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 - Частиеренди реколем! 
 Тези думи подействаха на седящите в залата като 
взрив на бомба. Всички наскачаха, но разбраха, че градът се 
скриваше вече под земята. Конференцията не можеше да 
продължи повече при тези условия. Всички бяха възбудени 
и не бяха в състояние да кажат две разумни приказки. Ни-
кой не помнеше нито думите на Светослав, нито за същест-
вуването на Евектос Свобоен Ублесос. Всеки чуваше в соб-
ственото си съзнание двете злокобни думи: “Частиеренди 
реколем”. 
 Но след около час първата тревога отмина и всички 
започнаха да мислят трезво. В залата беше пуснат телеви-
зор, който осведомяваше участниците в конференцията за 
състоянието на повърхността. Атомният пират само кръже-
ше в небето. След това пусна някакви бюлетини и отлетя. 
На листовете беше написано на док ом бриасит (официал-
ният език на Евектос Свобоен Ублесос) следното: 
 “Моята сила е огромна. Аз съм неуловим вече за мо-
ите врагове, на които ще отмъстя страхотно. Подчинете ми 
се, докато не е станало късно! 
 Целият свят ще бъде мой или ничий! 
      Атомният пират” 
 Тези бюлетини бяха прочетени от ограничен кръг, 
защото бяха хвърлени на повърхността, а градовете бяха 
скрити под земята. Да излизат горе можеха само хора със 
специално разрешение. 
 Почти целият въздушен боен флот на Евектос Сво-
боен Ублесос беше изпратен по следите на пирата. 
 На следния ден конференцията продължи. Този ден 
говори Симон Бланк, който изобличи отвличането на умове 



в Евектос Свобоен Ублесос. След него взе думата и Йолик. 
Той беше разбрал вече всичко и, разочарован и излъган в 
надеждите си,  той подкрепи напълно Светослав. И, като 
разбиращ от литература човек, отрече едностранчивите 
произведения на писателите от Свобоен Ублесос, а с това 
той доказа, че крайностите в идеологията водят до крайнос-
ти в литературата. 
 Пенри Пуалди взе думата, когато се закриваше кон-
ференцията и, за обща радост на участниците от другите 
страни, той също се отрече от неправилната идеология на 
Евектос Свобоен Ублесос. Той пръсна в залата една книга, в 
която много художествено беше описал вътрешната и вън-
шната борба на един жител на своята страна до неговото 
духовно израстване. 
 И, може би, това беше самият Пуалди... 
 


