


Принцеза Емилија, старија сестра принцезе Сабрине припрема величанстве-

ни бал на који ће доћи све њене пријатељице у најлепшим балским хаљинама. 

Само Сабрина нема хаљину! Не може на бал без ње!

На сву срећу, ти си ту да помогнеш принцези Сабрини да пронађе све што 

је потребно за нову-новцату хаљину. На свакој страници ове књиге налази се 

понешто што јој може користити. 

Не заборави, принцеза никуда не иде 

без своје магичне наруквице. Прикупи 

пет различитих амајлија на сваком месту 

у краљевству куда се принцеза упути.

А амајлије су

• срце,

• звезда,

• јагода,

• катанац,

• лист.

Такође потражи на сваком цртежу и пет 

љубичастих цветова с њене наруквице.

Принцеза Сабрина 
на краљевском 

балу

На последњој страници ове књиге наћи 

ћеш цртеж с предметима које је двора-

нин загубио.

Можеш ли све да их 
пронађеш?

6 плавих 

прасића 
4 панде 9 јежева

5 парчади 

сира

8 слепих 

мишева
2 лабуда 11 оловака 1 кофу

3 шкољке
5 седих 

бркова

13 марамица 

на туфне 4 наочара

6 љубичастих 

колачића

3 потковице 1 змију
2 ружичаста 

зеца

Док си у потрази за стварима што су потреб-

не принцези Сабрини, обрати пажњу и на 

предмете које је заборавни дворанин расуо 

по целом краљевству. Неки од њих убрајају се 

међу краљичине највеће драгоцености.



Краљевски позив
Принцеза Емилија пријатељицама саопштава

да ће свака бити званица краљевска.

Она бал приређује – Сабрина је узбуђена

мада јој не одговара ниједна хаљина коју има.

„Треба ми хаљина нова!“

Сабрина жели да буде лепа као из снова.

Пронађи јој амајлије, па у град тад са њом крени.

И помози дворанину да врати предмете 

што су изгубљени.

Помози Сабрини 
да пронађе:

6 позивница 
4 рама за 

слике

13 голубова 5 мачева

7 капа за 

пајаце
1 сат

3 смарагда 12 лопти

8 мачака 11 крушака



Краљевска кочија
Да себи купи хаљину упутила се Сабрина сада, 

кочија већ спремно чека да је одвезе до града.

Када је Сабрина у кочију села,

четири су се коња пропела, снажна и бела.

И дворанину се много жури

мора толико да нађе ствари.

Помози Сабрини 
да пронађе:

1 кочију 8 сафира 13 жутих ружа 16 пчела 3 огртача 8 шлемова
6 сламнатих 

шешира
4 коња 12 мишева


