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 “Ym unvennec. Ymycady venneryd anyene зa. Neryd”. 
 Така гласеше шифрованата телеграма, получена от 
Фреди Саймънс в подводния център на “VEN”, намиращ се 
в Кулясен Фарт (Quляcen Farθ) – Морския град на Евектос 
Свобоен Ублесос. Преводът й е: “Влюбих се. Любовта ми 
върви добре. Нерид”. 
 Същия ден една от летящите крепости на Чери ката-
строфира над Атлантика. Атомни бомби нямаше на борда, 
но загинаха сто и осемдесет привърженика на пирата. 
 Следващата телеграма до Саймънс беше: “Vennenady 
tyacec ymyc”, което в превод означаваше: “Любимата ме це-
луна”. 
 Третата беше: “Vennenady antò tyacec ymyc”, т.е. 
“Любимата пак ме целуна”. 
 А същия ден Атомният пират изгуби и втората си 
крепост, която беше успял да си възвърне. 
 Последваха още няколко десетки подобни телеграми, 
всяка от които беше предшествана от взривяването на само-
лети, кораби или подводници. 
 После изведнъж “катастрофите” се прекратиха, а Йе-
оли Ейспуали отиде отново на разузнаване. Точно когато се 
канеше да си заминава, получи съобщение, че някой взри-
вил всичките самолети от авиацията на Атомния пират. Йе-
оли се направи, че е много разтревожен. Но по пътя получи 
още едно съобщение – всички подводници бяха унищожени 
от неизвестен враг. А когато Ейспуали пристигна, научи, че 
и корабите бяха унищожени. 
 Атомният пират беше останал, тъй да се каже, без 
оръжия. Нямаше ги крепостите му, с които да отвлича всич-
ко, което му беше нужно. 



 Няколко дена след краха на Чери, беше убит Куонди 
Фресси, най-верният помощник на пирата. 
 “BRYCYTO” се разтури, защото членовете му бяха 
всъщност членове на организацията “NERYD”. 
 Пиратът имаше само два хеликоптера и една подвод-
ница и един дворец, в който живееха около два милиона не-
гови “привърженици”. Но те бяха членове на “NERYD” и 
една нощ Чери, за да се спаси от гнева им, избяга с най-
сигурните си хора, петдесет на брой. 
 Личната подводница на пирата имаше доста големи 
размери и в нея се побраха двата хеликоптера. 
 След такава слава, Чери почти оставаше голтак. 
 Но войната не беше свършила... 
 


