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 Атомният пират се качи на борда на единия от само-
летите и отлетя по посока на двореца си. След себе си той 
остави труповете на учените от “Ентарктик поул” и разру-
шената база. Той беше стрелял по невъоръжени и беззащит-
ни хора, но това, разбира се, не го беше смутило никак. 
 А сега, след като изненада десетина учени, той мис-
леше да изненада света. Естествено, не с приятна изненада. 
 Когато пристигна на мястото на разрушения си дво-
рец, в главата му имаше план как да отвлече поне една от 
летящите крепости, които сега се намираха на едно военно 
летище в Европа. Атомният пират зареди с бензин самолета, 
тъй като складът не беше взривен – там се намираха атом-
ните му бомби, бензинът, бактериологични оръжия, отровни 
вещества, огнестрелни оръжия и патрони и други средства 
за унищожаване. 
 Пиратът натовари няколко варела с бактериологично 
оръжие, приготви си защитно облекло и полетя към лети-
щето, където се намираха крепостите му. Страшни мисли се 
въртяха в главата му. Разбира се, за него те бяха сладостни, 
успокояващи. Това беше ненормалната психика на един 
убиец и престъпник. 
 Самолетът летеше над океана. Беше нощ, а пиратът 
не беше запалил сигналните светлини. Приготвени бяха 
картечници за всеки срещнат самолет. И първият не се заба-
ви и връхлетя върху самолета на Атомния пират. Но карте-
чниците спряха устрема му и го насочиха към разбушувалия 
се океан. 
 Тази нощ пиратът свали няколко пътнически самоле-
та. 



 Когато се развиделяваше, Атомният пират летеше 
вече над суша. Той знаеше къде са крепостите му, защото 
преди да  стане този негов провал, шпионите му бяха плъз-
нали навсякъде. И той предполагаше, че където е първият 
му самолет, там е и вторият му. Но се лъжеше. Втората ле-
тяща крепост беше в Евектос Свобоен Ублесос. 
 Скоро той прелетя над летището и видя единия са-
молет. Учуди се, като не видя и другия, но не му остана 
време за мислене, защото няколко военни самолета-
изтребители го обкръжиха. 
 Пиратът се направи, че ще каца, но насочи самолета 
право към земята. Тогава той изскочи през спасителния 
люк, облечен в защитно облекло, с противогаз и с реактивен 
двигател на гръб. 
 Транспортният самолет се разби на летището с целия 
си опасен товар. Заразата беше страхотна и за няколко ми-
нути всичко живо в района на катастрофата загина след 
ужасни мъки. 
 Пиратът се качи на летящата си крепост, на която 
личеше надписът “Чactyerendy Reqoлem” и пусна обеззара-
зяващата инсталация... 
 


