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స్పైడర్ వెబ్
అడడావచ్చిన మేఘాల్ను చీల్కిక్కింటూ వేగింగా ప్ియాణిసత ్ ిందర
బ్రిటీష్ ఓవర్సీస్ ఎయిర్వేస్ వారి బో యిింగ్ విమానిం.
ఎయిర్ హో స్ెస్ అిందరసత ునా పానీయాల్ను సేవిసత
త క్కల్ాసాగా
క్బురలల చెప్పైక్కింటున్డారల ప్ియాణీక్కల్క.
ప్్ల జెింటుగా

వపిందర

విమానింల్ోని

వాతడవరణిం.

అసల్క

ప్ియాణిం చేసత ునాటలల ల్ేదు.
సగిం కాలిన సిగరెట్ని ప్ిక్ున్ే వపనా యాష్ టలల్
ి ో ప్డవేసత త
క్నుచ్చవరల్ నుించ్చ ప్ియాణీక్కల్నిందరనా జాగరత్తగా ప్రికిించడడడ షాడో .
"వాట్

క్నిప్ిసత ్ ిందర?

హేప్్న్డా

సార్?

ఏమయిిందర?"

మీ

ముఖింల్ో

ఉనాటులిండి

అత్ని

ఏదో

అనీజీన్ెస్

ప్ిక్ుక్క

వసత
త

మృదువపగా అడిగిిందర ఎయిర్ హో స్ెస్.
ఉలికిుపాటును న్ేరలైగా క్ప్ిైప్్టె ుకొని చ్చరలనవపవ నవావడడ
షాడో .
అింత్ చక్ుటి ప్్ల జింట్ ఎటాాసిియర్ల్ో త్నక్క ఏదో ప్ిమాదిం
గోచరిసత ్ ిందని అింటల నముాత్ ిందడ ఆమె?
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ఏదో
సిగాల్్

కీడడ

జరలగబో త్ నాదని

ప్ింప్ిసత ునాటుె

త్న

చెప్ితే

అింత్రాత్ా

విరగబడి

డేింజర్

నవవక్కిండడ

ఊరలక్కింటుిందడ?
"నథ్రింగ్

కొత్త .

బేబ్ర... విమానింల్ో ప్ియాణిం చేయటిం న్డక్క

అిందుకే

కొించెిం

ఖింగారలగా

వపిందర..."

అింటూ

మరో

సిగిరెట్ని వెలిగిించుక్కన్డాడడ షాడో .
త్ను ఎవరినీ అనుసరిించటిం ల్ేదు త్నక్క తెలిసినింత్ వరక్ూ
విమానింల్ో శత్ి వపల్క ఎవరూ ల్ేరల. మరి ఎిందుకీ అనీజీ ఫీలిింగ్?
త్నక్క
ప్ియోజనిం

త్న్ే
ఏమీ

జరలగబో త్ నాదన్ే

నచిచెప్పైకోవటానికి
ల్ేక్ప్ యిిందర.
భావిం

అత్ని

ఎింత్

ప్ియత్ాించ్చన్డ

జరలగరానిదర
మనసు్ను

ఏదో
ప్ూరితగా

ఆవరిించుక్కిందర.
అత్ని ముఖింల్ోకే ప్టిె ప్టిె చతసుతనా ఎయిర్ హో స్ెస్కి
ఏమీ అరధిం కాల్ేదు...మరో అరగింటల్ో సివటజ రల ాిండ్ దేశింల్ోని బెరనా
ఎయిర్ ప్ రలెల్ో ల్ాిండ్ అవపత్ ిందర విమానిం . ఎయిర్ప్ ర్ెల్ో వపిండే
డడక్ెర్్ని ప్ిలిప్ిించ్చ అత్నిా ఒక్సారి చెక్ చేయిించటిం మించ్చదన్ే
నిశియానికి వచ్చి వెనుత్రిగిిందడమె.
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"హేిండ్ప్

మిస్...

గోల్చేసేత

పాిణడల్క

ప్ తడయి."

చటుక్కున ల్ేచ్చ ఆమె దడరికి అడా ిం నిల్బడడత్ూ హెచిరిించడడడ ఒక్
ప్ియాణీక్కడడ.
నల్ల గా నిగనిగ మెరలసుతనా ప్్దద రివాల్వర్ ఒక్టి వపిందర
అత్ని చేత్ల్ో.
కెవపవన అరిచ్చ వెనక్కు త్ూలిిందర ఎయిర్ హో స్ెస్.
చేత్ల్ోవపనా

సిగరెట్

ని

యాష్

టలిల్ోకి

విసిరి

ప్ిక్ుక్క

వింగాడడ షాడో . ఎయిర్ హో స్ెస్ కిరింద ప్డక్ముిందే చేత్ ల్క జాచ్చ
గటిెగా ప్టుెక్కన్డాడడ.
"అటెింక్షన్డ

ఎవ్రి

బడీ...

అల్ల రి

చేయక్కిండడ

క్ూరలిింటల

ఎవరికీ ప్ిమాదిం వాటిల్లదు. కొనిా కారణడల్ వల్ల ఈ విమాన్డనిా
మేము

హెైజాక్

సహక్రిించిండి..."

చేసత ున్డాము.
పొ డడగాటి

మిషన్డ

దయ

చేసి

మాతో

గన్డని

ప్టుెకొని,

మరో

సీటుల్ోనుించ్చ ల్ేసత త ప్ియాణీక్కల్ిందరినీ హెచిరిించడడడ ఇింకో వయకిత.
అటువింటి మారణడయుధడల్క ప్టుెకొని అసల్క విమానింల్ోకి
వాళ్ళు ఎల్ా రాగలిగారో షాడో కి అింత్ బటె ల్ేదు. సైృహ కోల్ోైయిన
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ఎయిర్ హో స్ెస్ ని అల్ాగే పొ దవి ప్టుెకొని క్దల్క్కిండడ క్ూరలిిండి
ప్ యాడత్ను.
రివాల్వర్ని ప్టుెక్కనా హెైజాక్ర్ గబగబా ప్్ల్
ప ట్ కాబ్రన్డ ల్ోకి
ప్రలగుతీశాడడ.

ఐదు

ప్ియాణిం

చేసత ునా

మరలిిందర.

మరో

నిముషాల్
విమానిం

అరగింట

త్రలవాత్

కాసాత
త్రలవాత్

సివటజ ర్ల్ాిండ్

ప్ిక్ుక్క

త్రిగి

వెప్
ప ప

ఇటలీవెప్
ప ప

మ్రోత్ల్కచేసత త

టూయరిన్డ

ఎయిర్ప్ ర్ెల్ో ల్ాిండ్ అయిిందర.
రెడీగా వపన్డారల ఎయిర్ ప్ ర్ె స్క్ూయరిటీ గారలాల్క విమానిం
క్దల్క్కిండడ నిల్బడగాన్ే గన్డ్ తో చుటుెముటాెరల.
"మరాయదగా ల్ ింగిప్ ిండి... ప్ియాణీక్కల్క్కగాని. విమాన్డనికి

గాని ఏమాత్ిిం ప్ిమాదిం జరిగిన్డ మిమాలిా కాలిి చింప్ేసత ాిం...
ల్ ింగిప్ ిండి..."

హేిండ్

మెైక్ల్ో

హెజ
ై ాక్రల

నుదేదశించ్చ

వారిాింగ్

యిచడిడడ ఒక్ స్క్ూయరిటీ అధరకారి. ప్దర నిముషాల్ పాటు తీవిింగా
ఆల్ోచ్చించడరల

హెైజాక్రలల.

ఏదో

నిరణయానికి

వచ్చినటుల

త్ల్ల్క

విదరలిించ్చ, చేత్ లిా గాలిల్ోకి ఎతడతరల.
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క్షణడల్మీద

స్ట్

రెైట్

అయిప్ యిిందర

వయవహారిం

బ్రల్బ్రల్ల్ాడడత్ూ ల్ోప్లికివచ్చి, వారిని బింధరించడరల టూయరిన్డ ఎయిర్
ప్ ర్ె స్క్ూయరిటీ సిబబిందర.
"ఇటా్ల్

భయమూ

రెట్
ై

జింటిల్ాన్డ...

అవసరింల్ేదు.

మా

మీక్క

కాింటీన్డల్ో

ఇక్

ఎటువింటి

ఆత్థ్యిం

సీవక్రిించ్చ,

వెింటన్ే వెళ్ళుప్ దురలగాని... క్మాన్డ..." అింటూ ప్ియాణీక్కల్ను
ఆహావనిించడడడ అధరకారి.
తేలిక్గా నిటూ
ె రిి ఒక్రి వెనుక్ ఒక్రలగా విమానిం దరగారల
ప్ియాణీక్కల్క.

త్మల్ో

తడము

మాటాలడడక్కింటూ

కాింటీన్డ

వెప్
ప ప

క్దరల్ారల.
చేత్ ల్ోలవపనా ఎయిర్ హో స్ెస్ని ఒక్ గారలాక్క అప్ైగిించ్చ,
త్నుగూడడ కిరిందరకి వచడిడడ షాడో .
జరిగిన
పాిరింభించడయి.

సింఘటనల్క
స్క్ూయరిటీ

అత్నిా
గారలాలిా

మరిింత్గా
చతడగాన్ే

క్ల్వరప్్టెటిం
బెింబేల్ెత్త

ల్ ింగిప్ యారల హెైజాక్రలల. అింత్ భయింవపనా వాళ్ళు అసల్ా ప్ని
ఎిందుక్క చేశారల...
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అింతడ ముిందే పాలన్డ వేసుకొనాటుల చడల్ా తడప్ీగా మాటాలడడరల
స్క్ూయరిటీ అధరకారలల. హెైజాకిింగ్ జరలగుత్ ిందని వాళ్ుకి తెల్కసా??
"ప్ీల జ్ సర్... వన్డ మినిట్... మీ పాస్ప్ రలె చతప్ిసత ారా?"

ఉనాటులిండి షాడో దడరికి అడా ింవసత
త అడిగాడడ ఒక్ అధరకారి.
న్ొసల్క

ముడివేసత త,

పాింటు

జేబుల్ో

వపనా

పాస్ప్ ర్ెని

తీసి, అత్నికి అిందరించడడడ షాడో .
కిరిందర నుించ్చ ప్్ద
ప డకా జాగరత్తగా చెక్ చేశాడడ అధరకారి.
"ఐయామ్ సారన సర్... మీరల న్డతో ఆఫీసుక్క రిండి. ఇదర

ఫ్ రజరన పాస్ప్ రలె..." ప్్దవపల్క విరలసత
త సడన్డగా అన్డాడడ.
అప్ియత్ాింగా బ్రగుసుక్కన్డాయి షాడో ప్ిడికిళ్ళు.
త్నదర ఫ్ రజరన పాస్ప్ రాె? వాటీజ్ దరస్ న్డన్ె్న్డ్!!!
త్న

ఆల్ోచనల్ను

మాటల్ోలప్్టె ల

అవకాశిం

అత్నికి

ల్భించల్ేదు. గబగబా వచ్చి అత్నిా చుటుెముటాెరల ప్దరమిందర
గారలాల్క.
అప్పైడడ అవగత్ిం అయిిందర షాడో కి.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=884

***
Read other books of Mr. Madhubabu @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=20

