Назив дела: Очаране наочаре
Име и презиме писца: Светлана Велмар Јанковић
Наслов рада: Прича о Београду
Књига “Очаране наочаре“ говори о историји Београда кроз векове. Ова историја је приказана на
посебан начин, кроз чудесне наочаре и поглед двоје деце, брата и сетре.
Све је почело када је Луки за рођендан поштар донео тајанствени пакет на којем је само писало
„Очарани Оптичар“. У њему се налазило нешто о чему свако дете, а и већина одраслих сања – два
пара необичних наочара кроз које се види прошлост.
Лука и Милена са родитељима крећу у авантуре о каквима нису ни сањали. Нарочито им помаже
тата, који много воли историју и археологију и тачно зна у који део града да их поведе. Кренули су
од неолита у Винчи, преко Келта у Вишњичкој Бањи, Римљана у Сингидунуму, тј. на
Калемегдану, па све до Теразија, 1867. године.
Највише ми се свидело поглавље „ Пас са Варош капије“. Варош капија је један од мојих
омиљених делова Београда и могао сам живо да замислим тај простор. То је прича о малом псу,
дечаку Ненаду и његовом брату Пеђи, чији се отац бори заједно са устаницима. Они се крију у
подруму од Отоманске војске и пас налази тајна врата која их воде кроз подрум до другог излаза.
Они избијају право у битку, где срећу Узун Мирка и Конду и многе друге јунаке. Узун Мирко је
био рањен и са њим иду даље где виде остале битке за Београд. На крају им отац доноси вест да
су битке добијене и да су сад безбедни.
Често шетам са татом по центру Београда где и живим и ми често причамо о историји града и
свим
418 Београђанима који су у њему живели и који су били са свих страна света, оставивши у њему
траг. Отомани, Јевреји, Албанци, Срби, Јермени, Арапи, разни Европљани, од којих неки нису
били добродошли и жао ми је што се ова књига не бави Првим и Другим светским ратом, који је
наш град разорио више од свих ратова и уништио становнике. Волим Београд, јер он је и Исток и
Запад и Север и Југ.
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