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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 се одвија у време кнеза Лазара, пред Косовски бој. Они који бар мало 
познају нашу историју, лако ће се снаћи. То, наравно, не значи да ова књига 
није за вас ако вам историја није јача страна. Напротив, кроз узбудљиву аван-
туру и игру научићете мноштво историјских података о једном веома бурном 
тренутку српске прошлости. 

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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Главни јунаци ове књиге 
сте ви који је читате. Уз то, 
својим знањем и способно-
стима треба да помогнете ре-
шењу многих важних питања 
која утичу на ток приче.
Кренућемо на путовање кроз 

време да бисмо посетили стари двор славног 
владара Лазара Хребељановића.
У томе ће нам помоћи наши млади пријатељи Тара 
и Игор, којима дека Дача стално поставља пи-
тања. Ако се негде збуне, на нама је да им помог- 
немо.
Да бисмо проверили колико знамо о Милошу 
Обилићу, како из историје, тако и из народног 
стваралаштва, треба се наоружати стрпљењем, 
упорношћу и проницљивошћу.
Ако сте спремни, крећемо одмах на ово уз-
будљиво путовање које почиње на страни 22.

Добро дошли

страна 22 

4



– Презиме Обилић настало је после неколико векова – објашњава дека 
Дача, који се с унуцима Таром и Игором поново створио у њиховој соби.
– Ово је била баш лепа прича – каже Тара.
– Хоћемо још једну – додаје Игор.
Али дека је пожелео да се мало одмори, па је нову авантуру препустио 
вама који сте, читајући и тражећи одговоре, учинили да заједно створимо 
занимљиву причу.
Чекамо вас на новом дружењу у некој од нових историјских потрага.

Тачно, према ретким старим записима, 
Милош се презивао Кобиловић или 
Кобилић.
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Одлично, то је заиста Иван Косанчић.

Пошто му испричасмо шта се до-
годило с дека Дачом и Мачем 
од пламена, Иван одмах шаље 

своје људе да обавесте Милоша и 
остале пријaтеље.
– Зар није ред да прво јавите свом 
владару? – пита Игор.
– Лазару? Наравно, добро мислиш 
– сложи се Иван и посла још једног 
гласника. – Ми ћемо одмах похита-
ти за отмичарима, а остали ће нас 
стићи – одлучи он.
Пошто кренусмо, као да се нечег 
присети.
– Кад већ говоримо о владару, зна-
те ли коју титулу има Лазар Хре-
бељановић?
Познавање историје помаже нам  
да тачно одговоримо. Он је:

А) Цар – проверите на страни 20
Б) Краљ – прелистајте до стране 42
В) Кнез – уверите се на страни 32
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