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సెవన్త్ కిల్లర్
ఉదయిం పది గింటల సమయింలో సి.బి.ఐ. హెడ్క్వవర్టర్స్ మిందు రెడ్
కలర్స జాగ్వవర్సని ఆపి క్రిందికి దిగింది బిిందు. హిండ్ బేగ్ని భుజానికి
తగలించుక్కన్నది. మాసటర్స షాడోని ఎత్తుకోవటిం కోసిం చేత్తలు జాపిింది.
మొటట మొదటి బర్సుడేని జరుపుకోవటానికి రెడీ అవుత్తన్ననడు మాసటర్స
షాడో. ఫుట్బాల్ దొర్లిన్ట్లి గున్గున్న న్డవటానిన నేరుుక్కన్ననడు. మాటలు
మాత్రిం ఇింక్వ రాలేదు. జాగ్వవర్స సీట్లినించి ఛింగున్ లేచి తలి చేత్తలోికి
దూక్వడు.
ఆ వేగ్వనికి వెన్కిు పడపోయి

ఆఖర్ల క్షణింలో అతి నేరుుగ్వ

తమాయిించుక్కన్నది బిిందు. “రాన రాన నీక్క వెధవ తెలవి తేటలు చాలా
అధికిం అయిపోత్తన్ననయి. ఇింటికి పోయిన్ తరావత నీ పని చెపుతాన.....”
కోపింగ్వ అింటూ అతనిన తీసుక్కని హెడ్క్వవర్టర్స్ లోకి ఎింటర్స అయిింది.
అకుడ పని చేసుున్న వార్ిందరూ ఆమెక్క పర్లచయమే...... షాడోకి
వున్నట్లిగ్వ పూర్లు సెక్యూర్లటీ కిియరెన్స్ కలగ వుిండటిం వలి, ఆమెన
ఆటక్వయిించలేదు వారెవరూ. సరాసర్ల క్కలకర్లిగ్వర్ల ఆఫీసు రూమ్ ఎదుటికి
నిరాటింకింగ్వ వెళ్ళనిచాురు.
అర్జింట్గ్వ డిస్పుచ్ చేయవలసిన్ పేపర్స్ని అతి శ్రదధగ్వ టైప్ చేస్ుింది
క్కలకర్లిగ్వర్ల సెక్రటరీ సులోచన్. అనకోని విధింగ్వ తన్ ఎదుట ప్రతూక్షిం అయిన్
బిిందున చూసి ఆశ్ుర్ూపోయిింది.
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తలి దగిర్లనించి అమాింతింగ్వ ఆమె టేబిల్ మీదికి దూకేశాడు మాసటర్స
షాడో. సులోచన్ జాగ్రతు పడేలోపుగ్వనే టైప్ రైటర్స హిండిల్ని పట్లటక్కని బలింగ్వ
ఒక గుింజు గుింజాడు.
హిండిల్ పాట్ల కదిలింది టైప్ రైటర్స...... ననపుగ్వ వున్న టేబిల్ టాప్
మీది నించి సీుడ్గ్వ జర్లగ క్రింద పడిపోయిింది. పెదద శ్బదిం చేస్తు ఊడి అవతల
పడిపోయిింది హిండిల్.
కననమూసి కనన తెర్లచేటింతలో జర్లగపోయిింది ఆ సింఘటన్. నోరు
తెరుచుక్క నిలబడిపోయిన్ బిిందున, సులోచన్న చూసి చిన్నగ్వ న్వావరు తన్
గదిలో నించి తల బయటికి పెటిటన్ క్కలకర్లి.
టేబిల్ మీది నించి దూకి ఆయన్ దగిర్లకి పర్లత్తేుిందుక్క రెడీ అవుత్తన్న
బిడాడి వెననమీద గటిటగ్వ ఒక దెబబ వేసిింది బిిందు.
“ వెధవివ నవువ. వటిట రాసెుల్వి...... వదుద వదదని అనక్కింటూనే నినన
వెింటబెట్లటక్క వచాున. ఇింటికి పోయిన్ తరావత నీ వీపు విమాన్ిం మోత
మోగించకపోతే నేన పేరు మారుుక్కింటాన” విపరీతమైన్ ఆగ్రహింతో
కింపిించిపోతూ అతనిన హెచుర్లించి చెవిని గటిటగ్వ మెలపెటిటింది.
వెనన మీద పడిన్ దెబబ విపరీతమైన్ బాధన కలగించిింది క్వబోలు,
బికుమగిం పెటేటశాడు మాసటర్స షాడో..... తలి తన్ చెవిని పట్లటక్కన్న వెింటనే
ఏడుపు మొదలు పెటటటానికి సిదధిం అయ్యూడు. అింతలోనే అతని అటింక్షన్సని డైవర్సట
మరో అింశ్ిం.
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సులోచన్ టేబిల్ని ఆనక్కని గోడమీద ఆరింజ్ చేయబడి వున్ననయి
ర్కర్క్వల ఎలక్వానిక్ బటన్స్. వాటిలో కించెిం పెదదదిగ్వ వున్న రెడ్ కలర్స బటన్స
మీద పడిింది అతని చూపు...... చెవిని పట్లటక్కన్న తలి చేతిని బలవింతింగ్వ
వదిలించుక్కని, అమిత వేగింతో ఆ బటన్స దగిర్లకి పోయి చేతిని జాచాడు.
“ వదుద.... వదుద.....వదదమాా.....వదుద” ఖింగ్వరుగ్వ అర్లచిింది సులోచన్.
“మైగ్వడ్ బిిందూ.... స్పటఫ్ హిమ్.....స్పటప్....” ఆిందోళ్న్ నిిండిన్
కింఠింతో హెచుర్లించారు క్కలకర్లి.
“ ఆగరా....ఆగు....ఆగపో.....” బిగిర్లగ్వ హెచుర్లించి, వెన్కిు లాగేసిింది
బిిందు.
అపుటికే జర్లగపోయిింది జరుగవలసిన్ డేమేజి. రెడ్ బటన్స మీద మాసటర్స
షాడో చేయి పడిన్ మరుక్షణిం య్యకిటవేట్ అయిింది సి.ఐ.బి. హెడ్క్వవర్టర్స్ని కవర్స
చేసే సెక్యూర్లటీ డ్రిలిింగ్.
“ అటింక్షన్స .... అటింక్షన్స ఎవ్రీబడీ..... అవర్స బిలాింగ్ ఈజ్ ఇన్స గ్రేవ్
డేింజర్స.... వెకేట్ యువర్స పేిసెస్..... బేస్మెింట్లో వున్న సెక్యూర్లటీ బింకర్స్లోకి
వెళ్ళళపోవాల అిందరూ. కమాన్స..... మూవ్....” ఖింగు ఖింగుమింట్లన్న ఎలక్ర్టటనిక్
కింఠిం ఒకటి హెడ్క్వవర్టర్స్లో వున్న వార్ిందర్లనీ హెచుర్లించటిం మొదలు
పెటిటింది.
భూకింపిం వచిున్పుుడు హడ్డవుడి పడిన్ట్లి ఒకర్లనొకరు నెట్లటక్కింటూ
కదిలారు సి.ఐ.బి. స్పటఫ్ అిందరూ..... న్లభై క్షణాలోి తమ తమ ఎింకోిజర్స్ని
వదిల, బేస్మెింట్లో నిర్లాించబడి వున్న బింకర్స్ దగిర్లకి వెళ్ళళపోయ్యరు.
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బరువైన్ రైఫిల్్ని, అతూింత ఆధునికమైన్ ర్లవాలవర్స్ని రెడీగ్వ పట్లటక్కని పై
అింతసుులోకి పర్లత్త్తుక్క వచిున్ సెక్యూర్లటీ సిబబిందిని చూసి గ్వఢింగ్వ
నిటూటరాురు క్కలకర్లి.
“ వాటీజ్ ఇట్ స్పర్స? వాట్ హపెన్సా??” క్కలకర్లిగ్వర్ల గది ఎదుట
కింపలు అింట్లక్కపోయే ప్రాబిమ్ ఏదో ఎదురుపడి వుింట్లిందన్న భయింతో
ఆఘమేఘాల మీద వచిుపడిన్ సెక్యూర్లటీ క్వఫ్టన్స వాసు, ఆశ్ుర్ూింగ్వ చూస్తు
అడిగ్వడు.
అపర్ ఘట్లతుచుడి వింటి అతని పర్్న్నలటీని అదే పనిగ్వ పర్లకిించటిం
మాసటర్స షాడోకి మహా ఇష్టిం. విశాలమైన్ వాసు భుజసుింధాల మీద క్యరుుని,
అతనిన అటూ ఇటూ పర్లత్తిుించటిం అతనికి మహా సర్దా....
తన్న ఆడిించటిం కోసమే అతన అకుడికి వచాుడన్న అభిప్రాయింతో,
మరోస్పర్ల తలి చేత్తలన వదిలించుక్కని అతనికేసి జింప్ చేశాడు.
హెడ్క్వవర్టర్స్ని అలికలోిలిం చేసిింది అతని ఆకతాయితన్మేన్ని గ్రహిించి,
ఇింకోస్పర్ల

బిిందు

అతని

వెననమీద

దెబబ

వేయకమిందే, మర్రిచెట్లట

మొదళ్ళవింటి తన్ బాహువులోికి అతనిన తీసుక్కని వెన్కిు జర్లగ్వడు సెక్యూర్లటీ
క్వపటన్స వాసు.
“ మీ పని పూర్లు అయేూదాక్వ న్న దగిర్ వుించుక్కింటాన.... మీరు మీ పని
చూసుకోిండి

మేడమ్......” అని

బిిందుతో

అింటూ, అవతల

గదిలోకి

తీసుక్కపోయ్యడు.
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అతని చేత్తలోినించి భుజాల మీదికి ఎగబ్రాకి కిలకిలా న్వువత్తన్న మాసటర్స
షాడోని చూస్తు గ్వఢింగ్వ నిటూటరాురు క్కలకర్లి.
“వీడిని భర్లించటిం నీ వలి క్వదు బిిందూ..... టన్షన్స పెర్లగపోయి హెల్ు
ట్రబుల్్ వచేుస్పుయి. జపాన్స పింపిించేయ్...... అకుడి క్కింగ్ ఫూ విదాూలయింలో
పడేసేు తికువదిలపోత్తింది. ......” అింటూ తన్ గది తలుపులన బారాి తెర్లచారు.
ఎర్రబడిన్ వదన్ింతో లోనికి పోయి, ఆయన్ టేబిల్ ఎదుట వున్న క్కష్న్స
ఛైరోి క్యరుున్నది బిిందు.
లావుపాటి సిగ్వర్సని కోట్ల జేబులో నించి బయటికి తీసి, లైటర్సతో
వెలగించుక్కింటూ ఆమె మఖింలోకి చూశారు క్కలకర్లి.
“రాజూ హెడ్క్వవర్టర్స్కి తిర్లగ రావటానికి ఇింక్వ న్నలుగైదు రోజులు
పడుత్తింది.

సిింగపూర్సలో

వున్ననడు

ఇపుుడు......” షాడోని

గుర్లించి

తెలుసుకోవటిం కోసమే ఆమె అకుడికి వచిు వుింట్లిందనే న్మాకింతో, ఆమె
పెదవులు విపుకమిందే చెపాురాయన్.
“రాజున గుర్లించి రాలేదు నేన.... మా బడుదాధయ్ బర్సుడేని గుర్లించి
చెపుటానికి వచాున..... ఎలుిిండి స్పయింత్రిం వాడి బర్సుడే పారీట ఎరింజ్
చేయ్యలని అనక్కింట్లన్ననన.......” వెింటనే తన వచిున్ పని బయటపెటిటింది
బిిందు.
మాసటర్స షాడో బర్సుడే పారీట అనేమాట చెవులపడే సర్లకి విపరీతమైన్
అనీజీనెస్ క్కలకర్లిగ్వర్లని ఆవర్లించుక్కన్నది.
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అవక్వశ్ిం

దొర్లకిన్

మరుక్షణిం

షాడోని

అతని

క్కట్లింబానిన

హతమార్ుటానికి అనక్షణిం ప్రయతినస్తునే వుింటారు అతని శ్త్రువులు.... దిన్
దిన్ గిండిం నూరళ్ళ అయుష్షష మాదిర్ల జీవిించే ఆ క్కట్లింబానికి సెక్యూర్లటీ
అరింజ్మెింట్్ చేయటింలో చాలా చాలా ఇబబిందులన ఎదురుుింట్లన్నది సి.ఐ.బి.
సెక్యూర్లటీ డిపార్సటమెింట్. షాడో దగిర్ లేని సమయింలో ఇపుుడు బర్సుడే పారీటలు,
అన్నదాన్ క్వర్ూక్రమాలు అింటూ బజారుకెకిుతే దక్కుతాయ్య పరువులు ??
“ ప్లిజ్ బిిందూ....ప్రసుుతానికి నీ ఆలోచనన పోస్టపోన్స చేసేయ్..... రాజూ
వచిున్ తరావత న్నలుగు రోజులు ఆలసూిం అయిన్న, ఏదో ఒకటి చేదాదిం.....
అింతవర్క్య నవువ ఓపికపటిట వెయిట్ చేయటిం బాగుింట్లింది.......” రెిండే
రెిండు క్షణాలు ఆలోచిించి అపుటికపుుడు ఒక నిర్ియ్యనికి వస్తు కనివన్స్
చేయటానికి ప్రయతినించారాయన్.
విపరీతమైన్ కోపింతో మఖిం ఎర్రబడిపోత్తిండగ్వ, చివాలున్ క్కరీులో
నించి లేసుుిందనీ, విస విస్ప బయటికి వెళ్ళళపోవటమో, సి.ఐ.బి.ని గుర్లించి,
సెక్యూర్లటీ డిపార్సటమెింట్ని గుర్లించి తన్ అభిప్రాయ్యనిన ఘాటయిన్ మాటలతో
తేటతెలిిం చేయటమో జరుగుత్తిందని భావిించారాయన్.
దారుణింగ్వ తపిుపోయిింది ఆ భావన్.
మఖింలో ఎట్లవింటి ఫీలింగ్్ కనపర్చక్కిండ్డ క్కరీులో నించి లేచిింది
బిిందు.
“ ఇటా్ల్ రైట్ సర్స.... లేక లేక పుటిటన్ ఒకుగ్వనొకు బిడాక్క పిండుగ
జరుపుకోవటానికి పదిస్పరుి ఆలోచిించవలసిన్ దుర్భర్ పర్లసిుతిలో వున్నిందుక్క
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2262
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