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За Пипу ле Кезне – јер ми је дала 

шансу да пишем и зато што је тако 

сјајан уредник и пријатељ. Хвала ти.
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Прво поглавље

Сирена Електра пливала је поред 

коралног гребена и гледала 

стеновито острвце које је стајало 

усамљено у дубоком мору. Таласи 

су се ломили о његове тамне, 

назубљене ивице. „Питам се шта 

ли се дешава на оном острву тамо“, 
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рече она. „Изгледа баш узбудљиво.“ 

Забацила је своју дугу риђу косу 

и осврнула се унаоколо. „Кладим 

се да ми не би било дуго потребно 

да допливам до њега. Хоћемо да 

пробамо?“

Сем и Саша, сирене близанци које 

су живеле у пећини до Електрине, 

загледаше се у њу.

„Нема шансе“, рече Сем док су 
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му се зелене очи шириле у паници. 

„Знаш да не смемо да пливамо ван 

коралног гребена у дубоко море, 

Електра.“

Саша климну. „Тата каже да тамо 

има ајкула и електричних јегуља. 

Могла би да се повредиш – или 

чак погинеш – ако покушаш да 

отпливаш до острва.“

Електра се намршти. 

„Електричне јегуље и џиновске 

лигње су само приче. Никада 

их нисам видела. А што се тиче 

ајкула, па, никада не долазе у 

ове крајеве. Бар не ако не прате 

нешто.“ Прелетела је погледом 

преко мора између гребена сирена 


