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జూనియర్ ఏజెంట్ శ్రీకర్
సమెంతరెం ఐదఽ గెంటలక క్ూడడ కక్భుెంథే లెండన్
నగభతున

ఆవభెంచఽక్కననథి

దటట ఫైన

తృొ గభెంచఽ.

చీక్టి

డటాతుకి భభో భెండు గెంటలక వమవది వుధడన భసక్ చీక్టల
ు
భుసఽయుక్కననటల
ు కెంతి యళీనెం అబతృో బెంథి యణడవయణెం.
ఆ సభమెంలో లాయటి లగర్ తు యెయౌగెంచఽక్కెంటూ తన
ఆ఼సఽ భుెందఽ కయు థిగ లోయౌకి తృో మాడు తరటన్ తౄభన్
తతుసట ర్ లార్ా యెల఼ు.
ఐదఽ గెంటలక్క కలుజ్ అబతృో త ెంథి అతతు ఆ఼సఽ. తభ
నఽలతునటితూ ూభి ఙేసఽకొతు టెెం ఎుడు అవుత ెంథడ అతు
ఎదఽయుచాసఽిధడనయు అతతు కిీెంద తుఙేలే అలలట ెం్ టల
ు అెందయూ.
యభతు చాల తనలో తనఽ నవువక్కెంటూ ఎబర్ క్ెండిషన్ా గథిలోకి
తృో బ క్ భయయౌవెంగ్ ఙభోు క్ూయుుధడనడు లార్ా యెల఼ు.
యెెంటధే ఆ గథిలోకి వచ్ుెంథి అతతు ల్క్ీటభీ. ఆభోజు
సమెంతరెం వచ్ున లెటయు నఽ ణచ్ు అతతు భుెందఽ న్టట ెంి థి.

కొుక్ు లెటర్ తు చ్ెంచ్, జాగీతిగ చదవటెం తోదలక
న్టట ాడతనఽ. అయగెంట తయుయత అతతు భుెందఽ తగయౌెంథి కై క్
సథడ క్వర్. థడతున క్ూడడ చ్ెంచ్ లోల వునన ణలు టి కబణడతున
ఫమటికి తీరడతనఽ.
తరటీష్ రబుణడవతుకి క్ ళెచుభక్. యెెంటధే థి తయౌమను
తృ ెండు నఽ ధడక్క ఙయౌు ెంచెండి. ఙయౌు ెంచక్ తృో ణే యయెం భోజులక్క క్యు
ఙొున

తొ

భజకీమ

ధడమక్కలెందభీన

చెంుణడనఽ.

ధడ

ళెచుభక్నఽ నవువలాటగ తీల తృభైమక్ెండి...
హడడవుడిగ

యరలనటల
ు

వెంక్య

టిెంక్యుుగ

వునన

ఆ

అక్షభయౌన చథియ న్దదగ నయవడు లార్ా యెల.఼ు
రబుణడవతున ఫెథిభెంచ్ డఫుఫ సెంతృథిెంఙడలతు రతి ధేయసఽిడు
క్లలక

క్ెంటూధే

వుెంటాడు.

ఫెథిభెంచటెం

ఫెథభ
ి ెంునఽ ఆచయణలో న్టటటెం అసెంబవెం.

ఙడలా

ణేయౌక్...

గతెంలో

ఎధనన

యకల

ఫెథిభెంు

లెటయు నఽ

చాల

వుధడనడతనఽ. ఆభోజు వచ్ుెంథిక్ూడడ అటలవెంటిథే అనఽక్కెంటూ
థడతున చ్ెంచ్ వుెండచఽటిట ఙతి ఫుటట లో డేరడు.
భెండు తుభుషల తయుయత ఫాభు ణభచ్ వునన క్ ్రెంచ్
యెండో లో నఽెంచ్ క్ెంథిభీగలా ఝెంకయెం ఙేసి ా దాసఽక్క వచ్ుెంథి
సార్ షట్ భైల్ నఽెంచ్ యెలకవడిన ఫులెుట్ క్టి.
క్కభీు యెనకిు యయౌ, సగెం కయౌ ఆభతృో బన లగర్తు
యెయౌగెంచఫో త ధడనడు లార్ా యెల.఼ు అతతు ఙేతిలోతు లెటర్ అతతుకి
ణయౌమక్కెండడధే జాభ కిెంీ దడితృో బెంథి. ఫులెుట్ థఫఫక్క అతతు
తల గుయుి టట టాతుకి యలక లేనెంతగ ధడశనెం అబతృో బెంథి.
థి తుభుషల తయుయత ఆ గథిలోకి వచ్ుెంథి అతతు
ల్క్ీటభీ. యక్ి ు భడుగులో ణేలకత నన లార్ా యెల఼ు తు చాల కవువన
అభచ్, అలాగై యయుచఽక్క డితృో బెంథి.
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భతిర ధెనెండు గెంటల సభమెంలో డిన఼ హయఫర్ యెనఽక్
వునన ల్బలర్స కలతూతు సతొనెంచ్, క్ భైక్కల ఱ్డ్ ఙడటలన
తులఫడడాడు ల.ఐ.త జూతుమర్ ఏజెంట్ శ్రీక్ర్.
క్నఽన తృొ డుచఽక్కధడన ఏతొ క్తునెంచతు క్టిక్ చీక్టిణో
తుెండివుెంథి ఆ రథశ
ే ెం అెంణడ. భైక్కల ఱ్డ్ కి వెంద గజాల దాయెంలో
క్ థర్ా కుస్ ఫార్ క్మ్ భసటభెంట్ క్తునసి ో ెంథి. న఼క్ల థడక ణడగన
ఒడ క్మాల఼లక, క్భ తయుయత క్యుగ అెందఽలోెంచ్ ఫమటికి
వసఽిధడనయు.
యభకి క్తునెంచక్కెండడ భైక్కల ఱ్డ్ గోడలక్క ఆనఽకొతు థిగ
తులఫడడాడు శ్రీక్ర్. డిన఼ హయఫర్ భౌడీబజాతుకి న్టట ెంి థి నేయు.
భబయళ్ళు ఎవభైధడ తభ లొకయౌటీలోకి వలేి వూయుకలయు ఆ
క్మాల఼లెందయూ.
అతూజీగ అటూబటూ క్థియౌ, తౄెంటల జైఫులో వునన
భయలవర్ తు తడుభుక్కధడనడు శ్రీక్ర్. సధమఫైనెంత వయక్ూ
ఎటలవెంటి గొడయ లేక్కెండడ తు ూభి ఙేసఽక్క యభభతు అతతుకి

ఆయా యు ు బవవఫడడాబ. ణడగ తెందధడలాడుత నన ల్బలర్స తు
చాసఽిెంటే అథి అెంత ణేయౌక్ కథేమో అతునెంచ సగెందతతుకి.

ఫయువుగ క్దలటెం తృరయెంతేెంచ్ెంథి టెెం. భెండు గెంటలక
అవుత ెండగ ఫార్ క్మ్ భసటభెంట్ తలకులక భూతలక డడాబ.
థడతు భుెందఽ తులఫడి ఏథో

యషమాతున గుభెంచ్ తీవరెంగ

యథిెంచఽక్కెంటలనన ఆఖభ గుెంు తడఫడుత నన అడుగులణో
అవతయౌకి యెయుతృో బెంథి.
ణేయౌక్గ తుటూ
ట భు ఱ్డ్ రక్ు నఽెంచ్ ఫమటికి వఙడుడు శ్రీక్ర్.
తృెంటల జైఫులోు ఙేత లక న్టట లకొతు వడి వడిగ అడుగులక యేసి ా,
ఫార్ కి వెంద గజాల అవతలగ వునన న్దద తృడుఫడిన బవధడతున
సతొనెంఙడడు.
అథే సభమెంలో కియుీభతు శఫద ెం ఙేసి ా ణయుచఽక్కెంథి ఆ
బవనెం భుెందఽనన కిటికీ క్టి.

“తసట ర్ శ్రీక్ర్...” యహసమెంగ నయౌచ్ెంథి కిటికీ యెనఽక్ వునన
క్ క్ెంఠెం.
శ్రీక్ర్ గుెండల తొద నఽెంచ్ భభకొెంత ఫయువు థిగతృో బనటల
ు
అబెంథి. తననఽ ఎవయూ గభతుెంచటెంలేదతు తుశుమయుచఽకొతు
గఫగఫా ఆ బవనెంలోకి తృో మాడు.
ఙణడి ఙథడయెంణో అసహమెం క్యౌగెంఙేలా వుెంథి ఆ బవను
లోయౌ పాగెం. సగెం యభగతృో బన క్ గథి భధమ తులఫడి అతతు
కలసఫే ఎదఽయు చాసఽిధడనడు... సననగ తృొ డుగా అలి ెంజయెం
భాథిభగ వునన క్ వమకిి.
“శ్రీక్ర్ అెంటే ధేధే తసట ర్... నఽవువ ఙతృిననన ఇనపభైభషన్
ఏతటో యెెంటధే ఙు...” అతతు భుెందఽ తులఫడి, క్నఽ
చ్వయలనఽెంచ్ చఽటూ
ట చాసా
ి అడిగడు శ్రీక్ర్.
గయటిటన కొకిుభ ళ్ళు ఫమటికి క్తునెంఙేలా నయవడు ఆ
వమకిి.

“అెంత ణ ెందయ తుకిభదఽ ఫరదర్... భుెందఽ ధడక్క ఐదఽ యేల
తృ ెండుు కయయౌ. ఆ డఫుఫ ధడ భుెందఽ న్టట ల... తూ రశనలక్క
సభాదడనెం ధేనఽ ఫమట న్డణడనఽ” అధడనడతనఽ క్ ఫాటిల్ లో
వునన ధడటల సభనఽ గొెంత లోకి ెంుక్కెంటూ.
తౄెంటల జైఫులో వునన భయలవర్ తు తడుభుక్కెంటూ
ఆలోచనలో డడాడు శ్రీక్ర్.
అెంతక్క యయెం భోజుల భుెందఽ లెండన్ నగయెంలో హతమ
ఙేమఫడడాడు తృభన్ తతుసట ర్ లార్ా యెల.఼ు హతమ జభగన భూడో
భోజున తౄభన్ డితృర్ట ఫెంట్ కి తౄరన్స లో వునన డిన఼ టట ణెం
నఽెంచ్ క్ ఫలేసజి వచ్ుెంథి. లార్ా యెలతు
఼ు హతమ ఙేలన వమకిి ఎవభో
తనక్క ణలకసఽనతూ, ఎవభధెధడ డిన఼ హయఫర్ దగా భకి ెంనణే ఆ
బనపభైభషన్ అెంథిసి నతు ణయౌమజైరడు క్ సభగు ర్.
లార్ా యెల఼ు హెంతక్కడతు టలటకలవటాతుకి లెండన్ తృో య్స్
ఫలగలతూన తీవరెంగ భరోధనలక ఙేసి ఽధడనబ. ఆ సభమెంలో
రణేమక్ఫైన

శిక్షణ

తృొ ెందటాతుకి

సుట్

లాెండ్

మార్ా

కి

వచ్ువుధడనడు శ్రీక్ర్. అతతు శిక్షణలో క్ పాగెంగ అతతున డిన఼
టట ణడతుకి ెంతృయు సుట్ లాెండ్ మార్ా అదిధేతలక, సభగు ర్ తు
క్లకసఽకొతు అతతు వదద వునన బనపభైభషన్ తు ణలకసఽకలభతు
ఆయా ర్స బఙడుయు.
“ఏతటి ఆలోచ్సఽిధడనవ్ ఫరదర్? డఫుఫనఽ చాలేి గతు ధడ
ధనటికి వునన ణడళ్ెం యడివడదఽ...” చ్ననగ నవువతూ భభోసభ
ళెచుభెంఙడడు సభగు ర్.
“ఆల్ భైట్... భైు ఉదమెం డఫుఫణో బక్ుడికి వసినఽ.
నఽవువ ఙదలకచఽక్కననథేథో

యెెంటధే ఙటాతుకి లదదెంగ

వుెండు...” అెంటూ యెనఽతిభగడు శ్రీక్ర్.
తల అడా ెం తిుతూ అతతు బుజెం తొద ఙేబయేరడు
సభగు ర్.
“తృొ దఽదటూట వలేి

తృరణడలణో బా లొకయౌటీతు వథియౌ

ఫమటికి తృో లేవు ఫరదర్... భతిరూట బథే టెెంకి భ... ఇెంకల
యషమెం ఫాగ గుయుిన్టట లకల... నఽవువ వఙేు లోల ధడకైథధడ

రభాదెం ఏయడిణ,ే యెెంటధే గైల
ీ ఼ టట ణడతుకి తృో బ యెట్ భోజ్ ఫార్ లో
క్ూభోు... ధడ భనఽష మలక తునఽన క్లకసఽక్కెంటాయు. ధడక్క
బయవయౌసన డఫుఫనఽ యళ్ుకి బలేి తూక్క కయయౌసన బనపభైభషన్
యళ్ళు ఙతృియు” అెంటూ గయుక్కున యెనఽతిభగ భభో తృడుఫడిన
గథిలోకి యెయుతృో మాడతనఽ.
ఎధనన అనఽభాధడలక శ్రీక్ర్ భనసఽలో అడుగున్టట ాబ.
యటితు గుభెంచ్ ఆలోచ్సా
ి తృడుఫడిన బవనెంలో నఽెంచ్ ఫమటికి
వచ్ు, ల్బల్స లొకయౌటీ చ్వభ పాగెంయెు అడుగులక యేరడు.
క్ బెంటిభుెందఽ తులఫడి తభలో ణడభు బెంక
యథిెంచఽక్కెంటూధే వుధడనయు అెంతక్క భుెందఽ అతతుకి క్తునెంచ్న
క్మాల఼లక.
“ళేయ్! ఎవయు నఽవువ?” శ్రీక్ర్ తు చాడగధే చటలక్కున
భోడ్ క్క అడా ెం తులఫడుతూ అభఙడడు యభలో క్తనఽ.
“తూ ఫావభభథితుఫే... క్ళ్ళ
ు క్తునెంచటెంలేదా?” కలెంగ
అడిగడు శ్రీక్ర్.

“ధడఫావభభథియ?

ఇెంగుెండ్

నఽెంచ్

ఎుడు

తిభగ

వఙడువ్?” అనఽభానెంగ అడుగుతూ క్నఽలక నఽలకభుకొతు
చారడు ఆ క్మాల఼.
లాగన్టట ి అతతు భుఖెం తొద గుథడదడు శ్రీక్ర్. ఙేతికి దగా భు ో
వునన బెంకల క్మాల఼తు ఫలెంగ అవతయౌకి ధెటట ి క్ుసభగ యుగు
అెందఽక్కధడనడు.
“టలటకలెండి...ఆ

భల్ుల్

తు

టలటకలెండి...

యడు

ధడ

ఫావభభథి కదఽ...భుఖాతున భెండు ఙేత లణో అదఽభుక్కెంటూ
తగా యగ అభఙడడు తోదటి థఫఫ తినన క్మాల఼.
గొెంత లక చ్భగతృో బేలా అయుసా
ి శ్రీక్ర్ తు యెెంఫడిెంఙడయు
అతతు సహచయులక. యభకి అెంథే వుథేద శమెం శ్రీక్ర్ కి లేదఽ. యెంటి
నఽెంచ్ యెలకవడిన ఫాణెంలా తృో బ క్ బయుక్క సెందఽలో
జొయఫడడాడు. దగా య దగా య గ క్టట ఫడివునన భైక్కల ఱ్డు భధమలో
నఽెంచ్ అవతయౌకి తృో బ హయఫర్ లొకయౌటీతు అదిగతెంఙడడు.

క్మాల఼ల అయుులక్క లొకయౌటీ అెంణడ తుదరలేచ్ెంథి. క్యీయౌన
క్తి యౌన టలటకొతు సెందఽలతునటితూ యెతక్టెం తోదలక న్టట ాయు
అెందయూ క్యౌల.
ఆ సభకి డిన఼ టట ణెం భధమపాగెంలోకి యెయుతృో మాడు శ్రీక్ర్.
డిన఼ ల్ెంటరల్ లేటషన్ భుెందఽనన టెయౌగీఫ్ ఆ఼సఽక్క తృో బ తృభన్
టట ణెంలో వునన తరటీష్ ఎెంఫల఼కి క్ అభజెంట్ టెయౌగీెం కొటాటడు.
భెండు గెంటల తయుయత అతతున ఙేయుక్కెంథి ఆ టెయౌగీెంకి
జయఫు.
“భైు ఉదమెం థిగెంటలక్లాు డఫుఫ తూ హో టల్ కి
ెంఫడుత ెంథి. తృొ ర ల఼డ్ యత్ మువర్ తృున్స”
ఈ టెయౌగీెం కబణడతున చ్ెంచ్ క్ డధ
ై ేజీ కలకవలోకి
యలభైసి ా, అక్ుడికి సతొెంలో వునన తన హో టల్ కి యెమాుడు
శ్రీక్ర్.
హో టల్ లఫఫెంథి అెందయూ గఢ తుదరలో వుధడనయు. అతతు
భక్నఽ గుభెంచ్ అక్ుడ టిటెంచఽకొధేయయు ఎవయూలేయు.

తుశశఫద ెంగ ఫటల
ు ఎకిు తోదటి అెంతసఽిలో వునన తన
గథితు

ఙేయుక్కధడనడు

శ్రీక్ర్.

దఽసఽియౌన

భాయుుకలనఽక్ూడడ

భాయుుకలక్కెండడ అలాగై ఫెడ్ తొద డుకొతు గఢ తుదఽదయలో భుతుగ
తృో మాడు.
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తునన భతిర వచ్ున థ ెంగ భల్ుల్ బయవళ్ గనఽక్ వలేి
ధడఙేతిలో చచ్ుతృో మాడననభాటే ! నభకి తృో గులక న్టట ేసి నఽ...”
అధడనడు న్డోర .
“భడు ఫరదర్... యడిక్ెంత దయమెంలేదఽ. తూవెంటి యయుడి
భుెందఽ

తులఫడటెం

యడికి

ఙేతకదఽ...”

తడుభుకలక్కెండడ

సభాదడనెం బఙడుడు శ్రీక్ర్.
న్డోర భుఖెం న్టర ోభాక్సస లెటలలా యెయౌగెంథి ఆభాటయౌన
యనగధే.
“తూ భాటలక ధడక్క నఙడుబలే... తూ నేభైతటి?” అెంటూ
క్నఽలక చ్టిు ెంచఽకొతు అతతు భుఖెంలోకి చారడు.

నవువతూ తలథిెంచఽకొతు తన ఙేతిలో వునన సభ ఫాటిల్ తు
అతతుకి అెంథిెంఙడడు శ్రీక్ర్.
అతతు నేయునఽ ణలకసఽకొధే భాట భభచ్తృో బ సభ
ణడగటెంలో భుతుగతృో మాడు న్డోర . ల్బలర్స లొకయౌటి చ్వయ
కలా తులఫడి వుధడనడతనఽ. అతతున థడటి తృడుఫడిన బవనెం
భుెందఽక్క తృో యలెంటే ఫాటిల్ తు ఆశీబెంచక్ తదతు గీళెంచ్,
క్ ఫాటిల్ తు కొనఽకొుఙడుడు శ్రీక్ర్.
తృవుగెంట క్ూడడ గడవక్భుెంథే భూడెంత లక ఫాటిల్ తు
ఖాయఙేరడు

న్డోర .

భతి ణో

భూసఽక్కతృో త నన

క్నఽలనఽ

ఫలవెంతెంగ ణభచ్ వుెంచటాతుకి రమతనెం ఙేసి ా చఽటూ
ట
చారడు.
అదఽనఽ చాసఽకొతు అతతు ధెతిితొద ఫలెంగ గుథడదడు శ్రీక్ర్.
“ఫై...ఫగ
ై డ్...ఏ...ఏతటిథ?ి ” ఆశుయమెంగ అడిగడు న్డోర .
“ఎ...ఎసల్ట ...ఫరదర్...భౌ...భౌడీబజెం,...” అెంటూ లాగన్టట ి
బెంకల థఫఫ యేరడు శ్రీక్ర్.

న్డోర

క్నఽలభుెందఽ

బెందర

ధనసఽసలక

రతమక్షెం

అబధడబ. ఫాధగ భూయౌగ అలాగై భుెందఽక్క యయౌతృో మాడు.
యెెంటధే లేచ్ తులఫడడాడు శ్రీక్ర్. ఆభోజు ఉదమెం తృభస్
నఽెంచ్ డఫుఫ ెంనెంఙడయు ఎెంఫల఼ అదికయుు. ఆడఫుఫనఽ క్
కధడవస్ ఫాగ్ లో బదరభచ్ వుెంఙడడతనఽ. ఆఫాగ్ తు బుజాతుకి
తగయౌెంచఽకొతు, సిహలేతు న్డోర నఽ ఫలవెంతెంగ లేన తృడుఫడిన
బవనెంయెు అడుగులక యేబెంఙడడు.
ఫార్ భుెందఽ తులఫడి వునన క్మాల఼లక కొెందయు అతతున
గభతుెంఙడయు. సిహలేతు న్డోర తు చాలేసభకి యభ భుఖాలతొద
చ్యునవువలక రతమక్షెం అబధడబ.
“థ ెంగధడమాయౌన
తీసఽక్కతృో మావెంటే

భోడ్

యడితు

తొద
తునఽన

వథిలెయ్...
బదద భీన

క్యౌన

ఇెంటికి
క్ూయ

వెండుక్కెంటలెంథి యడి న్మాుెం...” అెంటూ సలహ బఙడుడు
యభలో క్తనఽ.

యభవభకీ తన భుఖెం క్తునెంచక్కెండడ జాగీతి డుతూ
తృడుఫడిన బవనెం ఙడటలక్క తృో మాడు శ్రీక్ర్. న్డోర తు క్ గోడక్క
ఆతుెంచ్ క్ూభోుఫెటట ి, ఎదఽయుగ క్తునెంచ్న కిటికీ తొద అయఙేణి ో
చభఙడడు.
యెెంటధే ణయుచఽక్కెంథి ఆ కిటికీ.
“ఎవయథి?” యహసమెంగ అడిగెంథి ఆ క్ెంఠెం.
“ధేనఽ శ్రీక్ర్ తు... డఫుఫ ణఙడునఽ” భభెంత యహసమెంగ
సభాదడనెం బఙడుడు శ్రీక్ర్.
“అలాగ! అబణే లోయౌకి భ...”అెంటూ కిటక
ి ీ తు ఫాభు
ణభఙడడు కిటికీ యెనఽక్ తులఫడి వునన వమకిి.
ఊచలక లేతు ఆకిటికల
ీ ో నఽెంచ్ బవనెం లోకి దాకడు శ్రీక్ర్.
దాకిన భయుక్షణెం అతతు ఫడక్క ఆనఽక్కెంథి క్ క్తిి .

“అభచ్ అలు భ ఙేమటాతుకి రమతినెంచక్క ఫరదర్... ధనయు
ణభఙడవెంటే తూ న఼క్ ణగ ధేలతొద డుత ెంథి” ఇనఽ గొలకసఽలక
భచఽక్కననటల
ు క్యక్యలాడుతూ ళెచుభెంచ్ెంథి భభో క్ెంఠెం.
ఆశుయమెంణో భాానడితృో మాడు శ్రీక్ర్. ఆగథిలో అతతుకి
ఆయుగులక నాతన వమక్కిలక క్తునెంఙడయు. అెందభ ఙేత లోునఽ
తళ్తళ్ ఫయుసఽినన క్తి లక క్తునెంఙడబ.
“ఏతటిథ?ి

తునన

ధడణో

భాటాుడిన

భతుఱ

ఏడి?”

ఆశుభమతున అతి రమతనెంతొద అణుచఽక్కెంటూ అడిగడు.
చ్ననగ నయవ క్ భూలన వునన గోధె సెంచీతు గథి
భధమక్క థ భు ెంఙడడు క్ వమకిి. అగా ులు నఽ యెయౌగెంచ్ ఆ గోధే సెంచీ
తొద టలటక్కధడనడు బెంకల వమకిి.
యక్ి ెం కయుత నన తలణో తుభీజవెంగ చాసా
ి
శ్రీక్ర్ కి
క్తునెంఙడడు అెంతక్కభుెందఽ భోజు అతతుణో భాటాుడిన సభగు ర్.
అతతు తృరణడలక అనెంత యశవెంలో క్యౌలతృో మామతు యెెంటధే
గీళెంఙడడు శ్రీక్ర్.

“థి సెంవతసభలనఽెంచీ క్యౌల తుఙేరెం తసట ర్...థ భకిన
డఫుఫనఽ సభానెంగ ెంచఽక్కధడనెం... ఇుడు భభభయౌన
మోసెం ఙేల నఽవువ ణఙేు డఫుఫణో భబ థేశెం తృభతృో యలతు
తృునఽ

యేరడు

ఈ

అనఽబయెంఙడడు.

దఽభభయుాడు.

నఽవువ

అెందఽక్క

తీసఽకొచ్ున

తగన

శిక్షనఽ

డఫుఫనఽ

బలా

బఙుయ్...” అెంటూ భెండు అడుగులక భుెందఽక్క యేల ఙేబ
ఙడఙడడు క్ దిఢకముడు.
అరమతనెంగ

యెనకిు

జభగ

డఫుఫ

సెంచీతు

యెనకిు

లాక్కుధడనడు శ్రీక్ర్.
“తొ యసనల్ తగథడలణో ధడక్క తుతతి ెం లేదఽ. ధడక్క
కయయౌసన

బనపభైభషన్

బవవెండి.

డఫుఫనఽ

తొయు

తీసఽకలెండి”అధడనడు.
“ఏతటా
దిఢకముడు.

బనపయభషన్?”

ఆశుయమెంగ

అడిగడడ

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=236

