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 Мари и Елене не можеха да се успокоят. Нямаше да 
видят любимите си цели две години. Две години! О, колко 
тежко беше на девойките да свикнат с тази мисъл. Дори не 
можеха да се примирят с нея, з трябваше да свикнат. 
 В света отново се чу името на Атомния пират. Отно-
во неговите престъпления покъртиха душите на честните 
хора по света. 
 А Светослав и Сани бяха изчезнали. 
 Дали това не беше свързано с Атомния пират? А ако 
бяха загинали? О, не! Те не могат да загинат. Не трябва да 
загинат! Не, не трябва! 
 Мари и Елене страдаха. Страдаха, защото обичаха, 
но и се гордееха със своите възлюбени. 
 Светослав също си мислеше за Мари, но Сани дори и 
не подозираше, че Елене Гюнтер е влюбена до ушите в него. 
Той обичаше някога Мари, но се мъчеше да я забрави. Зна-
еше, че тя принадлежи на друг. Не, не тя, а сърцето й. И то 
не на кого да е, а на Светослав. Сани уважаваше младия 
българин и не желаеше да го огорчи, като се натрапва на 
любимата му. Но дори не се и сещаше за горката Елене. А 
тя го обичаше толкова силно. 
 Но от тази любов страдаше и Фреди Саймънс, който 
ръководеше бюрото по издирване на Атомния пират, чието 
седалище беше в град Тамеа. Двете девойки бяха научили за 
завръщането му в Евектос Свобоен Ублесос и започнаха пак 
да го безпокоят. 
 Фреди Саймънс, макар и с доста здрави нерви, вече 
не издържаше. Затова извика Йеоли Ейспуали от Центъра 
на “VEN” и го помоли да поръководи малко Бюрото, за да 



се спаси от настоятелните влюбени. Саймънс замина за Ев-
ропа и оттам продължи борбата срещу Чери. 
 В Европа Фреди се срещна със Симон Бланк, който 
беше станал председател на “VEN”. Разговаряха дълго за 
много неща. Разбира се, най-много за Атомния пират. Сега 
Чери беше изчезнал пак някъде, но навярно се подготвяше 
за нов удар срещу света. 
 Най-после стана дума за Мари. Фреди се оплака, че 
не го оставяла на спокойствие и все го питала къде е Свето-
слав. 
 - Обичат се много – каза Бланк. 
 - Да, но сега дългът към човечеството стои над лю-
бовта – Фреди намекна за службата на Светослав. 
 Симон Бланк не знаеше за Подводния център в Ку-
лясен фарт и неговите изследвания и затова все още беше с 
впечатление, че Светослав е изпратен от Бюрото  по издир-
ване на Атомния пират някъде по следите на пирата. 
 - Все пак, Центърът на “VEN” трябва да знае къде е 
той – Бланк се помъчи да отвори устата на Саймънс. 
 - Той не е изпратен от Бюрото. Ако работеше в Бю-
рото, “VEN” също щеше да знае къде е. Затова не ме питай-
те – гласеше твърдият отговор... 
 


