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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 само у зеленој боји и прихватање одговора. 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 се одвија у доба Немањића, за време владавине краља Уроша I и 
његове супруге краљице Јелене.

Ако макар мало познајете нашу историју, лако ћете се снаћи. То, наравно, 
не значи да ова књига није за вас ако историја није ваша јача страна. Напротив, 
кроз узбудљиву авантуру и игру научићете мноштво историјских података о 
животу на двору у време Јелене Анжујске.

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 започнете потрагу, да се забавите и успешно 
савладате све препреке и изазове. Срећно!

3



– Крећемо у посету Јелени Анжујској! – уз-
викнуо је водич сачекавши ђачку екскурзију 
која је дошла у посету прекрасном манасти-
ру. Међу ђацима су и брат и сестра Мила и 
Милан. Они тек упознају историју средњег 
века, зато су пре спремни да радознало по-
стављају питања него да на њих одговарају. 
На срећу, ту сте ви који читате ову књигу 
да им помогнете.

Ако сте спремни, идемо одмах на 
страну 20.

Добро дошли

страна 20 
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Мало потом, гости су почели да 
пристижу и седају за трпезу. Нама 
су доделили место с краљичине 

леве стране. Поред нас седа човек у 
скупом оделу, очигледно имућан. Каже 
да је овде као представник занатлија 
и жели да провери знамо ли нешто о 
положају занатлија у држави Јелене 
Анжујске. Она је заслужна за…

Тачно, краљица седи у челу стола.

Велика грешка, краљица није била 
необразована.

Покушајте поново на страни 38.

А) … увођење заната – идите на страну 18 
Б) … забрану заната – проверите на страни 13
В) … бављење занатом суботом и недељом – видите на страни 23
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Настављамо путем уз обалу реке Ибар, али 
изненада упадамо у разбојничку заседу. 
Милан примети да једном од нападача 

блиста у шаци златна рукавица. Али не 
стиже да то саопшти, пошто се Фреско истог 
тренутка претвори у правог витеза, трже 
мач и растера нападаче. Потом се на исти 
чудесан начин врати у свој стари лик.
– Овај пут долином Ибра увек је био опасан 
за путнике – рече мирно.
– Али до нас допиру цветни мириси – 
саопшти Мила.
– Цвеће је посадио краљ Урош да би његова 
невеста Јелена уживала у доласку у Србију. 
Знате ли које је то цвеће?

Тако је, Урош I био је супруг 
Јелене Анжујске.

Нетачно, није се пио сок од ананаса.

Покушајте поново на страни 13.

А) Руже – проверите на страни 11 
Б) Орхидеје – видите на страни 17 
В) Јорговани – идите на страну 23
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