Spoštovani!
Zaradi nenadnega zdravstvenega zapleta, in to tik pred zdajci, na žalost nisem
mogel danes odpotovati proti Metliki in vam osebno predstaviti svojo najnovejšo
knjigo Legendarni slovenski obveščevalci. Seveda pa tudi ni bilo možnosti za
odpoved ali prestavitev, pa prosim odgovorne v knjižnici, da moje opravičilo
sprejmejo z razumevanjem.
Ker pa se dejansko predstavlja knjiga, ne pa sam avtor, sem povsem prepričan, da
bo knjigo zelo nazorno uspel predstaviti moj nečak in založnik, ing. Andrej
Ivanuša, tudi sam pisatelj, ki je knjigi tudi utrl pot v tiskarno. Zato na hitro samo
nekaj besed.
Želim vam predvsem povedati, zakaj sem izbral Metliko za predstavitev svoje
knjige. To sem storil predvsem zato, ker sem v knjigi predstavil tri glavne junake,
torej zdaj že legendarne slovenske vojaške obveščevalce, javno pa sem jih
namenil predstaviti v neposredni bližini njihovega rojstnega kraja: brigadnega
generala Vladimirja Vauhnika, rojenega v zaselku Svetinje v Slovenskih
goricah, v Ljutomeru, polkovnika JLA in sovjetskega admirala Josipa Kopiniča,
rojenega v vasi Radoviči, v Metliki, in polkovnika ameriškega letalstva Andreja
Kobala, rojenega v zaselku Strane pri Cerknem, v Cerknem pri Idriji.
Računal sem pač s tem, da o naših obveščevalnih legendah morajo najprej zvedeti
njihovi potomci in znanci, pa tudi sovaščani. Na žalost pa ni vedno tako. V
Svetinjah nisem našel nobenega sorodnika, le 94-letni Franc Škrinjar se je
spominjal, da mu je oče pripovedoval o Vauhnikovem očetu in učitelju v tej
vasici. Seveda pa sem našel tri Vauhnikove nečakinje v Ljubljani in Berlinu.
Zato sem bil izredno vesel, ko so mi iz metliške knjižnice sporočili, da v vasi
Radoviči še živijo potomci Josipa Kopiniča. Zato so na moj predlog kot častnega
gosta povabila gospoda Boža Kopiniča, kateremu bova podarila knjigo v spomin.
Obenem bi vas rad obvestil, da sem nameraval povabiti na predstavitev tudi
svojega znanca Vjenceslava Cenčića, publicista iz Rijeke, ki je Josipa Kopiniča
tudi prvi celovito predstavil domači in tuji javnosti kot avtor odmevne knjige z
naslovom Enigma Kopinič, vendar zaradi zdravstvenih težav ni mogel priti, pa
sva mu knjigo že poslala v Rijeko.
Še enkrat, sprejmite iskreno opravičilo zaradi neljube odsotnosti.
Vsem zbranim hvala za obisk in lep pozdrav,
Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju
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