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IZŠLE SO VSE ŠTIRI KNJIGE IZ
RIMSKE TETRALOGIJA IZPOD PERESA IVANA SIVCA

Pisatelj  IVAN SIVEC je  najbolj  plodovit  in  po  branosti  po  podatkih 
knjižničnega  sistema  cobiss  že  več  kot  desetletje  vedno  med  prvimi 
petimi slovenskimi avtorji. Rojen je bil v Mostah pri Komendi, živi v 
Mengšu. Napisal je 122 knjig, po njegovih delih so posneti štirje filmi 
oz.  televizijske  nadaljevanke.  Po  izobrazbi  je  slavist  oz.  magister 
etnoloških  znanosti,  po  poklicu  je  bil  novinar  oz.  urednik  na  RTV 
Slovenija.

V začetku leta 2014 sta izšli prvi dve knjigi Sivčeve rimske tetralogije  (vse skupaj gre štiri  
obsežne  romane  s  skupnim podnaslovom Rimljani  na  naših  tleh)  in  sicer  Zadnji  keltski  
poglavar in  Usodna emonska lepotica. Prvi dve knjigi sta posvečeni 2000-letnici nekdanje  
Emone. Prvi dve knjigi je možno dobiti tudi v obliki e-knjige in sicer v formatu e-pub.

Zaradi velikega povpraševanje smo se odločili,  da že septembra 2014 izideta še preostali  
knjigi iz zbirke. Tretji in četrti roman o rimski zgodovini na naših tleh z naslovoma Burja nad 
Mrzlo reko in Atila, šiba božja sta tako že na voljo. 

Ob  pisanju  tetralogije  je  pisatelj  uporabil  več  kot  sto  virov,  od  zgodovinskih  knjig  do  
znanstvenih  člankov,  obiskal  je  več  deset  zgodovinarjev,  si  ogledal  vse  kraje  prizorišč  
nekdanjih  pomembnih  dogodkov  iz  naše  zgodovine,  vse  štiri  knjige  pa  so  obogatene  z  
zgodovinskimi dejstvi in tehtno spremno besedo znanstvenika, priloženo pa je tudi več kot  
trideset  barvnih  fotografij  iz  arhiva  Narodnega  muzeja,  Mestnega  muzeja  Ljubljana  in  
Pokrajinskega muzeja Celje.

Vse štiri knjige so izšle v zbirki Slovenska zgodovina, s podnaslovom Rimljani na naših tleh.
VSEKAKOR  GRE  ZA  ZGODOVINSKE  KNJIGE,  POMEMBNE  ZA  MLADINO 
OZIROMA VSE ČLANE DRUŽINE.

Založnik vseh 4 knjig je založba ICO d.o.o., Pri bajerju 33a, 1234 Mengeš. 
Telefon: 01/831-02-10, 041/68-94-94, fax: 01/831-02-15
email: info@ico.si, internet: www.ico.si
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I.
ZADNJI KELTSKI POGLAVAR

Povest o zadnjih bojih in prvi ljubezni v Cezarjevih časih.  

Preko našega ozemlja je pred več kot dva tisoč leti potekala pomembna jantarska pot, 
ki so jo tudi pri nas vzdrževali Kelti. Ob tem pa je predvsem na plovbi po rekah Navportus in  
Savus (Ljubljanici in Savi) prihajalo do spopadov z rimsko vojsko, ki je vse bolj prodirala 
proti vzhodu. Druidi, modreci izpod hrastov, so se ob tem na vse pretege trudili, da bi tako 
rekoč celotno evropsko ozemlje še naprej ohranili potomcem in stari veri. Staroselcu Epu se 
ponudi enkratna priložnost, da zbere vseh sedem jantarskih jagod in tako reši svoje ljudstvo 
propada. Ob tem se nesmrtno zaljubi v lepo Lajano. Bo keltski bojevnik rešil svoje ljudstvo 
ali pa ga bo izdal pohlep po bogastvu?

Dr. Andrej GASPARI je za povest  ZADNJI KELTSKI POGLAVAR v spremni besedi 
med drugim zapisal:

»Pisatelj  Ivan Sivec je dogajanje svoje razgibane povesti  v veliki  meri naslonil  na  
zgodovinske podatke in druge obstoječe vire, hkrati pa ga je nadgradil s svojim domišljijskim  
svetom, ki  po eni strani  prikazuje Tavriske oziroma Kelte  sploh kot ljudstvo brez enovite  
domovine,  po  drugi  pa  kot  bojevnike  z  nenavadno bogatim duhovnim svetom. Zgodbo je  
uokviril  s  Cezarjevim  časom,  torej  s  časom,  v  katerega  umeščamo  rimsko  pokoritev  v  
Ljubljanski kotlini živečih Tavriskov, pri tem pa je v ospredje postavil prastaro jantarsko pot  
med Baltikom in severnim Jadranom, ki je vodila tudi mimo keltskih naselbin na območju  
Ljubljane  in  Vrhnike.  Tavriški  junak  Epo  je  seveda  samo  simbolni  predstavnik  svojega  
ljudstva, ki pa je v predstavljenem kontekstu mogoč in razumljiv, zato se zdi povest povsem  
verjetna in zgodovinsko verodostojna.« 

Fizična oblika knjige:
Naslov: Zadnji keltski poglavar ISBN: 978-961-6868-28-0
Avtor: Ivan Sivec Zbirka: Slovenska zgodovina, št. 3
Cena: 28,50€ Leto izida: 2014 (na voljo zadnji izvodi)
Spremna beseda: dr. Andrej Gaspari Tehnični podatki: 272 strani, trda vezava

E-oblika knjige (format e-pub):
Naslov: Zadnji keltski poglavar ISBN: 978-961-6868-37-2
Avtor: Ivan Sivec Tip datoteke: e-pub
Cena: 13,99€ Leto izida: 2014
Dosegljivost: http://www.biblos.si/lib/book/9789616868372

http://www.biblos.si/lib/book/9789616868372


II.
USODNA EMONSKA LEPOTICA

Povest o ljubezenskem trikotniku med sužnjo, staroselcem in Emoncem 

Pred dva tisoč leti so Rimljani na ozemlju zdajšnje slovenske prestolnice zaorali tako 
imenovano prvo brazdo in začeli postavljati novo rimsko mesto – Emono, legionarjem pa so 
začeli deliti zemljo vse tja do planin in južnih rek. Staroselci so se seveda počutili ogroženi, 
na naše ozemlje  so začeli  iznenada prihajati  bogati  trgovci,  obrtniki,  gostilničarji,  pa tudi 
suženjska delovna sila. V lepo sužnjo Tesalijo se nesmrtno zaljubita kar dva staroselca in sicer 
Ekaj  in  Brok,  pa  tudi  sin  rimskega  patricija  Gal.  Bodo Rimljani  uspeli  na  hitro  zgraditi  
Emono, predvsem pa, kdo bo osvojil emonsko lepotico, ki igra povrhu še izredno lepo na 
harfo in iz nje izvablja nebeško lepe zvoke?

Dr.  Bernarda  ŽUPANEK  pa  je  v  spremni  besedi  za  povest  USODNA  EMONSKA 
LEPOTICA med drugim zapisala:

»Zgodba o usodni emonski lepotici ujame duha časa, pričara romantičen zaplet na  
emonskih tleh, predstavi navade in družbene konvencije časa. Skratka, pisatelj Ivan Sivec je,  
glede na svoje bogate izkušnje, študij relevantne literature, ki je navedena na koncu romana  
ter poznavanje svoje zveste publike,  ustvaril  berljiv roman, v katerem bodo bralci  gotovo  
uživali.  Poleg tega pa bo, upamo, Usodna emonska lepotica za rimsko obdobje in Emono  
navdušila mnoge, jih spodbudila k nadaljnjemu branju, raziskovanju in spoznavanju obdobja  
rimske antike,  ki  je  ne  samo ključno zaznamovalo  Ljubljano in Slovenijo,  ampak pomeni  
enega od temeljev Zahodnega sveta.«

Fizična oblika knjige:
Naslov: Usodna emonska lepotica ISBN: 978-961-6868-29-7
Avtor: Ivan Sivec Zbirka: Slovenska zgodovina, št. 4
Cena: 28,50€ Leto izida: 2014 (na voljo zadnji izvodi)
Spremna beseda: dr. Bernarda Županek Tehnični podatki: 276 strani, trda vezava

E-oblika knjige (format e-pub):
Naslov: Usodna emonska lepotica ISBN: 978-961-6868-39-6
Avtor: Ivan Sivec Tip datoteke: e-pub
Cena: 13,99€ Leto izida: 2014
Dosegljivost: http://www.biblos.si/lib/book/9789616868396

http://www.biblos.si/lib/book/9789616868396


III.
BURJA NAD MRZLO REKO

 Povest o ljubezni in sovraštvu v času cesarja Teodozija

Na naših tleh, v Vrhpolju pri Vipavi, se je ob Mrzli reki (ob reki Vipavi) odvijala med 
pogansko in krščansko vojsko ena največjih antičnih bitk. Na obeh straneh je v dveh dneh 
padlo več deset tisoč vojakov. Zmagal je cesar Teodozij, ki se je bitke udeležil tudi osebno, 
pri tem pa sta mu domnevno pomagala tudi božji privid in znamenita vipavska burja. Podobni 
siloviti  viharji  pa so v notranjosti  duš potekali  tudi med poganko Rufino in puščavnikom 
Rekaredom, ki sta vsak po svoje zavezana svojemu prepričanju, ljubezen med njima pa ju 
postavi  pred  hude  preizkušnje.  Bosta  lahko  presegla  stoletne  zamere  in  bo  prišlo  kljub 
številnim zvijačam drugih vsaj med njima do sprave?

Dr. Aleš MAVER je v spremni besedi povesti BURJA NAD MRZLO REKO med drugim 
zapisal:

»Ko Sivec ohranja videnje dogodkov iz leta 394 kot videnje odločilnega krščansko-
poganskega spopada, po eni strani ostaja zvest obširnemu pisnemu izročilu o njem, po drugi  
strani pa ga naredi za bralca vsekakor privlačnejšega, kakor če bi se spustil v tekmovanje z  
iskanjem fines sodobnih zgodovinarjev. Vsemu kot nekakšno višnjo na torti doda še privlačno  
ljubezensko zgodbo o romanci med krščanskim nekdanjim vojakom in puščavnikom in lepo  
mlado poganko.«

Fizična oblika knjige:
Naslov: Burja nad mrzlo reko ISBN: 978-961-6868-30-3
Avtor: Ivan Sivec Zbirka: Slovenska zgodovina, št. 5
Cena: 28,50€ Leto izida: 2014
Spremna beseda: dr. Aleš Maver Tehnični podatki: 288 strani, trda vezava

E-oblika knjige (format e-pub): 
Knjiga je v pripravi. Predviden izid je konec leta 2014.



IV.
ATILA, ŠIBA BOŽJA

Povest o propadu rimskega cesarstva na našem ozemlju  

Atila ni bil samo vladar vseh Hunov, temveč je podjarmil mnoga druga ljudstva, na 
višku slave pa je začel prodirati tudi v naše kraje. Z obema rimskima cesarstvoma je imel na 
začetku  še  prijateljske  odnose,  po  vojaškem posegu v  Galiji  pa  se  je  odločil  zadeti  Rim 
naravnost v srce. Na bojni pohod proti Mediolanu (Milanu) se je odpravil skozi Poetoviono, 
Celeio, Atrans in Emono (Ptuj, Celje, Trojane in Ljubljano), ob tem pa je vse kraje požgal do 
tal. V Rim se je v bistvu napotil po nevesto, cesarjevo sestro Honorijo, ves čas pa je imel pred 
očmi tudi lepo Burgundko Ildiko. Bo Atili uspelo zasesti rimski prestol ali pa bo po številnih 
spletkah našel svoj zadnji dom prav pri nas?

Dr. Rajko BRATOŽ je o povesti ATILA, ŠIBA BOŽJA zapisal:
»Huni, zlasti njihov legendarni kralj Atila, so bili že doslej večkrat predmet različnih  

umetniških upodobitev. Kot ljudstvo, ki je s svojo rušilno močjo najprej obvladalo številna  
germanska  ljudstva,  nato  pa  postalo  smrtna  grožnja  tedaj  oslabelemu,  na  dva  dela  
razdeljenemu  rimskemu  cesarstvu,  so  se  kljub  kratkotrajnosti  svoje  dominacije  globoko  
vtisnili  v  zgodovinsko  in  kulturno  zavest  evropskega  prostora.  Pisatelj  Ivan  Sivec  je  v  
zgodovinskem romanu zajel štiriletni časovni izsek od 449 do 453, od viška hunske moči in  
Atilovih  razmišljanj  o  svetovni  prevladi,  pa   do  njegove  smrti.  Pri  tem pa  je  po  načelu  
pesniške svobode to zgodovinsko temo obdelal pisateljsko dokaj spretno. «                          

Fizična oblika knjige:
Naslov: Atila, šiba božja ISBN: 978-961-6868-31-0
Avtor: Ivan Sivec Zbirka: Slovenska zgodovina, št. 6
Cena: 28,50€ Leto izida: 2014
Spremna beseda: dr. Rajko Bratož Tehnični podatki: 288 strani, trda vezava

E-oblika knjige (format e-pub): 
Knjiga je v pripravi. Predviden izid je konec leta 2014.
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