యన్ పర్ ది ఫో యడ ర్
( షాడో స్పై థ్రి ల్ల ర్ )

యచన:
భధ఼ఫాఫు

© Author
© Madhu Baabu
This digital book is published by కూతుగె డుజిటల్ టెకహనలజీస్ రభరేట్ లితటెడ్.
షయఴ సక్కులూ యక్ుించఫడడడభ.

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval
system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior
written permission of the author. Violators risk criminal prosecution,
imprisonment and or severe penalties.

రన్ ఫర్ ది బో రడర్
పెళ పెయా మహరహలక ఙేషూ ఽ ెైకూ లేఙడభ అగననజవఴలలక.
ష఼డులక తియుగుతూ గహలిలో క్లకష఼ూనడనభ నలల టి తృొ గలక. ఎయరటి
నడలకక్లిన లృయజవచి క్తుించిన ఴష఼ూఴు నలలల భలడుచ భళ
ఙేషూ ఼నడనడు అగననదేఴుడు. లోలోకహమహలక ఙేషూ ఽ ఆ భింటలతొద
క్లఫడుతునడనయు సతొర్ ుయతృౌయులక.
“నడమహమణ్ లొహబ్ ఫమటకూ యిండు నడమహమణ్ లొహబ్ ’’ అనన
అయుులతో దదద మనలిలతృో తునడనభ దిక్కులతూన.
గహఢ

తుదరలో

ఴునన

నడమహమణ్

ఴులికూుడు

లేచి

క్ూయుచనడనడు. గదితుిండడ ఆఴమనించ఼క్కనన తృొ గలన఼ చఽళేషమనకూ
అతతుకూ భతితృో భింది. గఫగఫా లేతృహడు ఫాయయన఼. క్ుగదిలో
క్ూతుళళన఼ బేలకులి ఫమటికూ ఴఙడచడు.
ఉననట్
ల ిండు ద఼యుష఼గహ లౄచటిం తృహరయింతేించిింది ఈద఼యుగహలి.
భమో ది గజవల ఎతు
ూ క్క లేఙడభ భింటలక. బఴనిం తోతూ ిం రహటి

ఫామనన డుింది. ఖణేల్ ఖణేల్ భింటూ గులకతునడనభ కూటక
ి ల
ీ క్క
ఴునన కొమయ లక్లక.
భింటలిన

ఆయటాతుకూ

రమతినష఼ూనన

సతొర్

ుమహతృౌయులక్క, అది అలొహధయబైన తుగహ తోచిింది. ెైకూ లేచిన
భింటలక

ఎయరటి

తుుయఴఴలిన

నలకదిక్కులక్క

లృయజిభుుతునడనభ.
గోలకగోలకన ఎడుష఼ూనన ఫాయయన఼ ఎడభ ఙేతూ ో గుిండెలక్క
అద఼భుక్కతు, క్కడుఙేతూ ో ెదదక్ూతుమనన షిందిట భభుడుచక్కతు
మహతిఫొ భులల

తులఫడు

ఴునడనడు

నడమహమణ్.

క్ట్ుఫటు లతో

ఫమటకూ ఴఙడచడతన఼. అతతు షయఴషఴిం ఆ భింటలల ఴుననదిఅగననదేఴుడుకూ ఆసృతి అఴుతూ.
తగనలిన భళళళ భింటలక్క లోన఼కహక్కిండడ జవగరతూలక
తీష఼క్కింట్నడనయు జనిం. పెైర్ ఇింజన్ కూ తౄో న్ ఙేమటిం జమనగనింది.
అది ఴఙేచ షఽచనలక క్తుించటిం లేద఼.

ఉననట్
ల ిండు అిందమన దాలు భింటలక్క ఆసృతి అఴుతునన
నడమహమణ్ బఴింతి - ెై ఫాగహతుకూ భయలిింది . అయ్యయ అమయయ్య
అనన అయుులక ఆకహఱహతున అింట్క్కనడనభ.
మెిండఴ అింతష఼ూలో ఴునన టుగోడ తొదికూ ఎకూుింది క్కక్ులల
- జవలిగహ అయుషఽ
ూ కూింర దఴునన జనడననింతడ క్లిమచఽష఼ూననది
తన మజభలతు కోషిం.
ఫమటికూ ఴచిచన క్షణిం న఼ించీ దడతుకోషబే రద఼క్కతుననది
నడమహమణ్ చినన క్ూతుయు కహమనూ. అది తభతో తృహట్ తృహమనతృో భ
ఴచిచిందనే అన఼క్కింట్ననదడబ.
ఫాలుతూ తొదఴునన క్కక్ులలన఼ చఽడగహనే కెఴుఴన అమనచి
భుఖదడఴయిం రైు యుగు తీళింది.
"అభలు కహమతూ!!” ెదదగహ అమనఙడడు నడమహమణ్.
బఴనిం భుింద఼ తులఫడు ఴునన దిభింది తృౌయులక కహమనూతు
ఴడుళ టు కొతు రనకూు లలక్కు ఴఙడచయు.

"నడనడన! నడ టెైగర్ !! నడ టెైగర్ చచిచతృో తుింది నడనడన ....
నన఼న ఴదలిండు నడనడన ….” గోలక గోలకన ఏడఴలొహగనింది కహమనూ.
భుఖదడఴయింలో న఼ించి ెైకూ తృో ఴటాతుకూ అఴకహవిం ఏబైనడ
ఴుిందేమోనతు రమతినింఙడయు కొిందయు తృౌయులక. కొలితలో న఼ించి
రలకఴడుతునన తుుమైక్కలలల - రేగింగహ ఫమటకూ ఴష఼ూనడనభ
భింటలక. చఽష఼ూిండగహనే లృమనగన తుులక రదజలకలతూ నేలన
డుింది దడఴయఫింధిం.
ఫాలలుతూ తొది న఼ించి జింప్ ఙేమటాతుకూ ళదధింగహ ఴుింది
టెైగర్ ….
"నడమహమణ్ లొహబ్ ! బేభిందయిం కహచ఼క్కింటాిం..... దఽక్భతు
ఙెిండు...” ఆతురతగహ అనడనడొ క్ తృౌయుడు.
క్ూతుమనన ఴదిలి బఴనిం దగగ మనకూ యుగు తీఱహడు నడమహమణ్.
"టెైగర్, జింప్! జింప్ ఫేత ….. జింప్!! " తగగ యగహ అమనఙడడు
గ ింతు చిించ఼కొతు, భుింద఼కహళళన఼ ఴించి తోక్ లృదిలిించిింది

టెైగర్...... దఽకూన భయుక్షణిం ట్ుకోఴటాతుకూ ళదధింగహ ఴునడనయు
తృహతిక్ భింది తృౌయులక.
అింతఴయక్ూ నలల టితృొ గలక రలకఴమనషూ ఼నన కూటికీ క్టి
బగుగభింటూ భింటలిన ెైకూ లృయచితుింది. తులకరతూ ున లేఙడభ
భింటలక...... బమడు ఫాలలుతూలోకూ దఽకైళింది టెైగర్.
అది

అయుష఼ూనన

అయుులిన

లృనలేక్

ఙెఴులక

భూష఼క్కనడనయు అక్ుడ గుతగూడున రహయిందయూ.
కహమనూ క్ళళభుింద఼నన రించభింతడ గనయురన తియుగుతుననది.
భూడు రహమహల ళక్ూనగహ ఴుననుడు టెైగర్ తు తన షఴింతిం
ఙేష఼క్కననదడబ. తృహల క్తో తృహలక టిు ళతడడ క్ింటే ఎక్కుఴగహ
చఽష఼క్కననది. ఆటలిన నేమన ింది. అలల మన ఙేళేూ కొటిు తిటిుింది. ఇయరై
నడలకగు గింటలక తన రింటనే ఴుించ఼కొతు ెించిింది. టెైగర్ ఆబక్క
ెింుడు క్కక్ు గహద఼. తృహరణడలక్ింటె ఎక్కుఴ అభన క్ పెరిండ్.
తన కోషబే టెైగర్ అయుష఼ూననదతు కహమనూకూ తెలకష఼. తన఼
మెిండు తుభులహల తృహట్ క్తుించక్ తృో తే అలలగై అమనఙేదది.

కహళళళ తులకఴలేద఼ కహమనూకూ..... తనన఼ ఎఴయు చఽడటిం లేదతు
తువచభించ఼కోగహనే, ఫాణింలల తృో భ భుఖదడఴయింలో జొయఫడుింది.
గ లకలభనడనయు జనిం.....
"అభలు కహమతూ..... కహమతూ !!” అింటూ అట్ యుగుతీఱహడు
నడమహమణ్.
భుఖదడఴయింలో ష఼డులక తియుగుతునన తృొ గలలోకూ తృో భ
అదావయబతృ
ై ో భింది కహమనూ , నడమహమణతో తృహట్ భమో నలకగుయు
తృౌయులక తృహరణడలక్క తెగనించి అట్ దఽకహయు.
దడ దడలలడుతూనే నేలక్ూలిింది బదటి అింతష఼ూ తొద
ఴునన డడరభింగ్ యూమ్. ెదద ెదద కహింకీట్
ర లక్లక ఱెగలన఼
రలకఴయుషఽ
ూ భుఖదడఴమహతున భూళ రేఱహభ.
"నడమహమణ్ లొహబ్ ! ఴద఼ద..... తృహరణడలక తృో తడభ.....” అింటూ
అతతున ట్ుకొతు రనకూు లలగహయు అతతుతో తృహట్ తృో భన
తృౌయులక.

చిచగహ చఽఱహడు నడమహమణ్.... రమనరగహ అయుషఽ
ూ
రహమనతు
లృదిలిించి కొటాుడు. భమో దిభింది ఙేమన అతతున భఴతలికూ లలక్కు
ఴఙడచయు.
"కహమతూ....కహమతూ!” అింటూ షాస త డుతృో భింది అతతు
ఫాయయ...
మెిండఴ

అింతష఼ూ

తొద

రతయక్షభభింది

కహమనూ.

ఆబ

లొహసలొహతుకూ బచిచ అగననదేఴుడు ఆబన఼ చఽళ చఽడనట్
ల
ఴదిలేఱహడు కహఫో లక - భింటలక లృయచిభుుతునన బటల తొది
న఼ించి ష఼యక్ుతింగహనే ెైకూ తృో గలిగనిందడబ.
కహమనూతు చఽడగహనే షింతోశింతో ఎగనమన గింతులక రేళింది టెైగర్ .
దడతున గుిండెలక్క అద఼భుకొతు, రన఼దిమనగనింది కహమనూ.
పెట పెటామహరహలక ఙేషూ ఽ క్ూలితృో మలభ బేడ బట్
ల .
ఫాలలుతూ షగఫాగిం లృమనగన నేలభటు ిం అభింది.
“తుఙెచనలక!
అమనఙడమెఴమో.

తుఙెచనలక

తీష఼క్కయిండు....

’’

ెదదగహ

మెిండు క్షణడలలో రతయక్షభమలయభ నడలకగు తుఙెచనలక.
ఉడతలలల రహటితొదికూ తృహకహయు నలకగుయు తృౌయులక. నడలకగు
అడుగులక క్ూడడ తృో క్భుిందే బూక్ింిం ఴచిచనట్
ల క్ింించిింది ఆ
బఴనభింతడ. తుఙెచన఼
ల ఆతుించిన గోడ నడుభక్క లృమనగన లోల
డుతృో భింది . ఙడఴుత క్న఼న లకటు తృొ భనట్
ల , కూింర దడు,
తృహరణడలక దకూుించ఼క్కనడనయు ఆ నలకగుయూ.
కహమనూతు కూింర దకూ యింఙే భలయగ ిం లేద఼. బఴనభింతడ లౄక్
అభతృో భింది. ఏ క్షణింలో నభనడ క్ూలితృో ఴటాతుకూ ళదధింగహ
ఴుననది.
తుమహఘింతతృో భ

చఽష఼ూనడనయు

అక్ుడ

గుతగూడున

తృౌయులిందయూ.... నోయు తెయచి ెదదగహ అమనళేూ, ఆ అద఼ట్క్క బఴింతి
క్ూలితృో తుిందేమో

అననింత

బమింతో

తులఫడుతృో మలయు - భలట లకక్క లేక్కిండడ.

మహతిఫొ భులలల

క్ చిఴయగహ తులఫడు ఆ దాఱహయతున చఽష఼ూనన ఇయరై మెిండు
షింఴతషమహల ముఴక్కడు తల లృదిలిషఽ
ూ
భుింద఼క్క అడుగు
రేఱహడు.
భయుక్షణిం అతతు ఙేభ ట్ుక్కనడనడు రక్ునే ఴునన
లలఴుతృహటి ఴయకూూ.
"గుమో! న఼ఴుఴ లేతుతృో తు గ డఴలోల తలదఽమనచ భన కొింలక
భుించక్క. న఼ఴుఴ ఆ బడ ఎకూు షయుస్ పటల ్ ఙేమటిం తోదలక
ెటు ాఴింటే, ఎఴమో క్యు తున఼న గుయుూ టు క్కిండడ ఴూయుకోయు. గుయుూ
టిున భయుక్షణిం భన ఫాఫాభలక్క తౄో న్ ఙేలొూ హయు” అనడనడు
రనకూు లలగుతూ.
“అలల అతు ఆ చినడనమన తన తృహరణడలక కోలోతుింటే చఽషఽ
ూ
ఴూయుకో భింటారహ?” అతతు ఙేతితు లృదిలిించ఼క్కింటూ భుింద఼క్క
అడుగు రేఱహడడ ముఴక్కడు.
"రించింలో రతిమోజూ ఎింతభింది చినడనయులక భలల
రభలదడలోల చిక్కుకొతు తృహరణడలక కోలోఴటిం లేద఼? రహళళిందమతన

యక్ుషూ ఼నడనభల? నడ ఫింగహయిం! మహ ఫాఫూ! రలుళతృో దడిం....” గడడ ిం
ట్ుకొతు ఫరతిభలలడడడు ఆ లలఴుతృహటి ఴయకూూ.
లృతుించ఼కోలేదడ ముఴక్కడు. గఫగఫా భుింద఼క్క యుగెతిూ,
భింటలక

లృయజిభుుతునన

బఴనడతుకూ

ఎడభ

రక్ుక్క

ఙేయుక్కనడనడు.
ెదద ఫాలృ క్టి ఴుననదక్ుడ. భయ భన఼శులలల తూళళళ తోడు
పెైర్ తరగైడ్ కూ అిందిషూ ఼నడనయు దిభింది తృౌయులక.
ఇదద మన
ముఴక్కడు.

ఙేతులోల
రహటి

ఴునన

కొనలన఼

ఙేింతడళళన఼
క్టిగహ

లలక్కునడనడు

భుడురేళ,

అక్ుడుకూ

షతొింలోనే ఴునన కొఫబమనఙెటు ్ తొదికూ ఎగఫారకహడు. భింటల
రేడుకూ మోడుఫామనతృో భిందది. దడతు ఆక్కలక నలల గహ క్తలితృో భ
ళెగలన఼ రలకఴయుష఼ూనడనభ. ఆ రేడుతతు లక్షయ ెటుక్కిండడ భటు ల
భధయ తులఫడడడడు ముఴక్కడు.
ఆవచయయింతో తుఱచచశు
ు ల ై చఽష఼ూనడనయు జనభింతడ.
అతన఼ ఏత ఙేమఫో తునడనడో ఎఴమనకీ అయథిం కహలేద఼.

ఙేింతడటి మెిండఴ కొనన఼ ఴుచ఼చభుడు రేళ, తడరటినింతడ
చ఼టు చ఼టాుడు ఆ ముఴక్కడు. తోదటి కొనన఼ ఎడభ ఙేతితో
ట్ుకొతు, తడరటి చ఼టు న఼ గనయగనమహ తితృహడు గహలిలో.
షగిం క్ూలితృో భన ఫాలలుతూ తొద జమషథ ింబింలల తులఫడు
ఴుింది క్ కహింకీట్
ర షూ ింబిం . ముఴక్కడు ఙేతిలో న఼ించి భుింద఼క్క
దఽకూన తడరటిచ఼టూ
ు ...... గహలిలో ఎగనమనన తడరచ఼తృహభులల తృో భ ఆ
షథ ింబిం తొద డు , దడతుచ఼టూ
ు బలక్లక దిమనగనింది. ఫలింగహ
గుింజవడు ముఴక్కడు ఉచ఼చభుడు తగుష఼క్కననది. కొఫబమన
ఙెటు ్క్క బఴనడతుకూ భధయ క్ తడరటి ఴింతెన తమలయభింది.
సయశదడఴనడలతో భలమోుగనతృో భిందడ రదేవిం....ఆ ముఴక్కడుకూ
లొహమిం ఙేమటాతుకూ కొఫబమన ఙెటు ్ తొదికూ ఎకహుయు నలకగుయు
ఉతడషసఴింతులక.
మెిండఴ

కొనన఼

కొఫబమన

రేల
ర లడఫడడడడు ముఴక్కడు.

ఙెటు ్క్క

భుడురేళ

తడరటికూ

"జవగరతూ! జవగరతూ” అనన అయుులక ఎక్కురైతృో మలభ.....
భింటలిన చఽడటిం భలతు అతతు ఴింకై చఽడలొహగహయు అిందయూ.
ఆ ముఴక్కడు చఽులతూన తడరటికూ ది అడుగుల కూింర ద
ఴునన కూటికీ తొద ఴునడనభ. ఏ క్షణింలోనైనడ గులకతుిందది.
గనలిన భయుక్షణిం భింటలిన రలకఴయుష఼ూింది. ఆ భింటలక
తడరటితొదికూ ఴళేూ నే ఴుింది అషలక తింటా.

అడుగు అడుగు ఙ ున భుింద఼క్క జమనగన ఫాలలుతూతు
షతొింఙడడతన఼.

కహలక

ఎతిూ

ళబింట్

లక్తొద

రమయఫొ తుిండగహ …. దడదడడ క్ూలితృో మలమలృ .
తడరటితు బమనషూ ఼నన కహింకీట్
ర షూ ింబిం …. ఏటరహలకగహ క్ుక్క
ఴింగనింది. గ లకలన అమనఙడయు కూింర దఴునన జనభింతడ .
ెదఴులక తగఫటిు గహలిలోకూ లేఙడడు ముఴక్కడు.
కూింర దిన఼ించి లృనఴష఼ూనన అయుులిన లక్షయ ెటుక్కిండడ కహళళళ
ఎతిూ ఫాలలుతూ చిఴయ రేఱహడు.

తృొ గ కొట్ుకొతు భలినబైన భుఖింతో, క్తూనయు లృడుషఽ
ూ
తులఫడు ఴుననది కహమనూ..... అతతున చఽడగహనే క్ అగననజవఴల తొది
న఼ించి భఴతలకూ దఽకూ, ఎద఼యు ఴచిచింది ఫాఴుయుభింటూ.
"డో న్ు ఴమతర డడమనలింగ్! పక్ర్ భత్ క్యనడ!” అింటూ ఆబన఼
ఫాసృఴులోల తృొ దఴుక్కనడనడడ ముఴక్కడు.
కూటక
ి ల
ీ ోన఼ించి రలకఴడుతునన భింటలక , ఙేింతడటితు అింటీ
అింటనట్
ల అింట్క్కనడనభ....కహింకీట్
ర షూ ింబిం కొింఙెిం టిశుింగహనే
ఴుింది..... భమో మెిండు భూడు తుతలహలక ఴునన ఙోటనే
ఴుింట్ింది.
కూింర ద ఴునన రహయిందయూ ఙేతులక ెైకూఎతిూ ముఴక్కడు ఴింకై
చఽష఼ూనడనయు. రహమన ఫారహలతో తనక్క తుతతూ ిం లేనట్
ల ఖణేల్
ఖణేల్ ఴింట్ననది బఴనిం.....
కహమనూ ఙేతులిన బడచ఼టూ
ు
చ఼ట్ుక్కనడనడు ముఴక్కడు.
టెైగర్ తు తన బుజిం తొద ఎకూుించ఼కొతు తడరటి తొద రేల
ర లడఫడడడడు.

గలగలలలడుతూ క్ూలితృో భింది ఫాలలుతూ లోతు భమనకొింత
ఫాగిం . రైల్డ గహ అటూభటూ ఴూగటిం తృహరయింతేించిింది..... కహింకీట్
ర
షూ ింబిం.
ఆ

ముఴక్కడు

బడన఼

గటిుగహ

కౌగనలిించ఼కొతు

క్ళళళ

భూష఼క్కననది కహమనూ . తోక్ ఆడుషూ ఽ ఆనిందింగహ అతతు ఫుగగ లన఼
నడలకక్తో తడు ఙేమలొహగనింది - టెైగర్.
బగుగభింటూ ెైకూ ఴఙడచభ తడరటి కూింర ద ఴునన కూటికీలోతు
భింటలక. నలల టి తృొ గలక రలఴడలొహగహభ ఙేింతడడు తొదిన఼ించి.
ెదఴులక తగనించి, ళళ తగుఴున క్ుక్క జయుగుతునడనడు
ఆ ముఴక్కడు. అరమతనింగహ అతతు చఽులక కూింర ద ఴునన
ఫాలృరైు భయలలభ.
దిభింది తృో లీస్ కహతుళేుఫుల్ష తులఫడు ఴునడనయక్ుడ.
సడడఴుడుగహ రహమనతో భలటాలడుతునడనడు రహమన షబ్ భన్ ళెక్ుర్ .

ముఴక్కడు క్ళళళ తన షసచయుడు కోషిం రతికహభ. కొఫబమన
ఙెటు ్ చ఼ట్ు తులఫడుఴునన జనింలో ఴునడనడతన఼. మెిండు ఙేతులిన
ఎతిూ నతిూతొద ెటు ్కొతు క్ళళళ ఆయుతునడనడు.
ఉనన

వకూూనింతడ

క్ూడగట్ుక్కతు

ఙేతులిన

క్దిలిించడిం

తృహరయింతేిం ఙడడు ముఴక్కడు. తృో లీష఼లక ఆ తృహరింతడతున చ఼ట్ు
భుటాుయట....

రహమన

ఙేతికూ

చిక్ుక్కిండడ

తించ఼కోరహలి.

టటభింటూ తెగహభ మెిండు తడరటి తృొ యలక . ఫాలుతూ తొద
కహింకీట్
ర షూ ింబిం భమనకొింఙెిం కూింర దక్క ఴింగనింది.
కెఴుఴన అమనఙడయు కూింర ద ఴునన రజలక.
క్ళళళ భూష఼క్కతు భమనింత రేగింగహ రక్ుక్క జమనగహడడ
ముఴక్కడు. భుెై అడుగుల కూింర ద ఴుింది నేల, డటిం అింటూ
షింబలృళేూ

ష఼ననింలోకూ

క్ూడడ

తగలక్కిండడ

న఼గుగ

న఼గుగ

అభతృో తడభ ఎభుక్లతూన.
తోక్న఼ తుఠహయుగహ ఎతిూ గుయగుయలలడుతూ ముఴక్కడు ఙెలృతు
భుద఼ద ెటు ్క్కింది టెైగర్.

"ఫల డీ భడుమట్! తూక్క భింతక్ింటే భించి అద఼న఼ భమోక్టి
క్తుించలేదడ!” చకూులిగనలితు తట్ుకోలేక్ క్ష఼యుక్కనడనడు ఆ
ముఴక్కడు.
ఆ భలటలక లృనన కహమనూ పక్కున నలృఴింది తన బమలతున
క్ుక్షణకహలిం భమనచతృో భ, పట్ భింటూ తెగనింది ఙేింతడడు.
కూటక
ి ల
ీ ోించి రలకఴడున భింటలక దడతున ూమనూగహ తినేఱహభ.
మనఴుఴన తృో భ కొఫబమనఙెటు ్న఼ గుద఼దక్కనడనడు ముఴక్కడు.
ఆఖమన క్షణింలో క్ ఙేతితు భుింద఼క్క జవచి ఆ అదట్న఼ తట్ుక్కతు
జయురన కూింర దక్క జవమహడు. ఙెటు ్ తొద మెడీగహ ఉనన లొహసషఴింతులక
తలల క్ ఙేభ అిందిించి అింఙెలింఙెలకగహ అతన఼ మోష఼ూనన
ఫయుఴులన఼ తడభు అింద఼క్కనడనయు.
ముఴక్కడు

నేలక్క

దఽకూన

భయుక్షణిం

అతతున

చ఼ట్ుభుటిుింది రజవరహఴితు. ఫాింఫులక డునట్
ల వఫాదలక ఙేషూ ఽ
క్ూలితృో భింది నడమహమణ్ బఴింతి. దడతున గుమనించి టిుించ఼క్కనన
రహమెఴయూ లేయు.

కహమనూతు

గుిండెలక్క

అద఼భుకొతు,

టెైగర్

తు

చింక్లో

భమనకూించ఼క్కతు, ముఴక్కడు ఙేతులక ట్ుక్కనడనడు నడమహమణ.
"ఫాఫూ! న఼రఴఴమనరో నడక్క తెలిమద఼. డఫుబతృో తే మైు
షింతృహదిించ఼కోఴచ఼చ. నడ తడడ తృో తే తెచ఼చకోగలనడ?” అింటూ గదగ ద
షఴయింతో క్ాతజఞ తలక తెలిమఙేష఼క్కింట్నడనడు.
"నడమహమణ్ లొహబ్! అతతున భల భింటికూ తీష఼క్కతృో దడిం …..
భన

సతొర్

ుమహ

ఆతిధయిం

ఎలల

ఴుింట్ిందో

యుచి

చఽింుదడదిం.....” నడమహమణ్ ళేనఴితుడొ క్డు ెదదగహ అమనచి
ఙెతృహడు.
"అఴున఼..... అలలగై ఙేమలలి. అతతు లొహసలొహతుకూ తగనన
గౌయఴిం ఙేమలలి!!” ెదదగహ అయచి తభ సమహశతు తెలిమఙేఱహయు
తగనలిన రజలిందయూ.
రహమన భధయ చిక్కుడున ముఴక్కడు క్ళళళ...... చ఼టూ
ు
క్రభుుక్కఴష఼ూనన తృో లీష఼లిన గభతుింఙడభ. దిభింది ఴునడనయు
రహయు. ది భింది భన్ ళెక్ుయల ు రహమనతు లీడ్ ఙేషూ ఼నడనయు.

ముఴక్కడుతు చ఼ట్ుభుటిు ఴునన జనిం రహమనతు గభతుించటిం
లేద఼....

పెైర్

మలకూషడెింట్

తు

చఽడటాతుకూ

ఴఙడచయతు

అన఼క్కింట్నడనయు గహతు - అషలక కహయణిం రహమనకూ భింకహ
తెలిమద఼. అదే షభమింలో గింటలక మోోగనించ఼క్కింటూ ఴఙడచభ
మెిండు పెైర్ భింజన఼
ల .......
"ఏిం తగనలిిందో చఽళ తృో దడభతు ఴఙడచమహ?'' అింటూ ఆ
మెింటితూ చ఼ట్ుభుటిుింది రజవరహఴితు.
చలల గహ రనకూు జమనగహడడ ముఴక్కడు....
''ట్ుకోిండు.... దొ ింగ.... తృహమనతృో తునడనడు....''
ెదదగహ అమనఙడడు క్ భన్ ళెక్ుర్. అదిమనడు రనకూు
తిమనగహయు పెైర్ భింజనల తొదకూ తృో తునన జనభింతడ.
లేడులల

యుగులక

తీష఼ూనన

ముఴక్కణణి

,

అతతున

ట్ుకోఴటాతుకూ రమతినష఼ూనన తృో లీష఼లిన చఽళ ఆవచయయతృో మలయు
రహయిందయూ.

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=244

