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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 

познавање 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 
неколико 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.

Питања у овој књизи односе се на српску историју из доба Немањића.
Прича започиње на двору Стефана Немање. 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 много историјских података о Стефану Немањи и периоду његове 
владавине.

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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Добро дошли

страна 18 

Крећемо у посету држави Стефана Не-
мање, једног од наших највећих владара. 
Немањићи, његови наследници, били су 
на српском престолу дуже од два века.

Хајде да свратимо на његов двор, упо-
знамо се с њим и његовом породицом, а 
затим и с људима и обичајима тога вре-
мена. Неће бити лако, пут је тежак, пун 
неизвесности и скривених опасности.

Ако сте спремни, идемо одмах на 
страну 18.
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Међутим, Немања не може 
дуго да се задржи у овој 
посети. Дамјан му је донео 

позив за хитан састанак с 
царем Фридрихом I  
Барбаросом. Зато он 
одмах креће, а ми се 
придружујемо пратњи. У 
журби не примећујемо да 
је Ломибркова дружина 
пошла за нама. Они нису 

баш сигурни где је Немања 
кренуо, али један од њих зна 

где ће се састанак одржати. Остали 
греше. Ко је погодио? 

Тачан одговор, Немања носи тунику.

Нетачно, Неродимље није било 
Немањина престоница. 

Идите на страну 13. 

А) – Састаће се у Београду! – проверите на страни 16 
Б) – У Будиму! – идите на страну 25
В) – У Нишу! – окрените страну 39
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Немањина супруга Ана нас 
обавештава да је жупан, на позив 
византијског цара, отишао да га 

посети. За њим управо креће Дамјан, 
на челу групе племића који носе 
важну поруку. Ива и ми можемо да 
им се придружимо и ево нас где једва 
стижемо брзе коњанике. 
Док смо причали с Аном, Крпеж се 
неопажено привукао, све чуо и сад 
обавештава дружину о нашем путу 
према престоници Византије. 

Али чекајте, размислите, како се тај 
град заправо зове? 

Тачно, Мирослављево јеванђеље је једна 
од наших најстаријих, најлепших и 
највреднијих књига писаних ћирилицом.

Није било чоколадне торте, иако би је, да 
су знали за њу, свакако пожелели. 

Идите на страну 28. 

А) Петроград, идите на страну 36 
Б) Вишеград, прелистајте до стране 27 
В) Цариград, проверите на страни 15 
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