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Студио ТВМ3 

 
Тамара се спрема за почетак емисије, новинар Вељко и детектив Давид су 

њени гости.  

Тамара: Драги гледаоци, добар дан, гледате емисију ТВМ3 Трагање, ја сам 
Тамара, а моји гости су детектив Давид и мој колега новинар Вељко. Разговарамо о 

загонетном нестанку принцезе Бојане. За почетак, господине Давиде, шта се то 
десило јуче и како је принцеза нестала? 

Давид: Краљ је званично пријавио нестанак своје кћери јутрос. Синоћ је 

отишла на новогодишњу забаву у модни студио Успавана лепотица, била је тамо са 
својим пријатељима и другим гостима и онда је просто нестала. Полиција је 

претражила студио и околину, али принцезе нигде нема. 
Тамара: Вељко, ти си пратио дешавања на забави, имаш ли више информација 

о томе шта се синоћ десило? 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
Вељко: Принцеза Бојана је дошла на забаву са колегиницом и пријатељицом 

Маријом. Као што знате оне обе раде у школи „Вилинске чари“, принцеза предаје 
балет, а Марија музику. Стева је за њих креирао неколико хаљина и оне увек 
долазе на Божићну забаву. И синоћ су биле заједно, играле су и забављале се. 

Стева је позвао госте у обилазак нове радионице за израду хаљина и сви су били 
одушевљени моделима.  

После повратка у студио новинари су хтели да разговарају са принцезом, али 
ње није било. Онда је дошла Марија је рекла да је принцеза остала са креатором 
Стевом да погледа неке хаљине и да не жели да разговара са новинарима, па смо 

разговарали са другим гостима. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Тамара: Давиде, да ли сте разговарали са Стевом и Маријом? Шта они кажу? 

Давид: Наравно, Стева каже да је принцеза разгледала хаљине са Маријом и да 
је мислио да су заједно изашле из радионице. Није је видео после тога. Марија 
каже да је оставила принцезу у радионици и да се она вратила сама у студио. 

 
Тамара: Шта су следећи кораци у трагању за принцезом? Донели сте 

фотографије студија и радионице које су снимљене пре и после забаве. Да ли су 
оне важне? 

Давид: Испитаћемо све госте са забаве још једном. Фотографије су важне, 

молимо гледаоце да их погледају и да нам помогну у трагању за принцезом. 
Вељко: Новинари такође истражују, данас ћу разговарати са краљем и 

краљицом и гледаоци ће моћи да прате те разговоре. 
Тамара: Хвала гостима, а сада да се вратимо фотографијама. Драги гледаоци, 

ако уочите нешто необично на овим фотографијама, јавите нам. Још једном 
подсећамо: принцеза Бојана је нестала синоћ током новогодишње забаве у модном 
студију Успавана лепотицa. 

Истрага је у току, полиција мисли да су ове фотографије студија важне. Хајде 
да их погледамо заједно. 



Тамара: Да ли примећујете нешто необично на фотографијама? 
 

 

Гледаоци могу да открију разлику у броју лутака и шта се десило са принцезом. 
Тамара: Kако се то десило? 

 
 

За то време у двору краљ и краљица разговарају. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



У Двору 
 

Вељко разговара са Краљем и Краљицом 
 

Новинар Вељко: Госпођо Краљице, да ли можте да нам испричате нешто о 
Бојанином животу, има ли неког ко би желео да јој науди? 

Краљица Марина: Бојана је врло 

отворена особа и има много 
пријатеља. Са Маријом се дружи 

целог живота, веома су блиске и сада 
раде у истој школи. Не знам ниједан 
разлог да неко жели да јој науди. 

Новинар Вељко: Господине 
Краљу, шта ви кажете? 

Краљ Драган: Принцезу сви 
воле, не могу да схватим како је 
нестала. Зову нас људи из целе 

државе и сви се чуде овом догађају. 
Краљица Марина: Више сам 

бринула шта ће бити са Маријом. Већ 
неколико месеци Тамара прича да се 
нешто чудно дешава са Маријом, да 

се променила, постала тајанствена и 
да се не виђају често као пре. 

Краљ Драган: Да, чуо сам и ја 
нешто о томе. Адвокат ми је рекао да 

је Марији за 25. рођендан, у aвгусту, 
предао неку кутију која већ дуго у 
породици и која је остављена баш за 

њу. Знате, наше породице имају 
истог адвоката. Мој деда је запослио 

Маријину прабаку као лекара на 
двору, а и њен прадеда је радио на 
двору и наше се породице друже још 

из тог доба. 
Новинар Вељко: Да ли знате шта је било у тој кутији. 

Краљ Драган: Не, можда би требало да се то испита. Одмах ћу позвати 
Адвоката Михаила и најавити наш долазак.   

 

Краљ Драган зове адвоката и најављује долазак на разговор. 
 

Улази детектив Давид. 
 
Давид: Добар дан свима, Давид, детектив краљевске полиције. (Краљу и 

Краљици): Да ли вас је неко звао у вези са нестанком принцезе? 
Драган: Не, нико. 

Давид (Вељку):Да ли сте сазнали неку нову информацију? 
Вељко: А да ли сте ви поново разговарали са Маријом? 
Давид: Не, отпутовала је код рођака. Вратиће се за неколико дана. Али 

разговарао сам са Стевом. Он је јако несрећан што се све то догодило у његовом 
студију, али ништа друго нисам сазнао. 

Вељко: Па, можда је време да одемо до породичног адвоката. Краљ иде са 
нама. Испричаћемо вам успут шта се десило. Треба да пожуримо! Довиђења. 

Давид: Довиђења. 

Краљица: Довиђења. 



Вељко (Јавља се у емисију.): Тамара, ово су најновије вести из Двора, касније 
ћемо се поново укључити у емисију. 

 
Тамара (гледаоцима): Да вас подсетим: принцезина другарица Марија добила 

је једну кутију за рођендан, четири месеца пре Нове године. Њена прабака је 

радила на двору некада давно, краљевска породица и Маријина породица су 
пријатељи скоро сто година. 

Драги гледаоци, ево питања за вас. 
Шта је могло бити у кутији и да ли Марија има везе са нестанком принцезе? 
 

 

За то време у адвокатској канцеларији адвокат Михајло 

проналази једно важно писмо. 

 
 

 



 
Код адвоката 
 
Давид, Вељко: Добар дан. 

Краљ: Добар дан, Михаило, довео сам господу, знаш да је Принцеза нестала, 
потребна нам је твоја помоћ. Испричао сам им причу о кутији коју си дао Марији, 

Принцезиној пријатељици, за њен 25. рођендан. 
Адвокат Михаило: Добар дан. Драги Краљу, наравно да ћу помоћи. 
Давид: Ја сам детектив Давид, ово је мој пријатељ новинар Вељко, истражујемо 

нестанак принцезе Бојане. Мођете ли нам рећи нешто више о кутији? 
Адвокат Михаило: То јесте чудно, кутија је остављена пре 25 година кад се 

родила госпођица Марија. Али, још је чудније што је остављено и једно писмо да се 
преда 1. јануара ове године. Звао сам је јутрос да дође, али је већ била отпутовала, 
па јој нисам предао писмо. 

Давид: Можда је у њему траг који води до Принцезе. Прочитајте писмо. 
Адвокат Михаило (Отвара коверат и чита писмо.): Драга Марија, знам да ти је 

било тешко да испуниш моју жељу и да тако изгубиш своју пријатељицу. Не брини 
се, све ће бити у реду са њом. Оставила си је на правом месту. Сазнала сам да ће и 
она добити писмо од своје прабаке за 25. рођендан и да ће бити спремна за оно 

што се дешава. Огрлицу ће вратити теби и ти ћеш је носити као знак пријатељства 
наших породица. Воли те твоја прабака Љиља. 

Давид: Ништа не разумем. 
Вељко: Давиде, како не разумеш, огрлица, чаробна огрлица! Сад ћу пронаћи 

то. (Узима телефон и тражи нешто.) 

Драган (Док Вељко тражи интернет страну): Какво писмо од прабаке? Моја 
бака Марина је оставилаа неко писмо? Михаило, зашто ја не знам ништа о томе? Где 

је то писмо?   
Вељко: Господо, ево, нашао сам. Чаробна огрлица, испуњава жеље... 
Давид: Каква чаробна огрлица, ваљда не верујеш у то. Него, стварно, шта је са 

тим писмом за принцезу? Досад нико није спомињао то писмо. 
Адвокат Михаило: Да, писмо, остављено је кад се родила принцеза, али нико 

други од породице није смео да зна за њега. Краљу, госпођа Марина је строго 
забранила да се то писму покаже било коме у породици, осим Принцези. Дао сам јој 
га пре недељу дана. 

Вељко: Дакле принцеза је знала шта ће се десити и да неће бити трагично по 
њу. Онда је све у реду. 

Давид: Да ли си ти сад постао детектив? Тако лако закључујеш. Па где је 
принцеза? 

Драган: Господо, полако, ви причате о мојој кћери. Хајде да размислимо. 

Вељко: Где је последњи пут виђена? „Оставила си је на правом месту“. Тако је 
писало у писму. Дакле, где је остављена принцеза? 

Давид: Аха, студио! 
Вељко: Идемо тамо. Зови госпођицу Марију и кажи јој да све знаш и да одмах 

мора да се врати у град и да преда писмо као доказ, а да је вечерас очекујемо у 
специјалној емисији ТВМ3. 

Вељко (Јавља се у емисију.): Драги гледаоци, сигуран сам да ћемо ускоро 

пронаћи принцезу и да ће бити наш гост.  
Тамара (гледаоцима): Дакле, истрага напредује, ево шта су детектив Давид и 

мој колега Вељко сазнали: Маријина прабака Љиља оставила је Марији, кутију, а 
затим и писмо. У писму пише о испуњавању жеље, о пријатељици, тј. о принцези и 
о томе да ће све бити у реду са њом, јер је на правом месту. И у писму се спомиње 

огрлица, коју ће принцеза вратити Марији. Потрага за принцезом траје. Вечерас 
будите са нама и пратите специјалну емисију Чаролије у којој ћемо причати о 

потрази. До тада питања за вас – Где је принцеза Бојана? Шта значи да је огрлица 
„чаробна“? 

Одговори гледалаца.... 



 

Негде на путу 
 
Марија седи на клупи, држи кутију. Звони телефон. 

 
Давид: Госпођице Марија, пронашао сам доказе о вашој умешаности у нестанак 

принцезе, вратите се одмах у град и донесите писмо. 

Марија (збуњено): Да, да, добро, враћам се. 
Давид: Дођите у ТВМ3 и јавите се водитељки Тамари. 

Марија (Пакује ствари): Морам да пожурим, боље да се вратим што пре. 
Испунила сам прабакину жељу, али шта сам урадила својој пријатељици? Ево 
писма. Могла бих да га прочитам још једном, можда негде пише шта ће бити са 

њом. (Марија вади писмо из кутије и чита.): Драга моја праунуко, пишем ти ово 
писмо и надам се да ћеш га добити у правом тренутку и испунити моју жељу. Треба 

да знаш шта се десило пре много, много година кад сам ја била млада и кад сам 
почела да радим на двору као лекар... 

Љиљана (Седи за столом и говори речи из свог писма.): Дружила сам се много 

са принцем и заљубила сам се у њега. Била је Нова година и он ми је поклонио 
дивну огрлицу. Онда је отишао на пут и кад се вратио следећег лета довео је 

Марину, она је постала његова жена и нова краљица, а ја сам за њега била само 
пријатељица. 

 

Улази Дана, Љиљана јој прилази. 
 

Дана и Љиљана (у исто време): Драго ми је да смо се упознале. 
Дана: Миладин је много причао о теби. Надам се да ћемо се дружити. 

Љиљана: Да, да... 
 
Дана излази, Љиљана седа за сто. 

 
Љиљана (чита писмо): Ја сам радила и даље на двору, али сам живела далеко 

од града. Скинула сам огрлицу коју ми је поклонио краљ и удала сам се... 
Марија (наставља да чита писмо): Огрлицу остављам теби. То није обична 

огрлица, него чаробна, кристална. Потиче из старих времена и може да испуњава 

жеље ако се користи на прави начин. Кад будеш имала 25 година и кад праунука 
краља Миладина и краљице Марине буде имала 25 година поклонићеш јој огрлицу 

и ставити око врата. Она ће постати лутка и тако ће се исправити неправда коју је 
краљ учинио мени. 

Марија (Пакује писмо, кутију и своје ствари.): Испунила сам твоју жељу, 

прабако, али и даље не разумем шта се десило. Како то огрлица испуњава жеље? 
Бојана је сада лутка, али ништа не пише о томе шта ће бити са њом. Морам да 

пожурим и некако је спасем. Да ли ће се огрлица испунити моју жељу? Како се 
уопште користи та огрлица? Како престаје њено деловање? 

 

Марија завршава паковање и одлази. 
 

Тамара (гледаоцима): Драги гледаоци, сазнали смо шта се десили пре много, 
много година када су Маријина и Бојанина прабаке биле младе. Краљ је тада 
одлучио да се ожени Марином, а Љиљи је поклонио огрлицу, која је била чаробна, 

али ни он то није знао.  
Надамо се да ћемо вечерас имати у емисији Чаролије имати још неке одговоре 

у вези са овим необичним догађајима. До тада питања за вас: 
– Шта огрлицу чини чаробном? Како престаје њено деловање? 
- Да ли свако може да је користи у испуњавању жеље? 

- Да ли бисте ви волели да имате такву огрлицу? Како бисте је користили? 
- Да ли уопште треба да постоји таква огрлица? 



Модни студио Успавана лепотица 
 

Стева разгледа цртеже и прави хаљину. Поред њега су четири лутке. 
 

Стева (Разгледа лутке.): Како је чудна ова лутка, изгледа као да је права 
девојка. Не сећам се да је овда била јуче. Откуд она овде? И као да је направљена 
по узору на принцезу. Ово је заиста чудно. Али хаљина на њој је дивна, чаробна.  

 
Стева узима нову хаљину и ставља поред лутке. 
Стева: Пробаћу ову нову хаљину на њој да видим да ли је добра. (Угледа 

огрлицу на лутки.) Огрлица? Врло необична, од чега ли је направљена?  
 

Стева скида огрлицу, лутка почиње да се помера. 
 

Бојана: О, како ми је драго да си скинуо огрлицу. 
Стева (Уплашено гледа у принцезу.): Ко си ти? 
Бојана: Па, Бојана. 

Стева: Како Бојана, не верујем. Али, личиш на принцезу, баш сам то помислио. 
Али, како си нестала синоћ? 

Бојана: Седи, испричаћу ти све. (Узима писмо из своје торбице.) Пре неколико 
дана звао ме је Адвокат и рекао да има за мене једно писмо. Узела сам писмо, ево 
га овде. Замисли, писмо је написала моја прабака кад сам се ја родила. Веома 

чудно писмо, о чаролијама, о Љиљи чаробници, како је зове моја прабака Марина, 
и мом прадеди који су били заљубљени неко време и о огрлици коју јој је поклонио. 

Слушај.  
Стева: Слушам, али не верујем шта причаш. 



 
Бојана: (чита писмо): Та је 

огрлица направљена од 
чаробног кристала и има 
чудесне моћи. Кад сам дошла у 

Бајкоград видела сам да Љиља 
носи ту огрлицу и одмах сам 

знала да је посебна. Кад сам се 
удала и постала краљица, 
Љиља је престала да је носи. 

Краљ ми је рекао да је огрлицу 
поклонио Љиљи, али да није 

знао за њене моћи. Касније смо 
Љиља и ја постале 

пријатељице, али Љиља никад 
није опростила краљу што се 
оженио другом девојком. И тако, 

пролазиле су године и ја сам 
сазнала како се та огрлица може 

искористити.  
Бојана: А, сад веома важан 

део. Ево, прочита ти. 

Стева (чита писмо.) Ти ћеш, 
Бојана, неколико дана после 25. 

рођендана, бити зачарана и 
постаћеш лутка. То ће то трајати кратко, бићеш на правом месту и прави младић ће 
те ослободити зачараности. 

Стева (Бојани): Да ли сам ја прави младић? Шта то значи? 
 

Чује се звоно, неко куца на врата. Стева отвара, улазе Краљ, Вељко и Давид. 
 
Стева: Добар дан. 

Давид, Вељко: Добар дан. 
Краљ (види Принцезу): Ох драго 

моје дете, ту си. Како смо Краљица и 
ја бринули. 

Бојана: Тата, добро сам, све ћу ти 

испричати. 
Краљ: Добро, само морам прво да 

јавим твојој мајци да сам те нашао. 
 
Давид: Значи принцеза је ту! 

Вељко: Шта се десило? 
Бојана: Дуга прича, али није 

страшна, више је као из бајке. 
Давид: Бајка, као да то постоји! 
Вељко: Ја волим бајке. Слушам. 

Краљ: Слушам и ја! И хоћу да 
знам какве везе има моја бака са овом 

причом. 
Бојана: Ово је стварно као у 

бајци, чаробна огрлица, несрећна 
љубав, освета, а ли и срећан крај. 

Оче, твоја бака је знала све о 

чаролијама. Све је почело пре много, 
много година... 



 
Тамара (гледаоцима): Драги гледаоци, ово је 

заиста радосна вест, принцеза је пронађена. Била 
је зачарана и на кратко је била једна од лутака у 

модном студију.  
Питања за вас: 
Како је чаролија прекинута?  

Да ли ова прича има везе са бајкама?  
Да ли се заиста може десити тако нешто? 

 
Тамара (гледаоцима): Дакле, Стева је скинуо 

огрлицу и чаролија је нестала. Принцеза је опет 

са нама и она ће бити гост у емисији Чаролије 
вечерас. 

А сада још једно питање, баш у вези са 
Стевом. 

Зашто је креатор Стева прави младић? 

 
 

За то време Бојана и Стева плешу у 
модном студију Успавана лепотица. 



 

Студио ТВМ3 

 
Тамара се спрема за почетак емисије, Вељко, Давид, Стева, Бојана и Марија су 

њени гости. 
 
Тамара: Драги гледаоци, добро вече, гледате емисију ТВМ3 Чаролије, ја сам 

Михајло, а моји гости су принцеза Бојана и њена пријатељица Марија, креатор 
Стева, детектив Давид и мој колега новинар Вељко. Госпођице Марија, ви сте 

започели ову причу? Зашто? 

 
Марија: Добила сам писмо, чинило се да треба да урадим како у њему пише. 

Жао ми је, нисам хтела да повредим Бојану. Поклонила сам јој огрлицу, али просто 

нисам веровала да ће се било шта чудно десити. Кад је заиста постала лутка, 
уплашила сам се и желела сам да побегнем. 

Тамара: Бојана, како сте? 
Бојана: Одлично, мало сам се уплашила, али све је било као у бајци. 
Тамара: Господине Давиде, шта је следећи корак полиције у овом случају? 

Давид (примачиње се Марији): Разговараћу још са госпођицом Маријом и 
утврдићемо све чињенице. 

Тамара: Господине Стево, како сте се ви осећали кад је лутка постала 
Принцеза? 

Стева: Прво сам мислио сам да је то нека варка, а онда сам сазнао да је била 

зачарана и да сам ја прави младић. 
Тамара: Прави младић? 

Бојана (Склања Стевину руку којом је загрлио док је говорио о томе да је 
прави младић.): Он то тако мисли. 

 

Тамара: Вељко, шта је твој коментар? 
Вељко: Ја сам одушевљен овим догађајем, пишем дугачак чланак о њему, 

праву бајку о кристалног огрлици, изгубљеној љубави, правим младићима и 
девојкама и новим љубавима. 

Тамара: Којим љубавима? 
 
Вељко: Хајде да питамо гледаоце. Како би се могла завршити ова бајка? 

Гледаоци: (Срећно, венчањем принцезе и креатора.) 



Вељко: За срећан крај још један плес. 

 

 



 

 

Крај 
 


