
Принцеза Теодора  

 

Једног дана  се принцеза Теодора сређивала за велики бал који ће се одтжати сутра 

увече.Такође су се спремале и њене сестре зване Хана,Ева,Тара и Миона.Хана је 

припремила лепу зелену хаљину,Ева је припремила љубичасто розу хаљину,Тара је 

припремила златну са зеленим туфнама,Миона је ушила и украсила сама своју хаљину 

која је плава за сребрним звездицама а Теодора је имала најлепшу,велику,украшену била 

је у три боје, плава, роза и љубичаста.Али принцеза Теодора није имала свог принца њене 

сестре јесу.То је принцези Теодори била препрека да оде на сутрашњи бал.После њене 

сестре је баш бригало зато што она нема свог принца.Теодора је одлучила да не иде на бал 

и наљутила се на своје сестре.Тог јутра пред вечерњег бала створио се друг њених година 

звао се Ник.Хтео је да уђе кроз прозор и принцеза Теодора је то чула и он ју је питао дали 

она жели да иде са њим на бал,она је рекла да хоће.Неки непознати вилењак га је видео и 

позвао остале вилењаке,и после су га украли и затворили.Принцеза Теодора је помислилса 

да је то масло и кривица вештице Елизабете.Замолила је сестре да јој помогну да спасу 

принца Ника пре вечерашњег бала.Кренуле су ка дворцу вештице три сата пре 

бала.Понеле су ранац и торбу у којој су лепи рози и љубичасти капути у случају кише и 

олује.Лепе чизме и кишобрани као опрема.Током пута након пола сата пењања на планину 

до царства вештице наишлису на велике препреке али су биле храбре и нису одустале да 

спасу принца Ника.Препреке које су пршле током пута су ласери,дебла од дрвета која су 

се котрљала на доле и камење које пада са висине.Али су успеле да пређу све 

препреке.Када су усле на врата срећа па није била ту вештица па су се ушуњали и отишле 

тамо где су затворили принца Ника.Када су излазили вештица Елизабета их је ухватила и 

уценила их је ,Даћу вам да идете ако ми принцеза Теодора да њену лепу огрлицу и 

наруквицу које су јако скупе.Принцеза Теодора се сложила са тим и рекла је да би све 

урадила и дала само да би отишла на бал који почиње за два сата,и дадоше свој скупоцени 

накит.Када су се враћали схватили су да је просло много времена и да је остало јос 

петнаест минута до почетка бала,и одједном су одмах почели да се спремају.И када су 

стигли на бал било је прво мало плеса и само послужења а после прогласавање  најбољег 

пара на балу и осваја се накрада на којој се налазе принц и принцеза.И када је било време 

за прогласење најбољег пара на балу.Треће место су освојили Теодорина сестра принцеза 

Хана и њен принц Никола,друго место је освојила Теодорина сестра принцеза Миона и 

њен принц Френк,а прво место је освојила принцеза Теодора и њен принц Ник.И мана тог 

бала је била који пар освоји прво место он ће се први венчати.И тако су се и венчали и 

позвали су своје поридице,комшије,пријатеље и тако су до краја живота живели срећно и 

забавно. 
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