
Zaslišala sta glasen pok in nato se je drevo tik ob njiju 
razklalo, ob robovih pa zažarelo kot žerjavica  

v silovitem ognju.

»Strela!« je kriknil Xavier. Odskočila sta, ko se je počrnelo drevo zvrnilo in med 
ploho isker treščilo na tla. Evan je začutil, da ga zapušča pogum. Če so bile to 
sanje, so postajale veliko preveč grozljive: smrtonosne strele, padajoča drevesa, 

naraščajoče hrumenje, ki je gozd pretresalo do korenin, nebo, ki je zlovešče 
potemnelo. Rad bi se prebudil.

Toda nekako je vedel … Vedel je, da je vse to resnično.

»Dobrodošla v Ahoratosu, mlada princa,« je rekla skrivnostna škrlatno oblečena 
postava. »Svet, v katerem živita dan za dnem, je zgolj senca Resničnega sveta. 

Ahoratos je resnični svet, v katerem divjajo bitke in kjer živi vajin  
resnični sovražnik.«

»Mislim, da niste našli pravih,« je odkimaval Xavier. »Hočem reči,  
samo otroka sva, nisva princa. In nikakor nisva bojevnika.«

»Tu v Ahoratosu sta,« je dejal Ruwach. »Bojevniška princa.«

Xavier in Evan si včasih skočita v lase, kot je pri bratih povsem običajno. 
A njun odnos se je znašel na enkratni preizkušnji – v skrivnostni deželi, 
kjer se morata upreti močnim zlohotnim silam. Ta velika bitka je 
resnična! Pustolovska zgodba je polna skrivnosti, napetosti in akcije, njena 
posebnost pa je, da osvetljuje duhovni boj, o kakršnem je apostol Pavel 
pisal kristjanom v Efezu: »Nadenite si celotno Božjo opremo, da se boste 
mogli upirati hudičevim zvijačam.«

Priscilla Shirer je avtorica številnih uspešnic, učiteljica verouka in 
mati treh odraščajočih sinov. Ravno zanje si je izmislila zgodbo o zelo 
resnični temi duhovnega boja – da bi pod svojo streho pomagala vzgojiti 
nov rod bojevniških princev. In pod vašo.
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Za Jacksona,
najinega prvorojenca.
Najinega bojevniškega princa.
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Prvo poglavje

Skok

Ribnik je bil čuden. Evan je to vedel, že odkar se je prvič 
zazrl v njegove temačne globine. Kaj se je skrivalo tam spo-
daj? Pošast? Taka kot tista na Škotskem? Kako so ji že re-
kli? Pošast iz Loch Nessa? Nekaj podobno čudnega. Ob-
stal je in komaj opazno drgetal. Čakal je, da bo nekaj plani-
lo iz vode in ga požrlo. Živega. V enem kosu. Upal je, da v 
enem kosu. Ne bi prenesel, da bi ga kdo žvečil.

Dovolj majhen je bil za en grižljaj. Ne tako kot njegov 
starejši brat Xavier. Véliki, žilavi Xavier. S super imenom. 
Xavier je imel tudi mišice in dlake pod pazduhami. Evan 
se je ozrl na svoje suhljate roke brez dlak. Niti ene mišice 
ni bilo videti. Čeprav je naredil ničkoliko dvigov trupa na 
veji velikega starega hrasta na dvorišču, mu niso hotele 
zrasti. 

»Boš danes skočil?«
Evan se je obrnil in zagledal brata stati na stari gumi, ki 

je visela z ene od debelih vej. Tam je bila že, ko so se vselili 
v hišo. 

»Boš danes skočil?« Xavierjev obraz je bil kot običajno 
vseveden, kotičke ust pa je privihal v porogljiv nasmešek. 

Odkar so se pred dvema mesecema iz mesta preselili v 
to hišo, je Evan hodil na pomolček in strmel v ribnik ter 
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čakal dan, ko bo zbral pogum za skok in Xavierju dokazal, 
da se ne boji. Prisegel si je, da bo to storil še pred koncem 
poletja, preden bo šel v četrti razred nove šole. Prepričan 
je bil, da bo dotlej skočil že stokrat. Pa vendar je stal tam 
teden dni pred začetkom pouka in še vedno ni skočil niti 
enkrat. 

Vsak dan se je, medtem ko je Evan drhte stal na pomolu, 
pojavil Xavier in ga dražil.

»Bi rad, da te porinem?« Xavier se je še bolj zarežal.
»Pojdi stran,« je s stisnjenimi zobmi in pestmi odvrnil 

Evan. Obrnil se je nazaj k ribniku. Skoči! Skoči! Toda opo-
gumljajoče besede v njegovi glavi je preglasilo bratovo gla-
snejše posmehovanje.

»Daj no, lahko je.« Xavier je skočil z gume in se privlekel 
na pomol k Evanu. Bil je deset centimetrov višji od njega. 
Evanu se je včasih zdelo, da je višji cel meter. »Glej me.«

Xavier je vzel zalet in skočil kot olimpijski skakalec ter 
izpustil glasen krik. Evan je stopil korak nazaj, da bi se iz-
ognil vodi, ki je brizgnila daleč naokoli. 

»Pojdi stran!« je zakričal.
»Daj no, reva,« ga je dražil Xavier, priplaval do pomola 

in se potegnil nanj. »Samo skoči.« Hotel je zgrabiti Evana, 
ta pa ga je jezno odrinil. 

»Daj mi mir!«
»Reva!« se je Xavier spet zakrohotal. »Zajec! Buu, buu!« 

Kričal je in izvajal bedast zajčji ples. Evan ga ni prenesel. 
Xavier je bil videti trapast, vendar je vedno dosegel želeni 
učinek – Evan je bil še bolj jezen. Obrnil se je, bil je rdeč v 
obraz. Tako silovito se je zagnal v starejšega brata, da sta 
se skotalila s pomola v sluzasto blato na obrežju ribnika. 
En udarec, je pomislil Evan. Samo en udarec mi dovoli in 
bom srečen. Glas v njegovi glavi je bil tokrat glasnejši. 

»Fanta!« je z verande zaklicala mama. Seveda ju je opa-
zovala. Evan je pomislil, da je najbrž res, kar je vedno govo-
rila: da ima oči na tilniku. »Kaj se gresta?«
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»Nič nisem naredil!« je zakričal Xavier, še preden je Evan 
prišel do besede. »Hotel sem mu pomagati, da bi skočil …«

»Lažeš!« Evan se je ves tresel od besa. Še enkrat je udaril 
in brata zgrešil za slabega pol metra. 

»Evan! Takoj pojdi noter!« Mama je imela vreščeč glas. 
Slabo znamenje.

Fant se je odrinil od brata in vstal. Ves je bil blaten. V 
obraz mu je bilo vroče, kakor da bi se mu po tilniku plazil 
plamen. Tudi Xavier je vstal in si brisal blato z ramen, iz 
oči mu je še vedno švigal smeh.

»Evan!« je zakričala mama. »Marš!«
»Reva,« je zašepetal Xavier. Evan je zatrl željo, da bi za-

kričal, in odtopotal v hišo. 
***

Xavier je opazoval mlajšega brata, ko je odhajal. Malce 
mu je bilo žal. Vedel je, da se boji skočiti v ribnik. Lahko bi 
mu pomagal, toda vsakokrat, ko je poskusil, je šlo vse naro-
be. Mislil je, da ga bo z zbadanjem tako razjezil, da bo skočil. 
Vendar ni učinkovalo. Nič, kar je naredil, ni uspelo. Tako je 
pač med nama, je razmišljal. Vedno bova sovražnika.

Nekoč mu je bilo všeč biti Evanov starejši brat. Skrbel je 
zanj in pazil, da ni zašel v težave. Enkrat ko je bil Evan še 
dojenček, ga je vzel iz posteljice, ga prijel za nogice in ga z 
glavo navzdol odnesel v spalnico, kjer sta spala mama in 
oče. Poglejta, se je pohvalil. Vančka držim! Spominjal se je, 
da je mama malo ponorela, oče pa se je smejal. 

V zadnjem času pa sta se očitno samo še prepirala. Evan 
je pobesnel zaradi vsake malenkosti. Xavier je menil, da 
mu mlajši brat samo zavida, ker je večji in boljši skoraj v 
vsem. Navsezadnje je štiri leta starejši. Pa kaj, če ima tele-
fon. In gre lahko pozneje spat. In ga vedno prvega izberejo 
za košarko v športnem centru. Tako pač je. 

Xavier je šel čez čas v hišo, kjer je mama Evanu ravno ne-
hala brati levite. Tako je rekla temu. Leviti. Kaj je sploh to? 
Moral bo pogledati v leksikon. To je rad počel. Kadar je oče-
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ta kaj vprašal, mu je odgovoril, naj pobrska v knjigah. Xavier 
je mislil, da to pomeni: »Nimam pojma.« Toda ko je odraščal, 
je spoznal, da oče ve, da mora nekatere stvari odkriti sam.

Evan je moral do večerje v svojo sobo in potem zgodaj spat. 
Nocoj ne bo košarke v športnem centru. Xavierju je bilo malce 
hudo. Moral bi oditi v kuhinjo in mami povedati, s čim je iz-
zval brata. Vendar je šel v sobo in na telefonu poiskal levite.

Pojavilo se je nekaj zadetkov. 
Oštevati, brati svarilne in kazenske pridige za poboljša-

nje divjakov in preprečevanje kaosa. 
Kaj je kaos? Xavier je poiskal razlago. Zmešnjava. Z levi-

ti so kaznovali ljudi, ki so povzročali zmešnjavo. To je bilo 
smiselno. Nekako. Je delovalo? Xavier je preletel preostanek 
razlage. Ugotovil je, da očitno ne deluje. Ljudi ne moreš pre-
prosto oštevati in pričakovati, da se bodo poboljšali. 

»Xavier, pridi pripravit mizo!« je iz kuhinje zaklicala 
mama. Večerja. Oče bo kmalu doma. 

Xavier je spravil telefon v žep in odšel dol v kuhinjo. 
Oboževal ga je. Dobil ga je šele, ko so se pred dvema mese-
cema iz mesta preselili v to hišo. Mislil je, da je to podku-
pnina, ker je moral oditi iz stare soseske. Mama in oče sta 
mu rekla tudi, da ga bo moral deliti z bratom. Da bi ga delil 
z devetletnikom? Od kod staršem take zamisli? Iz kakšne-
ga bednega starševskega priročnika? 

»Pripravi mizo,« je naročila mama, takoj ko je stopil v 
kuhinjo. Obrnila mu je hrbet in vzela nekaj iz pečice. 

»Evan je na vrsti,« je ugovarjal Xavier. 
»Zelo dobro si zapomnita, kdo je na vrsti, kajne?« Njen 

glas je bil strožji kot po navadi. »Samo naredi že, prosim. 
Nimam časa za razpravljanje.« 

Nimam časa za razpravljanje. Še en njen znameniti sta-
vek. Le kdo nima časa zanj? Preprosto ni imelo smisla. Za 
Xavierja je bilo razpravljanje ena najpomembnejših življenj-
skih veščin. Razmišljal je celo, da bi postal pravnik, ko bo 
velik. Ali poklicni košarkar. Ni se še dokončno odločil. 
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Pripravil je mizo. Prišel je oče z aktovko, poljubil mamo 
na lice in položil roko Xavierju na ramo. »No, poba, kako 
si se imel?«

Evana sem spravil v godljo, je pomislil fant. Na glas pa 
je rekel: »Kar dobro.«

»Samo kar dobro?«
Xavier je skomignil. »Košarko sem igral v centru. Go-

spod J. Ar pravi, da imam potencial.« To besedo je uporabil. 
Potencial. Xavierju je bila všeč. »Nocoj bo še ena neuradna 
tekma. Lahko grem?«

»Ne vem, zakaj ne. Kje je Evan?«
»V svoji sobi,« je odvrnila mama. »Ohlaja se.« (Mamina 

beseda za kazenski odmor.) »Spet sta se pretepala.«
»Za pretep sta potrebna dva, kajne?« je vprašal oče in 

sumničavo motril Xavierja. 
»Nič nisem naredil!« je kriknil fant in kar najbolj nedol-

žno skomignil. »Samo jezen je, ker se še vedno boji skočiti 
v ribnik, zato se znaša nad mano.«

»Bo že, ko bo pripravljen,« je pripomnila mama. »Si že 
natočil vodo v kozarce?«

Xavier je natočil ledeno mrzlo vodo ter mami pomagal 
na mizo položiti vilice in druge stvari. Vzorno se je vedel. 
Jaz sem pridni sin.

»Je vse nared za začetek pouka prihodnji teden?« je za-
nimalo očeta, ki je iz sklede na pultu izmaknil stročji fižol.

»Seveda, si mislim,« je odgovoril Xavier. Izogibal se je 
razmišljanju o šoli – novi šoli v novem mestu, popolnoma 
novi skupini otrok –, čeprav ni hotel, da bi oče mislil, da ga 
je strah ali kaj podobnega. Navsezadnje je bil v športnem 
centru že precej priljubljen. Šport mu je šel dobro od rok in 
to je bilo najpomembnejše. Toda nekje v ozadju ga je ves 
čas preganjala misel, ali je resnično dovolj dober. 

Xavier je dvignil pogled in opazil, da ga oče radovedno 
motri, kot da bi mu znal brati misli. »Brez skrbi, oči. V redu 
bo.« Oče mu je vrnil nasmeh.




