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За Д. Б., од којег сам сазнала  

за морске мишеве
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Прво поглавље

„Џиновска морска змија!“, узвикну 

сирена Електра. Нетремице је 

гледала у маму.

„Да“, одговори јој Марис. Зелене 

очи биле су јој озбиљне. „Пливала је 

с друге стране зида нашег гребена. 
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Тек је беба. Не би требало да успе 

да се провуче кроз зид, али ипак 

постоји шанса да се промигољи кроз 

неку пукотину и доспе у пећине.“

„Страва!“ Електра погледа 

Капљицу, младог делфина који је 

пливао крај ње. „Јеси ли чуо то, 

Капљице? Хоћемо ли да одемо да је 

потражимо?“

„Важи!“, звизну Капљица. Живео 

је с Марис и Електром зато што 

су му ајкуле убиле родитеље. Он 

и Електра су најбољи пријатељи. 

„Никада раније нисам видео 

џиновску морску змију“, рекао је.

„Ни ја!“ Електра се завртела у 

круг од узбуђења и дуга црвена коса 
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расула се око ње у води. „Биће то 

авантура!“

„Електра! Капљице!“, рече Марис 

као да не може да верује сопственим 

ушима. „Нећете ићи да видите 

морску змију! Џиновске морске 

змије веома су опасне. Иако вас 

младунче не може појести, ипак 

може гадно да вас уједе. Нећу вам 

дозволити да одете да је видите!“

„Али, мама, она је тек беба“, почела 

је Електра.

„Не, Електра.“ Марис стави руке 

на кукове и замахну репом.
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Електри је из маминог строгог 

израза лица било сасвим јасно да 

нема сврхе да се даље расправља. 

Марис, као и сви остали морски 

људи који живе у плитким топлим 

водама око Острва сирена, не воли 

авантуре. Сви они више воле да 

се држе коралног гребена који 

попут кружног зида опасује Острво 

сирена. Међутим, Електра је 

другачија. Обожава да се упушта у 

узбудљиве пустоловине! На срећу, и 

Капљица је такав.

„Сад морам да одем до 

продавнице“, наставила је Марис. 

„Питала сам Ронана да ли вас двоје 

можете да одете да се играте са 
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