Prišlo leto.
Na oblohe žiari žlté slnko. V skutočnosti je biele, no vďaka nebesky modrému pozadiu
vyzerá ako žlté. Ľudia ani netušia, ako ich vlastné oči klamú!
Tak teda, je leto...
More sa trbliece, na hladine sa odráža slnečný jas. Ak sa na ňu zadívame pozornejšie,
zaujme nás tanec siedmich farieb, ktoré sú ukryté v bielom slnečnom svetle – od červenej
cez žltú a zelenú až po fialovú.
Nemôžu za to náhodou opaľovacie krémy bezstarostných dovolenkárov, že sa do morskej
modrej primiešala takáto umelá dúha?
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Iba kúsok od radostného smiechu kúpajúcich ľudí sa v mori čľapká aj jedna korytnačka.
Žije sama, no nie je osamelá. Spoločnosť jej nechýba a vôbec nepočíta s tým, že by ju niekto
prišiel navštíviť.
Nad našou plavkyňou sa však celkom nečakane rozprestrie dlhokánsky tieň. Hoci dobre
vie, že popoludní, keď slnko začína klesať, sa všetky tiene predĺžia do obrovských rozmerov,
takže i maličkosti sú zrazu veľké, aj tak ju čudo, čo sa k nej približuje, riadne vyplaší!
ČVÁCH! ŠPLÉCH!
Korytnačka zo strachu pred predátorom, ktorému by ten podivuhodný tieň mohol patriť,
rýchlejšie zaberie mohutnými plutvami. Plutvami tak veľkými, že ich nedokáže vtiahnuť do
bezpečia panciera, ako to robievajú jej suchozemskí príbuzní. A keby to aj dokázala, v pancieri
by jej už nezostalo miesto na obrovskú hlavu. (Práve preto jej morskí biológovia, teda ľudia,
ktorí sa vyznajú v morskom svete, dali nie práve najlichotivejšie meno. Nazvali ju kareta
veľkohlavá. Ona si však z tohto mena veľkú hlavu nerobí.)
No my ju budeme volať krajšie. Bude to jednoducho Korytnačka s veľkým začiatočným
písmenom. Nepopletieme si ju s inou, pretože okrem nej nebude v našom príbehu žiadna iná
korytnačka.
Do panciera sa teda schovať nemôže. Keď sa objaví nebezpečenstvo, jediné, čo jej zostáva,
je rýchlejšie plávať. No na to je už príliš neskoro. Z výšky sa zniesie vták, roztiahne pazúry,
rozprestrie plávacie blany a... pristane Korytnačke rovno na chrbte!
Hoci sa naša pancierová hrdinka zdá na prvý pohľad nepremožiteľná, začne sa chvieť, až
napokon pochopí, že...
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Cesta trvá náramne dlho. Vidia počas nej kadečo. Stretajú mnohých
obyvateľov mora, známych i neznámych. Sardinka sa sem-tam trošičku
popýši svojimi vedomosťami:
„Viete o tom, že v našom Jadranskom mori je viac ako tisíc ostrovov?
To je veľmi veľa! To číslo má tri nuly!“
„Keď si nám, Sardinka, múdra taká,
aj teba ľahučká skúška čaká:
Koľko rôznych rýb v Jadranskom mori prebýva?
Koľko druhov rias sa pri Kornátoch ukrýva?“ zaujíma Čajku.
„Odpoveď znie takto: Rýb tu máme viac než štyristo druhov a rias vyše
tristo. Cha, to je ale núl!“ odpovie Sardinka, ktorá obľubuje čísla.
Putuje naša družina, putuje. Žasne, čuduje sa a nemôže sa vynačudovať...
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Neďaleko ostrova Brač nájdu v piesku osamelého bodavca a pri ostrove
Korčula sa zoznámia s delfínom sivým. Prejdú aj okolo Odyseovej jaskyne na
ostrove Mljet, kde je vidieť až na krásne modré dno. Pri jej vchode spí obrovská
raja. Ešte aj Čajka zmĺkne, aby ju nezobudila.
Po ceste si všimnú dokonca viacero neznámych predmetov, no Čajka, ktorá
tvrdí, že všetko, ale naozaj všetko pozná, im to objasní:
„Všetko, čo tu vidíte, odpadky sú na dne.
Poráža ma od zlosti pri pohľade na ne!
Domáce spotrebiče, pneumatiky, náradie staré, potrubia.
Už nielen moria, ale aj lesy plné sú vecí, čo sa nehodia.“
Tri cestovateľky už prebrázdili velikánsky kus mora. Netušia však, či sú ešte
v mori, či už v oceáne. Vedia iba jediné: majú pred sebou ešte poriadny kus
cesty, než dorazia do cieľa... Na čarokrásny bájny ostrov sa však nesmierne tešia.
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„Čo je však toto?“ More sa zrazu zakalí a zhustne. Nepríjemne zapácha. A akú má farbu...
Pred očami sa im vynorí ostrov, ale aký?!
Beda-prebeda! Toľké sklamanie! Hrôza!
„Čo je to za ostrov, že na ňom nie sú skalné útesy ani lesy, ani jediné stebielko trávy?!“
„Nepočuť tu vtáky ani cikády.“
„Toto predsa nemôže byť naozajstný ostrov, celé sa to hýbe!“
„Povedzte, že sa mi to len sníva!“
„Toto miesto je škaredé a naháňa strach. Je odporné, také odpudzujúce! Také...“
„Máš pravdu, Sardinka!“
„Toto nie je naozajstný ostrov, no aj tak to ostrovom nazývajú.“
„Nepočuť tu cikády ani spev vtákov, milá Korytnačka.“
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