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ఆరేషన్ ఆరజోనా “భప డి మర్ స్టూ డెం ట్్ ! ఫిలాస్ఫీ అనేది క్వృరోజులో
తెల్ుస్ుకోదగిన స్ఫె క్టూ కాదు. జృస్త కా ల్ు చదివినెంత మాత్రా న
అయధెం అయ్యయ విషమెం అెంతక్నాా కాదు. అను బవ జౄయఴక్ెంగా
ఆ స్ఫె క్టూ ని అబయసెంచాలి”
క్వృక్షణెం వునాయసానిా ఆపి స్టూ డెం ట్్ అెందర్నా ర్నక్షగా
చటశాడు షాడో. అెందయట తదేక్ెంగా విెంటునాాయు. మొదటి
రోజు

కాఫటిూ

ఎవయట

గోల్

చెమయటెం

లేదు.

అయనా

షాడోగుెండల్ు వేగెంగా కొటుూ క్టెంటటనే ఉనాాయ. అల్వాటు
లేని వృత్తత . అెందులోని సాధక్ బాధకాల్ు తెలిమదు.
చెభటటిూ న అరచేతులిా ఎవయట చటడక్టెండా హెండ్
క్ర్నీఫ్ తో అదుు క్ట ని గెంతు స్వరెంచుక్టనాాడు .
“ర క్ృత్తలో

మానవుడికి

అయుెం కాని

అెంశాల్ు

చాలా

ఉనాాయ. అసాధయెం అనుక్టనా చెంది భెండల్ెం ర యా ణానిా

స్ుసాధయెం

చేమగలిగిన

భనిషి

యెంకా

చావు

జృటుూ క్ ల్

యహసాయనిా తెల్ుస్ుకోలేక్ పోతునాాడు. ఫిలాస్ఫీ చదువుక్టెంటే
ఆ యహస్యెం తెల్ుస్ుతెం దని నేను అనను. కాని అనెంతభప న యీ
భహా స్ృషిూ లో క్ సరక్ పాభుక్ట ఎెంత విల్ువ వుెం దో,
భనిషికి

ఉనా

విల్ువ

అెంతక్నాా

కొెంచెెం

తక్టవృవేనని

తెలిమచేస్ుతెం ది. భనలో జృటిూ రగే అహెం, గయఴెం, మొదలప న
గుణాల్ను తగిగెం చి వివేకానిా క్లిగిస్ుతెం ది. అెందువల్ల . ...”
అక్వృడితో

షాడో

ఉనాయస్ెం

ఆగిపోయెంది.

వెనుక్

ఫెంచిలోెంచి గెంయ్ భనా క్టక్వృ అయుజృ క్టి కాల స్ు యటభులో
ర త్త ధఴనిెంచిెంది. క్ పిలిల కూత దానిా అనుస్రెంచిెంది.
షాడో భుఖెంనిెండా స్వఴద బెందువుల్ు ఆవియభవిెంచాయ.
అనుక్టనాదెంత్ర అయెంది. ఏదోలే అని క్ గెంట స్వజృ శ్ర దధ గా
వినాాయు . విదాయయుధ ల్ు. ఆప న వూరకే కూరోీవటెం వారకి
చేతకాలేదు.

భుఖెంలో ఎటువెంటి భావాల్ను పొడచటనీమక్టెండా
గెంభీయెంగా వాయెందర్నా రకిెంచాడు షాడో.
విదాయరధ ని ,

విదాయయుధ ల్ు క్లిస్వ కూయుీనాాయు. ఆరజోనా

మటనివరషటీలో ఆడ, భగ అనే వయత్రయస్ెం లేదు. అెంత్ర క్టే.
ఆఖర

ఫెంచీల్ను

భయలిెంచాడు. షాడో,

చటస,

దృషిూ ని

భుెందుక్ట

అెంతవయకూ షాడో వునాయసానిా అత్త

శ్ర దధ గా విెంటునా విదాయరధ ని , అతను తనవెప జృ చటడగానే చినాగా
క్నుాగీటిెంది.
షాడో

గెంతు

ఎెండిపోయ,

గుటక్డటెం,

క్షూెం

అనిపిెంచిెంది. చటుక్టవృన చటజృ భయల్ుీక్టనాాడు.
అటువెప జృ భరో యదు యు విదాయరధ ని ల్ు ఉనాాయు. క్
విదాయరధ ని భతుత గా చటస్ుత దిభల్ను భునిళ్ళతో నొకివృటిూ
తల్వూపిెంది. రెండవ విదాయరధ ని స్వాల్ చేస్ుత నాటుల ఫదు క్ెంగా
వళ్ుళ వియుచుక్టెంది.

టప ట్ గా

వునా

ఆభ

ఫుష్

ష ర్ట్

లో

నుెంచి

క్ళ్ుళ

చెదయకొటేూ ట టుల క్నిపిెంచాయ ఆభ వక్షోజాల్ు.
నిల్ఫడటానికి
కూయుీెండిపోయాడు

ఒపిక్
షాడో,

లేక్

టేబల్

వునాయస్ెం

చివయ

జౄరత చే దాు భ ని

అనుక్టనాాడు. నోయు తెరస్వత మాట ఫమటికి వస్ుతెం దో లేదో అనా
అనుమానెం క్లిగిెంది.
ఫటీూ

టుూ కొ చిీన

విషయాల్ు

క్వృటీ

జాా  క్ెం

రావటెంలేదు.
ఇక్ అక్వృడే ఉెండటెం ఏభెంత భెంచిది కాదని గర హెంచి లేచి
నిల్ఫడాా డు .
వెెంటనే భరో రెండు కోడి కూతల్ు,

పిలిల అయుజృల్ట

వినవచాీయ.
“నేను వెళ్ళను, యెంకెవఴరనప నా ెంపిెంచెండి. స్టూ డెం ట్్
తో

వేగటెం

నాక్ట

చేతకాదు”

అని

ఎెంత

మొతుత క్ట నాా

వినిపిెంచుకోక్టెండా ెంపిెంచిన క్టల్క్రి గా రని, “షాడో నే కావాలి

ఈ ని చేమగలిగిన ఏజెంట్ అతనొక్వృడే” అని నొకివృ చెపిై
భాయత ర బుతఴెం మీద వత్తత డి తెచిీన అభరకా ర బుత్రఴనిా
వయస్టిూ నిెందిెంచుక్టెంటట టేబల్ మీది నోట్ ఫు క్స్ ని
అెందుక్టనాాడు షాడో.
భయుక్షణెం "పోతునాాడు... పారపోతునాాడు” అెంటట
వినిపిెంచిెందొక్ చు గెంతు.
నవుఴల్తో దదు ర లిల పో యెంది కాల స్ యటమ్.
దాఴయెం దగగ ర కి వెళ్ళళ చటుక్టవృన వెనుదిరగాడు షాడో .
“భప డి మర్ స్టూ డెం ట్్ ! మీయు ననుా క్షమెంచాలి. ఇది
ఫిలాస్ఫీ

కాల స్ు

అనుకొని

వచాీను.

పిలిల కూ తల్

కాల స్ు

అనుకోలేదు. నేను వెళ్ళళ ఆ పొా ప స్రా ెంపిసాత ను. అెంతవయకూ
కొెంచెెం ఒపిక్ టూెం డి” అని వేగెంగా అడుగుల్ు వేస్ుత అక్వృడి
నుెండి వెళ్ళళపోయాడు.
కాల స్ యటమ్ లో నవుఴల్ు ఆగిపోయాయ. షాడో అనా
మాటల్ు వాయెందర భుఖాల్మీద నవుఴలిా తుడిచివేశాయ.

అతను

వెళ్ళళనవెప పే

ఆశ్ీయయెంగా

చటస్టత

అత్త

నిశ్వఫుెం గా

ఉెండిపోయాయు వాయెందయట.
* * *
తన

కోస్ెం

ర క్ టిెంచఫడిన

గదికి

వెళ్ుతునా

షా డో

హృదమెంలో అెంతక్ట భుెందురోజు జరగిన స్ెంఘటనల్ు
భదల్సాగాయ.
బెందుతో క్లిస భహాఫలిజృయెం వెళ్ళళల్ని పోా గాాెం వేశాడు
తను. ఏరాైటుల అనీా జౄరత అయపోయాయ. స్టట్ కేస్ ల్ను
జాగాఴర్ లో టిూ స్ుత నాది బెందు.
తన మోటార్ స్ప కి ల్ క్ట అడుా వ చిీన వాహనాల్నిాటినీ
ఫదయకొడుతట నటటయాబప కిలోమీటయల వేగెంతో వచిీ డాా డు
భుఖేష్.
అతను రావటానికి కాయణెం లేక్పోలేదు. ఆఖర నిమషెంలో
క్టల్క్రి గా యు ఫోన్ చేస అెంత్ర గల్లెం తు చేసాత య నా బమెంతో

టలిఫోన్ డిస్వృనక్టూ చేస వుెంచిెంది బెందు. ఆమన ఫోన్
చేమటానికి అవకాశాల్ు లేవు. అెందుకే వచాీడు భుఖేష్.
కోెంతో మటిచెెంగు విరచి క్డుతునా బెందుక్ట సాషాూెం గ
నభసావృయెం చేసనెంత నిచేశాడు.
“అమామ... నా తజృై ఎెంతమాతి భు కాదు. జౄట గడవక్
ఈ పాపిషిూ ఉదోయగెంలో చేరాను. ప అధికార చెపిైనటుల చేమక్
తైదు. వెళ్ళళ రాజు ఎక్వృడవునాా టుూ క్ట యభమని బాస్ ఆజా .
దానిా అక్షరాలా ఆచయణలో టూ డెం నాక్యత వయెం.”
“క్నిపిెంచడెం లేదని చెజృై క్ గెంట ఆగి వెళ్ుళ. ఈ లోల్
మెం ఢిల్లల స్రహదుు ల్ు దాటిపోత్రెం!”
ఆభుదెం త్రగినటుూ భుఖెం టిూ షాడో వెంక్ చటశాడు .
భుఖేష్ “ననేాెం చేమభెంటావ్ భుఖేష్?

బెందుక్ట ఆయు

నల్ల్నుెంచి వాగాు నెం చేస్ుత నాాను. భహాఫలిజృయెం చటపిసాత న ని
ర తీ సార

యలాగే

అవుతునాది.

ఈసార

వెళ్ళక్

నిస్షహామెంగా బుజాల్ు ఎగుయవేస్టత అనాాడు షాడో .

తైదు.”

నీయస్ెంగా తల్వూపి మోటార్ ఫప క్ ని వెనక్టవృ త్తపాైడు
భుఖేష్ బెందు జాగాఴర్ ని భుెందుక్ట పోనిచిీెంది. రెండు
వీధుల్ు దాటి భటడవ వీధి దగగ య టరాెంగ్ తీస్ుకోవటానికి స్లల
చేసెంది.
స్రగాగ ఆ టరాెంగ్ దగిగ రే ఆగివుెంది క్టల్క్రి గా ర తెల్ల
అెంబాసడర్. ఆమన డపై వ ర్ చెంది బెందు తనవెంక్ చటడగానే
తల్వెంచుక్టని

అత్త

సీరమస్ గా

ఫటటు

లేస్ుల్ను

బగిెంచుకోవడెం పాా యెంభెంచాడు.
డోర్ తెయుచుక్టని కిరెం దికి దిగాడు క్టల్క్రి . “బెందట,
దిరోజుల్

తరాఴత

నేను

స్ఴమెంగా

వచిీ

మీ

యదు రనీ

భహాఫలిజృయెం ెంపిసాత ను. ఈ క్వృసారకి వదిలిటుూ . అవతల్
అభరక్న్ ర బుత్రఴధికాయుల్ు మాకోస్ెం ఎదుయుచటస్ుత నాాయు ”
అెంటట షాడో వెంక్ చటశాయు. ఫుదిు భెంతుడిలా అెంబాసడర్ లో
కూయుీనాాడు షాడో.

క్టల్క్రి గా యు ఎక్వృగానే భుెందుక్ట క్దిలిెంది అెంబాసడర్ .
అభరక్న్ ఎెంఫసీలో వారకోస్ెం ఎదుయుచటస్ుత నాాయు. అభరక్న్
ర బుత్రఴధికాయుల్ు.
“మస్ూ ర్ షాడో! అభరక్న్ విదాయరధ లోక్ెం రోజురోజుకూ
అధఃపాత్రళ్ళనికి దిగజారపోతునావనా వాయత ల్ు అస్త్రయల్ు కావు.
ఆ ఒపిమమ్,

మల్. మస్. డి.,

భతుత భెందుల్ు తీస్ుకోవటెం,
రాక్షస్

క్ృత్రయల్ు

చెమయటెం

హెరాయన్ మొదలప న

వాటి ర భా వానికి లోఫడి వాయు
అత్త

సాధాయణ

విషమెం

అయపోయెంది. స్ప ని క్ శ్క్టత ల్ ను చటపిెంచి అణుబాెంఫుల్ను
నిరమెంచి అభరకాను ఫదయకొటూ డెం,
శ్తుర

దేశాల్ు....చివరకి

యీ

అసాధయెం అని గర హెంచిన

మారాగ నిా

అనుస్రెంచాయ.

ర బుత్రఴధికాయుల్ు తెలిమని మారాగ ల్ దాఴరా యీ భతుత
భెందుల్ు అభరకాలో ర వే ిసస్ుత నాాయ. స్ుిసతులప న కొెందయు
దురామయుగ ల్ు

వాటిని

విదాయయుధ ల్ క్ట

అెందిస్ుత నాాయు.

ఈ

వాయపారానిా అరక్టాూ లి . ఈ దుశ్ీయయల్క్ట పాల్ైడుతునా వారని
నాశ్నెం చేస మా విదాయరధ లోకానిా యెంచాలి.”

వెయటర్ అెందిెంచిన విసీవృ గాల స్ును చేతులోల త్తజృైతట
శ్ర దు గా వార మాటలిా వినాాడు షాడో. క్టల్క్రి గా యు ఏమీ
మాటాల డ లేదు . షాడో ర క్వృన కూయుీని అతని లాగానే నిశ్వఫుెం గా
ఆ మాటల్ను త్తల్కిస్ుత నాాయు.
“మస్ూ ర్ షాడో! ఇెండిమన్. స.ఐ.బ. నీక్ట కిల్ మాస్ూ ర్
టప టి ల్ ఇచిీ అవస్యెం అనుక్టెంటే నేయస్ుు ల్ ను హత మారీ
పోల్లస్ుల్క్ట శ్ర భ తగిగెం చే కిలిలెం గ్ లప స్ నష్ గాాెం ట్ చేసెందని మాక్ట
తెల్ుస్ు. మీ సీకెర ట్ బాాెం చి స్టచనల్ను అనుస్రెంచి నడుస్ుత నా
ర ెంచ నేయ రశోధనా స్ెంస్ధ “ఇెంటర్ పోల్” నీ కిల్ మాస్ూ ర్
బయుదును రక్ గెనా జ్ చేసెందని కూడా తెల్ుస్ు. యషాయ ర బుతఴెం
వార నౌకా దళ్ళనికి నినుా గౌయవ అధికారగా నిమమెంచి రమల్
ఎడిమయల్ రాెంక్ ఇచిీెందనా వాయత ల్ు మాక్ట అెందాయ. ఈ
విషయాల్నిాటినీ క్లిపి చటస్ుకొని యీ ని చెమయగల్వాడివి
నువుఴ క్వృడివేనని అభపాా మ డాా యు. మా ర బుత్రఴధినేతల్ు.”
“మస్ూ ర్ షాడో! భాయత ర బుతఴెం మా అభపాా యా ల్ను
భనిాెంచి గౌయవిెంచిెంది. నీక్ట ఈ విషమెంలో స్రాఴధికారాల్ు

యవఴఫడాా య . నువుఴ ఏెం చేసనా ఎలా నిచేసనా మాక్ట
స్భమతమ. మా మువతయెం జౄరత గా ఫల్హీనయచఫడక్భుెందే
యీభతుత భెందుల్

యవాణాను

అరక్టిూ

ఆ

వయక్టత ల్ ను

హతమారాీలి!” స్టటిగా వునా విషయాల్ను ఫమటటేూ శా యు.
అభరకా ర బుతఴ ర త్త నిధుల్ు.
క్ ర త్త నిధి నాల్ుగెంగుళ్ళల్ భెందెం వునా ఫోల్ా ర్ ని షాడో
భుెందు టాూ డు . అెందులో గత రెండు స్ెంవతషరాల్నుెంచి
అభరకా విదాయయుధ ల్ు ఎెంత హీన సు త్త కి దిగజారపోయారో తెలిపే
క్టిెంగ్ ల్ు

వునాాయ.

కొటాల ట ల్ు,

స్భమల్ు,

యాకిషడెంట్ ల్ు,

మానబెంగాల్ు,

స్త్రయగర హా ల్ు, . . .

క్వృటి కాదు,

అభరకా దేశ్ెం అటుూ డి కిపోతునాది వార దాయుణ చయయల్తో .
భతుత భెందు తీస్ుకోవటెం వల్ల ఏెం చేస్ుత నాారో తెలిమని
రసు త్త లో
విదాయయుు ల్ు.

దానవుల్

మాదిర

ర వ రత స్ుత నాాయు

అభరక్న్

“మస్ూ ర్ షాడో! ఈ గడవలోల ఎక్టవృవ శాతెం అరజోనా
రాషూైెం లో జరగాయ. భతుత భెందు తీస్ుక్టనే విదాయయుధ ల్ు ఎక్టవృవ
శాతెం అక్వృడే వునాాయు. కాఫటిూ ఈ భెందుల్ యవాణా భుఖయ
సాు వ యెం

అక్వృడే

వుెంటుెందని

మా

అెంచనా.

ఆరజోనా

మటనివరషటీలో ఫిలాస్ఫీ క్ స్ఫె క్టూ గా నియి యెంఫడిెంది. ఆ
పొా ప స్ర్ గా

నువుఴ

అక్వృడికి

అక్వృడికి

వెళ్ళళ

విదాయయుధ ల్ తో

రచమెం చేస్ుకొని, వార దాఴరా ల్భెంచిన ఆచటల్తో యీ
కారాయనిా నియఴరతెం చాలి!”
జరగిన విషయాల్నీా షాడో భనస్ుషలో సనిమా ర్నళ్ళవల
గియుర న త్తరగాయ.
పొా ప స్ర్

పేయుతో

ఆరజోనా

మటనివరషటీకి

రావటెం

బాగానే వుెంది. కాని విదాయయుధ ల్ ను రచమెం చేస్ుకోవటెం
అెంతక్ెంటే వెయయ త్రచుపాభుల్ను భచిీక్ చేస్ుకోవటెం తేలిక్ .

దీయఘెం గా

నిటటూ రీ

టేబల్

మీద

వునా

టలిఫోన్

అెందుక్టనాాడు. క్ నెంఫర్ ని డమల్ చేమగానే "హలోల ” అని
వినవచిీెంది స్మాధానెం.
“మస్...ఈ రాత్తి కి నేను షికాయుక్ట వెళ్ుతునాాను. కొెంచెెం
కాలా ఏరాైటుల చేసాత రా !” మాటాల డి న మువత్తక్ెంన్నిా ఫటిూ
ఆభ యటపానిా ఊహెంచటానికి ర మ త్తాస్టత అడిగాడు షాడో .
“టప మెం గ్స్ చెైగల్రా? ”
“రాత్తి నాెండు నుెంచి భటడు గెంటల్ భధయలో...”
“కే స్ర్, విష్ మట ఫసాూ ఫ్ ల్క్.”
“ధాెం క్స్ ” అెంటట రసీవర్ ని టేూ స లేచాడు. షాడో
హృదమెంలో ఆ రాత్తి కి చేమవల్సన నిని గురెంచిన ఆలోచనలే
స్ుడుల్ు త్తయుగుతునాాయ.

2
ఆరజోనాలో క్ భఖయభప న టూ ణెం ఫో ర్ట్ వ ర్ట్ . ఆరజోనా
మటనివరషటీ టూ ణా నికి రెండు భప ళ్ుళ దటయెంలో వుెంది.
మటనివరషటీ కాల్నీ నుెంచి కాలినడక్న టూ ణెంలోకి
వెళ్ళళడు షాడో. రాత్తి దిగెంటల్ స్భమెం, టూ ణెంలో కొెంత
భాగెం నిది క్ట వుక్ి మెంచిెంది. హోటళ్ుళ,

లిక్వృర్ షాజృల్ు

మాతిెం తెయచివునాాయ.
“మాకిమల్న్

ఎ క్స్ పో ర్ట్్

అెండ్

ఇెంపో ర్ట్్ ”

ఆఫీస్ుక్ట

నాల్ుగు బవెంతుల్ు యవతల్గా వునా బార్ లో కూయుీని బీర్
సప్ చేమసాగాడు షాడో.
బార్ లోని గోడగడియాయెం నాెండు గెంటల్ు కొటిూెం ది.
భల్ల గా లేచి యవతల్కి వచాీడు.
మాకిమలాన్ ఆఫీస్ు చాలా దు బవనెంలో వుెంది. బవనెం
చుటటూ ఏడు అడుగుల్ు ఎతుత నా ర హ ర్న గోడ వునాది .

గోడ చాటున నిల్ఫడి సగిరట్ వెలిగిెంచుక్టనాాడు. బార్
దగిగ య మాతి మ జనెం త్తయుగాడుతునాాయు. అతను నిల్ఫడిన
చోటుకి ఎవయట రావటెం లేదు. సగిరట్ ఫటటు కాలికిరెం ద నలిపి
గోడను ను తడిమ చటశాడు. నునాగా వుెంది. టుూ దొ యక్దు.
ఆవయణక్ట వునా గేటు దగగ య యదు యు వాచ్ భన్ ల్ు వునాాయు.
క్డు నిది పో యనా భరొక్డు మల్కవృని వుెంటాడు .
గోడక్ట పాత్తక్ అడుగుల్ దటయెం జరగాడు. షాడో ఊపిర
బగిెంచి వేగెంగా ది అడుగుల్ు వేస గాలిలోకి ఎగిరాడు.
స.ఐ.బ. రకాయుా ల్ లో షాడో ఆయుఅడుగుల్ ఎనిమదినాయ
అెంగుళ్ళల్ు మాతి మ . హెప జెంప్ చేమగల్డని వునాది. మాకిమలాన్
ఆఫీస్ు గోడ ఎతుత ఏడు అడుగుల్ు.
గోడ మీదనుెంచి అవతల్ డాల్ని అనుకోలేదు షాడో. గోడ
ప భా గానిా స్మీపిెంచగానే చేతుల్ు జాచి టుూ చికివృెంచుకొని
దానిమీద బోయల  డాా ఆ తయువాత అెంత్ర తేలిక్. కాళ్ుళ అవతల్కి
జారీ చల్ల గా ఆవయణలో వునా గారా న్ లోనికి జారాడు .

మాకిమలాన్ ఆఫీస్ు గదుల్నీా చీక్టితో నిెండివునాాయ.
పోరూ కో లో మాతిెం దు పల డ్ లప టు క్టి వెల్ుగుతునాది .
దాని కాెంత్తలోకి అడుగుటూ క్టెండా బవనజృ ర క్వృల్క్ట
దారతీసాడు షాడో. నేల్మీద నుెండి నాల్ుగు అడుగుల్ ఎతుత లో
వునాాయ. గౌరెం డ్ ఫోల ర్ కిటిల్ు,

అనీా అదాు ల్ తో బగిెంచి

వునాాయ. యను వూచల్ు కాదు.
భటడవ కిటి తల్ుజృల్ు దగగ య క్టవేస వుెండటెం షాడో
క్నుల్

డిెంది.

భల్ల గా

ఆస్ెందులోెంచి

బవనెంలోనికి

ర వే ిసెంచాడు. న్ టా ర్ట్ వెల్ుగులో గదుల్నిాటినీ వయుస్గా
రశోధిెంచటెం పాా యెంభెంచాడు.
“రాజూ! మాకిమలాన్ ఎ క్స్ పో ర్ట్్ అెండ్ ఇెంపో ర్ట్్ విదేశ్
టుూ ఫ డుల్తో నడుస్ుత నా స్ెంస్ు . అెందులోని షేర్ హోల్ా ర్ట్
చాలాభెంది నీగోర ల్ు. ఈ భతుత భెందుల్ యవాణా అక్వృడినుెంచే
జయుగుతునాదని

అభరక్న్

ఎఫ్.బ.ఐ

వాళ్ుళ

అనుమాన

డుతునాాయు. కాని ఆధారాల్ు లేవు. ఆక్ెంనీ మీద నువ్వఴక్
క్నుావేస వుెంచాలి.”
అభరక్న్

ఎెంఫసీ

నుెంచి

త్తరగివస్ుత నా

స్భమెంలో

క్టల్క్రి గా యు చేసన హెచీరక్ల్ు షాడో భనస్ుషలో మారోమగాయ .
అెందుకే అక్వృడికి వచాీడు. పర్నాచర్ తై అనుమానిెం
దగగ దే మీ క్నిపిెంచడెంలేదు.
రెండు గెంటల్ు కొటేూ వ యకూ బవనానాెంత్ర కూల్ెంక్షెంగా
రశోధిెంచి వదిలాడు. నధిెంగ్ యీజ్ దేర్.
భటడవ అెంతస్ుు కూ డా చటస ఇక్ వెళ్ళళపోవటెం భెంచిది
అనుక్టెంటుెండగా ఎెందుకో అనుమానెం వచిీెంది.
వెలిగిెంచిన సగరట్ ని ఆరై అవతల్క్ట విసరాడు. కిటిల్ు
తెయచి సగిరట్ పొగ ఫమటికి పోయ్యటెందుక్ట సీలిెంగ్ ఫాన్
వేశాడు. రెండు నిభుషాలోల గది కిల మ ర్ అయెంది.

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=229

