షాడో ఇన్ హైదరాబాద్
(షాడో స్పై అడ్వంచర్)

రచన:
మధుబాబు

1

© Author
© Madhu Baabu
This digital book is published by –

కినిగె డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్.
సరవ హక్కులూ రక్షంచబడ్డాయి.
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.

2

షాడో ఇన్ హైదరాబాద్
“ఒన్...టు...త్రీ....ఫోర్; ఒన్...టు...త్రీ....ఫోర్, ఒన్...టు....త్రీ”
రిధం తప్ైక్కండ్డ వుచచరిసూూ, అంకెలను అనుగుణంగా అడుగులు
వేసుూనాది బందు.
అక్ుడికి కొదిి దూరంలోనే వునా క్కషన్ ఛపర్లో కూరుచని ఫిలిం
ఫేర్ తిరగేసుూన్నాడు షాడో.
“వన్...టూ...వన్...టూ” బందు అడుగులు లెక్ు తప్పైయి.
మోక్నలు మెలిక్ప్డ్టంతో బోర్లా ప్డింది.
అప్ైటికీ తల ఎతిూ చూడ్లేదు షాడో.
ఉక్రోషంతో లేచి గబగబా అడుగులు వేసూూ అతనిా సమీపంచింది
బందు. చేతిలోవునా మాగజపన్ ని విసురుగా వూడ్లాక్కునాది. క్కర్చచ
ప్క్ునేవునా టీ ప్పయ్ మీద ప్న్నమా ప్పకెట్ అందుక్కన్నాడు షాడో.
“చూడు

బందూ,

క్ర్లటే

నేరుచక్కనేరురు

ముయంగంగా

అలవరచుక్రవలసంది సహనం.
ఓపక్ ప్టుుదల లేక్పోతే నువువ వంద సంవతసర్లలు ప్పాకీుస్
చేసన్న ఆ విదగ నీక్క వంట బటుదు.”
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నడుముమీద చేతులు వుంచుక్కని సీరియస్గా చూసంది
బందు. “అంటే నీ ఉద్దిశం? న్నక్క సహనం లేదనేగా?”
సగరెట్ వెలిగంచుక్కని అగిపులాను మధగక్క విరిచి గదిమూలక్క
విసర్లడు షాడో.
“క్నప్డుతూనే వుంది. అడుగు వేయటం చేతక్నక్ బోర్లాప్డ్డ్ం,
ప్డ్డాననే ఉక్రోషంతో న్న మీదకి దండెతూడ్ం...ఇవనీా సహన్ననికి మంచి
ఉదాహరణలు.”
బందు వదనం క్రప్ంతో మందార పుషైంలా తయారయింది.
ప్ళ్ుు బగంచి షాడో చేయి ప్టుుక్కని బలంగా ముందుక్క గుంజింది.
మోక్నళ్ుక్క క్నళ్ుు అడ్ాం పెటిు జూడో విధాన్ననిా వుప్యోగసూూ భుజం
మీది నుండి ఎతిూ అవతలక్క విసరింది.
ప్ల్టులు కొడుతూ గది మూలక్కవెళ్ళు, కింద ప్డ్డాడు షాడో.
నోట్లావునా సగరెట్ ఎగరి అవతల ప్డిపోయింది. ప్పంటుక్క అంటిన
దుముు దులుపుక్కంటూ లేచి నిలబడ్డాడు.
“వదుి వదినాకొద్ది...నీక్క 'జూడో' నేరైటం తప్ైని యిపుైడు
అనిపస్ూంది. రేప్టినుంచి క్నాసులు మూసేసుూన్నాం. నీక్క క్రప్ం
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వచిచనపుైడ్లాా నీ చేతి బ్బులు తినే ఓపక్ న్నక్క లేదు” అన్నాడు
దావరం వెపపు అడుగులు వేసూూ.
బందు క్రప్ం మటుమాయం అయిపోయింది. చటుక్కున అడుా
వెళ్ళు “ర్లజూ, ఈ ఒక్ుసారికి క్షమించు... ప్లాజ్... ప్లాజ్...” అనాది గడ్ాం
ప్టుుక్కంటూ.
ఆమె భుజాల చుటూు చేతులు చుటిు దగిరకి లాక్కున్నాడు షాడో.
తలవంచి ముయంం మీదికి వంగాడు.
టిోంగ్ టిోంగ్ మని మోాతలు చేసూూ రురి ఏక్నంతానికి అడుావచిచంది
గదిలోవునా టెల్టఫోన్.
గటిుగా నిటూురిచ షాడో చేతులను వదిలించుక్కంది బందు రిసీవర్
అందుక్కని "హాలోా” అనాది.
“ఏమాు బందూ...ర్లజు వున్నాడ్డ?”
ఆశచరగంతో క్నుబొములు పెపకి ఎతిూ షాడో వంక్ చూసంది బందు.
ఆ రోజు ఆదిరురం. క్కలక్రిిగారు ప్న్ాండు గంటల దాక్న ఆఫీసుక్క
వెళ్ురు. ఆయన ఇంటి దగిరిాంచి సామానగంగా ఫోన్ చేయరు.
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“చూడు బందూ, ర్లజు యీ రోజు పేప్రు చూశాడేమో క్నుక్రు!”
అవతలి వెపపు నుంచి హెచచరించారు క్కలక్రిి.
గబగబా అవతలి గదిలోకి ప్రుగుద్దశాడు షాడో. నీట్గా టేబల్
మీద మడ్తలు పెటిు ఉన్నాయి. ఆ రోజు రుర్లూప్తిీక్లు.
టెపమ్సస ఆఫ్ ఇండియా త్రస మొదటి పేజీ చూశాడు. ఏమీ వింత
క్నిపంచలేదు. రెండ్వ పేజీ...మామూలు రురూలే. మూడ్వ పేజీ....అనీా
క్మరషయల్ ఎడ్వర్ టెపజ్ మెంట్స. న్నలుగవ పేజీ...షాడో క్నుబొములు
ముడిప్డ్డాయి. అవతల క్కలక్రిిగారు ఫోన్ దగిరే ఉన్నారనా విషయం
కూడ్డ మరిచిపోయి ఆ రురూను చదవడ్ం ప్పారంభంచాడు.
“షాడో! షాడో!! షాడో!!!
దంగతన్నలు చేయటంలో సరికొోతూ రిక్నరుాలను సృష్ుంచిన
గజదంగ షాడో! పోల్టసులను, స.ఐ.డి. లను ముప్ైతిప్ైలు పెటిు
మూడు చెరువుల నీళ్ుు తాాగంచిన మేధావి షాడో!! ఎటువంటి
తాళాలన్పన్న అవల్టలగా తెరిచి సొతుూను అప్హరించడ్ంలో అంబ్వేసన
చేయి షాడో!!!
గత రెండు మూడు సంవతసర్లలుగా ఈ షాడో తెరచాటుక్క
వెళాుడు.

ప్రజలు

గుండెలమీద
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చేతులు

వేసుక్కని

హాయిగా

నిదురించగలిగారు. క్నని షాడో మళ్ళు రంగంలోకి దిగనటుా రురూలు
వసుూన్నాయి. వంటరిగా దంగతన్నలు చేసే ఈ షాడో. యీసారి పెది
ముఠాను సమకూరుచక్కని ద్దశానిా మొతూం కొలాగొట్టులని ప్థక్ం
వేసుూనాటుా మాక్క అందిన రురూలు తెలుపుతున్నాయి. ప్రభుతవం
వెంటనే తగు చరగలు త్రసుక్కని షాడోని బంధంచాలి. లేక్పోతే
ప్రమాదం తప్ైదు. టెపమ్సస ఆఫ్ ఇండియా, హెపదాాబాద్ విలేయంరి.”
సగరెట్ చివరిక్ంట్ట క్నలి, వేరళ్ును చురుక్కుమనిపంచడ్ంతో
వులికిుప్డి పేప్ర్లోంచి తల ఎతాూడు షాడో.
అవతలి గదిలోకి వెళ్ళు బందు చేతిలో నుంచి రిసీవర్ ని
అందుక్కన్నాడు. “ర్లజూ...ఏమని నిరియించుక్కన్నావ్?” గంభీరంగా
వినిపంచింది క్కలక్రిిగారి క్ంఠం.
“ప్రసుూతం మనక్క అరెజంట్ ఎస్పన్మెంట్స ఏమీ లేవు గదా సార్?”
అడిగాడు షాడో.
“ఒక్ుక్షణం ఆగు, క్నుకొుని చెప్పూను” అంటూ మరొక్ ఫోన్
డ్యల్ చేస స.ఐ.డి. హెడ్క్నవరుర్సని క్నంట్టక్కు చేశారు క్కలక్రిి.
ఇంటరాల్ ఎఫపర్స, ఫారిన్ ఎఫపర్స డిప్పర్ుమెంటాలో వునా ్గటీ
క్షరుులు...కొతూ విశేషాలేమీ లేవని తెలియచేశారు.
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“లేవు ర్లజూ...ఐ కెన్ గవ్ మాకిసమమ్స ఫిఫీుస్ డేస్.”
క్నలెండ్ర్ చూసూూ రెండు క్షణాలు ఆలోచించాడు షాడో “ఆల్
రెపట్ సార్. నేను యీ రోజే బయలుద్దరుతున్నాను” అని ఫోన్ పెటేుశాడు.
గది బయటి నుంచి బందు క్ంఠం హడ్డవుడిగా వినిపస్ూంది.
“మాయా...న్న సూట్ కేస్ ఎక్ుడ్ వుంది? ఆ లాండ్రీ జంటిలున్ బటులు
అసలు యిసాూడో యివవడో తెలుసుక్కర్ల....అమాు! ఫాదర్ ఎక్ుడ్?
నేను

హెదాాబాద్

వెళ్ుతున్నా...రురం

ప్ది

రోజులు

అవుతుంది

వచేచసరికి. అవును ర్లజూ, నేను వెళ్ుతున్నాం. ఫాదర్ కి ఫోన్ చేస
చెపుై. న్నక్క టెపం లేదు.”
బెడ్ రూమ్స లోకి వెళ్ళు న్నలుగు జతల బటులిా బ్రీఫ్ కేస్ లో
పెటుుకొని తల ఎతేూసరికి, చినా సూట్ కేస్ తో ఎదురుగా ప్రతగక్షమయిన
బందును చూస ఆశచరగపోయాడు షాడో.
“మిసుర్ షాడో...ఇది ప్రసనల్ వగవహారం, ఆఫీసు ప్నిక్నదు. నీ
ప్రసనల్ వగవహార్లలు నేను లేక్కండ్డ స్టిల్ అవట్టనికి వీలు లేదు”
యంండితంగా చెపైంది.
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