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Наjдражоj Шарло и, 
одувек и заувек ринцези, с љубављу. 

В. Ф.

Моjоj стариjоj секи
ринцези Шарло и.

С. Г.
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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 наjмање:

Ка ко раз gо ва ра и  
са зма jем

Сми шља ње и ши ве ње 
са вр ше не бал ске ха љи не

Ма ш о ви о ку ва ње за
са вр ше не двор ске за ба ве

Ча роб не же ље и ка ко их
му дро ис ко ри с и и

Из бе gа ва ње gре ша ка 
у ма gи jи

Си ла зак низ с е е ни це
као да се леб ди 

Краљ Пер си вал

(Зма jе ви)

Го сПа виК то ри jа
(Го збе)

Кра љи ца маj Ка ма тил да

(Ле о о на ша ње  
и о  ме но др жа ње)

Над воj вот Ки ња де ли jа
(Ко с и ми)

два де сет бал сКих ха љи На

(са свим нео  ход ним 
жи о ни ма,

од сук ња ма и д.)

два На ест сва Ко дНев Них 
ха љи На

се дам све ча Них ха љи На

за ба ш ен ске за ба ве 
и дру gе о себ не 
днев не ри ли ке

два На ест ди jа де ма

ци Пе ли це за Плес

е  а ри

со мот сКе Па Пу че

ри а ра

Ја ха ће чи зме

два а ра

Пла ш о ве, му фо ве,  
оgр а че, ру ка ви це 

и све ос а ле 
нео  ход не 
с вар чи це.
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Здра во! Ја сам Шар ло а. Прин це за Шар ло а.  
ВЕ О МА ми jе дра го ш о смо се у о зна ле и  

ИЗ У ЗЕТ НО сам срећ на ш о ћеш ми ра ви и дру - 
ш во у Шко ли за рин це зе. То jе jед на ве о ма о себ на 
шко ла за о себ не рин це зе, а ко да не мам ПОЈ МА  
ка ко су се рин це за Пер фек а и рин це за Фло ри на  

у њу у и са ле! Али и? Ти си СА ВР ШЕ НА!  
И за о – ДО БРО ДО ШЛА У ШКО ЛУ!

Баш се не ш о и ам, да ли и е би на и ђе не ки 
дан ка да и баш СВЕ крене на о а ко? Наиђе? Па, 

моj р ви дан у Шко ли за рин це зе био jе баш а кав…
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Стаjаласамнавратимаизурила.

Никадараниjенисамвиделашкол

скуспаваоницу,инисаммоглада

веруjемрођенимочима.Билаjето

jеднадугачкаиузанасоба,имада

jеималалеперужичастезидове,

била jе тако празна!Самошест

ормара,шестстолицаишесткре

вета,уреднопоређанихунизу.

Прво оглавље
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НИНАЈЕДНОМкреветупокри

вачинисубилиодсвиле!Билисуод

обичногбелогпамука.Јесте,изгле

далисучистикаосуза,алиипак…

КАКОjеднапринцезадаспавана

обичнимпамучнимчаршавима?

Аондамиjесинуло!!!

Мо ра ћу да ДЕ ЛИМ со бу са jош  

е  рин це за!

Пресекаомиседах.Потрудила

самседаизгледакаодасамсезака

шљала,алиниjебилолако.Аонда

самвиделаjошнештопасамдослов

нозинулаиуопштенисаммоглада

затворимуста.
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„Хаjде, душо, сада се распакуj

иосећаjсесекаокодсвоjекуће.“

КраљицаГлориjанамисеосмехнула

каодаjесвеунаjбољемреду,пами

показалакреветпоредпрозора.

„ТисипрвадошлауРужинусобу,

алиидругепринцезесамоштонису

стигле.Тосусведивнедевоjке,и

сигурнасамдаћетепостатиНАЈ

БОЉЕдругарице.“Моjановадирек

торкапоновоjемахнулапаотишла,

адугачкасомотскасукњавуклаjоj

сепоподу.

„Хвалавам,вашевеличанство“,

рекласамштосамучтивиjемогла,

алимиjесрцеснажнотукло.Брзо

сам пришла прозору, погледала

напоље–таманнавремедавидим
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обасjаном милионима блиставих

звездица,имного,многонаjлеп

шихпринцезаудивним,предивним

хаљинамакакосевртеуплесу.Ато

сесведешавауправопрвевечери

новешколскегодине!!!

Коликосамсамосањалао том

рођенданском балу! Просто сам

замишљалакакосесвиокрећуза

мном док клизим по паркету за

плес.

Одлучиласамдамихаљинабуде

светлоружичаста, с неброjеним

лепршавимподсукњама,адиjаде

матакоблиставадапростозасени

све.НИКОнећеприметитидамиjе

косамалчицебезбоjнаидаминос

ниjебашскрозсавршен,затошто

златнеочевекочиjекакоискрена

сунцу,аонданестаjусвидика..

Да нисам чула некога како се

пењестепеницама,расплакалабих

секаокиша.Алистварно,КАКВО

jеовоместо?

Одавносамчиталао„Краљевскоj

дворскоjшколизаприпремусавр

шенихпринцеза“.Брошураjебила

пунасликаширокихзавоjитихсте

пеништаичаробногjезерапокоме

лабудовипловенасопственимодра

зима.Анаjлепшиодсвега,биоjету

годишњирођенданскибалШколеза

принцезе.ИзгледаоjеЧУДЕСНО.

Замислинаjлепшубалскудворану

насвету,стамноплавомтаваницом
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кимдаделимсобу,акамолисапет

потпунонепознатихдевоjчица.

СхватиласамдапростоМОРАМ

дазбришемодатле.Итосместа.

ћунарођенданскомбалуШколеза

принцезеиjабитипрелепа.

Гњавиласамидавиламамуитату

сведокменисупустилидапођем

у ту школу, па сам онда додат

ногњавилаидавиласведокмама

ниjе пристала да ми купи тачно

онаквухаљинукаквусамзамисли

ла.(Добро,ниjебилабашТАЧНО

таква,алиjестебилавеомаслична.)

Одброjаваласамданедополаскау

школу…

…алисамсаданесрећнозурила

крозпрозорjерсамзналадасам

СТРАШНОпогрешила.Краљица

Глориjанаме jеплашила.Школа

jебилапревелика.Спаваоница jе

билаужасна.Нисамхтеланиса
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Знашонокадвидишнекогаипросто

ЗНАШдаћетебитинаjбољедруга

рице?Е,такоjетобилокадасамjа

виделапринцезуАлису.Ималаjе

ПРЕКРАСНЕруменеобразеитам

нукосукоjаjоjjепадалаоколица

попутслапова,аималаjеинаjдив

ниjиосмех.

„Здраво“,зачуосенечиjигласса

вратаиjасамсеокренулатрепћу

ћи,датаjнеконевидикакосамна

ивицисуза.

Друго оглавље


