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 Членовете на “BRYCYTO” намаляваха с всеки изми-
нат ден. Като че ли се стопяваха. Клубовете му в различните 
градове изчезваха един след друг. Атомният пират се обез-
покои много. “BRYCYTO” му вършеше добра работа, а сега 
изведнъж – замлъкна. 
 Шефът на “BRYCYTO” Куонди Фресси седеше в 
креслото срещу Атомния пират и се люлееше. 
 - Значи така – каза пиратът – не можеш да откриеш 
вече нито един член на “BRYCYTO”. Не мислиш ли, че 
много кратък беше животът на твоята организация? 
 Куонди Фресси се усмихна злобно: 
 - А знаеш ли, Чери1 (така той наричаше пирата, и ние 
също ще си позволим да употребяваме това име, когато го-
ворим за него), че има една друга организация. Стопроцен-
тово съм сигурен, чене си чувал за нея, но тя сякаш погълна 
нашите хора. Името й е “VEN”. 
 - Кой е ръководителят й? 
 - Фреди Саймънс. 
 - Какво! Оня дето го изгониха от Евектос Свобоен 
Ублесос? Хм! Тоя негодник! 
 - И той те нарича със същото име. 
 - Трябва ми жив! А кои са по-известните му помощ-
ници? – пиратът барабанеше нервно по един автомат върху 
масата. 
 - Светослав Петров... 
 - А-а! Фреди Саймънс не ми трябва! Доведете ми то-
зи негодник! 
 - И Сани е там. 
 - И него! – изрева Чери. 
                                                 
1 Чery – фантом (doq om bryacyθ) 



 - И Пенри Пуалди. 
 - А-а! – изстена в безсилна ярост пиратът и удари с 
автомата по масата. 
 - По-спокойно! По-спокойно, Чери. Има още позна-
ти, макар и не много приятни като предните – злобната ус-
мивка на Куонди Фресси не падаше от лицето му. – Там е и 
Йолик. Сещаш се за него. По-скоро за мадамата му! 
 - Стига! Тримата, които ти казах – тях доведи, а Йо-
лик и Саймънс – застреляй. 
 - Да бъде волята ти! – поклони се Фресси и излезе. 
 Но сметките на Чери бяха криви. Саймънс беше взел 
всякакви предохранителни мерки за сигурността на органи-
зацията. Пенри Пуалди, макар че преди му беше враг, сега 
беше най-добрият му помощник. Всъщност Евектос Свобо-
ен Ублесос беше започнал да финансира и поддържа орга-
низацията “VEN”. Завоят в политическия курс беше напра-
вен на време и тази страна беше наистина твърда опора на 
“VEN” и въобще на борбата срещу пирата. С помощта на 
най-съвременната техника, “VEN” гледаше по телевизията 
главната квартира на Атомния пират, макар че той дори и не 
подозираше... 
 


