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 Симон Бланк разбра, че в Антарктида сега не беше 
благоприятно за експедиции и затова реши да бъде органи-
зирана друга, подводна експедиция. За тази цел той реши да 
подготви сътрудниците си по подводно плуване и за други 
подводни манипулации. Хенри Уайт и Ричард Чрлзсън бяха 
професионални водолази и те станаха треньори на остана-
лите учени. Двамата бяха колеги на Сани и затова помолиха 
Бланк след завръщането на Светослав и Сани последният да 
бъде привлечен в тяхната група. 
 Хенри Уайт и Ричард Чрлзсън се заеха усърдно с 
подготовката. Всички, които не знаеха да плуват, бяха нау-
чени, и най-после започнаха тренировките с леководолазни 
костюми. 
 Въпреки че лекарят Жорж Майер не позволяваше да 
се прекалява, членовете стояха с часове под вода. 
 Мари Бланк беше останала сама след заминаването 
на Светослав и тъжеше много. За да не забележи това баща 
й, тя напусна базата, където се подготвяше експедицията, и 
замина за Париж. Тя се страхуваше много за любимия си, 
знаеше, че Атомният пират е много опасен и това я измъч-
ваше много. 
 Един ден в дома на Бланк пристигнаха Фреди Сай-
мънс и Гюнтер. Капитанът не можа да познае Мари – тол-
кова се беше изменило лицето й от душевните страдания. 
Той знаеше защо девойката е в такова състояние и реши да 
разнообрази живота й. Капитан Гюнтер каза на Мари, че ще 
е добре, ако отиде на курорт в Швейцария, даде адреса на 
семейството си, и още на другия ден Мари Бланк замина. 
Валтер Гюнтер съобщи на жена си и дъщеря си по телефона 



за пристигането на гостенката и те отидоха да я посрещнат 
на летището. 
 В лицето на Елене Гюнтер Мари намери добра прия-
телка. Дъщерята на Валтер Гюнтер беше с три години по-
малка от нея, но бързо намериха общ език. 
 Елене току-що беше завършила средното си образо-
вание и се подготвяше за заминаването си в Париж след ня-
колко месеца, за да следва в тамошния университет. 
 Дъщерята на Гюнтер беше много умно и културно 
момиче, с ясни представи за живота. Именно затова се 
сприятели бързо с Мари и разбра мъката й. Тя познаваше 
добре Сани и вярваше, че все някак ще се измъкнат от лапи-
те на Атомния пират. 
 А когато Мари разбра, че Елене е влюбена в Сани, 
толкова се зарадва, че я разцелува. Ето кой щеше да я спаси 
от ужасните задиряния на Сани! 
 Мари се успокои много, когато отиде в Швейцария. 
Чистият въздух, климатът и приятелството на Елене, въз-
върнаха силите и вярата й. Тя сега вярваше, беше сигурна и 
то напълно, че Светослав ще се върне... 
 


