Назив дела: Мач кнеза Стефана
Име и презиме писца: Драган Лакићевић
Наслов рада: Приказ романа „Мач кнеза Стефана“
После читања ове књиге била сам запањена и одушевљена њеним заплетима. У роману
писац жели да нам каже да слобода нема цене и да се за њу вреди борити до последњег
даха. Кроз књигу се све време провлачи борба између добра и зла, Срба и Турака. Ово је
прича о храбрости, пријатељству и патњи српског народа. Основни проблем у причи је
како вратити мач кнеза Стефана кога су Турци украли из старог манастира.
Радња књиге почиње тако сто Турци отимају мач кнеза Стефана из старог српског
манастира. Мач има чаробну моћ да оног ко га поседује чини мудријим, снажнијим и
лукавијим. Главни лик у причи је Миоша који живи у поробљеном српском селу и коме
су Турци недавно убили мајку. Ту је и његов најбољи друг Добрија који прати Миошу у
свим његовим авантурама. У кули Османаге, вође турских војника који су запосели село,
живи српска девојчица Мерима, над којом се он сажалио и усвојио је. Мерима сања чудне
снове уз чију помоћ се присећа свог порекла пре него што ју је Османага усвојио. Она у
Турској школи упознаје Миошу кога је због показане памети и лукавости, Османага
изабрао за јаничара. У наставку књиге, они смишљају план како да украду мач од опаког
Турчина. У томе им помажу: сналажљиви Добрија, мудри старац Бели, храбри хајдук
Зеко, и остали хајдуци. На крају књиге, њихов план је успео и након бројних авантура,
славни мач кнеза Стефана, враћен је тамо где припада.
Док сам читала књигу, пожелела сам да сам ја девојчица Мерима, која са Миошом
учествује у разним авантурама и бори се за праву ствар.
Радња ове књиге дешава се у поробљеној Србији у 18. веку. Самим тим што је живео у
том времену, Миоша је био пун мржње према Турцима и пун оданости према свом
народу.
Ова књига је веома узбудљива, забавна, али и поучна. Свиђа ми се што се уз њу може
научити пуно о некадашњем животу Срба и традицији српског народа. Ипак не свиђа ми
се што је препуна израза које нисам разумела јер нису објашњени на крају књиге. У
књизи има доста непредвидивих догађаја као на пример када сазнајемо да су Бели и Зеко
у ствари једна особа, и да је Меримин деда у ствари харамбаша Вук. Из књиге сам
научила колико је важно борити се за слободу.
Препоручила бих овај роман свима који желе да сазнају нешто више у Србији у време
турске власти.
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