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 Все пак Симон Бланк грешеше, като мислеше, че 
Светослав е тръгнал да търси Атомния пират. Това вече бе-
ше работа на друга организация. А българският учен се за-
нимаваше с някакви странни изследвания. Пенри Пуалди 
едва го спечели за тази кауза след двумесечни преговори. 
Със Сани беше по-лесно, защото той нямаше какво да губи 
– опитите бяха опасни, не че се състояха в изпробване на 
някакво страшно оръжие, напротив, бяха против оръжията и 
имаха за цел да докажат на човечеството, че може да се жи-
вее под вода така, както се живее и на повърхността на Зе-
мята. 
 Светослав и Сани заживяха в един добре обзаведен 
подводен дом и се изхранваха от собствените си ловувания 
под вода. Щяха да живеят в този дом две години, без да из-
лизат на повърхността. Животът им беше под наблюдение 
на Uceoquляcen Ecobrem (Усеокулясен Есобрем) – Подвод-
ния център, намиращ се в Кулясен фарт. 
 Всички беше в пълна тайна. Подводният дом беше 
известен само на тези, които живееха в него, и на още ня-
колко души, които ръководеха изследванията. 
 В Центъра имаше няколко телевизора, които бяха 
специално за наблюдение на двамата учени, живеещи в 
подводния дом. Имаше пряка радио и телефонна връзка, а 
освен това всички уреди, показващи съдържанието на въз-
духа в помещенията, където работеха и живееха Светослав 
и Сани, бяха свързани и дублирани с други, намиращи се в 
Центъра. 
 В подводния дом и около него се правеха най-
различни експерименти. Двамата учени се справяха отлично 
с работата си, спазваха режима и благодарение на това не 



усетиха силно промяната. Те не бяха тренирани за тази обс-
тановка и именно в това се състоеше опитът – да се разбере 
колко могат да издържат нетренирани хора в подводни съо-
ръжения, в случай на някаква голяма опасност, грозяща чо-
вечеството. 
 В началото опитът потръгна добре, всичко беше 
нормално, нямаше нищо обезпокояващо. 
 В същото време Мари не оставяше на мира нито 
Пенри Пуалди, нито Фреди Саймънс, нито баща си. Елене 
Гюнтер беше разбрала, че и Сани е изчезнал и затова също 
безпокоеше Фреди, който най-после избяга от Евектос Сво-
боен Ублесос и се скри в Quляcen farθ. 
 Но трябваше пак да се върне, защото един пътничес-
ки самолет беше изчезнал неизвестно къде... 
 


