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 - А върнал ли се е самолетът? – повтори въпроса си 
един, току-що влязъл, непознат на никого, човек. Облеклото 
му беше странно, косата му не беше много дълга, но скри-
ваше ушите му, имаше черен цвят, и то много тъмен; лицето 
му беше най-обикновено, със светлокафява кожа и тъмноке-
стеняви очи, които гледаха с остър, но не злобен поглед. 
Орловият му нос не загрозяваше лицето му, а напротив, 
правеше изгледът му по-благороден. 
 Всички се извърнаха и започнаха да разглеждат 
странния новодошъл. Неговият чист английски език не мо-
жеше да го издаде от коя народност е. 
 Сани не можеше да отговори на този въпрос, а стое-
ше като зашеметен. 
 - Кой сте вие? – успя да го запита Светослав. 
 - Все пак, вашият приятел не отговори на въпроса ми 
– усмихна се непознатият и тогава всички видяха колко до-
бродушна и блага усмивка имаше той. Откритото му лице 
предразполагаше към сприятеляване. 
 - Не, не се е върнал – отговори смутено Сани. 
 - Да, наистина не се е върнал, но е на летището, на 
което ще кацнем сега. Единият му двигател е повреден от 
куршумите на Атомния пират - каза новодошлият, но без 
излишни ръкомахания. 
 - Така ли? А откъде знаете? – извика учудено Сани. 
 - Случайно узнах – усмихна се пак непознатият по 
своя приятелски начин. 
 - А няма ли да ни се представите – обади се Симон 
Бланк. 
 - Щом настоявате. Казвам се Пенри Пуалди, а се за-
нимавам с белетристика. 



 - Значи сте писател – уточни Пит Стендсън. 
 - Да – отново се усмихна Пенри Пуалди. 
 - От коя страна сте? – попита Симон Бланк. 
 - Именно това ще ви зачуди много. Аз живея в една 
страна, неизвестна на никого тук. 
 - А има ли неизвестни страни по Земята? – забоботи 
гласът на Пит Стендсън. 
 - Разбира се – отговори му Пенри Пуалди и се обърна 
отново към всички: - Тази страна се казва Евектос Свобоен 
Ублесос. 
 - Но вие истината ли говорите или се шегувате? – не-
доверчиво го погледна Сани. 
 - Истината говоря! Евектос Свобоен Ублесос същес-
твува, тъй както и вие съществувате. 
 - Значи е истина – каза Симон Бланк. – А защо сте 
тук? 
 - Бях на служба при Атомния пират от няколко дена. 
Изпратиха ме от моята страна да предотвратя някои от пре-
стъпленията му. Разбира се, изпревариха ме, но аз знам къде 
се намира леговището на Атомния пират. Ще ви го покажа, 
бъдете спокойни, но трудно ще го превземете... 
 


