
  Ko si nekomu nekaj obljubil ali pa se k nečemu zaprisegel, se je nate 
pripela ena izmed tankih niti, ki so se, ko si hodil čez življenje, slej kot prej 
zategnile in te držale na mestu. Če nisi mogel živeti spontano, vsak trenutek 
ločeno od drugih, se ne ukvarjati s prihodostjo in ne sprejemati odgovornosti, 
so se slej kot prej zgrnile nate. To pa je pomenilo, da nisi mogel bežati. 
 Kain je bil vajen bežati, saj je bil večji del njegovega življenja to edini 
način, da je preživel. Še prej pa se je bil navadil bežati pred spomini. Če si 
predolgo postal na mestu, sklenil preveč poznanstev, vzljubil preveč stvari, ki 
jih nisi hotel izgubiti, potem so te spomini dohiteli in vse močneje te je bolelo, 
ko si znova izgubil vse to.
 In zdaj je čutil, kako se te nevidne niti kakor grabežljive dlani zopet 
stegujejo po njem in mu grozijo, da jih bo preveč vzljubil, da bi jih bil zmožen 
prerezati. Zato je sklenil, da bo to storil nocoj.
 V slovesno dvorano je stopil vedoč, da ima vsak plan, četudi ti ga 
ne zaupajo celega in četudi je še tako dovšen, luknjo. In skoznjo je mogoče 
pobegniti. Za zdaj pa bo mirno igral svojo vlogo; raven hrbet, pomemben izraz 
na obrazu, korakaj z ravnimi nogami in se poskušaj ne smejati samemu sebi. In 
ena, dve ...
 Oponašajoč častnega stražarja je Kain zakorakal v dvorano, polno 
bogato oblečenih ljudi. Mirialska smetana. No, ne smetana, smetana je bila 
prav tako blizu tem ljudem kot tramovi strehi; to je bila sama češnja na vrhu 
družbe. Kaina so zasrbeli prsti in je roke brž zatlačil v žep, da ne bi slučajno 
izmaknil kake zlate ure ali diamantnega uhana. Saj ne, da bi ga lahko kdo ujel, 
a nikakor ne bi koristilo misiji, če bi neka dama zagnala vik in krik zaradi 
manjkajoče ogrlice.
 Še vedno hodeč med ljudmi je s pogledom preučeval dvorano. Bila 
je tako bleščeča in bogato okrašena kot vsi ljudje v njej. Sama dvorana je 
bila osemkotne oblike, z ogromnimi okrašenimi okni namesto stranic in 
ornamentiranimi stebri, kjer so se te srečale. Bila je visoka vsaj poldrugo hišo. 
Bogataši so res znali tratiti prostor. Strop je bil kupolast; stebri so se po njem 
nadaljevali in se srečali v srednji, najvišji točki. Iz te je visel ogromen kristalni 
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lestenec, družbo pa mu je delalo še več manjših. Skupaj so dvorano ožarjali z 
migetajočo svetlobo, v kateri se je vse skupaj še bolj lesketalo. Tla so bila, prav 
kakor strop, iz gladkega belega marmorja. 
 V sredini dvorane so ljudje počasi plesali na enolično glasbo, ki je bila 
ravno v modi in ki jo je igrala velika skupina glasbenikov - skorajda že majhen 
orkester, je pomislil Kain. Ob straneh so bogataši postopali v pridušenem, 
vljudnem pogovoru, medtem ko so se okoli njih sukali služabniki, strežeč vsaki 
njihovi želji. Kain kot častni stražar ni izstopal; njihova naloga je bila korakati 
skozi množico in iskati potencialne grožnje svojemu gospodu. Kain se je res 
oziral naokrog, vendar to ni bilo tisto, kar je iskal. Vedel je namreč, da vsaka 
razkošna zabava pomeni tudi razkošno količino hrane.
 In res je kmalu zapazil, da so ponekod ob stenah razpostavljene 
elegantne mize, na katerih so se bohotile raznorazne slaščice, nabodala, 
pladnji s siri in mesom, raznorazna sadje in zelenjava ter litri pijače. Še zmeraj 
prizadet, ker ni mogel do konca pojesti svojega španskega vetrca, se je napotil 
proti eni od miz s torticami. Bilo jih je najbrž na stotine vrst; čokoladne s 
karamelo in sadjem, bele tortice z listi vrtnice, želejaste kockice raznoraznih 
barv, potresene s sladkorjem, majhni krofki, polnjeni z lešnikovo kremo, 
penaste slaščice, okrašene z zlatom, majhne sadne pite z zlato zapečeno skorjo, 
zapazil je celo čokoladno tortico s sirom. Za trenutek je okleval, ne vedoč, 
kaj izbrati, nato pa se ozrl naokoli, preverjajoč, da ga res nihče ne gleda in da 
nikjer v bližini ni Taliah ter si v usta zatlačil eno izmed temnih penastih tortic, 
ki so bile okrašene s kandiranimi češnjami. Domala zagodel je od užitka. Če že 
ne drugega, se je elita spoznala na svojo kuhinjo. Oziroma na to, katere kuharje 
izbrati.
 Ko je Kain žvečil nov zalogaj tortic, ga je premotil miren, nežen glas: 
“Priporočam tiste s kokosom. Nadev je zares božanski.”
 Kain je domala izpljunil vse, kar je imel v ustih. Tam je stal sivolas 
mladenič krhkih potez, oblečen po najnovejši modi. Vsa njegova oblačila so 
bila temno modra, domala črna, ter bila bogato zlato izvzena. Dolg plašč je 
nosil obešen čez ramena, da so zavihani rokavi viseli ob straneh. Na ramenih 
je imel zlate epaulette. Pod tem je imel telovnik z visokim ovratnikom, črne 
hlače z zlato vezenino in visoke, črne škornje z zlatimi gumbi. Z mirnim, 
brezizraznim obrazom je preučeval množico.
 “Ti kar,” je dejal Kainu, ki je imel še zmeraj polna usta, ne da bi ga 
pogledal. Ta je urno prežvečil in se postavil v pozor. Moral se bo nekako 
spraviti iz te godlje.
 “Da, spoštovani, kakor spoštovani velijo. Naj mi spoštovani oprostijo, 
toda delujem pod neposredno naredbo njihove svetlosti Tairona Leanorusa 
II. Naročili so mi, naj, v skrbi za njihovo varnost in varnost vseh udeležencev 



zabave, preizkusim hrano. Spoštovani.”
 “Zaradi varnosti?” Mladenič se je namuznil, pa vendar nič v njegovem 
glasu ni zvenelo grozeče ali posmehljivo. Zdaj je Kaina pogledal. Imel je nežen, 
še zmeraj malce deški obraz, čeprav je bil verjetno nekaj let starejši od Kaina. V 
njegovem izrazu je bila nežna hudomušnost, pomešana z nekakim vzvišenim 
trpljenjem. Premeril je Kaina. “Mar Tairon tako malo zaupa mojemu očetu?”
 Kain se je zdrznil. Očeta? Pri vseh sencah, to je bil sin samega 
Abergaveniya! V lepo godljo se je spravil.
 “Ne, seveda ne, spoštovana svetlost! To je zgolj zaradi preventivne 
varnosti. Njihova prečastita veličastnost Leanorus seveda nikoli ne bi 
podvomili v njihovo svetlost Abergaveniya.”
 Ugriznil se je v jezik. Gotovo je pomešal vse nazive. Mali Abergaveny 
se je navidez zabaval. Slabo.
 “Stvar je, spoštovani, če smem, nikoli ne moreš vedeti. Na tako zabavo 
se lahko pritihotapi kdorkoli, saj ne, da ne bi bilo poskrbljeno za varnost s 
strani spoštovanega Abergaveniya, toda njihova svetlost Leanorus II želijo 
poskrbeti za popolno varnost vseh udeleženih in seveda tudi vas, prečastiti 
gospod. Pravzaprav bi jim zdaj moral sporočiti nadvse razveseljujoč izsled 
mojih raziskav, če dovolite, najspoštovani.”
 Obrnil se je in začel hoditi, ne da bi počakal na odgovor. To sicer 
ni bilo vljudno, a ta pogovor je šel že dovolj narobe. Raje je hitro izginil kot 
ga nadaljeval v nesluteno katastrofo. Že to, da ga je nekdo tako pomemben 
ogovoril, je bil slab znak. Ali se hoče pozabavati z njim ali pa dati usmrtiti, ali 
pa se pozabavati z njim tako, da ga da usmrtiti. Bolje da hitro odide, preden se 
mali bogataš spomni še kakšne šale. In res je za seboj zaslišal: “Čakaj.”
 Glas je bil bolj roteč kot ukazovalen. Kain se je ustavil in se skremžil. 
Še huje kot nadaljevati pogovor bi bilo preslišati ukaz Abergaveniya. Zatorej se 
je obrnil in odšel nazaj, poskušajoč potlačiti grimaso.
 “Bi vaša svetlost želeli?” je dejal s tolikor ustrežljivim glasom, kolikor 
je premogel in se uprl sarkazmu. Mladenič pa se je nemirno ozrl naokrog, 
preverjajoč, da ju nihče ne posluša, nato pa potihem vprašal: “Je Eran tukaj?”
 Kaina je vrglo: “Kaj?!” je vzklikil, pozabljajoč na vso vljudnost. 
Abergaveny ga je presenečeno pogledal. Kain se je zbral: “Hočem reči, kaj bi 
vaša svetlost želeli?” je dejal, še zmerom malce pretresen.
 “Je Eran tukaj?” je ta ponovil vprašanje. “Videl sem Tairona in Taliah 
in sem sklepal, da je tu, vendar ga nisem videl.”
 Kain se je namrščil in molčal. Ne zato, ker bi hotel biti nevljuden, 
amak ker pri vseh sencah ni vedel, kaj naj odgovori. Pojma ni imel o dvornih 
spletkah. Toda glede na to, de je bil mali Abergaveny, katerega očeta so 
nameravali oropati, si je Kain nadel resen, zmeden izraz in dejal: “Pojma 



nimam, o čem govorijo vaša svetlost. Žal mi je.”
 To zadnje ni bila popolna laž - resnično mu je bilo žal za mladeniča, 
ko je uzrl njegov razočarani izraz. Toda kaj naj bi storil? Zato se je priklonil 
in že hotel oditi, ko ga je Abergaveny zagrabil za rokav. Kain je presenečeno 
obstal. Tako neprefinjene kretnje ni pričakoval. Mladenič je tiho, a odločno 
spregovoril: “Poglej, ne vem, kaj ti je naročil Tairon in kakšne igrice se gre z 
mojim očetom. A nekaj ti povem; nikoli me niso zanimale, ne te, ne druge. 
Zato ti bom jasno povedal: vem, da si Senca in vem, kakšna je vaša naloga.”
 Izpustil je Kaina, ki je presenečeno obstal. Abergaveny je nato segel v 
žep. In v drugega. In še v žepe na plašču. “Kako ...?” si je zamrmral, “Prisegel 
bi, da je bila tukaj.” Pogledal je Kaina in zožil oči. “Daj mi jo,” je dejal z 
zavzdihom. Kain je iz rokava oklevaje povlekel srebrno žepno uro. Pričakoval 
je, da bo mladenič pobesnel in poklical stražarje, a se je ta le zasmejal. “Pa si res 
Senca! Zdaj ti mi je ni niti potrebno izročiti! Jo boš dal Eranu? Nujno je. Pa ne 
premikaj kazalcev.”
 Kain se je zdrznil: “Bo eksplodirala?”
 Mladenič se je znova zasmejal - njegov smeh ni bil glasen, bolj le nežen 
hehet: “Morda. Pri urah nikoli ne veš. Na splošno sem nezaupljiv do njih. 
Ampak kazalci so nastavljeni tako, kot so, z razlogom. Eran bo razumel.” Znova 
se je zazrl v Kaina: “Bi smel izvedeti tvoje ime, Senca?”
 Kain se je priklonil: “Kain. Kain Senčni. Njim na uslugo.”
 Mladenič mu je priklon vrnil s komajda opaznim migljajem glave: 
“Louis Finnigan Hawthorne Yoel Greyback Abergaveny.” Zavzdihnil je: “Kliči 
me karkoli od tega.”
 Izza Kaina se je zaslišal glas: “Panis? Deliciolae?”
 Hawthorne se je zresnil: “Tega ni v mojem imenu, Eran.”
 Eran, ki je stal za Kainom, se je nasmejal, se Hawthornu poklonil in 
mu v norčavi kretnji kakor kakšni dvorni dami poljubil dlan: “Vam na uslugo, 
vaša svetlost. Četudi tudi tega ni v vašem imenu.”
 Hawthorne je to enako resnobno dopustil in ignoriral. Obrnil se je in 
pozdravil Taliah in Epsa, ki sta prav tako prispela. Taliah se je obrnila h Kainu: 
“Kmalu bo čas, da se odpravimo. Vidim, da si že spoznal Louisa.” 
 Hawthorne je pokimal in dejal Eranu: “Dal sem mu uro. Veš, kaj z njo.”
 Eran je pokimal. Taliah je premerila množico: “Razkropite se. Ko bo 
sonce zašlo za hribe, pridite k zahodnemu stopnišču. Potem gremo.”
 Vsi so ji nemo pokimali. Hawthorne se je nasmehnil: “Vso srečo.”
 Naposled so odšli in z njimi tudi Kain. Ko je hodil skozi množico, se je 
ozrl nazaj v Hawthorna, ki je znova imel tisti brezizrazni, odsotni pogled. Kain 
si je le stežka priznal, vendar mu je bil fant všeč. Skorajda se je počutil slabo, 
ker mu je bil ukradel dve zlati broški. Skorajda.



 Ko je sonce padlo za hribe, je bila zabava res v polnem razmahu. 
Kakršnokoli prefinjenost je hlinila visoka družba, je ta hitro popustila 
ob črni pijači. Zdaj so vsi plesali v ekstazi. To ni bila ena tistih elegantnih 
zabav, kakršne ljudje ponavadi pripisujejo bogatim. Tiste so bile le maska za 
razuzdanost, po kateri so ti ljudje, ujeti v družbena pravila vsakdanjika, res 
hrepeneli. In Abergaveny jim je to znal dati.
 Kain se je prerinil čez množico in moral vmes stopiti čez nekaj 
onemoglih od pijače, ki so ležali na tleh, čakajoč, da jih služabniki odneso, in se 
izogniti tistim bolj odpornim, ki so še zmeraj bolj ali manj stali. Gabilo se mu 
je čisto brezsrčno razsipništvo teh ljudi. Vendar je potlačil bes in spomine, ki so 
grozili, da bodo ob njem privreli na dan. Zdaj je imel drugo nalogo.
 Pri vratih, po katerih je brkljal Eps, ga je čakala ekipa Taliah. Kain 
se je ustavil in se ozrl naokrog. Eps je nastopaško odsunil vrata, na katerih ni 
bilo sledu ulamljanja. “ǺvlnØg,” je spregovoril v svojem maternem jeziku ter se 
široko nasmehnil. Vstopite. Vstopili so, vrata so se zaprla in jih ovila v temo in 
tišino.
 Taliah je iz plašča potegnila majhno kroglico, ki je svetila ravno dovolj, 
da so videli pred seboj, nekdo drug pa bi jih le stežka zagledal. “Kalaneinin 
izum,” je šepetaje pojasnila. Pot po dolgem krožnem stopnišču so nadeljevali 
molče. Njihovi tihi koraki so odmevali po praznih hodnikih. Vsake toliko se 
je kakšen odcepil od stopnišča. Nekajkrat so se morali potuhniti pred stražarji. 
Stolp vseeno ni bil povsem prazen.
 Kain je prisluškoval odmevom korakov in se trudil povzročati čim 
manj hrupa. In res njegovih korakov skorajda ni bilo slišati, česar pa ne 
bi mogli trditi za Epsa, čeprav se je ta trudil po najboljših močeh. Kain je 
zavzdihnil. Če jih zaradi tega ujamejo, bo sam zbežal stran, ne da bi se enkrat 
ozrl. Toda nasploh je celotna ekipa izgledala bolj sproščena od Kaina. Kaj je že 
rekel Leanorus? Nellah bo poskrbela ... kdo pri vseh sencah naj bi bila Nellah?
 Tako je razglabljal in prisluškoval zvokom štirih ... petih korakov. 
Ustavil se je in prisluhnil, a ni mogel dobro slišati čez korake ostalih. Pomahal 
jim je, naj se ustavijo. Taliah ga je grdo pogledala, a se ustavila. Sledila sta 
še Eran in Eps. Da, zdaj se je razločno slišalo. Iz hodnika, ki ga, ker je bilo 
stopnišče zavito, še niso mogli videti, a je bil po zvokih sodeč nedaleč stran, 
so prihajali koraki, ki so se bližali. Nato so se ustavili. Za trenutek je zavladala 
tišina, nato je sledilo nekaj presenečenih krikov, izvlečenih je bilo par mečev, 
nekaj ljudi je teklo sem in tja, in nato sedem kovinskih treskov na tla.
 Ekipa Taliah je obstala kakor zamrznjena. Po stopnicah se je prikotalilo 
truplo stražarja in obstalo pred Kainovimi nogami. Ležal je spokojno, z 
zaprtimi očmi. Na njem ni bilo znakov kakršnekoli poškodbe.
 Taliah si ga je ogledala in jim pomignila, naj nadaljujejo pot. Kain ji 



je le nerad sledil. Za vsak slučaj je roko držal na ročaju noža, pripravljen, da 
ga izvleče. Kmalu se je pred njimi odprl hodnik. Medlo brleče bakle na stenah 
so osvetljevale tla iz belega marmorja. In sedem trupel na njih. Šest jih je bilo 
stražarjev, prav tako spokojno ležečih. Sedmo truplo pa je bila majhna ženica, 
po oblačilih sodeč čistilka. Kain se je namrščil in previdno stopil bližje. Ne, 
ni bila stara ženica. Bilo je dekle, staro okoli trinajst let. Na obraz so ji padali 
kratki črni lasje, ostriženi na paž. Imela je bledo polt in ozke, dolge oči.
 Zagrabila ga je za nogo.
 Kain je komajda pridušil krik, pa vendar mu je ušel: “Pri sencah črnega 
stolpa!”
 Dekle je hehetajoč se poskočilo: “Vsakič vžge.”
 Taliah jo je jezno pogledala: “Nellah, zdaj ni čas za to.” 
 Nellah se je našobila: “Po tem, ko sem vam uredila prehod, bi 
pričakovala malce več hvaležnosti.” Odpravila se je po hodniku in ostali so ji 
sledili. Kain pa je obstal.
 “Ti ... ti si to naredila?”
 “Jup,” mu je odvrnila, ne da bi ga pogledala.
 “Nekromantka si,” je izdavil.
 “Tudi jup. Pridi že.”
 Kain se je zganil, a se ni otresel tesnobe. O nekromantih je slišal zgolj 
pripovedke. V Črnem gorovju so bili kakor vrači na Zeleni reki ali magi v 
Rdečem gozdu, le da so namesto z umom ali obliko upravljali s smrtjo. To in 
to, kar je Nellah ravnokar storila, je bilo Kainu dovoljšen razlog za tesnobo.
 Zdaj so hodili po mnogih hodnikih in stopniščih, praznih, če 
odštejemo občasna trupla. Eran je pri vsakem zavoju pokazal, v katero smer 
morajo, ter si mrmral številke. Ko so bili, po Kainovem sodeč, že čisto pri vrhu 
stolpa, se je Eran ustravil. Pomigil je Kainu: “Uro.”
 Ta mu je podal uro, ki mu jo je bil dal Hawthorne. Eran si jo je ogledal. 
“Kazalci so nastavljeni na sedem in petnajst, s sekundnim kazalcem na devet. 
Abergaveny nekaj sluti. Spremenil je razpored stražarjev. Namesto po hodniku 
647 moramo po hodniku 715.”
 Uro je vrnil Kainu in ta je nagnil glavo: “Pa mu res zaupaš?”
 Eran ga je resno pogledal: “Yoelu bi zaupal z več kot svojim življenjem. 
Rešil me je že v preteklosti. Ne bo nas izdal.”
 Zavili so levo. Hodnik 715 je bil raven in strm. Stene so prekrivale 
tapiserije. Bilo je tiho. Nenavadno tiho. Ne kakor na drugih hodnikih, kjer 
se je občasno slišalo stražarja ali kakšnega drugega delavca v stolpu. Bilo je, 
kot bi nekdo zadrževal dih. Kain je postal nestrpen. “Kje sploh je ta senčeva 
črepinja?” je šepnil Eranu.
 “Na podestu na vrhu stolpa. Kmalu bomo tam in ...”



 “Dol!”
 Taliahin krik je prekinil Eranovo razlago in Kain se je sklonil pod 
rojem puščic. Izza tapiserij je skočilo dobrih dvajset stražarjev. Hodnik 715 ni 
bil nezastražen. Kain je pri sebi preklel malega izdajalskega Abergaveniya.
 Taliah je iz žepa plašča potegnila dve jekleni palici, ki ju je povezovala 
veriga ter se zavihtela proti stražarjem. Ti so bili v znatno boljšem položaju, 
saj je morala Taliah teči navzgor. Sklonila se je pod rokama prvih dveh in ju z 
verigo vrgla iz ravnotežja. Ko jo je hotel eden napasti izza hrbta, se je odgnala 
in ga brcnila v prsi. V vratu drugih dveh sta pristali metalni zvezdi. Tapiserije je 
oškropila kri.
 Kain se je po trenutku otrplosti zganil in stekel proti stražarjem. 
Izvlekel je nož in se tako prebijal čez. Komaj se je izmaknil helebardi enega 
in udarec vrnil z nožem. Stražarji so ga imeli, nagneteni v ozkem hodniku, 
težavo zadeti. S stene je strgal tapiserijo in jo zalučal vanje. Nastala zmeda mu 
je omogočila, da se je prebil naprej. Z nezadovoljstvom je opazil, da mu tesno 
sledijo Eran, Eps in Nellah. Nakako drugače se jih bo mogel otresti. V obraz 
ga je skorajda zadelo rezilo meča, a je stražar obstal, ko ga je zadela metalna 
zvezda. Kain se mu je izognil in zabodel drugega, ki se je opotekel stran. Pred 
njim se je razprl hodnik. Odgnal se je in stekel, ne da bi se ozrl nazaj. Po zvokih 
sodeč mu je sledil le še Eran, vendar je krepko zaostajal. Epsa so zajeli. Nellah 
je zavzkliknila in planila k njemu. Trije vojaki so padli. Kain pa je le tekel 
naprej.
 Na koncu hodnika so stala kamnita vrata s ključavnico. Ko je pritekel 
do njih je vanjo zasadil nož in ga zavrtel, da se je notri nekaj zlomilo. Vrata je z 
ramo odsunil in se pognal čez njih v osemkotno sobo. Zaloputnil jih je za seboj 
in se zadihan naslonil na njih. V čelu mu je butalo od navala adrenalina. Ozrl 
se je naokrog. Bil je na samem vrhu stolpa in čez nezastekljena okna je pihal 
hladen nočni zrak. Na sredi sobe je bil podest in na njem, pod zastekljenim 
pokrovom, črepinja.
 Zraven nje je stal Tairon Leanorus II.
 Kain je obstal. “Kaj pri vseh sencah delajo tukaj?!”
 Leanorus ga je mirno pogledal: “Čakam vas. Z lahkoto sem prišel sem; 
vladarja ne bo nihče spraševal, kam gre. Slučajno sem si zaželel svežega zraka 
in miru; saj vsi vedo, da mi razuzdano veseljačenje ni po meri. Zatorej sem se 
odpravil sem. Takrat pa je mimo prineslo tatove. Junaško sem jim poskušal 
preprečiti namero in junaško mi ni uspelo. Črepinja je za zmeraj izgubljena.”
 Na plano je potegnil ozek, eleganten meč in premeril Kaina: “Kje so 
ostali?”
 “Jaz sem izvidnica. Kmalu pridejo,” je ta zadihano odvrnil in pogoltnil 
slino. “Pravzaprav bi bilo najbolje, če čim prej grem.”



 Z ročajem noža je razbil steklo in črepinjo previdno pospravil v žep 
plašča, ki je bil oblazinjen. Stopil je k oknu, se usedel na polico in salutiral 
Leanorusu. Bil je pripravljen, da se zavihti čezenj in enkrat za vselej stran od 
vsega tega. Stran od Erana in ekipe Taliah in nove priložnosti. Prepustiti jih 
mora usodi. Za trenutek je obstal. Ne. Ne sme si dovoliti takih misli. Mora 
oditi, in to takoj, preden ...
 Vrata so se treskoma odprla.
 Čez sta stopila dva stražarja, noseč napol zavestnega Erana. Zalučala 
sta ga na tla in salutirala Leanorusu. Ta je privzdignil obrv: “Še en tat?”
 Kain se je hotel zavihteti čez okno, ko ga je eden izmed stražarjev 
zagrabil in mu zvil roke za hrbet. Nož mu je padel na tla in eden izmed 
stražarjev ga je pobral. Kain je zakričal in se poskušal izviti: “Ne! Moj je! Moj 
je!” Stražar mu je še bolj zvil roke in Kain se je v bolečini zložil. Vzeli so mu 
nož, ta zadnji ostanek lepih spominov. Preplavila ga je domala živalska panika 
in boleč občutek nemoči. Navkljub bolečini se je začel premetavati in brcati. 
Iz žepa plašča mu je padla Hawthornova ura. Stražar je pobral tudi to in si jo 
zamišljeno ogledal.
 “Mar si tudi to sunil, kaj?” se je zarežal proti Kainu. Leanorus se je 
zazrl v uro: “Pokaži mi jo.” Stražar mu jo je podal. Leanorus si jo je ogledal in 
se namrščil nad mirujočimi kazalci. Začel je vrteti enega od vijakov. Kain se je 
zdreznil: “Ne premikaj...!”
 Ura je eksplodirala.
 Kain se je iztrgal stražarjem in se vrgel k tlom. Val vročine ga je zaobjel 
in mu odrezal vse čute. Nekaj hladnega ga je pokrilo in hotelo odvleči stran. 
Ugrebel se je v reže med tlakovci.
 Ni bilo prvič.
 In tedaj je bilo konec. Tišina. Kain je še nekaj časa ležal zakrčen na 
tleh. V glavi mu je butalo.
 Ni bilo prvič.
  Počasi je odprl oči in se ozrl naokrog. Cel svet je bil nejasen in robove 
vidnega polja so mu zakrivale sence. Pomežikal je in ostrmel. Polovico tal in 
strehe je odneslo. Mrzel nočni veter je vrtinčil preh med povsod razmetanim 
kamenjem. Na tleh so napol mrtvi, napol živi, ležali stražarji in Eran. Kain se je 
odplazil do roba in se ozrl dol, v mesto. In obstal.
 S tramu, ki je štrlel iz tal, je nad globokim breznom visel Leanorus. 
Poskušal se je potegniti gor in tram je zaškripal. Pogledal je Kaina. Ta pa je 
otrplo stal.
 Ni bilo prvič. Ni bilo prvič, ko se je izneveril vsem, ki so mu zaupali. Ni 
bilo prvič, kar jih je pustil na cedilu. Vendar ni bil kriv on.
 Del njega je protestitral, ni vedel, od kod prihajajo te misli, hotel je 



zbežati. Vendar je zdaj vedel.
 Ni prišel, da bi ukradel kamen. Ni prišel, da bi si rešil palca. Ni prišel, 
da bi postal Senca.

 Prišel je, da bi ubil Leanorusa.


