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Elliés a
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Selló́világ
sorozat kötetei:

1. Tina megmenti az erdőt
2. Elli és a titkos főzet

3. Kira és a csapdába esett delfin
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 Óceánia térképe

Korall 
királyság

Katlan-szirt
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 Óceánia térképe

Óriás 
Moszaterdó́

Sziklás-
szigetek

Halászhálók

Hajóroncs

Katlan-szirt



7

Ophelia-Fleurnek.

G. S.

Szüleimnek, Davidnek és Eileennek.
Köszönöm a támogatásotokat és végtelen 

optimizmusotokat! 
Szeretettel:

H. T.
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Elôszó
Ismerkedj meg a hat sellôvel, Ti-

nával, Ellivel, Kirával, Lizával, Hédi-
vel és Millával! Õk a Tenger Nôvérei, 
akik a Korall Királyság víz alatti, va-
rázslatos világában élnek. A sellôk 
bölcs úrnôjük, Neptuna királynô 
irányításával gondoskodnak a ten-
gerrôl s annak összes lakójáról.

Korall Királyságot hat bûvös kris- 
tály védi, ezek adnak életet és erôt 
a sellôknek, nélkülük a Korall Ki-
rályság nem maradhatna fenn.
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A kristályok ereje egy 
esztendeig tart, utána újak-
ra kell cserélni ôket. Neptuna 
királynô Tinát és barátait, hat 
különlegesen tiszta szívû sellôt 
bíz meg azzal, hogy menjenek el 
az új kristályokért a Kristály Bar-
langba. Amint a kristályokkal ha-
zafelé igyekeznek, hatalmas vihar 
kerekedik, és messzire sodorja a 
sellôket.

Csakhogy ez nem közönséges vi-
har, hanem Mantorának, Neptuna  
királynô gonosz nôvérének a mû-
ve. Õ szeretett volna ugyanis Korall  
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Királyság úrnôje lenni, s  
most szíve keserû, tele van 

gyûlölettel. Elhatározza, hogy  
megállítja a kristályokkal ha-

zafelé igyekvô sellôket, hogy le- 
gyôzze Neptuna királynôt, és fel-
építse a maga gonosz Vihar Ki-
rályságát. 

Szerencsére az ifjú hableányok 
bátrak, és jó barátság fûzi össze 
ôket. Emellett mentôkészletük is 
segítségükre van, hogy a kristá-
lyokat biztonságban hazaszállít-
hassák. És mindig szem elôtt tart-
ják a Sellô Fogadalmat is:
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Ígérem, hogy gondoskodom 

Minden lényrôl lépten-nyomon. 

Rosszat soha nem teszek, 

Mindig adok – el nem veszek. 

S ha Mantora fenyeget, 

Jelszavunk más nem lehet: 

Ki a másikon segít, 

Bajban sohasem veszít!
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Tina és barátai alig vár-
ják, hogy bebizonyíthassák, 

Neptuna királynô méltán bízta 
meg ôket az értékes kristályok 

elhozásával. Mindent megtesz-
nek, hogy a kristályok épségben 
hazakerüljenek, és oltalmazhassák 
Korall Királyságot a következô év-
ben.

Vajon sikerrel jár-e Mantora ár-
mánykodása? Vagy a sellôk idô-
ben hazaérnek a kristályokkal, még 
mielôtt a fény örökre kialudna Ko-
rall Királyságban? 
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Elli
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Elsõ fejezet

– Ébresztő, hétalvók!    – kiáltotta Elli, 

majd ásított egyet és lassan megnyúj-

tózott.

Eddig egy homokos szigeten aludta 

az igazak álmát, de ahogy felkelt a 

nap, a hullámok csillogása megcsik-

landozta a szemét. Elli kecsesen ki-

kunkorította ragyogó bíborszín sellő-

farkát, majd gyengéden felébresztette 

barátait: Tinát, Hédit, Kirát, Lizát és 

Millát. 
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Selló́világ

– Jaj, de jót aludtam! – hunyorgott 

Tina a reggeli napfényben. – A tegna-

pi kalandok úgy kifárasztottak!

– Tudom, de mégsem alhatunk egész 

nap, Tina − mosolygott Elli. − Ébresz-

tő, Tenger Nővérei! Hosszú út áll még 

előttünk!

Az álmos sellők szemüket dörzsölget-

ték, és kisöpörték a homokot fényes 

hajkoronájukból.
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Elli és a titkos fó́zet

Elli és barátai nem csupán szórako-

zásból úszkáltak a tengerben. A sellők 

Neptuna királynő kristályőrzői voltak, 

és igen fontos küldetésben jártak. Két 

nappal ezelőtt azonban Mantora ret-

tenetes vihart küldött rájuk, ami mér-

földekre sodorta a bátor sellőket, s egy 

sűrű moszaterdőnél kötöttek ki. A hét 

végéig vissza kell érniük a Korall Ki-

rályságba, különben túl késő lesz. 
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Selló́világ

− Nyugat felé kell tartanunk − álla-

pította meg Elli, és kikémlelt a táncoló 

hullámok fölött.

− Arrafelé terül el Korall Királyság. 

Csak éppen azt nem tudjuk, mennyi 

időbe telik, míg odaérünk.

Milla már tűkön ült, mielőbb bele 

akart merülni a hűs vízbe, hogy út-

nak induljanak.

− Mindenki készen áll? – kérdezte tü-

relmetlenül. – Akkor indulás!

A sellők belecsobbantak a tiszta ten-

gerbe. Vizet csapkodó farkuk a szivár-

vány minden színében játszott: piros-

ban, rózsaszínben, sárgában, zöldben, 

bíborban, narancsban.

Rövid ideig némán úsztak a felhőt-

len ég alatt, lelkesen igyekeztek Korall 

Királyság felé. Elli Hédi és Kira mel-

lett szelte a habokat, farkuk tökéletes  
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Elli és a titkos fó́zet

összhangban mozgott fel-alá. Milla 

egyszer csak rákapcsolt, és megpróbált 

előrefurakodni. Tina a többiek mögött 

haladt és Lizát biztatta, aki nem volt 

túl erős úszó.

A nap megcsillant a hullámokon, és a 

sellők fényes haját friss szellő borzolta.  
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