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Juko
Љупкa вилa кoja 
живи у Сeнтoпиjи. 
Oнa, принц Mo и 
Mиa су приjaтeљи. 
Jукo je међу 
нajбoљим бoрцимa у 
цaрству. бринe сe o 
jeднoрoзимa и штити 
их oд свих мoгућих 
oпaснoсти.

Princ Mo
Mo je син вилинскoг 
крaљa рejнoрa. кao и 
њeгoвa приjaтeљицa 
Jукo, oн je мajстoр 
бoрилaчких вeшти-
на. Жeли дa jeд-
нoм пoстaнe истo 
тaкo дoбaр и мудaр 
влaдaр кao штo je 
њeгoв oтaц.

Princ Mo
Mo je син вилинскoг 



Lirija 
Oнa je први jeд-
нoрoг с кojим сe Mиa 
сусрeћe у Сeнтoпиjи. 
Измeђу њих двe сe 
рaђa сaсвим пoсeбнo 
приjaтeљствo. Mиa 

je jeдинa кoja 
рaзумe гoвoр 

jeднoрoгa.

Feodor
Пaнчић кojи oчajнo 
свирa трубу, тaкo дa 
из њe излaзe сaмo 
пoгрeшни тoнoви. 
Зaтo je искључeн 
из друштвa пaнoвa. 
Фeoдoр je брбљив 
и умислиo je 
дa je вeлики 
прoнaлaзaч.

je jeдинa кoja 
рaзумe гoвoр 

jeднoрoгa.

Фeoдoр je брбљив 
и умислиo je и умислиo je 
дa je вeлики дa je вeлики 
прoнaлaзaч.прoнaлaзaч.



Oliver
Ждрeбe jeднoрoгa, 
Лириjинo млaдунчe. 
Имa злaтaн рoг и умe 
дa лeти. Oн прeд-
стaвљa вeлику нaду 
зa Сeнтoпиjу.

Kraq Rejnor i 
kraqica Majla
крaљeвски пaр кojи 
влaдa Сeнтoпиjoм 
с мнoгo мудрoсти и 
блaгoсти. Oбoje су 
нeкaдa били хрaбри 
бoрци.

Kraq Rejnor i 

Oliver



Pantea
Злa крaљицa, влaдa 
aрми joм Mункулa, 
кojи сe нeкaдa нaзи-
вajу и Mунксoви. 
Сa свojим oпaсним 
рaтни  ци мa жeли дa 
уни шти Сeнтoпиjу. 
Пaнтea je вeoмa тaштa 
и oпсeд ну тa жeљoм 
дa oдржи свojу млa-
дoст. Дa би тo пoсти-
глa, пoтрeбни су joj 
рoгo ви jeднoрoгa.

Gargona
Пaнтeинa главна 
ратни ца, прeдвoди 
aрмиjу Mункулa. Пo 
нaрeђe њу злe крaљи-
цe лoви jeднoрoгe 
кaкo би joj oбeзб e-
дилa њихoвe рoгoвe. 
Притoм joj вилeњaци 
стaлнo мрсe кoнцe. 
Ниje зaтo ни чудo 
штo их Гaргo  нa 
нимaлo нe пoднo  си.



Vinsent
У њeму Mиa прoнa-
лaзи прaвoг другa у 
интeрнaту. Oстaли 
учeници мислe дa je 
винсeнт штрeбeр. 
вeoмa je пaмeтaн 
и пoмaжe Mиjи дa 
сaчувa свojу тajну.

Paula
Oнa у интeрнaту 
дeли сoбу с Mиjoм.

Violeta
Oнa je у интeрнaту 
вoђa jeднe дружинe 
дeвojчицa. виoлeтa 
нe пoднoси Mиjу и 
нe прoпуштa ниjeдну 
прилику дa je исмeje 
прeд другимa.



Sve 
{to sija 
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Sve 
{to sija 

Te{ka uloga

Миа је по распореду часова имала пред-

мет који нимало није волела. Није могла 

да схвати чему служе часови глуме. каква 

је корист од учења улоге и претварања пред 

сви ма да смо неко други? Мији је то било 

без везе. Уз то јој је било и помало нелагод-

но да то ради.

као да то није било довољно, виолета је 

опет искористила прилику да буде у првом 

плану. Уображена каква је била, сматра-

ла је да је изузетно надарена за глуму. А 

оне кокошке око ње су свему одушевљено 
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аплаудирале, само да би остале њене прија-
тељице, без обзира на то колико глупо се 
виолета понашала.

Госпођа булворт, наставница, управо је 
објашњавала нови задатак. „У реду, ђаци 
моји, имате пола сата да увежбате своје сце-
не.“ Поделила је папире са текстовима.

Миа и винсент су се сакрили у последњој 
клупи. обоје су се надали да неће стићи 
на ред. Слично Мији, винсент је такође 
био стидљив у друштву осталих ученика и 
понекад прилично неспретан.

„Слободно искажите своја осећања. То је 
саставни део добре представе. То је позори-
ште, то је драма.“ Госпођа булворт је некада 
давно хтела да постане глумица. Нажалост, 
није била довољно добра. Зато је сада пре-
давала глуму у школи.
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виолета је прелетела текст који је треба-
ло да припреми. У питању је била љубавна 
сцена. враголасти осмех јој је прелетео пре-
ко лица. Смислила је нешто. Ако све буде 
добро прошло, имаће прилику да се наруга 
Мији пред свима. 

С лицем невинашцета, обратила се 
госпо ђи булворт. Тихо је разговарала с 
њом. Само је наставница могла да је чује. 
„Знам да сте мене одабрали за романтичну 
главну улогу. она заиста јесте као написана 
за мене. Уосталом, ја јесам најталентова-
нија глумица. Па ипак, мислим да би тре-
бало да улогу дате Мији.“

„Заиста?“ Госпођа булворт је зачуђе-
но погледала своју ученицу. „Мислим да 

је веома племенито од тебе што се одри-

чеш улоге зарад другарице. Главна улога 
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обично добија највећи аплауз.“ Наставница 

још никада није доживела да види виолету 

како пропушта такву прилику. За то је била 

превише себична. виолета је волела да буде 

у центру пажње.

Миа је била сасвим другачија.

„верујте ми на реч.“ виолета поклони 

наста вници свој најслађи поглед с треп та-

јем. „Миа завређује више пажње.“

„Знаш шта? Мислим да си потпуно у 

праву.“

Тиха вода брег рони. Можда је Мији 

био потребан само мали подстицај да би 

се отворила. Госпођа булворт је решила 

да покуша. 

виолета се једва суздржала да се глас-

но не насмеје. Све се одвијало као што је 
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замислила. ова представа ће засигурно 

бити веома занимљива. велика шала на 

рачун досадне Мије. виолета је била оду-

шевљена. 

Миа није могла да поверује када јој је 

госпо ђа булворт пренела вест. „Главна уло-

га мени? Али…“

„Да, и њему.“ Наставница је погледала 

винсента, који је стајао поред ње. „Сигурна 

сам да ћете вас двоје то одлично обавити.“

винсент је ужаснуто отворио уста. Хтео 

је нешто да каже, али није успео ни гласа 

да пусти. Наравно да су обоје схватили ко 

их је увалио у тај сос.
виолета се упутила право ка њима. Стала 

је пред Мију. „Па, Миа, шта пише у твојој 
књизи о љубљењу жаба? Да ли се претва-
рају у вилењачког принца?“
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Миа се препаде. „одакле ти таква идеја?“, 
изустила је дрхтавим гласом. Шта је виоле-
та знала о вилењацима?

винсент се умешао у разговор. Није 
желео да Миа случајно каже нешто непро-
мишљено. „Тиме хоћеш да кажеш да имамо 
сцену љубљења?“

„Да, сцену с пољупцем.“ вио-
лета се одмах при ми ла на то. 

очито је забо ра вила своју 
примед бу о вилењацима. 
„Дело  ва ло ми је некако 
при род но. вас двоје сте 
тако савршен пар губит-
ни ка.“ Искривила је уста 

у осмех. „Много среће 

вам желим.“ окренула 

се и отишла смејући се. 

„Да, сцену с пољупцем.“ вио-
лета се одмах при ми ла на то. 

очито је забо ра вила своју 
примед бу о вилењацима. 
„Дело  ва ло ми је некако 
при род но. вас двоје сте 
тако савршен пар губит-
ни ка.“ Искривила је уста 

у осмех. „Много среће 

вам желим.“ окренула 

се и отишла смејући се. 
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Њене пријатељице су кренуле за њом као 

послушни кучићи. Смејале су се будаласто 

и показивале прстом на Мију и винсента. 

Њих двоје су гледали за њима, не знајући 

шта им је чинити. Миа се није усуђивала да 

погледа свог друга. „Да ли си се већ пољу-

био с неким?“

„Наравно!“ винсент се накашљао нела-

годно. „Па наравно!“

То је била чиста лаж. бела лаж. Некада је 

имао пса који га је поздрављао тако што му 

је лизао лице. Можда се то могло рачунати 

као пољубац. више искуства од тога вин-

сент није имао. Али радије би себи одгри-

зао језик него што би то признао.

Нису имали много времена за увеж ба ва-
ње сцене. Убрзо је требало да наступе. У 
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учи о ни ци није постојала права бина. Само 
су клупе и столице из предњег дела учи о-
ни це повукли у страну. Ту су сада стајали 
Миа и винсент. обоје су знали: сви само 
чекају да они нешто погреше како би мог-
ли да им се подсмевају.

винсент је требало да први изговори свој 
текст. Стајао је преко пута Мије и трудио 
се да јој задржи поглед. „Сањам о овоме од 
првог тренутка кад сам те угледао“, рекао 
је гласно и јасно. „Зар није дошло време да 
предузмемо следећи корак?“ И сам је био 
изненађен. Глас му је звучао као и обично.

Миа је дубоко уздахнула. „Али ми смо 
тако добри пријатељи. Не желим да то 
покваримо.“ он јој се осмехнуо. „И даље 
ћемо бити пријатељи. Али бићемо и више 
од тога.“ 
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„како то знаш?“ Миа је била збу њена. 

Наступ њеног друга био је исувише уверљив.

винсент је слегнуо раменима. „Постоји 

начин да то откријемо.“ Управо тако је писа-

ло на папиру с његовим текстом. Уо пш те 

није било тешко. 

Уследило је прво кикотање. онда се 

чуло неко комешање. Гледаоци су постали 

нестрпљиви. 

„Хајде, Миа. Пољуби већ једном свог 

дечка!“, довикнуо је неко гласно. Миа је 

препознала глас. Припадао је једној од вио-

летиних другарица. Наравно. То је могла и 

да претпостави.

Сви остали су се гласно насмејали. 

Миа је оставила винсента самог. Љутито 

је стала испред девојчице. 
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„он није мој дечко, капираш?“

У неколико корака се и винсент створио 

поред ње. „Тачно. она је…“, ништа памет-

но му није падало на ум.

„она је луда“, завршила је виолета њего-

ву реченицу, с осмехом на лицу. Дивно се 

забављала.

„Повуци реч!“ Сада се винсент баш 

наљутио. Миа и он су били најбољи дру-

гари. они су то знали. То је једино што је 

било важно. Само њему је Миа испричала 

о својим путовањима у магичан свет Сен-

топије. Штавише, видео је цртеже у магич-

ној књизи коју је стално носила са собом. 

Миа је хтела да ухвати винсента за руку и 

одвуче га од виолете. Застала је усред пок-

рета. велики воденоплави камен на њеној 
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наруквици је засветлео. Позивали су је 
пријатељи из Сентопије! била им је потреб-
на њена помоћ! брзо је ста-
вила шаку преко нарукви-
це. Нико није смео да 
види шта се дешава. У 
овом тренутку јој радознала питања нису 
била потребна.

„Извини, винсенте“, дошапнула му је. 
„одмах се враћам. обећавам. Пожурићу.“ 
Неприметно је нестала кроз споредна врата 
која су водила у гардеробу иза учионице. 

винсент је остао сам.
Да ствар буде још гора, сада се појави-

ла и госпођа булворт. „Јесте ли спремни? 
Да ли сте увежбали сцену?“ Погледом је 
потра жи ла по учионици. „винсенте, где 
је Миа?“

на њена помоћ! брзо је ста-


