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ప్రొ ఫె సర్ షాడో
అథొ క్ లృరలఫైన లోలక. ధేలతొద ఎయరటి కభెెట్ భిచివుింథి.
ణెలలటి ఫాలీసఽలక అభభిి వుధడాబ థడతు తొద. ఆఫాలీసఽలనఽ
ఆనఽకొతు తృతిక్భింథి ల఼ర 
ీ ుయుషులక క్ూయుితువుధడాయు.
యయిందభి చాులూ ఎదఽయుగ చినా యేథిక్తొద తులఫడిన
వయకిరతొద వుధడాబ. ఐదఽ అడుగుల భెిండు అింగుమాల ఎతు
ర న ఆ వయకిర,
ణెలలటి దఽసఽరలక ధభిించి వుధడాడు. క్ళ్ళక్క తూలింయింగు ఫయుుుభీ
గలసఽలక గల క్ళ్ళజోడు నెటు టక్కధడాడు. అతతు క్ళ్ళళ యభికి క్తునించవ్.
అతతు పాయలనఽ యయు గభతుించలేయు.
ఖింగుభింటటనా

గ ింతుక్ణో

యభితు

వుథదే లేించి

ొసింగిసర ఽధడాడతనఽ "తతుొలాభ భన క్ూటతసబుయలాభ ఈ భోజు
భనక్క క్ యఴథినిం. కిలలర్ష గయింగ్ లాింటి
అింతభాతీమ

క్ూటతణో

క్లల

తుఙదల

భన

ొతిబనఽ
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యలలడిించఽకోయలతూ – ఎింణో కలిం నఽించి ఎదఽయుచాసఽరధడాిం. ఆకోభిక్

బాధడడు

ధయయేభిింథి.

కిలలర్ష

గయింగ్

భన

క్ూటతతు

తనలో

క్లకుకోవటాతుకి అింగీక్భిించిింథి.”
నెదేనెటు టన హయశదడఴధడలక ఙదరయు ల఼ర ీ ుయుషులిందయూ. భెిండు
క్షణడలక ఆగి తిభిగి భాటాలడటిం తృొయింతేింఙడడు యేథిక్తొథి వయకిర.
కిలలర్ష

గయింగ్

ఆశమాలక

తొక్క

అిందయక్ూ

ణెలకసఽ.

ొింఙడనాింణడ జబించి అతుా థదరలనఽ కే ణడక్ిం కిింథికి
తీసఽక్కభయలతు శకిర వించన లేక్కిండడ ొమతిాసఽరధడాయు యయు.
అిందఽక్క

క్

ొమతాింగ

పాయతథదరతుా

తుశిబింఙడయు.

ఆక్రతించఽకోయలతు

"ఫైడిమర్ ఫింఫర్ష! భనథదశ

భిలత
ి ులక బాధడడు అగభయ గోచయింగ వుధడాబ. భన ఆభిిక్
వయవసి ధడధడటికీ ళీన లి తికి థిగజాభితృో తునాథి. ఎక్ుడ చాలధడ
క్యువు

–

కటకలక.

ఎటట

తల

తినెధడ

ఆక్లి

ఙడవులక.

తుయుథో యగసభసయలక అింణడ గిందయగోళ్ింగ తమాభెైతృో బింథి.
జింటిల్భన్!

ొబుతఴిం

అధేక్

ఈ
యకల

ొభాద

భిలితులనఽ

ధకలనఽ

భుిందఽగ, ఆక్లి భింటలనఽ అణిఙదటిందఽక్క లృథదరల

ఙదటిుింథి.
నఽించి
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ఎదఽభోువటాతుకి

అిండ్

ుట

“లేడీస్

ఆలోయ థడభిలనఽ థిగుభతి ఙదసఽకోవటిం తృొయింతేించిింథి. “ఫైడిమర్
పొిండ్ష! భనథదశింలో వునా లృథదశ భాయక్దొవయ లృలకవలక ఎనాడో
క్భిగితృో మాబ.

వునా

ఫింగభతుా

యచిిించి

ఆముదడలనఽ

సతొక్భిించఽకోవటిం జభిగిింథి. ఇక్ ఏిం నెటు ి ఆలోయ థడభిలనఽ
కొనఽగోలక ఙదమగలయు!” అింటూ సబుయలవింక్ సాటిగ చారడతనఽ.
అిందయూ తథదక్ింగ లృింటటధడాయు. సాథి కిిందడిధడ లృతునింఙదటింత
తుశవఫే ిం ఆవభిించిింథి. ఆొథదరతుా, ఆ తుశవఫాేతుా చదథిసర ా తిభిగి
భాటలక తోదలక నెటు ాడతనఽ.
“ొబుతఴిం

థియమా

తీమటాతుకి

లదేింగ

వుింథి.

థదశధడమక్కలిందభికీ ఏిం ఙెమాయలో ణోచటింలేదఽ. ఈలృషభభిలితితు
ఆదడయింగ ఙదసఽకొతు కిలలర్ష గయింగ్ తన ఆశమాలనఽ ఆచయణలో
నెటు ాలతు ఆశడిింథి.
“కతు తతుొలాభ! ఆఖభి క్షణింలో లొో లృమట్ యలయ కిలలర్ష గయింగ్
ఆశలతొద చతూాళ్ళళ క్కభమభిించిింథి. యలయ ొబుతఴు సహకయింణో
నెటొరలక

తులఴలనఽ

క్తునెటు ట

ధకతుా

ఙదటిువుింథి భన ొబుతఴిం. ధలభోజుల కిరతిం ఫాింఫే నగభతుకి భెిండు

6

సభుదొింలో

ుట

అభేతమా

విందల కిలోతొటయల

దాయింలో ఫొహమిండఫైన నెటొరలక తులఴలనఽ

క్తునెటు ాయు భన లెింటిసు ఽలక. ఆనెటొరలకనఽ ఫమటికి తీమగలిగిణద
పాయతథదశిం ొించింలోకెలల ా సింనా థదశిం అవుతుింథి. క్భితు
మాచిించి ఫొతుక్కతునా భన థదశిం ఇింకో భెిండు సింవతషభలలో అగర
భజయింగ భాభితృో తుింథి.
“లేడీస్అిండ్ అిండ్ జింటిలమన్! బథి జయుగక్ూడదఽ. పాయతథదశిం

కిలలర్ష గయింగ్ గునెటిలోకి భయలింటట. బుెడు వునా సింక్ోబ
భిలి త
 ులే వుిండడలి. ఆక్లి భింటలక్క తటటుకోలేతు నేద ొజాతూక్ిం –
అదిక్ ధయల భుిందఽ తులకవలేతు భధయతయగతి క్కటటింతెక్కలక. అిందయూ
ొబుతఴిం తొద కినఽక్ ఙెింథడలి. నాతనింగ క్తునెటు న
ి నెటొరలక
లృలకవలనఽ ఆ తయుయత యలికితీల, ొింఙడధేా క్ ఆట అడిించవచఽి.
“అభేతమా సభుదొింలో భిరోధనలక జయుగుతుధేవుధడాబ.
ఆనెటొరలకనఽ

యింటధే

ఫమటికి

తీబింఙడలతు

పాయతొబుతఴిం,

లొో లృమట్ యలయ ూభిర సహకభతుా అభిిించిింథి. అిందఽక్క సభమతిించిన

ుట

ింనలొర ో ింథి. యళ్ళళ అతత ఫేదడశకిర సింనఽాలక. యలయ లో వునా
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యలయ , తన ఇింజతూయల లో అూయఴ ొతిపావింతుల న యభితు బక్ుడికి

అలాలొు భించఽ యఴణడలధే గులకొటిు, ఆ భించఽ ఎడడయులనఽ
ససయరయభలిం ఙదలనటటవింటి ొజా ావింతులక.
“ యయు అయుగుథెించిన భయుక్షణిం పాయత బింజతూయల శకిర
ముక్కరలక్క ల ింగక్కిండడ అభేతమా సభుదొింలో థడగుకొతు వునా
నెటొరలక ధలభోజులోల తూటితు వథిలి ఫమటక్క వసఽరింథి. పాయతథదశు
ఆభిిక్ వయవసి క్నఽాభూల క్నఽాణెభిఙట
ద ింతలో ఫయుగు
డుతుింథి. కిలలర్ష గయింగ్ ఆశలక ఆడిమాసలక అవుణడబ.
“లొో ఫైడమ
ి ర్ మింగ్ ఫన్ అిండ్ మింగ్ వుఫన్! ఈ తుకి
లృఘాాలక క్లిెింఙడలతు కిలలర్ష గయింగ్ సఽన఼ొమ్ క్భాిండ్ తుయణ బించిింథి.
భనతొథి అతేభానింణో ఈ భలోకభయతుా భన బుజసుిందడలతొద
వుించిింథి.
“పొిండ్ష....ఎలకలిండి ఎతుతథిగింటలక్క భాలొో ు నఽించి క్ ొణదయక్
లృభానిం

ఫమలకథదయుతుింథి.

యషయన్

బింజతూయుల

అిందఽలోధే

ఆగుణడయు. అక్ుడినఽించి సభసభి ఫాింఫే నగభతుకి లృఙదిలొరయు.
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'అడిా స్ ఆఫాఫా' అధే టు ణింలో క్ గింట లేు లృరరింతి కోసిం
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వసఽరధడాయు.

“జింటిలమన్....అడిా స్

ఆఫాఫాలోధే

ఆ

లృభాధడతుాళైజాక్

ఙెమాయలి. భన ఫింఫయుల కొింతభింథి యింటధే అక్ుడికి యలుళ అిందఽక్క
కవలిషన ఏభెటట ఙెమాయలి. అవసయిం అనఽక్కింటట ఆ లెెషలిసఽులనఽ
చింనేమాలి. యళ్ళళ ఎటిు భిలితులలోనా పాయతథదశిం ఙదయుకోగూడదఽ"
అతు ఆగడు ఆ వయకిర.
హలకలో

వునా

యయిందయూ

తభలో

ణడభు

గుసగుసలాడుకోవటిం తౄొయింతేింఙడయు. థితుభులల తభఴత క్
సబుయడు లేచి తులఫడడాడు.
“సర్!

భనిం

అనఽక్కనాింత

ణదలిక్గ

బ

కభయతుా

లొదిించలేభతు అతునలొర ో ింథి. కిలలర్ష గయింగ్ సింగతి పాయత ొబుణడఴతుకి
ఫాగ ణెలకసఽ. ఇటటవింటి ొమణడాలక జయుగుణడమతు......తగిన
జాగరతరలక తీసఽకోక్కిండడ ఉింటాభ?”
“ఆ

లృషమింలో

తొయు

క్లతడవలలన

అవసయింలేదఽ

ఫైడిమర్ పొిండ్! తొశకిర లొభభిులతొద ధడక్క అతృయ ఫైన లృరఴసిం
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వుింథి. భనిం క్లలక్టటుగ తుఙదలేర ొబుతఴిం ఏతొ ఙదమలేదఽ.”

ఆతృర గడర క్క అిందభి భుఖాలక లృక్లింఙడబ. లేచితులఫడిన
సబుయడు భాతొిం అసింతినర గ తల లృథిలిింఙడడు.
“తొయు

క్

లృషమిం

భభిితృో మాయతు

ఙెెడడతుకి

లొహలసర ఽధడానఽ లొర్! ఇిండిమన్ ల.ఐ.త. కిలలర్ష గయింగ్ ణో
తుయింతయిం తృో భటిం జయుుతునాథి. థడతు ఏజెింటల థెఫబక్క కిలలర్ష
గయింగ్ వలొరదఽలక హడలితృో తుధడాయు. భభి ఈ లృషమింలో ల.ఐ.త.
ఙదబవుింటట భనిం చిక్కులోల డణడిం. ల.ఐ.త. ఏజెింటల నఽ భనిం
ఎథిభిించలేిం " అధడాడు.
యథిక్తొథి వయకిర చియునవుఴలక చిింథిింఙడడు. “అనవసయింగ
బమడక్క తసు ర్! అవసయిం అనఽక్కింటట భుిందఽగ ఆ ల.ఐ.త. తు,
థడతు ఏజెింటల నఽ భటిులో క్లిన భనతు ూభిర ఙదసఽక్కింథడిం" అధడాడు.
ఆ

భాటలక్క

అథిభితృో మాడు

సబుయడు.

ణెలలభుఖింయేల

తులకవుగుడల ణో తులఫడి తృో మాడు.

గుటక్లక తింగడు ఆ సబుయడు. గ ింతు సవభిించఽక్కధడాడు.
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“యట్ తసు ర్? ఎిందఽక్లా లృచితొింగ చాలొరవ్?” కోింగ

“లొర్? తొక్క ల.ఐ.త. తు గుభిించి ణెలకలొ? థడతు ఏజెింటల శకిర
ఎుెడెధడ చలృ చారభ?” అతు ొలేాింఙడడు.
కోింణో క్ింథితృో బింథి యేథిక్తొథి వయకిర భుఖిం. “యట్ ధడధషన్ష
ముయర్ టాకిింగ్? భభ క్ు భాట తూధోటినఽించి యలకవడిణద తృొణడలక
తృో గ టటుక్కింటావ్ జాగరతర?” అతు హృింక్భిింఙడడు.
ఆ సబుయడు తల వించఽక్కధడాడు. తగిలిన యభిలో క్లక్లిం
ఙెలభేగిింథి. క్ిండలక తిభిగిన శభీయింణో వలొరదఽలా క్తునసర ఽనా భభ క్
సబుయడులేచి తులఫడడాడు.
"

సర్!

భనయడుఙెనెనభాటలక

నాటికి

నాయుతృళ్ళళమథడభిలక లొర్! భన సబుయలక అిందయూ ఘటిక్కలే.
ఆిందఽలో సింథదహిం లేదఽ. కతు , ల.ఐ.త. ొసకిర వచిిింథికఫటిు
ఙెుతుధడానఽ.

ఈ

థక్ింలో

థడతు

ఙెబయ

వుింటట

భనిం

తుెకోవటింభించిథిలొర్! ల.ఐ.త. తు ఎథిభిించటభింటట ులి ణోక్
టటుకొతు భిలోలొలాడటిం లాింటిథి. యభి భుిందఽ భనిం తులకవలేిం
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అధడాడు.

తగిలిన యయిందయూ అతతుణో ఏకీబలృసఽరనాటటు తలలక
వూతృయు. ఎయరఫడిన భుఖింణో యయిందభివింక థిక్షణడల తృటట
చారడు యేథిక్తొథి వయకిర.
"ఆల్ భెైట్! తొ భాటలే తుజభతు వుెక్కింటానఽ. ధడక్క
ల.ఐ.త.తు గుభిించి సభిగా  ణెలిమదఽ. ణదలిలేటటటు లృవయింగ ఙెెిండి”
అధడాడు వయింగయింగ.
“క్షతింఙడలి సర్! తొయు ధడ ఉథదే రయతుా తుెగ అయి ింఙదసఽకొతు
భాటాలడుతుధడాయు. ల.ఐ.త.తు గుభిించి ఎవభికీ ూభిరగ ణెలిమదఽ.
థడతుథెఫబయుచి చాసఽరనా కిలలర్ష గయింగ్ సఽన఼ొమ్ క్భాిండ్ క్ూడడ ఈ
లృషమింలో తుసషలోమింగ ఉిండితృో బింథి. భాక్క ణెలిలింథి కే క్
లృషమిం లొర్ ! ల.ఐ.త. లోతు ఏజెింటట
ల క్ింథిభీగల లాింటియళ్ళళ. తభిత
తభిత కొటు టింలో యభితు తించిన యయు ఎవయూలేయు. ల.ఐ.త. ఏజెింటట
ల
అిందయూ క్ ఎతత
ర ......ల఼కెరట్ ఏజెింట్ లడో భభ క్ఎతు
ర . భితుయవుధన
ఏభాయివచఽిగతు , ఈ లడో ఫాభినఽించి తనెించఽకోవటిం క్షు ిం.
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కిలిలింగ్ ల లెన్ష తృర ింథిన పాయతీమ ఏజెింట్ బతనఽ క్ుడద! ఈ లడో

తూడ భన తొథికి ొసభిించిిందింటట.....భనభోజులక దగిాయ డినటటల
అనఽకోవచఽి”అతు ఆగి తృో మాడడ సబుయడు.
గింతైయింగ ఆలోచిసా
ర తులఫడి తృో మాడు యేథిక్ తొథి వయకిర.
భెిండు తుభులల తభఴత సబుయలిందభితూ క్లిమచారడు.
“ఆల్ భెైట్ ఫైడిమర్ పొిండ్ష! తొ భాటలోలతు మథడభితుా
అింగీక్భిసర ఽధడానఽ. భుిందఽ ల.ఐ.త. సింగతి ణదలకిక్కింథడిం. తొయు
బమడుతునాటటు అథిక్ూడడ యింగింలోకి థిగిిందతు తుక్యింగ ణెలిలేర
భన తృలనఽలనఽ కొథిే గ భాయుికొతు భుిందఽక్క అడుగు యేథే డిం.
ఈల఼కట్
ెర ఏజెింట్ లడో గుభిించి ణెలిలన యళ్ళళ బా భతిొ థిగింటలక్క
ననఽా క్లకసఽకోిండి. అతధే గనఽక్ యింగింలోకి వలేర ఏిం ఙదమాయలో
ఆలోచిించఽక్కింథడిం" అధడాడు.
ఆమోద సాచక్ింగ తలలక ూల లేచి తులఫడడాయు యయిందయూ.

2
అసలక

యలిగిించఽకోవటాతుకి ఆగయు క్కలక్భిణ.

లృషమిం"

అింటూ

లగర్తు
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భజూ,
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“......అథీ

ధడభా

లగభెట్

కలకసా
ర

శరదిగ

ఆమన

భాటలనఽ

లృింటటధడాడు లడో . భధయ భధయలో భుిందఽనా ెలకలోతు లృవభలనఽ
చదఽవుక్కింటటధడాడు.

లగర్తు

యలిగిించఽకొతు

గుుె

గుుెన

తృర గవదఽలకతత అతతువింక్ చారయు. “ఆ లెెషలిసఽులనఽ అనఽసభిించి
వలొరయు కొిందయు యషయన్ ఏజెింటట
ల . కొతుా భజకీమ కయణడల వలన యయు
అక్ుడినఽించి యనఽతియుగుణడయు. భనిం యభి లొినింలో తులఫడడలి. భన
థదశబలృషయతు
ర ఆ లెెషలిసఽుల తొద ఆదడయడి వుింథి. యభికేథధడ
ె
ొభాదిం సింబలృలేర , భభో ధడలకగు సింవతషభలథడక అటటవింటి
ఫేదడవింతులక థొ యక్యు. ఈలోల భనిం అధేక్ లృషభ సభసయలనఽ
ఎదఽభోుయలిష వసఽరింథి.”
“నఽవుఴ

యింటధే

ఫమలకథదభి

అడిా స్

ఆఫాఫా

యమాళలి.

అక్ుడినఽించి లెెషలిసఽులణో క్లల ఫాింఫే థడక ొమాణిింఙడలి.
ఫాింఫేలో లెెషల్ ఫాొించి ఇనలెెక్ుయల ు లదిింగ వుధడాయు. లృభానిం
ధేలక్క థిగగధే యయు తునఽా భిలీవ్ ఙదలొర యు.!”

ుట
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ధడభానఽ మాష్ టటల
ొ ో క్కక్కుతత తల ఎణడరడు లడో .

“ఎవభెైధడ బా ొమణడాలక్క అడుా తగలవచితు డెతుట్ గ
ణెలిలింథడ?” అతు ొలేాింఙడడు. గింతైయింగ తలవూతృయు క్కలక్భిణ.
"అవునఽ భజూ ! క్లక్ణడరలో వునా క్ లోక్ల్ కిరతనల్ గయింగ్. కిలలర్ష
గయింగ్ ణో ఙదబ క్లినిందతు భన లైరక్ర్ యయర ింతృడు. యళ్ళళ ఏథెధడ
ొమతాిం ఙదమవచఽి.”
“అథి

కదఽ

లొర్!

భనిం

అడిా స్

ఆఫాఫా

దగిాభిాించి

అలోచిసఽరధడాిం గతు, థడతుభుిందఽక్క చాడటిం లేదఽ! భాలొో ునఽించి
ఫమలకథదభిన దగిాభన
ి ఽింఙద లౄయు తభొమణడాలక తృొయింతించయతు
గయభెింటీ ఏభుింథి? లెెషలిసఽుల యింట వసఽరనా లెక్కయభిటీ లఫబింథి
సభయి వింతులేధడ?”
"నధాిం ఙదమభింటావ్ భజు” అింటూ నఽదఽయు యుదఽేక్కధడాయు
క్కలక్భిణ. "ఈ ొబుతఴ లృషమాలక భనక్క అయి ిం కవు. అడిా స్ ఆఫాఫా
నఽించి

భనలిా

ళిండో వర్

ఙదసఽకోభధడాయు.

ఆథదరల

ొకయిం

నడుచఽకోవటిం భన లృది. ూభిరగ భన సలోమిం కోభిణద యువు
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తక్కువ అనఽక్కింటటధడాయతు ధడ అనఽభానిం " అధడాయు.

లడో నెథిభల తొద చినా చియునవుఴ ొతయక్షిం అబింథి.
"లొర్! ఙెధడ ింననుెడా ననఽా ఫ్ల వర్షఫేలో భుించినుెడా బా
యువు తక్కువ తనిం అడుాభలేదఽ కఫో లక....."అధడాడు.
భ్నింగ తల వూతృయు క్కలక్భిణ. టెిం చాసఽక్కింటూ లేచి
తులఫడడాడు లడో . "ఆల్ భెైట్ లొర్ !బా లొమింతొిం ఆయు గింటలక్క క్
లృభానిం వుింథి. థడతులో యళ్ణడనఽ" అింటూ ఫమటకి వఙడిడు.
థడఴయిం థడకవచిి "లృష్ మూ ఫెస్ు ఆఫ్ లక్ భజూ! తకేర్
ుల్ !” అతు ళచిభిింఙడయు క్కలక్భిణ.
ఆ భాటలక్క నవుఴ క్కింటూ – ఫటల యు అడుగులక యేరయు
లడో .
ఢిలీల – తృలిం – లృభానశరమింలో లిండన్ ఫమలక థదభే లృభానిం
క్టి క్దలటాతుకి లదేింగ వుింథి. లౌడ్ ల఼ెక్ర్ష లో ొమాణీక్కలనఽ
ళచిభిసర ఽధడాయు క్ింటరొల్ యూమ్ అదికయులక.

దాకి యేగింగ అడుగులక యేసర ా యన్యే యు ఫమలకథదభడు లడో .
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శయయేగింణోవచిి తృభిుింగ్ లాట్లో ఆగిింథి. ల఼ుభిింగ్ భుిందఽనఽించి కిింథికి
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అథద సభమింలో క్ ఎయుు యింగు జాగఴర్ లొో ెర్ు్ కయు

భిలెశన్

లోలకనఽ

థడటగధే

క్సు మ్ష

గేటట

వుింటటింథి.

వఙదితృో బే ొమాణీక్కలనఽ ూభిరగ ఙెక్ ఙదలగతు వదలయు అక్ుడి
లఫబింథి.
"

మువర్

తృస్తృో ర్ు

న఼ల జ్!”అింటూ

లడో

భుిందఽక్క

ఙదబజాఙడడు క్ అదికభి.
తృింట్ జేఫులోనఽించి క్ కయుానఽతీల అతతుకి అింథిింఙడడు
లడో . "తృర ొ ెసర్ భజు. జిమాలజిస్ు . తృటాా మూతువభివటి" అతు
యొమఫడివుింథి థడతు తొద. లడో తౄో టర క్టి అింటిించి వుింథి.
జిమాలజీలో ొణదయక్ భిరోధనలక ఙదమడడతుకి అడిా స్ ఆఫాఫా
యళ్ళతుధడాడు తృర ొ ెసర్ భజు.
"లిండన్ తృో బే ఎబర్ ఇిండిమా యభి ఫో బింగ్ లృభానిం
భెిండు తుతలలోల క్దలఫో తునాథి" అింటూ క్ భిదఽయన క్ింఠిం
ఎధసషన్ష ఙదలింథి.

ుట

అతతుతు వదలలేదఽ క్సు మ్ష అదికయులక.
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లడో యింట తీసఽక్కతృో తునా తెొఫ్ కేస్ తు ూభిరగ భీక్ిించి గతూ

యన్యే తొథి లృభాను తలకులక భూసఽక్కింటటధడాబ.
ఫటల నఽ బవతలికిలాగే జీు లృభానిం క్ుక్క యలుళతులఫడిింథి.
క్సు మ్ష అదికయులక వథిలినెటుగధే లడో యుగు యుగున
లృభానిం దగా భికి యమాళడు. అడుగుక్క ధడలకగు ఫటటు ఙ ుెన
ఎక్కుతతయలుళ, క్ు గింతులో లృభానిం లోతుకి అడుగు నెటు ాడు.
థడఴయిం దగిాయ తులఫడిన ఎబర్ హో లెుస్ అతతుా చాల నయఴలో –
కోగిించఽకోయలో

అయి ింకక్

అయోభమింగ

తులఫడితృో బింథి.

తలకులక భూసఽక్కధడాబ. ఫటట
ల అవతలికి లాగఫడడాబ. ఫలల గ
క్థిలి యన్యేతొద యుగులక తీమడిం తృొయింతేించిింథి లృభానిం.
ల఼టటలో
నవుఴక్కధడాడు

క్ూయుితు

ఫమటికి

లడో .

భోజు

ఆ

చాసా
ర

భథడయహాిం

తనలో
నఽించీ

ణడనఽ
అతతుా

యింటాడుతునా నలకగుయు వయక్కరలక ణెలల భుఖాలణో లృజిటర్ష గలభీలో
తులఫడి వుధడాయు.
లడో టికుె టటు కొనఽకోువటాతుకి వఙడిడతు అనఽక్కధడాయుగతు,

ుట

బలొరడతు వూళించలేక్తృో మాయు.
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అలా అభిింతయింగ క్థిలీ క్థిలే లృభానింలో ఎకిు తభక్క టరక్భ

3
ఢిలీల నఽించి ఫాింఫేవచిి , అక్ుడి నఽించి అభేతమా సభుదొిం
తొదఽగ ఎగుయుతత లిండన్ యు ొమాణిం తృొయింతేించిింథి ఫో బింగ్
707. ఆడిా స్ ఆఫాఫా ఙదయటాతుకి భభో భూడుగింటల వయవది వుింథి.
ఎబర్ హో లెుస్ అింథిించిన క఼ ణడగుతత , లృభానింలోవునా
లతుభా తిొక్ ధొక్థడతుా చాసఽరధడాడు లడో .
లృభానిం పాయత సభుదొ జలాలనఽథడటి అింతభాతీమ ొథదశింలో
ఎగుయలొగిింథి.
క఼ క్ుెనఽ కిింద నెడుతత అొమతాింగ ఎదఽటి ల఼టట యు
చారడు లడో . అింతవయక్క అతధేా గభతుసఽరనా వయకిర క్యు
చటటక్కున

తల

తిుెక్కధడాడు.

క్ులక్క

చారడు

లడో .

అక్ుడక్ూడడ అింణద. అతతు ల఼టటక్క యనఽక్ భుిందా ొక్ులా వునా
నలకగుయు వయక్కరలూ అతధేా భిలైలిసఽరధడాయు.
లడో ఫడ తొథి యింటటొక్లక తుక్ుఫొ డుచఽక్కధడాబ. ొభాదిం

ుట
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భుించఽక్క వసఽరనాదతు ళచిభిించ లొగిింథి అతతు లక్షత్ లెన్ష.

తన

పాయలనఽ

ఫమటికి క్తునించతూమక్కిండడ

భాగజెన్

చదఽవుతునాటటు తల వించఽకొతు యభితు జాగరతరగ భీక్ింి ఙడడు.
యయిందభి దగిాభ నాయస్ నేయుల వుధడాబ. గుిండొింగ చఽటిు ఙదతిక్యరలల ా
టటుకొధడాయు. ఆ నేయల లో చఽటిువునా భియలఴయుల లడో సఽతులేత
ధేణడొలనఽించి తెకోలేక్తృో మాబ.
తనఽ తృొణడలణో లృభానిం నఽించి థిగటిం క్షు భతు గరళింఙడడు
లడో .

లృభానిం

ధేలనఽ

ఆతున

భయుక్షణిం

యళ్ళళ

తననఽ

చఽటటుభుడణడయు. ఆ భియలఴయల క్క లెలనషయుల వునాటటు ణెలకసా
ర ధే
వుింథి. ొమాణీక్కలక అిందయూ థిగుతుిండగ,తభ తుతు ూభిర
ఙదసఽకొతు కమ్గ థిగతృ
ి ో ణడయు.
తననఽ భటటు నెటు ొమతిాసఽరనాథి ఎవభో కతు, ఙడలా
క్డబింథీగ ధక్ింయేరయు. భుిందఽ గ డవ లేక్కిండడ ఢిలీల లోధే నెకి
ింనింఙడలతు చారయు. ఆ ొమతాిం లృపలఫైణద లృభానింలో కొింత
భింథితు లదేింగ వుింఙడయు. అడిస్ ఆఫాఫాలో బింకెింత భింథి

ుట
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కచఽక్కతు వుధడాభో! అనఽకొింటూ ల఼టటలోనఽించి లేఙడడు లడో .

ణడన఼గ అడుగులక యేసర ా ఫాత్యూమ్ యు ఫమలక థదభడు.
తలలక తినె అతధేా గభతుసఽరధడాయు ఆ నలకగుయూ.
నవఴకొింటూ లోలికి ఫాత్యూమ్ తలకులక ఫిందిింఙడడు.
ధడభా లగభెట్తు యలిగిించఽకొతు ఫలల గ తృర గ న఼లిి వదఽలకతత తన
భిలతి
ి తు అించధడ యేసఽక్కధడాడు.
లృభానింలో తృో భటిం క్కదయదఽ. తగిలిన ొమాణీక్కల తృొణడలణో
ఙెలగటిం ఆడద అదికయిం తనక్క లేదఽ. లొధయఫైనింత వయక్ూ ఎటటవింటి
గ డయలేక్కిండడ తనెించఽక్కధే ొమతాిం ఙదమాలి. తనెించఽకోలేక్తృో ణద
తృొణడలక వదలటాతుకి లదిింగ వుిండడలి.
థితుతలలతృటట అక్ుడద కలిం గడిన, తలకులక ణెభిఙడడు.
ఎదఽయుగధే తులఫడి వుధడాడు క్ వయకిర. తగిలిన భుగుాయూ తభ
ల఼టలలోధే క్ూయుితు అతతువింక్ చాసఽరధడాయు.
గింతైయింగ వచిి తన ల఼టటలో క్ూయుిధడాడు లడో . ఫాత్యూమ్

వచిిింథి. ఉనాటట
ల ిండి అటూ ఇటూ వూగితృో బింథి. ొమాణీక్కలిందయూ

ుట

క్ గింట గడిచిింథి. లృభానిం ఎయరసభుదొిం సతొతృలక్క
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దగా యకి వచిిన వయకిర క్ూడడ తిభిగవ
ి చిి అతతు ల఼టటలో క్ూలఫడడాడు.

ఖింగయుడటిం

తృొయింతేింఙడయు.......

భెిండు

క్షణడలలో

సయుేక్కింథి

లృభానిం. ఇింటర్ కమ్ లో నెలట్ క్ింఠిం భిదఽవుగ లృతునించిింథి.
" లేడిస్ అిండ్ జింటిలమన్ ! భనిం తుతౄనఽ భధయ నఽించి
ొమాణిం ఙదసర ఽధడాిం. అనఽకోక్కిండడ తుతౄనఽ చఽటటుభుటు టిం వలల –
లృభానిం కొింఙెిం టొఫుల్ బచిిింథి...... అింణడ సభి తృో బింథి. తొయు
ఖింగయు డవలలన అవసయిం లేదఽ" అింటూ ొమాణీక్కలక్క దెయయిం
ఙెనెింథి.
గజు కిటక
ి ీలక్కనా ణెయలనఽ క్ుక్కలాగి ఫమటకిచారడు
లడో . అింణడ గఢడింధకయిం...... అసలే భతిొ సభమిం...... థడతుకి
ణోడుగ

కయు

ఫేఘాలక

క్భుమకొతు

వుిండటింవలల

అసలేతొ

క్తునించటిం లేదఽ.
లృభానిం ఙడలా కిిందఽగ ఎగుయుతునాటట
ల – అసెషు ింగ
లృతునసర ఽనా బింజన్ల మోతనఽఫటిు గరళింఙడడు లడో .

ుట

యూుథిదే ఽకోవటిం తృొయింతేించిింథి.
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ఆ యణడవయణడతుా చాడగధే అతతు భనసఽషలో క్ తృలనఽ

భభో తృవు గింట థడక ఎటటవింటి టొఫుల్ బవఴక్కిండడ లొ఼గ
ధే ఎగిభిింథి ఫో బింగ్ 707. కతు తృవు గింట గడిచిన తయుయత భలూళ
క్కదఽులక తృొయింతేించిింథి. సఽడిగలిలో చికిున ఎిండుటాక్కలాగ –
నచిిగ –క్ులక్క భిగితృో లొగిింథి.
ఫమడిన క్భిదేయు ొమాణీక్కలక కెవుఴభతు అభిఙడయు.
ఎబర్ హో లెుస్ యభి దగిాయక్క యలుళ దెయయిం ఙెుతునాథి.
లడో తొద నఽించి దిఱుతు భయలిక్కిండడ క్ూయుిధడాయు ఆ
నలకగుయు వయక్కరలూ. యభి భుఖాలలో ొతిపలిసఽరనా పాయలనఽ
చాలేసభికి తనక్క టెిం దగా భికి వచిిిందతు గరళింఙడడు లడో .
లృభానిం

భభిింతగ

కిింథికి

థిగతృ
ి ో బింథి.

ఉిండుిండి

ొతయక్షభ్తునా సభుదొు అలలనఽ గభతుింఙడడు లడో .
లృభానిం సభుదొిం తొద ఐదఽవిందల అడుగుల ఎతు
ర లో
ఎగుయుతునాథి. నెలట్ క్ింఠిం ఇింటర్ కమ్ లో భభ క్ లొభి

అతయవసయ

తుతౄనఽ

భిలత
ి ుల

లో

భూలింగ

ొమాణిించటిం
అనఽయన

ఙడలా

ొథదశిం

క్షు ిం.

క్తునించిన

ుట
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లృతునించిింథి.

భయుక్షణిం కిింథికి థిగితృో ణడిం.... తొయు అదెయయడవదఽే లృభానిం
సఽయక్ితింగధే వుింథి" అింటూ ఙెుెక్కతృో తుధడాడు.
లృభానిం భభో వింద అడుగులక కిింథికి థిగిింథి కిరింథి నఽించి
ఎగలడుతునా అలలహో యు అసెషు ింగ లృతునించ లొగిింథి.
ఎదఽటి ల఼టటలో క్ూయుినా వయకిర లేచి తులఫడడాడు..... అతతు
ఙదతులోల వునా నేర్ మతడలాింగ లడో యు తిభిగిింథి.
ల఼టట క్ున నెటు టక్కనా తెొఫ్ కేస్ తు అిందఽక్కధడాడు లడో .
ఫయుు క్ింటట యేగింగ ఎతిర గజుకిటికీ కేల ఫాథడడు. లృభాను అథడేలక
ఙడలా గటిుగ వుింటాబ... లొభానయింగ గలకొటు టిం క్షు ిం. కతు లడో
ఙదతి లోతు తెొఫ్ కేస్ ల.ఐ.త. లెెషల్ ఎెక్ు ఫిిందింఙదత తమాయు
ఙదమఫడినటటవింటిథి. సభిగా  కొడిణద థడతు థెఫబక్క ఫిండభమళళ నిండి –
నిండి అవుణడబ.
తృొణడలనఽ ఙదతులోలకి ణెచఽికొనాటట
ల కొటాుడు లడో . అదే ిం గిలి

ుట

భివుఴభింటూ లోతుకి దాసఽక్క వచిిింథి.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=231

