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ЛИНДА ЧАПМАН живи у Лестеру са 
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овчара. Када не пише, проводи време 
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јаше и предаје глуму.
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Прво поглавље

„Јеси ли спреман?“, прошапута 

Електра Капљици, свом љубимцу 

делфину.

Капљица климну главом. Црне очи 

несташно су му се цаклиле. „Ово ће 

бити забавно!



НЕ САСВИМ СИРЕНА
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„Стижу!“, рече Електра када је у 

даљини угледала Сашу и Нерису, 

своје другарице сирене. „Брзо! 

Припремимо се да изведемо 

трик, Капљице!“ Њене другарице 

пливале су ка њима замахујући 

сребрнкастозеленим реповима кроз 

воду. Нериса је имала дугу смеђу 

косу, а Сашина је била густа и плава 

и падала јој је тик испод рамена.

Електра и Капљица заронише 

у пећину. Електра пребаци преко 

Капљице стари чаршав, на којем 

су били исечени прорези за очи. 

Онда је други навукла себи преко 

главе. Пао јој је до ногу скривајући 

њену дугу, риђу косу и бикини 
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од љубичастих шкољки. Капљица 

провири њушком испод чаршава. 

„Хеј, хеј“, осмехну се.

Електра му повуче чаршав преко 

њушке. „Прекини, Капљице! Не 

можеш да будеш дух са делфинском 

њушком.“

„Могао бих да будем дух делфина“, 

предложи он. Отворио је уста и 

испустио мехурић. „Могао бих да 

правим сабласне мехуриће.“

„Не буди блесав, Капљице“, 

закикотала се Електра повлачећи 
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