Μόλις ο Νικόλας και ο Πότερ τελείωσαν τις τηγανίτες τους,
το μικρό αγόρι φώναξε στη φίλη τους: «Έρχεσαι για μπάνιο;»
«Μπορώ να πάω, μαμά; Ευχαριστώ! Ναι, παίρνω αντιηλιακό. Έρχομαι!»
Οι γονείς του Νικόλα βάζουν τα γέλια μπροστά σε τόση βιασύνη.
Σε λιγότερο από ένα λεπτό, ο Νικόλας και το σκυλάκι του
συναντούν την Ελίζα, που κουβαλάει δύο σανίδες του σερφ.

Η παραλία είναι έρημη τόσο πρωί.
«Όποιος φτάσει τελευταίος στο νερό είναι κορόιδο!» φωνάζει η Ελίζα.
Τα παιδιά φτάνουν στη θάλασσα ταυτόχρονα.
«Ο Πότερ είναι το κορόιδο!» φωνάζουν γελώντας.
Ο σκυλάκος δε δίνει σημασία. Κυνηγάει έναν γλάρο χαρούμενος.
Η Ελίζα δίνει τη μία σανίδα του σερφ στον Νικόλα.
«Έτοιμος να δαμάσουμε τα κύματα;»
Οι δυο τους ρίχνονται στο νερό προσπαθώντας να πάνε όσο πιο μακριά
μπορούν, μάταια όμως. Η σανίδα της Ελίζας χτυπάει
πάνω σε κάτι που είναι κρυμμένο στον αφρό.
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«Ένα μπουκάλι! Άλλος ένας τουρίστας που δεν πέταξε τα σκουπίδια του στον
κάδο», λέει θυμωμένη η Ελίζα. «Όμως… Νικόλα, κοίτα, έχει ένα χαρτί μέσα!»
«Ένα γράμμα στη θάλασσα; Λες να το έχει γράψει κανένας ναυαγός;»
λέει έκπληκτος ο Νικόλας.
«Εμπρός, Ελίζα, βγάλε το καπάκι!»
Το κορίτσι αναποδογυρίζει το μπουκάλι για να βγάλει το κιτρινισμένο χαρτί.

Το ξεδιπλώνει προσεκτικά και προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τη γραφή.
«“Σοιοπό ιεσάβαιδ ούδ σέροφ ότυα οτ ικρόξ αθ ίεθετ όπυ νητ αίσυοξε υομ”.
Μα, τι γλώσσα είναι αυτή;»
«Δεν είναι ελληνικά ούτε αγγλικά ούτε γερμανικά ούτε ισπανικά.
Να είναι σουηδικά; Ξαναδιάβασε για να δούμε…»
«Σοιοπό ιεσάβαιδ ούδ σέροφ ότυα οτ ικρόξ αθ ίεθετ όπυ νητ αίσυοξε υομ».
«Ελίζα, τι σου συμβαίνει;»
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Ο Νικόλας και ο Πότερ απολαμβάνουν
τις διακοπές τους μαζί με τη νέα τους φίλη, την Ελίζα.
Μια μέρα, εκεί που περιπλανιούνται στην παραλία, ανακαλύπτουν
ένα μπουκάλι με ένα παράξενο μήνυμα, που τους μεταφέρει
μακριά από τους δικούς τους, στο Μακρινό Βασίλειο!
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Συναντήσεις με απίστευτα πλάσματα και συναρπαστικές περιπέτειες
περιμένουν τους τρεις γενναίους φίλους!

