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 Атомният пират усети мощното разтърсване на дво-
реца си, почувства, че лети заедно с бронираното си скрива-
лище, и след миг изгуби съзнание от сътресението. 
 Всичко беше в страшен хаос, когато Атомният пират 
дойде в нормалното си състояние. Вратата на скривалището 
зееше нагоре, вместо да бъде отстрани, и в отвора се виж-
даше сивото небе на Антарктида. Пиратът почувства стра-
шен студ – климатичната инсталация, естествено, не рабо-
теше. Той намери някакви дрехи и, обличайки ги, разбра, че 
натъртен навсякъде – ужасно го болеше цялото тяло. Гос-
подарят на Земята беше наранен, безпомощен и зъзнещ от 
студ. Дори не знаеше какво точно се беше случило. 
 Най-после Атомният пират се измъкна през разбития 
вход на скривалището си и се огледа наоколо. Колкото сту-
дено да му беше, още повече тръпки го побиха, щом видя 
своя дворец, превърнат в развалина. Явно, че атомните бом-
би не бяха избухнали, защото мястото, където беше складът 
им, беше непокътнато. То беше и далеч от двореца, но ако 
се беше случило нещо, което би накарало бомбите да се 
взривят, то тогава цяла Антарктида би полетяла във възду-
ха. 
 Атомният пират стоеше зашеметен от втория удар – 
загубата на своите верни хора и на сигурното си убежище. 
 Изведнъж едно проблясване в замаяната му глава го 
накара да побеснее. Той се сети кой беше младежът с брада-
та, Това беше онзи, който беше стрелял по него в самолета! 
Ах, как сляпо е вярван той на онзи мошеник Пенри Пуалди. 
Той е бил от някое чуждо разузнаване, натоварен със зада-
чата да го унищожи. Атомният пират се мяташе, крещеше и 
блъскаше всичко наоколо, хвърляше, трошеше и риташе ос-



танките от двореца си, изпаднал в безсилна ярост, не ярост, 
а лудост. Устата му бълваха псувни и проклятия по адрес на 
всички хора, съжалявайки, че не е могъл да ги унищожи за-
едно с проклетата Земя; пяна се показа на устните му, а той 
продължаваше да реве като ранен звяр. 
 Когато се върна в равновесие, Атомният пират пак 
слезе в скривалището и откри в хаоса един гръбен реакти-
вен двигател, който не беше пострадал. Грабна от един 
шкаф автомат и чанта с патрони, след това се запаси с хра-
нителни припаси и отлетя по посока на една научна база в 
Ледения континент. Той трябваше да се снабди със самолет 
и да открие къде са кацнали враговете му с откраднатата му 
летяща крепост. 
 И отново зверското заговори в него и той хвърли от 
въздуха най-страшната закана към човечеството и Земята... 
 


