
ПринцезаДеjзи 

и заносни змаj

ВиВиjанФренч

ИлустровалаСараГиб

ПревеоНиколаПаjванчић



4 5

Text © Vivian French 2005
Illustrations © Sarah Gibb 2005
Translation Copyright © 2009засрпскоиздање,ЛАГУНА

Naslov originala

Vivian French
PrincessDaisyanDtheDazzlingDragon

ПринцезиПени,
за ош оволималоgзмаjа.
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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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Ћао! ОДАВ НО же лим да се у о знам с о бом ка ко 
до ли ку jе. Тре ба ли да ка жем: „До бар дан, ва ше ви со

чан ство?“ То ми баш не зву чи ка ко би дру га ри це раз го
ва ра ле, а jа СТВАР НО же лим да ми бу де мо дру га ри це! 

Ми слим, и ак смо ми за jед но у Шко ли за рин це зе, 
зар не? Уф! За ма ло да за бо ра вим – jа се зо вем Деj
зи! Прин це за Деj зи. Је си ли у о зна ла мо jе дру га ри це 

– Шар ло у, Ке и, Али су, Еми ли и Со фи jу? Оне уче 
да о с а ну са вр ше не рин це зе, баш као и и jа. То jе 
углав ном же сто ка за ба ва, али она рин це за Пер фек а 
баш и ни jе до бра. С вар но смо, СТВАР НО срећ не ш о 
ни jе с на ма у Ру жи ноj с а ва о ни ци. Мно го jе гро зна!
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Далитебепонекаднештоплаши?

Менеплаши.Каопрво,плашимсе

даНИКАКОнећусакупитипетсто

сребрних звездица до краjа прве

годинеовдеушколиидаонданећу

битипримљенауКлубсавршених

принцеза–атожелимНАЈВИШЕ

НА СВЕТУ. Звучи ПРЕДИВНО!

Прво оглавље
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дошле су да нам пожеле добро

jутро.

„Добро jутро, драге моjе мале

принцезе“,реклаjекраљицаГло

риjана.„Имамjеднувеомаважну

Абоjимсеистворењакаоштосу

пауциивеликихљутихпаса.Запра

во,кадпомислимнаБИЛОШТА

велико и опасно, мени заклецаjу

колена!Нашадиректоркакраљица

Глориjанатакођеjестрашна.Вео

маjевисокаиотмена,алиумеда

изгледаиВЕОМАопаснокадаура

дишнештопогрешно.ДобраВила

jемногосрдачниjа,аличакиона

умедасенаљути,акадасетодеси,

нарастеДВОСТРУКОвећа.Часна

реч!Нешалимсе!

Кадасампрвипутчуладаћемо

упознатиправогзмаjа,ТОЛИКО

самсеуплашиладасампочелада

штуцам.Башсмобиледоручковале

икраљицаГлориjанаиДобраВила
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здице.Надамседаћесвакаодвас

добитиНАЈМАЊЕподесетсре

брнихзвездица!“Аондаjепросто

одлебделаизтрпезариjе,аДобра

Вила–коjаjепревеликадабилеб

дела–изашлаjезањомтакодасе

светресло.

Наравно,свесмопочеледапри

чамоуглас,семпринцезеПерфекте

ипринцезеФлорине.Перфектаjе

глумиладазеваоддосаде,аФлори

наjуjеодмахопонашала.Перфекта

вестзаученицепрвогразреда.Овог

jутра,каоштознате,требадаимате

часМаш ови их ор изасавр

шенедворскезабаве.Поподнећете,

међутим,правоукулучимзавршите

ручак.ИматеВЕЛИКУсрећу;краљ

Персивалjепристаодадоведеjед

ногсвогзмаjа!“

Завладаоjемртвимук.Срцемиjе

туклогласнокаодаћепрепући,а

ондасампочеладаштуцам.Аламе

jебилосрамота!

„Асад“,наставилаjенашадирек

торка,„хоћудасвевеомапажљиво

саслушатеоноштоћевамиспричати

краљПерсивал.Онћевасупутитиу

вештинуразговорасазмаjевима,а

накраjучасаћевамдоделитизве
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мислидазнаСВЕ,самозатошто

jебилаушколиипрошлегодине,

мадаjезарадиласамостозвездица

зачитавугодину!Алисинасестра

jереклада jекраљицаГлориjана

билаМНОГОбеснанањуисадаjе

Перфектапоновоснамаупрвом

разреду.

„ЗМАЈ!“,реклаjеКети,аочисуjоj

засjале.„КакоjетоЗАБАВНО!“

„Шта мислиш, хоће ли бити

велик?“,упиталасамjапомалоузне

мирено.

„ОГРОМАНиСТРАШАН!“,рекла

jеШарлота,алиjепринцезаСофиjа

одмахнулаглавом.„КраљицаГло

риjанатоникаданебидозволила“,
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Погледаласамтосткоjиjенетак

нутлежаонамомтањиру.Нисам

билагладна…посебнокадсамвиде

лакакоjенагореопоивици.Одтога

сампомислиланазмаjскобљување

ватре.

„Завршила сам, хвала“, рекла

сам.

реклаjе.„Очекуjемдаћетобити

некивеомастарзмаjкоjичаквише

инебљуjеватру.“

„Хаjде!“,реклаjеАлисаиустала.

„Идемодазавршимосонимдосад

нимколачима.Аондаћемовидети

правогправцатогзмаjа!Хаjде,Деj

зи,пожуристимтостом.“
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НашчаскувањабиоjеКАТАСТРО

ФА!Обичноуњемустварноужи

вам,затоштокодкућекуварица

нећедамепустинидапривириму

кухињу.Кажедато„ниjеместоза

принцезе“памеистеруjевеликом

варjачом.Срећом,краљицаГлори

jанасматрадабитребалодазнамо

дакувамо,заслучаjданеживимо

Емилимеjеузелазарукудоксмо

брзоизлазилеизтрпезариjе.„Не

брини“, прошапутала jе. „Све ће

битиуреду.Барсенадамдахоће!“

Иза нас jе принцезаПерфекта

гласнорекла: „Неке принцезе су

ПРАВЕкукавице!“

Друго оглавље


