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Ognjen je z grenkobo v sebi spustil meč. 

Vsi nasprotniki so krvaveli, a še vedno upirali vanj divje poglede. 

Tudi Eimhear je še živel, a komaj.  

»Geilleadh duit fein! (Predaj se!)« 

»Ma seasann tu! (Če vztrajaš!)« 

Izpustil je meč in se zgrudil na tla. Tudi preostala trojica je odložila meče. 

Med ujetimi Slovani je zavladalo neizmerno veselje. Osvoboditev je prišla tako 

nepričakovano, da so komaj verjeli, da so res svobodni. Zdrveli so proti Germanom, brcali in 

pljuvali mrtve sovražnike, potem pa so hoteli obračunati še s preživelo četverico. 

Ognjen je stopil pred ujetnike in razširil roke. 

»Dovolj je bilo, bratje. Dobili boste hrano in odpeljali vas bomo v tabor. Lahko se boste 

pridružili moji vojski in morda bo še priložnost, da se udarite z Germani!« 

Ujetniki so se razmaknili in godrnjaje umaknili. Obljuba hrane je naredila svoje. 

Ognjen je pokleknil k Eimhearju. 

»Kako to, da tako dobro govoriš keltsko?« 

»Moja žena je bila keltska Asterid.« 

Ognjen je potipal vojakov utrip in pri tem razprl verižno srajco na vratu. Pod prsti se je nekaj 

zasvetilo. Premaknil je predmet in ostrmel. 

V roki je držal Asteridino zlato ploščico, darilo poglavarja Tavriskov, ko jo je odpeljal s 

seboj. Ploščico, ki jo je od Asteridine smrti nosila Ajda.  

“Kje je dekle, ki je nosilo ta obesek?”  

(Igor Karlovšek: Pobeg, 2020, str. 146-147.) 

 
 

Prebral(a) si odlomek iz knjige Pobeg. Poveži ga z zgodbo celotnega besedila in v 

spis vključi razlago, kako se odlomek navezuje na dogajanje pred njim in kako 

napoveduje nadaljevanje zgodbe. Pojasni tudi pomen zlatega obeska in rabo 

nenavadnega jezika. 

Napiši, kako je družina povezana med seboj. Kdo od otrok je po tvojem mnenju 

najbolj podoben Ognjenu in zakaj? Komu od družinskih članov bi bil(a) rad(a) 

podoben/podobna ti? Svoj odgovor utemelji.  

Svojemu spisu daj zanimiv naslov.  

 

Želimo ti ustvarjalno pisanje. 


