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 Симон Бланк научи, че дъщеря му е заминала за Еве-
ктос Свобоен Ублесос и много се разтревожи за нея. Той 
знаеше, че Светослав е там и се досети за какво е отишла 
Мари в онази далечна страна, но освен това си помисли и че 
двамата са решили да останат там, замаяни от идеите на 
Пенри Пуалди. 
 Всъщност, не беше така. Светослав и Сани бяха за-
минали направо за Евектос Свобоен Ублесос, за да участват 
в една международна конференция, свикана в град Тамеа, 
целта на която беше да се запознае светът със свръхсвобод-
ната страна. Сани беше решил да разобличи пред света иде-
олозите на Евектос Свобоен Ублесос и тяхната крайно уто-
пична теория. 
 Още на следващия ден след пристигането на Мари и 
Елене в Свобо, в град Тамеа започна конференцията.  На 
нея говореха най-изтъкнатите обществени дейци на Евектос 
Свобоен Ублесос, а именно: Самвираси Нáкри, Пхерисуи’ 
И, Пенри Пуалди, Керуаста Йеоси, Хсуаля ‘Иаи и много 
други. Най-после дадоха думата на чужденците и пръв от 
това се възползва Сани. След еднообразните и по почти ни-
що не различаващи се речи на домакините, думите на Сани 
предизвикаха утихване в залата, където беше възцарила 
скука и отегчение. 
 - Дами и господа, приятели! – започна Сани – Всички 
чухте преди малко какво казаха най-видните представители 
на свръхсвободното общество. Аз, както повечето тук, не 
намерих техните обосновки правдиви и основателни. Тях-
ната идеология лети във въздуха, защото няма корени, но 
дърво без корени не може да живее и къща без основи не 
може да има. Например, те твърдят, че в тяхната страна 



имало пълна свобода или свръхсвобода, нямало нещаст-
ни,онеправдани и така нататък. Но да си спомним случая с 
Фреди Саймънс, който беше най-безцеремонно изгонен от 
свръхсвободната страна. Нима за него имаше свобода да из-
каже мислите си свободно и да не пострада след това? Нима 
той беше изслушан от идеолозите на тази страна? Нима се 
вслушаха те в правдивите му думи? Не, защото тяхната сво-
бода има затваря очите, те имат капаци не само отстрани, но 
и отпред, те отричат по-нататъшното развитие на общество-
то, а се обявяват за най-прогресивни, като предлагат на вси-
чки страни да тръгнат по техния път. Нима ще се съгласи с 
тях някой здравомислещ човек? Не вярвам! – така Сани за-
върши сред бурните овации на участниците в конференция-
та. 
 А пък през това време Мари укоряваше Светослав за 
това, че не беше й се обадил, а той й обясняваше, че не е 
имал възможност и че направо от Антарктида е дошъл в 
Евектос Свобоен Ублесос, за да не закъснее за конференци-
ята. Но, все пак, той не спомена нищо, че е изпратил Пенри 
Пуалди, за да й съобщи... 
 


