
Димитрије Дмитровић, 4/4 
ОШ "Попински борци" , Врњачка Бања

 
          У овој необичној књизи Светлана Велмар-Јанковић је успела да нам у  
седам сликовитих прича дочара нашу престоницу Београд кроз различита 
временска раздобља. 
          Лука,главни јунак приче, добија за рођендан несвакидашњи поклон, 
очаране наочаре помоћу којих се путује кроз време. Он и његова сестра Милена, 
користећи наочаре, могу да посматрају своје вршњаке из Београда кроз историју. 
           Прва епоха дешава се у време древних Винчанаца, око 5000. годинe пре 
нове ере. Дечак Аик је својом храброшћу и упорношћу добио моћ да прича 
језиком мора. Он је заслужио овакав дар и верујем да би такви дечаци били 
добродошли и у наше време. 
           Одушевљени,  Лука и Милена  даље путују у стару Вишњицу посматрајући 
Келте. Тамо су  девојчица Еда и њен брат Скеџ у лову  пронашли тужнооко јаре. 
Јаре је довело Еду до лековитог извора воде који је касније много помогао 
Келтима. Лука и Милена су видели да тај извор и данас постоји. Питам се да ли 
вода из њега још увек користи људима. 
          Очаране наочаре их сада воде у славни Сингидунум, за време великог 
Римског царства. Замислите  како је само тада било лепо,  пијаце пуне људи, 
грнчарнице пуне фантастичних радова, путујући циркуси. Захваљујући управо 
једној ситуацији са циркуским лавом, он је постао симбол легије ФЛАВИЈЕ. 
          Даље, Лука и Милена прате у првом веку дечака Марка и његове пријатеље 
Вида и Ану. Сигурно су добили велику похвалу за храброст када је Маркова  крагуј 
птица повела јато других грабљивица и тако спасла одрасле од напада дивљих 
плаћеника. 
          Следећа прича доводи нас на Калемегдан у време деспота Стефана. Када 
се принцеза Оливера разболела, Витков сан змије Бојане  помаже му да постане 
херој јер помоћу ње налази извор лековите воде који решава болест принцезе  и 
проблем несташице воде у то доба. 
          Путујући даље кроз време, Лука и Милена застају у 19.веку. Тада срећу 
Ненада и његовог пса Рођу. Да није било Рође, Стамбол и Варош капија вероватно 
не би биле освојене. 
          На крају, кроз очаране наочаре можемо видети владавину кнеза Михаила. 
Дечак Немања сања како ће кнежевог коња неко повредити.  Он је и помогао да 
се коњ излечи, тако да је кнез примио кључеве града на свом коњу. 
          Уживао сам путујући кроз време са Луком и Миленом. Многи научници и 
данас покушавају да направе времеплов , али најбољи времеплов ће увек остати 
исти - КЊИГА.   
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