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Войната с Атомния пират 
 
I 

 Слънцето залязваше кървавочервено, сякаш беше 
обляно в кръвта на милионите жертви на Атомния пират. 
 Големият град беше пуст. Жителите му го бяха изос-
тавили, за да намерят убежища в малките планински селца, 
заради които Атомният пират не би изхабил нито една 
атомна бомба, дори малокалибрена. 
 В града се скитаха бездомни животни и крадци, кои-
то бяха господари на изоставените полуизпразнени магази-
ни. 
 Но не само животните и джебчиите се разхождаха 
волно. Тук се ширеха и доверениците на пирата, които вер-
буваха, когото срещнеха. Когато някой им се възпротивеше, 
те безцеремонно го застрелваха и го оставяха да гние на 
улицата. 
 Слънцето залезе, спусна се тъмната нощ и погълна 
града. Никъде не светеха уличните лампи или прозорците 
на домовете. 
 Но в подземните барове стотици отчаяни до безумие 
пиеха и се спиртосваха, защото не виждаха повече смисъл 
да се живее. 
 Тази беше първата нощ, в която градът беше без жи-
телите си. Развратът и кражбите бяха заниманията на оста-
налите в него. 
 В един от хотелите все още имаше няколко души, 
неповлияли се от суматохата и ненапуснали града. 
 Между тези смелчаци бяха Светослав и Сани. 



 Какво търсеха те в този изоставен град в разгара на 
войната? 
 Те чакаха Фреди Саймънс, с когото имаха среща тук. 
Тримата учени бяха решили да организират дружество на 
научните дейци за борба с Атомния пират, наречено “Вòрес, 
емосоèмен, нуèа”, което значеше на док ом бриасит “знание, 
борба, мир”, съкратено “VEN” (Vorec, emocoemen, nuea). 
 Фреди Саймънс дойде на другия ден и доведе със се-
бе си три автобуса с учени, които наброяваха около сто и 
осемдесет души. 
 В салона на хотела се състоя учредяването на орга-
низацията “VEN”. В нея можеха да влязат всички учени, 
които искаха да се борят против Атомния пират. 
 В същото време, в салона на един друг хотел се ор-
ганизираше друго дружество, но то беше на привърженици-
те на Атомния пират. Нарекоха го “Бриасит сите тоен” (све-
тът е наш – Bryacyθ cyte toen), съкратено “BRY-CY-TO”. 
 “BRYCYTO” изигра най-отвратителната роля във 
войната. Изстъпленията на членовете на тази организация, 
които бяха най-ревностни поддръжници на престъпното де-
ло на Атомния пират, караха да настръхнат косите и на най-
храбрите. 
 Но “BRYCYTO” срещна “VEN”... 
 


