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సీక్రెట్ ఏజెంట్ మిస్టర్ షాడో
1

యాకిిలేటర్ మీద క్నలు నొకిు పట్టాడు శ్రీకర్ . గాలిలో ఎగురుతున్ాట్లు
పరుగులు తీయసాగింది బ్లు అింబాసిడర్. ఎదురు వచ్చిన్ వాహనాలన్నా
ఖింగారుగా పకుక్క తొలగ దారి యివవసాగాయి. ట్రాఫిక్ క్ననిస్టాబుల్ి బ్లు
అింబాసిడర్ నింబరిా నోట్ చేసుక్కింట్లనాారు.
అవేమీ గమనిించే సిితిలో లేడతను. దృష్టా రోడుా మీద లగామై వున్ాది.
చేతులు యాింత్రికింగా స్టారిింగ్ని కింట్రోల్ చేసుునాాయి. క్నర్ార్ిలో టర్ా
ఐన్ప్పుడల్లు తలుకిిందులు అవుతుిందేమో అనిపించేటింత వేగింగా పోనిసుునాాడు.
సి.ఐ.బి. హెడ్ క్నవర్ార్ి నుించ్చ సింట్రల్ గవర్ామింట్ ఆఫీసర్ి క్నవర్ార్ి
చేరుకోవట్టనికి సరిగాా పది నిమిషాలు పట్ాింది.
క్నవర్ార్ి నింబర్ థర్టావన్ మిందు న్డన్ బ్రేక్తో ఆపాడు. దుము తెర్ల
మధ్య ఆగపోయిింది అింబాసిడర్.
డ్రాయిింగ్ రూమ్లో కూరుిని 'ఫెమినా' చదువుతున్ాది బిిందు. క్నరు
మోత విని కర్టాన్ తొలగించుకొని బయటక్క వచ్చిింది.
ఇింజన్ న్యయట్రన్ లోనే వుించ్చ కిిందికి దిగుతునాాడు శ్రీకర్. బిిందును
చూడగానే ఒక క్నలు లోపలే వుించ్చ డోర్ పట్లాకొని నిలబడిపోయాడు.
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సి.ఐ.బి. జూనియర్ ఏజింట్ శ్రీకర్ గురిించ్చ - “ ది గర్ు ఫ్రిం సి.ఐ.బి., కిస్ కిస్ కిల్ కిల్,

ఎససిన్మింట్ లవ్ బర్ా, డైన్మైట్ డోరా” మొదలగు న్వలలోు వివరిించబడిింది.
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“కమాన్ సిసార్.... హర్రీ.......” అని అరిచాడు.
“ఏమిట్ శ్రీకర్.... ఎిందుకీ హడ్డవుడి?” న్వువతూ క్నరు దగారికి పోయిింది
బిిందు.
స్టారిింగ్ మిందు కూరుిని ర్టిండో డోర్ ఓపెన్ చేశాడు శ్రీకర్. కుచ్ మీద
క్నలు పెట్ా గేర్ి మార్ిసాగాడు.
బిిందు చ్చరున్వువ మాయమై పోయిింది. నొసలు మడి వేస్తు క్నరులో
కూరుిన్ాది. ఎింత వేగింగా వచ్చిిందో అింతే వేగింగా వెనుదిరిగింది బ్లు
అింబాసిడర్. పదిహేను నిమషాలలో పాలిం విమానాశ్రయానిా సమీపించ్చింది.
దానిా పారిుింగ్ ల్లట్లో వదిలి బిిందు చెయియ పట్లాకొని రిసపషన్ రూమ్ి
వైప్ప పరుగు తీశాడు శ్రీకర్.
బిిందుక్క ఏమీ అర్ిిం క్నలేదు. ఆ సమయింలో అడిగనా సమాధాన్ిం
యిచేిటట్లు కనిపించ లేదతను. తనే చెపాుడులే అని మౌన్ింగా అనుసరిించ్చింది.
“సార్ట సర్..... ష్టల్లుింగ్ పోయే విమాన్ిం క్ననిిల్ అయిింది. సాయింత్రిం
ఆరు గింటలక్క ఒక డకోట బయలేేరుతోింది. క్నవాలింటే అిందులో ప్రయాణించే
ఏరాుట్లు చేసాుిం” సునిాతింగా పరిసిితిని వివరిించ్చింది ట్కెట్ కింటర్లోని
యువతి.
“మేమ చాల్ల తొిందర్గా పోవాలి మిస్.....” నిసిహాయింగా అనాాడు
శ్రీకర్.
పెదవి విరిచ్చిందా యువతి. ఆమ మాత్రిం ఏిం చేయగలదు?
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“ఉయ్ హావ్ ట్ల గో ట్ల ష్టల్లుింగ్. ఉయ్ హావ్ ట్ల గో నౌ” అింటూ
చుటూా చూశాడు శ్రీకర్.
“అది క్నదు శ్రీకర్..... అసలు సింగతి _” బిిందు మాట నోట్లోనే
ఆగపోయిింది.
అప్పుడే ర్న్వే మీదికి దిగింది బ్రిట్ష్ ఓవర్ స్టస్ ఎయిర్వేస్ క్నర్పురేషన్
వారి వైకింట్ విమాన్ిం, లిండన్ నుించ్చ సిింగపూర్ పోతున్ాది.
“జస్ా ఎ మినిట్ బిిందూ... క్షణింలో వచేిసాును” అింటూ పాింట్ల జేబు
లోనుించ్చ వాలెట్ తీసి బయటక్క పరిగెత్తుడు శ్రీకర్.
రిసపషన్ బిలిాింగ్ పకుగా ట్రావెలిింగ్ ఏజన్ని ఆఫీసులు వునాాయి. బిలిాింగ్
ర్టిండో అింతసుులో వున్ాది ఒ.ఎ.సి. వారి ఆఫీసు.
సుడిగాలిల్ల

మేనేజర్

గదిలోకి

పోయాడు

శ్రీకర్, అభ్యింతర్ిం

చెపుబోయిన్ ఆఫీసర్ నోరు అతని వాలెట్ చూడగానే మూతపడిింది.
“వాట్ కెన్ ఐ డూ సర్?” అనాాడు విషయింగా లేచ్చ నిలబడి.
ఇింటర్పోల్ క్రైమ్ డిటెక్షన్ సాుాడ్ ఐడింట్టీ టోకెన్ వున్ాదా వాలెట్లో.
ఆ సాుాడ్ మింబరుు అవసరాలు వెింటనే తీర్ిమని అనిా ట్రావెలిింగ్ ఏజన్నిలక్క
ఆర్ార్ి యివవబడి వుింది.
ర్టిండు నిమషాలు మాట్టుడ్డడు శ్రీకర్. మూడో నిమషింలో బిిందు
దగారికి తిరిగ వచాిడు. పదో నిమషిం న్డుస్తు వుిండగా డ్డూయల్ ం ిం కింటే
పావుగింట మిందుగా గాలిలోకి లేచ్చింది వైకింట్.
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“లేడీస్ అిండ్ జింట్లున్! కొనిా అనివార్య క్నర్ణాల వలు కలకత్తు
చేరుక్కనే మిందు ష్టల్లుింగ్లో దిగవలసి వచ్చిింది. మీక్క ట్రబుల్ యిసుున్ాిందుక్క
చాల్ల విచారిసుునాాిం” అింటూ మృదువుగా ఎనౌన్ి చేసిింది ఎయిర్ హోసాస్.
ఎిందుక్క మారుు చేయబడిిందో ఆమక్క గూడ్డ తెలియదు.
***
ష్టల్లుింగ్ నుించ్చ న్నట్టింగ్క్క మూడు గింటల ప్రయాణిం, కొిండ చెరియల
మీద గింటక్క న్లభై కిలోమీటర్ు వేగింతో ప్రయాణించగలిగతే! శ్రీకర్ని
అనుసరిించ్చన్ ష్టల్లుింగ్ ఐ.జి.ప. గారి డ్రైవర్ తను ప్రాణాలతో ఇింట్కి
తిరిగపోత్తన్న్ా ఆశను వదులుకొని కూరుినాాడు.
మాకిిమమ్ స్టుడ్లో న్డిచ్చింది జీప్. గింటన్ార్ గడిచే సరికే న్నట్టింగ్
జన్ర్ల్ హాసిుటల్ మిందు ఆగింది. ఇింజన్ కూడ్డ ఆఫ్ చేయక్కిండ్డ కిిందికి
దూక్నడు శ్రీకర్. బిిందు చెయియ పట్లాకొని లోపలక్క పరిగెత్తుడు. 'సుషల్ వార్ా' లో
అడుగు పెట్ా పరుగు ఆపారు యిదేరూ.
క్నర్ార్

రూమ్

దగారికి

వచేిసరికి

బిిందు

గుిండలు

వేగింగా

కొట్లాకోసాగాయి. ఆమ హృదయిం కీడును శింకిించసాగింది.
గది బయట నిలబడి వునాారు క్కలకరిి గారు. ఆయన్ పకునే గోడక్క
2

ఆనుకొని నిలబడి శూన్యింలోకి చూసుునాాడు మఖేష్ .
బిిందును చూడగానే క్కలకరిిగారి మఖిం కొించెిం తేటపడిింది.
2

వాన్టెడ్ డడ్ ఆర్ ఎలైవ్, కిస్ కిస్ కిల్ కిల్, గన్ ఫైట్ ఇన్ గ్రీన్ల్లిండ్ మొదలైన్ న్వలలోు

సి.ఐ.బి. సకిండ్ ఏజింట్ మఖేష్ని గురిించ్చ వివరిించబడిింది.
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“ఏమిట్ సార్! ఏమయిింది?” అని అడిగింది. తన్ ప్రశాక్క ఏ సమాధాన్ిం
వసుుిందో అపుట్కి అర్ిిం చేసుకోగలిగన్ బిిందు.
గది

తలుప్పలు

తెరుచుక్కనాాయి.

చెమటలు

పట్ాన్

మఖాలు

తుడుచుక్కింటూ బయట్కి వచాిరు ఇదేరు డ్డకారు.ు
“ఆ బిిందు ఎవరో- వెింటనే పలిపించటిం మించ్చది సార్! అతనికి
వెింటనే సుృహ రావాలి. లేకపోతే చాల్ల ప్రమాదిం” అనాాడొక డ్డకార్.
వారి పకునుించే లోపలికి గెింతిింది బిిందు. లోపలి దృశయిం చూసి
చ్చతురువుల్ల నిలబడిపోయిింది. వెనుక వచ్చిన్ శ్రీకర్ పట్లాకోకపోయిన్టుయితే
విరుచుక్క పడిపోయి వుిండేది.
తెలుట్ షీట్లి పరిచ్చన్ బెడ్ మీద అపసాుర్క సిితిలో పడి వునాాడు షాడో.
ఒకవైప్ప సాాిండ్ మీద బుడ్ బాయింక్ వుింది.
అతని మీద కపున్ దుపుట్కి ర్కుప్ప మర్కలు కూడ్డ వునాాయి. ప్రతి
అర్గింటకూ ఒక దుపుట్ని మారుితునాారు న్రుిలు.

2
చుటూా ఆవరిించుక్కని వున్ా చీకట్ని, అిందులో నిలబడి నోరుు తెరిచ్చ
తన్ను మ్రింగట్టనికి ప్రయతిాసుున్ా భ్యింకర్ ఆక్నరాలను వదిలిించుకోవాలని
విశవప్రయతాిం చేసుునాాడు షాడో.

7

ఎవరిదో చలుట్ చెయియ నుదుట్ మీద పడిింది. బాగా పరిచయిం వున్ా
కింఠిం ఒకట్ “రాజూ.... రాజూ.....” అని పలుసుున్ాది. కనులు విపాులని
ప్రయతిాించాడు. ప్రోజజన్ిం లేకపోయిింది.
అసుషాింగా- మైళ్ళ దూర్ిం నుించ్చ వినిపసుున్ాట్లు వినిపించాయి కొనిా
మాటలు. ఏవో కొనిా తపు మిగలిన్ కింఠాలన్నా తన్ పరిచయసుులవే.
“ఐ క్నింట్ స్ట డఫినిటీు - యిింకో ఇర్వై నాలుగు గింటలు గడిస్టు గాని ఏ
సింగతీ తెలియదు.”
“ఫ్రింక్గా చెప్పునాాిం. చాల్ల ర్కుిం వేస్ా అయిింది. బుడ్ ఎకిుించ్చనా
వామిట్ింగ్ి మూలింగా ప్రోజజన్ిం లేక్కిండ్డ పోతున్ాది. ఇల్లగే కింట్న్యయ
అయితే అనుమాన్మే.”
“క్నదు... క్నదు.... అల్ల ఎన్ాట్కీ క్నదు..... నా రాజు న్నుా అనాయయిం
చేసి పోవట్టనికి వీలు లేదు.” గదాదింగా అింట్లన్ాదొక కింఠిం.
“మరేిం భ్యిం లేదు బిిందూ.... ఢిల్లు నుించ్చ సుషలిస్ాలను పలిపసుునాాిం.
మాన్వ ప్రయతాిం ఎింతవర్కూ చేయగలమో....అింతవర్కూ చేదాేమమాు......”
“ఇడియట్.... బుడీఫూల్..... అింత్త గొడవలు లేక్కిండ్డ కింప్లుట్
చేసిన్వాడు - ఆ ఆడదాని కోసిం ప్రాణాల మీదక్క తెచుిక్కనాాడు. ఎిందుక్క
చేయాలి? అట్లవింట్ చీడప్పరుగులతో మాట్టుడటిం దేనికి, షూట్ చేసి రాక.”
“ఇల్ల అవుతుిందని గురువుగారు మాత్రిం అన్క్కనాారా? ఏదో పొర్పాట్ల
జరిగపోయిింది.”
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2382

***
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http://kinige.com/kbrowse.php?via=author
&name=Madhu+babu&id=20

