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За Хелен 

Хвала ти што си веровала у Амелију и што си ми давала 
инспирацију у облику једнорога и неочекиване распарене удове! 

Твоја непрестана подршка, охрабрење и ентузијазам неће бити 
заборављени. 

И посебно ФАЛА (како би то Флора рекла) свим 
ВАМПИРИЦАМА. Знате ко сте! 

Јетијевски загрљај! Цмок!
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Грозоморни поздрави 
од наши х оми љени х 

Нокт у рнијаца … 

ВОЛИ: 
Да скаку ће 
Да се г рли 

НЕ ВОЛИ: 
Да је неко хвата за вреж у 

Да није са Амелијом 
 

ВОЛИ: 
Лудају (своју верну

љубимицу бу н деву) 
Сен двиче језиколомце 

НЕ ВОЛИ: 
Ра зма жену дерла д 

Годишњи варварск и ба л 

ВОЛИ: 
Да копа јаме 

Црве на тос т у

 НЕ ВОЛИ: 
Да је зову ЗВЕР 

(Она је РЕ ТК А ВРСТА 
ЈЕ ТИЈА) 

ВОЛИ: 
Своју косу 

Свој смртофон 

НЕ ВОЛИ: 
Дрске сп љеска не
жабе крас таче 

Једнороге 

ВОЛИ: 
Годишњи варварск и ба л 
Парфем „О де г њи ла ж“ 

НЕ ВОЛИ: 
Му жев љеве хавајске 

г робљанске кош уље 
Гоблинске ба ле 



ВОЛИ: 
Годишњи варварск и ба л 
Парфем „О де г њи ла ж“ 

НЕ ВОЛИ: 
Му жев љеве хавајске 

г робљанске кош уље 
Гоблинске ба ле 

ВОЛИ: 
Укрш тенице 

Х авајске г робљанске 
кош уље

НЕ ВОЛИ: 
Да се купа 
Да с луша 

ВОЛИ: 
Да ку ва 

Да пише писма 

НЕ ВОЛИ: 
Неваспитанос т 

Да прола зе кроз њега 





   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



хавајских гробљанских кошуља које толико 
волиш. И стварно морамо да смислимо 
начин да одлепимо оне гоблинске бале од 
прошлогодишњег бала… 

(Гоблини су били на злу гласу по балама 
које су остављали свуд за собом. Те су бале 
биле лепљиве као најлепљивији суперлепак 
и било их је немогуће уклонити!) 

– О не опет варварски бал! – завапила 
је Амелија Зубић и завалила се у столицу. 
– Ту увек дође тушта и тма старих чудови-
шта с превише волана и претерано много 
„О де гњилажа“. 

Амелија је тек напунила десет година 
и радије би се забављала са својим најбо-

љим другарима Флором и Косцем. 
– Амелијо Зубић! Нећу да чујем такве ко-

јештарије од тебе! – строго рече грофица.
– Као прво, „О де гњилаж“ је најфинији 
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парфем у целој-целцатој Ноктурнији. Уоста-
лом, прави се од превреле пљувачке шишми-
ша и трунке гњиле банане. Као друго, вар-
варски бал је наша породична традиција. То 
нам је прилика да свима покажемо како смо 
крваво фантастични. 

Породица Зубић је ге-
нерацијама приређива-
ла варварски бал и то 
је био најважнији годи-
шњи догађај у Ноктурни-
ји. Грофица Фриволета
се дичила својим балом, 
а на њега је позивала 
само оне најгрозније и 
најјезивије. 

– Али мени је тај бал 
тако досадан! – кукала је 
Амелија. – Било би много



 боље кад би ту било и мојих вршњака. 
– Добро знаш да је варварски бал само за 

одрасле – рече грофица. 
– Па онда ја не морам да дођем? – каза Аме-

лија пуна наде. 
– Наравно да мораш да дођеш! Мораш да 

научиш како се шта ради како би могла да 
наставиш породичну традицију! – каза њена 
мајка са веселим осмехом. 

– А шта ако не желим да је наставим? – вајка-



ла се Амелија. – Желим да студирам бундево-
логију кад порастем и помажем сиротим бун-
девама. 

Грофица Фриволета прасну у грохотан смех. 
– Тмушо, не буди шашава! Јао, размаза-

ће ми се шминка од суза! – Погледала се у 
огледалу иза себе, па послала себи пољубац. 
(Можда сте чули да вампири немају одраз у 
огледалу – то је блистава глупост. А нико није 
више волео свој одраз у огледалу од грофице
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