
 

                                        БАЈКА     О   ИЗГУБЛЕНОЈ ПРИНЦЕЗИ 

 

 

         Једном давно,пре много година у једном краљевству родила се прелепа принцеза.Краљ и 

краљица су били пресрећни рођенем детета.Она им је била главна занимација.Због те 

принцезе,краљ је престао са ратовима. 

  Године су пролазиле,принцеза је расла,краљ и краљица су и даље били посвецени само ној. 

Принцеза је порасла у прелепу девојку.Имала је дивну дугу косу,прелепе халјине на себи.Какоје 

принцеза расла тако је поцела да јој смета пажна коју је добијала.Постајала је све тужнија и 

тужнија и било јој је јако досадно. 

Једног дана ресила је напусти родителје и крене својим путем тражећи занимљивија место где ће 

бити срећнија.Напустила је краљевство и са свијим конем кренула у непознатом правцу.У почетку 

је била узбуђена и све јој је пријало сто се упутила и нову авантуру,али није ни могла да замислиу 

какву опасност ће себе довести. 

Полако се спустао мрак,а принцеза од умора и глади висе није могла да размишља куда јасе.

 Ушла је у велику и густу шуму мислеци да се ту одмори и сачека јутро.Како је мрак падао у 

суми су се десшавале чудне ствари.Дрвеће је прогледало,почело да се помера,из рупа су поцеле 

да излазе чудне животине.Принцеза није ни слутила да је дошла у зачарану суму.Била се јако 

упласилаи пожелела је да се врати одмах у своје краљевство.У том тренутку појавило се страшно  

чудовиште које је живело у тој шуми.Било је огромно и имало је две главе.Истог се тренутка 

заљубило у принцезуи пожелело је за своју жену.Зачарао је шуму,пустио коренеда нико не може 

да их нађе. 

Године су пролазиле ,нико није могао да пронађе принцезу.Родителји нени су све учинили да је 

нађу,али безуспесно.Све док једном,један принц,није пролазио поред шуме.Била му је сума јако 

чудна и пожелео је да је истражи.Имао је велики мач којим је успео да подече гране и пробије се 

дубоко у шуму.Тамо га је сачекало чудовиште које није хтело да пусти принцезу.Принц је био јако 

храбар ,није се уплашио,већ се храбро супроставио чудовисту и посекао га мачем.Узео је принцезу 

и одвео је неним родитељима. 

   Цело краљевство је било пресрећно када су их видели.Данима се славило уз музику и разна јела 

.Краљ је пристао да да руку своје кћери принцу,а принцеза више никада није помислила да 

направи неку скицну глупост.Живели су срецно до краја живота. 
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