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 - Но защо съм им потрябвал? – запита Сани, но този 
път по-живо. 
 - По-скоро аз трябваше да говоря с вас, затова ви 
търсеха – обясни му Пенри Пуалди. 
 - Вие да говорите с мен? – зачудено го изгледа Сани. 
 - Да, и добре, че ви намерих. 
 - А в какво ще се състои разговорът ни – заинтересу-
ва се зоологът. 
 - Ще ви кажа, но нека всичко си остане между нас – 
започна Пенри Пуалди. – Разбрах, че сте ръководител на 
наказателната експедиция и аз обещах да ви покажа къде се 
крие Атомният пират. Но не в това е работата. Аз зная, че 
вие сте човек на науката и въпреки това сте хванали оръжи-
ето. Знам също, че сте загубил всички свои близки и нямате 
щастие. А в нашата страна нещастен човек не може да се 
намери. Знам, че сте израснал в друга среда, че сте възпитан 
по друг начин, но съм сигурен, че няма да се откажете от 
щастието, когато сте го изгубили и го намерите пак. Знам 
също, че вашето научно дружество е фалирало и че сте ос-
танали без работа и без средства. Знам и че Световната 
Академия на науките иска да ви привлече – вас и вашите 
колеги. Но те сега са в нашата страна и не мислят повече да 
се връщат в Европа. В нашата страна дружествата не фали-
рат, защото там няма пари и защото нашият строй е такъв. 
Ако цялата Земя тръгне по нашия път, вярвам че няма да 
сгреши. Тогава човечеството наистина ще бъде щастливо. 
Ще има всичко нужно, но парите няма да съществуват. 
Всички хора ще се отдадат на творчески труд, но без някой 
да ги смущава. Няма да има Атомни пирати и фалирали 



дружества, всички неоткрити неща ще бъдат открити по-
лесно, а хората ще живеят кат в рай. 
 - Явно, вие искате да ме привлечете за вашата кауза – 
усмихна се иронично Сани – и, разбира се, аз съм съгласен с 
вас по много въпроси, които ми изяснихте сега, но не мога 
да се съглася, че всичко ще бъде идеално и то така извед-
нъж. А след това идеално общество какво ще има? Нали в 
света има еволюция и еволюцията не може да се спре – ще 
бъде в противоречие с природните закони, ако спре. А както 
вие ми обяснихте, развитието на човечеството ще спре до 
една точка. Искате да кажете с това, че ще започне регене-
рация, или? 
 - Вие не ме разбирате правилно. Човекът ще си се 
развива – помъчи се да обясни Пуалди. 
 - Но обществото няма, така ли? – погледна го упори-
то Сани. 
 - Обществото ще бъде развито. 
 - Наистина, много ви куца в представите – каза Сани, 
слизайки от автобуса. – Щом се развива човек, развива се и 
обществото – не може едното вечно да стои на едно ниво, а 
другото да се развива... 
 


