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 Пенри Пуалди беше изморен от тази война. Той, като 
всички миролюбиви хора, ненавиждаше това безсмислено 
унищожение на хората и вековната култура. След като се 
беше отърсил от погрешните си схващания, той, след дълги 
съвещания, беше принудил и другите политически дейци в 
Евектос Свобоен Ублесос да разберат истината. 
 И същият ден, когато никой не подозираше в каква 
опасна близост с Евектос Свобоен Ублесос се намираше 
Атомният пират, Извънредният съвет на тази страна реши 
да бъдат щателно претърсени всички морета и океани с го-
лямата флота от атомни подводници и военни кораби. 
 Савиесса Уемпиандори, съпругата на Пенри Пуалди, 
една от най-големите поетеси на Евектос Свобоен Ублесос, 
замина за Европа, където щеше да участва в един фестивал 
на поезията. 
 Светослав и Сани използваха този случай и също за-
минаха за Стария свят. Там двамата учени се срещнаха с 
току-що завърналите се от изследвания под водата участни-
ци в експедицията на Симон Бланк. Пит Стендсън беше във 
възторг, че вижда младия палеонтолог. 
 Е, как си, братле? – извика зоологът с гръмкия си 
глас. – Да не би да си открил скелета на Атомния пират? 
 - Де да бях го открил, ама по него има още месо – 
отвърна Светослав. 
 - Ние ще го смъкнем! – извика възбудено Пит. 
 - Кой го знае къде се подвизава сега – намеси се Са-
ни. 
 - Ще го намерим! – разпали се още Стендсън. – Къде 
ще отиде! Ще го намерим, ако ще и в Марианската падина! 



 - Не съм сигурен, че ще го намерим там – пошегува 
се Светослав, - защото подводницата му не гази плитко. 
 - Ще прогази! 
 - Може и да загази! 
 - По-лесно ще го спипаме тогава! 
 - Ако не са го спипали досега. 
 Разпаленият разговор щеше да продължи още дълго, 
ако отнякъде не се появи Симон Бланк, който заговори за 
съвсем друго: 
 - Как е Великата свободна държава? Чух, че са се 
осъзнали. 
 - Да, вярно е – отговори Светослав, - но има нещо, 
което не мога да разбера. Как с такава могъща техника не 
могат да стигнат Слънцето. 
 - Ще го стигнат – каза Бланк. – Нуринонда е в подс-
тъпите му. 
 - Ами! Пенри Пуалди е вече на него – извика Пит 
Стендсън. – Четохте ли новия му роман? 
 - Аз твърдя, че е бил на слънцето, защото умът му се 
е опекъл – злъчно подхвърли Сани. 
 И така, разговорите продължиха до късно през нощ-
та. Съжаляваха само, че Фреди Саймънс не беше при тях. 
 


