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1. Tina megmenti az erdőt
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Daniellának

G. S.

Tomnak,  
aki mindig mosolyt varázsol  

az arcomra! 
Szeretettel:

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

val, Ellivel, Kirával, Hédivel, Lizával 
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  
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Királyság nem maradhatna 
fenn. A kristályok ereje egy 
esztendeig tart, utána újakra kell 
cserélni ôket. Neptuna királynô Ti-
nát és barátait, hat különlegesen 
tiszta szívû sellôt bíz meg azzal, 
hogy menjenek el az új kristá-
lyokért a Kristály Barlangba. 

Amint a kristályokkal hazafelé 
igyekeznek, hatalmas vihar kere-
kedik, és messzire sodorja a sel-
lôket.

Csakhogy ez nem közönséges vi-
har, hanem Mantorának, Neptuna 
királynô gonosz nôvérének a mûve. 
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Õ szeretett volna ugyanis Ko-
rall Királyság úrnôje lenni, s 

most szíve keserû, tele van gyû-
lölettel. Elhatározza, hogy megál-
lítja a kristályokkal hazafelé igyek-
vô sellôket, hogy legyôzze Neptu-

na királynôt, és felépítse a maga 
gonosz Vihar Királyságát. 
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 várják, hogy be-
bizonyíthassák, Neptuna királynô 
méltán bízta meg ôket az értékes 
kristályok elhozásával. Mindent 
megtesznek, hogy a kristályok ép-
ségben hazakerüljenek, és oltal-
mazhassák Korall Királyságot a 
következô évben.

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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Tina
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Elsõ fejezet

− Itt vagyunk! – lelkendezett Tina. – 

Végre-valahára megérkeztünk a Kris-

tály Barlanghoz!

Tina, Elli, Kira, Hédi, Liza és Milla 

lassan beúszott a titkos víz alatti bar-

langba, amely Korall Királyság hatá-

rán rejtőzött. Tina és barátnői egy kü-

lönleges küldetés miatt jöttek ide. Ők 

voltak a legbátrabb és legokosabb ifjú 

sellők Neptuna királynő egész biro-

dalmában. Egy napon a királynő fél-

rehívta őket, hogy egy nagyon fontos 

feladatot bízzon rájuk.
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− A trónomon lévő hat kristály min-

den évben elhalványul és megöreg-

szik – magyarázta nekik a királynő. – 

Amikor kialszanak, sellő varázserőnk 

is elenyészik. Egy hét múlva ezek a 

kristályok, melyeket most itt láttok, 

nem lesznek többé. 

A Korall Királyság szívében álló trón 

gyönyörű volt: fénylő ezüstből készült, 
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és gyöngyberakások díszítették. Tete-

jén, a királynő feje körül, hat bűvös 

kristály ragyogott, akár a csillagok. 

A sellők azonban észrevették, hogy a 

kristályok már halványulni kezdtek. 

Pirosan, sárgán és kéken pislákoltak, 

mint a kihunyni készülő gyertyalán-

gocskák.

− Hat új kristályra van szükségünk, 

melyek tele vannak fiatal erővel és 

élettel, akárcsak ti – magyarázta Nep- 

tuna királynő. – Fogjátok ezt a kul-

csot, és hozzátok el őket a Kristály Bar-

langból! Az új kristályok védelmezik 

majd Korall Királyságot a következő 

esztendőben. Titeket bízlak meg ez-

zel a feladattal, bátor, ifjú Tenger Nő- 

vérei!

A barátnők keble csak úgy dagadt 

a büszkeségtől, és nagyon izgatottak 



20
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voltak, amikor útra keltek. Az arany-

kulcsot Tina őrizte a mentőkészletét 

tartalmazó rózsaszín tarsolyban, amit 

a derekára kötött. A kristályokat olyan 

gyorsan kellett hazavinniük, amilyen 

gyorsan csak lehetett. Tina és barát-

női megtisztelve érezték magukat, 

hogy Neptuna királynő éppen őket 

választotta ki erre a feladatra, és nem 

akartak úrnőjüknek, családjuknak és 

a többi sellőnek csalódást okozni. 

Az ifjú sellők egy teljes napon át úsz-

tak, hogy elérjék a Kristály Barlan-

got. Tina boldogan énekelt az úton, 

de amint ő és barátnői besiklottak 

a víz alatti barlangba, mindannyi- 

an elcsendesedtek. Végre megérkez-

tek! A tenger felett rózsaszín felhő mö-

gé bújva lenyugodni készült a nap.  

A hullámok alatt a sellők álmélkodva  
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nézték a barlang aranylón csillogó 

falait.

− Nézzétek! – kiáltotta Tina, a bar-

lang falába vágott ezüst ajtócskára 

mutatva. A sellő, rózsaszínű farkát 

finoman mozgatva, odaúszott. Tarso-

lyából elővette Neptuna királynő kul-

csát, a kulcslyukba illesztette, lassan 

elfordította, és kinyitotta az ajtót. 

− Ó! – a sellőknek még a lélegzete is 

elakadt. Az ajtó elé sereglettek, és tág-

ra nyílt szemmel bámultak.



22

Selló́világ

Az ajtó mögött egy parányi kam-

ra bújt meg, nem volt nagyobb egy 

konyhaszekrénynél. Falait gyöngyház 

borította. A kamra közepén hat fénye-

sen csillogó kristály sorakozott.

− Még sosem láttam ilyen szépet! – 

sóhajtotta ábrándosan Tina. A kristá-

lyok káprázatosan tündököltek, ezer- 

nyi színes fényszikrát szórva szana-

szét. Úgy tűnt, varázserővel ragyog-

nak.

− Hát nem csodálatosak? – ámuldo-

zott Tina. – Egy teljes esztendőbe telt, 

hogy megnőjenek. Nagyon vigyáz-

nunk kell rájuk.

− Hat kristály a tenger hat népének – 

mormogta Liza álmodozva. – Tényleg 

varázslatosak!

− Mindegyikünk válasszon ki egyet! 

– mondta Tina a többiek felé fordulva. 
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– Utána meg kell próbálnunk aludni, 

hiszen nemsokára leszáll az éj. Mi-

helyt megvirrad, indulunk is vissza.

− Korán kell kelnünk – tette hozzá 

Hédi gyakorlatiasan. – Nagyon fon-

tos, hogy az új kristályokkal a hét vé-

géig hazaérjünk, mielőtt még a régiek 

kialszanak.

− De csupán egy napig tartott, hogy 

eljussunk ide – szólt közbe Milla, és 

megigazgatta a haját egy apró tü-

körbe pillantva, melyet csillám-

ló piros tarsolyából vett elő. 
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