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కార్నివాల్ ఫర్ కిల్లర్్
తన ఎనిమిది అింగుళాల పొ డవునా శరీరననిా నేర్పుగన నీటి దుబుు
చడటున చేరచి కనచుకొని వుిందడ నీటిపనము, ఎింతో ఓర్పుగన, క్దలక్కిండడ
గింటనుించీ అలాగే వుింది.
గింటసేప్టినుించీ దడనినే చూసుునడాడు షనడో . దడని ఓపిక్క్క
నవువక్కనడాడు, అది అింతే, ఆఫ్ిరకన అడవులలో బరతకనలింటే ఓర్పు అవసర్ిం.
ఏ మాతరిం త ిందర్ ప్డినడ, ఏమీ దొ ర్క్ుపో గన , పనరణడలక పో గొటుుకొనే
అవకనశిం వునాది.
ఉనాటు
ో ిండి షనడో దృష్ిు ఎగుర్పక్కింటూ ఆ నీటిగుింట దగగ రచకి
వసుునా క్ప్ుమీద ప్డిింది.
క్ప్ును నీటిలలకి దిగనిచ్ిిందడ పనము, వింటి నుించ్ వెలకవడిన
బాణింలా వేగింగన ముిందుక్క దూకిింది. ప్దునెైన దడని దవడలక - క్ప్ు
మెడ కిరింద ప్టుుప్టాుయి. తన సనాటి శరీరననిా దడని వింటిచటూ
ు
మెలిపెటు ింి ది.
పనము క్ింటే మూడిింతలక పెదదదైనడ - ఆ క్ప్ు దడని ప్టుునుించ్
బయటప్డలేక్

పో యిింది.

క్షణడలమీద

పనముక్క

ఆహార్ింగన

మారచపో యిింది.
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'తను చేయబో తునా ప్నికి మించ్ ఉప్శ్రరతి ఆ సింఘటన..... '
అనుక్కింటూ లేచ్ ఇవతలక్క వచడిడు షనడో .
అప్రయతాింగన

అతని

ఆలలచనలక

రెిండు

రోజులక

వెనక్కు

మళాాయి. రెిండు రోజుల కిరతిం క్కలక్రచిగనర్ప చపిున వషయాలక అతని
చవులలో మారోోగనయి.
***
“రనజూ! ప్రప్ించ రనజ్యాల అణడవయుధ పో టీని తగచగించడలని భదరతడ
సమితి తీరనోనిించ్ింది. ఎవర్ప ఎటువింటి అణడవయుధ ప్రీక్షలక జ్రచపినడ
వెింటనే తలకసుకొని తగచన వధింగన దిండిించడలని నిర్ి యిించుక్కనాది.
అిందుక్క ఆ అణవసరత ప్రీక్షలను డిటెక్టు చేసే ఒక్ ఎలకనుానిక్ట బరయి
ర న్ తయార్ప
చేయిించటానికి ప్ధక్ిం వేయబడిింది.”
ప్నడమా సిగరెట్ కనలకసూ
ు
క్కలక్రచి గనరచ మాటలను శరదధగన
వనసనగనడు షనడో , నెింబర్ వన్ ఏజ్ెింట్ ఆఫ్ ఇిండియన్ సి.ఐ.బి.
“అణడవయుధడలను

తయార్ప

చేసుకోక్పో యినడ,

మనిం

అణుర్ింగింలల మించ్ ప్రగతిని సనధిించడిం. మన శనసు జు
ర ు ల మేధడశకిు
అప్ూర్వమని ప్రప్ించమింతడ అింగీక్రచించ్ింది. అిందువలో ఆ సనధనడనిా
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తయార్ప చేసి అింతరచక్షింలల భూమి చుటూ
ు ప్రచభమి
ర ించేటటుు చేయవలసిన
బాధాతను మన దేశననికి వప్ుగచించ్ింది భదరతడ సమితి.
“ఆర్ప మాసనలక శరమిించ్ మన శనసు జు
ర న్ని
ర ు లక ఎలకనుానిక్ట బరయి
నిరచోించడర్ప. దడనిా అింతరచక్షింలలకి ప్ింపిన మర్పక్షణిం నుించీ భూమిమీద
అణవసు ర ప్రీక్షలక జ్రచగచన వెింటనే క్నిపెటు ి హెచిరచక్లక ప్ింప్ుతుింది.
“నిరనోణిం ప్ూరచు అయిింది. ప్రప్ించింలల వునా వవధ ప్రదేశనల
ఉషోి గరతలలల

అది

ఎలా

రచయాక్టు

అవుతుిందీ

అనా

వషయిం

తలకసుకోవటిం మాతరిం మిగచలిపో యిింది. ప్రప్ించమింతడ తిరచగచ ప్రచశోధనలక
ప్ూరచు చేసుకొని తిరచగచ వసుుిండగన - ఆఫ్ిరకన పనరింతడలలో ఎలకనుానిక్ట బరయి
ర న్
వునా వమానడనికి ప్రమాదిం వనటిలిోింది.
“రనజూ! ఈ ఎలకనుానిక్ట బరయి
ర న్ని ప్రయోగచించటిం కొనిా రనజ్యాలక్క
ఇషు ిం లేదు. అటువింటి వనరచకి ఇది అప్ూరనవవకనశిం. ఆఫ్ిరకన తీర్ పనరింతడలలో
వునా జ్యింబరసీ అర్ణడాలలో మన వమానిం క్ూలిపో యిింది. క్ూలిపో యిే
ముిందు దడని పెైలట్ ఎలకనుానిక్ట బరయి
ర న్ని ఒక్ పనరనచూట్కి బిగచించ్
అర్ణాింలలకి వదిలేశనడు. ఆ ప్రదేశననిా రేడియో దడవరన మనక్క తలియచేసి
పనరణడలక వదిలాడు.
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“రేడియో దడవరన ప్ింప్బడిన ఆ వనర్ు మనకే కనదు - ప్రప్ించ
రనజ్యాలనిాటికి

వనిపిించ్ింది.

ఈ

ప్రయతడానికి

అయిషు త

చూప్ుతునావనర్ప ఊరచకే వుిండర్ప. ఆ బరరయిన్ని సనవధీన ప్ర్పచుకొని దడని ర్హసాిం తలకసుక్కింటార్ప. మనిం మరొక్ ఎలకనుానిక్ట బరయి
ర న్ని
తయర్ప చేసేు - వెింటనే దడనిా నిర్పప్యోగిం చేయగల యాింటీ సనధనడనిా
నిరచోసనుర్ప. అలా జ్రచగచన మర్పక్షణిం భదరతడ సమితి ప్రప్ించ శనింతి
భదరతలను ప్రచర్క్ిించటానికి చేప్టిున ప్థకనలనీా తడర్పమార్ప అవుతడయి.
“అిందువలో ఆ సనధనిం మరొక్రచ చేతికి చ్క్ుక్ ముిందే మనిం వెళ్ళా
దడనిా చేజికిుించుకోవనలి.”
మాటలక ఆపి సిగనర్ వెలిగచించుక్కింటూ షనడో వింక్ చూశనర్ప
క్కలక్రచి.

ప్నడమా

పొ గను

రచింగులక

రచింగులకగన

వదులకతూ

దీర్ఘ

ఆలలచనలల ప్డడాడు షనడో . జ్యింబరసీ అర్ణాింలల కనలక పెటుడిం చడలా
ప్రమాదక్ర్ిం. అడవ జ్ింతువుల బరడద ఒక్ుటే కనదు. హెడ్ హింటర్్
అనబడే అతి భయింక్ర్మెైన అడవ జ్యతి ఆ పనరింతడలలో తిర్పగుతూ
వుింటుింది. నడగరచక్కలక క్నిపిించ్న మర్పక్షణిం తలలక నరచకి మెడలల
హారనలకగన అలింక్రచించుక్కింటార్ప వనర్ప.
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అర్ణడానిా, ఆటవక్ జ్యతిని ఏమార్ిగలిగచనడ.... పో టీగన వచేి
శతురవులను ఎదురోువటిం అసనధాిం.
క్కలక్రచిగనర్ప

అనా

'కొనిా

రనజ్యాలక' అనే

మాటక్క

అర్థ ిం

తలకసుకోవటిం ఏమింత క్షు మెైన ప్నికనదు. చైనడ, పనకిసథ నన్, ఝరచయా,
ఇరనన్ మొదల ైన దేశనలక... ఎలకనుానిక్ట బరయి
ర న్ తయారీకి వముఖత
చూపిించడయి.
వనరచ ఏజ్ెింటు
ో ర్ింగింలలకి తప్ుక్కిండడ దిగుతడర్ప. దడనిని శనింతి
కనముక్ రనజ్యాలక్క అిందనీయక్కిండడ చేయటానికి శకిు వించన లేక్కిండడ
ప్రయతిాసనుర్ప.
కనరచావనల్లల క్లిసినటు
ో జ్యింబరసీ అర్ణాింలల శతురవులిందర్ూ
పో గవుతడర్ప. ఒక్రచనొక్ర్ప చింప్ుకోవటానికే ప్రయతిాసనుర్ప.
“రనజూ! జ్యింబరసీ అర్ణాిం చ్వర్ ష్ెరరన అనబడే చ్నా గనరమిం వుింది.
అిందులల ఒక్ కననెవింట్ - చరచి వునడాయి. అక్ుడి ఫనదర్ నీకోసిం ఒక్
గెైడ్ని ఏరనుటు చేశనడు. ఆమెక్క అర్ణామింతడ బాగన తలకసు. ఆమె
సనయింతో - - - ”
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క్కలక్రచి గనరచ మాటలక ప్ూరచుకనక్ ముిందే, “నో థడింక్ట్ సర్! అక్ుడికి
వెళ్ళా నడ తిప్ులేవో నేను ప్డతడను. నడక్క ఒక్రచ సనయిం అవసర్ింలేదు”
అనడాడు షనడో .
“నీక్క శరమ తగుగతుిందని ఆమెను అరేింజి చేశనిం. సింతోష్ిించక్
ముఖిం మాడుిక్కింటావేిం?”
“నడక్క శరమ తగచగసు ునామని మీర్ప అనుక్కింటునడార్ప. ఆ అడవ
పిలో వెనకనలప్డి ప్రచగెతసరచ
ేు కి నడ పనరణడలక పో తడయి. దడరచ తపిునప్ుుడలాో
- - - వన దేవతలిా దడరచ చూప్మని పనరరచథసు ూ క్ూర్పిింటే నడ గతేిం కనను ?
నడ రచవనలవర్ పేలినప్ుుడలాో బరదిరచ పొ దలలలకి పనరచపో తే నేనేిం చయాాలి?
నో సర్! నథిింగ్ డూయిింగ్.”
కోప్ింగన చూసి లేచ్ నిలబడడార్ప క్కలక్రచి. టేబిల్ మీద వునా ఒక్
బటన్ నొక్ుగననే ఆయన సెక్రటరీ సులలచన పెదద అటు పెటు ప్టుుకొని
లలప్లికి వచ్ిింది.
“రనజూ... నీక్క అవసర్ిం అయిేా సనమానింతడ అిందులల వుింది. ష్ెరరన
వెళ్ళా ఫనదర్ని క్లకసుకో. అరేింజి చేసిన పనోను ప్రకనర్ిం ప్ని ప్ూరచుచేయి.
వష్ యూ బరసు నఫ్ లక్ట.” షనడో వెైప్ు చూడక్కిండడ చపనుర్ప క్కలక్రచి.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1241

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

