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За Јолу и Амани,  

ма колико далеко биле
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Прво поглавље

„Електра! Скоро је време за школу!“, 

довикнула је Марис.

„Добро, мама!“, довикну Електра 

из своје собе, где је пливала пред 

огледалом. На глави је имала стари 

смеђи шешир с чијег су обода 

висиле дуге траке од сребрнкастог 
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материјала. Допирале су све до 

пода скривајући јој бикини од 

розе морске траве. Чкиљећи кроз 

њих, Електра се окрену Капљици, 

свом љубимцу делфину, који ју је 

посматрао. „Је л’ ти личим на медузу, 

Капљице?“, упитала је с пуно наде.

Капљица накриви своју сиву главу 

у страну. „Овај... па не баш.“ Капљица 
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Сиренина жеља

живи с Електром и Марис, које 

су га усвојиле кад су му погинули 

родитељи. Он и Електра увек заједно 

упадаjу у авантуре.

Електра уздахну. Капљица има 

право. Уопште не личи на медузу. 

Изгледа просто као неко ко носи 

веома чудан шешир. „Ох, шта да 

радим, Капљице?“, узвикну она 

скидајући га с главе. „Вечерас је 

маскенбал, а мој костим није ни 

спреман.“

Тог дана је рођендан предводника 

морских људи и организовао 

је велику журку с парадом под 

маскама. Дете с најбољим костимом 

добиће као награду статуу делфина 
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изрезбарену од белог корала. 

Електра ју је видела изложену у 

школи и веома жели да је освоји да 

би могла да је поклони мами. Њена 

мама обожава делфине.

Електра је доста размишљала о 

томе шта да обуче за маскенбал и 

када се досетила да се преруши у 

медузу, била је веома задовољна. 

Нико други није се сетио 

тога. Сви њени пријатељи 

ићи ће као обичне 

рибе. Међутим, док сад 

посматра свој костим, 

почиње да схвата и зашто. 

Никако не може да га 

среди да изгледа како 
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