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ముందు మాట
కిల్లర్స్ గింగ్ ఒక వర్ల్డా వైడ్ ఈవిల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఒక దేశానికి గని,
లేక ఒక ప్రదేశానికి గని చిందినది కాదు. దీనికి స్థావరాల్డ అనిి దేశాల్లోనూ
వున్నియి. దీని మింబర్స్లో అనిి జాతుల్వారు. ఎన్ని వృతుుల్ వారూ వున్నిరు.
వీర్ిందర్ని ఒక సుప్రీమ్ కమిండ్ కింట్రోల్ చేస్తు వుింటింది.
ప్రపించింలోని

అనిి

దేశాల్నూ

వశపర్చుక్కని

తమ

పరిపాల్నలోకి

తీసుక్కరావాల్ని వీరి తాపత్రయిం. అిందుకోసిం వీరు చయయని ప్రయతిిం అింటూ
లేదు.
డబ్బు తీసుకొని చిని చిని నేరాలూ, హతయల్డ చేయటిం దగ్గగర్నించి,
విపలవాల్డ రేపి శాింతి భద్రతల్న తుదముట్టించే ప్రయతాిల్వర్కూ వీరి చర్యల్డ
కొనస్థగుతూ వుింటాయి.
కిల్లర్స్ గింగ్ ఒక మిండి శిఖిండిలింట్ది. ఎనిి స్థరుల చావు దెబుల్డ
తిన్ని, తిరిగ్గ తన పనల్డ తాన చేసుక్కపోతూనే వుింటింది.
అటవింట్ కిల్లర్స్ గింగ్ని తుదిముట్టించటానికి కింకణిం కటటక్కనిది
ఇిండియన్ సి.ఐ.బి.
అిందుకే ప్రపించింలో ఏ మూల్ దాని చర్యల్డ పొడచూసిన్న వింటనే
ఎదుర్కునే గురుతర్ బాధ్యతన స్వవకరిించిింది.
అటవింట్ ప్రయతాిల్లో ఒకట్ యీ 'గన్ ఫైట్ ఇన్ గ్రీన్లిండ్.'
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'కిల్లర్స్ గింగ్తో చల్గటిం చాల ప్రమదకర్ిం. బీ కేర్సఫుల్.' అని
హెచచరిించారు క్కల్కరిిగరు. మదట్ అడుగు దగ్గగర్ నించీ చాల కేర్సఫుల్ గనే
వున్నిడు షాడో. అయిన్న అనకోక్కిండ్డ తపపటడుగు వేశాడు. ఫలితింగ
తపిపించుకోటానికి వీల్డలేని ఆిండర్సగ్రిండ్ గదిలో బిందిింపబడ్డాడు.
మర్కకవైపు నించి వారి ర్హస్థయల్న కనిపెటటటానికి ప్రయతిిించిన
ముఖేష్, ప్రాణాలుల్డ కాపాడుకోవటానికి పారిపోతూ - భయింకర్మైన ఊబిలో
చిక్కు పడిపోయాడు.
ప్రపించానిి సర్వన్నశనిం చేయగల్ వసుువుల్డ కిల్లర్స్ గింగ్ చేతులోలకి
పోబోతున్నియి.
వారి దుిండగల్న ఆపటానికి కింకణిం కటటక్కని ఇిండియన్ సి.ఐ.బి.
ఏిం చేసుుింది? భార్త దేశింలో "కిల్లర్స్ గింగ్" ఆటల్డ స్థగనీయక్కిండ్డ ఆడుగు
అడుగుకూ అడుా పడిన "షాడో" యీస్థరి గ్రీన్లిండ్లో వారి ప్రయతాిల్న
ఎదుర్కుగల్డ్డ?
ఇది మధుబాబ్బ ర్చన
'గన్ ఫైట్ ఇన్ గ్రీన్లిండ్'
చదివి చూడిండి
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గన్ ఫైట్ ఇన్ గ్రీన్లుండ్
"గుడ్ మరిిింగ్ సర్స"
ముిందుని పైల్డలోనించి తల్ ఎతిు చూశారు క్కల్కరిిగరు. స్థార్సటగ
శాలూయట్ చేస్తు నిల్బడి వునిరు షాడో ముఖేష్, శ్రీకర్స.
"వర్న గుడ్ మరిిింగ్ ! టేక్ యువర్స స్వట్్" అని మళ్ళీ ఫైల్డలో తల్
దూరాచరాయన.
టేబిల్ ఎదురుగవుని క్కర్నచల్లో కూరుచింటూ ఒకరి ముఖాల్డ ఒకరు
చూసుక్కన్నిరు ముగుగరూ.
"రాజూ! ఏదో మన పీకల్ మీదికి రాబోతోింది. బీ కేర్సఫుల్!" చిని
సవర్ింతో హెచచరిించాడు శ్రీకర్స.
"లస్టట ఎస్స్న్మింట్కి సింబింధించిన ఎకింట్్ సబ్మిట్ చేశావా
ముఖేష్?..........." అదే టోన్లో అడిగడు షాడో.
"బాస్ట చూసుునిది ఎకింట్్ ఫైల్డ కాదు. ఆ గ్రీన్ కల్ర్స ఫారిన్ ఎఫైర్స్కి
వాడుతారు" జవాబిచాచడు ముఖేష్. "వల్ మైడియర్స......" అింటూ తల్ ఎతాురు
క్కల్కరిి.
"జింట్ల్ాన్!" క్కల్కరిిగరి మటల్ మధ్యలోనే చటక్కున అిందుక్కన్నిడు
శ్రీకర్స. అని వింటనే తమ మటాలడుతునిది బాస్టతో అని గ్రహించి న్నల్డక
కొరుక్కుని తల్ వించుక్కన్నిడు.
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కనబొమల్ మధ్యనించి అతని వింక తీక్షణింగ చూశారాయన మిగ్గలిన
యిదదరూ గోడల్ వింక గోళ్ీవింకా చూసుకోస్థగరు.
"గ్రీన్లిండ్

గురిించి

మీకేిం

తెల్డసు?" ఉనిటలిండి

ప్రశిిించారు

క్కల్కరిిగరు.
"గ్రీన్లిండ్ ఆరిుట్క్ మహా సముద్రింలో వునిది స్థర్స." వింటనే
జవాబిచాచడు శ్రీకర్స.
"నెక్ట్?"
"చల్లగ..... అిందింగ ..... లోయల్డ ......... పర్వతాల్డ ఆ వాతావర్ణిం
చాల బాగుింటింది" అన్నిడు ముఖేష్.
"న్నక్క కావలి్ింది కాింక్రీట్ ఫాక్కట్ - కవితవిం కాదు" గుర్రుమన్నిరు
క్కల్కరిిగరు.
స్వనియర్స ఏజింట్్ యిదదరూ మళ్ళీ శ్రీకర్స వింకే చూశారు. అటవింట్
జనర్ల్ న్నలెడిి విషయాల్డ అతనికి బాగ తెల్డసు.
"బ్రింది బీరు మదల్యిన ఆల్ుహాలిక్ డ్రింక్్ అకుడ ఎక్కువగ
తయారౌతాయి. ప్రపించింలో వుని ్రొడక్షన్లో అర్వై శాతిం గ్రీన్లిండ్ లోనే
వుింది"
"వర్న గుడ్!" అని చిరునవువ నవావరు క్కల్కరిి. తన చేసిన తపుపక్క
సరిపోయే మించి పని ఒకట్ చేసినిందుక్క తేలికగ వూపిరి పీల్డచక్కన్నిడు శ్రీకర్స.
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"రాజూ! నిన్ ఇన్ఫర్సమేషన్ డిపోలో కలరుుగ పింపిించాల్ని వుింది. నీక్క
తోడుగ ముఖేష్ని కూడ్డ పింపుతాన. అపుపడుగని మీ బ్బర్రల్డ కాసు పదున
ఎకువ్." వారిదదరి వింక చూస్తు స్వరియస్టగ అన్నిరాయన.
"బాస్ట..... అింతకన్ని.... కాసు.... కేష్ డిపారుటమింటలో వేయిండి....
మకూ సుఖిం, మీకూ సుఖిం" వినపడీ వినపడనటల అన్నిడు ముఖేష్.
"ఏమిటీ?"
"ఏమీ లేదు బాస్ట, మీ యిషటమే మ ఇషటిం అన్నిడు. అింతే" ముఖేష్ తొడ
గ్గల్డలతూ ఎమిండ్ చేశాడు షాడో.
"ఆల్రైట్. ఇక మిమాలిి పిలిచిన కార్ణిం....." అింటూ ఎడమచేతి
సమీపింలో వుని గ్రీన్ బటన్ నొకాురు క్కల్కరిిగరు.
ఒక గోడక్క అనకొని వుని ఇనప బీరువా పకుక్క తొలిగ్గ పోయిింది దాని
స్థానింలో చిని స్ర్కున్ ప్రతయక్షమయిింది. గదిలో వుని లైటల ఆరిపోయాయి. స్ర్కుీన్
మీద పికచర్స్ని ్రొజక్కట చేయస్థగ్గిందొక ్రొజకటరు. బొమాల్తో పాటగ ఒక
మృదువైన ఫిమేల్ వాయిస్ట కామింటర్న చపపస్థగ్గింది.
"ఇతన మిసటర్స క్లల అని గ్రీన్లిండ్లో వుని ఆలోారా పర్వతాల్ వదద
నివసిస్తు వుింటాడు. గ్రీన్లిండ్లో వుని ఆల్ుహల్ ఫాకటర్నల్నిిలోనూ, ఇతని "క్లల
బ్రీవర్నస్ట" పాకటర్న చాల పెదదది.
"చినితనింలో చాల చడా స్థహవాస్థల్డ చేశాడీ క్లల....... అతని
సింపాదనలో సగభాగిం అన్నయయారిితమే అని అిందరికి అనమనిం! ర్నస్ింట్గ
ఒక ర్కమైన డ్రింక్ తయారు చేశాడని పుకారుల మదలైన్నయి. అది ఎట వింట్దో.
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ఎల వుింటిందో ఎవరిక్ల తెలియదు. తెలియనీయలేదు మిషటర్స క్లల. చాల
ర్హసయింగ వుించాడ్డ వివరాల్నిిట్నీ."
తెర్ మీద క్లల బౌమా అతని యిల్డల ఫాకటర్న అనీి చూపిించబడ్డాయి. వింటనే
మర్కక ముఖిం ప్రతయక్షమయిింది. దానిి చూడగనే చిని విజిల్ వేశాడు షాడో.
"డ్డకటర్స వల్బు. వీడు ఎిందుక్క స్థర్స? వీడు రిండు......" చయ్యయతిు అతనిి
నిశశబదింగ వుిండమని సైగచేశారు క్కల్కరిిగరు. కామింటేటర్స కింట్నూయ
చేసుక్కింటూ పోయిింది.
"డ్డకటర్స వల్బు..... బయో కెమిస్వీలో చాల విజాాన్ననిి సింపాదిించాడు.
అయితే, ఇతని విజాానిం ప్రజల్న దోచుకోవటానికే వుపయోగపడిింది. రిండు
సింవత్రాల్ క్రితిం నూయయార్సులో ఒక బాింక్ దోపిడీ చయయటానికి ప్రయతిిించి
పటటబడ్డాడు.
"ఇింటరాగేషన్ కోసిం లకప్లో వుించబడ్డాడు. తెల్లవారేసరికి దారుణింగ
హతయ చేయబడి వునిటల ప్రకట్ించిింది నూయయార్సు పోల్బస్ట డిపార్సటమింట్.
యాక్కచవల్గ వల్బు మర్ణించలేదనీ. కిల్లర్స్ గింగ్ వారు అతనిి ర్క్షించి, అతని
స్థానింలో గురుు తెలియని శవానిి వుించార్నీ కనిపెటట గలిగ్గింది. మన వర్ల్డా
ఎసిపనేజ్ కింటర్స.
"రిండు సింవత్రాల్ నించీ ఆజాాతింగ వుింటని వల్బు, న్నల్డగు ర్కజుల్
క్రితిం గ్రీన్లిండ్లో కనిపిించాడని తెలిసిింది."
వింటనే మరి రిండు ముఖాల్డ ప్రతయక్షమయాయయి తెర్ మీద. ముగుగరు
ఏజింటూల క్కర్నచల్లో నిటారుగ కూరుచన్నిరు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1919

***
Read other books of Madhu Babu @

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

