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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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Хеj, ћао! Ја сам рин це за Еми ли – jед на од рин це за 
из Ру жи не со бе у Шко ли за рин це зе. Да ли о зна
jеш Али су, Ке и, Деj зи, Шар ло  у и Со фи jу? Оне 

су мо jе наj бо ље дру га ри це – баш као и  и! А jе си ли 
већ у о зна ла рин це зу Пер фек  у? Она jе ГРО ЗНА.  
Али са ка же да jе  о за  о ш о jу jе кра љи ца Гло ри
jа на (на ша ди рек  ор ка) на  е ра ла да о на вља р ву 
го ди ну – ни jе са ку и ла до вољ но зве зди ца да уђе у  

Клуб са вр ше них рин це за!
Оооох… сва сам се на jе жи ла од са ме о ми сли. Ка ко би 
са мо би ло ГРО ЗНО да мо рам све из о чет ка! Мо жеш 

ли  о да за ми слиш?
Ни о ш о!
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Далисенекадаосећашкаодатинад

главомлебдивеликицрниоблак?Е

па,данпослемогрођенданабиоjе

такав.Зартониjегрозно?Иакосуми

родитељипослалиНАЈЧУДЕСНИЈУ

седефасторужичастухаљинуидиjа

демукоjаСАВРШЕНОидеузњу,

нисаммогладасеосећамузбуђено.

Прво оглавље
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лемоjудивнурођенданскухаљину,

алисамjазналадаjењима,удубини

душе,СИГУРНОjошигоре.

Пакетсамотворилазадоручком

имораласамдаприметимњихово

краткооклевањепренегоштосуми

реклеколикоjељупка.

Аонда jеПерфектаСТВАРНО

пакоснимгласомрекла:„Коћеда

МидевоjкеизРужинесобенеде

љамасмобринулештаћемообући

завеликусмотрунакраjугодине,па

jебилоВРЛОлепоодмоjихроди

тељаштосумипослалинештотако

предивно–алиjетозначилодаћу

серазликоватиодмоjихнаjбољих

другарица.Збогтогасамсеосећала

УЖАСНО!Свесу,наравно,хвали
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Бринуласамсезасвоjезвездице.

Искрено–многосамсебринула.

„ЈедноставноЗНАМдаћуоста

тинапрвоjгодиниЗАУВЕК“,рекла

самдоксамстаjалаигледалакроз

прозорсобезазабаву.

„Иjа“,уздахнулаjеКети.Дошлаjе

исталапоредмене.„Јучесамдоби

лапетцрнихзвездица.Отишласам

дошталедавидимпониjекоjивуку

сребрнукочиjуизаборавиласамда

обришемчизмекадасамсевратила.

КраљицамаjкаМатимеjеСТРА

ШНОизгрдила.“

„Аикосатиjебилапунасламе“,

приметилаjеСофиjа.

„Ауз то симазнулаи свекоц

кешећерасколицазачаj“,рекла

буденаjвећаразметљивицаунеде

љу?“,аФлоринаjерекла:„НЕКИ

људисупростоРАЗМАЖЕНИ!“

Алиниjетобиоjединиразлогшто

ме jе пратио велики црни облак.



ВивиjанФренч

16

ПринцезаЕмили

17

jа.)Дотлесмосепростонадаледаће

свебитиуреду,алисадаjеодjедном

посталоОЗБИЉНО!Великасмо

траћебитинаjважниjиданунашим

животимазатоштоћемотогдана

Алиса. „Перфекта jе билаУЖА

СНОљута!“

„Такоjоjитреба“,реклаШарлота.

Упутиламиjеутешаносмех.„Пре

станидасебринеш,Емили.Сигурно

имашвишезвездицаодПерфектеи

Флорине.“

„Да,алиималииjеднамеђунама

довољнозвездицазачланствоуКлу

бусавршенихпринцеза?“,упиталаjе

Деjзи.Никоjоjниjеодговорио.

Нисмонимогле,затоштозаиста

нисмоималепоjма.Требало jеда

уписуjемозвездицеунашедневнике,

алисмоСТАЛНОтозаборављале.

АчакиКАДАбисмосесетиле,

погрешносмозбраjале.(Посебно
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„Самоjерекладасавршенеприн

цезенемаjуразлогазабригу“,уздах

нулаjеКети.

„Адаjепитамотребалидабуде

моjошМАЛОбољеилиjошМНО

ГОбоље?“,предложиласам.

Деjзи jеодмахнулаглавом.„Не

можемо!Лежиукревету,имастра

шнупрехладу.“

„Зарнеможедасеизлечинеком

чаролиjом?“,упиталасамjа.

„Мислимданеможедапримењуjе

чаролиjенасебе“,реклаjеСофиjа.

„Можесамо…“

ТРАС!!!

Вратасобесусенаглоотворилаи

улетелаjепринцезаЏемаjмаРАЗ

РОГАЧЕНИХочиjу.

сазнатиjесмолиосвоjилеместоу

Клубусавршенихпринцеза.Адо

њеимаЈОШСАМОДВАДАНА!!!!!

МНОГОсамсеплашила.

„Можда“,реклаjеАлисапунанаде,

„мождаможемодапитамоДобру

Вилуколикозвездицаимамо?“

Шарлота се намрштила. „Неће

намрећи.Питаласамjеjапрошле

недеље.“
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времекодjеднењенесестре!Сестре

ДобреВиле,некраљицеГлориjа

не.Иуместоњенамстижезамена

изовесевилаАнгора!“Џемаjмаjе

засталадаудахневаздух.„Краљи

цаГлориjанакажедасвеморамо

уВеликудворануда jеупознамо

„ЈестелиЧУЛЕ?“,продахталаjе.

„ОдлазинамДобраВила!“

Немосмозурилеуњу.

„Штахоћешдакажеш?“,упитала

сам.

„Толикоjеболеснадаjекраљи

цаГлориjанашаљедапроведенеко
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„СТВАРНОсенадамдаћебрзо

оздравити“,рекласам.Шарлотаjе

климнулаглавом.

„Мислишлидаћесеопоравитидо

краjагодине?“,упиталаjеСофиjа.

„Акосенеопорави“,упитала jе

Деjзи,„коћенамрећизазвездице?“

Алисаjеслегнулараменима.„Ваљ

дакраљицаГлориjана.Идемо!Хаjде

давидимокакваjета–какосеоно

зваше?“

„ВилаАнгора“,реклаjеКетипа

смоизашлеизсобезазабавуицрно

белиммермернимходникомкре

нулекаВеликоjдворани.Кадасмо

ушле,краљицаГлориjанасеуправо

пењаланапозорницу,апоредњеjе

стаjалаjеднаПРЕЛЕПАвила!

изатополазитеОДМАХ!“Ондаjе

брзоодjурила.

Запањеносмосезгледале.После

краљицеГлориjане,ДобраВилаjе

НАЈВАЖНИЈАличностуШколи

запринцезе.Онабринеонама,она

насноћуушушкаваукревет.Она

намдржиимногечасове.Стварноjе

забавна,безобзиранатоштонара

стеОГРОМНАкадасенаљути!Кра

љицаГлориjанаjефина,алиЈЕСТЕ

помалострашна.

Незнамзадруге,алиjасамсеосе

тилапомалонестварно.Малчицеjе

личилонаондакадасамjошбила

код куће, па jе jедноммоjамама

моралананеконакраљевскопуто

вање,аjасамосталасама.


