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 Фреди Саймънс разбра, че науката трябва временно 
да се остави настрана, докато димяха военните пожари. 
Вместо да се съсредоточават върху опити в подводна среда, 
те трябваше да насочат цялото си умение и всички знания за 
сразяването на Атомния пират. Фреди се завърна в ECU от 
опожарената Европа. Ужасните картини го бяха покъртили. 
Той беше доста разстроен и само Светослав и Сани можеха 
да му вдъхнат нови сили. Затова той прекрати опитите на 
Подводния център и Светослав и Сани се завърнаха на су-
шата след десетмесечното си пребиваване под вода. 
 - Положението е критично – каза им Саймънс. – 
Трябва, а и сме задължени да направим нещо. Вече толкова 
време това чудовище пролива кръв и унищожава природата 
и цивилизацията. 
 - Как е разузнаването? – запита Сами. 
 - По следите му са. Довечера ще получим съобще-
ние. 
 - Много късно се мобилизирахме както трябва – тъ-
жно поклати глава Светослав. – Когато един цял континент 
е пустиня! 
 - Да, късно е, но не трябва да става и по-късно – 
твърдо заяви Саймънс. 
 - А въздушните сили на охраната готови ли са? – за-
интересува се Сани. 
 - В пълна бойна готовност са не само те, но и всички 
военновъздушни сили на ООН. Вчера са свалени хиляда 
бомбардировача с инициали „ЧR” – осведоми ги Фреди. 
 - А базите им не са ли открити? 
 - Не. 
 - Пак ли са в Антарктида. 



 - Там са, но целият материк е превърнат в непревзе-
маема крепост. От вчера го подложихме на щателен ракетен 
обстрел. Надяваме се да нанесем съкрушителния удар след 
усилената ракетна подготовка. 
 Тогава Светослав каза: 
 - А как ще заловим Пирата? 
 - Това е най-трудното, наистина. 
 - Ако не го хванем, ще стане както преди. 
 - Този път цялата Гражданска охрана на ECU ще 
участва в акцията за залавянето му на място. Разузнавател-
ната служба на ООН ще бъде подкрепена от „VEN”, 
„NERYD” и Бюрото, а също така и от много доброволци. 
 - Този път ако ни се изплъзне, със света е свършено – 
заяви Сани. 
 - Да, така е – съгласи се Фреди, – затова утре трябва 
да проявим целия си опит, за да го заловим. 
 И така започна великата и свещена офанзива на про-
гресивното човечество срещу чудовището Чери. 
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