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ఎ బుల్లెట్ ఫర్ షాడో
తడి ఆర్ని క్కర్ులక టర్కు టవల్ తో తుడుచుక్కింటూ బాత్ర్ూమ్లో
నుించి బయటికి వచిచింది బిందు. కిచన్
ె వప్
ై ు అడుగులక వేసూ త "లేచడవన?”
అని ప్రశ్ాించిింది బెడ్ర్ూమ్లో వునా షనడో ని ఉదదే శ్ించి.
లెక్ు ప్రకనర్ిం ర్నవనలి సమాధడనిం - లేవలేదు అని.
అటువింటిదద
ద ీ ఆ ర్ోజు ర్నలేదు.
"లేస్ూ నవన, నీళ్ళ బకెుట్ని తెచిచ నత్తూ మీద క్కమమర్ించమింటావన?”
కనఫీ ప్రరప్ేర్ చదయటానికి ర్ెడీ అవుతూ మర్ోస్నర్ హెచచర్ించిింది బిందు.
అప్పటికీ ర్నలేదు సమాధడనిం.
"మాటలోో చెప్పర తద నీక్క ఏదీ అర్థిం గనదు. వసుూనడాను క ించెిం ఆగు”
అింటూ సెగలక పొ గలక క్క్కుతునా కనఫీని ఒక్ క్ప్ుపలోకి వించి, బెడ్ర్ూమ్
వైప్ు క్దిలిిందడమె.
క్దులకతుిండగననే వినవచిచింది ర్క్ూ నిా గడా క్టిటించద భయింక్ర్మెైన
షౌట్ ఒక్టి.
అదిర్ప్డి చదత్తలోని క్ప్ుపను నేలమీద ప్డదసరింది బిందు.
"ర్నజూ!” అని ఆిందో ళ్నగన ప్రలకసత
ూ బెడ్ ర్ూమ్ వప్
ై ు ప్ర్గెత్తూింది.
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దడవర్ింలోనే బరరక్ వేసన
ర టు
ో ఆగపో యాయి ఆమె పనదడలక. లోప్ల
క్నిప్రించిన దృశ్నానిా చతసర చితూ ర్ువులా నిలబడిపో యిిందడమె.
నలో టి ప్ెైజామా వేసుక్కని వునడాడు షనడో . తన చుటూ
ట వునా
ప్ర్సర్నలను మర్చిపో యినటుట సీర్యస్ గన పనరకీటస్ చదసూ ునడాడు క్ర్నటే బాోక్
బెలట క పనటరన్్ని.
లెక్ుక్క మిించిన శతరవులక తన చుటూ
ట
నిలబడి వునాటు
ో
వుహించుక్కని, వనర్తో పో ర్నటిం క నస్నగించడమే ఆ పనటరన్్ యొక్ు
ముఖ్యాదదే శిం.
ఉనాటు
ో ిండి గనలిలోకి ఎగర్ , వనకిు ప్ల్టట క టాటడు షనడో . పనదడలక
నేలక్క ఆనిన మర్ుక్షణిం - బెడ్ ర్ూమ్ గోడలక దదే ర్లిో పో యిేలా షౌట్ చదస,ర
క్కడికనలిని ప్రక్ుక్క విసరర్నడు.
అదద

సమయింలో

దడవర్ింలో

నిలబడివునా

బిందు

మీదికి

ప్రసర్ించిింది అతని దృష్రట. క్షణింలో ప్దో వింతు కనలిం ఆమె అిందడలిా
ఆస్నవదిించటింలో మునిగ తన కనన్సన్టేరషన్ని పో గొటుటక్కనడాడు.
మర్ుక్షణిం ముడతప్డిపో యిింది సరటఫ్ గన ఉిండవలసరన అతని
ఎడమకనలక, బాలెన్్ తప్రప ,దబ్ మని శబధ ిం చదసూ త ప్డడాడు గచుచమీద.
గలగలా నవివింది బిందు.
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నేలక్క క టిటన ర్బబర్ు బింత్తలా లేచడడు షనడో . అడుా వచిచన బెడ్ మీది
నుించి జింప్ చదసర దడవర్ిం వైప్ు దతకనడు.
గర్ుున ప్క్ుక్క త్తర్గ డడరయిింగ్ ర్ూమ్ లోకి ప్ర్ుగుతీసరింది బిందు.
"పనర్పో తద వదిలిప్ెడతడనని అను కోక్క. కిుింద ప్డితద అయ్యా పనప్మని
స్ననుభూత్త చతప్రించడలి్ింది పో యి , వకిుర్స్నూవన?” అింటూ వింట ప్డడాడు
షనడో .
డడరయిింగ్ ర్ూమ్ లోనుించి పో ర్టకోలోకి ప్ర్ుగు తీసరింది బిందు. అక్ుడి
నుించి ప్ూ పొ దల మధ్ాగన ప్రహర్క గేటు వప్
ై ు దతసుక్కపో యిింది.
ఆమె చదయి గేటు మీద ప్డుతుిండగననే , వేగింగన వచిచ సడన్ బరక్
ర తో
గేటు ముిందు ఆగింది క్కలక్ర్ి గనర్ వైట్ అింబాసరడర్.
చటుక్ున మాయమెప
ై ో యిింది బిందు వదనింమీది చిర్ునవువ.
డో ర్ తెర్ుచుక ని కిుిందికి దిగబో తునా క్కలక్ర్ిగనర్ డరయివర్ చిందర అది
గమనిించి, వునాటు
ో ిండి కిుిందక్క వింగనడు. ముిందు టెైర్ ని తటిట చతసర
ఎవర్కీ అర్ధిం గనని భాషలో త్తటట డిం పనరర్ింభించడడు దడనిా.
"ఏమిటది? ఏమయిింది?” గేటు దగగ ర్కి వచిచన షనడో బిందు చదయి
ప్టుటక్కింటూ ప్రశ్ాించడడు.
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"యిింటి ముిందుక్క వచిచ పనడయిపో యిే కనర్ు యిదొ క్ుటే
ప్రప్ించింలో. దడర్పొ డుగునడ జలా్గన విజిల్ వేసూ త వచిచన యిీ ప్ెదేమనిష్రకి
ననుా చతసరనప్ుపడుగనని గుర్ుూక్క ర్నవు యిీ డొ క్కు కనర్ులో వునా
లోపనలక” ఉబకి వసుూనా కోపననిా అణిచి ప్ెటట ుకోవటానికి విఫల ప్రయతాిం
చదసూ త అనాది బిందు.
బక్ుముగింతో షనడో వైప్ు చతశ్నడు చిందర.
"నడ తప్ేపమి లేదు స్నర్! అక్ుడికీ , క్డుప్ులో నొప్రపగన ఉనాదని
వింక్బెటట ి తప్రపించుక్కిందడమని చతశ్నను. క్కదర్లేదు. మిమమలిా వింటనే
వింటబెటట ుక్క ర్మమని బాస్ ఆర్ా ర్్”
"ఆల్ ర్ెైట్! లోప్లికిర్న...కనఫీ తడరగ పో దడిం , క్మాన్ బిందత.. కనఫీ
ర్ెడీయా?” అింటూ బిందు చదయి ప్టుటక్కని పో ర్టకో వైప్ు త్తరపనపడు షనడో .
***
నిమిషననికి ప్దిస్నర్ుో ర్స్ట వనచి వింక్ చతసుక్కింటునా క్కలక్ర్ి గనర్ు
- బాణింలా దతసుక్కవసుూనా అింబాసరడర్ని గమనిించగననే తదలిక్గన
నిటూ
ట ర్ుసత
ూ చదత్తని ఎతడూర్ు.
సడన్ బరరక్కతో ఆయన ముిందు ఆగింది అింబాసరడర్.
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"చిందడర! ఎయిర్ పో ర్ుటకి పో నీ... విమానిం బయలక దదర్టానికి యిింకో
ప్ది నిమిషనలక మాతరమే ఉింది వావధి - ” అింటూ డో ర్ తెర్చి షనడో ప్రక్ున
ఆశీనులెన
ై డర్నయన.
"ఏమిటి స్నర్? ఎిందుకిింత హడవుడి?” అనబో తునా షనడో , ఆయన
కోటు జేబులోనుించి తీసర యిచిచన కనగతడలిా చతడగననే మాటలిా మిరింగేసర ,
దృష్రట ని ఆ కనగతడల మీద కేిందీరక్ర్ించడర్ు.
బరరక్ మీది కనలకను తీసర యాకి్లేటర్ మీద వేశ్నడు చిందర. క్ళ్ళిం
విడిచిన గుర్ుింలా ప్ర్ుగు పనరర్ింభించిింది అింబాసరడర్. అయిదు నిమిషనలోో
ఎయిర్ పో ర్ుట ముిందు ఆగింది.
***
మేఘాలను చీలకచక్కింటూ అర్ేబయన్ సముదరిం మీదుగన ప్రయాణిం
చదస్ూ ో ింది ఎయిర్ ఇిండియా వనర్ బో యిింగ్ 707 విమానిం. మర్ో ర్ెిండు గింటల
ఇర్వై నిమిషనలోో ఆఫరరక్న్ ర్ేవు ప్టట ణిం గుడ్ హో ప్లో లాిండ్ అవుతుింది అది.
ప్నడమా పొ గలిా ర్ింగులక ర్ింగులకగన వదులకతూ, విమానప్ు
విిండో లో నుించి క్నిప్రసూ ునా మేఘ ప్ింక్కూలను చతసుూనడాడు - వనక్
భాగింలో ఆఖ్ర్సీటును ఆక్ుమిించుక్కనా షనడో .
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ఆలోచిించుక్కనే వావధి క్ూడడ లేనింత సీపడుతో పనరర్ింభిం అయిింది
ఎసెూ ెన్మెింట్. క్కలక్ర్ి గనర్ు యిచిచన కనగతడలను ప్ూర్ూ గన చదవక్ముిందద
విమానిం ఎక్ువలసర వచిచింది.
"గుడ్

హౌప్లో

కనర్కోవ్

అనే

స్ో వియట్

ఏజెింట్

నినుా

క్లకసుక్కింటాడు. అనిా విషయాలక అతను వివర్ింగన నీక్క చెప్ుతడడు. విష్
యూ బెస్ట ఆఫ్ లక్ మెై బాయ్ !” అింటూ ఆఖ్ర్ క్షణింలో ఆ కనగతడలిా అతని
చదత్తలోించి వూడలాక్కునడార్ు క్కలక్ర్ి.
సగిం కనలిన ప్నడమాను సీటుముిందు అమర్చబడిన యాష్ టేరలో
ప్డదసర మర్ో సరగర్ెట్ ని వలిగించుక్కింటూ చదివిన కనగతడలోోని మేటర్ని
గుర్ుూక్క తెచుచకోవటానికి ప్రయత్తాించడడు షనడో .
"లేడస్
ీ అిండ్ జింటిలమన్... ఇింకో ప్ది నిమిషనలోో మనిం కేప్ సరటిని
చదర్ుక్కింటాిం... దయచదసర మీ సేఫ్ట ీ బెలట కలను బగించుకోిండి ...” మృదువుగన
వినవచిచింది ప్ెల
ై ట్ ఆఫీసర్ ఎనౌన్్మెింట్ .
"నో స్ో మకిింగ్ ప్ీో జ్ ...” అని వనర్ాింగ్ యిసుూనా సెైన్ బో ర్ుా ప్రతాక్షిం
అయిింది - ప్ెల
ై ెట్ కనబన్ ముిందు.
విసుగనగ తల విదిలిించి వలిగించిన ప్నడమాను యాష్ టేల
ర ో ప్డదశ్నడు
షనడో . విమానిం కేప్ టౌన్ ను సమీప్రించిింది. ర్ెిండుస్నర్ుో ఎయిర్ పో ర్ుట
చుటూ
ట ర్ ిండుో క టిట ఏటవనలకగన దిగింది ర్న్ వే మీదికి.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1182

***
Read other books of Mr. Madhubabu @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=20

