
 
XI 

 Атомният пират знаеше отлично, че докато е жив, 
войната ще продължава. А той желаеше да има повече кръв 
и повече разрушения. Желаеше да бъде владетел на Земята. 
Неуспехите му в последно време не го обезкуражиха, а нап-
ротив – озлобиха го до крайна степен и той реши на всяка 
цена да продължи войната със света, с всички средства да 
завладее или унищожи Земята. 
 Затова пиратът отвлече един пътнически самолет и 
принуди летците да го приземят в Антарктида. След това 
пътниците и екипажът бяха свалени на леда и разстреляни 
най-безмилостно от Чери. В своя куфар пиратът носеше ре-
активен двигател, който се поставяше на гърба. С него 
Атомният пират се отправи към Южна Америка и там откри 
един свой бивш привърженик. Той беше лекар и още когато 
живееше в двореца на пирата се беше специализирал да 
прави пластични операции. Чери го принуди да му направи 
пластична операция на лицето и след това го застреля. 
 След няколко дена изчезна още един пътнически са-
молет. 
 Този път Атомният пират беше платил на четирима 
професионални убийци и с тяхна помощ ликвидира охрана-
та на самолета и принуди екипажа да го приземят до първия 
отвлечен самолет. 
 С пътниците и екипажа пиратът и наемните му убий-
ци се справиха посредством автоматите. 
 Когато четиримата наемници пребъркваха джобовете 
на убитите, пиратът се освободи и от тях. 
 Така заизчезваха самолети от различни краища на 
планетата, докато броят им достигна двадесет. 



 Но един ден огромното гробище беше открито от ра-
зузнавателна експедиция. Потресаващата картина на около 
две хиляди убити се появи във всички ежедневници. Още 
същия ден изчезна един пътнически параход. 
 Никой не се съмняваше вече, че това е дело на Атом-
ния пират. 
 Един ден беше нападнато военно летище, но всички 
нападатели оставиха костите си, с изключение на един, кой-
то избяга с отвлечен изтребител. 
 Няколко дена след това от друго летище беше отвле-
чен тежък бомбардировач. 
 Явно Атомният пират се беше окопитил след пора-
жението си с “Превимерарс”. 
 Нямаше съмнение – войната с Чери не беше свърши-
ла... 
 


