
 
IV 

 Елене Гюнтер остана с Мари Бланк в Евектос Свобо-
ен Ублесос и там двете девойки се записаха в университета. 
Елене започна да следва подводна зоология – това беше 
специалността на Сани, когото тя толкова много обичаше и 
желаеше на всяка цена да го спечели, а Мари започна да 
изучава док ом бриасит и литературата на Евектос Свобоен 
Ублесос. Там щеше да учи и Милена, приятелката на Йолик. 
Тя беше записала архитектура. 
 По време на войната всички градове на Евектос Сво-
боен Ублесос бяха скрити под земята. Никакъв враг не мо-
жеше да проникне в подземния свят на тази страна. Такива 
градове се строяха на местата, където е имало други градо-
ве, но разрушени от Атомния пират. Строяха ги под земята, 
но с помощта на архитекти, инженери и конструктори от 
Евектос Свобоен Ублесос. Стотици градове бяха възстано-
вени близо до старите им места още по време на войната. 
 Мощната коалиция на “VEN” беше спечелила целия 
миролюбив и свободолюбив свят на своя страна. Думите 
“вòрес”, “емосоèмен”, “нуèа” бяха символ на свободата и 
борбата срещу Атомния пират. 
 В същото време младежите, пленници на Атомния 
пират, образуваха една тайна организация, която помогна 
много в борбата срещу Чери. Името й беше “NERYD” (от 
началните букви на “nuryn” [нурùн] – светлина, “estryoteo” 
[естриотèо] – мечта, “ruanneo” [руаннèо] – твърдост, 
“yncyлyn” [инсилùн] – мъжество и “damotèa” [дамотеа] – 
волност). 
 Организацията “NERYD” набра членове за “BRY-
CYTO”. Водач на “NERYD” всъщност беше помощникът на 
Куонди Фресси – Йèоли Èйспуали. Шефът на “BRYCYTO” 



дори и не подозираше, че под името на неговата организа-
ция се крие друга – нелегална, която, вместо да служи на 
Чери, служеше на враговете му. 
 А Йèоли Èйспуали се свърза лесно с Фреди Саймънс, 
защото беше изпратен на разузнаване. След изпитанието, на 
което беше подложен Ейспуали, членовете на “VEN” може-
ха да вярват на помощник-шефа на “BRYCYTO”. 
 След като взе доста лъжливи сведения, Йеоли Ейспу-
али замина за леговището на Чери, където неговият госпо-
дар – Атомният пират, го очакваше с нетърпение. 
 А от този ден започна операцията “Любов” (на док 
ом бриасит “VENNERYD” – наименованието е получено 
при сливане на имената на двете организации – “VEN” и 
“NERYD”). Но, естествено, любовта на участниците в нея 
не беше към Чери, а към мира и свободата... 
 


