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Садржаj



Свака девојчица сања да буде принцеза из бајке. Нема ничега што 
толико осваја срца и машту као што је чаробни свет двораца, маште,  

романсе и љубави. Принцезе из традиционалних бајки живе у чудесним, 
блиставим палатама, плешу на чаробним баловима одевене у прелепе 
хаљине ткане од чистог злата, возе се у зачараним кочијама које вуку вели-
чанствени коњи и, наравно, заљубљују се у наочите принчеве!

Принцезе из ових приповести су јунакиње класичних бајки које потичу 
из разноврсних народних традиција. Међу њих спадају учене збирке браће 
Грим из Немачке 18. и 19. века, маштовите приче Ханса Кристијана Андер-
сена из Данске 19. века и дворске приповести Шарла Пероа из Француске 
17. века.

Показатељ невероватне дуговечности ових прича јесте то што их дана-
шња деца прихватају једнако добро као и њихови вршњаци из прошлости. 
Поново откријте ове приче и уживајте у њима заједно са својим девојчица-
ма и будите део прелепе породичне традиције која се протеже кроз векове.

Свака девојчица жели да буде посебна, као да је и сама принцеза. Ове 
приче ће вам помоћи да и вашој ћерци пренесете поруку да је свака девој-
чица јединствена и непоновљива баш онаква каква јесте: принцеза на свој 
начин.

Увод
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Ризница прича о принцезама
 

Та мо да ле ко где је мо ре ду бо ко, где је во да пла ва као не бо и 
про зир на као кри стал, та мо је жи вео мор ски краљ са сво јих 

шест кће ри. Жи вео је у пре ле пом зам ку са зи до ви ма од ко ра ла, 
про зо ри ма од ћи ли ба ра и кро вом од шкољ ки ко је су се отва ра ле 
и за тва ра ле ка ко је во да те кла пре ко њих. Уну тар сва ке шкољ-
ке на ла зио се бли став би сер. За мак је био окру жен вр том пу ним 
див них, ра зно бој них мор ских би ља ка и цве ћа, с мно штвом ве ли-
ких и ма лих ри ба.
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Мала сирена

Же на мор ског кра ља умр ла је пре мно го го ди на, па му је до ма-
ћин ство во ди ла ње го ва ста ра мај ка. Она је би ла ве о ма ста ра и 
му дра и бри ну ла се о мор ским прин це за ма. Нај мла ђа кћер ка 
мор ског кра ља би ла је и нај леп ша, с ко жом не жном по пут ла ти ца 
ру же и очи ма пла вим као мо ре. Као и сви ста нов ни ци мо ра, ни је 
има ла но ге, већ јој се те ло за вр ша ва ло ри бљим ре пом.
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Ризница прича о принцезама

Прин це зе су се по вас це ли дан игра ле у дво ра на ма зам ка или 
пли ва ле по вр ту. Сва ка прин це за је има ла свој ма ли врт у дво ри-
шту зам ка, где је мо гла да по са ди шта год по же ли. Јед на је има ла 
ле ју цве ћа у об ли ку ки та, дру га је сво ју на пра ви ла у об ли ку шкољ-
ке, али је врт нај мла ђе прин це зе имао об лик сун ца, ко је је мо гло 
да се ви ди ка да ни је би ло та ла са, ка ко си ја до ле по пут ве ли ког 
цве та. Њен врт је био пун цр ве ног и жу тог цве ћа, по пут зра ка 
сун ца на за ла ску.

Је ди но што је нај мла ђа прин це за во ле ла ви ше од свог ле пог 
цве ћа би ла је див на мер мер на ста туа јед ног ле пог мом ка. Била 
је ис кле сана од чи стог бе лог ка ме на и пала је на дно мо ра из јед-
ног на су ка ног бро да. Она је во ле ла да слу ша при че о све ту из над 
по вр ши не. Ње на ба ка јој је при ча ла о бро до ви ма, гра до ви ма, 
љу ди ма и жи во ти ња ма.

„Ка да на пу ниш пет на ест го ди на“, ре кла јој је ба ка, 
„би ће ти до зво ље но да от пли ваш на по вр ши ну, да се диш на сте њу 
и ви диш ве ли ке бро до ве, шу ме и гра до ве.“



Мала сирена


