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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. Зелени нос

Ако би неко питао Вики која је 

њена најранија, али баш најра-

нија успомена у животу, она би 

му без премишљања одговори-

ла: „Зелени нос.“

Када би зажмурила, могла је 

поново да проживи тај догађај 

до најситније појединости: има три 

године, налази се у колицима у јединој самопо-

слузи у сеоцету Вилоу, где је рођена и одрасла, 

а дечак њених година седи у другим колицима 

препуним детерџената.
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Њихове маме су застале да попричају и 

Вики је то искористила да се нагне ка дечаку и 

знатижељно га осмотри. Он је, наиме, управо 

сипао боцу Суперсјаја у округлу картонску кути-

ју прашка Савршено чисто рубље и, пошто је 

додао и таблету за растварање каменца, довр-

шио је експеримент тако што је штрцнуо и теч-

ност за прање судова... После тога се изненада 

подигао облак паре у облику печурке, који му 

је обојио нос у зелено и изазвао писку и вриску 

његове мајке.

Отада су Вики и Норман (управо је он био 

тај буцмасти дечак са лептир-машном и наоча-

рима) пријатељи за сва времена.

Увек су били заједно: у обданишту и школи, 

за време бурних испробавања изума које је 

Норм све време штанцовао, у великом и неу-

ређеном врту виле Ладолеж, чудне зграде на 

обали језера коју су Вики и њена породица 

звали „кућа“, а сви остали „права-правцата 

лудост“.

Били су малтене заједно и сада када су поха-

ђали пети разред у Вејд ситију: он на Краљев-

ској академији, а она у оближњем Колеџу за 

принцезе.

1212212212121222
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Овде, на колеџу, њене цимерке су, зевају-

ћи, мрмљале: „Хоћеш ли већ једном да угасиш 

светло?“

Тако је навикла да чита на светлости бате-

ријске лампе са прекривачем навученим преко 

главе. Није јој, међутим, било нарочито удоб-

но, будући да је у једној руци држала књигу, а 

у другој лампу, и уз то је још морала да окреће 

странице.

Зато јој је Норман направио згодан шлем 

(то је, заправо, био ђевђир окренут  наопачке) 

Пре неки дан, на пример, видели су се за 

време једног од заједничких излазака кадета и 

„принцеза“, то јест смртно досадне образовне 

шетње по дворанама једне палате пуне прома-

је и старих статуа којима је свашта недостајало 

(и парчића којима је недостајао остатак статуе, 

попут камене ручерде чији је прст показивао 

где је излаз). 

Тамо, иза госпође од белог мермера која је 

имала коврџаву косу али није имала руке, Нор-

ман је кришом предао Вики свој последњи изум.

„Јеси ли сто посто сигуран да ради?“, питала 

га је шапатом, гурнувши изум у ранац. 

„Двеста посто. Имао сам мали... хм, про-

блем кад сам га тестирао“, промрмљао је он, 

склонивши са чела опрљени прамен косе, „али 

сад је све океј.“

Захваљујући добром старом Норму Вики је, 

дакле, могла да се посвети једној од својих оми-

љених разонода: могла је да чита кад сви спава-

ју и кад се чују само шуштање лишћа у крошња-

ма и хук сове која је живела у малој кули. 

Код куће би њена мајка Розалинд видела 

светло испод врата, па би ушла и рекла: „Е сад 

је доста, Вики, стварно је касно.“
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Зато јој није одговорила: „Не, мислим да то 

уопште не би било боље. Каква је корист од 

читања књига које у потпуности разумемо? То 

би било као да... хм... тренирам за маратон 

возећи се у колима, уместо да трчим!“

А она је морала много да тренира, пошто јој 

је највећи сан био да постане писац.

Тачно је да је роман био написан старин-

ским језиком и да је врвео од чудних речи, али 

су зато ликови и прича били невероватни!

У тренутку кад је стигла до поглавља у коме 

она њему презриво каже: „Непуних месец 

дана пошто сам вас упознала, знала сам да 

сте последњи мушкарац на свету за кога бих 

могла да се удам“, Вики схвати да се у соби 

неко креће. Ослушкивала је задржавајући дах: 

бешумни кораци, вучење неког предмета по 

поду, па опет кораци...

Она малчице помери прекривач и баци поглед 

на остала три кревета: у сваком је била непомич-

на силуета. Чинило се да њене другарице чвр-

сто спавају. Из Нелиног кревета је чак допирало 

тихо хркање... Ко је то онда могао да буде?

На трен се следи од страха. Али ипак је 

она била чукунчукунчукунунука Корделије од 

из кога су вирили метални пипци који су при-

државали прекривач, осветљавали 

странице и држали књигу, па чак и 

лименку сока са сламчицом. 

Тај изум је био као поручен, 

пошто Вики није могла да испусти 

из руку изузетно занимљиву џепну 

књигу коју је дан раније пронашла 

у библиотеци. Док ју је задужи-

вала, госпођица Тернпејџ ју 

је збуњено упитала: „Ма јеси 

ли сигурна, Вики? Зар не би 

било боље да узмеш неку књигу 

која... хм... није тако тешка за твој 

узраст? Можда си... хм... премлада 

да би је у потпуности разумела.“

Девојчици је библиотекарка била 

симпатична, можда зато што су је 

њене округле црне окице и спор, гега-

јући ход подсећали на Мињон, патку 

која је у стопу пратила Селест звану 

Најбоља, дадиљу и кућну помоћ-

ницу у вили Ладолеж, изврсну 

куварицу и бившу шампионку у 

рвању у блату. 
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Сенка, која је на глави имала краће и гушће 

пипке од оних на њеном шлему за читање, 

окрену се ка њој... и тада се зачуше два узви-

ка: једно запањено „ХЕЈ!“ и једно разочарано 

„УУУХ!“.

Онда се упалише лампе на ноћном сточићи-

ма, поспани гласови упиташе: „Шта се деша-

ва?“, и три пара очију (Викине зелене попут 

мора, Нелине кестењасте и Линине бадемасте, 

Хернет-Холеније. Иако је говорила „ју, наопа-

ко“ и „молићу лепо“ и носила корсет, крино-

лину и четири уштиркане подсукње, та дама 

је избубецала кишобраном разбојника који се 

усудио да нападне њене кочије.

Вики зато искључи батерију на пипку, седе 

тихо на кревет и добро осмотри уљеза: тамну 

сенку која се оцртавала на слабом светлу што 

је допирало кроз прозор. 
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2. Бекство 
међу краве

oд: vikizauvek@koledzzaprinceze.com

за: megagenije@kraljevskaakademija.com

Норме, било би добро да се вежеш за столи-

цу и чврсто ухватиш за радни сто пре него што 

прочиташ овај мејл. Тако нећеш пасти колико 

су дуг кад сазнаш шта се ноћас десило у нашој 

соби.

Не, немој мислити да смо отишле у ноћни 

поход на кухињу по додатну порцију soupe aux 

épinards, то јест супу од спанаћа налик на лепак 

за плакате, само зелен. То је било прошле неде-

ље, кад нас је куварица Лусил не само ухвати-

ла на делу него и јурила око стола претећи да 

црне као гар) упиљише се у непомичну прили-

ку на средини собе.

Пред њима је била Сани. Уме-

сто да мирно спава (узгред, ко 

је онда лежао, тачније, шта се 

онда налазило у њеном кре-

вету?) била је потпуно обуче-

на и стајала је насред собе са 

хиљаду кикица на глави и изра-

зом кривца на лицу. Поред ње је 

био црвени кофер на точкиће, из 

чијег је бочног џепа вирио ред 

вожње међуградских аутобуса.
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