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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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Здра во! Ја сам рин це за Со фи jа и ВЕ О МА ми jе дра
го ш о си и и ов де с на ма у Шко ли за рин це зе. Је си 
ли у о зна ла ос а ле дру га ри це из Ру жи не со бе? Ту су 
Али са, Ке и, Деj зи, Шар ло а и Еми ли – и наj бо ље 

смо дру га ри це jош о  ка ко смо се у о зна ле,  
р вог школ ског да на. До бро а зи мо jед на на дру гу, а  
о jе ве о ма ко ри сно ка да jе у бли зи ни рин це за Пер

фек а. Она jе с ра хо ви о ЗЛОБ НА! Али си на с а ри jа 
се с ра ка же да jе Пер фек а са ку и ла НЕ ДО ВОЉ НО 
сре бр них зве зди ца у сво jоj р воj го ди ни у шко ли и да 

jоj кра љи ца Гло ри jа на (она jе на ша ди рек ор ка) ни jе 
до зво ли ла да уђе у чу де сни Клуб са вр ше них рин це за.

Мо ра ла jе да о на вља го ди ну, а jе са да с на ма  
– а о зна чи МУ КУ И НЕ ВО ЉУ!
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Управосмозавршаваледоручак,а

Шарлотаjепричалаколикоjесве

ДОСАДНОзатоштонемабалова

нитизабавакоjимабисмосерадо

вале,кадасеизненадаДобраВила

поjавилауоблакусребрнихискри

ца.(Онаjевилазаштитницанаше

школеизаистаjеНЕВЕРОВАТНО 

велика.)

Првопоглавље

Прво оглавље



ВивиjанФренч

12

ПринцезаСофиjа

13

„КраљицаГлориjанаjеотказала

уобичаjенечасовеиЧИТАВДАН 

ћетепровестиушиваћоjсобиснад

воjвоткињомДелиjом!“Аонданас

jепогледалакаодаочекуjеОДУ

ШЕВЉЕНО клицање… али њега

ниjебило.

Никоништаниjерекаосведок

Перфектаниjедигларуку.

„Извини,ДобраВило“,реклаjе,

„алинеочекуjешваљдаоднасда

ШИЈЕМО?“Звучалаjекаодаjето

нештонаjгоренасвету–гореод

сакупљањацрва!

ДобраВилаjеледенопогледала

Перфекту.„НАРАВНОдаочекуjем,

Перфекта“,реклаjе.„Надвоjвоткиња

ДобраВилаjеотреслаискрице,па

намсеведроосмехнула.

„ИмамjедноВЕОМАлепоизне

нађењезаваспрвакиње“,реклаjе.
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jе–извучалаjеужаснострого,„да

се звездице добиjаjу али и ГУБЕ

намногоразличитихначина.Буди

ВЕОМА пажљива!“ Окренула се

канамаосталима.„Садапожури

те!НадвоjвоткињаДелиjавасчека.

Незаборавитедаоперетерукепре

негоштоодетеушиваћусобу–и

сигурнасамдаћемоСВИпровести

jенаjбољакроjачицаучитавомкра

љевству!Балскехаљинекоjеонасми

шљаИСТИНСКИсудивне,изапра

воимашмногосрећештоjеуопште

присталадаовдепроведедан.“

Перфекта jе грозно искривила

лице.

„Моjи родитељи би били ВАН

СЕБЕодбесакадабисазналида

морамдашиjемсопственехаљине“,

дрскоjерекла.„Тотребадараде

слуге!“

Мени се пресекао дах док сам

чекаладаДобраВилапрасне,али

онатониjеучинила.Добро,ниjе

башсасвим.„ПринцезоПерфекта,

волелабихдатеподсетим“,рекла
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много одеће, а jа jоj понекад

помажем.Забавно jе–смишља

моразноразненачинедаискори

стимостаресомотскезавесе,или

остаткесатенаоддединихкраљев

скихплаштова.“

„СТАРЕСОМОТСКЕЗАВЕСЕ?“

Перфектаињенагрознадругарица

принцезаФлоринастаjалесуодмах

поредАлисеигледалеjеКРАЈЊЕ

презриво.

дивандан!“Аондаjенестала,али

овогпутанауобичаjенначин,кроз

врататрпезариjе.

Чимjеотишла,свесмопроговориле

углас.

„ЈаОЧАЈНОшиjем“,пожалиласе

Кети.„Једномсампробаладасаши

jемхаљинузалуткуибилаjескроз

ГРОЗНА!“

„Иjа“,реклаjеШарлота.„Увек

споjимпогрешнеделове!“

„ИЈА“,реклаjеЕмили.

„А jа се УВЕК убодем у прст“,

реклаjеДеjзи.

„Јаћусемождаснаћи“,рекла

jеАлисавесело.„Менибакашиjе
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„принцезекоjесутоликоСИРО

МАШНЕдамораjудашиjухаљи

неодстарихЗАВЕСАнебисмеле

нидадолазеуовушколу!Мислим,

шта jе следеће,примаћемоПРО

СЈАКИЊЕиЛУТАЛИЦЕ!ПРАВЕ

принцезесуБОГАТЕиимаjуСЛУ

ГЕ.Какотиуопштезамишљашда

уђешуКлубсавршенихпринцеза

Алиса се насмеjала. „Да!Моjа

омиљена зимска балска хаљина

сашивенаjеодБОЖАНСТВЕНОГ

црвеногсомотаизпрестонедво

ране!“

ПерфектаjеобгрлиларукомФло

ринуокорамен .„АкоМЕНЕпиташ,

Флорина“, рекла jе и шмркнула,
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Добрознамдасавршенепринцезе

никаданеграбедругељуде.Часна

реч! Али ме jеПерфекта толико

разљутиладаништанисаммогла.

Натренутакминиjебилосталодо

сребрних звездица, па чак ни до

Клубасавршенихпринцеза.Држа

ласамАлисузарукуирекласам

аконемашчакниличнуШВАЉУ?“

Аондаjезабацилаглавуитамансе

спремаладаодекадасамjазграби

лаАлисуиповуклаjепоредПер

фектенасредтрпезариjе.

Друго оглавље


