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 Новата летяща крепост на Атомния пират скоро ще-
ше да бъде завършена. Тя беше по-малка по обем от първа-
та, имаше освен реактивните двигатели и свръхзвукови. 
Корпусът беше по-удължен. 
 Лично Атомният пират ръководеше последните мон-
тажни операции. Пенри Пуалди, който минаваше за много 
вещ в самолетостроенето, даваше напътствия, проверяваше 
дали монтирането е добро или пък подканваше монтьорите 
да работят по-бързо. 
 Атомният пират беше изключително доволен и в 
прекрасно настроение. Скоро светът щеше уплашен и стъ-
писан да се покори пред голямата му сила – нито една раке-
та не би могла да уцели новата летяща крепост, нито един 
човек не би могъл да му се опълчи. Той се чувстваше като 
цар, като император, дори като бог. Представяше си вече, че 
командва целия свят, че милиардите хора са в негова власт, 
а той е най-висшестоящ. По-горен от него няма. 
 Завладян от тези отвратителни мечти, Атомният пи-
рат не усети как се качи в кабинета си. Бронираната врата се 
самозаключи след него. Пиратът беше забравил, че светът 
все още не е негов, той дори не се съмняваше в покорността 
на хората. 
 А в същото време летящата крепост беше завършена. 
Всички се качиха в нея, готови да напусната това отврати-
телно леговище на Атомния пират. Тези, които се опитаха 
да го предупредят, бяха затворени. Всеки, който се опита да 
се съпротивлява с оръжие, беше обезоръжен и също затво-
рен. 
 Верните на Атомния пират бяха много малко. Оста-
налите бяха съмишленици на Сани и Светослав. 



 Но самият Атомен пират изчезна. Обиколиха целия 
завод, след това целия дворец, и най-накрая стигнаха до ка-
бинета му. Ала вратата беше заключена. Само личният те-
лохранител на пирата знаеше как се отваря отвън, но той се 
самоотрови, когато го затвориха. 
 Задумкаха по вратата, но тя беше двойна, бронирана 
и звукоизолирана. Тогава решиха да я взривят. Но и взривът 
не помогна, а само уплаши Атомния пират, който се скри в 
тайното си скривалище, неизвестно на никого. 
 След час, когато отвориха вратата на кабинета, не го 
намериха вътре. 
 Светослав и Сани решиха да взривят целия дворец и 
заложиха от специалния взрив на Атомния пират по всички 
кътчета на леговището. 
 По тунела-писта самолетът-крепост на Атомния пи-
рат беше изкаран на повърхността и, след като се издигна на 
около триста метра, от земята изригна някакъв мощен стълб 
от лед, бетон, железа и най-различни други късове. Дворе-
цът на Атомния пират беше взривен заедно със своя прите-
жател... 
 


