Назив дела:Мач кнеза Стефана
Име и презиме писца: Драган Лакићевић

Наслов рада: Мач кнеза Стефана
За Нову годину сам од тате добио књигу: Књига за Марка1. У причи Стефаново дрво
помиње се како је Стефан Лазаревић учио да се мачује. Помислио сам да је Мач кнеза
Стефана наставак.
Погрешио сам. Тата ми је објаснио да је Стефан често име код Немањића. Мач у овој
причи је мач унука Стефана Немање, а сина Вукановог. Он је изградио манастир Морачу у
Црној Гори. Мач кнеза Стефана даје моћ чак и када га неко гледа. Много година касније Османага је узео мач кнеза Стефана из гробнице. Ставио га је у своје одаје. Ага је планирао да од
дечака Миоше направи војника и да постане његовом сину десна рука. Миоша је био послушан
и учио је. Док је разговарао са својим најбољим другом Добријом, Миоша је сазнао да је мач
украден из цркве. Миоша је од тада стално сањао и маштао о том мачу. Желео је да буде његов.
Када му је ага једном приликом показао мач осетио је толику снагу да се чак није плашио ни аге.
Миоша је са Добријом и хајдуцима испланирао крађу мача. Једног дана док је Осман-ага
размишљао угледао је ватру испред куле у којој је био мач. Миоша је први дошао до мача и
бацио га кроз прозор у поток. Добрија га је извадио из потока и дао га хајдуцима. Миоша и
Добрија су се придружили хајдуцима. Осман-ага се осетио старо и слабо чим је изгубио мач.
Одлучио је да се заједно са сином, Асаном, попне на планину где су хајдуци. Повели су читаву
војску. На планини су главни хајдук и Осман ага изгинули. Асан је наредио повлачење чим су му
убили оца. Када се вратио у село видео је како му кула гори.
Ова књига ме је подстакла да научим што више о историји. Била је веома занимљива,
али на неким местима и доста тужна.
Заједно са млађим братом урадио сам мозаик за ову књигу. Мозаик сам урадио на стиропору уз
помоћ шљокица и шпенадли.
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