
 
VIII 

 А в същото време Фреди Саймънс седеше в един от 
подводните домове на Кулясен Фарт и следеше движението 
на “Превимерарс”. Подводницата на Атомния пират упори-
то обикаляше около непристъпните брегове на Евектос 
Свобоен Ублесос. Фреди искаше този път на всяка цена да 
залови жив Атомния пират и затова не бързаше да потопява 
подводницата. А и не искаше да се влиза в бой с пирата, за 
де не се дадат излишни жертви. Сега Саймънс просто не 
знаеше как да постъпи. Двоумеше се. Размишляваше. И ни-
що не му идваше на ума. Да потопи “Превимерарс” беше 
най-лесно, но Чери му беше нужен жив. Трябваше да бъде 
осъден от цялото човечество за чудовищните му престъпле-
ния. Бяха решили с Пенри Пуалди да организират междуна-
роден процес, на който щяха да бъдат изправени Атомният 
пират и привържениците му, за да им се иска отговорност за 
всички ужаси, извършени против човечеството. Най-после 
Фреди Саймънс реши подводницата на пирата да бъде зало-
вена със стоманена мрежа. 
 Но докато Саймънс размишляваше върху това, “Пре-
вимерарс” пое курс в неизвестна посока. Лазерните оръжия 
лесно можеха да застигнат пирата, но Фреди забрани да се 
стреля. 
 Веднага след “Превимерарс” потеглиха няколко под-
водници на Евектос Свобоен Ублесос. 
 Йеоли Ейспуали беше изпратен в центъра на “VEN”, 
за да мобилизира всички сили на организацията, която беше 
станала най-влиятелната международна организация. Тя 
беше призната от всички страни на Земята и ръководеше 
международния политически живот. 



 Думата на “VEN” беше силна и неоспорима, защото 
в нея се криеше мощта на цялото прогресивно и миролюби-
во човечество. 
 И един ден “Превимерарс” попадна в клопката, уст-
роена от десет подводници на Евектос Свобоен Ублесос. 
 Но Атомният пират не беше открит между заловени-
те в подводницата. Къде беше изчезнал? Съратниците му 
мълчаха. 
 В целия свят започна акция по издирването на пира-
та. Чери трябваше да бъде заловен, осъден и наказан за ог-
ромните си, чудовищни престъпления. 
 Атомният пират беше обявен за престъпник № 1 на 
човечеството. Всички честни хора бяха призовани от Фреди 
Саймънс по Международното радио да се включат незабав-
но в издирването на Чери. 
 


