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 Светослав успя да се разбере с Милена, макар и дос-
та трудно, защото не само той беше подозрителен, но и де-
войката отначало не му вярваше. Нейното недоверие посте-
пенно намаля, защото тя почувства благородството в душа-
та на този неин сънародник. Чистата душа си проличава и 
Светослав видя в лицето на Милена една жертва на Атом-
ния пират. Макар че много се двоумеше, младежът най-
сетне се реши да се разкрие пред Милена, макар че риску-
ваше много. 
 Когато двамата вече си вярваха един на друг, Свето-
слав и Сани започнаха да действат. Измежду пленниците 
завербуваха много, като уж работеха за Атомния пират. Но-
вовербуваните бяха подчинени на двамата и затова нямаше 
опасност да послужат на пирата. 
 Светослав успя да се свърже и с Йолик. Двамата се 
разбраха бързо – за това послужи и писмото на Милена, в 
което тя даваше препоръки за Светослав пред любимия си. 
Все пак, у Йолик остана малко недоверие, но то скоро се 
изпари, защото видя и Пенри Пуалди, с когото се познаваха 
от Евектос Свобоен Ублесос. Пуалди му обясни плана на 
действие срещу Атомния пират и така здравото ядро на 
“най-верните” хора на пирата стана непоклатима опора за 
борба срещу самия него. 
 В подземния завод бяха разкрити всички шпиони на 
Атомния пират, защото те бяха започнали да докладват на 
Пуалди, който стана пръв помощник на пирата. И така, в 
завода останаха само пленниците, които скоро бяха запоз-
нати с плана за действие. 
 Атомният пират беше много доволен от работата на 
верните си хора. Откакто дойдоха новите двама с Пуалди, 



строителството на летящата крепост се ускори, а почти вси-
чки пленници бяха вербувани, дори и неподдаващият се 
Йолик. Пък и Милена не беше съвсем безразлична към оня с 
брадата. 
 Все пак, личните шпиони на пирата започнаха да на-
душват нещо нередно. Но скоро всичко се изглади и Атом-
ният пират се успокои съвсем. 
 Йолик беше написал едно хвалебствено слово за 
Атомния пират, което, ако се вникнеше дълбоко в замисъла 
му, не беше никак похвално. Но пиратът не разбираше от 
литература и не обърна внимание на цифрите убити хора, 
унищожени градове. А именно в тях се криеше страхотното 
обвинение. Тази книга беше отпечатана в огромен тираж и 
разпръсната из целия свят. Тогава и на слепите се отвориха 
очите и целият свят разбра същността на Атомния пират. 
 Така този убиец беше разобличен, без самият той да 
усети. Бяха го разобличили преди това самите негови прес-
тъпления, но те бяха тълкувани различно. Сега на всички им 
стана ясно кой е Атомният пират... 
 


