
Det försvunna Atlantis                                 

Melissa dröjde kvar efter mötet med regeringen. Hon hade varit med där för att hennes pappa 

styr landet som hon bor i, Atlantis. För längesen hade hennes pappa dragit ner Atlantis under 

ytan med hjälp av den gyllene treudden. Den gyllene treudden är ungefär som en konungs 

krona eller spira. Den som har treudden anses vara härskaren över havet. Melissas pappa 

började bli en gammal sjöjungfru och kunde inte längre fortsätta regera. Regeringen har nu 

bestämt att de ska anordna en tävling för att utse den nya konungen som också kommer att få 

ta över treudden. Regeringen har nu bestämt att tävlingen ska gå ut på att dra ner ön 

Madagaskar. Melissa måste försöka övertala sin pappa och regeringen så att de räddar 

Madagaskar. 

-Du får inte göra det här pappa! Ropade Melissa. 

-Jo det får jag visst och jag kommer inte att ändra mig! Sa han argt. 

Melissa gav ifrån sig en djup suck och simmade till ingången till stadshuset. 

-Vi ses ikväll vid middagen pappa, sa Melissa. 

-Ja gumman, svarade han med en trött röst. Han såg tröttare ut än vanligt, hans ögon var djupt 

insjunkna och hans hår såg tovigare ut än vanligt.  

Melissa simmade ut i sjöjungfruvimlet. Det var sjöhästhoppsturnering i staden så det var 

mycket folk på gatorna och marknad på alla torg. Slottet låg i mitten av staden upphöjt på en 

kulle och runt slottet låg det hus så långt ögat kunde nå. Sjöjungfrurna bor i hus, vissa med 

flera våningar och vissa med en våning. I trädgården har de sjögräs, tång och koraller. De 

flesta har en sjögräsklippare som de använder flitigt. Som husdjur har de sjöhästar, 

havstulpaner och maneter. 

 Melissa simmade bekymrat på stadens gator. Efter en lång simtur kom hon fram till utkanten 

av staden, nu var det äntligen säkert att simma uppåt utan att någon såg henne.  

När hon såg hur Madagaskar reste sig nedifrån havsbotten började hon simma upp till ytan. 

Hon kände hur vinden blåste henne i håret när hon kom upp till ytan. Hon andades tungt på 

grund av luften och kämpade sig fram till land. 

Hon väntade i några minuter tills en gestalt på två ben tog sig fram genom buskarna på ett 

snabbt och smidigt sätt. En människa kom ut genom buskarna med en machete i högra 

handen. Hon hade mörkt brunt hår, mörk hy och bruna ögon. Hon hade en smutsig och 

solblekt T-shirt. Hennes shorts hade en ljusbrun nyans och var väldigt smutsiga. Hon hade 

inga skor på sig och många kvistar satt fast på fötterna det såg ut att göra väldigt ont. Tjejen 

märkte att Melissa satt där och väntade på henne. Hon blev inte rädd, inte överraskad eller 

skrämd som en normal människa skulle blivit. Hon gick lugnt fram till Melissa och sa 

-Någonting nytt beslut om att sänka ön, Melissa? Frågade hon oroligt. 

-Nej, de tänker inte att ändra sig den här gången, sa Melissa besviket. 

 Melissa tittade oroligt på sin vän och var rädd för hur hon skulle reagera. Hon hade känt 

Livia så länge hon kunnat minnas. Sjöjungfrur fick inte ha människovänner, men en dag i 

sjöjungfruskolan hade hon blivit retad. Då hade hon simmat så långt bort från alla andra hon 

kunnat tills hon simmat på Madagaskar då hade hon simmat upp till ytan och sett Livia 



komma fram ur djungeln med sin machete. Först hade båda blivit rädda och Melissa hade 

dykt ner under ytan. Men sen hade hon tagit mod till sig och simmat upp till ytan igen. Hon 

visste redan att det hon gjorde var olagligt enligt sjöjungfruarna men det struntade hon i. 

Sedan den dagen hade de alltid träffats på samma ställe och pratat igenom deras problem.  

Livia gav ifrån sig en djup suck och sparkade på en sten så att den landade i vattnet och sjönk 

till botten.  

-Jag försöker att komma på en bra plan men nu måste jag tillbaka till min far, mina systrar och 

min fästman, sa Melissa. 

-Vi ses imorgon vid den vanliga tiden, sa Livia. 

-Hejdå, sa Melissa. 

-Hejdå, svarade Livia. 

Melissa simmade långsamt tillbaka medan hon tänkte ut en plan. Tankarna snurrade i huvudet 

och hon blev yr och kände att hon ville kräkas. Allt var så dåligt, de skulle sänka hennes bästa 

kompis ö och de brydde sig inte ens om hennes åsikter eller om alla människor och djur de 

skulle dränka. 

Hon kom fram till slottet där hennes far, systrar och hennes fästman väntade. Innan hon gick 

in i matsalen gick hon upp på rummet för att byta om. Den stora tävlingen skulle hållas om 

två dagar och den skulle pågå i en vecka, för det tar lång tid att sänka en ö. Hon behövde en 

plan nu! Så klart skulle också hennes fästman vara med att tävla. Han tyckte det var dåligt att 

man behövde döda människor för att vinna men han ville så gärna vara härskaren över de sju 

haven så han var med i tävlingen ändå. Om han skulle vinna skulle Melissa bli drottning, men 

hon såg ingen glädje i det när hennes bästa vän skulle vara död och hon ändå redan var 

prinsessa. 

Nästa dag kände Melissa att hon behövde råd från en smart sjöjungfru som jobbar med 

klimatfrågor och politik. Hon simmade över till stadshuset och letade upp professor Smith 

som var specialist på klimatfrågor och politik. Melissa berättade hur situationen såg ut och 

hon väntade på professor Smiths svar. 

-Det finns inget vi kan göra åt den situation du är i, Melissa, svarade han med en djup och 

ledsam stämma. 

Melissa kände hur allt hopp gick ur henne när hon hörde det. Hon pratade med Livia, och 

hjälpte henne med att ta ut en sticka ur foten, som Livia hade fått när hon hade gått barfota 

genom den täta djungeln bara för att få prata med Melissa.  

-Vi skulle kunna gå igenom en väldigt gammal ritual som gör dig till en korallrevs sjöjungfru, 

det innebär att så fort du är torr så blir du en människa och när du är blöt så blir du sjöjungfru, 

sa Melissa. Men den ritualen är väldigt svår och det kan sluta väldigt illa. 

-Jaha då är väl allt hopp borta, suckade Livia. 

Melissa sa hejdå till Livia och simmade därifrån. Hon simmade till marknaden och försökte få 

alla att inte gilla idén om en tävling som utsåg den nya konungen. Men förgäves, alla älskade 

idén. Melissa hatade det! Hon var så sur på allt och alla. Hon simmade hem, åt middag och 

tvingades till att lägga upp en statistik inför morgondagen tillsammans med sin fästman, sedan 



var hon så trött att hon stupade i säng. Hon visste att hon borde sova och tänka på något annat, 

men ändå kunde hon inte sluta att tänka på morgondagen. Den natten sov hon knappt 

någonting. Hennes ögonlock var som klistrade uppe vid ögonbrynen. 

På morgonen simmade hon trött ner till frukostbordet i stora salen. Där var det fullt med 

adelsmän och förnäma damer. Melissa simmade snabbt upp igen och bytte om från pyjamas 

till finkläder och sminkade sig noggrant med sina nya vattenfasta produkter. Melissa simmade 

ner och började hälsa på det förnäma folket i stora salen. Hon smugglade upp frukost och 

kastade i sig den.  

Tävlingen skulle börja klockan 10, tänkte hon. Kanske jag hinner ta en snabb simtur till Livia. 

Men den tanken försvann lika snabbt som den hade kommit för nu hörde on trumpetljud och 

en mans röst nere i stora salen.  

Melissa tjuvlyssnade genom dörren in till stora salen, det var hennes pappa och fästman som 

talade.  

-Den här tävlingen anordnar jag till min dotter, och hennes bröllop är när tävlingen är avslutad 

med Erik Sjöstjärna, sa Melissas pappa. Spridda applåder hördes från folkmassan. Melissa 

mådde illa, hade hennes pappa verkligen anordnat den här tävlingen för henne?  

Med de orden öppnar jag tävlingen, fortsatte hennes pappa. Folkmassan simmade ut genom de 

stora portarna och ner till läktarna. 

-Första grenen idag blir en hinderbana, de fem som kommer först fram till den gyllene 

treudden vinner, ljöd en speakerröst från högtalarna. Startfältet ser ut följande; på bana ett: 

Patrick Tångkrabba, på bana två: Jonathan Sjöstedt, på bana tre: Erik Sjöstjärna, på bana fyra: 

Bob Sjöström, på bana fem: Nemo Vattengräs, på bana sex: Oskar Sjöquist och på bana sju: 

Elias Havshorn.  

Publiken var helvild och alla hejade på sin favorit. PANG!  

-Och där går startskottet! Skrek speakerrösten. 

En timme senare var det klart att bana fem och bana fyra var ute ur tävlingen.  

-Nästa tävling blir att skapa den största stormen med hjälp av deltagarens egen kraft, sa 

speakerrösten.  

-Största stormen skapades Erik Sjöstjärna och bana två och bana sex är ute ur tävlingen, ljöd 

speakerrösten över arenan. Nu ska deltagarna försöka sänka Madagaskar. 

Patricks- och Elias blixtar med treudden nådde inte ens fram till ön medan Eriks blixt träffade 

ön och den började långsamt att sänkas till havets botten.  

-Och vi har en vinnare! Ljöd det från högtalarna. Publiken var som galna och de såg hur 

Melissa simmade fram till Erik och viskade någonting. Hans leende försvann och han sköt 

iväg en till ljusblixt mot ön. Publiken höll andan, ön stannade upp. Sedan började den 

långsamt stiga uppåt igen. 

-Erik är vår nye rättvise konung, sa Melissas pappa och kramade om Melissa och Erik. 

 Erik och Melissa gifte sig och levde lyckliga i alla sina sjöjungfrudagar.                                        


