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రివెంజ్! రివెంజ్!!
సిగిరెట్ వలిగిెంచుక్కెంటూ తడపీగా మెటల ల ఎకిు మేడమీదర
వయిటెంగ్ హాల్లల అడుగుప్టా ాడు ముఖేష్.
అక్ుడ ప్దరమెందరక్ెంటె ఎక్కువల్ేరు. వాళ్ళు క్ూడడ ఎవరి
గొడవల్లల వారుెండి ప్క్ువారిని గురిెంచి ప్టా ెంచుక్కనే సిితిల్ల ల్ేరు.
ఒక్ చివరగా వునా సో ఫాల్ల క్ూరుుని టీపాయ్ మీద వునా
నయూస్

పేప్ర్

ని

అెందుక్కనడాడు.

ఎెంత

మెందర

చేతుల్క

ప్డడాయోగాని...చివరి జీరాావసి క్క చేరుక్కెందదర- ఆరోజు పేప్రే.
యదడల్ాప్ెంగా పేజీల్క తిపాైడు. మధూ పేజీల్ల్ల వునా ఒక్
చినావారత అతనికి నవువ తెపిైెంచిెందర.
“ఢిల్లల

స్ెంటిల్

జెపల్కనుెంచి

తపిైెంచుకొని

పారిపో యారట

ముగుురు ఖాదీల్క. ఇదద రు స్క్ూూరిటీ గారుాల్ను చెంపివళ్ళురట.
యావజీీ విత కారాగారశిక్ష అనుభవిసుతనడారు ఆముగుురూ, వారిని
ప్టా చిునడ ల్ేక్ ఆచయకీ తెలిపినడ వయిూనయాట ప్దహారుల బహుమతి
3

ఇసుతెందట. ఢిల్లల పో ల్లసు డిపార్ా మెెంట్.” ఆవారత కిెంద ఆ ముగుురు
ఖెైదీల్ ఫో టోల్క ముదరెంి ప్బడి వునడాయి.
“పాప్ెం...పో ల్లసుల్ క్ళ్ళుక్పిై ఎెంతకాల్ెం తప్ుైక్క తిరగగల్రు?
ఎక్ుడో తప్ైటడుగు వేసత ారు. వేసినవారు మరుక్షణెం ప్టలాబడతడరు.
వూర్ ఫ్ల్లస్” అనుకొెంటూ పేప్ర్ మీదర నుెంచి దృష్ిాని ఆ గదరల్ల
వునావారి మీదరకి మరలిెంచడడు ముఖేష్.
చెండీఘర్

ల్ల

ప్ిభుతవ

వూతిరేక్

కారూక్రమాల్క

జరగ

బో తునడాయని సి.ఐ.బి. కి వారత అెందరెందర. అసల్క విషయెం నిక్రెంగా
తెల్కసుకోవటానికి అక్ుడికి వచడుడు సి.ఐ.బి. స్క్ెండ్ ఏజెెంట్ మిసా ర్
ముఖేష్.
వారెం

రోజుల్పాటల

ఇనవసిాగేట్

చేశాడు.

రోజు

రోజుక్ూ

తడరాప్ధడనికి చేరుతునా ధరల్ను అదుప్ుల్ల ఉెంచమని కోరేటెందుక్క
ప్ిదరశనల్ను

ఏరాైటల

చేయబో తునడారు

కొెంతమెందర

ప్ురప్ిముఖుల్క. ఆవారత క్క మరి కొనిా రెంగుల్క ప్ులిమి రూమరల ను
కియి
ర ేట్ చేసత ునడారు కొెందరు వూక్కతల్క.
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ఆరోజు

తన

రిపో రుాను

క్కల్క్రిాగారికి

ప్ెంపి, మరునడడు

వళ్ళుపో దడమని నిశ్ుయిెంచుక్కనడాడు ముఖేష్.
అెందుకే
ప్రిశీలిసుతనడాడు.

తడపీగా
అతను

క్ూరుుని
క్ూరుునా

తనచుటూ
ా
సో ఫాక్క

వునావారిని
ప్దర

అడుగుల్

దయరెంల్ల ఒక్ ప్ూల్క్కెండీ ప్క్ుగా నల్కగురు వూక్కతల్క క్ూరుుని
వునడారు. ఏదో సీరియస్ గా చరిుెంచుకొెంటలనడారు ల్లగొెంతుక్ల్తో.
అెందరినీ చయసి ఆఖరికి వారిమీదరకి తనదృష్ిాని మరలిెంచడడు
ముఖేష్. ఇదద రి ముఖాల్క సైషా ెంగా క్నిపిసత ునడాయి. మిగిలిన ఇదద రి
తల్ల్క్క వూల్క్కెండీ అడుావుెందర. క్నిపిెంచిన ముఖాల్క....తెల్లగా
ఎెండముఖెం ఎరుగనటల
ల ఎననా సెంవతసరాల్క మెంచెంమీదే ఉనాటల
ల పాలిపో యి వుెండటెం ముఖేష్ కి కొెంచెెం ఆశ్ురాూనిా క్ల్కగచేసిెందర.
వారిని ఎక్ుడో చయసినటల
ల అనిపిెంచసాగిెందర. రెెండు నిముషాల్క
ఆల్లచిెంచడడు.

గురుతరాల్ేదు.

విసుగుప్ుటా

ఆ

ఆల్లచనను

విరమిెంచుకొని పేప్రోల తల్దయరాుడు. నవువతునాటల
ల క్నిపిెంచడయి
పేప్ర్ ల్లని ఫో టోల్క - వాళ్ళు! పారిపో యిన ఖెైదీల్క వాళ్ళు!! చివువన
తల్ ఎతడతడు.
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ఆ మరుక్షణెం అతనికి ఏెం జరిగిెందో అతనికి అరధెంకాల్ేదు.
తల్మీద

పిడుగుల్ాెంట

దెబబ

ఒక్ట

ప్డిెందర.

ప్క్ు

సో ఫాల్లల

వునావారు వరిగ
ర ా అరుసయ
త అటూ ఇటూ ప్రుగుల్క తీసుతనా సవవడి
వినిపిెంచిెందర.
క్ముుకొసుతనా మెైకానిా తొల్గిెంచుకోవటానికి తల్ విదరలిసయ
త
ల్ేచి నిల్బడటానికి ప్ియతిాెంచడడు.
వెంటనే తళ్ తళ్ళ మెరుసుతనా పేషుప్ అతని క్ళ్ు ముెందు
ప్ితూక్షమయిెందర. విసురుగా గాలిల్లకి ల్ేచి బల్ెంగా అతని గుెండెల్
మీదరకి దరగిెందర.
అప్ియతాెంగా ప్క్ుక్క దొ రల ాడు ముఖేష్. ఆ పో టల ఎడమ
భుజెంమీద ప్డిెందర. నిప్ుైక్ణెం ప్టా నటల
ల బాధ అతని నరనరాల్క్క
వాూపిెంచిెందర. వచుట రక్త ెం పిచికారిల్లనుెంచి వల్కవడినటల
ల వేగెంగా
వలికివచిు అతని దుసుతల్ను తడప్టెం పాిరెంభెంచిెందర.
అయినడ ఆగక్కెండడ...జారిపో తునా శ్కితని క్ూడగటలాకొని ల్ేచి
నిల్బడటానికే ప్ియతిాెంచడడు.
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వను వెంటనే మరో బాక్కపో టల అతని మెడక్క అెంగుళ్ెం
కిెందుగా ప్డిెందర. మరొక్ట క్కడివపప్ు ఛడతీమీద దరగిెందర.
ఎవరో జుటలాప్టలాకొని డొ క్ుల్లల బల్ెంగా తనడారు.
“రెండిరా పో దడెం. ఇక్ ఇక్ుడ వాూపారెం చేయటెం ప్ిమాదక్రెం...”
అెంటలనా క్ెంఠెం ఒక్ట అసైషా ెంగా వినిపిెంచిెందర.
సో ఫామీదరనుెంచి

కిెందరకి

దొ రల ిపో యాడు

ముఖేష్.

తనను

దెబబతీసిెందర ఎవరో ఎెందుకో అతనికి అరధెంకాల్ేదు, తెలిసిెందల్ాల ఒకే
ఒక్ సెంగతి - వాళ్ళు పారిపో తునడారు! తన రక్త ెం క్ళ్ుచయసి
తపిైెంచుక్కెంటలనడారు!!
ఆవేశ్ెం అతని బాహువుల్క్క కొదరదపాట శ్కితని ప్ిసాదరెంచిెందర. అతి
ప్ియతాెంమీద పాెంటల జేబుల్ల వునా ఫిసాల్ ని బయటకి ల్ాగాడు.
మూసుక్కపో యిన

క్ళ్ును

తెరవక్కెండడనే...వినిపిెంచిన

క్ెంఠానికి

గురిప్టా టగ
ి ు ర్ నొకాుడు.
ధన్

మని

శ్బద ెంచేసత య

పేలిెందర

అదర.

పిడుగుప్డినటల
ల ప్ితిధవనిెంచిెందర దడని శ్బద ెం.
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ఆకాెంకీరట్

గదరల్ల

“బాప్ రే! మర్ గయారే!!” అనా అరుప్ు హృదయ విదడరక్ెంగా
వినిపిెంచిెందర.

ల్ావాట

మనిష్ి

ఒక్డు...

కిెందప్డిన

చప్ుైడు

జారిపో యిెందర.

చేయి

వినవచిుెందర.
ముఖేష్

చేతిల్ల

ఫిసాల్

చచుుప్డిపో యినటల
ల ప్క్ుక్క వాలిపో యిెందర. సైృహతప్ై బో తునా
ఆఖరి క్షణెంల్ల-- క్కడిచేతి చయప్ుడువేలిని ధడరల్కగా క్రుతునా తన
రక్త ెంల్ల అదరద గచుుమీద ఏవో గీతల్క గీశాడు. అెంతే ఆ ప్పన సాురక్ెం
ల్ేక్కెండడ ప్డిపో యాడు.

2
ఎదురుగా వునా ఫో న్ మోతల్క చేయటెం ప్ిరెంభెంచగానే
విసుగాు చయసి రిసీవర్ అెందుక్కెందర బెటా ీ - సి.ఐ.బి. స్ెంటిల్
క్మూూనికేషన్స రిస్ప్షనిసుా. రిసీవర్ ల్ల వినవచిున మాటల్క ఆమె
ముఖెంల్లని విసుగును ప్టాప్ెంచల్క చేశాయి. కాళ్ుల్లల శ్కితల్ేనటల
ల
క్కరీుల్ల క్ూల్బడి పో యిెందర.
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“మీరు....మీరు సరిగు ా చయశారా? నెంబర్ ని క్రెక్ాకగా ననట్
చేసుక్కనడారా?” అడిగిెందర క్ెంపిత సవరెంతో.
“యస్ మేడమ్... ఈనెంబర్ ని ఫో టో గూడడ తీశాెం. పొ రపాటల
ప్డటానికి అవకాశాల్క ల్ేవు. తన రక్త ెంతో 334466- ఢిల్లల అని
వాిశాడు.” వినవచిుెందర అవతలి క్ెంఠెం.
బెటా ీ

గొెంతుక్క్క

ఏదో

రాయిల్ాెంటదర

అడుాప్డి

మాటల్క

ప్గల్ల్ేదు.
“హాసిైటల్ ల్ల చేరిైెంచడెం. ఇెంతవరక్క సైృహ రాల్ేదు. రక్త ెం
విప్రీతెంగా కోల్లైవటెం వల్ల బితక్టెం అనుమానెం అెంటలనడారు
డడక్ారల ు.” చెప్ుైక్క పో తోెందర అవతలి క్ెంఠెం.
అవేమీ బెటా ీ చెవుల్క్క వినిపిెంచటెంల్ేదు. నీరునిెండిన ఆమె
క్ళ్ుక్క ఏదీ క్నిపిెంచటెంల్ేదు వణుక్కతునా చేతుల్తో రిసీవర్ ని
ప్టా స
ట ిెందర. ఉబికివసుతనా దుుఃఖానిా దరగమిరెంగుకోవటానికి ప్ియతిాసయ
త
టటబిల్ మీద ఉనా తెల్లని బటన్ ని నొకిుెందర.
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సి.ఐ.బి. మెడిక్ల్ డిపార్ా మెెంట్ గదుల్ల్ల అల్ారెం చెవుల్క
గిెంగురుల ఎతేత ల్ా మోరగసాగిెందర. క్కల్క్రిాగారి గదరల్ల గోడల్ మీదర రెడ్
ల్ పటల ల వలిగాయి.
చయసుతనా ఫ్పల్కను అల్ాగే అవతలికి విసిరి బెటా ీ దగు రికి
ప్రిగెతత ుక్క వచడురు క్కల్క్రిా. మెడిక్ల్ స్క్షన్ హెడ్ డడక్ార్ తిిపాఠీ
ఆదరా బాదరాగా ప్ితూక్షమయాూడు ఆయన వనుక్నే.
“చెండీఘర్ పో ల్లసుల్క టిెంక్ కాల్ చేశారు...ముఖేష్ హాసిైటల్
ల్ల ఉనడాటా . బితక్టెం క్షా ెం అెంటలనడారు.” అెంటూ బావురుమెందర
బెటా .ీ
క్కల్క్రిాగారి గుెండెల్మీద సమెుట దెబబల్ాల ప్డడాయి ఆమాటల్క.
ఒక్ుక్షణెంపాటల నిరుతత రుల్ ప పో యారాయన.
ఆయన వనుక్నే వచిు, అెంతడ వినా సుల్లచన అెందరి క్ెంటట
ముెందుగా ఆ షాక్ నుెంచి తేరుక్కనాదర. గబగబా తన గదరకి ప్రుగెతిత,
టటబిల్ మీదవునా టెల్లఫో నల ను డయల్ చేసి ఆరార్స పాస్ చేయటెం
పాిరెంభెంచిెందర.
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“స్క్ూూరిటీ స్క్షన్? కెప్ాన్ వాసును వెంటనే పిలిపిెంచెండి. టాప్
పిియారిటీ!”
“టాన్స పో రుాు? పీల జ్ అరేెంజ్ సమ్ టాిన్స పో రేాషన్ ఇమీుడియిేటీల.
వెంటనే మనెం చెండీఘర్ చేరుకోవాలి.”
“సివిల్ రిల్ేషన్స? వెంటనే జనరల్ హాసిైటల్ కి ఫో న్ చేసి డడక్ార్
రాెంప్ిసాద్ నీ డడక్ార్ హేమల్తనయ ప్ియాణడనికి సిదధెంగా ఉెండమని
చెప్ైెండి...”
“యస్...ఇెంటరాల్ ఎఫ్పర్స? చెండీఘర్ పో ల్లస్ డిపార్ా మెెంట్ తో
మాటాలడి అనిా విషయాల్క తెల్కసుకోెండి. మేము చెండీఘర్ చేరే ల్లగా
మాకా వివరాల్క కావాలి.”
చేతుల్లలని రిసీవరల ను కిెంర ద ప్డవేసి మరో రెెంటని అెందుక్కెందర
సుల్లచన.
అప్ుైడే అక్ుడికి వచిున క్కల్క్రిాగారు ఆమె వదద నుెంచి
తీసుక్కనడారు వాటని.
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ఒక్ట

అవతలివపప్ు

బెల్

ఇెంకా

మోగుతూనే

ఉనాటల
ల

తెలియచేసత ో ెందర. మరొక్ట అప్ుైడే మోరగటెం ఆరెంభెంచిెందర.
“హల్లల!” అనాదర ఒక్ రిసీవర్...
“బిెందయ! రాజు ఎక్ుడ?” వెంటనే అడిగారు క్కల్క్రిా.
“హల్లల! గుడ్ మారిాెంగ్ సర్...ఇెంకా నిది ల్ేవల్ేదు ప్దదమనిష్ి.
ఒక్ుక్షణెం ఆగెండి, ల్ాకొుసాత” అెంటూ వినవచిుెందర బిెందు క్ెంఠెం.
రెెండు క్షణడల్ తరువాత నిదిమతు
త వదల్ని షాడో క్ెంఠెం
క్కల్క్రిాగారి చెవికి చేరిెందర, “గుడ్ మారిాెంగ్ బాస్!” అెంటూ.
“రాజూ! ముఖేష్ ని ఎవరో దెబబకొటాారు. చెండీఘర్ హాసిైటల్
ల్ల చడవు బితుక్కల్మధూ ఉనాటలా--”
క్కల్క్రిాగారి మాటల్క ప్ూరితకాల్ేదు. ధన్ మెంటూ టటబిల్ మీదరకి
విసరబడినటల
ల ెందర రిసీవర్ -- ప్గిలిపో యిన శ్బద ెం విన వసుతెండగానే
ల్ పన్ క్ట్ అయిపో యిెందర.
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అదే సమయెంల్ల ఆయన రెెండవ చేతిల్లవునా రిసీవర్ క్ూడ
సరిగు ా అటలవెంట శ్బద మే వినవచిుెందర.
“సార్! ఐ విల్ మీట్ యూ ఇన్ చెండీఘర్...” అెంటలనా శీరక్ర్
క్ెంఠెం అసైషా ెంగా క్కల్క్రిాగారి చెవుల్క్క చేరిెందర.
బరువుగా నిటూ
ా రిు రిసీవరల ను కిెందరకి దరెంచడరాయన. సుల్లచన
ఆఖరి ఫో న్ ల్ల మాటాలడుతునాదర.
“యస్ సర్...హో మ్ మినిసా ర్ గారితో అరెీెంటలగా మాటాలడడలి.
కోడ్ నెంబర్ తిిప్ుల్ నపన్” ఖెంగుమెంటూ వినవచిుెందర హో మ్ మినిసా ర్
గారి క్ెంఠెం.
“సార్...మా ముఖేష్ ని దెబబతీశారు...ఇక్ మా వాళ్ును
ప్టలాకోవటెం చడల్ా క్షా ెం.”
“షాడో ! షాడో ఎక్ుడ ఉనడాడు!”
“ఈపాటకి చెండీఘర్ సగెం దయరెంల్ల వుెండి వుెంటాడు.”
రెెండు క్షణడల్పాటల మౌనెంగా ఉెండిపో యారు హో మ్ మినిసా ర్.
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సి.ఐ.బి.ల్ల ప్నిచేసేవారిని గురిెంచి ఆయనక్క బాగా తెల్కసు.
అదర నేర ప్రిశోధన సెంసి కాదు. నేర ప్రిశోధన క్కటలెంబెం.
“ఆల్ రెైట్ క్కల్క్రీా! ఇెందుల్ల మనెం అతిగా ఆల్లచిెంచడలిసన
విషయెం ఏమీల్ేదు. సి.ఐ.బి. ఏజెెంటలను దెబబ తీసిన వారిని
పాిణడల్తో వదల్క్ూడదు. మీ యిషా ెం వచిునటల
ల చేయెండి. మిగిలిన
విషయాల్నీా నేను చయసుక్కెంటాను. కాని కాసత షాడో ను వనకిుల్ాగి
ప్టా టెం బాగుెంటలెందర అని నడ అభపాియెం. ముఖేష్ మీద ఈగ వాలితే
వూరుకోడు మన షాడో ...ఇప్ుైడు ఆవేశ్ెంతో వనుకా ముెందు
చయడక్కెండడ దయసుక్కపో తడడని నడక్క భయెంగా వుెందర. ప్ిసి ుత
ప్రిసి తుల్లల షాడో దెబబ తిని మెంచెం ఎకిుతే మనెం చిక్కుల్లల ప్డతడెం!”
ఒకొుక్ు మాట తూచి తూచి అనడారు హో మ్ మినిసా ర్.
“అల్ాగే సర్...అల్ాగే” అెంటూ రిసీవర్ ని ప్టా స
ట ి దీరెంఘ గా
నిటూ
ా రాురు క్కల్క్రిా.
షాడో ని

వనక్కుల్ాగటమా!

అదెల్ా

సాధూెం?

విెంటనుెంచి

వల్కవడిన బాణడనిా రివాల్వర్ ల్లనుెంచి బయటప్డిన బుల్ల ట్ ను
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=249

