da, vaša svetlost.” Naredila je oster, hiter vojaški poklon, se obrnila ter 
odšla proti vratom. To sta storila tudi Eran in Eps. Kain je še malce zmedeno 
obstal na mestu, a se je, ko se je Leanorus obrnil in ter začel zamišljeno 
preučevati mesto, podvizal za drugimi. Kmalu je dohitel Erana, ki je s 
pogledom, stoično uprtim predse, sledil Epsu in Taliah. “Moraš mi povedati, 
kako veste, kaj hočejo od vas.”
 Eran je le skomignil: “Bolj kot ne ugibaš. Sčasoma ti gre bolje in 
bolje, vendar nikoli ne moraš biti popolnoma prepričan. Nekako opazuješ in 
improviziraš.”
 Kain je sarkastično prhnil: “Tega pa res nikoli še nisem počel.” Za 
trenutek je obmolknil. “Upal sem - no, bolj sem se bal - da imate nekakšno 
abecedo pomigov ali nekaj … no, bolj določenega.”
 Eran se je tiho zahahljal: “To je zadnje, kar boš dobil. Trikrat so me že 
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bili poklicali, naj nemudoma pridem – enkrat sredi noči – in mi veleli, naj jim 
prinesem ‘tisto rumeno knjigo’. Poskušaj to najti v knjižnici z več desettisoč 
knjigami.” Zavzdihnil je. “Na srečo sem si zapomnil položaje in naslove vseh 
knjig, da sem bil drugič in tretjič že pripravljen. Prvič pa mi je vzelo sedem ur 
in ko sem jim jo prinesel so že bili izgubili interes. Znova je zavzdihnil: “No, se 
navadiš. Nekako.”
 Pot jih je tokrat vodila drugje kot prej. Pred hodnikom z mečevalci 
so zavili desno in na levo in … Kain je pod brado zaklel. Ne glede na vse si ni 
mogel zapomniti zavojev in obratov in v enem trenutku se mu je celo zazdelo, 
da je videl premakniti se stopnišče. Res mora enkrat raziskati ta kraj. Takoj ko 
bodo Leanorus manj razpoloženi za rezanje palcev.
 Po vsaj desetih minutah hoje po manj obljudenih predelih stolpa, kjer 
so le vsake toliko časa srečali kakšno Senco, hitečo po opravkih, so prispeli v 
domala nagneten širok hodnik.
 “Imenujemo ga Promenada. Če ne boš prepričan, kje si, se le drži ene 
smeri in slej kot prej boš prišel sem,” je pojasnil Eran.
 Kain je ravno hotel pripomniti, da v tem stolpu tako ali tako nikoli 
nima pojma, kje je, ko se mu je pogled ustavil na postavi, pomešani v množico. 
Bil je mlad, visok moški nenavadno svetlih las. Stal je obrnjen stran od 
Kaina in kolikor je ta klahko razbral čez trušč množice, je nekaj smejoč se 
pripovedoval. Ta smeh – zvenel je preveč znan. Je mar poznal kakšno senco? 
Zagotovo nobene še ni slišal smejati se. Mož se je obrnil, da bi poslišalcem 
nekaj pokazal, a je Kaina tok množice odnesel naprej, preden bi lahko videl 
neznančev obraz. Še ena skrivnost, ki jo hrani ta senčev kraj. Kain je stresel z 
glavo in se podvizal za ostalimi, preden bi se mu izgubili izpred oči.
 S promenade so kmalu zavili na manj obljuden stranski hodnik. Tam 
se je Taliah zaustavila ter se obrnila proti Kainu: “Zdaj ti bomo spet zavezali 
oči. Nisi še dokazal, da si vreden zaupanja in najljubše bi nam bilo, če ti izhod 
iz stolpa ostene neznan.”
 Kain je nakazal posmehljiv priklon: “Kakor Velika Taliah velijo.”
 Ta je le molče podala Epsu trak, ki ga je ta nenavadno vešče zavezal 
Kainu prek oči. Ni bil tesen, pa vendar bi se moral pošteno potruditi, da bi ga 
odvezal. Mar je bil to Epsov talent? Zavezovanje trakov okoli oči? Glede na 
skrivnostnost, ki jo zganjajo Leanorus, bi mu to gotovo prišlo prav.
 Zdaj se je Kain že popolnoma nehal ukvarjati z oreintacijo. Pustil je, 
da ga je Eran vodil po zavijajočih hodnikih, ki so postajali vedno svetlejši. 
Zapazil je, da so večinoma hodili navzdol. Ko so se po vsaj petnajstminutni 
hoji ustavili, mu je Eps snel prevezo tako vešče, kot mu jo je nadel. Stali so pred 
lesenimi vrati.
 Taliah jih je s porivom brez težav odprla. Kain je privzdignil obrv: “Kaj 



zdaj? Nobene premetene ključavnice? Skrivnostne kode?”
 “Ne, princeska, ker bi si tisti, ki pride tu ven nenapovedan zaslužil 
nagrado že za to, da mu je uspelo ta vrata najti, še večjo pa, če bi živ prišel iz 
ulice za njimi.”
 Kain je malce previdneje kot  je nameraval stopil ven in se razgledal. 
Ven so prišli na severovzhodni strani stolpa, v bilžini enega izmed šestih 
manjših stolpičev, ki so ga obkrožali. Stolpičev, s katerih so na Kaina streljali 
lokostrelci.
 “Aha.”
 Suho je pogoltnil slino. V majhni uličici, v katero je zaradi visokih hiš 
sosednjih večjih ulic (v tej ulici so bile manjše in Kainu se je v neprijetni slutnji 
zazdelo, da se grbančijo nadenj, hoteč zastreti še tisto malo svetlobe, kar jo je 
bilo) so ob straneh sedele Sence. Taironovi lokostrelci. Na desetine Taironovih 
lokostrelcev. Večina jih je bila zleknjena v ležernem pogovoru, nekateri pa so 
oskrbovali svoje loke ali pa se pripravljali na odhod k dolžnosti v stolp. Očitno 
se straže menjavajo na pol poldneva, si je zapomnil Kain. Kdo ve, kdaj mu bo 
to prišlo prav.
 Taliah jih je vodila naprej po ulici in nekaj lokostrelcev ji je smejoč 
se pomahalo, eden ji je celo salutiral, na kar mu je odgovorila z malce manj 
vljudno kretnjo. Oni pa se je le zasmejal, na kar mu je nasmeh vrnila.
 “Očitno nismo z vsemi tako trdosrčni,” je sam pri sebi zamomljal Kain. 
Eran ga je slišal in se zahahljal: “Saj bo, se te bo že navadila. Recimo, da ima 
nekaj … slabih izkušenj. Samo ne daj ji razloga za nezaupanje, in …”
 “In jo bom  odnesel v enem kosu.”
 “In jo boš odnesel v enem kosu.”
 Eden izmed lokostrelcev je poklical Epsa, ta pa je pomignil ostalim, 
naj nadaljujejo brez njega. Ko se je Kain ozrl čez ramo je videl, kako stari 
sinjevodar napenja lok in ošteva lokostrelca. Ta je bil videti precej poparjen. 
Kain si ni mogel pomagati, da ne bi občutil kančka zadovoljstva. Prav mu je, je 
pomislil, kaj pa je šel streljat name. Gotovo si je tam uničil tetivo.
 Naposled so prispeli do konca ulice in se ustavili pred ravno 
steno. Kain je zapazil, da je na vrhu zašiljena kakor hiša ter da ima lepo 
ornamentirana okna in na sredi malce dvignjena vrata in … “Čakaj malo.”
 Taliah se mu je zvito nasmehnila, odklenila vrata in čez njih stopila 
na sosednjo ulico. Kain ji je sledil in se ozrl nazaj na zid. S te strani je izgledal 
kakor popolnoma običajna hiša. Ni se mogel upreti temu, da bi zažvižgal. 
“Zvito.”
 “Vem.” Taliah se je obrnila ter že korakala proti glavnemu vhodu 
stolpa, ki je bil nedaleč stran. Ko ji je Kain sledil, je ugotovil, da tam že stoji 
Leanorus z dvema stražarjema. Sfrustrirano je obstal ter se obrnil k Eranu. 



“Kako …? Zakaj …? Zakaj ste me sto let vlačili po the hodnikih, ko pa očitno 
obstaja bližnjica?!”
 Odgovorila mu je Taliah: “Nočemo, da veš za izhod, se še spomniš, 
srček?”
 Kain je le zavzdihnil in ji nemo sledil. Ne glede na to, kar je pravil 
Eran, si bo sam štel za uspeh, če ga Taliah neha klicati srček. In peljati po 
najdaljših poteh ko ima zlomljena rebra. Zopet je obstal. Mar ne bi mogel 
šepati v bolečinah? Stresel je z glavo. Zdaj ni imel časa za to. Preveč čudnih 
stvari naenkrat.
 Ko so prispeli do Tairona, jim ta ni namenil nobene pozornosti. Le 
pomignil je enemu od stražarjev, ta pa je odšel in se kmalu zatem vrnil s kočijo 
za seboj. Vlekla sta jo dva elegantana osemnoga konja. Kain je zažvižgal. 
Nobenih šestnogih kljuset za vladarja.
 Stražar je odprl vrata in Leanorus je vstopil v prostorno, z elegantnim 
blagom oblazinjeno kabino. Stražar je zaprl vrata in kočija je speljala. Oba 
stražarja sta se vsedla na klop na zadnjem delu kočije. Ko se jima je Kain hotel 
pridružiti, ga je Eran prijel za roko.
 “Ne. Mi smo njegova častna straža.”
 Kain je trpko savzdihnil. Saj res. Častna straža.
 Ta se je tako imenovala zato, ker so njo tisti višje na družbeni lestvici, z 
več ‘častmi’, razkazovali svoje bogatstvo. Več ljudi, kot je korakalo za tabo, boljši 
je bil tvoj položaj. Nekateri častihlepni grofički so za seboj pripeljali celotne 
procesije. Tairon pa ni poterboval procesij – resnična visoka družba se jim je 
smejala. S seboj je pripeljal le nekaj stražarjev, vendar je poskrbel, da je bilo 
obenem jasno, da je eden izmed njih vreden več od celotne procesije.
 “Senčevi bogatuni,” je zaklel Kain.
 “Ko pridemo na zabavo, po možnosti pa tudi zdaj, se raje izogibaj 
takemu govorjenju, če si navezan na svojo glavo. Če osramotiš Leanorusa, ti 
lahko zagotavljam, da bodo kmalu nanjo navezani veliko manj od tebe.”
 Kain se je namrščil: “Saj sploh ne bodo … aja.” Pogoltnil je slino. “Saj 
vem, kako občutljivi do bogatun … njihove presvetle, najčudovitejše visokosti.”
 Eran se je medlo nasmejal: “Že bolje. Poskusi še brez sarkazma.”
 Kočija je klopotala pretežno počasi, tako da Taliah, Eranu, Kainu in 
Epsu, ki jih je vmes zadihan dohitel, ni bilo potrebno preveč hiteti. Šli so proti 
severovzhodnem koncu mesta. Tu so bile hiše malce nižje, a nič manj razkošne 
kot v centru. Vsake toliko časa pa je izza njihovih streh pokukal visok črn zid, 
ki se je pel kakih tisoč korakov stran. Kain je brž odvrnil pogled. Ne bo se 
spominjal.
 Kmalu so se ustavili pred stolpom, nižjim, širšim in starejšim od 
Belega, ki pa je bil veliko bolj okrašen. Kain je moral odvrnniti pogled od 



slepeče količine zlatih ornamentov, ki so odsevali popoldansko sonce.
 Stolp je imel, prav tako kot Taironov, širok vhod, a je bilo pritličje 
zaprto z razkošnimi okni in, kolikor je Kain lahko razločil, preurejeno v plesno 
dvorano. Iz nje se je širila dolgočasna glasba, kakršno imajo bogati radi na 
svojih zabavah. Bila je precej polna in pred njo je postavalo mnogo bogato 
oblečenih ljudi in ustrežljivih služabnikov. Med to množico je Leanorus, noseč 
svoj isti preprosti beli plašč, domala zbledel. A vseeno so se mu vsi domala 
klanjali in se mu umikali in hlepeli po negovi pozornosti. Kain je posmehljivo 
pomislil, kako tudi tu, kakor pri častni straži, videz in količina, na katera dajo 
vsi te ljudje toliko, skorajda izgubita pomen ob resnični veličini.
 Iz razglabljanja ga je iztrgal Eran: “Veš, kakakšni so častni stražarji?”
 “Hrbet raven, strašno pomemben izraz na obrazu, hodiš kot da bi imel 
v nogah kole. To zadnje je sploh neprijetno. Nekoč sem oropal barona Talisa in 
sem se moral cel teden pretvarjati, da sem njegova častna straža.”
 “Torej že imaš izkušnje. Obnašaj se tako in, Kain - “ Eran se je zazrl 
vanj z resnobnimi svetlimi očmi, “raje ne razlagaj, koga si oropal.”
 S temi besedami se je obrnil in sledil Leanorusu v dvorano. Kain je 
zašepetal: “Saj sem jih vse.”
 Nato pa je sledil še on.




