
 

 

»Hvala, moj dragi Orfej, da si prišel pome, po Evridiko v 

podzemlje,« rečem spomeniku, očitno na glas, kajti Mitja 

me debelo pogleda. 

 

Orfejeva lira  
Evridika je bistro dekle. Preveč bistro, da ne bi vedelo, kako 
pomembno je ne izstopati med vrstniki, če nočeš postati tarča. V 
krutem posmehovanju, ki izloča in osami, so njene sošolke Brigita in 
»brižitke«, kot rečejo Brigitinim satelitkam, res dobre. Toda neprestano 
zatajevanje, prilagajanje in prikrivanje ni preprosto. Evridika staršema 
prikriva, da namesto baleta obiskuje karate, brižitkam, da so odvratne v 
preziranju manj premožnih sošolcev, učiteljem, da bi znala marsikdaj 
odgovoriti na težko vprašanje, pa molči, da ne bi obveljala za piflarko, 
in najboljši prijateljici, da jo noče predstaviti staršema, ker bi nad njeno 
družino vihala nos. Pristno se počuti le na treningu karateja, ki zanjo ni 
le veščina obrambe, ampak tudi priložnost za soočenje s seboj. Nekega 
dne ji starša nenadoma oznanita, da odhajata na delo v tujino. Evridika 
se mora začasno preseliti k starima staršema, ki nad odtujeno vnukinjo, 
vajeno življenja z gospodinjskimi pomočnicami in osebnim šoferjem, 
sprva nista navdušena. Toda potem se izkaže, da je selitev k starima 
staršema srečna okoliščina. Evridika se zbliža z babico arheologinjo, 
sreča vznemirljivo ljubezen in vstopi v veliko dogodivščino, ki jo 
popelje skozi skrivnostno podzemlje ptujskega gradu v rimskodobno 
Poetovio. Ali so skrivnostne govorice, da se prav nekje v Ptuju skriva 
čudežna Orfejeva lira, resnične? In zakaj se neznane temne sile trudijo, 
da bi se dokopale do nje? Prvi roman iz zbirke Srebrna sekira Aksinije 
Kermauner in Silvestra Vogrinca obeta užitek napete kriminalke s 
fantastičnimi elementi prehajanja skozi čas, šamanskega spreminjanja v 
živali, navdahnjenih slutenj, pa tudi prvih ljubezni, prijateljstev, športnih 
zmag in zmag osebnostnega zorenja. Zelo toplo priporočam!  
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