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Жи ве ло јед ном два на ест пре-
ле пих прин це за, а све су има ле 
буј ну и ду гач ку ко су и ве о ма нео-
б у зда ну на рав.

Пр во по гла вље

По ро дич не не во ље
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За пра во, он је сма трао да прин-
це зе сме ју да се ви де, али не и да 
се чу ју.

Прин це зе се с тим баш ни ма ло 
ни су сла га ле.

Њи хов отац, краљ, био је је дан 
ма то ри нам ћор, ко ји је мр зео 
ка да се не ко за ба вља.

 ЗА БРА ЊЕН 
УЛАЗ 

Мо ра те са мо 
да се ди те и 
треп ће те!

Бал ска дво ра на
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Де вој ке су спа ва ле у јед ној ви со-
кој ку ли, у кре ве ти ма ко ји су ста-
ја ли је дан по ред дру го г.

А нај ви ше су се сва ђа ли око 
пле са. Њи хов отац је мр зео плес, 
а прин це зе су га во ле ле...

и за то су, 
сва ки пут ка да 
он ни је гле дао, 
ипак пле са ле.

Друго по гла вље

Се стре има ју тај ну
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Јед ног ју тра, ка да је со ба ри-
ца от кљу ча ла вра та, прин це зе су 
још спа ва ле.

Ка да је ушла да их про бу ди, 
при ме ти ла је да су им ци пе ли це 
мо кре и да сто је на го ми ли.

Ци пе ли це су би ле из ли за не.

Краљ је сва ке но ћи за кљу ча вао 
вра та ку ле да се оне не ис кра ду.

Ле по 
спа вај те, 
ма ле мо је.

Баш чуд но!
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„Прин це зе не сме ју да чи та-
ву ноћ про ве ду на по љу у игри!“, 
вик нуо је на њих. „Мо ра те да 
спа ва те да са чу ва те ле по ту. Срам 
вас би ло.“

Де вој ке ни је би ло ни ма ло срам. 
Шта ви ше, ни су хте ле да му ка жу 
ка ко су по бе гле, а ни где су то би ле.

Ка да је краљ чуо за ци пе ли це, 
сил но се раз бе снео.

„Си гур но су оти шле не где на-
по ље да игра ју“, пра снуо је.

До ве ди ми 
кћер ке ова мо... 
и то ОДМАХ!

Да, 
ве ли чан ство.
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Од лу чио је да пр ви ко ји от кри-
је ку да то кра ље ве кће ри од ла зе 
сва ке но ћи, мо же да се оже ни јед-
ном од њих. На ре дио је да се по 
чи та вом кра љев ству из ле пе про-
гла си.

Су тра дан ују тро, би ло је ја сно 
да су прин це зе опет 
ишле на по ље. Исто 
то се де си ло се дам 
но ћи уза стоп це.

Краљ ни је 
знао шта да 
чи ни.

Он да му је си ну ла сјај на иде ја.

До jа дио вам jе по сао? Жељ ни сте иза зо ва?
Ре ши те кра љев ску таj ну и Ре ши те кра љев ску таj ну и 
освоjите ве ли ке на гра де!!!освоjите ве ли ке на гра де!!!

Освоj ите соп стве но кра љев ство и 
оже ни те се пра вом прав ца том 

прин це зом!
Ако вас све ово за ни ма, 

свра ти те у за мак да по при ча мо.
Мо ли мо да се нео збиљ не осо бе 

не jа вља jу.


