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КАКО ДА ЗАПОЧНЕTE АВАНТУРУ

О во је књига за оне који су спремни да се храбро упусте у пустоловину, крену 
у сусрет опасностима, да знањем и одлучношћу реше сложене задатке, да 
размишљањем превазиђу све препреке. За то је потребно основно позна-

вање наше историје и жеља да се сазна нешто ново.
Ова књига разликује се од других по томе што се не чита редом, од прве 

странице надаље. Овде ћете се кретати напред-натраг. Прескакаћете по неко-
лико страна или ћете се враћати на неку од претходних, према захтеву приче 
коју треба само пажљиво пратити. Ако погрешите, увек је ту помоћ која све 
враћа на право место.

Прича почиње на четвртој страни. Ускоро ће се појавити питања на која 
треба да одговорите. Мораћете да употребите своје знање и доносите одлуке, 
које изгледају овако:

Ако сматрате да је тачан одговор 
 
А, идите на страну 21

Ако сматрате да је тачан одговор  Б , идите на страну 33

Уколико се одлучите за одговор А, а испостави се да је он тачан, на страни 21 
наћи ћете исти симбол у зеленом оквиру, као потврду да је одговор тачан.  
Ту вас чека и наставак приче.

Ако одаберете погрешан одговор, на означеној страни наћи ћете уз симбол 
у црвеном оквиру објашњење где грешите и упутство за нови покушај.

Прича започиње на двору краља Милутина, који се оженио царевом ћерком 
Симонидом. Историчари тврде да је то била веома необична свадба. Ако макар 
мало познајете нашу историју, лако ћете се снаћи. То, наравно, не значи да ова 
књига није за вас ако вам историја није јача страна. Напротив, кроз узбудљиву 
авантуру и игру научићете мноштво историјских података о животу најмлађе 
српске краљице.

На страни 44 налазе се именик и речник, који могу да помогну. Ту су имена 
историјских личности, подаци о њима, као и објашњења мање познатих израза.

А сада окрените страницу и започните потрагу, да се забавите и успешно 
савладате све препреке и изазове. Срећно!
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Чека нас једно занимљиво путовање у средњи век!
Девојчица Ана много воли да слуша тета Милицу, која 
прича о догађајима из наше историје. Посебно јој се допа-
дају приче о Симониди, најмлађој српској владарки свих 
времена. Ана има пуно дилема и потребна јој је помоћ да 
пронађе одговоре на сва питања. 
На срећу, ту сте ви који читате ову књигу и можете да 
јој помогнете.
Ако сте спремни, идемо одмах на страну 24.

Добро дошли

страна 24 
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Било је касно вече, зато прихвати- 
смо позив оца Добримира да пре-
ноћимо у манастирском конаку. 

Следећег јутра полазимо за Неро-
димље, у које стижемо око поднева. 
Игуман Данило нас води до Милути-
новог двора, где сазнајемо да је краљ 
отишао у поход на Захумље. А ни 
Симониди се није остајало на двору, 
па је кренула у посету деверу Драгу-
тину. Одлучујемо да пођемо за њом. 
Игуман Данило иде у Грачаницу да 
прегледа планове за зидање будуће 
цркве. На растанку пита знамо ли 
куда треба да кренемо.
– Да, код Драгутина, сремског краља, 
који борави у својој престоници.

Знате ли који град је био Драгути-
нова престоница?

Тачно, Симонида се није мешала у 
државне послове.

А) Сремска Митровица – проверите на страни 34
Б) Сремски Карловци – уверите се на страни 41
В) Београд – видите на страни 15
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Добар одговор. Драгутин је пао с коња и 
повредио ногу, после чега се повукао  
с престола.

Пошто смо превалили део пу- 
та према Неродимљу, игу-
ман Данило, који је све вре-

ме јахао поред кочије, предложи 
да се одморимо. Зато застајемо 
у једном селу, где нас гостољу-
биви људи позивају у кућу. Овде 
нам нуде освежење и припре-
мају ручак за који је трпеза већ 
била постављена. Видећи да је 
Ана загледа, домаћин упита:

– Шта мислите, да ли су се у  
Симонидино време употреб- 
љавале салвете?

А) Да, папирне, као и данас – прелистајте до стране 23
Б) Користиле су се свилене – видите на страни 30
В) Не, салвете нису биле у употреби – идите на страну 16

Дежевским споразумом није предвиђено  
да Милутина наследи син Стефан.

Покушајте поново на страни 28.
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