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 Един ден при Йеоли Ейспуали влезе непознат човек. 
Той каза на чист док ом бриасит: 
 - Е, господин Ейспуали. Не ме очаквахте тук, нали? 
 - Кой сте вие, моля? – запита учудено Йеоли, защото 
гласът му се беше сторил познат. 
 - Да, така си и мислех. Не е възможно да ме познаеш, 
но аз ще ти кажа кой съм – в ръката на непознатия блесна 
пистолет. – Аз съм Атомният пират. Сега позна ли ме? Ли-
цето ми е изменено, защото ми направиха пластична опера-
ция. Само ти ме знаеш сега с новото ми лице, но няма да 
бъде за дълго. 
 Ръката на пирата се изпъна и показалецът му натисна 
няколко пъти спусъка на безшумния пистолет. 
 Йеоли Ейспуали се търкулна окървавен на пода. 
 - Така се наказват предателите – каза Атомният пи-
рат и излезе. 
 Запъти се към дома на Пенри Пуалди. Беше го нау-
чил къде е. 
 След като излезе от жилището на писателя, зад себе 
си остави труповете на цялото семейство. 
 Следващата му цел бяха Йолик и Милена, но те не си 
бяха у дома. 
 Той седна в един ресторант и ги зачака. 
 А в същото време Йолик и Милена звъняха на врата 
с надпис “Penry eq Cavyecca Puaлdy”. 
 Никой не отваряше. 
 Изведнъж по улицата се чу сирената на Гражданска-
та охрана. Йолик и Милена изхвръкнаха на улицата. Покрай 
тях профучаха колите със сирени и се отправиха към центъ-



ра на Нуринонда. Йолик и Милена се качиха в колата си и 
се отправиха след Гражданската охрана. 
 Пред бюрото по издирване на Атомния пират се бяха 
събрали много хора. От толкова години в Евектос Свобоен 
Ублесос не се беше чувала сирена на Гражданската охрана.. 
А сега? Хората разбраха, че е нещо много сериозно. В Ну-
ринонда беше забранено да се вдига шум от осем до двана-
десет, дори и от органите на Гражданската охрана. А днес 
тази забрана се нарушаваше. Сутринта, когато всички бяха 
заети с работата си. Сигурно се беше случило нещо ужасно. 
И наистина. От Бюрото изнесоха окървавения труп на Йео-
ли Ейспуали. Няколко жени припаднаха. Милена изкрещя 
от ужас и щеше да падне, ако не беше Йолик да я задържи. 
 Изведнъж се чу нова сирена и една друга колона от 
коли летеше по улица “Робърт Джорджи”. 
 Не след дълго се разбра, че съпрузите Пуалди също 
бяха убити... 
 


