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 Атомният пират не беше никак доволен от това, че 
съперниците му печелеха милиони привърженици. Но той 
все още беше безсилен да им направи зло – неговата нова 
летяща крепост се монтираше в подземния завод на двореца 
му, където работеха хиляди отвлечени специалисти. Между 
тях действаха много шпиони на пирата, които разкриваха 
заговорите, готвени от пленниците. Затова водачите на бун-
товете биваха навреме отделяни, а местата им се попълваха 
от нови пленници. 
 Но Атомният пират разбираше, че и той трябва да 
спечели привърженици на каузата си и затова реши отново 
да се опита с Йолик. Младежът отново беше атакуван от 
красивите служителки на пирата, но явно беше, че с такава 
съблазън не можеше да се спечели човек със силна воля. И 
не само волята крепеше Йолик, любовта му към Милена се 
разпали по-силно, когато се опитаха да го измамят с това, че 
Милена не го обичала и че принадлежала вече на Атомния 
пират. Младият поет стана по-твърд в отказите си, нищо не 
можеше да го подмами, не би се побоял и от смъртта. Какво 
представляваха тези платени красавици за него? Той се от-
вращаваше от тях. Представяше си, че змии се увиват около 
шията му, когато го прегръщаха, че пепелянка го кълве, ко-
гато го целуваха, и се потърсваше от неприятното чувство, 
обзело го по време на отвратителните нежности, с които го 
обсипваха довереничките на Атомния пират. Някои от тях 
се правеха на много отблъскващи, за да подчертаят чара на 
други, които се преструваха на онеправдани, нещастни или 
лудо влюбени в Йолик. 
 Това беше един кошмар за младежа, но и едно  каля-
ване на духа. 



 А в същото време, докато Йолик беше подложен на 
изкуствените ласки, Атомният пират тормозеше любимата 
му. Този изверг видя, че не може да спечели сърцето на Ми-
лена, затова реши да я унищожи психически. Пред очите на 
девойката се извършваха ужасни неща, които разстройваха 
нервната й система и тя често припадаше. 
 За ужасните дела на Атомния пират служеха безбро-
йните му пленници. Чрез гаврите над тях пиратът се гавре-
ше и над Милена. 
 Кошмарът на девойката беше много пъти по-страшен 
от този на Йолик. Любимият й дори не подозираше на какво 
душевно изтезание беше подложена Милена. Той не знаеше, 
че тя беше обект на ужасна гавра от страна на Атомния пи-
рат. 
 Докога щеше да продължи това мъчение? Кога най-
после щеше да дойде спасението за тези измъчени души?... 
 


