
 
IX 

 Сани замина внезапно за Евектос Свобоен Ублесос. 
Никой не разбра защо зоологът трябваше да напусне Евро-
па. 
 Но ето каква беше причината. Сани получи телегра-
ма от Фреди Саймънс по много спешна работа. 
 След няколко дена Сани се върна, но нищо не каза 
нито на Симон Бланк, нито на Светослав. Сани постъпваше 
тайнствено, както при повечето случаи, когато действаше 
сам. Но това беше негова тактика. Да се разприказва наляво 
и надясно какво върши не беше присъщо за него. Въобще, 
той мразеше да говори излишно, изказваше се по възмож-
ност по-лаконично. 
 Светослав не познаваше подводния зоолог зле и за-
това не го попита къде е бил през тези няколко дена, а нап-
ротив, предложи му да се поразходят по черноморското 
крайбрежие. Сани, разбира се, отказа, защото се оправда, че 
морето му било омръзнало вече. 
 Палеонтологът го остави и също замина внезапно за 
някъде. 
 Къде изчезна той, приятелите му не разбраха, и два 
месеца Светослав сякаш беше потънал вдън земя. 
 Върна се посърнал, доста отслабнал, а косата му бе-
ше пораснала още повече, беше си пуснал брада и мустаци. 
Приятелите му не можаха да го познаят. Той постоя някол-
ко дена при Симон Бланк и изведнъж пак изчезна, но този 
път със Сани. 
 Симон Бланк се досети, че те търсеха Атомния пи-
рат. Дъщеря му се беше отчаяла, че Светослав не й беше 
писал доста време. Тя си мислеше какво ли не и баща й 
трябваше да я успокоява всеки ден по телефона. 



 Но един ден Мари отиде при Пенри Пуалди и му каза 
направо: 
 - Кажете ми къде е Светослав. 
 - Не мога да ви кажа. От това зависи съдбата на чо-
вечеството. 
 - Така ли? А защо той не ми го каза? 
 - Той не трябва да разгласява на всеки какво върши. 
 - А аз нима съм... 
 - Вие сте жена. 
 - Какво от това? 
 - Трудно ще запазите тайната. 
 - Толкова ли голяма е тази тайна? 
 - Казах ви, че от нея зависи съдбата на цялото чове-
чество. 
 - А колко време няма да го видя? Поне това няма ли 
да ми кажете? 
 - Две години. 
 - Боже господи! 
 - Трябва да свикнете с тази мисъл. Щом го обичате, 
ще понесете всичко... 
 


