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లైసెన్స్ టు కిల్
‘ఐర్న్ ఫిష్’ జిజ ింటిక్ ఆటమిక్ సబమెరీన్ అింటారకుటిక్ మహా
సముద్రింలో వున్ా "ప్ల వర్స్ బే” అన్ాచోటున్ు సమీపిించింది. క్ింటరరల్
ర్ూమ్లో వున్ా జూనియర్స ఆఫీసర్స వింటనే టేబిల్ మీది మెైకరోఫో న్
అింద్ుక్కనడాడు.
“సర్స.... స్నాట్ని సమీపిించడిం. ఫర్దర్స ఆర్ా ర్స్ కరసిం వయిట్
చేసు ునడాిం.”
తన్ గదిలోవున్ా మప్ ముింద్ు క్ూరచొని వివరనలన్నా నోట్
చేసుక్కింటున్ా కనపటెన్ తెర్నోవన వింటనే సమాధడన్ిం యిచడొడు.
"వల్డన్ మిసె ర్స! ఇింజన్్ ఆఫ్ చేసి రెిండు వింద్ల అడుగుల
లోతున్ ఆప్ిండి. తర్ువనత చూసుక్కిందడిం మిగకలిన్ విషయాలక.”
అింతవర్క్ూ న్నటిలో యాభై అడుగుల లోతున్ ప్రయాణిసు ున్ాది
ఐర్న్ ఫిష్. వింటనే ముింద్ుక్కవింగక సముద్ర గర్భింలో మరో న్ూటయాభై
అడుగుల లోతుక్క పో యిింది. ఆటరమాటిక్ అలార్ిం మోగకింది. ఇింజన్
ర్ూమ్లో వున్ా క్ింప్యూటర్స ఇింజన్్ని ఆపివేసిింది. పటద్ద తిమిింగలింలా
న్నటిలో నిలబడిపో యిిందడ ర్షూన్ సబమెరన్
ీ .
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క్ింటరరల్ ర్ూమ్లో వున్ా న్లకగుర్ు డూూటీ ఆఫీసర్ుల తప్ా
మిగకలిన్ వనర్ింద్ర్ూ న్వువక్కింటూ హుషనర్ుగన క్బుర్ుల చెప్ుాక్కింటూ
కనింటీన్లోకి పో యార్ు. వనరకని చూడగననే క్కకిింగ్ స్నెఫ్ వేడి వేడి ఆహార్
ప్దడరనాలన్ు పలల టల లోకి నిింప్టిం పనరర్ింభించింది. జోక్కల మీద్ జోక్కలక
విసుర్ుతూ ఆర్గకించస్నగనర్ింద్ర్ూ.
ఎటుచూసినడ న్వువలే వినిపిసు ునడాయి. కనని తడము చేయబో యిే
ప్నిలోని ప్రమాదడలన్ు గురకించన్ భయిం క్నిపిించటిం లేద్ు. తన్
గదిలోన్ుించ బయటక్క వచొ కనరకడడర్సలో నిలబడిన్ కనపటెన్ తెర్నోవన ఆ
న్వువలక విని సింతృపిు గన నిటూ
ె రనొడు.
ఐర్న్ ఫిష్ లోని సిబబింది మరెక్ుడడ క్నిపిించన్టువింటిది. డూూటీ
ఆఫీసర్స ద్గకిర్న్ుించ కనరకడడర్స కలలన్ చేసల కలలన్ర్స దడకన ఎవరకప్నిని వనర్ు
క్షణణ ింగన అర్ాిం చేసుకొని ఎఫిషయ
ి ింట్గన ప్నిచేసలవనర్ు. పటై పటచుొ ఒకే
క్కటుింబింలాగన క్లిసి మెలిసి వుింటార్ు.
అటువింటివనర్ు

తన్

క్మాిండ్లో

వుిండటిం

తన్

అద్ృషె ిం

అన్ుక్కింటూ కనింటీన్లోకి అడుగుపటటె ాడు కెపె న్
ట తెర్నోవన.
***
ఐర్న్ ఫిష్కి అర్మెైలక ద్ూర్ింలో పటద్ద టెలివిజన్ ముింద్ు క్ూర్ుొని
వునడాడు పర ర ఫటసర్స సటమ
ై న్. అతనితోపనటు క్మాిండర్స జేమ్్ క్ూడడ
4

వునడాడు. రెిండు నిముషనలపనటు టెలివిజన్ వింకే ప్రీక్షగన చూశనడు
సటైమన్. చన్ాగన న్వువతూ జేమ్్ వైప్ు తిరకగనడు.
"ఎట్ లాస్ె మెడ
ై య
ి ర్స జేమ్్....ఎింతో కనలింగన ఎద్ుర్ు చూసుున్ా
అవకనశిం ఈ రోజుక్క ముింద్ుక్క వచొ నిలబడిింది చూశనవన.. ర్షూన్్
తయార్ుచేసిన్ న్వీన్ జలాింతరనిమి! కనలరకస్న్ రకపో ర్ుె చేసన్
ి టుల ఆటమిక్
మిసటై్లక్తో ఇక్ుడక్క వచొింది. దడనిని, దడనిలో వున్ా సుశిక్ితుల ైన్
నడవిక్కలన్ు మన్ిం చేజికిుించుకరవనలి.... యిక్ మన్క్క ఎద్ుర్ుిండదీ
ప్రప్ించింలో. పిచొవనడని ప్రకహసిించ, హేళన్చేసి తరకమి తరకమి కొటిెన్
వనర్ింద్రకకల బుదిదచెపాల రోజు ద్గి రకకి వచొింది. చూస్నువేిం? మన్ సముద్ర
భూతడనిా బయటక్క వద్ులక” అనడాడు.
"యస్ పర ర ఫటసర్స.... జస్ె

వన్ మినిట్” అింటూ టెలివిజన్

ప్క్ున్వున్ా టేబిల్ ద్గి రకకి పో యాడు జేమ్్. దడనిమీద్ వున్ా వివిధ
ర్కనల బటన్్లో ఒక్ రెడ్ బటన్ని నొకనుడు.
ప్ది నిముషనల దడకన టెలివిజన్ సీరీన్ మీద్ ఎటువింటి మార్ుా
క్నిపిించలేద్ు. ప్ది నిముషనలక గడిచన్ మర్ుక్షణిం సబమెరీన్ చుటూ
ె
ఎర్ోటిపర గ సుడులక తిర్గస్నగకింది. క్షణక్షణడనికి పర గద్టె మ,ెై అింద్ులోించ
జలగల లాింటి జీవులక సబమెరీన్ మీద్ పనక్స్నగనయి. అవి ప్రతూక్షమెైన్
ఐద్ునిముషనలలో

సబమెరీన్

ఎర్ోగన

మారకపో యిింది.

ర్ింగు
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మారకపో వటమేకనద్ు,

బలమెైన్

చెయిూ

గటిెగన

ప్టుెకొని

కిిందికి

లాగుతున్ాటుల మెలిలగన కిిందికి దిగస్నగకింది.
ప్రీక్షగన చూసుున్ా పర ర ఫటసర్స సటైమన్ తలవయప్ుతూ ప్క్ప్కన
న్వనవడు. అతనితోపనటు జత క్లిపనడు జేమ్్.
సబమెరీన్ లోప్ల వర్ుర్స్ అింద్ర్ూ కనింటీన్లోనే వునడార్ు.
వనరకకిగనని, వనరకతోపనటు డిన్ార్స తీసుక్కింటున్ా కనపటెన్ తెర్నోవనక్క గనని
జర్ుగుతున్ా విషయిం తెలియలేద్ు.
క్ింటరరలక ర్ూమ్లో వున్ా డూూటీ ఆఫీసర్స తల తిు డెప్ు గనజ్ వింక్
చూశనడు. అింతక్క మూడు నిముషనల ముింద్ు రెిండువింద్ల ముపటైా
చూపిస్ు ో ింది. ఇింకన లోతుక్క పో తున్ాటుల ములకల నమమదిగన ముింద్ుక్క
జర్ుగుతున్ాది.
ఖింగనర్ుప్డూ
ు మిగకలిన్ ముగుిరకన్న పిలిచ చూపిించడడు వింటనే
డెప్ుని క్ింటరరలకచేసల మీటన్ు నొకనుడు.
అింద్ుక్క సింబింధిించన్ యింతడరలక ప్నిచేయటిం పనరర్ింభించడయి.
ఎింతసలప్ు చూసినడ కిిందికే దిగుతున్ాది కనని, పటైకి లేచే ప్రయతాిం
చెయూటింలేద్ు సబమెరన్
ీ .
చెమటలకప్టిెన్ ముఖాలతో, క్ింపిసు ున్ా అవయవనలతో క్ింటరరల్
బో ర్ుామీద్ వున్ా మెైకరోఫో న్ అింద్ుకొని కనపటెన్ని పిలిచడర్ు వనర్ు. క్షణింలో
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అక్ుడ ప్రతూక్షమెైనడడు తెర్నోవన. అింతడ విని కనమ్గన ఎమర్జన్న్ మెయిన్
ఆన్ చెయూమనడాడు.
ఎమర్జన్న్ మెయిన్ కొనిా ర్కనల యింతడరలన్ు న్నటి వుప్రకతలిం
మీదికి ప్ింప్ుతుింది. వనటిలో వైర్సల స్ టారన్్మీటర్స క్ూడడ వుింటుింది.
అది ప్రమాద్ప్ు హెచొరకక్లన్ు హెడ్కనవర్ెర్స్కి అింద్చేసు ుింది. సహాయిం
వచేొ ప్క్షింలో దడరక చూపిస్ు నయి మరకకొనిా ఎల కనెానిక్ ఉప్క్ర్ణడలక.
మెయిన్ నొక్ుగననే పటైభాగింలో వున్ా చన్ాతలకప్ు తెర్ుచుకొని బయటక్క
పో తడయవి.
నడలకగుస్నర్ుల

నొకిునడ

ఆ

తలకప్ు

తెర్ుచుకరలేద్ు.

ఎవరో

అదిమిప్టిె వుించన్టుల అలాగే వుిండిపో యిింది.
"పటరీస్ో ుప్ని పటైకి ప్ింపిించిండి.” ఆర్ా ర్స యిచడొడు తెర్నోవన.
ఒక్ు అింగుళిం క్ూడడ క్ద్లలేక్ పో యిింది పటరీస్ో ుప్ అమరకొవున్ా
ఇన్ుప్

సు ింభిం.

అక్ుడవున్ా

వనర్ింద్రకకల

మతులకపో యాయి.

సబమెరీన్లో వున్ా యింతడరలన్నా ఫర్సఫటక్ెగన ప్నిచేసు ునడాయి. అయినడ
క్ద్లక్కిండడ కిిందికే దిగుతోింది ఐర్న్ ఫిష్.
డెప్ు గనజ్ రెిండువింద్ల యాభై అడుగులక చూపిస్ు ో ింది.
"స్నర్స.... మన్లేాదో సముద్రభూతిం ప్టుెకొని కిిందికి లాగుతోింది.
మన్ిం

పనరణడలోు

బట
ై ప్డటిం

అస్నధూిం.

సముద్రభూతిం...
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సముద్రభూతిం...... ప్ద్ిండి అింద్ర్ూ ఎసలుప్ డో ర్స్ ద్గి రకకి ప్ర్ుగెతుిండి.”
విప్రీతింగన భయప్డిన్ ఆఫీసర్స ఒక్డు పిచొగన అర్ుసూ
ు కనరకడడర్స లోకి
ప్ర్ుగుతీశనడు. ద్గి రకకి రననిచొ అతని గడా ింమీద్ బలింగన గుదడదడు
తెర్నోవన.

మొద్లక

న్రకకిన్

చెటె ులాగన

క్ూలి

పో యిన్

అతనిా

తీసుక్కపో యి మెడిక్ల్ ర్ూమ్లో ప్డుకరపటటెమని క్ింటరరల్ బో ర్ుావప్
ై ు
తిరకగనడు.
డెప్ు గనజ్ మూడువింద్ల అడుగులక చూపిించింది. న్నడిల్ అింతటితో
ఆగకపో యిింది. మెలిలగన నేలక్క అన్ుక్కని నిలబడిింది ఐర్న్ ఫిష్.
తమ షిప్న్ు ప్టుెకొని ఆపిింది ఎవరో..... ఎలా ఆప్గలిగనరో
తెర్నోవనక్క అింతుబటె లేద్ు. సముద్రభూతిం ప్టుెక్కన్ాది అన్ామాట వటిె
నడన్న్్. సముద్రింలో తమ షిప్ని పనడుచేయగల జింతువులేమిలేవు.
అింద్ులోన్ూ ప్ల వర్స బేలో అింతక్నడా లేవు. అింద్ుకే ఆ పలల స్ని తమ
ప్నికరసిం ఎన్ుాకరవటిం జరకగకింది.
సిగకరెట్
ప్రకసా త
ి ులలో

వలిగకించ
ఏిం

చేసలు

ప్చడర్ులచేయటిం
తన్

పనరర్ింభించడడు.

నడవిక్కలన్ు,

తన్

ప్రసు ుత

జలాింతరనిమిని

ర్క్ిించుకరగలగుతడడు?
***
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1025

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

