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јаше и предаје глуму.
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За мојих седам пријатељица које 

воле сирене – Ејми, Ану, Шарлоту, 

Џорџију, Ајолу, Џесику и Луси





9

Прво поглавље

„Не могу ово да изведем!“, узвикнула 

је сирена Електра. Поново је 

покушала да провуче крај морске 

траве кроз лепу белу шкољку, 

али трава је само бескорисно 

клонула у страну. „Глупа морска 

трава!“ Електра је баци из руке и 
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изнервирано склони дугу риђу косу 

с чела.

Сем и Саша, сирене близанци, и 

Нериса, још једна од Електриних 

школских другара, такође су 

низали шкољкице. Изненађено су је 

погледали.
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Сиренина журка

„У чему је проблем?“, упитао је 

Сем.

„Морска трава неће да прође кроз 

шкољку!“, прогунђала је Електра 

љутито.

„Лако је“, рече Саша, „погледај.“ 

Узела је шкољку од Електре и, 

после неколико секунди пажљивог 

гуркања и боцкања, успела је да 

је наниже на морску траву. „Само 

мораш да будеш стрпљива и да 

радиш полако.“

Електра уздахну. Стрпљење јој 

баш и није јача страна. Воли да рони 

и плива и да улази у пустоловине.

Баш тада из воде изрони сива 

глава. Био је то Капљица, Електрин 




