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Краљевскадворскашкола
за ри ремусавршених ринцеза

(нашимученицамапознатаикао„Школазапринцезе“)

Мотонашешколе:
Савршена ринцезаувекмисли рвонадруге а ек
онданасебе;онаjедобра, ажљиваиискрена.

Нудимопотпунообразовањезасвепринцезе,а
измеђуосталогипредавањанаследећетеме:

Нашадиректорка,краљицаГлориjана,
увекjеспремнадапомогне,анаученице

брижнопазишколскадобравила.

Међугостуjућимпредавачимасу:

Дабисмоподстаклиусавршавање,
ученицамадодељуjемосребрнезвездице.
Свепринцезекоjеупрвоjгодиниосвоjе

довољнозвездицабићепримљене
уКлубсавршенихпринцеза

идобићенапоклонсребрнудиjадему.

ПринцезеизКлубасупозванедадогодине
дођууСребрнекуле,нашупосебну

школузасавршенепринцезе,
гдећемоћиданаставе
сдаљимобразовањем.

 

Молимовасданезаборавите:
Принцезебиушколутребалодапонесу наj ма ње:

Какоразgовара и
сазмаjем

Смишљањеишивење
савршенебалскехаљине

Маш ови окувањеза
савршенедворскезабаве

Чаробнежељеикакоих
мудроискорис и и

Избеgавањеgрешака
умаgиjи

Силазакнизс е енице
каодаселебди

Краљ Пер си вал

(Змаjеви)

Го сПа виК то ри jа
(Гозбе)

Кра љи ца маj Ка ма тил да

(Ле о онашање
ио менодржање)

Над воj вот Ки ња де ли jа
(Кос ими)

два де сет бал сКих ха љи На

(сасвимнео ходним
жи онима,

одсукњамаи д.)

два На ест сва Ко дНев Них 
ха љи На

се дам све ча Них ха љи На

забаш енскезабаве
идруgе осебне
дневне рилике

два На ест ди jа де ма

ци Пе ли це за Плес

е  ари

со мот сКе Па Пу че

ри ара

Ја ха ће чи зме

два ара

Плаш ове,муфове,
оgр аче,рукавице
исвеос але
нео ходне
с варчице.
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Здра во, ка ко си? Баш jе ДИВ НО ш о смо се у о зна ле… 
сви ма нам jе мно го дра го ш о си ов де! УХ!  

С вар но сам за бо рав на! Мо жда не знаш ко смо ми? Ми 
смо рин це зе Ке и ( о сам jа), Шар ло а, Еми ли, 
Али са, Деj зи и Со фи jа, и нас шес  де ли мо Ру жи ну  

с а ва о ни цу у Шко ли за рин це зе и jед ног да на ће мо СВЕ  
о с а и чла ни це НАЈ СЈАЈ НИ ЈЕГ НА СВЕ ТУ  
Клу ба са вр ше них рин це за! Под усло вом да  

са ку и мо до вољ но зве зди ца, на рав но.Да ли се и о не кад 
осе ћаш СТВАР НО умор но о сле не ке за ба ве? Па, ми смо 
ов де у шко ли има ле ПРЕ ЛЕП ро ђен дан ски бал, али смо 
сле де ћих не ко ли ко да на ЈЕ ДВА ус а jа ле из кре ве а…
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Просто нисам могла да веруjем.

Будилник jе звонио и ЗВОНИО!

Ставиласамjастукпрекоглавеи

чврстозажмурила.

ЗВИЗ!Некомиjеотеоjастукиjа

самугледалапринцезуАлисукако

мисекези.

„Џабатито“,веселоjерекла.

Прво оглавље
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„ДобраВилаjевећдвапутадола

зилаиаконесиђемонадоручак

задесетминута,СВЕћемодобити

црнезвездицеиНИЈЕДНАоднас

нећеућиуКлубсавршенихприн

цеза!“

„Алимени се спава!“, закукала

сам.

„Развеселисе!“ПринцезаСофиjа

jеселанамоjкревет.„Данасjепетак,

штозначидаjесутрасубота…“

„АУСУБОТУЈЕКРАЉЕВСКА

ПАРАДА!“,викнулесуШарлотаи

Емилиуглас.Деjзиjебацилаjастук

увисизаклицала.

„Атадаћемосвеобућинашенаj

лепшехаљине!“,узвикнулаjеоду

шевљено.
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Томеjестварнонатералодапожу

рим.Заправо,простосамУСКОЧИ

ЛАуодећу.ПринцезаПерфекта

СТАЛНОхоћедабуденаjбољау

свему,аиужасносехвалише.Била

jеовдеипрошлегодине,штозначи

дабисадатребалодабудеустари

jемразредуиуКлубусавршених

принцеза,алиниjесакупиладовољ

нозвездица!

Јасамзастењалаииспузилаиз

кревета.

„Осамминута!“,упозориламеjе

Алиса.„МОЛИМтедапожуриш,

Кети–простоНЕСМЕМОдозво

литидан сизРужинесобепобеде

принцезаПерфектаињенољигаво

друштво.“
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полапута,кадасеАлисатаконагло

зауставиладазамалонисмопопа

даленању.

„ГЛЕ!“,реклаjеузбуђеноипока

залакрозпрозорукули.

Погледалесмо,панамjесвима

стаодах.

Затоjепоновонапрвоjгодинис

нама–избогтогаjељутакаорис–

такоjебарАлисииспричалањена

стариjасестра.

Чимсамсеобукла,истрчалесмо

изспаваонице,паниззавоjитосте

пениште.Таманштосмостигледо
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Предстепеништемшколестаjале

сунаjлепшекочиjекоjесмоуживо

тувиделе.

Билесууобликучудеснеседефа

стешкољкеипростосуискрилена

сунчевоjсветлости.Наседиштима

субилисветлуцавибелисатенски

jастуци,анасвестранеразбаца

насавршенобелачупаваћебад.У

кочиjеjебилоупрегнутошестмалих

шарацасасребрнимуздама,асре

брнипрапорцизвонилисусвакипут

кадабизатреслиглавама.

„ТоjеМАГИЈА!“,рекласамjабез

даха,тесмозурилеукочиjепот

пуноодушевљенесведокСофиjа

ниjерекла:„О,НЕ!Видитеколико

jеСАТИ!“
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СофиjаjебилаПОТПУНОпре

нераженакадаjестиглаовамо(она

НИКАДАуживотуниjеjелаизтањи

ракоjинисузлатни),алиjеШарло

таприметиладаjеукусхранеисти

безобзиранатоизкаквихсетањира

jеде,паованиjеизвољевала.

Затоштосмотакокасностигле,

моралесмодаседнемонакраjстола,а

тусувећбилеПерфектаиФлорина.

Улетелесмонадоручакупослед

њемтренутку.Трпезариjаjевеома

дугачка,азидовиукрашенипортре

тимавеомаотменихиузвишених

принцеза.Нашеучитељицеседена

супротномкраjу,назлатнимпре

столима,алимиседимонаклупама,

задугачкимдрвенимстоловима,и

jедемоизОБИЧНИХПОРЦЕЛАН

СКИХтањира!
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„Необраћаjпажњунању!“,рекла

jеСофиjауп гласа,алиjеЕмилигле

далаПерфектуразрогаченихочиjу.

„Штатитозначи?“,упитала jе.

„Каквужељу?“

„МОЛИМ?“Перфекта jе дигла

рукекаодаjуjеЕмилипиталанешто

стварномногоглупо.

„Стварно“,подругљивосенасме

jалаПерфектакадаjевиделадасу

ЕмилииДеjзинеочешљане.„Видим

већкаквућетежељуВАСДВЕjутрос

дапожелите.ПожелећетеЧЕТКУ

закосу!“НатоонаиФлоринапоче

ледасецерекаjукаодаjетонаjсме

шниjивицнасвету.
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Башдоксамдовршаваладоручак,

у трпезариjу у уjездила краљица

Глориjана.Онаjенашадиректорка

ивеомаjевисокаиотмена.Такође

jеипомалострашна,затоштоод

насочекуjедабудемоСАВРШЕНЕ

принцезе…ато jепонекадвеома

напорно.

„ХоћешдакажешдаСТВАРНОне

знаш?“Гласносезакикотала.„Овог

jутраимамочасЖЕЉА.“Окрену

ласекаФлоринипасуусталеод

стола.„ЗарнемислишдаjеКРАЈ

ЊЕнеобичноштокраљицаГлори

jанапуштаушколуовакоприглупе

принцезе?“

Друго оглавље


