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 След извършените убийства в Евектос Свобоен Уб-
лесос станаха невероятни неща. От толкова години спокой-
ствието в свободната страна не беше нарушавано, жителите 
й не бяха виждали кръв и убити хора. Дори войната не успя 
да наруши дългогодишната тишина. 
 А сега – изведнъж три убийства! 
 Това беше ужасно! 
 Евектос Свобоен Ублесос престана да приема чуж-
денци, градовете се скриха под земята, цялата авиация, фло-
тът и войската на тази страна бяха изпратени в различни ча-
сти на Земното кълбо. Разузнавачите плъзнаха навсякъде. 
Нямаше град по планетата, където да не беше стъпил кракът 
на член на Гражданската охрана на ECU (Евектос Свобоен 
Ублесос). 
 Правителствата на всички страни отпуснаха огромни 
средства за издирване на Атомния пират. Гражданската ох-
рана беше подпомагана всестранно и навсякъде. „VEN” съ-
що действаше неуморно в крак с всички останали организа-
ции и служби. Търсеха Атомния пират. 
 Но той беше изчезнал! 
 Войната стана психологическа. Всички знаеха, че 
Атомният пират е някъде по Земята, но никой не знаеше къ-
де е. 
 А в същото време Пиратът събираше верни хора. 
Никой не можеше да разбере това, защото доктор Ървин 
Гордън организираше съюз на пострадалите от Атомния 
пират. Докторът умело привличаше всички, които симпати-
зираха на пирата, които никак не бяха пострадали от него и 
които имаха отрицателно отношение към мира. А такива 



хора имаше много. Повечето се знаеха помежду си и затова 
Съюзът растеше неимоверно бързо. 
 И докато ставаше тази скрита борба, хиляди градове 
по нашата планета биваха преустроявани така, че да се кри-
ят под земята. 
 Всички прогресивни хора работеха усилено по из-
дирването на пирата. 
 В ECU се строяха ракети, които бяха предназначени 
за изселване на земното население евентуално на Марс и 
Луната, където тази страна имаше уредени бази. В базите 
можеха да се укрият всички жители на Земята. 
 Определен кръг учени изследваше резултатите от 
опитите със Светослав и Сани. 
 Земята беше в трескава подготовка за една бъдеща 
неизвестност. Никой не знаеше какво можеше да се случи. 
Всеки очакваше най-лошото. Всеки очакваше войната. Вой-
ната с Атомния пират. 
 Тя беше започнала отдавана, но не беше свършила. 
 Нямаше ли да има край това тягостно положение? 
Нямаше ли тази война да свърши най-после?... 
 


