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„Авантуре Краљевића Марка“, Бранко Стевановић 

Марко Краљевић 

Досада је понекад конструктивна, једна књига на полици привукла ми је пажњу, тачно 
је чекала дан кад ће ми бити најпотребнија. 

Авантуре Краљевића Марка, књига која ми је улепшала дан. Читајући причу имате 
осећај да се налазите тамо и гледате све те узбудљиве догађаје. Прича почиње Марковим 
рођењем и завршава се Битком на Ровинама и губитком нашег славног јунака. Између та два 
догађаја дешавају се пустоловине које наговештавају јуначки живот нашег Марка. У причи, 
сведоци смо Маркове прве свађе са братом око дрвеног коњића. Марко је имао широку 
породицу, најзанимљивији су били Маркови бака и дека за које причају да им је љубав била 
јача него Маркова снага. Он је имао и ујака Момчила на кога, како кажу, највише и личи. 
Марко је имао и свог шестопера и слугу Голубана који је пуних шест година доливао вином 
нашег славног јунака. Марков отац сматрао је да је коњ највећи дар јер те води свуда по свету 
па је и Марко нашао свог најбољег пријатеља, коња Шарца. У његовом двору орила се 
музика, уживало се, пило и певало. У свим тим догађајима десило се и Марково прво 
јунаштво као и потрага за сламчицом од ражи. Марко је једном био протумачен као отац од 
стране Мале Але коју је касније и прихватио. Коначно, дошао је ред и на Маркову прву 
љубав, па и женидбу. Као што је општепознато Марко је био, можемо рећи, и најјачи и 
најбољи јунак па је побеђивао у разним такмичењима. Јесте му живот био леп, али са друге 
стране и суров, прво је остао без оца, па касније и без мајке. 

Дошао је и тај дан, дан битке на Ровинама где је наш јунак и завршио своју причу и 
заувек заспао у зеленој гори. Живот нашег славног јунака осликан кроз ову књигу даје нам 
пример како је живот сваког од нас испреплетан добрим и лошим догађајима, искушењима. 
Само најхрабрији имају снаге да се препусте свему што живот доноси, а да притом узму 
најбоље од свега и допусте животу да од нас направи боље људе. 
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