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 Светослав научи за посещението на Пенри Пуалди у 
Мари, но не й каза, че не го е пращал 
 На втория ден от идването на Мари и Елене в Свобо, 
Светослав се свърза по телефона с базата, където беше нас-
танена експедицията на Бланк, но оттам му съобщиха, че 
Симон е заминал за Свобоен Ублесос преди няколко дни, 
точно тогава, когато Мирче Краевич отлетял при жена си. 
Пенри Пуалди го бил поканил. 
 Младежът разбра, че Симон Бланк е отвлечен, тъй 
като Пуалди не беше ги известил за пристигането му. Но 
Светослав запази откритието си в пълна тайна, за да се уве-
ри напълно. Още същия ден той проследи Пенри Пуалди и 
видя, че не отиде в дома си, а влезе в друга сграда. След ка-
то излезе, палеонтологът се вмъкна в асансьора, който го 
откара в един обширен апартамент. Една красива девойка 
излезе отнякъде и го попита нещо на неразбираемия си език, 
но след като разбра, че Светослав не разбира, го запита на 
английски кого търси. 
 - Вие ли живеете тук? – учуди се младият българин. 
 - Не. Вие приятел ли стена Пуалди? – заинтересува 
се девойката. 
 - Да, и помислих, че той е тук. 
 - Той току-що излезе. 
 - Е, щом е излязъл, и сам ще си свърша работата. 
Трябва да видя човека, който живее тук. 
 - Той излезе с Пенри Пуалди. 
 - Вие лъжете. Заведете ме при него. 
 - Няма нужда! Аз чух – от една врата се появи Симон 
Бланк. 



 - Охо! Приятелят Пенри Пуалди се занимавал с коле-
кциониране на учени! – извика Светослав. 
 - Да, познахте – каза Бланк, – а пък тази приятелка 
ме охранява. 
 - Охранява ви, да не би да избягате! Я виж ти! Каква 
грижа за хората, която съществува само в Евектос Свобоен 
Ублесос! – усмихна се иронично младежът. – Значи, сега ще 
погодим един много весел номер на нашия общ приятел 
Пенри Пуалди. Хайде, елате с мен, ще ви заведа на по-
сигурно място. 
 - Той не може да излиза оттук! - извика девойката и 
изтегли пистолет. 
 Светослав го издърпа от ръката й, отвори вратата и 
излезе, съпровождан от Симон Бланк. 
 - Чакайте ме! И аз ще дойда с вас, защото Пуалди ще 
ме изгони от страната - извика девойката. 
 - Няма смисъл. Ние ще го откажем – отвърна й весе-
ло Светослав и затвори вратата на асансьора... 
 


