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До бро до шли 
на Ко леџ за прин це зе

Ку ћа 
со ва

Ба зен

Те ни ски 
те ре ни



Уче ни це 

Ви ки
Пра ва му шка ра ча, су шта су прот-

ност јед ној прин це зи!

Са ни
Ро ди те љи су јој чу ве-

не рок зве зде, али она 

ви ше во ли хе ми ју од 

рок му зи ке.

Лин
Во ли умет ност и же ле ла би 

да бу де сли кар ка, по ро ди-

ца јој жи ви у Хонг кон гу.

Нел
Слат ка је кô ше ћер, али 

лу ду је за раг би јем.

Бри ђи та
Из у зет но је от ме на и ве ли-

ки је сноб, спрем на је на 

све са мо да по ста не прин-

це за го ди не.

Мар ге рит
Бес крај но се ди ви Бри ђи ти, 

за њу би све учи ни ла.

Скар лет
Ба сно слов но бо га та (отац јој 

је „краљ пр же не пи ле ти не“), 

са ња о прин цу из бај ке. 
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1. Не зо ви ме 
прин це за!

„...и за то сам, дра ги днев ни че, БЕ СНА!“, от ку ца 

Ви ки на та ста ту ри лап то па. Он да се пре до ми-

сли и ис пра ви: „БЕ СНА КÔ РИС!!!“

По гле да отво рен ор ман 

и ње не зе ле не очи, 

ис под ба кар но цр ве-

них ко вр џа, с га ђе њем 

осмо три ше ха љи ну 

ко ја је ви си ла из ме ђу 

по це па них фар мер ки и 

дре ча вих ма ји ца ку пље них на 

пи ја ци у се о це ту Ви лоу.

н ор ман 

,

е-

њем 

у 

е ђу 

р ки и 

у пље них на

и лоу.
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Ча мац из рез, на бра ни ру ка ви, ду жи на до ли сто-

ва, ши ро ка тра ка око стру ка. Пре фи ње на, прак-

тич но са вр ше на све тло ру жи ча ста ха љи на, на лик 

на про лећ ни пу по љак. Да и не по ми ње ци пе ли це 

у од го ва ра ју ћој бо ји, ру пи ча сте као чип ка.

И она, Ви ки, уско ро ће мо ра ти да ски не фар-

мер ке исе че не у ви си ни ко ле на и љу би ча сту 

ма ји цу и обу ћи ће ту от ме ну ха љи ну ко ју јој је 

по кло ни ла тет ка, укро ти ће ко вр џе по мо ћу сме-

шне ма шне и си ћи у са лон за јед но са бли зна ки-

ња ма, та ко ђе оче шља ним за ту при ли ку.

Мај ка ју је већ упо зо ри ла на из не над ну 

по се ту тет ке Хен ри је те: до ћи ће у вре ме ча ја 

јер има „не што ва жно да им ка же“.

„Ви ки, по ку шај, мо лим те, ле по да се по на-

шаш. Знаш ко ли ко она др жи до ле пог вас пи та-

ња“, ре кла је уз дах нув ши.

Пре ве де но са тет ки ног је зи ка, „ле по вас пи-

та ње“ зна чи да тре ба да је по здра ви уз бла ги 

на клон, го во ри са мо кад је не што пи та ју и се ди 

пра вих ле ђа. То ни је био лак за да так, уто ли ко 

пре што ће у ме ђу вре ме ну Ви ки мо ра ти да се 

об у зда ва ка ко не би пр сну ла у смех кад чу је 

тет ки но ари сто крат ско пи ју ка ње: „Ево на ших 

дра а а а а гих цу ри ца!“
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Зна ла је да је ње на мај ка Ро за линд у зе ле-

ном са ло ну, за о ку пље на уси са ва њем сто го ди-

шњих те пи ха и рас по ре ђи ва њем цве ћа убра-

ног у вр ту ка ко би со ба де ло ва ла 

ма ло „све жи је“.

Што се ти че ње ног оца, он 

је по сто ти пут по ку ша вао да 

по пра ви њи хо ву пре по топ-

ску веш-ма ши ну: по но во је 

по це па ла чар ша ве и пе шки-

ре, а он да их ис пљу ну-

ла по лу са жва ка не.

Из ме ђу Ви ки и ужи не 

ста ја ла је са мо Се лест.

Са мо? Ух, то 

баш и ни је пра ва 

реч, по што је она 

„Ма ма и та та су пре те ра но љу ба зни пре ма 

тој уобра же ни ци. Ода кле јој пра во да кри ти ку-

је све и сва ко га? Уто ли ко пре што ово за ме не 

и Нор ма ни је оби чан, не го ве ли ки дан!“, по ми-

сли Ви ки, са чу вав ши фајл свог вр ло лич ног 

днев ни ка и уга сив ши обо жа ва ни лап топ на ран-

џа сте бо је, бо жић ни по клон ње них ро ди те ља.

Од мах је би ло ја сно шта ће иза бра ти из ме ђу 

тет ки не по се те и те сти ра ња „екс пе ри мен тал ног 

про то ти па“ (ка ко га је пом пе зно звао Нор ман, 

њен нај бо љи при ја тељ и школ ски друг), у ко ји 

су уло жи ли две не де ље на пор ног ра да и ко ји 

се сад на ла зио у скла ди шту за чам це на оба ли 

је зе ра.

Она ба ци по глед на ве се ли не ред у со би и 

згра би у ле ту цр ве ни ра нац. За тим жур но иза-

ђе, про тр ча кроз ду ги ход ник и сју ри се ши ро-

ким сте пе ни ца ма са др ве ном за во ји том огра-

дом ко је су во ди ле у пре двор је, где је пор трет 

оче вог пра де де Ал фон са у ис тра жи вач кој оде-

ћи за у зи мао ис так ну то ме сто.

Ви ки је би ла чвр сто ре ше на да збри ше пре 

не го што тет ка Хен ри је та до ђе у по се ту. Али 

мо ра ла је да се снаб де: Нор ма ну и њој су тре-

ба ле на мир ни це!

ног у вр ту ка ко би со ба де ло ва ла 

ма ло „све жи је“.

Што се ти че ње ноог оца, он

је по сто ти пут по ку ша вао да 

по праа ви њи хо ву пре по топ-

ску веш-ма ши ну: по но во је 

по це па ла чар ша ве и пе шки-

ре, а он да их ис пљу ну-

ла по лу са жва ка не.

Из ме ђу Ви ки и ужи не

ста ја ла је са мо Се лест.

Са мо? Ух, то

баш и ни је пра ва 

реч, по што је она 




