
ПринцезаАлиса
и чаробно оgледало

ВиВиjанФренч

ИлустровалаСараГиб

ПревеоНиколаПаjванчић



4 5

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

Naslov originala

Vivian French
PrincessAliceAndtheMAgicAlMirror

ПринцезиАлисиизвоћњака,
самноgољубави

В.Ф.

Алану,ЛусииСтеф
С.Г.



6 7

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 че кам да е у о знам – и си с вар но 
СУ ПЕР! Ни си као оне гро зне рин це зе Пер фек а и Фло
ри на. Оне не кад уме jу да бу ду СТРА ШНО а ко сне! Мо jа 

с а ри jа се с ра ка же да jе о за о ш о Пер фек а 
ни jе ску и ла НИ ИЗ БЛИ ЗА до вољ но зве зди ца да jе ро шле 
го ди не ри ме у ФАН ТА СТИЧ НИ Клуб са вр ше них рин це

за, а jе са да о но во на р воj го ди ни. Те шко на ма!
Ина че, jа сам рин це за Али са. Учим да бу дем са вр

ше на рин це за у Шко ли за рин це зе, ис о као и  
и, али знаш већ ка ква jе шко ла – ТЕ ШКА! Да не ма 

Шар ло е, Ке и, Еми ли, Деj зи и Со фи jе, ми слим да 
бих ПА ЛА С НО ГУ. Уз гред, не знам ка ко и, али jа  

ро сто не мо гу да бу дем СТАЛ НО до бра…
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Јесилинекадабиланабаштенскоj

забави?МиовдеуШколизапринце

зеимамопоjеднутаквузабавусва

когполугодишта,ионесуСТВАР

НОвеселе–бармоjастариjасестра

кажедаjесу.Кажедасесвеприн

цезеобукууНАЈФИНИЈЕхаљи

не и ставе на главеНАЈЛЕПШЕ

Прво оглавље
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дешавазатоштобитотребалода

буде ВЕЛИКО изненађење, али

знамдаjеуредуакокажемсамо

теби.Ево(псст!никомниречи!)шта

седешава…

На дан баштенске забаве, све

принцезеизШколеоблаченаjлеп

шухаљину,сређуjукосуистављаjу

круницу.Ондасвакапринцезадоби

jапозивдаодеураднусобуДобре

Вилеитамоизведекникспредсво

jимодразом.

ИЗНАШШТАОНДАБИВА?

Чаробноогледалоузвраћапоглед

ипроцењуjе колико си савршена

принцеза–идодељуjетисребрне

звездице!Аможедатид чакидо

ТРИСТАзвездица!!!Алисестрами

крунице,авеликиоркестардођеда

свирамузикузаплес,аизводоско

капрштипенушавалимунада.Цвећа

имаНАСВЕСТРАНЕ…асванаша

родбинадобиjепозивницедадођеи

видиколикосмопосталесавршене!

Аакомиришенакишу,штамислиш,

штаседеси?ДобраВила–заштит

ницанашешколе–разапињесунча

ноплавонебопрекочитавогврта!!!

ЗартониjеПОТПУНОчудесно?

Постоjи jош нешто ФАНТА

СТИЧНОнатимбаштенскимзаба

вама.ЈединоисамотадаДобраВила

износичаробноогледалоШколеза

принцезе…аоноjестварноЧАРОБ

НО!СестрамеjенатераладаОБЕ

ЋАМданикоменећурећиштасе
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њакниксадо одаиО меноgходау

дуgачкоjхаљинииПлеса…о,мора

лесмоданаучимоСТОТИНЕнових

плесова!Чинилоседанамнепрео

стаjениjеданЈЕДИНИтренутакда

сезабављамо.

Ипак,поштеносмосетрудилеи

накраjуjеостаосамоjошjедандан.

jерекладаниконикаданиjедобио

толико.

Затотиjесигурноjасноштосамбро

jаласвакиминутдоданабаштенске

забаве–међутим,наравнодаjеусвему

томепостоjалаионаЛОШАстрана.

ОдjедномсмоималеНАДЕСЕ

ТИНЕдодатнихчасоваизИзвође
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доружичастог сатена, украшена

наjслађиммалимбелимрадама,а

ималаjеислоjевеислоjевесребр

нихподсукњи,паjепрелепошушка

ладоксамходала!Диjадемесунам

сиjалесатамноплавихсомотских

jастучићакоjисустаjалинастоли

цамапоредкревета.Билесмовеома

узбуђене…сведоксвениjепошло

СКРОЗнаопако.

У четвртак уjутро имале смо

последњиконтролниизСилажења

низстепеницекаодаселебди–и

ниjеднаоднасниjеималапоjма,а

jасамбиланаjгора.

КраљицамаjкаМатилда(онаjе

гостуjућа професорка бонтона и

Хаљинесунамвећвисилеуспава

оници.

МоjахаљинаjебилаТАКОнежна

–одпредивног,ПРЕДИВНОГбле
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Аонданасjепрострелилапогледом

пабрзоотишла.

Послушале смо jе, али нисмо

нималонапредовале.Упетакоко

ужине jасамсеСТРАШНОбри

нула.ШтаакокраљицамаjкаМати

кажеданеможемонабаштенску

 

 

отменог

држања)ВЕОМА

сенаљутилаинареди

ланамjедавежбамоусва

комслободномтренутку.

„АкосеЗНАТНОнепобољшате

досутраувече“,праснулаjе,„дан

забавећетепровестиусвоjоjсоби!“
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„Инезаборавитекникснапретпо

следњемстепенику!“,додалаjеСофи

jакадасмостигледоодморишта.

Свесмогласнозастењале.

„Оооох!Флорина,МОЛИМТЕ,

погледаj!“ Изненада се поjавила

забаву?ТобибилоКРАЈЊЕУЖА

СНО…затоштоонданећемовиде

тичаробноогледалонитиосвоjити

новезвездице!!

„Болеменоге!“,пожалиласеШар

лотадоксмосевуклевеликимсте

пеништем,какосечинило,постоти

путоддоручка.

„Мождаћемоовогпутапросто

ОДЈЕЗДИТИнизстепенице“,рекла

jеКетипунанаде.

„Нема ШАНСЕ“, мрачно сам

рекла.„Одjутроссамсесаплелавећ

jеднодесетпута.“

„ГлаваГОРЕ,удахниДУБОКО,

ИСПРАВИлеђаиОСМЕХ!“,пона

вљалесуЕмилииДеjзиуглас.
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фектагласноизлобнозакикотале

паотишледаљеходником.

Направиласамседаихнисам

чулаизагледаласамсекрозпро

зор.Напољусуусунчаномврту

три девоjке из кухиње–Моjра,

Пру иЏини – трчале тамоамо

рукупунихцвећа.Њимаjеглавна

грознапринцезаПерфектасасво

jомгадномдругарицом.

„То су оне ругобе из ружне

собе!“

Флоринанамсесажаљивоосмех

нула.„Значи,тоjе!Праваштеташто

сусавршенесамоуПАДАЊУниз

степенице!“АондасусеонаиПер
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напогрешноместоудворишту,зато

штоjеВеликаКларабесноскака

лаивикаланању.Виделасамкако

сеПрубориданезаплачедок jе

куварицанашешколеВеликаКла

раобичнозадавалазадаткеунутра,

алисуданассређивалеОГРОМНЕ

вазесљиљанима,ружамаивели

кимбелимрадамасведоприлаза

иокодвориштаШколезаприн

цезе.

„Башимаjусреће“,рекласамЕми

ли.„Немораjудабринуотомекако

сесилазинизглупестепенице!“

„Ваљда.“ Емили ниjе деловала

убеђено.„АлисамоЗАМИСЛИда

тиВеликаКларанаређуjепочитав

дан!“

Емили jе била у праву, Велика

Клараjестварноволеладагњави.

Пруjеочигледноставилаjеднувазу
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узималавазу,аоваjесигурнобила

ВЕОМАтешка,затоштосесвазаjа

пурилакадjуjепонела.Аондаjе

диглапогледкапрозору,виделаме

какогледамиОДСРЦАсепотру

диладамисеосмехне…имениjу

jебилотакожаодасамнаправила

смешнугримасуиодглумиладаска

чемнаоколокаоВеликаКлара.

ОЗБИЉНАГРЕШКА!

Прусенасмеjала…

…паИСПУСТИЛАвазу…

…аовасеразбилауПАРАМПАР

ЧАДиЗГЊЕЧИЛАсвецвеће!

Ибашутомтренуткузачуласам

строг глас из ходника доле како

виче: „Принцезе! Да видим како

ЛЕБДИТЕнизтестепенице!“


