
 

 

»Zahtevaš, da se podamo v srce bavarske vojske, rešimo 

Zoro in jo odpeljemo domov,« je povzel Plamen. 

 

Na sledi ▪ Ognjeni trije 
V drugem delu sage Ognjeni trije je končano kratko obdobje miru in 
blagostanja v novi domovini. Po deželi se potikajo tolpe sovražnikov. 
Nihče ni več varen, vasi so požgane, možje pomorjeni, ženske 
odpeljane v suženjstvo. Tudi trojčki Vuk, Vlad in Plamen v spopadu s 
sovražno skupino Bavarcev izgubijo vse, konje, hrano, oblačila, netivo 
… Srečni so lahko, da jim je ostalo življenje, toda Vlad je kljub temu 
obupan, ker je z Bavarci izginila Zora. Odpeljali so jo s seboj kot vojni 
plen. Bratje vedo, kako vojska ravna z ujetnicami in koliko časa jih 
pustijo pri življenju, zato se nemudoma poženejo za ugrabitelji. Po poti 
naletijo na še več trupel Slovanov, saj po deželi morijo in plenijo tudi 
Obri, čeprav naj bi bili slovanski zavezniki. V nemirnih časih so 
zavezništva negotova in krhka, zavezniki pa zlahka postanejo 
sovražniki. Igor Karlovšek drugi roman spleta iz treh niti: zgodbe 
ugrabljene Zore in njenega ugrabitelja, vojaškega poveljnika, ki mu je 
Zora močno všeč, dogodivščin pogumnih trojčkov, ki se med 
zasledovanjem Zore zapletajo v nevarne spore med slovanskimi 
plemeni in zgodbe o težkem prebijanju Žive in Kaline, ki sta ubežali 
suženjstvu. Kako naj preživita v divjini, sami v jedkem mrazu, brez 
orožja in brez hrane? Za povrh Živa pričakuje otroka …  Avtor je 
zgodbo umestil v nemirno 6. stoletje v kraje, ki so jih pravkar naselili 
Slovani, na ozemlje današnje Slovenije in vzhodne Avstrije, trojčke pa 
popelje na sam rob naselitve in še naprej, v sedanjo srednjo in zahodno 
Avstrijo, kot v odlični spremni besedi pojasnjuje zgodovinar Miha 
Pohar.  Zelo toplo priporočam celotno zbirko, ker nudi bralski užitek 
in hkrati širi zgodovinska obzorja!  Predstavitev: Maja Črepinšek 
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