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 Светослав усети, че падна на нещо меко и в същия 
момент се чу женски писък. Той скочи бързо и погледна на-
долу. В помещението цареше гробна тъмнина и затова мла-
дежът не видя нищо. 
 - Кой е там? – извика той. 
 - Аз – чу се плах отговор на жена. 
 - Коя сте вие – запита палеонтологът. 
 - Светослав, нима не ме позна! – отговори гласът, 
идващ от тъмнината. 
 - Мари! Ти ли си? – радостно извика Светослав. – Да 
не би да съм те наранил, когато паднах върху теб? 
 - Не, не! Слава богу! 
 - Но как попадна тук? 
 - Атомният пират ме затвори. 
 - Мръсник! Измъкна се! – със съжаление простена 
безпомощният младеж. – Трябваше да го застрелям! 
 - Какво се е случило? – запита Мари. 
 - Отидох при него, точно когато се канеше да натис-
не някакво копче – започна да разказва Светослав, – стрелях 
в ръката му, но той с крак натисна нещо, което не бях забе-
лязал, и аз пропаднах тук. Изглежда съм изтървал и автома-
та горе. 
 - А сега как ще излезем от този затвор? Не съм наме-
рила досега никакъв изход – заговори Мари. – Дано не ос-
танем тук неоткрити, защото ще умрем от глад. 
 - Не се безпокой – окуражи я годеникът й. – Скоро 
ще се измъкнем от тази бърлога. 
 И наистина, сякаш за да потвърди думите на палеон-
толога, един отвор се появи на стената и в него се вмъкнаха 
Мирче Краевич и Станислав Яницки. 



 - Господин Петров! Вие сте тук?! – изненада се Яни-
цки, който влезе пръв. – Но как попаднахте в този трюм? И 
госпожица Бланк е тук! 
 - Атомният пират не се потрива. Явно, върши си до-
бре работата – пошегува се Светослав. 
 - Добре я извършил – каза Краевич и се усмихна хит-
ро. 
 След това Светослав и Мари, придружавани от два-
мата си спасители, се отправиха към командното помеще-
ние на Атомния пират, където се бяха събрали много от 
членовете на експедицията. Бланк се зарадва много, щом 
видя двамата младежи живи. 
 - Атомният пират е обезвреден - съобщи тържестве-
но на всички Сани, който в този момент влезе в командната 
кабина. 
 - Съвсем не е! – извика Светослав. – Атомният пират 
е жив и здрав, тъй както сме живи и здрави ние с вас. Лично 
аз не успях да го застрелям, когато той избяга. 
 - Но ние пратихме самолет след него! – доволно зая-
ви Сани. 
 - А върнал ли се е самолетът?... 
 


