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 Но какво търсеха Милена и Йолик у Атомния пират? 
 След като напуснаха Евектос Свобоен Ублесос с 
подводницата ECU-120N, те потеглиха към бреговете на 
Антарктида и както ни е известно, откриха петнадесетимата 
членове на експедицията. Фреди Саймънс и другарите му 
бяха прибрани на борда на подводницата, а част от екипажа 
й се настани в "Айссуимър" и "Лъки", които щяха да бъдат 
откарани до най-близкото пристанище и да се предадат на 
съхранение, докато притежателите им ги потърсят. 
 И така, Йолик и Милена се качиха на “Лъки”, за да 
гледат морето, да дишат чист въздух и да се любуват на 
слънцето. И както си стояха двамата на палубата, над тях 
изневиделица изскочи някакъв въртолет. Двамата скоро из-
чезнаха от палубата и докато екипажът се усети, хеликопте-
рът беше далеч. Явно, че на Йолик и Милена беше тръгнало 
само на отвличане. Но този път то не беше на добро, защо-
то, като вече научихте, те попаднаха в двореца на Атомния 
пират, намиращ се под ледовете на Антарктида. Този дво-
рец беше последна дума на техниката и архитектурата. Не 
само разкош имаше в него, но и практичност. В него живее-
ха неколкостотин верни на Атомния пират хора, но и много 
пленници имаше там. Специални помещения бяха пригот-
вени за тях. Пленниците биваха вербувани по много начини 
– чрез увещания, с пари, с жени или чрез заплашване. 
 И ето, че Атомният пират се мъчеше по всякакъв на-
чин да привлече на своя страна Йолик, да му пробута друга, 
евтина любов (макар че му обещаваше много пари), да му 
отнеме любимата и да го направи едно послушно оръдие в 
своите ръце, което щеше да му послужи в отвратителните 
му деяния. Затова всеки ден при младежа отиваше една де-



войка със специалната задача – да го завладее – и сърцето 
му да вземе, и ума му. 
 Ала доста трудности срещна довереницата на Атом-
ния пират. Разбира се, всичко стана така,защото не познава-
ха Йолик. 
 Когато удариха о камък, Атомният пират предприе 
друг ход – ходът на увещанията. И не само увещания, но и 
големи обещания имаше в думите му – пари, рай, жени, 
слава и какво ли не още. Обеща му дори и власт, макар че 
още не беше се сдобил с нея. Но, каквото и да правеше, 
Атомният пират не постигна никакъв успех в начинанията 
си. С Милена също не успя, но продължи упорито да търси 
нейната любов. И, както видяхте, в последната си среща с 
нея той не спечели нищо, но загуби, разбира се... 


