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Књига „Мач кнеза Стефана“ ми се није уопште допала. Учествовао сам на овом
такмичењу и прошле године и све књиге које сам морао да прочитам су биле лепе и
занимљиве.
Био сам јако разочаран када сам почео да је читам. У почетку је деловала
занимљиво, али онда сам после неколико страна почео да губим концентрацију.
Нисам могао да се унесем у радњу ,а ни да се уживим са догађајима. Тема ми је
досадна, зато што мислим да су такве приче о Турцима и Србима погрешне и не
волим да се стално прича о томе како је нас неко малтретирао, а ми страдали. Не
знам шта је писац хтео да нам поручи. Ми имамо много народних песама и прича
које се баве овом темом, па су лепе, иако су можда измишљене.
Много волим да читам књиге, али ако ме нека не заинтересује, не могу да је
завршим. Са овом сам се баш помучио. Описи су слаби, делује ми све убрзано.
Шта год да почне да се дешава, брзо се заврши, као да неко прича само онако,
успут. Реченице су некако празне и обичне. Као да ми који читамо не знамо пуно
речи.
Има пуно ликова које не могу та попамтим, а онда се брзо на крају испоставља да је
скоро свако од њих неко други, неко ко је био до тада тајанствен. На пример,
сазнајемо да је Бели у ствари Зеко, али онда уместо њега то постаје Добрија , или
да је Миошина мајка жива и да је она у ствари Псоглава. То све Миоша сазнаје када
га мајка спаси из тамнице, али онда погине, па Миоша не може ни да се опрости
са њом. Чудно ми је што се он тада није ни растужио, ни сетио нечега, као да му то
није ни важно. Тако је исто и са хармбашом Вуком, који сазнаје пред смрт да му је
Мерима братаница, али ни њима то није важно. Све те откривене тајне су прошле
непримећено и као да су неке причице.
Ни мач није нешто посебно. Прича се пола књиге о његовим великим моћима, а
онда када га Миоша украде, не видим никакве посебне моћи, осим ако можда
може да плута у води. Није ми било јасно како је могао онако тешки мач да отплови
низ реку, као да је од картона.
Жао ми је што је ова књига таква, јер има неке занимљиве тренутке, али су лоше
испричани.
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