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Ко леџ

Врт

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. Оно доба 
године

Онога дана кад је весело 

кренула у први разред 

основне школе, држе-

ћи за руку свог пријатеља 

Нормана, генијалног цви-

кераша, Вики је схватила 

да школа може да буде: 

1) забавна; 2) занимљива; 3) корисна.

Било је, наравно, тако све док се није уме-

шала математика.

„То је као у оним филмовима страве и ужаса 

које, по твом и мамином мишљењу, не бих 
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на сам помен речи „геометрија“ преобрази у 

чудовиште гладно сложених формула.

Из клупа су до ње стизали охрабрујући 

погледи њених најбољих пријатељица, уједно 

и цимерки.

Лин Ванг, девојчице из Хонгконга која је 

желела да постане сликарка и која је са дугом 

црном косом уплетеном у кику изгледала слађе 

него икад.

Сани Тарнер, изузетне научнице која је у 

свом орману направила малу али ефикасну 

лабораторију (одећу је држала у коферу: кад 

неко намерава да добије Нобелову награду за 

хемију, мора мало да се жртвује).

И Фенеле Смитсон, зване Нел, девојчи-

це анђеоског лица и огуљених колена, увек 

спремне да шмугне у парк како би тамо трчала 

за јајастом лоптом заједно са чланицама тима 

који је кришом основала (директорка Коле-

џа за принцезе сматрала је да играње рагбија 

нипошто не приличи правим принцезама).

Чуло се и злобно и задовољно церекање Бри-

ђите Пибоди, ужасног сноба невероватно плаве 

косе, и њених двеју улизица Маргерит и Скар-

лет. Те три супермодерне змијурине тражиле су 

смела да гледам“, објаснила је једном при-

ликом оцу. „Учитељица ти се најпре 

смешка, а онда те изведе на таблу. 

Тада схватиш да има огром-

на уста са гомилом зуба и да 

је постала чудовиште које се 

храни дељењем двоцифреним 

бројевима. Ето како 

математика утиче 

на људе!“

Вики је сада била у 

петом разреду и похађала 

је Колеџ за принцезе, где су 

поколења девојчица из племић-

ких породица учила како да се 

понашају као принцезе. Није, 

међутим, нимало прoменила 

мишљење.

„Ужас! Зашто баш ја?!“, 

питала се док је прилазила 

катедри госпођице Даблфајер, 

професорке математике која се 

стално смешкала и носила џем-

периће боје лаванде, 

али је била кадра да се 
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широм отворише и појави се госпођица Кора-

линда Мидлпоинт, наставница бонтона и савр-

шених модних детаља, али и млађа сестра 

госпођице Амелије, директорке колеџа.

С обзиром на то у каквом су јој стању били 

коса и костим, чинило се да се ваљала у пау-

чини. Изглед госпођице Мидлпоинт бр. 2, све 

друго само не беспрекоран, ипак није био оно 

да их зову Суперфантастичне и биле су смртне 

непријатељице Четири величанствене (то јест 

Вики и њених нераздвојних другарица).

„Чекају као грабљивице“, помисли она, „да 

добијем још једну лошу оцену из математике. 

И добићу је, уколико се не деси неко чудо.“

И баш тада, кад је Вики била на корак од 

катедре, десило се чудо: врата учионице се 

141 1111111155555551111
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нада стаде, померивши се у 

страну.

Пред њима се појави висо-

ка Амелија Мидлпоинт, иза 

које су била нека одшкринута 

врата.

„Буди љубазна и не ШАПУЋИ, 

Викторија!“, рече директорка уњкавим 

гласом. „И ПОСТАРАЈ се да ДИСЦИПЛИНУЈЕШ 

КОСУ, НЕДОСТОЈНА је једне ПРИНЦЕЗЕ.“

Вики ћутке послуша и смири бакренасте 

увојке који су испали из пластичне укоснице у 

облику корњаче (много ју је волела, пошто је 

то био поклон од њених млађих сестара, бли-

знакиња Пау и Мау). Њене зелене очи, међу-

тим, потамнеше, попримивши боју узбурканог 

мора.

Вики није волела да је зову Викторија, а 

поготово не принцеза (премда је, у крајњој 

линији, то била).

Викторија Антоанета Катерина Лујза од Хер-

нет-Холеније била је заправо једина права 

принцеза међу девојчицама које су похађа-

ле стари и славни колеџ. Плава крв је постала 

ретка и госпођица Амелија, велики сноб, била 

најчудније. Вики се изненади кад виде забри-

нуте изразе лица својих другарица и госпођице 

Даблфајер. 

„Ох, Коралинда, немој ми рећи да је опет 

оно доба године!“, узвикну тужно професорка 

математике.

„Наравно да јесте!“, одговори ова исто тако 

утучено. „Данас почињу велики маневри! И 

хитно ми треба неки добровољац, пошто ја 

нећу више крочити тамо...“

Не побринувши се да сазна нешто више о 

том загонетном „тамо“, Вики без размишља-

ња ускликну: „Идем ја!“, тоном бродоломника 

који виче: „Копно! Копно!“

Била је спасена! Три секунде касније хитро 

је корачала иза професорке, заједно са Сани, 

Лин и Нел, које су, видевши како је излетела за 

Коралиндом, одмах пошле за њом.

Вики тек тада схвати да нема појма у шта 

се увалила и шапну пријатељицама: „Хеј, је л’ 

нека од вас зна шта се дешава? И шта значи 

’оно доба године’?“

Сани хтеде да јој одговори, али госпођица 

Коралинда, стигавши до краја најзабитијег и 

најмрачнијег ходника у целом колеџу, изне-

нада

стран

Пр

ка Ам

које су

врата.

„Буди љ

Викткторија!а “, рече

И ПОСТАРАЈ
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Коралинда оставила УНУТРА... Штета што се не 

СЕЋА тачно у КОЈОЈ кутији.“

Рекавши то, она ошину сестру погледом, 

испружи прст прекривен прстењем и гурну 

одшкринута врата. Отворивши се уз шкрипу, 

она открише собичак пун кутијетина, паучине 

и прашине. Прилично подгојен миш седео је 

насред просторије, на светлости сијалице која 

се клатила на таваници, и спремао се да поједе 

комадић сира извађен из оближње мишоловке. 

Миш се није узбудио, али госпођица Кора-

линда зажди низ ходник вриштећи: „Још је ту! 

Јурио ме је по целој соби, због њега сам се 

саплела и...“

Четири величанствене никада нису сазнале 

шта се још десило између ње и миша, пошто 

је глас Коралинде Мидлпоинт нестао у правцу 

зборнице, где се закључала.

је ван себе од среће кад је она уписала колеџ. 

Тада није ни слутила да је Вики, иако потиче 

из угледне мада прилично осиромашене поро-

дице, ОЛИЧЕЊЕ НЕДИЦИПЛИНЕ и УВРЕДА за 

ЛЕПО ПОНАШАЊЕ, како је истицала сваки пут 

када би је казнила.

Утегнута, као и увек, у савршену хаљину, са 

савршено истапираном косом и једним једи-

ним, савршеним комадом накита – златним 

ланчићем са привеском на коме су била уреза-

на три слова Д, симбол њеног гесла („ДИСЦИ-

ПЛИНА, ДИСЦИПЛИНА и ДИСЦИПЛИНА), 

госпођица Амелија им саопшти: „Добро, девој-

чице, имаћете ВЕЛИКУ ЧАСТ да будете прве 

ученице које дају ДРАГОЦЕНИ ДОПРИНОС јед-

ном ИЗУЗЕТНОМ ДОГАЂАЈУ. Причинићете ми 

ВЕЛИКО ЗАДОВОЉСТВО ако пронађете сре-

брне кашичице за сладолед које је госпођица 




