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За Шарлоту и Беатрикс Амбери, 

и Луси Праудман, јер су се играле 

сирена током ускршњих празника 

једне године и дале ми идеју за 

Електру.
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Прво поглавље

„Желим да урадим нешто 

узбудљиво!“, рече сирена Електра. 

Погледала је ка оближњој стени 

која је штрчала из јаркоплавог мора. 

„Знам! Скочићу с Корњачине стене 

да видим да ли могу да зароним све 
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до морског дна.“

Сем и Саша, сирене близанци, 

загледаше се у њу. Они су живели 

у пећини поред Електрине и њих 

троје су се често заједно играли.

„Не смеш!“, узвикну Саша 

замахујући својим дугачким 

сребрнкастим репом. „Море је јако 

дубоко око Корњачине стене.“

„Биће све у реду“, одговори 

Електра.

„Али не знаш шта је доле“, побуни 
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се Сем. „Можда има свакаквих 

опасних морских створења. Нико не 

зарања толико дубоко, Електра.“

„Зато ће и бити узбудљиво“, 

осмехну се Електра.

Видела је збуњеност на лицима 

близанаца и уздахнула. Сем и Саша 

једноставно нису разумели. Као и 

сва остала сиренска деца која су 

живела у мору около Острва сирена, 

близанци никада нису хтели да раде 

било шта ризично и одважно. Били 

су сасвим задовољни да пливају у 

плићаку и да се играју на коралном 

гребену који је окруживао острво. 

Чак су се и одрасле сирене увек 

трудиле да буду безбедне и клониле 


