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 “Айссуимър” се люшкаше леко от вълните. По него 
не се виждаше никакъв човек. Симон Бланк наблюдаваше с 
бинокъла по посока на “Айссуимър”, но явно, че корабът 
беше безлюден. 
 Предният ден се бяха свързали по радиото с Капита-
на, но не след дълго сякаш радистът заспа, защото започна-
ха да чуват само равномерното дишане на заспал човек. Ма-
кар че не можаха да разберат нищо, нашите приятели от 
“Лъки” успяха да засекат координатите на “Айссуимър”. 
Благодарение на това, загубеният кораб беше открит. 
 “Лъки” се доближи до “Айссуимър”. Никакви приз-
наци на живот в него. 
 Светослав, Пит Стендсън и Карл  Йохансон внима-
телно се вмъкнаха в помещенията. Там нямаше никого! 
 “Айссуимър” беше претърсен основно, но нито жи-
ви, нито мъртви хора имаше на борда му. Екипажът беше 
изчезнал безследно. Нямаше и следи от насилие, нито пък 
спасителните лодки бяха помръднати. Всичко си беше на 
мястото, с изключение на хората. 
 Радистът на “Лъки” успя да се свърже с експедиция-
та, която все още се държеше, макар че след Дейвид Силвър 
още петима се разболяха. 
 Бланк обеща на Фреди Саймънс, че още на следва-
щия ден ще ги измъкнат от ледената пустиня. 
 И така, част от екипажа на “Лъки” се прехвърли на 
“Айссуимър” и двата кораба се отправиха към бреговете на 
Антарктида. 
 По едно време на небосклона се появи едно огромен 
летящ обект. Той приличаше на самолет, но беше няколко 
пъти по-огромен от най-големия самолет, познат на Земята. 



 Бланк и неговите хора не бяха чули още за Атомния 
пират и затова не обърнаха голямо внимание на летящата 
крепост. 
 Но изведнъж от нея се отделиха няколко хеликопте-
ра. На тях ярко се очертаваха инициалите “ЧR”. 
 Никой не знаеше какво е това и всички гледаха учу-
дено тези летящи обекти. 
 Когато главният обект увисна точно над двата кора-
ба, хората на тях видяха на корема му следния надпис: 
“ЧACTYERENDY REQOΛEM” 
 Никой не разбра тези странни думи, написани със 
странни букви. И никой нямаше време да размисли, защото 
от хеликоптерите се изсипа върху нашите приятели ситен 
прашец и те заспаха дълбок сън.  
 “Айссуимър” и “Лъки” останаха безлюдни. 
 


