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రన్ షాడో... రన్!
“యువర్ అటింక్షన్ ప్లీజ్! బ్రిటన్ నించి బయలుదేరిన వైకింట్ విమానిం
యిింకో రిండు నిముషాలలో పారిస్ విమానాశ్రయానిి సమీపిస్తింది. విజిటర్్
అిందరూ

గాలరీ

నింబర్

డబుల్

టూ

దగ్గిరికి

వెళ్ళవలసిందిగా

కోరుక్కింటునాిిం!” మృదువుగా వినవచిచింది ఆ ఎనౌన్్మింట్.
జేబులో వుని సగరట్ పాకెట్ని బయటికి తీయబోతునాిడు ముర్రే!
ఎనౌన్్మింట్ని వినగానే ఆ ప్రయత్నినిి విర్మించుకొని గాలరీ నింబర్ డబుల్
టూ వైపు పరుగుతీశాడు.
చెవులు చిలుీలు పడేటటుీ మ్రోతలుచేస్తత ర్న్ వే మీద దిగుతునిది
వైకింట్ విమానిం. ఎింత వదదని అనకొనాి ఆగక్కిండ్డ అతి వేగింగా
కొటుుకోవటిం ప్రార్ింభించాయి ముర్రే గుిండెలు. ఢింకా దెబబల మాదిరి అతిని
చెవులోీ మార్మోగుతునాియి సైడవిిండర్ చేసన హెచచరికలు.
సామానుడు కాదు సైడవిిండర్. పారిస్ క్రిమనల్ వర్లుాలో ఎవరిి
అడిగ్గనా వెింటనే చెపాతరు అతన ఎటువింటివాడో.
“ముర్రే! ఈర్మజు సాయింకాలిం ఆరునిర్క్క బ్రిటన్ నించి వస్తింది ఒక
వైకింట్ విమానిం. మన గాింగ్కి చెడుపు చేసే సీక్రెట్ ఏజింట్ ఎవర్మ అిందులో
ప్రయాణిస్తనాిటు. అతన ఎవర్యిిందీ మనక్క అనవసర్ిం. విమానాశ్రయానిి
అతన ప్రాణాలతో దాటకూడదు జాగ్రతత!” ఆర్మజు మధ్యుహిిం ముర్రేని తనగదికి
పిలిపిించి ఆర్ార్ యిచాచడు ఆ సైడవిిండర్.
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ఆర్ార్ని విని మరుక్షణిం నించీ అదర్టిం ప్రార్ింభించిింది ముర్రే
ఎడమకని. ఏదో చెపపలేని ఆత్రుత అతని అింతర్ింగానిి ఆవరిించుకొింది.
ఎయిర్ పోర్ుకి బయలుదేరుతుిండగా సరిగాి నడి ర్మడ మీద, ట్రాఫిక్ మధ్ులో
పాడయిపోయిింది అతని కారు.
కేస్న బుక్ చేయటానికి వచిచన పారిస్ పోలీస్లిి వదిలిించుకొని
యిింకో టాక్స్ని ఎకేుసరికి అతని కనలముిందు కనిపిించాయి పించర్ింగుల
నక్షత్రాలు, కాని అింతటితో అింతింకాలేదు అతని ట్రబుల్్.
ఎయిర్పోర్ు ఇింకో రిండుమైళ్ళ దూర్ింలో వుిందనగా ఒకేసారి బర్స్ు
అయాుయి, అతన ఎకిున టాక్స్ వెనక టైరుీ రిండూ!
సింటిమింటల్ పూల్ కాదతన. అటువింటి మూఢ నమోకాల మీద
ఏమింత నమోకిం లేదతనికి!! ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా ఎదురౌతుని
అపశక్కనాలన గమనిించేసరికి కొించెిం కలవర్పడక తపపలేదతనికి, అపపటిక్స
ధైర్యునిి కోలోపక్కిండ్డ ఇింకో టాక్స్ని కాచ్ చేస ఎయిర్పోర్ుక్క చేరుక్కనాిడు.
ఆరునిర్క్క ర్యవాలి్న విమానిం ఆరు గింటల నలభై ఏడు నిముషాలక్క
వచిచింది. వచిచన విమానింలోనించి ముసలీ ముతకా దిగుతునాిరు గాని, సీక్రెట్
ఏజింట్ జాతికి చెిందిన పర్్నాలిటీలు ఏవీ బయటికి ర్యవటింలేదు.
ముఖానికి
జేబులోవుని

పటిున

సగరట్

చెమటలిి

హిండ

కరీచఫ్తో

పాకెట్ని

అిందుక్కనాిడు

తుడుచుక్కింటూ
ముర్రే.

సగరట్

వెలిగ్గించుకోబోతుిండగా గింగళి పురుగులు ప్రాకినటుీ జలదరిించిింది అతని
శరీర్ిం. చలిజవర్ిం వచిచనటుీ కింపిించటిం ప్రార్ింభించాయి అతని అవయవాలు.
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నలుపుర్ింగు టరీన్ పాింటు, గోల్డాన్ చెక్్ వుని వైట్ షరుు, బూడిదర్ింగు
కోటు, ఆక్కపచచ ర్ింగు గాీసస్ ధ్రిించివుని యువక్కడు ఒకతన విమానింలో
నించి దిగుతునాిడు.
కెవువన అర్వాలని కోరిక అతి ప్రయతిింమీద అణుచుక్కనాిడు ముర్రే.
విల్పవర్నింత్న కూడగటుుకొని గ్గర్రున వెనతిరిగ్గ, ఎయిర్పోర్ు బయటికి
పరుగుతీశాడు.
ర్మడ మీదే నిలబడివుింది అింతక్క ముిందు అతన ఎకిువచిచన టాక్స్.
అతనిి చూడగానే డోర్ని తెరిచి పటుుక్కనాిడు డ్రయివర్.
“పోనీ బ్రదర్... ముిందు ఇకుడి నించి అర్జింట్గా అవతలికి పోనీ...”
కింఠింలోని వణుక్కన కపిప పుచుచకోటానికి విఫల ప్రయతిిం చేస్తత ఆదేశించాడు
ముర్రే.
అర్గింట తరువాత సింట్రల్ పారిస్లో అడుగు పెటిుింది ఆ టాక్స్. ఒక
కార్ిర్లో

దానిి

ప్రయాణిించాడు

వదిలేస
ముర్రే.

కాలినడకన
తనన

మర్మ

ఎవరూ

నాలుగుమైళ్ళ

దూర్ిం

అనసరిించడిం

లేదని

నిశచయపరుచుకొని, యిింకో టాక్స్ని ఎకాుడు. ఎనిమది గింటల ప్రాింతింలో
ఆగ్గిందది సైడవిిండర్ భవనిం ముిందు.
డ్రాయిింగ్ రూమ్లోనే కూరుచని వునాిడు సైడవిిండర్. పాలిపోయిన
ముఖింతో పదిహన లింఖణాలు చేసనవాడిలా నీర్సింగా వస్తని ముర్రేని
చూడగానే, “వాట్

హపన్ా

ముర్రే? ఏమయిింది

కాయా, పిండ్డ!” అని

ప్రశిించాడు.
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శరీర్ింలో మగ్గలివుని ధైర్యునిింత్న కూడగటుుక్కనాిడు ముర్రే.
“బాస్... బ్రిటన్ నించి వచిచింది ఎవర్మ కాదు... ఇింటర్పోల్ సాుర్
ఏజింట్ షాడో. కైర్మలో సమావేశిం కావటానికి ప్రయతిిించిన అర్బ్ క్రిమనల్
గాింగ్లు అనిిటినీ వరుసపెటిు తలలు నరికిన కసాయి మనిషి” అనాిడు తడిని
కోలోపయిన పెదవులిి నాలుకతో తడుపుకొింటూ.
కనలు ఎర్రచేస్తత లేచి నిలబడ్డాడు సైడవిిండర్.
“వచిచన మనిషి ఎవర్యిిందీ నాక్క అనవసర్ిం ముర్రే... నేన చెపిపన
పనిని ఏిం చేశావ్??” అని ప్రశిించాడు మూడు అడుగులు ముిందుక్క వేస.
“బాస్... కొముోలు తిరిగ్గన కిలీర్్ గాింగ్ వసాతదులకే కొరుక్కడుపడని
కొిండర్యయి

ఆ

షాడో

జేబులు

కొటుుక్కని

బ్రతికేవాణిి

నాక్క

ఎలా

సాధ్ుపడుతుింది?”
ఫట్ మని శబదించేస్తత ముర్రే నోటిమీద పడిింది ఒక దెబబ.
“చెపిపన పనిని పూరిత చేయక్కిండ్డ, వటిు చేతులతో తిరిగ్గర్యవటమే
కాక్కిండ్డ, నాకే చెపుతనాివా నీతులు?” పళ్ళళ కొరుక్కతూ అనాిడు సైడవిిండర్.
“బాస్... నీతులు కావు నేన చెప్పపవి... షాడో సింగతి మీక్క తెలియదు.
దారినపోయే భూత్ననిి దయచేస ఆహ్వవనిించకిండి మన గాింగ్ దగ్గిరికి...
వదిలేయిండి బాస్... ఆ షాడోని గాింగ్కి దూర్ింగా వుించిండి” చేతులు జోడిస్తత
దీనింగా అనాిడు ముర్రే.
ఆవేశింతో తన వింటిని తనే మరిచిపోయాడు సైడవిిండర్. చేతికి అిందిన
టీపాయ్ని ఎతిత లాగ్గపెటిుకొటాుడు ముర్రే తలమీద.
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బాధ్గా మూలుగుతూ నేలక్క జారిపోయాడు సైడవిిండర్. నలీటి సలుు
పరుదాలేవో తన మదడున ఆవరిించుక్కనిటుీ అనభూతి చెిందుతూ సపృహతపిప
తలవాలేచశాడు.
“ఎవర్రా అకుడ?” ఉరుములాింటి కింఠింతో అరిచాడు సైడవిిండర్.
ప్రకు గదిలోనే వునాిరు అతని అనచరులు పది మింది. అతని అరుపున
వినగానే పరుగు పరుగున వచిచ, వినయింగా చేతులు కొటుుకొని నిలబడ్డాడు.
“టర్రీ ఎకుడ వునాిడో చూడిండి. వీడిని తీస్క్కపోయి మన గోడౌన్లో
పడేయిండి...” వళ్ళళ

తెలియని

ఆవేశానిి

అదుపులోకి

తెచుచకోవటానికి

ప్రయతిిస్తత ఆర్ార్ యిచాచడు సైడవిిండర్.
ముర్రే కాళ్ళళ పటుుకొనాిడొక అనచరుడు చేతులు పటుుకొనాిడు
మరొకడు. మర్మ యిదదరిి సాయిం తీస్కొని అకుడినించి అవతలక్క
మోస్క్కపోయారు.
ప్రకు గదిలోనేవుని టలిఫోన్ దగ్గిరికి పరుగెత్నతరు మగ్గలినవార్ిందరూ...
అర్గింట తరువాత ముిందుగా అడుగులువేస్తత వచిచ సైడ విిండర్కి శాలూుట్
చేశాడు టర్రీ.
“టర్రీ... బ్రిటన్ నించి వచిచ వైకింట్ విమానింలో షాడో అనే
ఇింటర్పోల్ ఏజింట్ని చూశాడు ముర్రే. ఆ షాడో ఎవర్మ, ఎటువింటివాడో
వెింటనే తెలుస్కో. వీలు పడిన మరుక్షణిం మన మార్ిిం నించి తొలగ్గించే
ప్రయతిిం చేయి...” తన త్రాగే బ్రిందీబాటిల్ని తన చేతులతోనే టర్రీకి అిందిస్తత
అనాిడు సైడవిిండర్.
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సామానుమైన విషయిం కాదది. ఎింతో సనిిహితింగా సించరిించేవారికే
లభుమవుతుింది ఆ గౌర్విం.
గర్వింతో మర్మ రిండు అింగుళాలు విసతరిించిింది టర్రీ వక్షసథలిం. “డోింట్
వర్రీబాస్... రేపు ఈపాటికలాీ పారిస్ డ్రయినేజి కాలువలోకి ప్రయాణిం కడత్నడు
ఆ షాడో ఇక ఈ విషయానిి గురిించి మీరు మరిచిపిండి” అింటూ
శలవుతీస్క్కనాిడు.
ప్రకుగదిలోవుని అనచరులన పిలిచి అతనికి సాయింగా పమోని
ఆదేశించాడు సైడవిిండర్.
***
ర్యత్రి పదిగింటలు అవుతుిండగా, టీవడిట్ బార్ కమ్ రసాురింట్లో
అడుగుపెటాుడు టర్రీ. వచేచపోయే కసుమర్్తో విపరీతమైన ర్దీదగా వునిదది.
ముఖదావర్యనికి దగ్గిర్మవు
ీ ని ఒక బిల్ల్ ఖాఅయఅయేుదాకా వెయిట్
చేశాడతన. ఖాఅయ అవగానే పోయి ఒక చైర్మీ కూరుచనాిడు.
బార్ లోవుని వార్ిందరీి పటిుపటిు చూస్తనాిరు అతని సహచరులు. ఒక
మూలగావుని బిల్ల్ వైపు చూస, చినిగా విజిల్ వేశాడు వారిలో ఒకతన.
బాీక్ పాింటు, బూడిదర్ింగు కోటు ధ్రిించిన యువక్కడు ఆక్రమించుకొని
వునాిడు ఆ బిల్ల్ని. వెయిటర్ తీస్క్క వచిచన విసీుగాీస్న చేతులతో తిపుపతూ
జ్యుక్ బాక్్ లోనించి వినవస్తని మూుజిక్ని ఎింజాయ్ చేస్తనాిడు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1853

***
Read other books of Madhu Babu @

http://kinige.com/kbrowse.php?via=author
&name=Madhu+babu&id=20

