
CHAPTER 1 
ఫ"# మం&' 

అ" #$ం &లం () *+,  -+. CM &.ం/ ఆ1+ పక4న 67 ంతం. ఇ/:; అ" <=> 

interrogations జ@A ప7 Bశం.బయట జ(#G అ" ఒక IJ బంKL M క#N>O ం". 

&P , కQ; క), న GR SనTU # ఇంటVAW Xయ.Y#G Z.[.ఐ. అB ]ంద7 ంK 

#ర`a>O ంbం". cde  fd GR SనT ఎవ; i@G( . అక4j kl@>O ంmQ. 

Bశం nతO ం op G q@ rZన ఒక sW &లd GR SనT # ఇ/:; kl@ంచY#G 

uvO (w; Z.[.ఐ. xyక, d సత.(Vయణ(సత.ం). Zb.|ష~ ఏ�( అసU� uనG4 

తగ� ;. �ద�  �ద�  ��� =డQ�  �Y ట� Xయ.Y#G జం��Q అత#w �Z . 

అసU� @జT,  Vద��నw ]>ల కM�  అయన B�x క#N�O ; గవరw�ంW G. సత.ం m7 p 

@&Qe  M�, అత# ఇంటVAష~ ���U �Y lM k�త7 ంK ఉంm�.FOR 

EXAMPLE, 2 �లల GR తం ఒక ISIS మద� J�Qxన �రR @+,  i@&;. సత.(Vయణ 

(సత.ం ) దగ� @G ఇంట�R Aష~ fసం పం6Q. సత.ం ఒక4 �బ  ¡క¢£. ఒక4 �ట అన¢£. 

&¤/ �Q¥#, �m� Y;. అ�.న తQ¦త [V.P §N:ం� �m, ;. ¨ంbం© 

మధ.« ఎG4v¬ వl¥� �రR @+,  G. అం సత.ం ®ం¯ A° అB. అత#G మం� Pv�  

ఇవ`¢£. �±� ఎG4ళ� � ఆ/�� ¦; . &P, [V.P« ��. ఎ�4వ ³Z క´N 

�ట, డంµ �హం ఎ�4వ�.ం".చ�¥<��· అనwb,  ఉG4@ [G4@ అ�.;. �వ@G ఆ 

�రR @+,  G mర¥d ఎంత ¡pU ¸¹¬ందం© సత.ం అº»న ¼#w questions G చ�¥నb,  

స�½నం X¾:�&. ¿Zన ¦v¬ ఎవ`À నమÁ¢క <J(wQ. “[V.Pµ �Y 

ఇంటVAష~ r�O V ” అ# op ¨(wQ. అ" . సత.(Vయణ Â, ౖT.Äంబd �ం� 

బయ�B@ ఫ�Æ మంÇT G ]+ È��TU , GR SనT @&de É పb, ¸L¬;. ఇంటVAష~ 

2వ ][~ À° «. ÊW Â�.@Ë మధ.« �±� �Ì¥ Íద �Q¥# ఉ(w; 

±�� �.అత# ¾Q ÎQ. ÎÏంద7 (Ð. 

******* 

Z#�«� M ఒంట@K గ"« �QfÑ©,  Ò~ ¢దక4డ. �±� #$ం Â, ౖT బంKL « 

6త&లం Ó.~ ³Z ��¥Ñm, Q. Gంద అÏ[య~ గళ¬ &y:W, ఎ£QK �నw )k. 

¿Ô,  ÊW Â�.@Ë. ఎ£QK వ�¥న xరక, d ±ం£ ��K “cÕ ” అ# kÖ r�;. 

ÎQ తల ఎ Ö  �Z �నw ఒక న�` న¦`;. 

ఇద� Q �Q¥# ప@చ�� అ�.క. 
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సత*ం : From richest entrepreneur to prison rooms. P� ×� ØÙ ÚK కష, ంK 

ఉంbం". 

+, : అBం ¢£. Û; �Üల�ంº ÂT Ý~ ¢£ క�, ¼తO K ఉం". pleasant K 

ఉం". 

సత*ం : Þ, ÎQ. ÍyంతK f-ఆపÏW r¤O  అంత ßందరK #$� బయ)G వ�O �. ఐ 

జ+,  P¯ truth from you. 

+, : ఇంటÀ`à ¸¹¬ lM �Üల�.ం". haah…ok 

సత*ం : ఇంటÀ`à &£, you cant play like , you have done it before. Interrogation G 

cooperate XÕ 

+, : áp Xయ.డం ¢£ sir. ఇంటÀ`à ఇంట�R Aష~ yం; ఒక©. అం£« బ7 తకY#G 

అబదâ ం X6O ం, ఇం£« lవY#G #జం X6O ం. Just! so Zం/T . 

***** 

సత.(Vయణ ఇMం) ఆనUdU ¼#w ³ల �Q�  k# ఉంm;. తల ఊN 

సత*ం : P §´kటä బయట �Nం¿f. డå æ�O Õ. ( దగ� ర �N¤O  ఏం V£, 

çకè  �రగడం తప:. 

సత.ం ÎQ é7 êT ఓ�~ r�;. 
«పల చ£��ంb(w;. 
ÎÏంద7 (Ð. 5,10 అ;q�.వయ> 27. ìంత ఊQ qంÔQ 

సత*ం : ఉ�Á#� KR ;.|W , M .Sc. Maths , í|టd ఆ@, +, , �î, ïd c.కd, �î, ïd 

కం�P k]ð7 � ఓనd , ñp Ïసd. Ñ+,  ò7 ం¯ NGO óండd – 

/సO &° Û¤Z 

సత*ం : SO. మ=,  môం�¯ అనw�ట 

+, : అ# జ(� అంbంmQ. 

సత*ం : ఒక4 ఉõ.గం « �Y �£QK ఉండ� అ# �Y అంmQ. 

+, : అ" ( 67 Ñ� °. 
Í", పక4öº", ఇం¸వºõ &£. 

సత*ం : ( దగ� ర¼r¥ GR SనTU « కPసం 10 G 9 మం" Â, [´Ë ¢# ¦÷� . 
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+, : �d (� §´యక అ;q�� 
ఒక4 �Ü« 100 �నw �నw ప�� r¤ మ#ø 
ఒక4 ðkతం« 4 ఉõ.K� r¤O  67 Ñ� ° ఏం). 

సత*ం : అం£], Úంå Ú� +, É, GR SనT 6� #ంù, అ#wం)« môంW ¿Nంlú. 

ÎQ నk` తల అడe ంK ఊ6;. 

+, : Í ఇష, ం వ�¥నb,  అ�fంº. (� సంబంధం ¢£. 

సత*ం : ¢ద# �u`M అంmú. 

+, : మû¬ XåJ(w. Í ఇష, ం వ�¥నb,  అ�fంº. 

సత.ం � k>q వÞO ం". ®ం¯ A° ఆ;J(wj· అ# �ంపd కంü7 T « 

�b, �ంb(w;. 

సత*ం : �; ÎQ. ఇంతక(w �ద�  �ద�  6±ల# &´µ ß]4�.ఆôý È �ద�  �ద�  �4°U 

rZ, త/: r�ú. ఇ/:; #జం �� ఇం& @+4 «G uvO (wú. 

అ" þరO వ`�ంY� తq��(w; ÎQ 

****** 

+, : 

ఒక మ#ø అ��# r¤" ³Q . 
అ" �¤ ¦v¬ అరâ ం �m� ;��" ³Q. 
�# ÿ Íº�« వr¥ !.+ ³Q. 
ఆ !.+ ¿Zన జ(� అరâ ం r>�� "Q ³Q. 

ఇం£« ఏ #జం &¦« Xప:ంº. 
� X6O  

సత*ం : ఆôý È �u`ంత GR SనT ఓ �దగ� ర m7 p అ�<� ఉం". ఎంత వర� #జం 

X6O ¦ ��� మ# wait r>O (w. #జం ఒ/:�ం© fQ,  వల�  ఛ�O ú. ¢క<§ X/: �;e  

Íద వ"¢�O  జ(� #�w Íద ప" న@]�O Q. 

+, : అం£« ఒక4 @&Qe  �Y కyp,  &£. 

సత*ం : @&Qe � ఇం& బయట� "య�ంY� ఎM X6:ú? 
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+, : ���( r¤O  క�, అk #జం అవ`Y#G .¢� Z»yW u´»ం¿fవY#G పక4G 

వl¥; సత.ం. ®ం¯ A° �� ఆ;J(w(. Î; ఆ;J(wY అనw క!$àష~. &P, 

ÎQ # స@K�  M» అº» lM Ú� p వరTe  బయ)G వr¥>O ం". ÎQ G Z»yW ఆఫd 

r�;. ÎQ అడe ంK తల ఊ6;. మû¬ ఇంటVAష~ nద�. 

సత*ం : P� ��` ÂT$ suggestion ఎంత &లం ఇ¿¥�ంÔ <�ú. ��` i@GంB 

y¯ c.ం%¯ K. nంº తనం పక4న �), , ¨నwK ఆనUd XÕ. 

+,: ఒf4 ¦రం « ( q@ం� అ#w ]>� ఎం£� బయ)G వ�O �. న�w 

పb, �నw/:j అ#w º6y, &ంWU G �� + i@]�O Õ… 

సత*ం : Þ, అ� 

+, : ( Íద క�¥గ©,  అ#wం)« ఇ@G>O (wQ. ఎవ; పº ¦; ßG4 

న´»<వY#G ��ం ¦న 6±� &£,�¿ 6±. సÏ! ఎం£� SమÁ´w ఇ@©W 

Xయ.డం. ఒక4), ఒక4టం© ఒక4 ]>« �� '7 ° r�న# Xప:ంº �d. �� అ#w 

ఒ/:�ంm 

సత.ం� «పల ఆనందంK� ఉం". M+,  G ఎ·షనT m7 ( «G ÎQ # 

">�Vగ�qJ(w;. �మÁ"K ఓ�~ అ( r�ంచడ) ప# ఇక. 

సత*ం : <�న సంవతUరం *�7 Ú� ప[� p +4T బ>U « Úంå Ú� +,  � ఫంºంù 

r�ú. 23 మం" �నw Nల� ´w చంపY#G 

+, : �� &£. 

సత*ం : ��` &£. ఇం¼కళ¬µ క´N r�ంlú. 

+, : ఫంºంù Xయ.¢£. nతO ం జ@»న 6� ~ « ఒక Â, (. ( దృø, « �� �రY#G 

ఫ+,  Â, (. 

సత*ం : ఒక /0 1 ఆ ? ?? అం4 ?? 

(ఇం6 ఉం8 ) 
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LOVE

*�p ZË ఏ@� « ఉంbం" fంº�T ఆ1+. పద¼ం; ఇం) దగ� Qwం�, ¼#w ³ల 

మం" µ #ంº<Jం" అక4º ఆ1> ఉనw కం�� pU. వందల ¼-�  ñ��, ఆ1> &..U 

అక4ºG వ�¥ ఎంటd అ�J(w�. ఎవ@ కం�P G ¦v¬ u¹� , ఐº &de  /ï( rZ «ప´G 

u¹� <J(wQ. "వ. ఎప:)MA ఆ1>G yÈ అ�. వ�¥ం". &P, ±ఖం « కళ ¢£. 

ఎ/:; తన# �డK� åT  MK u´»<| �, Ù nతO ం �త7 ంK �>O (wQ. 

ఎవÀ స@K�  పలక@ంచడం ¢£. �QK u¹�  &.[~ « �Q¥ం". 

�Q¥ందనw �© &P, ప# ఏ- X|. ¢క<µం". ఏ;+O � ఉం". "వ. # ఓ�ర¥డం 

ఎవ`@ ¦ళ¬ అవ`డం ¢£.¼=ùU , &¢ð ò7 ం¯U అ�న సం1త , కృష2  ప7 �� అసcయంK 

�>O (wQ. మధ.« మధ.« వ�¥ ఎంత స@�  XN:( అB Zb.|ష~. ఇక Mభం ¢ద# 

సం1త "వ. దగ� ర� వ�¥ం". �నwK� 

సం9త : "¦. …..! అందÀ �>O (wQ "¦. …. 

"వ. ఏ;+O � ఉం". సం1త పక4�నw &.[~ « �Ì¥ « �Q¥#, 

సం9త : �ంటT �#M [4ú Xయ.�. Â~U ఏ®( ఉం�. ఆ Ó7 ¯ Kº fసం P 

Û¯ అం� ఆÙ r>�ంm¦. 

"వ. fపంK �Zం". సం1త కంü7 T r>�#. పక4� �Q¥# �m� ;µం". 

సం9త : "¦.. ÎQ ఇ/:; కంË7  దృø, « i@Gన �ద�  Ó7 ¯. ¦ºw &¢ð �ం� �+O � 

ఉ(wం. అసU� ¦%/:5 ÞషT పరU~ &;. ¦º q@ం� �³`;>O ం© ఎMö 

ఉం". 

8వ* : ¦; Ó7 ¯ అ# అన]. yం; �Üల GR త) X6:;. తన Íద ఎõ ఇ@Gంr Â4� 

న;ÞO ంద#. ఎం£f 6W అ# అంÔ� ఉ(w;. 

సం9త : ఇం& ¦; మం7డ# న±ÁJ(w¦. ËÎ«�  �డటం¢�. ఎవ; పº ¦ºw 

ప�¥ IJ� ¨b, �ంb(wQ. ¦%ంత jంజరÞU P� తప: అంద@8 §´Z<�ం". 

8వ* : #జం §´¤ �& అందQ తమ� §´ZంB కyp,  అంmQ. ¦jంü (� #జంK 

§�>. ఖ�¥తంK Xప:గల�. �� ¦ºG అ/:; య+ X/:ం©, ¦º ØÙ « ఈ @+4 

� ఏÎ r¤¦; &£. 
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సం9త : P� ®ం¯ :T K i[ ంB. ఇంf�@ ( దగ� ర ఆ mNp ఎతO �] Úå. అత# 

ò7 ం¯ అ# §´¤O  #�w న�w �Y ×� µ 6b, $. «ం� "Z పj�O Q Ú+. ఆ 

తQ¦త P ఖరÁ. ఏ;ú. 

సం1త � �V� వ�¥ u¹¬<µం". ÎQ ఏ త/: Xయ.¢ద# తన� �త7 ) §�> అ# 

"వ. న±Áµం". ఒక4 �;( అత#w క´Z అº» ” ��ం Xయ.¢£ ” అ# అం© 

kం�మ# అ��ంüం" . ఇంü�  ¦v¬, బయట ¦v¬ ఎవQ ఏమ(w అ�fP , ÎQ # 

kºNంl´. 

ఇ(wv�  �� ÎQ ¾7 మ� &ద# అనw/:5, ఎ#w �Q�  ఆ«�ం�( అ#Nంచ# 

ఆ«చన� ఇ¦ళ వ>O (w� . ÎQ # kºNంl´ . ఎM<( సÏ. ఒక4 �@ ¦; 

న�`Jం© మ¹�  �Y´. తన =జం Íద తల ¦M¥´. "వ. G అరâ ం అ�µం". she 
cant live without veeru. 

Immediate K next X�.´Uన ప�ం). Mయd >R &ం? �దú అం�T # 

అ;q��?? ¢£ (నwG X¾:�O ;. రÎందd అం�T # అº». Xప:¢ం. ఆయన 

ఇంత �ద�  ]> c.ంºT Xయ.¢j·. ఎõ �నw �నw ]>� తప: @Ò4 ]+ � c.ంºT 

rZన అ�భవం ¢£ అత#G. "వ. ®ం¯ అం� ఆ«చనలµ #ంº <� ఉం". çవ G 

Ý~ rZం". 

*********************************************** 

అ/:j ఒక �Ù,  ³d క� �ంW దగ� ర �నw u. /W 67 @p,  ప# þ@O  r>�# అక4ºG 

వl¥; �� GరA . lM �Üల తQ¦త అనంతþd �ంº *దVÚ� వ�¥న çవ 

ఇVP lÕ �q�మ# Bడవr¤O , బరc ]Ù పb, ¸L¬;.ÄÕ �గడం nద��m, � 

¢õ 

;వ : ఇం& ! ఏం"V సంగJ� 

<= : X6:´ �³` 

;వ : అ�Á�లµ �m� º �m� º అల¦Êనb, ం"” X6:´. X/:. ఇం& “. 

<= : P అంత &£ ¢. Zస, d ఎM ఉం". 

;వ : Í Zస, d ]?? c.¡ . అక4j గవరw�ంW &¢ð ôక¥రd K rÞO ం". 

��: P గవyÁంW $. ఏ Ñటd K. Þ", ఇక4డ ఒక4; �Y Êం G ¾�ంW ఇవ`;. 

¾Q� �î, ïd కం�P. ఈ 6~ డÚ  ¦º¼r¥ డå � �Y V�. 
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;వ : XN:(ú ¢ K#…………. అÏ. ఆ ÎQ K; �QణంK åp అ�.; K. 

<=: చT ¦º q@ం� ( దగ� ర ఎతO �. ….. K;. [Ç�+ క´Z r�� ం r�� ం అ# XN: 

·సం rZన/:j అ��నw. ¦ºG ఎక4C �ద�  Dక4 ఎ£Q �>O ం" అ#. ఇ/:; 

i@&; ¦; <=>లG. 

çవ � జ@»ం" nతO ం §�>. ఒక/:; f� + ò7 ం¯U K ఉనw ��GరA, ÎÏంద7 (Ð 

ఇ/:; ఎంత Eరం అ�.� అ#. అం£] , mNp �ర¥Y#G 

;వ : ఇVP lÕ ఒక) X/: 6. 

ఇద� Q క´Z lÕ G ü¸~ ">fవY#G uL� Q. Fంటd దగ� ర జ(� Ú� ఉ(wQ. 

«పల ప" �Q�  X¾O  &P అప:)G &.øయd �� G డå  ">�# ü¸~ ఇవ`¢£. 

బయ)¼�¥ Ë ఆరe d r>�# �qJ(wQ. 

<= : lÕ అస� Ú¢£ 

;వ : P యబ . ఇVP lÕ �q�మ# వ¤O , కలd ³Z , ఇVP lÕ అ# �),  

ఇ>O (w;. 

��: Gగd �Y ఎ�4వ�.ం". 

;వ : ఆ &1 ¦ºG ఇ�¥ <�ం పద 

అ# çవ అనHJండంK�. Ý~ వ�¥ం" "వ. �ంº. 

ఇం6 ఉం8 
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CHAPTER 3

>రం @ంA BC <0 D Eట' GడలJ KL 

>రం MNOక PQ మధ*J KS 

అకTU ఇకTU అV ఒంటN తనం 

ఇంటXYZయ\ ]స0 ' J ఉన^>Z_ , ఏ PQ అ=a bS ఉంcం8 

ÎQ ఒంట@K ¨QqJ(w;. అత# ÿ ³Zన #ంద - "వ7 ¦£ల� ¦@ చర.ల� 

సహక@>O (wడ#, /బd �V� ల �`V శJI  BJల� 8లక స�lరం అంద³>O (wడ#. 

ఆ అKLKలÿ� అత� #ం"JºK చర� ప �́  ×� Mడల మధ.న బంNK ðk�#w 

అ�భk>O (w;. 

×� ðkతం ఇంటÌÁºయW cస, T M� ఉంbం". é£� �w 6 గంటల� ³p అ( &T.ÂT 

§Q�O Q. 7:30 కM�  )���  þరO�.క ¨@» ÂT Mp r�O Q. 10 గంటల� �నw �నw 

ప�లG ( బట, � ఉJf4వY#G ) బయ)G ఒక అరగంట వ"¢¦Q. 1 గంటG Oజనం. 

మ½.హwం 3-5 �క �త7 ం &¤/ ఎవ@ ఇష, ®న ప�� r>fవY#G ×� 67 ంగణం 

«G వ"��Q. V 7̈  6-8 మధ.« Oజనం. ఇ" అక4º #ం"J� ( �ర>P � &# ¦@) 

�Ü ¦Ì Êం ©åT. తన ÂT «� attached m�ôW ఉంbం". 

ÎQ అక4డ r@ ¦రం �Ü� &QÞO ం". yం; �Üల GR త) * - Â�.@Ë మధ.న 

ఇం�రR Aష~ �Y u¹�  వl¥;. మధ. మధ.« &#¤, åv�  వ�¥ �m� º <J(wQ. 

పక4�నw R-� పలక@ం�( �ద� K �m� డటం ¢£. ¼ంత మం" yచ¥ Bº అ(w 

�m� డ�j·న# Oజనం ³ళ« Ê7  r�Q. ఫ´తం ¢£. ÎQ ఒంట@K �Q¥# Mడ� 

�>O (w;. �! ×�G ">¼�¥ం" ఒక /సO కం , ¼#w ¾పQ�  �త7 ); అ/:డ/:; 

తన దగ� ర ఉనw �S�)pU fసం §¿¥�నw ¾పdU �>�ంb(w;. ఏ�( ÚధK 

అ#N¤O  ఆ ఒక4 /సO కం (మc ప7 �P నం) చ£�J(w;. 

తన ఆ«చనల« ±#» ఉనw ÎÀG అ/:j k#Nం�ం" &#¤, åT BంJ. " ×లd �. 

వ>O ం; ". ¾పd � అ#w స@�  తన ¦de  # PW K r>�(w; ÎQ. ఒ] ఒక4 ¾పd 

"యడం మ@¥<�;. &¤ప)] అక4ºG ×లd nహం¨ వl¥;. 40 ఏళ�  వయ>U. 

MTమ రంq శÌరం. సనw# Í��. కQ; గ), న <=+ రÙ �+ µ ఎంటd అ�.; 

ÂT «G. 

వ+O � పలక@ంచK, ÎQ �నw కృ¨మ న�`µ స�½నం ఇl¥;. &¤/ �m� º 

ఆ�గ.ం , కPస వసJ� అPw స@K�  R- G ఇ>O (w� ¢õ అº» §�>�(w;. ఎ�� ంº 
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మ¹�  fQ, � cజQ అ¦`´ అ# X¾:Z u¹¬<�; ×లd మహం¨. uళ¬HJనw 

మహం¨ U G త»´ం", మ@¥<�న ¾పd. అప:)�& nహం « ఏ ఎ¸UVWష~ 

¢�ంY ఉనw ÎQ §´య# �నX ~ G qర�.;. 

ఎõ ఆ«చన« ఉంº గమ#ంచ�ంY u¹¬<�;. అత� u¹¬<�క ఆ ¾పd # "Z 

�>�(w; ÎQ. అం£« 

అసQ ఇపefg6 తన hi0  ఏం జ,klంm ఒక అంచa opq a^r. అంAJ 

sగంO @ఖ*vన wరx y , పz V{లy, |y }\~ y , >Ny �ం� ��q  ��~ ఈ��ష�~ 

y �p�a^r ఆ wపD J. 

అం£« �� V>�నw ¾Q� , "వ., శR వA , మ4Ö, Û@O  , VYంద7 , [ k ఆd , BZంద7  

H+ , ప7 &Ö. 

ఇM �Sమ)కT K ప7 ¨- Vయడం nద��), న కè[´w qQO  

r>�ంb(w;.BZంద7  (\ �d తన� XN:న ఒf4 �ట , ఆయనµ ¨@»న/:; 

�� nద)K §�>�నw ' the infinite sepanis theorm ' q@ం� ఆ«�>O (w;. 

అస� �\U # þ@O K స�జం « జ@A ప7 ¨ వ>O �G, సంఘటనG, ప7 జల సÛహ 

ప7 వరO నG ´ంp r+O  VZన Z�� ంతం అ". 

�� V>�నw nద) ¾Q BZంద7  H+ అ� , �వ@ ¾Q మహం¨. PలD మహంM 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CHAPTER 4 
×«�  �Q¥# ఒంట@K ఆ«�>O నw ÎQ G మన>« వందల ¼-�  ఆ«చన� 

�£�J(wÕ. ఒf4 �@ అPw §´Zన/:; వr¥ ఆనందం కం© ¦)# ఎM 

ఎ£�4¦« §´యక<వడం ¦ళ¬ వr¥ భయం Úధ�;Jం". తన# ఇక4డ �& 

">�వ�¥న ఒf4 సంఘటన# , �# u�క ఉనw ప7 ¨ మ#ø# ôక4K V>�ంb(w;. 

అం£« ¾Q�  ఇంతక ±ంB , ×లd ßG4 పjZన ´+,  « ఉనwk. 
 

అస� త� ఇక4ºG ఎM వl¥;. [.�p చదవm#G ఇబ ం£� పడe  అత�, ఇ/:; 

అంతV̂"య �P � �V«�  ఎM _గం అ�.;. ఊa¤O , తన]ం అరâ ం &వడం ¢£. 
 

తన#, ఇb s/ ¨N:న nద) సంఘటన q@ం� ఆ«�>O (w;. 
 
 

aO,� న <గD U*ం 
అ" (KQ̂న �గd Yం. ఇంÇP@ంù &¢ð « CSE , 2nd year +, %ంWU అందÀ 

క´Z Ôd fసం అక4ºG వl¥Q. ¾ద �bంబం �ంº వ�¥న ÎQ, ఇం& అంద@µ 

అంత 17  K Ûú అవ`¢క<J(w;. &� >« అత# చ£� �Y అంతంత �త7 ). 

ఒక4 �\U సంబం"ం�న m>4«�  �త7 ) అత� Â:షT.  
 

¦ళ¬# ">¼�¥న అZÂ, ంW é7 òసd రk అంద@8 అక4;నw ఒf4 ప7 BJ#w �Nం� «కT 

ఇంజPd సcయంµ explain r>O (w;. «పల P)µ ¨@A ట;`��  ¦) ప# r¤ 

"Q� XåJ(w;. &P, అంద@ దృø,  ఎ�4వK Â=$�, Ýü� (KQ̂న ¼ండ 

అం�� Íద ఉం". &బ),  రkG త� X¾: kషయం u+,  అ#NÞO ం". అ/:j 

గమ#ంl;, �� XN:న ప7 ¨ �#8 öWU V+O  ఎõ పర½.నం « ఉనw ÎQ. 

 

Sగ� ¦ళ¬µ క´Z Êం u+,  r>fవడం క(w , ఎప:)�ంC �� గమ#>O నw ÎQ G 

¼#w kష�� X/�ం అ# �pU అ�.;. +, %ంWU G kవ@ంr ప# పక4�నw ³Ï �, Ù 

G అప:»ం�, ÎQ s/ న;¿�ంÔ uL¬;. 
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రk : ఏం V>O (wú ÎQ 

ÎQ : ఎõ �d. Í¸వ`@G అక4Ï� £ ¢. 
öWU "Z ��;. *C7  xనSpU. �నw/:; +4T « చ"kన 6a#G ఇ/:; 

�>O నw ట;`~ ల� ´ంp r>O (wడ# అరâ ం అ�.ం". 

తనµ 6b రమÁ# /గ r�; ÎQ G.  
ఇద� Q న;¿�ంÔ (KQ̂న �గd Yం కంü7 T b#W «పల, ఒf4 Ý� d �b�  

"qc �m� ;�ంb(wQ.  

రk : *C7  xనSpU అం© ఇంటy+,  ఆ.  
ÎQ: అBం ¢£ �d. �నw/:; చ"kన ¦టd ( *C7 ) M+ అPw qQO � 

§¿¥�ంb(w. ఊ@G� అ#w సd@p, É అÿVe r¤O  Ú�ంbం" క�.  
 

రk: ఓf అ�(. 
 

ÎQ: *C7  xనSpU G ఎôG, WZË íయÌ� అPw క´N ఎంత �ద�  6� ంW కm, Q క� �d. 
 

రk: #జ) ÎQ. nతO ం, అ#w Ú7 ం¿ల SpU ఉంbం" మనం @యT ØÙ « ఏ 67 @p,  

rZ(. P ò7 ం¯U # �;, ఒక4 fºంù Xయ.Y#G (�q ఏv¬ 6b �Q¥�# 

ఏ;>O ంmQ. బయట వl¥క కం�Pల« �Y అB అ�Jం" ¦ళ¬ ప@ZP ¨. ఒక ôవT 

�) ప7 పంl#w �డ¢Q. 
 

ÎQ: ఏ· �d. అందÀ అM� ఆ«�ంచQ క�. 
 

ఇద� À &¤/ gనం �´¥ న;¿�ంÔ uvO (wQ. Mడ �ం� P) శబ� ం వ>O ం". 

GందG 4 వ Ý� d దగ� @G వr¥స@G మû¬ �ట� nద� �m, ;. 
 

ర�: #జ) ÎQ. అందÀ అM� ఉ(wQ అ�fవడం కyp,  &£. &P, Îళ¬« ఎవ@w 

�Z( ఒ] ఆ«చన క#N>O ం". Â)T అ¦`´, Â)T అ¦`´. &P, h.చd « మనం 

అందరం settled K ఉండm#G ప# X�.లం© �త7 ం 99 మం" ±ం£� VQ.  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+,: అరâ ం &వడం ¢£ సd. 
 

ర�: స@K�  ఆ«�ం¿ º�స, d జ@»న/:; �త7 ) మన Bశం« అందÀ Mల r�O Q. 

&P, º�స, d G ±ం£ మనం ఎంత prepared K ఉంY´. �#fసం మనం ఏం r�´ 

అ# ఎంత మం" ఆ«��O Q.  
 

+,: ఏS rయగలం సd. Zస, ం nతO ం అM ఉం©.  
 

ర�: త/: Zస, ం " &£ ÎQ. బలవంJº". 

ÎÀG h.+ � ఎ»@<��. బలవంJº" త/: అం© స�జం « ఉనw �ద�  ¦ళ¬" 

అంmj· అ��(w;. 

ర� : �బ  ¨నw ఏ BJij( �;. môంW ఉంº అవసV#G ప#G V# ¦v¬ ఎ�4వ 

ఉండటం వ¢�  నo, ä జQq��. . అ#w �4±«�  �Y ఇB జQqJం". 

బలవంJºG అవ&శం iరక4, ¢� స@rయగ´» �Y స@Xయ.క.  
 

+,: #జ) మ@ బలవంJ;.... 
 

ÎQ# /ôంW K ఉండమ# /గ r�; రk. ఇద� À క´Z 8 వ Ý� d G వl¥Q. అ" 

(KQ̂న �గd Yం అండd kR ం¯ « �వ@ Ý� d. ÿన ఉనw �l~ ల Mల nతO ం 

ఆ»<� ఉం". 
 

ర�: u�W! ఒక4 �@ ఆ Mడ� �; 
 

+,: kంb(w �d. u�క Mడ �ంº వ>O నw ¦టd mం¯.  
 

ర�: అ" ¼#w వంద Íటర�  uడ�: ఉంj Mడ. �# u�క, ¼#w ³ల Íటర�  P) బలం 

ఉం". ఇ/:; ఆ శబ� ం k�. 
 

ÎQ kనడం nద��m, ;. అB P) శబ� ం భయంకరం K k#NÞO ం" అత#G ఇ/:;. 

¿Ô,  భయంకర®న V¨ #శబ� ం. u�క PQ క£�Jనw శబ� ం. ఒక4 కè ణం ఆ Mడ 

�త7 ) అ#w ³ల G«Íటర�  P)# అ/Jనwదనw kషయం qnO �¥ �నwK k#G<�; 
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ÎQ. 
 

ర�: ఇ/:; మనం పక4న ఉండK ఇంత �ద�  Yం బద� ల� ఎM ఉంbంõ ఉaం¿f. 
 

�� ఉండK� అ" ప»´ తన ప@ZP ¨ ఎM ఉంbంõ ఉaం¿�ంb(w; ÎQ. 

�నw o´క వ�¥న లకè ల ట�wల P) పవd బయ)G వr¥>O ం". త� �త7 ) &£ , 

లకè M" మం" జనం �యం అ�<�Q గంట«� .  
 

ర�: ఇంత �ద�  న"# ఆ¾ శGO  వరద� V�ంY &6డగ´A శGO  ఈ &సO  Mడ� ఉం". అB 

బలవంJ; అం©. బలవంJ; స@K�  ప# Xయ.క< ఇం�క ��` అ��నwB 

అ�Jం". 

ఆసGO K kంbనw ÎÀG అ/:j ఒక భయంకర®న #జం X6:; 

ర�: ఇ/:; ఏ Yం �Y అB ప7 �దం « ఉం".  
+,: అ" Í¸M §�>.  

ÎQ ðkతం ఆ ఒక4 కè ణం �ంº �@<�ం". 
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CHAPTER 5 

2013 MGIT &¢ð. ÎQ, [.�p చ£�Jనw �Ü�. (KQ̂న �గd Ôd G u¹�  వ�¥ 

¦రం �Üల�.ం". ఎవ@ &¢ð ప�«�  సర�K &� + ల� upO  అ�ండ~U �ం¿�� 

ప�«�  ¦v¬ [ðK ఉ(wQ. 

ÎQ &నUం©7 ష~ nతO ం yంj yం; kష�ల ÿన ఉం". ఒక) "వ. ÿ �Ü �ÜG 

�@»<Jనw 1´ంùU. yండవ", రk �d Sనw XN:న భయంకర®న kషయం( Y.° 

Ú� +, ). 

"వ. అప:)G ప@చయం అ�. yంjv�  అ�.ం". $�~ అ�న nద) సంవతUరం« 

తన� ప@చయం అ�న ò7 ం¯ ��. పô� ÔQ �ంº, అ- �´ �bంబం �ం� 

Vవడంµ అంద@µ కలవY#G ÑQ�K ఇబ ం" ప;Jనw/:;, తన� ¼తO  ప7 పంచం 

ప@చయం rZం" ��. 

%7 ZUంù Â~U �ంº , 6¸W మP ఇవ`డం �& ప7 "" ఇ�¥ం" ��. ఊ��  �� ³>�� 

�±� గళ¬ q&4, �), న &ట~ 6.ంW �ంº ð~U )-షd,  �& అ#w kష�«�  త� 

ÎQ G <¯. 

"వ. తQ¦త అంత influence rZన ò7 ం¯U lM మం" ఉ(wQ. 6 అ;qల ఎJO , 

చక4# ±ఖం, కష, ం Xయ.డం వల�  వ�¥న శÌర mష, వం ఉండటం µ ÎQ G Ó«�ంù 

Ú� ఉం". &P, ఎంత మం" �m� º( "వ. క#N¤O  l� ±ఖం u´»<µం". 

అప:)�&, Vr 1´ంù Y.° Ôd « nద) �@ క´»ం". అంద@µ ¤wహంK ఉంj 

"వ. ఒ]M �m� ;Jం" �`@µ అ�(. &P, Ôd « �త7 ం తనµ �m� డm#G 

ఇష, పడ¢£. 

ÎQ G nద) �@ "వ. Íద fపం వ�¥ం". "వ.µ �m� Yల# అ#Nం�న ప7 ¨ �@ 

తన దగ� @G u÷¬¦;. &P, తన దగ� @ �ంº ö y�:~U. Sగ� ò7 ం¯U µ [ð K ఉం". 

అంద@µ ఇM �m� ;Jం" ఏం) అ#, ఒక రక®న �V�. తన q@ం� §´Z(, 

ఎం£f ఎవ@µ �m� º( ఏõ §´య# fపం. 

yం; �Ü� ఆ» ఆ«�ంl;, తన� ఎ/:5 ¢#" ఎంత fపం ఎం£� వÞO ం" "వ. 

Íద? ¼ంప "Z <¤Zú K 1T అ�J(w�· అ# అ#Nం�ం". ¢�, తన Íద "వ. 

G k>q వ�¥ంB· అ� భయం �Y అత#w అవaం�ం". 
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అB ఆ«చన« పº, &ంË~ G వ�¥ �Q¥(w;. "వ. తQ¦త అంత f� + ò7 ం¯ sతన.µ 

6b వl¥;. తన 1´ంùU అPw X6:;. sతన. ఒక4 �ట« ¼),  పj�;. " �¦. 

-�w లú « పడటం అంmQ " అ#. 

" Ä?. అBS ¢£ V Úå. ఎ/:; ¢#" ఈ Eరం తb, f¢క<��" 

" P Dంద ఏం &£. " 

" ఏం) . ( Dంద. తన� ఏ kషయం«i( Ñ+,  ò7 ం¯ �� అ# 1T అ�..&P , �� 

�Y (రÁT ò7 ం¯ అ# అరâ ం అ�Jం". Nచ¥ ØW ఇక" 

" Kºద q;e . �ú ఇM� అంm� ¢ &#. ఆ అ�Á� వ�¥ �m� º, �ú uంట� 

అPw మ@¥<�ú. మû¬ పv¬ బయట� �),  �m� డ�� �;" 

" ÑW ఆ V. ��� �" 

�టల మధ.«� "వ. BంJ k#Nం�ం". 

ÎQ సd మ# ¨@K;. ఒక4 Âకం¯ « î+ expression �@<�ం". "వ. తన దగ� @G 

వ�¥ం". 

" �@. అÚ . :T [ð అ�<�. అ�( �u`ంË Ôd nతO ం ఎõ ఏ;/ nఖం 

�m, ú.ఏ®ం"?" 

ÎQ , �బ G �T అ�<�;. ఆనందంµ మ@¥<�, ఉ[  త[ ñ`<J(w;. 

ఇంత« ఉనwb, ంº కృష2  ప7 �� &.ంË~ ¼l¥;. 

" ÎQ . రk �d. రమÁంb(wQ." 
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CHAPTER 6 
రk �d N´lర# kనK� "వ. µ మû¬ �m� డ�న# XN: &.ం)~ �ంº పQq 

"�; ÎQ. 

" ఏంüV Úå. ఆ Nల�  (ß �m� Y´ అ��నw/:j అందÀ ( Íద పడ�Q " 

అ# మన>« తన# �� ¨b, �ంÔ �, Ù À° « G uL¬;. �, Ù À° « రk 

ఒకj ఒంట@K �Q¥# కంþ.టd Íద ఎõ Ê/ r+O  ఉ(w;. 

ÎQ /ôంW K రk �d ఏ�( X6O Ï· అ# పక4న �Q¥# ఉ(w;. &¤/ 6b 

À° nతO ం gన) ఉం". రk ఎõ Ê/ r+O  ఉ(w;. ÎQ G ఏం అరâ ం&క , "�d" 

అ# �m� j«పల రk nద��m, ;. 

" ÎQ. M+,  మం? 67 G, కT &� + « ఏõ <7 KR ం V� అ(wú " 

" అ�� �d. " 

" (� qQO  Vవడం ¢£. B# q@ం� అ(wú, అ" " 

" �d! అ" 6/లd పÇT 3301 ఉం" క�. �#w ఎM �T` Xt.7¥, �# q@ం� 

V� " 

&స/ ÎQ VZన ఆ అ«� @థం f¯ # Zస, ~ «కT êTU « �Z #Ô, V¥;. 

" సÏ! (ß V. " అ# ÎQ # &¢ð �ంº ñp « ">¸L� ;. 

ఎక4º¸vO (w� ÎQ G అరâ ం &వడం ¢£. ఊ@G� &¤/ బv¬, �డ�  Íద ఉనw బ>U � 

అ#w �+O  ñp u�క ÒW « �Q¥(w;. ఏõ �Ù,  ³d 67 @p,  ప# Íద� 

">¸vO (wడ# �త7 ం �pU అ�.; మన>U«. 

uvO నw బంº &సO  పం$qట,  <=+ ¤, ష~ దగ� ర ఆ6; అZÂ, ంW é7 òసd రk. ఎ£QK 

<=+ ð/« ఉనw ఒక ఆ1స@4 నమ¤O  X6:;. బంº Ó« అవ`మ#, XN: 

u¹¬<�; ఆ1సd. రk అM� Ó« అ�c, Rర�Ú� దగ� ర� ">� uL¬;. 

ÎQ G మన>U« <=># �డంK� ఏõ అ��నం nదల�.ం". nనw�d తన� 

XN:న �టG ఇ/:; <=>� పb, ¸vO నw, సందVv#G ఉనw ´ంp ఏంm అ# 

ఆ«�>O (w;. 

�వ@G లGe &þT « VÆ E? wటT G దగ� ర ఉనw ఒక [ é ంù G పb, ¸L¬;. బయట 

nతO ం 1970ల« క), న బంKL M ఉం" అ". బయట nతO ం 6;పºన , ఏ�త7 ం 

ప), ం¿f�ంY వ"¢Zన �ఖM� క#N>O (w�. ఇక, &¤పü�  ఎMx §�>O ం" 
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క� అ# ÎQ ప7 శw� అడగ�ంY అM� #శబ� ంK Ó« అ�c ఉ(w;. ఇద� À క´Z 

Ûడవ అంత>P  �& �b�  ఎG4, అక4డ ఉనw ఒక గ"«G ">�uళ� గ´KQ. �±� 

aJ� À° గ"M ఉం". బయట ¿Zన �#G , «పల ఉనw "QG ఏ�త7 ం 

సంబంధం ¢£. 

ఎ£QK &Q« ¿Zన <=+ ఆ1సd ఉ(w;. అత#µ 6b &సO  �ద�  వయ>U« ఉనw 

ఆ1సd �Y ©åT పక4న �Ì¥ ³>�# �Q¥# ఉ(w;. 

రk అక4;నw ఇద� @8 

" �d. ఇత� ÎQ " 

ఇద� À పలక@ం�నb,  /గ r�Q. ÎQ �Y ఏS §´యక , అరâ ం &క క!$àష~ « 

అõరకం న�` న¦`;. 

రk క´:ం¿�# ." ÎQ. P q@ం� �ల �Üల 6b స, È r�క ఇక4డG ">� వl¥�. 

ఈయన ఇంట�:T ఆ1సd మ4Ö ద? KQ , ఇం�క మన� kÖ rZం" ఆయ�. అక4డ 

�Q¥ం" ఇం�´@ంW I.� ,xyక, d. " 

" §�> �d . ÍQ లGè & &ం? KQ. )k« ���." అ# ÎQ మధ.« 

కలగr>�(w;. 

" ÎQ! ��` �T` rZన అM� @థ° B# q@ం�." 

" అB �d! Ú7 ం� అÞø|ష~ « ఒక �Ü �<U 3301 (1)అ� ఒక పÇT ఇl¥Q �d 

అంద@G. �#w �T` rJ� " 

మ4Ö ద? , లGè & &ం? ఇద� À ఒకళ¬ nc� ఇం¼కv¬ నమÁ¢నb,  ��Q. 

" uT ! ఎM r�� " అ# మ4Ö ద? అº»న ప7 శwG , స�½నం nతO ం అరâ ం అ|.M 

X6:; ÎQ. 

"L���er ఒక �ద�  ఆప�ష� J పy �"*�. L���� ఇన��Yష� |y^ లక� ల 

మం8y �C �pq ం8. �<q >??" 

------------------------------------ 

(1 ). cicada 3301 ప7 పంచం n�O #w ¼#w �లల 6b తలపb, �� M rZన u. పÇT. 

2007 « వ�¥న ఈ /W ఎం£� ఈ పÇTU �;Jంõ. -# u�క ఎవQ ఉ(w� 

ఇప:)�& §´య£. ) 
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CHAPTER 7 
��` X�.´Uన పనM�  , )± ఇ�¥న ¼#w f¯U &R p X�.´. 

ÎQ G ఆ �ట kనK� nదట అరâ ం &¢£. &ంË~ దగ� ర బయ�Bరడం దగ� Qwం� 

జ@»ం" ఒక4 కè ణం ®ం¯ « ¨@»ం". <=>� , �d పb, �Vవడం - ఒక ప7 �దం - 

f¯ &R p Xయ.డం. Îట#wం)G ´ంp ఏS) అ# ఆ«�ం� ��;.కyp, !!, 

f¯ # &R p Xయ.డం అం© ¦ళ¬ దగ� Qనw స�lV#w &R p rZ �# u�క ఉనw అస� 

రహ�.#w క�f4¦´. 

అందÀ అ«� @థ°U, GR <, గR 1 Íద ప7 LK� r�O Q &¢ð «. &P ఏకంK 3 వ 

సంవతUర) xyp,  K �ద�  67 @p,  « ప# r¤ అవ&శం వ�¥ంద# అరâ ం అ�.ం". 

" ÎQ. " 

ఆ«చన«�  ±#» ఉనw ÎQ , మ4Ö ద? N�/µ మû¬ «కం«G వl¥;. ©åT Íద 

ఉనw �నw &»తం "Z, �# ÿన ఒక ¦క.ం VZ ఇl¥;. 

" P� ఇ/:; ఇ�¥ం", ఒక �రR @+,  �ంº వ�¥న �¤Ç«�  ఒక). *దVÚ� « ఎవ@f 

�¤Æ పం6;. " 

&»తం ÿ ఇM VZ ఉం". 

admit your tempered babe's crazy childishness 

మహం¨ : ఇ", �±� K వ�¥న lW �¤Æ అ�. ఉం© ప), ం¿�� ¦º# &£. 

&P, ఐ¡ అడ7 + 6G�O ~ � Xం"న 67 ంతం �ంº వ�¥ం". అ" �Y ఒక4© ¦క.ం." 

¿Zన ¦&.#w ఎM &R p X�.M అ# ఆ«�>O (w; ÎQ. nద) ప7 యతwం K ఆ 

¦&.#G అరâ ం క�f4వY#G ప7 య¨wంl;. 10 #So«�  అ# XN:ం" &�O  yం; 

గంట� అ�.ం". పక4� ఉనw మహం¨ , ఇద� À ప7 JంతంK అత#� �>O (wQ. 

ఇక తన వల�  &£ అనwb,  ఒక ఎ¸UVWష~ ఒక) ఇ�¥ ¦ళ¬ s/ ��;. మహం¨, ల8è & 

&ం? ఇద� À రk �d s/ fపంK ��Q. 

" ఓ]. You tried your best" అ# లGè & &ం? అనHJండK ÎQ öట �ంº వ�¥ంiక 

�ట. 

" ఎ/:C అ�<�న êT # (� �N>O (wQ." ఒక4 �@ K À° « ఉనw ±q� @G 

op ¼), నb,  ఐ�ం". 
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ఇద� Q <=+ ఆ1సd � ఆశ¥ర.<వడం ఆనంద పడటం కè[«�  జ@»<��. 

" q¯. ఎM X6:�" 

" admit your tempered babe's crazy childishness అ# (� ఇl¥Q. అం© -#« ఉనw 

రహస. స�½నం క�f4వY#G ఎ#w ర&ల �Q�  ఉ(wL ఆ«�ంl�"À° «# 

Sగ� ±q� À ఆసGO K kంb(wQ. " 

"nదట ఈ ¦క.ం « ��న అస� పదంK#, ¦క.ం K# ఏ±ంbం� అ# ఆ«�ంl. 

1. 6త &లం« M nద), ¢� �వ@ అకè Vల� "Z �¤O  ఎM ఉంbం". 

2. ¢� ప7 " పదం« nద) అకè V´w "Z ³¤O  ఎMం) ¦క.ం వ>O ం" అ#&P, 

స�½నం iరక¢£.అం£], అ=̂Ú7  Â, ౖ«�  u¨G ��. స�½నం iరక¢£. 

3. �వ@G ప7 ¨ పదం«# yండవ అకè రం ³Q rZ VZ( ఏS iరక¢£. 

4. Ûడవ అకè రం .... అ/:; i@Gం". ప7 ¨ పదం «# 3వ అకè V#w "¤¤O  M , U, M , B , 
A ,I 

adMit yoUr teMpered baBe's crAzy chIldishness 

మహం¨G చప:b�  ¼m, ల#Nం�ం". &P, Â, ౖT K adjust అ�Jనwb,  న)ంl;. 

"అక4ºµ స�½నం అ�<¢£ �d. admit your tempered babe's crazy 

childishness#�w N�¥K ¾7 Sంr అ�Á� «# పZతనం �;. 

tempered babe అం© తనÍద కZK ఉనw ¦v¬. ¢� తన ప#« _గ�`మ.ం అ|. 

¦v¬. అం© <=+ అ(w అy.ంY´. ¢�, తమ� ఇష, ®న Ú+ అ(w అy.ంY´. 

&బ), , Í º6y, &ంW �ంº ఎవ;( ¦ళ� � �యపj ¦ళ¬# కలవమ#, ¢� ¦ళ¬ Ú+ 

X¾: ప## þ@O rయY#G ±ంñ uళ¬Y#G Zదâ ంK ఉండమ#. 

&P, ఇప:)]. @ం� J పc0 బZన RDX, ��" వ*�q ల 6��oత ¦రO  వ�¥ 2 �ల� 

అ�.ం". &బ), , ఇ" 6త �¤Æ అ�. ఉంbం". " 

ఒక4 �@K రk �స, d ఆనందం తb, f¢క చప:b�  ¼©, �;. పక4� ఉనw మహం¨, లGè & 

&ం?. ఒక4 కè ణం ఆ» ÎQ G zp c.ం¯ ఇl¥Q. 

" ��` &¤/ బయట ఉం;. " 

అ# ÎQ # బయట� పంNంlQ 
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.ÎQG ఏõ Z#�« Y°U Úం¯ అ�<�న ôవ«�  ఆనంద పº<�;. ఇ#w �Ü� 

ðkతం« ఏం X�.« §´యక తర̂న పడe  ఇ/:; తనf లకè àం ఏర:;Jంద# 

ఆనందపYe ;. 

«ప´ �ంº 6� గంట 6b �ట� k#Nంlక బయ)G వl¥; రk �d. 

" ÎQ. ఇక4డ జ@»ం"..." 

" ÚK అరP ం ఐ�ం" �d. Z#�� �>O (w క�. ఎక4Y Xప:�డ£" 

రk ప �́ G´ం� న¦`;. 

" ఉం;. P¼#w kష�� X6:´. పద " 

ఇద� À ñp Íద బయ�BVQ. 
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CHAPTER 8 

ñp « <Jనw ÎQ, రk �d ఇద� À అ/:j �A� Zన +�.ºM :T Gp « 

u´»<J(wQ. 

ఏõ r�న# 1´ంù. మ�పక4 తన ØÙ « ఏం r�లనw �#ÿన ఒక &� @Ë yం5 వ�¥ 

అõ రక®న ఆనందం« ఉ(w;. 

లకºక/T �ంº �కW ప �́  వr¥టప:)G , బంº ఆపమ# 

" ఇకTZ LంZ �ం _ బ� ఎ_T  ¡x ¢K" అ(w; ÎQ. 

రk �d సÏ అ# XN:. 

" ఎకU��ÁంW « ఎవ`@8 ఏÍ Xప:�. ఈ �Ü �ంº P ØÙ టdw అ�.ం" ÎQ " అ# 

X¾:Z u¹¬<�;. 

బ+ « బయ�B@ À° G rQ��స@G V 7̈  10 ఐ�ం".Àం « ఉంbనw కృష2  ప7 ��, 

çవ ఇద� À క´Z ఏ®ంద# అº» "/~U ò�d G �:నUdU fసం uL¬" అ#X6:;. 

�ల� K Sగ� ఇద� À పడ]JQ.ప;�(wడం© ప;�(wడ� &P ÎQG ఇం& #ద7  

పట, డం ¢£. åరR  µచడం ¢£. ¢� M( m( ">�# &¤/ GR <, గR 1 Íద అ«� @త°U 

అPw ��; . ఎ/:; #ద7 <�C &P, é£� నw ¢� �¤O  M6, ( éట,  పక4న పº 

ఉం". 

yÈ అ�. &¢ðG u¹� న ÎQ, రk �d µ �m� Yల# é£� �wం� u�W r>O (w;. 

ఆయన &� + ఇ/:Y అ# Êం �>�ంÔ Sగ� &� >� kంb(w;. ఫ7 ంW Ñం� « 

"వ. G ఇవPw X6:´, ఏõ rJన# X6:´. ఇం¸వ`@µ &క<�( తన� �త7 ం 

ఖ�¥తంK X/:f¦´. ఇM అ�fవడ) &P మû¬ �d �ట� qnO �¥ /ôంW K 

ఉ(w;.�యంత7 ం 3 ఇం)G &� + G వl¥; రk �d . ఆయన &� + అ�న<�న �pU{ 

#Sషం ఆయన దగ� ర� uL¬; ÎQ. బయట �& కåQ�  �� K X/:�ంÔ ">¸¹�  

ñp ఎక4మ(w; రk. 

ఇద� À క´Z పం$qట,  �& uL� Q. మû¬ ఎవ@i( ప@చయం r�O j· అ# 

ఆçంl;. అక4j ఉనw సం£«# ఒక ఆ1> «G ">¸L� ;.ఆ1+ డåT Ñ¯ À° 

ఇ��  M ఉం". ÎQ # ��¥Ñ),  M( m( ">¼�¥ ±ం£ �Q¥(w; రk. 

" #నw ఆ1సdU µ Ê° ఎM ఉం"?" 
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"bkం8 <D. అVm £y�J �� yజంO జ,klన^c0  ఉం8. " 

"#జంK &£. #జ) జQqµం". P môంW µ ¦ళ¬ º6y, &ంW G అవసరం ఉం". 

అం£] �+,  Xయ.Y#G #నw #�w (µ N´NంlQ" 

. SL ¤Z <D. 

"yÈ అ��ం© lల£ ÎQ. ��` r¤ వd4 వల�  lM ప7 ���,6� ~ � ¦)G 

సంబం"ం�న ఆ�8� ßందరK iQ���. అB ��` స;న సమయం« 

స�lV#w అం"ంచక< ¼#w �bంÚ� (శనం అ�<��. �ంట= uÌ 

Â, ౖW#ంù $.. " 

" పÏ� £. (�4Y అలం) ÄôంÇంù ØÙ ఏ &¦´." 

" త\~ k¥ " 

ఇద� @ మధ.« &¤/ #శబ� ం. ఆ #శÚ� #w |"+O  ÎQ మû¬ �m� డటం �, d,  r�;. 

" <D. ¦న^ Uం bx �0  అy అa^, కg. gy kNం§ � q̈  అa^," 

" c. ఇం�´@~U ¦ళ� � స�lరం వ�¥ం". " 

" అ8 ©� @ంV ఎª «�£ం8? " 

" అB ఇ/:; Xప:HJ(w. �±�K అ� ఎM §�>�ంmQ అ��ంb(w� 
" 

" ¬Y. ]_ం �<q �®. >ళ° ఇంట¤^\ అడz � «Qp�y gy LంZ వ�� 

స�±రం ¦తq ం బయట� ²<q ,." 

" అB. ఆ స�lరం ఎM §�>O ం"??" 

" ఏ® " 

" ఇ/:; k�. బయట� క#Nంr ప7 పంచం ³Q. మన� §´య# ప7 పంచం ³Q. మన� 

క#Nంr Bడవల క(w �ద�  �ద�  Bడవ� , ఇంటywW «J«�  జQqc ఉంm�. ఆ /b�  

ఏk xqT « కనపడ�." 

" ³k' J ఉండ>?" 

" P దగ� Qంj �±� }7 సd « �Y క#Nంచ�. nతO ం అ#w Âd¥ ఇంÇ��  క´N( 

ఇంటywW « ఉ(w jm మన� అం£Úb« ఉం" 10 Jతం �త7 ం " 
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"´గK 90 {తం? " 

" UDT  µ " 
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CHAPTER 9


"Yd4 u." అనw �ట రk �d ö) �ంº ఎ/:; u�వºంõ K#, ÎQ ðkతం ఆ 

కè ణం �ంº, �@<�ం". 

త� §�>fHJనw kషయం అత#w Çkతం nతO ం uంmడHµం" అ# §´యక, 

ఇం& ఆసGO K అ;qJ(w; ÎQ " అం4 ఏంf" అ#. 

పక4న ఎవ;( ఉ(wV అ# �, Ù Àం nతO ం �>�నw తQ¦త ÎQ # N´� 

కం/.టd ±ం£ ��¥Ñb, �(w;, రk. 

" Zం/T K X6O  k�. ప7 పంచం « ఉనw uñÉb�  అPw ఎM �¸U+ r>O (wం ? అk 

ఉ(wయ# మన� ఎM §�ÞO ం"? " 

" ³k' g��  M_¶ " 

" అB మ@. xqT ´+,  « క#Nంచ#k. ఏ సd¥ ఇంజ~ « ¢#k uñÉb�  ఎ#w 

ఉంm�?" 

" gg�O ఉండ· కg <D " 

" అB ÎQ ఇక4డ Y . మన� §´Zన xqT , �~, అ#w సd¥ ఇంజ��  క´N( 

ప7 పంచం nతO ం Íద ఉనw uñÉb�  10 Jతం � Sం� మన� iరక�. xqT ¦º 

6లÒ ప7 &రం �Y ¼#w ర&ల u. /ట� � సd¥ « �NంచY#G అ�మ¨ంచ£. " 

" ఎªంf  �¸cx  లL అLమMంచ, ?" 

" భయంకర®న u. /b�  " 

ఆ �ట µ À° « &¤/ #శబ� ం ఆవ@ం¿�ం" &¤/. #శÚ� #w |"+O  రk �d 

" ±ం£ ఈ Zస, ం «G TOR }7 సd # 6ö� ¯ XÕ " అ(w;. 

ÎQ ఇం¼క �ట �m� డ�ంY TOR అ� }7 సd � u¨G 6~ «¯ r�;. 

ఒక u. ¾ð ఓ�~ r�;." Yd4 u. # }7 Zంù X�.లం© ఈ }7 సd # ¦డ�Q" 

" ఇ" ఒక Yd4 సd¥ ఇంజ~ u. /W . ´+,  �>O (wú K ?" అ# అºK;. 

ఒf4 u. /W ఒf4 Ê)T µ ఉం". 

¹'º  ¢D^ ., అన^ �ట »£ ఒకT క� ణం vం¥ పy �య*డం �S£ం8 +, _. 
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" ఇªంf ½cx  ¾U ఎవ, �డK, <D " 

" ఇ³ &£. ఇMం) /Gp /Gp ఉ(Á£ల /b�  lM ఉ(w� " 

ఇ" �; అ# ఒక uñÉW ఓ�~ r�;. 

" ఇ" అ�@&« ఉనw అ�Z~U u.-/W" 

"అం4?" 

" ఆ Bశం« xyp,  K ఇంటywW �ంº, డå � క),  హంత�ల� అ�� � ¦;fవ¿¥ " 

" yజంO అªంf >¿° ఉంÀ� <D ?" 

" ¢#k ��ం£� X6O �. ఇం£« మనం చం6´ అ��ంbనw వ.GO  È��TU þ@O K 

ఇ�¥, అత#w ఏం X�.« X[ �# బ),  ÏW �Y �pU rZ కట, మంmQ. " 

" కZ¶ " 

" కm, క , మనం XN:న ఒక %¯ Ø~ «పల అత#w ¦v¬ మనం XN:న kధంK 

aంZంచడ· , చంపడ· r�O Q " 

" మN ¢ÁpQ కy�f0  ఆÂh� కg <D " 

" ఆప¢Q. అస� ఎవQ ఎవ@# చంపY#G డå � ఇl¥� kవV� ఎవ`@G §´య� " 

" bం� Àz న~క� �~ బf0  కLÃTవh�O " 

" అక4j Gb� ఉం". చంపY#G మనం ఇ�¥న డå # [W &�~U Àపం«� ¦@G 

X �́ ంl´. [W &�~U అం© ఇంటywW « ¦j కyPU. ¦@ చm, ల ప7 &రం ¦) ఖQ¥ల 

kవV� ఎవ`@G §´య#వ`Q. Z`+ Ú.ంp « అFంWU MK అన�ట" 

" ఇQక4© &£, డ7 ùU G �� ( &d,  MK ఆ�� ౖ~ Þ, Q� , uప~U , "వ7 ¦£ల u. /b�  అPw 

ఉంm� -ంü� �. " 

" ఇవÄ^ ఆపÅ� <D. " 

అం£] ప7 పంచం« ప7 ¨ Bశం �Y , ¼ంత మం" c.కర� � ఉపL»ం� Î) ÛM� , 

Îళ¬ మధ. సం_షణ� అ#wం)P m7 p rZ పb, �ంmQ. 

" అరÆ మ=*ం8. ఒ� <N b� �£a >N Ç�~È ఎlq  ఏంÉ అరÆ ం 6A 6బf0 . 

పz Êత�ం ఆ ½టx L ]*కరx L ఉపËÌం§ >ళ°y పc0 ÃవUy_ , b*� �య*�ంU 

వ8Å<q ,. " 
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" అiక4© &£ ÎQ. ఆ uñÉü�  ¼#w BJల X�. �Y ఉం" అ# న±Á�Q lM 

మం" " 

అప:)G ఒక &� @Ë G వl¥Q ÎQ. ఇదం� తన� ఎం£� X/O (wC, ఆ«�+O  

ఉంº<�;. -V� «చన« పº ఉనw ÎQ # మû¬ �ట«�  �),  Sగ� u. /b�  

�N>O (w; రk. 

" ఇ�er అరÆ ం అ=*ం8 అL�ంట +, ఇదంK ఎంA� hÍpq a^Î. ¦న^ 

¢ÁpలL ఎంA� క�{® " 

" nనw మనం క´Zం" ఒక ఇంటd <T ఆ1సd # . ¦@G వ�¥న ఇంÓÏÁష~ # Z7 p 

Xయ.Y#G N´NంlQ. �+,  rJQ " 

" అం£]. #�w ఎంNక r�ం. c.Gంù X�.ల��ం© �� Xయ.గల�. &P , Ò Ŗ W f¯ 

# Z7 p X�.లం© ( åరR  స@<వడం ¢£, #Mం) �స, d ®ం¯ ఒకv¬ &¦´" 

" అరÆ మ=*ం8 <D " 

" ¼#w nÜల GR తం �� XN:న (KQ̂న �గd Y.ం ÿ Úం. ఇన$ÏÁష~ �Y ఈ u.-

/ట� « ఒక�#w c.p rZ �¡ M» §´Zం"." 

ఎం£� అ# ÎQ అºA «పల, ³Ï �, Ù ËచQ�  Vవడంµ ఇక ¦ళ¬ �టల� Z7 p 

పºం". 

" ÎQ ప7 >O �#G ఇక4º �& §´¤O  l� P�. Ï/ é£� నw మû¬ క��O . అనwb,  �d 

�Y మన´w Ï/. yÈ K ఉం" " అ# హYkºK }7 సd # f� Æ rZ u¹¬<�;. 
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CHAPTER 10 

À° G u¹�  ప;�నw ÎQ À° )WU µ కåQ�  X/:�ంÔ &¤/ &ల]è పం r�;. 

రk K; మం£ &¦ల# lM ¤/ Mల rయK , ¦ºµ &¤/ ఓ�Q: �త7  

rపm, Q. ఎంత8 kనక<|టప:)G, బయ)G u¹¬ �ంష~ -+ పb, ¼�¥ ఓ�V¥Q. 

�ంµ 6b �మÁ"K �¸~ ">�వ�¥ వం;�# అందÀ ¨(wQ. 

ÎQ �త7 ం ఏõ �.�Æ Xయ.Y#G d7 జd �qJ(w;. Àం « ఉనw Sగ� ¦Q 

అందÀ Z#� కåర� « ±#»<K,ఎ/:5 తనµ f� Æ K ఉంj çవµ �m� ;c 

ఉ(w;. çవ ³¤ ��ల� అందÀ మధ.మధ.« పగలబº న�`�ంb(wQ. 

�P ¸�, PU దగ� @ �ంº సMÁ~ �~ �¹�  �& అ#w ర&ల చర¥� అ�.క , mNp &� + 

À° « కåర� �& మ¹� ం". ఆ Êం æ� "వ. mNp ">�వl¥;. "వ., అQA ఇద� À 

లవdU ÏంÆ « ¨QqJ(wQ అ# ºస4ష~ nదల�.ం". చర¥ nదలవ`K� ÎQ G 

ఎం£f అక4º �ంº ¢� u¹� <¦ల# అ#Nం�ం". #$#G, తన� ఇష, ®న "వ. 

q@ం� ÚK� §�>. అంద@µ ÚK� �m� ;Jం" క´Z ¨QqJం" &P, "వ. 

q@ం� న�qQ ¦ళ¬� µ�ం" ºస4+ r>fవడం తన� ఎం£f నచ¥¢£. 

�³`మంm�V అ# అºK; ÎÀ# çవ.ÎQ G "వ. Íద 1´ంùU ఉ(wయ# అంద@8 

� lయK §�>. అం� ÎQ ఏం X6O డ# �>O ండK, ప7 శw þరO |. «ప¢ ÎQ "p 

మ# ¢� u¹¬<�;. అందÀ op అ|.«పల �� సQ� �# Ú? À° అ# XN: 

uL¬;. పక4� వl¥j &P, üటT Û¯ ఆÙ « ఉ(w; ఇ/:;. ఎంతK అం© , ¨@» 

వl¥క �¸~ ¨నడం �Y Q�ంచడం ¢£.(�q ±క4� Sం� ¨న¢క u¹�  £ప:ü�  

EV;. 

çవ, రk అõM �Z «పల ±Z±ZK న�`�ంb(wQ. £ప:ü�  ఉనw ÎÀG ఊN@ 

ఆడటం ¢£. qం% డదడద ¼b, �ంüం". �ద; ఒక4�@K n£�  Ú@<�ం". ఒక4 

Âకం¯ �త7 ం అ��(w;. "వ. q@ంr ��ం£� అంతK @�p,  అ�J(w�. ( 

ò7 ం¯ �త7 ) క� అ# 

ఒక పక4 ఏ "�4 ¢�ంY వ�¥ త� చ£�fవడం, h.చd q@ం� ఆ«చన� - మ� 

పక4 ¼తO K "వ. q@ం� �నX ~ - రk �d �Nం�న ¼తO  �@ అం� �VK�  ఉం" తనG. 

&¤/ ఆ«�ం�, అB ఒక yం; గంట� ఆ«�ం� 4 ఇం)G ప;�(w;. é£� నw 9 G 

&¢Æ G uL¬´. రk �d # కల¦´ �Y.. 
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తన r¨« ఉనw �G� Ý~ "Z "వ. నంబd Íద ఉనw ఎ అ� &ంmp,  # º=W 

r�;. 

ఇ/:; "వ. అ� ®కం �ంº తన� �� &6;f¦లం© ±ం£ ³Ï xవరX ~ 

&¦´. రk �d µ క´Z ప# X�.´. అం£] &� > Àం G uళ¬�ంY రk �d ఉనw 

�, Ù Àం G uL¬;. 
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CHAPTER 11 
ÎQ , రk �d ఇద� À క´Z వ>O నw ñp &సO  ఒక బంగL ±ం£ ఆ»ం". అ" 90 ల« 

ఉనwb,  &సO  ప>/ రంq వర2 ం ఉనw ఒక గవరw�ంW ఆ1+, �p « ఉం". nనw క´Zన 

wటT « À° M &క &సO  �Qqలµ , మ�Gలµ క´Z కళK కనప;µం". బయట 

yం; <=> ఇöw¦ &Q�  ఆ» ఉ(w�. ఆ1> బయట ఏV:b rZన కంX� మ@¼#w 

7ట�  బంకQ�  ఏV:b r>�# <=>� పcV &>O (wQ. 

రk �మÁ"K ¦@నంద@P �b�# ÎQ# ">�# «ప´ uL¬;. అక4డ ఒf4 À° 

�b�# uL¬క ఒక గ" బయట ఒక é´>, కంþ.టd ±ందర �Q¥# ఉ(w;. 

మ4Ö ద? �d పంNంlQ మమ´w అ(w;. అక4;నw &#¤, åT ¢� «ప´ u¹�  

వl¥;. ఇద� @P �Z, «ప´ uళ¬మ# X6:;. 

«పల ఎంటd అ�న uంట� అక4;నw ÂW అ( # �Z ఎక4ºG వl¥( అ# అంచ(� 

VవY#G Ê7  r>O (w; ÎQ. ఎ£QK ¼తO K ఒక *డe ం ³>�నw మ#ø , �Û� %7 + 

« &సO  శR దâ ¢�ంY వ�¥న ఒక é7 òసd Mం) వ.GO  , ఎ£QK nనw క´Zన ఆ1సd 

మ4Ö ద? అందÀ �Q¥# ఉ(wQ. 

*డe ం ఉనw వ.GO  ¦@ద� @P ఒక4 కè ణం �Z ��¥మ# /గ r�;. 

మ4Ö ద? Î@ద� @P ప@చయం r+O  

" ఇత# ¾Q రk. మన c.Gంù ఎకUVd, . ఆ అÚ � ÎQ . &¢ð« చ£�J(w; . Îళ¬ 

q@ంr". 

l� అనwb,  /గ rZ 

" Þ , �³` ÎQ అనw�ట" అంÔ రk s/ ఒక4 కè ణం �Y �డ�ంY xyp,  K ÎQ # 

అºK;. 

" అ�� �d " అ# ఇం]õ Xప:HJండK 

" P q@ం� k(w�. P� ఇత� nతO ం X6:;K " అ(w; రk �d # �+O . 

" X6:� �d " అ# �m� డHJండK , ఆగమ# /గ rZ ÎQ s/ మû¬ ¨@» 

" fÁ. �; Úå )మందరం NIA G ప# r>O (wం" గత ±ంñ « �రణ&ండ 

జ@»న/:; �ం� �రR @+,  �G, kË+ అ#wం)P ఒక కంట క#�b, �# ఉంjం£� 

nదల�.న సంసP  ఇ"." 
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ÎQ ఆసGO K.kంb(w;. �VR ; క� , ఎõ Y°U Úం¯ Z#�« స#w³శంM 1T 

అ�J(w;. ఎ£QK é7 òసd *W అ( « ఉనw వ.GO  �త7 ం ÎQ# ÚK 

గమ#>O (w;. 

" P� GR <, గR 1 q@ం� ఏS §�> " 

" GR üగR 1 అం© ఏ±ం" �d. అ" ఒక స�lరం «# రహ�.ల� |"ం� 

బయట�ట, Y#G ఉపLగపj" " 

" ఇం& " 

ÎQ G అంత� Sం� ఏS X6:« uంట� qQO � Vవడం ¢£. ఇం]õ X¾:«పల. 

" -# Íద ఇంటy+,  ఎM వ�¥ం"" 

" �నwప:)�ంº పÇTU అం© (� lM ఇష, ం �d . '7 ° Ò@యTU అM �+O  

ఉంj¦º#. ఎNÞ¯ þరO |.«ప¢ �� అస� iంగ ఎవ� qQO ప©,  ¦º#. Þ అM 

ఇంటy+,  �d " 

" q¯ ÎQ ! ��` �� ఇంf �నw ప# rZ�m, ´. " 

" Xప:ంº �d " 

�Ü �యంత7 ం �� ఇం�´@~U º6y, &ంW �ంº , � ¦ళ¬ �ంº ఇన$ÏÁష~ వ+O  

ఉంbం". Bశం న� ÛMల �ంº. �కwMÇ# అ£vతంK ఉపL»ం¿fవY#G � 

దగ� ర lM మం" ఉ(wQ. &P , ఆ �¤Çల� అరâ ం r>�# �#G u�క అస� 

ఇన$ÏÁష~ X¾: ¦v¬ త�4వ. &బ),  P Mం) Nల� ల అవసరం �� ఉంbం". 

"తప:�ంY �d. ÍM Bశం fస) ప# r>O నw ¦ళ� � �T: Xయ.Y#G అవ&శం 

iరక) లp �d " 

"ఒ] ;W !" అ# ఒక4 కè ణం ÎQ# ఆN, 

"మ4Ö KQ . ఆ @<d,  ఇవ`ంº." 

uంట� @<d,  "Z మ4Ö ద? ÎQ r¨« �m, ;. అ" ఓ�~ rZ చ£�J(w; ÎQ. 

ØÙ « nద) �@ ఇంట´@~U º6y, &ంW ¦v¬ VZన ఒక @<d,  # ÎQ �>O (w;. 

ఆ అవ&శం ¼#w fట�  మం"G ఎప:)8 V£. 
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ఆ @<d,  « ºÊTe  K ఉం". ఎక4%క4డ ఎవ`Q ఎవQ ఏS Bడవ� Xయ.Y#G Zదâ ం K 

ఉ(wQ. అMA ఎక4డ అ��(స:ద వ.�O � ¨QqJ(wQ. YK ప7 వ@O ం�న 

మ�G�. ఎ�4వ ¤/ �ûK ఉనw ¦హ(� , అ#wం) kవV� అం£« ఉ(w�. 

ఆ స�lరం ఎంత È( K ఉం" అం© ఆఖ@G , 

Seven guys in Miyapur are planning to create public nuisance by shouting caste 

slogans and breaking shop doors. 

అంత) ఇన$ÏÁష~ ఉం". 

ఇంత �నw �నw kష�ల� �Y §�>fగలV అ# ఆశ¥ర.<�;. మ@ ఇంత 

ఇంట´@~U ఉనw/:; '7 ° # ఎం£� ఆప¢క<J(wQ అ# అ;q�ం అ��(w;. 

ఇ/:; &£¢ అ��#, ప#« పYe ; మû¬. 

అం£«� ఒక ఇన$ÏÁష~ �Y ��; 

Suspicious message received in the confiscated cellphone from terror suspect from 

the number relating to pakistan ISD number. 

17.430186 | 78.401982 

అ" �>O నw ÎQ G �నX ~ , క!$àష~ , ఏS అ;q�VR  Úå అ# ఒక రక®న 

ఎ¸UVWష~ అPw ఏక&లం« వl¥�. 

మన దగ� ర ఉనw ఒ] ఒక4 ఇన$ÏÁష~ ఇ". ఇ" Úంå �ºG సంబం"ం�న ఇన$ÏÁష~ 

అ� &£. అంతక Sం� ఏõ జరగHµం". ఈ ��f �ంº gps æ]ష~ ఒక4© 

&�ంY ఇం]®( క�f4గల¦ అ# అºK;. 

" Ê7  r�O � �d. అ(w;." 

మ@ &¤/ �m� Yక ఒక పక4 ఉనw వరంY s/ వ�¥ ఒంట@K #�¿# 

ఉ(w;.ఇ/:; తన వద�  ఉనw ÄôంÆ # ఎM �T` X�.M అ#. 
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CHAPTER 12 

క��4ంm� అ# స�½నం ÎQ �ంº వ�¥ం". 

అక4;నw é7 òసd �m� ;c 

" అ�� అ�Jంద# X/:. ¢దం© ¢£. ఇ" ఇంటÀ`à ల« అºA ప7 శw &£. ��` 

X¾: ప7 ¨ �m అక4డ ¼#w వందల ðk�´w &6;Jం"" 

" �+ సd" అ# ఒక రక®న ÑQ�µ తల ఊ6; ÎQ. 

" ఐ Í~. As soon as possible క��4# X/:. yంj yం; �Ü� Ê7  rZ అ�Jంõ 

¢õ X/:" 

" ఒ] �d. �d (f 6W" 

" ఏం)? " అ# ప7 çwం� �>O (w; <=+ ఆ1సd మ4Ö ద?. 

" అస� , ఈ �¤Æ « ఏ±ంõ ఆ �రR @+,  ఇంటVAష~ « ఏS Xప:¢�? మనం 

అందరం ఇM åరR  బద� � ¼b, fవడం అవసరం అంmV?" 

�నw న�` న¦`Q అక4º ¦రందÀ 

" అత� పb, �నw &¤ప)] చ#<�;. �#µ � ప# ఆ»<�ం". ఈ �@« 

ప7 య¨wం� �Z( స�½నం iరకడం ¢£. ఒక4© ��  ఏం) అం©, ఆ �¤Æ 

DM-14637 అ� bసd ¾Qµ వ�¥ం". �#బ),  ఇMం) �¤Æ lM మం"G u¹¬ 

ఉంY´. &బ),  ఇiక �స, d 6� ~. " 

అంత వర� XN: ఆ»<�; ఆ1సd మహం¨. ఒక4 �@K అక4;నw À° « #శ�బ� ం 

ఆవ@ం�ం". Ïపü� పల క��4ంm అ# XN:, బయ�BVQ ÎQ, రk ఇద� À. 

మû�  cస, T G rQ�(wక రk �d G ÚÕ XN: u¹¬<�; ÎQ. 

À° «G uL¬క ò7 ం¯U ఏం క"´ం�న �m� డ&M� �n¥# ఆ«�>O (w; ÎQ. 

పక4�నw ò7 ం¯ M( m( అº» ">�# uతకడం nద��m, ;. ఏ�( ��  iQ�ం� 

అ#. �Û�K� ±ం£ xqT �.(U « ఏమ(w ��  iQ�Jం� అ# 

ఆ«�ంl; . &¤/ అ�.క Yd4 u. ఓ�~ rZ �Y u¨G ��;. &P , xqT 

�.(U «# æ]ష~ � అత� ఎం£� xyp,  K పంNంl;. అం© , అక4డ ఆ æ]ష~ # 
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Sం�న స�lరం ఏమ(w ఉంbం� ? ఇM åరR  nతO ం రకర&ల ఆ«చనలµ ఆ V 7̈  

nతO ం u¨&; ÎQ. &¤ప)�క u¨G ఇక ఈ�ÜG lల# #ద7 <�;. 

17.430186 | 78.401982 

é£� నw ¢�నప:)�ంº అB �ంబd ÎQ మ"« �£�µం". ¨@» NIA G 

బయ�BV; ÎQ. రk �d G �� ఏం స�½నం X6:« §´యడం ¢£. అస�, 

ఇంతక(w �ద�  �ద�  MÇ�4ల# పZగ©,  ¦v¬ ఉ(w �Y , NIA �W వd4 «G తన� 

ఎం£� N´� అ;q(w� అరâ ం &వడం ¢£ తనG. అM ఆ«చన«�  ±#» �c� 

రk, ÎQ ఇద� À క´Z NIA ఆ1>«G ఆ తQ¦త, ��~ À° «G ఎంటd అ�.Q. 

గ"« ఉ(w ఆ1సQ�  అందÀ ÎQ ఏS X6O Y అ# ఎ£Q �>O (wQ. ÎQ ¦ళ¬G 

�Ì X¾:Z uళ�ం అ# �pU అ�.;. కyp,  K అ/:j అత#G ఐº� వ�¥ం". 

మహం¨ �d s/ �Z M( m( అºK;. అం£« ఆ f ఆ@e �WU ఎక4డ ఉ(wL 

�>�(w; #నw)M�. అ�, ఆ f ఆ@e �WU *దVÚ� బయట 107 G« Íటర�  

Eరం«# ఒక 67 ం�#w +�>O (w�. అక4ºG *దVÚ£� ఎంత Eర· ôక4 గ), . 

xqT �.(U DమÁÿ ఒక స@4T 1J;. 

అం©, ఆ 67 ం�#G 107 G«Íటర�  Eరం« ఉనw ప7 " 67 ంతం ఆ స@4T « క#NంrM 

ఒక వృతO ం 1J;. À° « ఉనw ¦రం� öyళ¬Ñ),  �>O (wQ. ÎQ ఆ స@4T Íద 

ఉనw ఒ¼4క4 67 ం�#w xqT �.(U « uతకడం nద��m, ;. 40 67 ం�� Ê( 

r�క , ఒక 67 ంతం దగ� ర ఆ»<�;. #నw S+ rZన MÇp అB. 

ఆ ఆ»<�న ¾� + « Gంద ఒక xqT ఇ)Æ ఉం". &P, అక4డ ఎMం) ¾� + KP, ¼b,  

K#, ఇ��  &P ¢£. అం©, ఎవ� ఆ ¾� + « ఆ DమÁ# అ( «¯ rJQ అనw�ట. ఆ 

DమÁ# ఓ�~ rZ �Nంl; ÎQ. 

À° « ఉనw ¦రందÀ చప:b�  ¼m, Q. మహం¨ nద) �@ ఆనందం 

ఆ/f¢క<�;. n�O #G ´ం" ఏం) అం©, ఆ �రR @+,  ఆ æ]ష~ « ఈ ��  # 

ఇం¼క అత#G ఇl¥; అనw�ట. ఆ ��  ఉÀ�  « VZ ఉం". �# సంగ¨ )± 

�>�ంmం అ# అ(w; అక4;నw Ú>. 

పక4� ఉనw రk �d కళ¬«�  నకè �7 � u�qJ(w�. Î@# F»´ం¿�# అ(w;, " 

(KQ̂న �గd Yం Ú� +,  fసం 6� W r>O నw �రR @+,  x� ( పం´న �¤Æ ఇ". ��` 

�#w పºగm, ú. ఇక SలటÌ ఆపÏష~ �`V ¦@# మJO  Ñట, డ) ప#. 
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ఈ �Ü ��` లకè M" మం" 67 [� &పºనంత ప# rJú అ(w;. స@K�  అB 

సమ�#G ÎQ ఎ£QK ఉనw _Ì ఆ&V#w ��;. é7 òసd న�`c తన� 

�>O (w;. 

" This is just a beginning. ఈ �Ü �ంº ��` BJ#w &6j NIA « ప# 

Xయ.HJ(wú. " అ(w;. ÎQG ఆనందం µ 6b కంh.ష~ వ�¥ పYe �. 
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CHAPTER 13 

þ@O K op « , ఆనందం« ఉనw Î@G అక4డ ఏS జQqJంõ అరâ ం &వడం ¢£. 

అత# ఆ«చన# ±ంB పZగ), నb,  అత# దగ� @G వ�¥ =జం Íద X�. ³�; 

ఇం�క) �& �m� డ�ంY ఉనw åరR  Í�ల మ#ø. 

" ఈð ÚÕ! " అంÔ ÎQ # గ), K పb, �(w;. "B³ంద7  H+ �d" అంÔ అత## 

q@ం� ప@చయం rJ; రk �d. 

ÎQ ±ఖం « �నw �Q న�` వ�¥ం". &సO  @MpU అ�.నb, . 

&¤/ ÎQ µ సర�K �m� º, అత#w 17  rJQ అక4;నw ¦రందÀ. "అస� NIA 

q@ం� P� ఏ)ం §�>?" అ# అºK; B³ంద7  H+. 

ÎQ ఏS అరâ ం &నb,  §ల� nకం �m, ;. uంటU~ సQ� �# " ఇంÏ�Ð�~ ఏÐÄ~ అy 

�తz ం «Qp <D" . ÎQ అ�యక�`#w �ద� K ఒక న�` నk` , " &సO  ¨Qqc 

�m� ;�ం��?" అ# అºK;. 

ÎQ రk s/ �డK, uv¬ uv¬ అనwb, K కళ¬µ� /గ r�;. ఇద� À క´Z ఆ ఆ1+ 

వరంY« న;>O (wQ. ÎQ ఇం]õ �m� j «పల 

" ��` ఇ/:; మన BJ#G lM అవసరం ÎQ". అ(w; B³ంద7 . 

" ఎª <D?" 

ఒక4 కè ణం #Ô, @¥, �m� డటం nద��m, ; B³ంద7  

" Zం/T _ష« X6O . ఒక iంగ# పb, f¦లం© ఏS X�.´. " 

" Ñంగy పc0 Ã>లం4, అతL ఎకTడ Ñంగతనం �� Òట ఉంU�. Åg అతÇకTడ 

ఉa^Ó కL�Ty  ¡x  పc0 Ã>�" 

" మ@. అత# అక4ºG వ�O C ఎM §�>O ం". " 

ÎQ ఆ«చన« పYe ; 

" సÏ వ"ô�.. అత� ఎక4డ ఉంmC ఎM §�>O ం". ?" 

ÎQ G &¤/ ఐº� � Vవడం ¢£. uంట� B³ంద7  H+ అం£�(w;. 
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" ఇB ఇక4డ మనం r¤". ఇంట´@~U º6y, &ంW G , é´> వ.వసP G, ���.ºG Y 

అక4j వ>O ం". &క< �నw iంగ´w, GR SనTU # <=>� పడ�Q. మనం �ద�  ¦ళ¬# 

పm, ´." 

"అం4 ఏ´ �<q ం <D?" 

" X6O  k�! ప7 పంచం nతO ం ఒక MÇp Íద న;>O ం". GR ¸W అ�(, ఉõ.గ®(, 

kప� వ®(, yదâ ం అ�(, శJI � కద´క� అ�( ఒక pattern Íద న;+O  

ఉంm�. " 

"స<+ GR ¸W « ఏ }ల@w అ(w ఒక 50 �Q�  గమ#¤O  అత� ఎMం) ÚTU ³�O C 

§�>O ం". అMA ఏ Ú.WU �~ అ�(, అత� ఎMం) ÚTU G అ�W అ��C 

§�>O ం". అMA, అత#G ఎMం) బంJ� uయ.�డõ �Y §�>O ం". 

"అ·L <D"  

" అMA, '7 ం «, "వ7 ¦£ల ప�«� , &సO  ÚK గమ#¤O  lM ర&ల patterns 

iQ���. ఆ� pattern # బ),  మనం ¦@ తQ¦¨ అ;q# అంచ( ³యడం 

Îల�Jం". Þ. అ#w ర&ల ప�«�  అMం) patterns # ±ంB qQO  ప),  ¦ళ¬ ప# 

�ట, డ) మన º6y, &ంW ప#. " 

ÎQG వందల ¼-�  ఆ«చన� మన>« ¨QqJ(w�. ఆయ#w అ;q�ం 

అ��(w; &P, అ/:j ఎం£� åరR  ¨నడం ¢ అ# ఊQ�(w;. 

"#$#G ప7 పంచం« y�â లPw ఎM జQq�L §��? అ# అºK;" 

"<D ఏ@ం8. gZ �£ ఒకళx Ô ఒక¿° ÕQ<q ,. ¤ంr Ö�ల >¿° 

|c0 �ంÀ, ,×*]Q పL^K,, bO ØదÆ ం �£న >¿° ÕQ<q ,. అం¶ కg." 

" అ" మనం aస, Ì /సO &«�  చ£��నw చ@త7 . అస� కథ ³Q. ప7 పంచం« జ@A ప7 ¨ 

yదâ ం « /#��, VÜ� q@ం� �త7 ) Xå�Q. ఇం&సO  ఇం»� Ö Z#�� �¤O  

¦ళ¬ ¦ళ¬ �.c� q@ం� ¼ంత §�>O ం". &P , ఎ/:5 బయట� క#Nంచ# 

ఆy½� yం; ఉంm�. ఒక) ఇö$ÏÁష~ , ఇం¼క) సరఫV " 

ÎQ ఒక రక®న ఎpU �7 ష~ ఇl¥;.ఏ సÑ̂p,  ¦v¬ ¦ళ¬ q@ం� అM Bప:K X/:fవడం 

�Û¢ క� అనw 1´ంù G ఎpU �7 ష~ అ". అ� , అత#w గమ#ం�న B³ంద7  

అ(w;. 
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" క!$àష~ K ఉం" క� " అ# అºK;. ÎQ అ�� &దనwb,  Z#� Â, ౖT « తల 

ఊ6;. 

" �నw N«� ºk! " అంÔ ÎQ Üb, # #SV;. 

"అ� ¼#w examples X6O  k� " 
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CHAPTER 14 

é£� నw ¢వK� ÎQ, త`రత`రK �Ü¦Ì ప�ల� �>�(w;. ßందరK )( m( 
yº అ�. టp ³>�# చక4K�  త�ర�.;. ఎ/:5 మºe  K ఉంj ÎQ ఇM 
త�ర|. స@G 6� nc¢>�# �>O (wQ sతన.,Sగ� À° )b� . nతO ం 
Íద &¢ð« ఎవ;( అM త�ర�.రం© ఏõ, 67 @�,  ప# అy.ంbంద# 
అ��(wQ ¦ళ� ం�.

öG� Ý~ "Z �>�ంb(w; ÎQ. రk �d Ý~ �ంబd uJ�ంJండK మధ.« 
క#Nం�ం" , "వ. �ంబd. �బ G, X�.´Uన ప�� వ"¢Z &¤/ "వ. ఆ«చనల« 
పYe ; ÎQ. "వ.G ఈ kషయం X6:M వ�� , �� ఇంºయ~ /V �ట`d4 « _గం 
&HJ(w� అనw kషయం , కPసం «కం« తన "వ. క(w X6:´ క� అ��(w;. 
&P, మû�  ఇంత� ±ం£ రk �d ఇ�¥న ¦@wంù qnO �¥ం". "వ. ఆ«చనల �ంº 
&¤ప)G Q�నw ÎQ, రk �d G Ý~ r�;. రk ÎQG "ఆT ద Ñ+,  "XN:, ఇక Íదట 
�³` ìంతంK uL¬´U ఉంbం" అ(w;. ÎQG �Y �� �d # తన Y7 ( fసం 
అడగటం ÚMడం ¢£ అ#Nం�ం". �ంpU XN: Ý~ �©, Z �, d,  అ�.;.

ÎQ బ+ ఎG4 NIA head quarters G బయ� BV;. బ+ « �@ éడ�( రకర&ల 
ఆ«చన�, nద) �@ $. G uvO నw/:; ఉంj ఒక రక®న �నw ఎకU��ÁంW # 
ఎం$Õ r>O (w;. బ>U uvO నw �@« వ�¥న ®సమÁ, <¢రమÁ qళ� � దండం 
�b, �(w;. n�O #G 10:30 కM�  rQ�(w; తన nద) �Ü# ÂలZ7 W 
r>fవY#G.

NIA Head quarters G u¹�  తన� ఈ మధ.న అల¦Êన Â�.@Ë ¦ºG సMం ¼),  xyp,  
K, xyక, d À° G uL¬;. ÎQ# �Zన ¡.ఏ. Gం� ÿ( �Z «ప´G uL¬;. «ప´ 
�ంº బయ)G వ�¥న ¡.ఏ. xyp,  K ÎQ # ">¸¹�  é7 òసd BÑంద7  H+ ఉనw 7)G 
">¸L� ;. ÎQ#, ]è మ స�lV� అPw అº» §�>�నw తQ¦త, kకR ° అ� ¼తO  
¤waJº# ప@చయం r�; BÑంద7 .  
 

kకR ° ÎQ # [ é ంù u�క s/G ">¸vO (w;. బయట nతO ం J/: �), నb,  [7 Ëషర�  
&లం« క), న /Vతన బంగLM� క#N>O ం". ఒf4 À° « ¼ంత మం" �Q¥# ఆ1+ 
వd4 r>�ంÔ క#N>O (wQ. Z#�«� M అక4డ, Â:షT ఏV:b� , కంþ.టdU 
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అMం)³Î క#Nంచడం ¢£. kకR ° G §�q V£. ÎQ ö) �ంº వr¥ &సO  ఇం1� Ö 
±క4ల� kకR ° Gం� ÿ( �+O  /ôంW K uvO (w;.

ÎQ # [ é ంù �వరన ఉనw Mడ �& ">¼l¥;. ఏõ Ú? À° <�Y#G 
ఆKj· అ# అ��(w; ÎQ. kకR ° పక4�నw Þ, d À° �L� §@l;. ÎQ# ఆ 
i�4 గ"«G ఎం£� ">¸vO (w� అరâ ం &¢£. À° త�/ §రవK� అరâ ం 
అ�.ం". అ" గ" &£ ìరంగం అ#. ఆ ìరంగం �b�  "» uళ¬K� క#Nం�ం", 
�� కల«�  ఊaం¿�� ÂW అ(. #జంK� �ద�  �ద�  సర`d.�l~ ల చ/:; 
k#NÞO ం". À° nతO ం c=�¯ ÂW అ( M ఉం".

BJ#G సంబం"ం�న అత.ంత 8లక®న 67 @p, É, స�lరం Îట#wం)ÿ ప# r¤ ¦v¬ 
ఇక4డ ఉంmQ. అ" అత.ంత 8లక®న స=.ల� �త7 ) ఎంË7  ఉనw ప7 Bశం. Úqం" 
�, ఇBõ మం� c=�¯ Z#� కథM ఉంB అ# ÎQ ఆనంద పYe ;. «ప´G ÎQ# 
">¸¹� న kకR °, ఇం1� Ö « అంద@8 ప@చయం r�;.

"ఇత# ¾Q ÎQ. Cryptography expert. ", అ/:; KP అరâ ం &¢£. ఉõ.గం అ(wQ 
&P, తన� ఏS ఉõ.గం ఇl¥� ఇప:)�& §´య£ ÎQ ఊరÙ ÎÏంద7 (Ð G. 
అక4;నw �, Ù &సO  30 ఏళ�  వయ> పº« ఎ�4వK ఉ(wQ. ఒక4 �ట« X6:లం© 
ఎ�4వ మం" �VR ÷� .

ఒ¼4క4@P N´� ప@చయం r>O (w; kకR °. �� kకR °, ఎíకT c.కd. అత# శçధర~, 
�ంగd N7 ంW ఎకUVd, . ఇM ´+,  ప7 &రం అంద@P ప@చయం r>O (w;. ÎQ, �ద�  
క÷� >�# అంద@P �Z cÕ cÕ అంb(w;. ఎక4C &సO  inferior K అ#N>O ం" 
KP, ÎQ ఆ ఆ«చన´w పక4న �m, ల# �>O (w;. Bశం fసం ప# r>O (w� అనw 
1´ంù ఉం". &P, �#క(w , ఇంత మం" môంW ఉనw ¦ళ¬µ ప# Xయ.HJ(w అనw 
ఎకU��ÁంW ఎ�4వ ఉం".  
ప@చ�� అ�.క, ఇక4డ వd4 ఎM ఉంbంõ ��� ం అ#, �యంత7 ం �ఖd అ� êd 
expert ఉనw lంబd దగ� ర� uL¬; ÎQ. అత� ఏS X;J(wC ��� ం అ#. అక4డ 
scene �Z ±�4న ³� ³>�(w;. �ఖd ఎ£QK ఒక &´<�న &»తం ఉం". 
ఎMMM, �#w ÚpU « �),  $గR తO K ">�వl¥Q Ýy#Up ¦Q. �# �ంº ÎØన#w 
�&è à� కôp,  r>O (w; �ఖd.

IR Photography అ� �8wp ¦º ఆ ¾పd �ంº ఉనw అకè V� అPw కyp,  K öW 
r>�(w; �ఖd. నల� K &´<�న ఆ &»తం ÿ అకè Vల# ఆ �8wp �`V ´K�  
qQO పట, గ´K;. ఒక4 �@ ³� త»´ ఆ &»తం nతO ం మZ అ�<Jం". అంత 
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$గR తO K §�¥న ఆ &»తం ÿ ఉనw అకè Vల# qQO  పm, Q. అక4ºµ ఆ» Ú� ఉంbం". 
ఆ &´న ¾పd �ంº "Zన Ýü(ir photo)# ">�# Zస, ం « ఓ�~ r�;. �ంగd 
అ� �Ù,  ³d « ఆ êT # ఓ�~ r�;. ÎQG doubt ఏంటం©, ఈ �î, ïd �Y �ఖd 
rZ ఉంm;. ఆ �î, ïd « ఆ DమÁ# ఓ�~ rయK� మû�  surprise అ�.; ÎQ. ఆ 
¾పd ÿ పడe , ³´ ±ద7 � అ¿¥� &సO  టK క#N>O (w�. కv¬ ¨@»నంత పన�.ం" 
ÎQG.

nతO ం Íద ·+,  môం�¯ Ú.� µ ప# Xయ.HJ(w అనw �నw గర`ం ÎÀ« 
క#NÞO ం".
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CHAPTER 15 

అక4º ¦@ môంW # గమ#ంచY#G ఒక4 �Ü సమయం స@<క<; అ��(w; ÎQ. 
�మÁ"K ��� ం ¢ అ��ంÔ, త� అక4డ X�.´Uన ప# ఏంm అ# 
ఆ«�>O (w;.

అ/:j ÎQ =జం తm, ; kకR °.

kకR °: how is this place man. '¤ లK  
+,: it's good sir. 
kకR °: �d న�. ¼=ùU * Ï. I work for IT º6y, &ంW.  
+,: who is my boss sir. Which department is me?

అక4;నw ¦ళ¬ందÀ ఫ�4న న¦`Q. ఎం£కం© f¯ Z7 p r¤ ¦రంద@8 ఫM( అ# 
º6y, &ంW ఇప:)�& ¢£. ]వలం ఒక �@¥« ��¥Ñ),  tasks ఇ�O Q. kకR ° క�గ 
r>�#,

kకR °: you are first one of your kind. I will have to carry instructions and 
responsibility of your work అ# X6:;.

ఒ¼4క4ళ¬# �¤O  ¨క4 /;µం" ÎQG. కంþ.టdU G �&#p �;e « @¾d rZనb,  ఒక" 
Äంబd. బ� ¯ �ం:TU పక4న �Q¥# ఏõ �l~ « �;Jనw అ�Á� ఒక పక4, 
ద�.� �ం 7̈ �డ¢�  á¨ష.ం �¤ ¦ºG మ¢� , ³´ ±ద7 � �+O  ఒక ��� యన. 
Êలd o/« qడe � �©,  �l~ పక4న �b, �# ఇం¼క;." kకR °, may i know what all 
these are happening" అ# బట� d ఇం1� Ö « అºK;.

kకR ° ఒ¼4క4ళ�  దగ� @G ">¸pO , ±ం£K కంþ.టd �;e  దగ� @G పb, ¸L� ;. అక4;నw 
iక4 కంþ.టdU �Nం�. ఇk, ఎప:) �ంC మనం �రR @>,  &.ం/«�  �`Nనం r>�నw 
కంþ.టdU. Î) cde  º>4� ¼#w &´<��. అ�( ¦) �ంº Îలనంత jm 
@కవÌ r¤ ప#« ఉ(w; అ# �Nంl;.

బ� ¯ �ం:TU ఉనw 7)G ">¸¹� ," ఇక4;నw �l~ ఆZ� « ఒ&�క ఆkష4రణ«�  
ఒక). ఒ] �@ 10000 మం" రకO  �ం:TU # అంచ( ³>O ం". ప� GR SనT ]>«�  jm 
# u´G "యY#G ప#¼>O ం". ఒక రకంK X6:లం©, ఒక �నw �~ « స�lV#w 
¼#w కè[«�  అ(ØÆ rయగల£." 
అM ఒ¼4క4ళ�  q@ం� Xåc <J(w;.
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nతO ం Íద ఆపÞ6� పº, ÎQ �యం�7 #G అంద@8 ప@చయం అ�<�;. �Ü 
þరO వK� అంద@8 ñ XN: ప@*JO �ంÔ ±ం£ ఉనw ఆ1+ À°U G వr¥�; ÎQ. 
é7 òసd BÑంద7  అత## �Z nద) �Ü kవV� §�>�(w;.

" ÎÀ" 
"�d" 
" ఇక4డ #�w ¼#w ప�ల� �త7 ) ">�(wం. Your place is just like an intern. 
అ�, ఇక4డ ±ఖ.®న &ర.కM6«�  �త7 ం Pµ వd4 ఉంbం". Sగ� 1Te  MK 
&£ ఇ". &సO  కష, పº ఎంµ మం" 67 [� &6డగ�q�ం. ఒక4 éర6b, ఒక4 
కè ణం ఏమQ6b K ఉం©, 67 [� <B), న ¦ళ� ��ం. &బ),  �>f.All the best !"

P వd4 ఎ�� ంº �ంº 67 రంభం అ�Jం". ��` ఈ«పల ఈ êT # స, È X�.. kకR ° 
�ంº &సO  �Q¥f." అ# X¾:Z పంNంl;.

ÎQ సంµషంK తన À° s/G ¨Qq ప7 �ణం rపm, ;. మన>« lM సంµషంK 
ఉం". &P, X/:fవY#G ìంత ఇ��  అంÔ ¢£. అమÁ, (నw 
మ�G� ¢Q. ఉనw" ఒక4 ÚÚÕ �bంబం &P ¦÷� · ఎక4డ �యం 
అ;q�డ# Ý~ ఎతO Q. సÏ, ఇక S»´ం" À° )b�  , తన Bవత ("వ.).

ఒక ఓ# r�� ం అ��(w;. "వ.G అస� kషయం Xప:క<�(, ¼ం¿ం అ(w అరâ ం 
అ|.M �� �Q¥�నw kష�ల� Xå�ం అ# �pU అ�.;.  
బ>U ఆగడంµ 6b ÎQ ఆ«చన� �Y ఆ»<��.

ప7 >O తం బ+ �, ( �ంº తన À° ఉనw 67 ం�#G న;¿�ంÔ uvO (w;. �@ 
éడ�( ప7 ¨ మ#ø# గమ#>O (wQ. ఇంత� ±ం£ �Zనb, K క#Nంచడం ¢£ 
ఎవ`À. �;e  Íద ±ø,  ¦ళ¬# �¤O  ¦ళ¬ ÂT Ý��  క#N>O (w�. a$7 ల� �¤O  
¦ళ� µ వ�¥న మ�G� క#N>O (wQ. �Ù,  ³d ¦ళ¬# �Z «పల iంగ న�` 
న�`J(w;. ఏంü, ఒక4 �Ü ఉõ.K#] ఇంతM �@<Jం� ఏం) మన> 
అ��(w; ³Q. öG� ÂT "Z "వ. G &T r�;. "వ. &T ´Ù,  Xయ.డం ¢£. 
~ అ��# n�O #G À° G rQ�(w;.

"V �¤O , ఎ£QK "వ.. తన Bవ. ÎQG &సO  Zq� K ఉం" &P, న�` ఆ/�(w;.

"é£� �w ఎక4º¸L� ú ��`?"
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CHAPTER 16 

ఎ£QK వ�¥న "వ. # �Zన ÎQ op ¨(w;. అ�యకంK ఒక ఎ¸UVWష~ ఇ�¥ ఏõ 
Xప:H�;.

ఆ �Ü y¯ కలd %7 + ³>�# వ�¥ం" "వ.. తన బంKQ రంq Z4~ ü~ G ఆ బ� ¯ కలd 
పం$d %7 + �y$p,  K ÂW అ�.ం". ఆ� Üb,  �Y 17  K వ"¢Z మధ.«G 6Nº 
">�# , XkG @ంq� �b, �# వ�¥ం".ఆ� �Q� ¼ంత వర� =$ల� అJ�4# 
ఉ(w�. ఎ/:5 తనµ 6b ఉంj "వ. ఇంత అందంK ఉంbంద# ÎQ �Y 
అ�f¢£. Sగ� అÚ �� �Z �డనb,  /W ¼;J(wQ. �ద�  �ద�  క÷¬>�# 
తన s/ �>O నw "వ. # �¤O  ÎQ G మన> కంü7 T అవ`డం ¢£. ��ల Íద� ఒక 
k�త7 ®న న�` §¿¥�(w; అత�.

" ఏం)....... ? హæ "

అ# "వ. అనw �టల� మû¬ ఈ «కం«G వl¥; ÎQ.

" �d nనw ఒక 67 @p,  ప# Íద ">¸L� ; అÚ  "

" ఓf ఏS 67 @p,  "

ÎQ mNp xవd,  rయY#G Ê7  r�;.

"అ�� సడ~ K వl¥ú ఏం) ?"

"వl¥ ! Hd ¼;µం" cస, T « "

"±ం£ ��` X/: ఏS 67 @p, " అ# అº»ం". ఇక స�½నం Xప:క తప:ద# " 
ఇంటywW « ఎõ �ట`@4ంù సంబం�ం�ం" 67 @p,  "

" ఓf ! ఆయన �త7 ం ఆయన ప#G #�w ÚK ¦;�ంb(w;K "

" చ చ ! అM ఏS ¢దÚ  . ఆ 67 @p,  G fºంù rZనం£� డå � �Y ఇl¥; 
§�� "

" అH  ! కంKR WU. (� 6Ì,  ఎ/:; మÌ "

ÎQ G అ/:j qnO �¥ం". ఇ#w �Ü� "వ. µ ఉ(w; &P , ఎ/:; �Y ఒక &1 j G 
uL¬´ అం© �దర¢£. డå � ఉం©K. nద) �@ తన దగ� ర డå � ఉ(w�. 
ఎ£QK తన ðkతం ఉం". ఇం]ం , అసU� ఆగ�ంY "వ. # అºK;.
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" ఏ�( &1 j G uM� � "

"ఎం£కÚ  . �³` é7 Ñ� °U « ఉ(w�. ఇ/:; అంత &+,  �),  అక4డ uళ� డం 
అవసర� "

" హ« .. హ« . ఇ/:; ఉ(w�. ఖQ¥�డ�ం పÏ�  "

"��` ఉం; ÎQ. &సO  డå  VK� అM �ం(,  అ�. ఖQ¥ �ట, �డ£. �¿�ం© 
P] ప#¼>O ం"." అ# XN:ం".

ÎQ �#G స�½నంK

" ఇం� కష, పº , ఇం� rZ, ( ò7 ం¯U µ �� c.¡ K &1 �Y �గ¢క< ఎం£� 
అÚ  " అ(w;.

n�O #G తన� V# )7 pU అÎఇÎ ¦º "వ. # ఒN:ంl;.

ఇ/:; ¼తO  సమస. &1 j G uళ¬Y#G డå � ఉ(w� &P , బంº V£. కPసం 3 
G«ÍటQ�  Eరం uL¬´.

"వ. ఎM uళ�ం అ# అº»ం". ÎQ , బంº V£ అ# Xప:�ంY [క4 nహం ³>�# 
#�¿(w;. ఆ� తన +4Ë ">�# ప� <�ం అ# అ#ం".

" ఏం) ! P +4Ë «( "

" c ! ( +4Ë � "

" 4. (వల�  &£. న�`�రÚ " అ(w;

" ఓవd �కè ~ Xయ.�. వ�¥ ��¥ " అ# ��¥Ñb, �ం".

ÎQ "వ. uన&ల �Q¥# ఉ(w;. +4Ë అడe ం « �ంº "వ. î+ �+O  &¢ð Nl¥ 
6Ë �m� ;J(w;. ««పల �త7 ం "బంº �Q¥fనం£� ,తన« �� 1T 
అ�J(w;.

n�O #G &1 j వ�¥ం".

ఇద� À క´Z î7 ¡ , ఇm´య~ &1 ఆరe d rZ వ�¥ �Q¥(wQ.

ÎQ G ««పల "వ. G తన లú ఎ ȩ̀ VW+U X�.ల# ఉం". &P , ßందర పడ�డద# 
$గR తO  ప;J(w;.

"వ. � �m� ºం".
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" Þ ! 67 @p, É ఇప:) �ంj �, d,  r�ú అనw�ట "

" అ�నÚ  "

ఎM<( తన� అబదâ ం Xప:�ంY , అస� kషయం ÿ ÿన X6:´ అ# �pU అ�.;.

" 4 ��క) Xప:¢£."

"వ. nహం �@<�ం". ÎQ లú X6:´ అనwb,  [Te  అ( ఇ�¥. " ఇం�క 
ఎక4º¸L� ú అ(w� క�. "

"c "

"�d ఒక హ¸d దగ� ర� పb, ¸L� Q §�� "

" ఓf ! #జంK ! ఏS rìl¥ú అక4డ "

" ఏS ¢£. �#G ఎõ అM� @థం r�ంlQ ( rత "

"వ. kంüం"

" అ" &£ "వ. . అస� kషయం ఏం) అం© , అ" Yd4 u. G సంబం�ం�ం" §�� 
" అ# అ(w;.

"అం© "

" ఇంటywW « మన� xqT « క#Nంr /b�  , www « క#Nంr /b�  10 �yUంW 
అంm. Sగ� 90 Jతం రహస.ంK న;>O (w� అంట.

" 4. అ�( "

" అ�� "

" ��` �Y ఓ�~ rZ ��¦ " అ# అ�యకంK "వ. అº»ం". "వ. కv¬ అM 
�ద� k Xయ.K� §´య�ంY ÎQ ��ల ÿన Zq� Mం) న�` ఒక) వr¥Zం". అM 
"వ. # �+O

"ఓ�~ rJ."

" ఎM ఉంbం" " అ# అº»ం".

" ÚK భయంకరం K ఉంbం" "

" ఐ (� �Y ఓ�~ Xయ.డం �@:�. అÚ  "
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ÎQ G "వ. µ మû¬ �m� డm#G మం� Ìస~ i@Gనb,  అ#Nం�ం". "సÏ" అ(w;.

ఇద� À క´Z మ@¼ంత ¤/ �m� ;�(wక. ఇక బయ�BరY#G Zదâ ం అ�.Q.

బయ)G వ�¥ బంº ఎక4HJండK ÎQ �� u¹� <గల� అ# అ(w;. "వ. ఎంత 
రమÁ(w సÏ బంº ఎక4�ంY ÎQ న;¿�ంÔ u¹¬<�;. "వ. �Y సÏ అ# XN: 
, తన �@న �� cస, T G u¹¬<�ం".

ÎQ మన> ఇ/:; &సO  ZP Sతపºం". తన దగ� ర ఇష, ం ¢£. &P, þ@O K Xప:�ంY 
ఉండ�డ£. Þ , అb ఇbK ఇన$ÏÁష~ ఇ�¥ ఊQ�(w;. ఇ/:; తన ప# ఆ1>G 
uళ� డం. ఇప:)�& ప# అ� ఏ- ఇవ`¢£. ఇక Íదట 8లక®న 67 @p, É X�.´Uన 
అవసరం ఉంbం" ÎQ G.

" అŷంW K ñp �Q¥f¦´. � �. �ద¦ # .. ఎదవనwర ఎద¦ " అ# తన# �� 
¨b, �ంÔ న�`�ంÔ uL¬;.

À° ¸¹¬ , sతన. అం¯ f µ &¤/ Ú��P �m, ;.
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CHAPTER 17 
é£� �w ¢� , ¨@» &¢ðG uvO నw ÎQ మన>U« ఆ«చన� మû¬ nదల�.�. ఇ#w 
సంవతUV� తన ðkతం« X�.´ అ��నw ప�� అPw ఇ/:; అంచ(� 
త6:�. ఒక) అ��ం© ఒక) అవ`డం. ¢� , అస� అ��నw" ఏ" స@K�  
þ@O &క<వడం.

#$#G ÎQ G NIA « తన ప�ంü �Y అరâ ం &వడం ¢£. �ంéరÌ K �త7 ) ప# 
rZ వ"´ం¿�ం© Úqం; అ#NÞO ం" అత#G . ò7 ం¯U అం� �î, ïQ కం�P ల« 
¾� + �ంW � సం6">O (wQ. "వ. ò7 ం¯ ( అQ`చ¥# ) అ��ంbనw అQA �Y 
*దVÚ� «� ఏõ A° కం�P « ¾� + �ంW వ�¥ం".

ðkతం nతO ం ఇM� గº¾�O �· అనw భయం ఉంj". ¼తO K yం; ¦V«�  జ@»న 
సంఘటనల� అ#wం)P �మQ ³>�ంb(w;. ఈ ØÙ « (� ఏS &¦´?అ� ప7 శw 
G G� యd K �� V>f¦´U వ�¥న సమయం ఏర:ºం".

అ(ధK �తయ. , (నమÁల దగ� ర �@»న అత# ðk�#w మ�/ ¨N:ం" "వ. �. 
"వ. అం© N�¥ N�¥ K ఆVధన ఉం". అ" ¾7 మ �Y అ#N>O ం". ఇ/:; ఎం¿�నw 
ఉõ.గం ఏ· , ఎవ`@8 §´య�ంY వ�¥ ఇQ�4నw చందంK ఉం". " c ఏ±ం"¢! 
¼(wv¬ మం� Ëం µ వd4 rZ తQ¦త ØÙ « [Ç�+ q@ం� ఆ«��� ం ¢ 
అ��(w;. ఇక< "వ. ఇంü�  �¹�  �ట VవY#G ఇం& 2 సంవతUV� ప�, ¿¥ 
ఆ«పల �� [Ç�+ « S#మం �W K ÂW అ¦`´. �#G తగ� b,  6� ~ ³>�(w; 
ÎQ.

�� X�.´Uన ప��

1. తన Ëం �`V ÎØనంత �&wలð # �Q¥fవడం

2. "వ. # �¹�  r>fవడం

అM �pU అ�.; �VR ;.

***********************

అ��నwB తడ�K అస� "వ. G "�@:�O " అ# [Te  అ( ¼), న c.Gంù q@ం� 
�Q¥fవY#G రk �d # అºK;. అవసరం ఉనw/:j· , అంద@±ం£ ��# 
N´�నb,  N�¿¼�¥న రk , ఇ/:j· అసU� అº»న �#G y�:ం¯ అవ`¢£. ఓ 
yం; �Ü� అº» kZ»<�;. &� >« �· "వ. # /¯ �ం� u�క Ñం� « 
�Q¥# �>O ండటం. &సO  X�. త»´ కం"<| ఆ� åగ� ల� �డటం, 
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Zq� పడటంµ �Ü గº�<µం". ఇంత« వ�¥ం" శ#¦రం. �� ఆ1>G uL� ´Uన Êం. 
yÈ అ�. ఆ1>G uL¬;.

ఎM<( , సÏ . Yd4 u. q@ం� ఇక4డ(w �Q¥f¦´ అ#.

*********************

ఆ1>« తనG ¼తO K ప@చయం అ�న kకR ° G &T rZ ఎంË7  r�ం¿�# «ప´G 
uL¬; . nద) yం; �ల� ఎ�4వK అబUÏ`ష~ Xయ.మ# తనG ఇంతక ±ం£ 
é7 òసd XN:న �టల� అమ�« �ట, Y#G yÈ అ�.;.

తన %+4 « పక4� ఉనw VYÖ # ప@చయం r>�(w;. &¤/ �నw6) ఇం�7 డకè ~ 
అ�.క, VYÖ ¨@» తన ప#« �� Ò@య+ K ఉ(w;. తనక(w 10 ఇయdU �ద�  
¦j. Ýü ��  ఎకUపd, . VYÖ పక4న ఉం" �>O నw Î@G VYÖ ఏõ Ýü+ # �+O  
మధ.« Üb,  ¡f4వడం క#Nం�ం".

" ఏvం8 ?"

" GYw( ]> ÎQ "

"ఓ¬"

"ఈ ( ...� ఒక4 Ýü పంNం� -�wంº GYwపQ�  ఉనw ¾� + Xప:మంb(wQ"

ÎQ G VYÖ �నX ~ అరâ ం అ�.ం". అత� ఇ>O నw స�lరం బ),  ఎవ� �"� ం" �ంº 
ఒక�Á�# GYw( rZ డå � ఇవ`క< చం¾�O  అంb(wQ. <=>� ¦�¬క4డ 
ఉ(w� ©7 + Xయ.¢క, Ýy#Up ¦ళ� � పంNంlQ. అదనw�ట సంగ¨ అ��(w; 
ÎQ.

" Úz  ! «�యక అrkla^ "

" X/: "

" ÛÉ� బf0  ¾x  ఎª  l�K·. ఆ wx � ఎª «Qpq ం8 "

#$#G ÎQ G &వలZం" �Y అB , Ýü ఎకUపd,  � ఎM ప#r�O � �Yల# ఉం". 
VYÖ ఏS X6O C kం�మ# �>O (w;.
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CHAPTER 18 
VYÖ అప:)8 lM ర&�K Ê7  rZ అలZ<�;. ÎQ µ �m� º ®ం¯ &సO  ò7 Ö 
అ�. , ¨@» ప# nద���, ¿¥ అ# X/O (w;.

" ÎQ. మన దగ� @G వ�¥న Ýü ఎk%~U � రకర&ల ]ట»@ Gంద� వ�O �. అవPw X¾O  
P� ఇ/:j అరâ ం &� . Êం ¢£ &బ), , �� ఇక4డ ఎM uJ�J(wö Xå� �; 
"

అ# Zస, ం « Ýü ఓ�~ rZ �Nంl;. Ýü« ఒక అ�Á� , �ళ� µ క),  uయ.బº 
�Q¥# ఉం". ఆ అ�Á� �Q¥నw ¾� + « Ý� d ÿ ఎMం) మరక� ఉ(wL ��. 
ఇంతక ±ం£ ఒక ]> « Ý� d nతO ం 1R Æ , ఆ�T ఉండటం బ),  అ" ఒక �¯ అ# 
Xప:గ´K " ఇక4j· ,Ý� d అం� Yd4 K ఉం" . &బ),  Ý� d # బ),  Xప:¢± ".

ÎQ ఆసGO K kంb(w;.

" సÏ �pU{ పక4న ఉనw ¾� + « ఏమ(w వ>O �� ఉ(w� అ# ��. �నw డÚ  , కÌ¥Ù 
తప: ఏS క#Nంచడం ¢£. ¦) �ంº ఎMం) ��  ఈ Ýü �`V సం6"ంచ¢±"

" �pU{ . Mడ ఎMం) రంq« ఉం". 1R ~ కలd ఉం© , ఏ�( బÒO  ఏ@� అ# Xé:¿¥. 
Ý� d , MడG రంq� <Ö K ఉం� అ" MkÖ ఏ@� అ# Xé:¿¥. ఇక4డ అ- ¢£. 
�Û� ఇ�� M 8R ం కలd « ఉం". �# బ),  �Y ఎMం) ��  iరక¢£. "

" ఇక< ఆ అ�Á� G క©, Zన , �Ì¥ ÿన ఏ®( �ర4d µ VZ ఉం� ప# ఈð 
అ|.". ( Dంద. అ- ¢£. <�న సంవతUరం అMం) ]> ఒక�ంü�  అ" పb, �# 
ఆ �@¥ ఎవ@õ క#�m, ±. ఆ అ�Á� ³>�నw %7 + , పక4న ఏమ(w �Ë@యTU 
�`V మన� ��  ఉంbం� అం© అ- ¢£. ఎb �Z( మన� ´ంp iరకడం ¢£ 
ÎQ. <=>� , బ>U అందÀ IJ� ¨ట, డం ఒక) �Q¥�(wQ.

ÎQ G అరâ ం అ�µం". ఇక4డ ప# ఎంత కష, ం అ�Jం� అ#.

�నw ఐº� వ�¥ం". ఆ అ�Á� Ýü# �° X�. అ# అºK;. ÎQ XN:ం" Ú� 
ఉం" క� అ# VYÖ ��;. ఆ� ±�#G క), న కÌ¥Ù ÿ ఏమ(w మరక�, ¢� 
¦ళ¬ �ä� qQO � ఉంm|· ��Q. ఏS iరక¢£. ఆ� ¾+ ఎడమ s/ 
Xమట� ప),  ఉం". ఇక4డ �Y ��  iరక¢£. అలZ <�Q ఇద� À. &¤/ @MpU 
అ��మ# &ంË~ G u¹�  వl¥Q. VYÖ ఆ K.( « 3 Z»yb�  �K;.

¨@» �Q¥నw 6�గంటG �Y ఎMం) @జT,  ¢£. " సÏ. �� �d G Ý~ rZ &¢ద# 
X¾:�O . మన� ఎMం) =¯ Vవడం ¢£." అ(w;. &¤ప)G Ýy#UpU �¯ �Y వ�¥ 
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�Q¥(w;. kకR ° , Ú+, ÎQ , VYÖ న�qQ �Q¥# Ê7  rJQ. @జT,  ¢క<వడంµ 
ఉ+Q మంb(wQ. 2 fb�  Ï/ é£� నw కM�  ఇవ`క< చం¾�O  అ(wరంట GYwపQ� . 
ఒక పక4న ఏ· , V 7̈ «పల Xప:క< , <=>� సగం మం" ఇం)G u¹�  �Q¥ంmQ. 
Ú+ తల పb, �# �Q¥(w;.

"b+ ô+ ò«+ " అ# ««ప´ �టల# ÿ] B�qJ(w;.

ÎQ G �నw ఆ«చన వ�¥ం".

" VYÖ "

ఆ �ట అంత గ), K N´r టప:)G Sగ� ±q� À ¨@» ��Q. ఇం�క మన� 
Ýü« ఉనw వ>O �� ఏమ# X/:�(wం" అ# అºK;.

అM Z#� ��M అడగ�డద# §´య£ ÎÀG. Ú+ k>QK ఒక4 �/ 
��;. ÎQ G ¨b�  పj «పల VYÖ öQ §@l;. " కÌ¥Ù , Ú)T "

" అB , ఏS Ú)T "

VYÖ G బT  u´»ం". �° rZ �Nంl;. అBõ మం£ల Ú)T Mం)". mÑ� WU 
ఉం" ఉం�¿¥.

అంద@8 ఏõ w( క´»ం". మû¬ nద��m, Q. పక4� �ºకT ఎకUVd,  ఒకత#w 
N´lQ. "ఇ" ఏ mÑ� W అy.ం�¿¥" అ# అºKQ.

�ºకT ఎకUపd,  నÎ~ �Z , ఇ" Gగd ఉనw ¦v¬ ³>�� mÑ� W �d.

Ú+ G ఎక4C &´ం". " అం© , ఇ/:; *దVÚ� « ఉనw Gగd ¾�ంWU అంద@P 
u¨G పb, f¦ల( P ఉB� శ.ం" అ# అºK;.

ÎQ త;±f�ంY " &£ �d " ఆ Ú)T �ంr �� + "tr¥· "

" అB ఎM "�O ం "

" �° X�. VYÖ " అ# ÎQ అºK;. �° rZ ఏS కనపడటం ¢£. మసక 
మసకK ఉం". ఆ Ú)T # od: rZ ��� ం. అ(w;. Ú+ G �నw w( వ�¥ం".

VYÖ od: r>O (w; &P , అకè Vä ఏk కనపడటం ¢£. అ/:; ÎQ అºK;. 
Ýüo( « ఒక4�@ ఇ�`d,  ఆపX ~ ¦º ��� ం అ(w;. VYÖ అనwb, K� rZ , �° 
rZ �Nంl;. అ��నw©,  వ�¥ం". Ýü nతO ం న�/ , ఆ &సO  67 ంతం �త7 ం 
�నw �నwK బ� d అ�నb, K అకè V� క#:>O (w�. ÎQ "ఇ/:; ఆ అకè V� మసకK 
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ఉనw 7ట &సO  od: rZ �;. ఆ Ú.� �ంబd , Sగ� È��TU వ�O |·." 
అ(w;.

Ú+ G op ¼), నb,  అ�.ం". అం , అ��నw" తడ�K y), ం�న ఉ�Uహంµ , 
�ºకT ఇంld̂, VYÖ ఇద� À öW r>�(wQ.

ÎQ s/ ఆసGO K �>O (wQ. ÎQ " �ºకT �d! ఆ �ºZ~ ఏమy.ం�¿¥ ?"

ఇ/:; త), ం" åరR G ఐº�.

" అ" ఒక రక®న sedative. �N: తb, f¢క #ద7 V# ¦v¬ ¦డ�Q. "

Ú+ G Ò~ అరâ ం అ�.ం". ఐË º6y, &ంW ¦ళ¬G Ý~ r�;. ��Óక¥d jW బ),  , 
అk ఎక4º �ంº వ�¥ ఉం�7¥ క�f4మ(w;.

స@K�  అ�£ #Soల« , "ఇ" yq.లd K ¦j �ºZ~ &£. ÿK ఇ/:; ఆ 
�ºZ~ �y4W « ¦డటం ¢£. ఎక4C ¼#w o(U « తప:. ఆల, Ïw)úU వr¥��.¼#w 
¼#w Þ, dU « �త7 ) అ±Ác ఉం�¿¥" అ# స�lరం ఇl¥Q. uంట� Ý~ rZ 
ఎక4%క4డ అ±ÁJ(w� క�f4, yం; �ల«�  అ# ¨@» /ర��ంl; Ú+.

V 7̈  అ�£ అ�.ం". ఐË ¦v¬ V¸W Ò:¯ « అ" పం$qట, « #°U G ఎ£QK 
ఉనw o( « అ±ÁJ(wర# X6:;. Sగ� అ<« , �©� ¦v¬ ఇB ÓQÁMµ ³Ï 
mÑ� WU అ±ÁJ(wర# §´6Q.

Ú+ G , Ëం n�O #G ´ంp i@Gం". అ� , అk #ద7  �త7 � &బ),  , Uక0 D Íz £TÜపÝ � 
Å�ంU ఎవ� |న,. అం4 ,త�Tవ మంV |ంÀ,.

ఆ o/« ఎంత మం" ¼(wQ , ఏ| Yక, Q�  ( qnO �¥నంతవర� ) N7 Z4పX ~U qQO (wL 
క�f4మ# ఆరe d r�; Ú+.

అం , nతO ం క´N ప" మం" ¾Q�  , Ý~ నంబdU వl¥�. �ంü�  3 ¾Q�  ఈ మధ.న 
¼నw¦@K qQO పm, Q.

Ëం nతO ం ¢� &¤/ కంKR WU X/:�(wQ. <=>లG ఆ ±q� @ ¾ర� # Ý~ నంబdU # 
ఇ�¥ ©7 + r>fమ# X6:Q. n�O #G ¤, W <=>G ]> అప:X¾:JQ.

ÎQG ఉనw nంºతనం ఇM వd4 అ�W అ�.ం". ¿Ô,  ఉనw ò7 ం¯U అందÀ VYÖ G 
, ÎQ G అKనంద� §´6Q. &¤/ Ë �» , సర�K �m� ;�ంÔ అందÀ ఎవ@ 
ఇళ� � ¦v¬ బయ�BVQ.
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VYÖ ÎQ # Y7 ( r�O  అ# ±ం£¼l¥;.

" హమÁయ. " అ��# ñp Íద �Q¥# కåQ�  X/:�ంÔ uL� Q ¦¹� ద� À.

" ప@చయం అ�న ఒక4 �Ü«� ÚK క´Z<�ం అ��ంm ÎQ " అ# VYÖ 
ఆశ¥ర.<�;.

కåర� « మధ.« అºK; ÎQ. " VYÖ H7  ! (¼క �T: &¦´ "

" X/:! "

" (� c.Gంù అం© ÚK ఇంటy+, . Yd4 u. q@ం� §�>f¦ల# ఉం" "

k# న¦`; VYÖ.

"అ" ననwº» (]ం §�>O ం". &P ,మనం ఆ1>« అ" §´Zన ¦ళ¬# ప@చయం 
r�O . ��` �Ï¥>f " అ(w;. మ@ &¤/ సర�K �m� ;�(wక. ఇద� À ఎవ@ 
x)G ¦Q u¹� <�Q.

ÎQG $. « yండవ �Ü í7 T í7 T K ఉం". అiక రక®న lôంÇంù ØÙ అ#Nం�ం".
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CHAPTER 19 

$. « r@న తQ¦త rZన nద) 67 @p,  స¸U:T అవ`డంµ ÎQ :T �l 
అ�<�;. తQ¦¨ �Ü ఆ1>« అత#G ఐË kంù « ప# r¤ సంµÖ లకè &A # 
ప@చయం r�; VYÖ. c.Gంù ÿన ÎQG ఉనw ఆసGO  q@ం� §´యr�;.

³Ï ప# ఉం" అ# XN: u¹¬<�;. ÎQ ఇ/:; సంµÖ µ �Q¥# ఉ(w;. సంµÖ 
ÎQµ �m� ;J(wj &P , కంþ.టd s¾ �+O  �Q¥(w;. ÚK ఆ)Ô.¯ ఉనw 
వ.GO M క#N>O (w;.

" ఏS చ£��(w� ?"

" [.�p 3rd ఇయd చ£�J(w "

" fÁ& "

" ఎం£� ఇంటy+,  P� c.Gంù Íద "

ÎQ G ఫM( అ# Xప:Y#G ఆనUd ¢£. "వ. fసం అ# &�ంY , " ఇంతక ±ం£ 
&¢ð« /ఫd f¯U , /బd Â�.@Ë q@ం� ¼ంత �Q¥�(w� " అ(w;.

సంµÖ తల §N: ÎQ # ÿ�ంº Gంద �& ��;.

" తWU i+. అరâ ం అ|.¦ళ¬� Xప:డం ఈð� " అ�Z మû¬ కంþ.టd « తల ±నక� 
అ�. ఉ(w;. ఇంత« ÎQG &T వ�¥ంద# kకR ° X¾O  ¢� u¹�  @Òú r>�(w;. తన 
Ú+ BZంద7  �ంº వ�¥ం" ఆ &T.

" - అd y ® ÚÕ "

" Úq(w� �d ! "

" ఒక ప# rZ�m, ´ "

" మన ¦v¬ ఒక ఇ��T ఐÈ cp rZ , �ంü�  ఒక Ýü# బయ)G "JQ. ఐ¡ అడ7 + 
బ),  అ" Mwd �ంº పంN¤O  *దVÚ£« ఓ�~ rJQ అ# §´Zం" "

"ఓ] �d "

" ఆ Ýü« ఏÍ ¢£.ఉతO  sW K ఉనw �� ౖ~ DమÁ. &P , �# u�క ఏõ ఒక �¤Æ 
ఖ�¥తంK పంNం� ఉంmQ , ఒక �@ క��4# Xప:¦ " అ# అºK;.

" ఓ] �d"
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" ÎQ , ఇ" ¦రం �Ü«�  &R p rZ �m, ´. it should not take more time ".సÏ అ# X¾:Z 
Ý~ �©, �;. తన ఇ��T G పంNంl; ఆ Ýü#.

ఈ «పల మû¬ వ�¥ సంµÖ దగ� ర �Q¥(w; ÎQ. ÎQ ఇంటy+,  �Z సంµÖ 
�మÁ"K �m� డటం nద��m, ;. �యంత7 ం అ�£ అ�న తQ¦త &సO  @MpU 
అ�.; సంµÖ. �@¥ ¨N: ÎQµ �m� ;J(w;.

" Þ ! ఎక4;(wం ? అ# అºK; ÎQ #.

ÎQG అరâ ం &¢£.

" �@ ! ఇం�క అŷంW K ఒక ఐ¡ అడ7 + # u¨] ప#« ఉ(w�. X/: త±Á;. c.Gంù 
q@ం� ఏS ఏS §�>"

" ఇప:)�& ఏS §´య£ �d. &P , c.Gంù అం© , ఇం¼కv¬ jm # �డటం అ# 
�త7 ం §�> "

" ö ö ! అ" &£. అ" Z#�«�  �N�O Q. c.Gంù అం© , Bij( ఒక వ>O � &P , 
ఒక �:, ³d &P ,�#G సంబం"ం�న þ@O  స�lరం , ఉపLK� , æ>q� , 
«6� అPw §�>fవడం "

ÎQ &సO  Ú� ంp ¾+ �),  kంb(w;.

" అరâ ం అ|.M Xå� k�. P దగ� ర ¼తO  సå  ఉం" అ�f. �#w ఎ#w ర&�K 
¦�¿¥. �# త�Ì« ¸SకTU ఎ#wం)G ఉపL»ంచ¿¥. ¢� �#w ఎంత Eరం 
వర� ¦�7¥ §�>fవడం c.Gంù అ�Jం""

ÎQ G &సO  అరâ ం అ�.ం".

" ఉ�హరణ� కంþ.టd ">�ం�ం. అందరం కంþ.టd ¦డ�ం. P� fºంù Íద 
ÚK ఐº� ఉం� "

" వ¿¥ �d " అ# స�½నం.

" q¯. ఇ/:; ఒక ఆపÏ)ంù Zస, ం ">�ం�ం. �#w nతO ం lM <7 KR °U µ fºంù 
rZ ఉంmQ. ఆ f¯ ఏం)? ఆ f¯U # న�¥నb,  ¦;�# మనం ఎ#w ర&ల ఉపLK� 
¦డ7¥ §�>fవY#G c.Gంù ప#¼>O ం". �#µ ఏ �î, ïd # అ�( , మన� 
న�¥నb,  Â), ంùU �Q¥�# ¦;fవ¿¥ అన�ట "
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" అరâ ం అ�.ం" �d. " అ# తM ఊN, " మ@ �ట`d4 « c.Gంù B#G ¦డ�Q?" అ# 
అºK;.

" �ట`d4 « �Y అం. f¯ # &సO  &సO  �#/.¢W rZ , �W « , Âర`dU « ఉనw 
మన� &వలZన స�lV#w బయ)G "యY#G c.Gంù ఉపL»ం¿�ంmం 
అన�ట. ఇ/:; అరâ ం అ�µం� త±Á; "

"°Á " అ(w; ÎQ.

" ఫd example ��క) �N�O  " అ# కంþ.టd Ò4W~ ఓ�~ r�;. "ఇb �;. ��క 
�î, ïd %వల( r��. -�wంº �� ఎక4డ �ంº cp r>O (wö అవత´ ¦ళ¬G 
§´య�ంY ��Æ r>O ంm�"

" ఎM r�O Q �d "

" మనం ¦;Jనw ప7 ¨ ఇంటywW క�కè ~ G ఎక4C ఒక 7ట �ంº ఐ¡ అడ7 + ఉంbం". 
&P , మన �î, ïd �ంº రo. , Zంగþd , s( « ఉనw ఐ¡ అడ7 + �త7 ) అవత´ 
¦ళ� G క#NంrM, అం© మన q@ం� §´య�ంY $గR తO K r>��ం£� Îల�Jం" 
"

" అరâ ం అ�.ం" �d. అవతల ¦ºG మన ఐ¡ అడ7 + §´య�ంY Xయ.Y#G 
ప#Gవ>O ం"."

" exactly! ప7 >O తం �� é£� నw �ంº 6G�O ~ « ఉనw u. /W # �¸U+ Xయ.Y#G 
ప7 య¨w>O (w�"

" మన �ంü� ం� ¦@ , 6స`de É ��న êT # ఓ�~ r��. గÇ[ÇK ఉంj ఆ êT f¯ 
# , 6స`de  అనØజd �`V , &R p rZ , ¦ళ¬ Zస, ం 6స`de  ��O ం"

" మనం ఇక4డ �ంj ¦ళ¬� ఎM �¸U+ Xయ.గలం �d "

" Zం/T K X6O  ÎQ. ఇంతక ±ం£ �´Ý~ ÚpU ఒక4ట(w �డ�  Íద �Z ఉంm�. 
మనం fyp,  క�కè ~ G గ�క @Òవd # �b, �# kం© ¦ళ¬ �ట� kనపడ�� క�. 
అMం)B మనం ఇక4డ r>O (wం."

" KW ఇW �d."

ఆM X/:�ంÔ c.Gంù G సంబం"ం�న ప� kష�� ÎQ G ��¥Ñ),  �@:ంl;. 
ÎQ ßందరK� ¦ట#wం)P అరâ ం r>�(w;. Yd4 u. � సంబం"ం�న ప7 శw 
uయ.K సంµÖ స�½నం �ట³J;.
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�యంత7 ం అప:)] ఏ; అ�.ం". ఆ �Ü §�>�నw kష�లPw ®ం¯ « �b, �# , 
ÎQ ఇం)G ¨Qq ±ఖం పm, ;. ¼తO K §�>�నw c.Gంù N7 #UపTU µ. 
uvJనw/:; ÎQ G yం; ఈ - åpU ఇ�¥ పంNంl; సంµÖ. అk ]వలం c.కQ�  , 
�ద�  �ద�  Â�.@Ë సంసP � �త7 ) ¦j /సO &�. ప7 పంచ ¦.పO ంK ¦)# confidential 
K ¦;JంmQ.

§�>�నw స�lరం µ ఇం)G rQ�నw ÎQ వr¥ ¦రం �& �Q¥fవY#G స@పY 
స�lరం ఉండటంµ సంµషపYe ;. �� ఆ c.Gంù G సంబం�ం� �నw �నw <7 KR °U 
VZ ¦)# �T` r>�ంÔ వl¥;. "వ. G ఇక Xé:¿¥ అ# yÈ అ�.;.
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CHAPTER 20 

అక4డ �ంº ఆ &సO  స�lర §��# ఎ/:x À° G వl¥C మ� ¼తO  గR హం«G 
u¹� <�నంత ఆనందపº<�; ÎQ. #జం �Y. ఒక పక4న c.Gంù �ల�వ�, 
మnక పక4 "వ. µ �m� డm#G &రణం, ఇం¼క) Yd4 u. , �#G µ; ¼తO  ఉద.గం. 
అదృష, ం ద@ద7 ం తq��నwb,  తq��ం" క� అ��(w; ÎQ. �నwప:)�ంº 
తన# అ��నwదM�  r¤M ¾7 ÏNం�ం" ఒ] ఒక4 qణం. అ" తన nంºతనం. ఇ/:; 
�Y, d.�p r@న/:; అసU� rత&# ఈ fºంù, nంºK �Q¥�� స@G ఎక4º�& 
">¸¹� ం� అ# అ��(w;.�pU{ �Ü ఆ" ¦రం. ఆ1>G ßందరK u¹�  వr¥�;. 
ò7 ం¯U ఎవ`À À° « ¢Q. ఒంట@K �Q¥# M( m( ఆ~ r�;. పక4న Yd4 u. 
q@ం� ఎM }7 Zంù X�.« ఇం�క §¿¥�నw ఈ-åp # §@� ��;. Û; 
�Üల 6b అB ప#.Yd4 u. « G uL� లం© Tor అ� }7 జd # ¦డ�Q. �ంü� G ´ంp 
Ê( r¤ట/:; .com బ£� .onion అ# ¦డ�Q.ఒf4 గంట ఒf4 uñÉW ఓ�~ rZ 
ప� kష�� q@ం� §�>�ంb(w;.

Yd4 u. « �Y ôవTU ఉంm� అ# §�>�(w; ÎQ. ôవT "7  « ఉంj /b�  
వర� ��న. c.కQ�  |"ంచగలQ. అక4డ �ంº 4,5 ôuTU # మÌ( u. అ# 
అంmQ. ఆ ôuT « /ట� # c.కQ�  ఎప:)8 |"ంచ¢Q. ఎం£కం© ¦)# &`ంటం 
కంþ.టdU µ న;/�Q. అత.ంత ధనవంJల దగ� ర �త7 ) అMం) కంþ.టdU 
ఉంm�.ఇక<, ఒf4 /W « ఉంj �ర®న ¾ðల� �+O  వl¥;. #$#G అవPw 
�>O ం©, ఎవ@i( చం6´ అనw f@క, కZ అPw వ>O (w�.ÎQG తన ఉõ.గం qQO � 
Vవడం వలన ఇ³Î Q�ంచడం ¢£. ఏõ Z#�« kనwb,  qQO  GR SనT # 
�b, f¦లం© GR SనT M &¤/ ఆ«�ంl´ అ#. &బ),  &¤/ అM ఉండటం త¾:Í 
&£¢ అ# స@/¿¥�(w;. Û; (�q �Ü«� � ఎ#w ర&ల Xb�  ఉ(w� అ# 
§�>�(w; ÎQ. &¢ð �Y uళ� డం ¢£ బం� ¼©, �;.

Yd4 u. « }7 Zంù q@ం� reddit అ� u. /W « lWU # చదవడం �`V 
§�>�(w;. Nల� ల# �త7  aంస ��,  /b�  , "వ7 ¦£ల /b�  , ఆతÁహత.� ఉZB¢: 
A°U, డå  ">�# ఒం)ÿ Kb�  �b, �� ఉ(Á£� , ఇM ఒ¼4క4 ÜqపU క´»ంr 
/b�  అPw బయట �ంº �Z "¤>O (w;.ప7 పంచం« ఒక మ#ø# అ£/«G 
">�# , '7 ం «G M¼4r¥ �V� � ఇ#w ఉ(w� అ# అ��w(;. మû¬ å"â  అంÔ 
ఉం© ఈ /ట� «G మû¬ V�డ£ అ# స@/¿¥�(w;.
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ఈ «పల c.Gంù G సంబం"ం�న /b�  �+O  ¼ంత వర� స�lV#w Vబట, డం 
�Q¥�(w; ÎQ. అ/:j ¼తO K వ�¥న ఆంY7 �¯ Ý~ # c.p ఎM Xయ.7¥ 
�Q¥�(w;.

ఈ «పల Ú+ BZంద7  తన� ఇ�¥న %¯ Ø~ qQO � వ�¥ం". ¦రం �Ü«�  అ" �T` 
X�.´" అనw �టలµ &¤/ Yd4 u. �త7 # పక4న �m, ;.

******

Ú+ తన ��T G పంNం�న Ýü# ఓ�~ r�; ÎQ. #$#G �ంü�  ఎMం) 
స�lరం ¢£. §ల� ) &»తం M ఉనw .jpg ఇ)ð �త7 ) ఉం" �ంü� . �ంü�  ఎక4C 
ఏõ Gb� ఉంద# ఆ«�ంl;. " ఏమy.ంbందÚ  ?"

ఆ1>« �మÁ"K lMంðల� తb, �# ±ం£� uళ� డం అల¦Êన ÎQ G ఇ" lM 
�నw సమస.M� అ#Nం�ం". &P , అB ఎM �T` Xయ.డం?

&¤/ ఆ«�ం�, ఇంతక ±ం£M Ýüo/ « ఆ DమÁ# �),  ప7 య¨wం� ��;. 
ఎMం) ఫ´తం ¢£. గÇ[ÇK ¼#w 1త� �త7 ) వl¥�.

6G�O ~ �ంº ఆ Ýü వ�¥ం" &బ),  ³Ï Ýüలµ ఏ®( క´N SpU r¤O  ఏ®( 
VQr¥· అ# ��;. అ" �Y ఉపLగం ¢£. మû¬ 6త D)Á క#:ం�ం".

#$#G ఒf4�@ మన ఇంºయ~ ఏ@PU ¦Q ఏ®( m( r>O (wV అ# 
§�>fవY#G 6G�O ~ ¦v¬ ³Zన ఎJO గడ ఏ®( అy.ండl¥ అ# ఆ«�ం� 
��;. ఎం£f అB #జం అ#NÞO ం". ( 2000's ల« .jpg �`V sర+ � 
పంNంచగ´A ¦Q).

Zం/T K ఆ«�ం� ఇంతక ±ం£ ¦ºన �Gwp # ప7 L»ంl;. ఆ .jpg êT # �pU{ 
6¯ « ఓ�~ rZ ��;. ఎవ@8 అరâ ం &P G�È _ష« వ�¥ం". ఒక4 ±క4 �Y 
అరâ ం &వడం ¢£. ÎQ nంºK , ఒ¼4క4 Ø~ Ò:¯ K �>�ంÔ వ>O (w;. 
ఎక4x( ఏ�( 6టdw iQ�ం� అ#. అం� �Û�K� ఉం".

స@K�  êT �వరన అకè V� �త7 ం Y ¼), నb,  అ#Nంl�. iuuq://nfhbwbo.ql/
etbhhbffibeiibffhbb అ# ఉం". అ" �Û�K .jpg êT « ఉంj అకè Vä &B. 
&¢ð« ఉనw/:; అM DమÁల# �pU{ 6¯ « ఓ�~ Xయ.డం lM మం" సర�. 
ఇ/:; ¼తO K i@Gన f¯ # ఎM Z7 p X�.M ఆ«�ంl;. ఒf4 అకè V#w Ì¾� + 
r>�ంÔ VK,
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iuuq://nfhbwbo.ql/etbhhbffibeiibffhbb

http://megavan.pk/dsaggaeehadhhaeegaa

అ# వ�¥ం". ఇంతకం© ఎ�4వ కష, పడటం ఎం£� ¢ అ# 6G�O ~ «# ఒక uñÉW K 
Xåc Ú+ BZంద7 G ఆ uñÉW అడ7 + kవV� పంNంl;. అM పంNంచడం« 
�Y ఒక )7 p ఉం". ÎQ xyp,  K ఆ /W # ఓ�~ r¤O  అత# ఐ¡ అడ7 + §´Z<Jం". 
అం£] , ఆ ప# NIA దగ� ర �ంj ఓ�~ Xయ.డం మం�ద# �pU అ�.;.

హమÁయ. &సO (w �Q¥�(w�. &బ),  "వ. G ��¥Ñ),  Xప:Y#G ¼ంత(w సÑ̂p,  ఉం" 
మన దగ� ర అ��(w; ÎQ.

Page �  of �60 209



CHAPTER 21 

ఆ1> �ంº మ� 67 @�,  þ@O  r>�# వ�¥న ÎQ, ప7 JంతంK వ�¥ À±« 
�Q¥(w;. పక4న À° )WU µ &¤/ క´Z కåQ�  X/:�ంÔ Êం గ;/J(w;.

" మంB�O ¦?" అ# çవ ఇ�¥న ఆఫd # >#wతంK ¨రస4@ంl; ÎQ.

çవ , sతన. , �G ±q� À క´Z Z), ంù « ఉ(wQ.

çవ , �G # �Nం� " ఇ"M ఈ;, P క(w Ò@య+ K �� మం£ �గ� అ# 
X6:;. ఇ/:; �; ఎంచ&4 , Zd డÚ  6� �»నb,  �qJ(w; "

�G [క4 ,nకం ³>�#

" l¢�  ! గå  ప), ం�ం" lలక. మû¬ ( Íద ÂÊd ఎం£� ¢ . �ú é�. "

ఇM అ��ంÔ Z), ంù �, d,  rJQ.

ప7 JంతంK "ం; Íద ప;�నw ÎQ G "వ. qnO ÞO ం". తనµ �m� Y´. �యంత7 ం 8 
అ�.ం". అం©, ఈ6)G ఇం) ¸¹¬<yంbం". ఇక4డ /Vడd �~ ôuT « ÎQ 
ఇంºయ~ M³రw�ంW 67 @p, É r+O  , బయట� �త7 ం ఏõ �నw �నw 67 @p, É rZనb,  
న)ంl´. ò7 ం¯U దగ� ర , "వ. దగ� ర �చడం #జంK కష, ంK ఉం". ఏంü , ðkతం ఒక 
&�È Z#�. అ��ంÔ ఉ(w;.

ఇM ఆ«చన«�  ఉనw ÎQ # ºస, d  r�; sతన..

" ÎQ మl¥ ! ఒక ప# rZ �m, ´ ��` "

" ఏంటV అ" "

" అŷంW K &సO  �¸~ పfY పb, V¦´ V "

"B#G! ఇం�క §¿¥�(wQ కదV "

" ¢£ 6 ! ఆ పం" K; nతO ం ¨��;. &సO  అŷంW K పb, �V " అ# 
అ;�4(w;. సÏ , అ# &దన¢క డå � ">�# uL¬; ÎQ బయటG. ¼ü�  �¸~ 
పfY ">�# À° న;>O (w; ÎQ. అ/j &T వ�¥ం" ÎQ G.

ÂT "Z �¤O  " "వ. ". ÎQ అక4j ఆ»<� Ý~ ఎ�O ;.

" c X/: "వ. "
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" ఓÕ ! ఏంటస� �ట� ¢� 6; ¢£. అంత [ð అ�<�¦ " అ# అb పక4న 
�ంº. ÎQ «పల తన# �� ¨b, ¼#, " అM ¢£ "వ.. రk �d ఇ�¥న �నw 67 @p,  
¢W అ�.ం". �Ì "

" P� ఎ#w �Q�  X6:� ! �Ì Xప:� అ# " fప:ºం" "వ..

" 4 ఒ] ఒ¸ !"

" ఇంత8 Ï/ P �5.T ఏం) ?"

ÎQ స�½నం X¾:«పల "వ. � �m� jÞO ం".

" Ï/ (� P �T: &¦´ "

" ఆc " అ��(w; ÎQG "వ. � �T: r¤ Ä~U వ�¥ం". అస¢ ఉõ.గం « r@న ¼-�  
�Ü«�  &#$%~U ôuTU #జంK� �@K�. ఏ ప# అప:XN:( Xయ.గల� అనw N� 
¼తO K వ�¥ం". #$#G "వ. G ÎQ # దగ� ర rZం" �Y అB లకè ణం. nద) �ంº 
అ" తన« ఉం".

"వ. # అºK;. " ఏS �T: ఓ "

" ఏS ¢£. ఎ�� ంº &.ంప+ ¾� Â�ంW G yÈ అ¦`´. �.\U , é7 గR Sంù &సO  
XN:య.¦ "

" c ప&4 "

" ఎ/:; క��� ం "

" é£� నw � ఇం)G వX¥Õ. YÈ , మÍÁ G �Y ఇంట7 5.+ r�O  " అ# అ#ం".

ÎQ &¤/ K«�  ´<�;. ఎM<( సÏ , "వ. µ &¤/ �m� ;�� అవ&శం 
వ�¥ం" అ��(w;. #జంK "వ. పట�  తన� ఉనw" ఆకరX [ ?¾7 � ? అనw" �Y 
తనG G� యd K అరâ ం అ|. సమయం వ�¥ం" అ��(w;. :T áÖ K À° G 
uL¬;.

ÎQ తన« �� న�`�ంÔ À° « �Q¥(w;. sతన. ,çవ N�>O (w ఏõ 
ఆ«చన«�  ఉంÔ @�� ౖ ఇ>O (w;. ÎQ దగ� ర �¸~ ">�# మం�ంù ఏ>�# �» 
ప;�(wQ. ÎQ �Y �మÁ"K #ద7 � ఉపకR Sంl;. "వ. �ంబd �+O � ఉ(w;. 
Vత7 ం� "వ. ఆ«చనలµ గº¾J;. é£� నw (�q అ�.ం" #ద7  ప©, టప:)G.

************
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é£� నw ఆ� ఇ�¥న ఇనU{Wకè ~U # పb, �# "వ. ¦ళ¬ ఇం)G వl¥; ÎQ. ¦ళ¬ అమÁ 
KQ వ�¥ త�/ "JQ. " ఆ V (నw ! " అ# «ప´ N´�ం" ఆkడ. ¾yంWU ఇద� @8 
ప@చయం rZం" "వ.. ÎQ పv¬ ఇG´ం� న�`c పలక@ంl;.

"వ. , ÎQ ఇద� À స, È À° « �Q¥# ఉ(wQ. ఎంచ&4 చ£��ంÔ కåQ�  
X/:�ంÔ గ;/J(wQ. nద) �@ "వ. G explain Xయ.డం క�, ÎQ G అం� 
ÑÑ Z  అనwb,  వÞO ం". ఒక4 �ట �Y స@K�  Vవడం ¢£. ±ం£" uనG4 , u�&º 
±ం£� XåJ(w;.

మధ. మధ.« Üb,  kరH>�ంbనw "వ. # �+O  ««పల న�`�ంb(w;. 
�Û�K అ� 1R ~ కలd అ�Á�ల� �ద� K ÚM£ అ# 1´ంù Î@G. &P , 1R ~ 
కలd %7 + ³>�# "వ. XkG @ంq� �b, �# ఉం". ÎQ , "వ. �డ# �+O  , &¤/ 
ఆ �ద�  కళ¬# , Üb,  ఆ� �Qల సం£«� ం� �+O  ±@Z<J(w;. 23 ఏళ�  కల ఒక 
అ�Á�K �@ తన ±ం£ ఉం" క� అ��ంÔ.

మ½.హwం అ�.ం". ÎQ X/O ం© "వ. , అb ఇÔ ఊqµం". కv¬ 
Ûతప;J(w�. " ÎQ " అ# అప7 యతwంK ö) �ంº �ట వr¥Zం". " Hd 
¼), >O (w( ?" అ# అºK; "వ.#. " ¢£ ÎQ! P� Xప:డం స@K�  Vవడం ¢ !" అ# 
XN:ం" "వ.. ÎQ &సO  �నwå¿¥�(w;. " &P , ¢. �pU{ Êం �Q¥�ంm. �Ì "వ. " 
అ(w;. " పÏ� £ ÎQ " అంÔ #ద7  మJO « "వ. ¦´<� ÎQ =జం Íద తల 
¦´¥ం". ÎQ G op ¼), నట, �.ం". Î/G yక4� వ�¥ &¤/ K«� G ఎ»@న 1´ంù 
వ�¥ం". c.¡ K ఉ(w;. "వ. ±�4 ఈ �ం»T «ం� �¤O  +)K ఎంత ±£� K 
ఉంõ అ��ంb(w;. అక4డ గ"« #శ�బ� ం ÎQ , "వ. , Ó.~ అం. ఉనwb, ంº ¦ళ¬ 
అమÁ వ¤O  ఎM ఉంbం� అ# అ��(w; ÎQ. అడe ంK åp అ�<Û 
అ��ంbంÔ " "వ. # ¢6; . �Q¥ం".

స@K�  "వ. Â)T అ�. �Q¥� సమ�#G "వ. ¦ళ¬ అమÁ వr¥Zం". ÎQ qం%« 
బ� ¯ ³గంK ¼©, >�ం". " అమÁ ÚH. ¼#w Âకం¯U ±ం£ �� అôd,  &< ( Þ, Ì 
ఇ¦¹, µ అ�<|" K " అ��(w;. " "¦. � V Oజనం r£� �. ((w ��` 
�Y ..." అ# "వ. అమÁ N´�ం".

¨ంbనwంత ¤/ �Y "వ. ¦ళ¬ అమÁ ÎQ ]Z �ÞO ం". ÎQ , ¨నడం �+O  "వ. 
fపంK �Zం". " �మÁ"K ¨� ÎQ" అ# xyp,  K అ�Zం". ÎQ kనw©,  గR aం� , 
�మÁ"K ¨�Z rJ� క;�4(w;. అప:)] �యంత7 ం. అ�.ం".

ÎQ "వ. # N´� " "¦. ! �� u�¬�O " అ(w;.
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" ఏS ! అంత అŷంW ప�±ం" " అ# అº»ం".

" ¢£ ! ��(w �ద�  ఉపLగం ¢£. Xప:¢క<J(w స@K�  "

" ఎ� ! ØW ">f . P� nదü�  XN:ంrట/:; �� ఇంత క(w �నX ~ పYe �. ÚK� 
X/O (wú ÎQ. "

" 4 ! న�w ఉ[ ంచ�. అంతK Vవడం ¢£ క� "

" ÎQ. �� అ;qJ(w ! ఉంm¦ ? uLO ¦ ? కyp,  K X/: "

"వ. అº»ంB &P , " �� అM అº»ం" అం© , ఇక ఉంm అ� X6:´ అ# అరâ ం 
అ�.ం" Î@G. <P¢ , "వ. తనµ KVం rÞO ం" క� అ# ఆనందపYe ;.

" ఉంm ¢ "

" ఓÕ! స@K�  X/:. (� X¾O  తQ¦త P] �T: అ�Jం". $. G "

ÎQG మన>« lM X6:´ అ#Nం� ఊQ�(w;. " ఓP�  é7 ఫషనT." అ��ంÔ 
nదôm, ;. uంట� ÎQ �Q¥# &� + Xప:డం nద��m, ;. �మÁ"K "వ. # 
�డటం ��Z , సÑ̂p,  q@ం� �m� డటం nద��m, ;. &� + X6:; V 7̈  10 �&.
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CHAPTER 22 

" మÌ �నw ¦; అ��j· " అ# అ(w; Âz ÞసD Vßందz .

ÎQ # NIA «G Jశ`తంK ">�� ఆ«చనల« ±#» ఉ(wQ అక4º స=.� 
అందÀ. é7 òసd BZంద7  , Ýy#Up HOD జయం? , కSషనd మ4Ö ద? ఇM �ద� � 
అందÀ క´Z చ@¥ం¿�ంb(wQ.

మàá దâ : అ� ఇ/:; ఏం r�� ం.

Vßందz  : అత#w ¼(wv¬ Ê7 ~ rZ , ÂW అ��; అ��ం©� మన �ంü�  <Zష~ 
ఇ�� ం. ¢� , ఎం£� ఊ@G�.

మàá దâ : Are there any remarks on his performance side

మధ.« అ;e �(w; జయం?

జయంâ : అత#G ðkతం« ఇiక4© MT M క#Nంచడం ¢£. అÙ fdU. #జంK� 
é7 òషనT K వd4 r>O (w;. బW అత# వd4 Â, ౖT unconventional K ఉం". మన� 
§´Z ఇక4డ అందÀ అM nదల|. , తQ¦త dumb అ�.Q.&బ),  Ê7 ~ rZ 
��� ం. gTe  అ� ">�ం�ం

మàá దâ : ÎQ# q@ం� , Ý~ &TU µ సc &R + Xp r¤ X/O (w. a ఐ+ q¯. 
అత#G మû¬ �î, ïd ØÙ Íద ఆసGO  వ�¥ u¹¬< మన� మం� �8wøయ~ S+ 
అ��ం.

Vßందz  : అక4డ �ంº �Y ప# r�ం¿fవr¥·.

మàá దâ : ఇ/:; Nల� � �>O (wం క� BZంద7  KQ. ఒక�@ ä+ అ� uనG4 
VQ. అ�( , ఇMం) ఉõ.K� ¦ళ� � అవసరం ఏ±ంbం". ÎØనంత త`రK Â)T 
అ�. , BJ� ¨రK´ అ# ఉంbం" &P.

kషయం ఎక4º8 లక <వడంµ కలగY>�(w; Ýy#Up �¯ జయం?

జయంâ : 67 Ñ� ° ఎక4డ వ>O ం" అం©. ÎQ r>O నw ప#G ప7 .క®న º6y, &ంW ¢£. 
SలటÌ ¦ళ¬ దగ� ర ఉంmQ ఇత# Mం) ¦Q. సÏ, మన దగ� ర అM ¼తO K ఒక 
º6y, &ంW �m, లం© మû¬ Âంట7 T గవyÁంW �ంº ¨ప:�.

మàá దâ : Þ ! అ�
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జయంâ : ÎQ # ఈ º6y, &ంW Gంద §´¤ �& మనం ఎMం) #ర2�#G Vక<వడం 
మం�". అత#µ &ంm7 p,  ZZ+ « ఇ/:;నwb, K� ప# r�ం¿�ం�ం.

Vßందz  : ప# r�ం¿fవడం Ú� ఉం". అత# మన� r>O నw ప�� lM �ద� k. 
అ" మనం మ@¥<J(wం.

జయంâ : ö బÈ ఐ+ denying it.

మàá దâ : you take the call sir. ( వర� ఎ/:x( m7 నU�d అQ`¿¥. ఒక పక4న 
మన� ప# r�ం¿�ంÔ ÎQ# &6;fవడం �Y మన� ±ఖ.ం. అ" 
మ@¥<�డ£. &బ),  ÎØనంత త`రK మన ఎ·ష~ «G అత## ">� V¦´. At 
the same time BJ#G ±ఖ.®న స�lVPw అత# �యంµ Vబ), ంl´.

¦రందÀ ÎQ# ">f¦ల� అ��ంb(wQ. &P , ¦ళ¬ంద@8 వ�¥న �క4M�  , ÎQ 
ఉ(wడ# Âంట7 T º6y, &ంW G þ@O K §´య�డ£. §´¤O  ఎక4డ పb, ¸¹¬<�Q. 
Ò Ŗ W ఏ@ంW K ¤వల� k#L»�O Q. ఇక4డ lM మం" �8wøయ~U అM Âంట7 T « G 
u¹� <�Q. ఇ/:; ÎQ �Y Eరం అ�. ÎQ # పంNంచడం ఇష, ) &P , @Ò4 
$. «G ఇంత పZ వయ>U« అత#w పంపడం మం�" &B· అ# జయం? , BZంద7  
1´ంù.

************

త� ఇQ�4ం" ఎంత �ద�  సంసP «ö §´య# ÎQ "వ. G /W ¼b, �ంÔ , ఆర. 2 
Z#� 6ట� kంÔ బ7 ¨]>O (w;. �Ü� �మÁ"K గ;>O (w�. ప7 >O �#G 
ఎMం) 67 @p, É , �రR @+,  �G, kË క#Nంచడం ¢£. ÎQ దగ� @G వr¥ ప�� �Y 
తK� �. ³Ï ³Ï ]>«�  Sగ� ¦@G �యం r>O (w; అం. అ� Yd4 u. 
సంబం�ం� శJI �ల /b�  ఎM �¸U+ X�.« , అMA ¦)# ఎM కంü7 T X�.« 
þ@O K �Q¥>�(w; సమయం«. అ/:డ/:5 GR SనTU ఎM ఆ«��O � అM 
ఆ«�ంచడం �Y nదల�.ం" Î@G .To catch a criminal, you need to think like a 
criminal అంmQ. అM అM.

&లం గº�<µం". Ûడవ సంవతUరం �Y þరO �. , (�గవ సంవతUరం «G 
అ;q�m, Q.

ÎQG ఎం£f ఉõ.గం &సO  H@ంù K� అ#NÞO ం". #$#G అం£« ఉనw Ò@య+ �+ 
అత#G þ@O K §´య£. సంj అనK� "వ.µ ఉంYల# N>O ం". &P , అక4డ ఆ1>G 
తప:�ంY uL¬´. "వ. Ý~ rZ( �m� డ¢క , తN:ం¿�# uvO (w; ÎQ. ఒక �@ 
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ఇM� Z#� G uళ�ం అ# "వ. అº» ప# ఉంద# XN: ఆ1>« ఉంº<�;. 
&సO  �V� అ#Nం�ం" ఆ�Ü అత#G.

స@K�  అ/:j ,

ðkతం « ప7 ¨ ఒక4À ఒక MT అ��ంmQ. &P , మనం ఊaంచ# MT # ðkతం 
మనG ఇ>O ం".

ÎQ G ðkతం« అత.ంత 8లక®న #ర2�� ">f¦´Uన సమయం వr¥Zం". d.�p 
�వ@ సంవతUరం క�.
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CHAPTER 23 

అ" êనT సంవతUరం. అందÀ 67 @�,  ప�«�  [ð K ¨QqJ(wQ. అ/:j &� >« 
�మÁ"K అ�Á�ల� �¹�  �/� nదల�.�. ఎవ@G ¦Q ఉõ.గ ప7 య�w«�  , 
తమ చ£�� þ@O  r¤ ప#« [ð K ¨QqJ(wQ. ÎQ ôక¥రdU && ప©,  ప#« 
ఉ(w;. ఎం£కం© , �� �)�)8 ìంత ప�లfసం &¢ð G ఎగ(మం �m, ;.

±ఖ.ంK రk �d , HOD u�&ల ¨రగడం �� అల¦b అ�é�ం".

" X6O � ¢ ÎQ. అ#w �Q�  అడగ�. (µ ఎ�4వ ¨రగ� !" అంÔ అ/:డ/:5 
k>�4� ¦; HOD.

ÎQ ఇంతక ±ం£ క(w &సO  17  K Ûú అ�J(w;. అంద@µ సర�K ¨@qc, 
á�� uయ.డం అల¦b r>�(w;. "వ.µ �Q¥# ఆ�� ¼ంత వర� c.Gంù 
�@:ంచగ´K;. ఆÙ fdU వంద kష�� X¾O  , "వ. G yం; ఎ]4k. "వ. �Y 
ఆశ¥ర.<c ఉంj"

" ఇంత §´k �b, �#, Î; ( Íద º�ం¯ అ�.; ఏం)?". అ# అ/:డ/:5 
అ��ంÔ ఉంj". ÎQ G ఒక/:; �.\U , అ«� @థ°U « �త7 ) �Q4� వr¥k. 
ఇ/:; &సO  ఇంþI ú అ�.;. ÎQ «

ఈ �Q:G nద) &రణం "వ. అ� , yండవ &రణం NIA ఉõ.గం. అక4j అవత´ 
¦ళ¬ môంW # q@O ంచడం �Q¥�(w;. అక4డ అం� Z#�«� M మన �ట k(ల# 
అ�fQ. ఎవ@G ¦Q +పd môం�¯. ð�� త»� ం�న SP xqT ఆ1>M 
ఉంbం". అస� ఇM �b, �ం©� lM ప�� �బ ¨ంmయ# అరâ ం r>�#,s é Ö 
�+ �ంº ßందరK� బయటపYe ; ÎQ.

***********

అ" �@¥ �ల yండవ Þమ¦రం. ఇం¼క yం; �ల«�  తన d.�p þ@O  అ�<Jం". 4 
�Ü«�  d.�p ఎ&U°U. ఆ �Ü �యంత7 ం "వ. ¦ళ¬ కÇ~ ఇంü�  �¹¬G uL¬´. �నw/:; 
ఎ/:C బంT�ల �¹¬G uళ� డం తప: ఫంకè ~U �ద�  అల¦b ¢£ ÎÀ G. &రణం అ�Á 
(నw �నw వయ>« చ#<�Q.

అస¢ "వ. N´�న �¹� . ò7 ం¯U అందÀ క´Z PW K yÈ అ�. uvO (wQ. sతన. , GరA 
Îళ� ం� అ�Á�ల � /W ¼ట, ¿¥ అ# , ¼ంతమంB· ÚK �¼4¿¥ అ# 1´ంù µ 
వl¥Q. ఏ" ఏ®( , �¹�  మండపం« Îళ¬ &¢ð Ú.� అం� సందº సందº 
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r>O (wQ. &¢ð« అ¨ �½రణంK క#Nంr అ�Á�� �Y BవతM�  త�Q 
అ�. వl¥Q.

&¤ప)G �¹�  తంJ nదల�.ం". �¹�  మండ6#G �¹�  �JQ తQ/ ¦Q అందÀ 
Zదâ ం అ�. వ>O (wQ. ఉనwb, ంº క#Nం�ం" ¦ళ¬ మధ.« . "వ.. oర కట, డం 
ఎ/:5 అల¦b ¢£K , అం£] నడవm#G &సO  ఇబ ం" ప;µం". ÎQ µ 6b 
Sగ� ò7 ం¯U అం� öQ uళ¬Ñ),  �>O (wQ. తన� �త7 ) స@<Jం" ఏ· 
అనwb, K బంKర/ అం¿ oర , &సO  Nంp రంq« కb, �# వ�¥ం". )p అ( �Y 
³¤టప:)G అంద@±ం£ ¨రగm#G &సO  Zq� ప;µం". అర X�. ¿Ô,  �హం-, 
�#క(w ఆ� r¨G ఉనw qMd రంq వర¥>U . "వ. నk` åగ� � ఎరR K 
అ�<��. "B�Y , (]ం వ£�  "వ. # ఇ�¥ �¹�  r¤Õ l� �`Í" అ# మన>« 
అ��(w; ÎQ.

ఈ«ప¢ "వ. ÎQ # �Z X�. ఊNం". ÎQ �Y వరTe  క( *´�న ôవ«�  X�. 
¨@» ఊ6;. అంద@« క´Z<� ÎQ �¹�  �+O  గ;/J(w;. �¹�  þరO |. 
టప:)G V 7̈  అ�.ం". �మÁ"K అందÀ $Q�ంb(wQ. ఒక4 ÎQ �త7 ం �Q¥# 
"వ. # అM� �>O (w;. ఉనwb, ంº మండపం పక4న �ట�  దగ� ర �Q¥నw "వ. r¨µ 
రమÁ# సంజ�  rZం". అ" �Y ఎంత ±£� Kö. ÎQ N´�ంB తడ�K u¹¬<�;. 
అత# కళ¬«�  "వ. ఇ/:; &� + )W &£.

" |ంచం పకTS ఉంr"

" ఒ]. ఏ®ం" ? "

" ఏ´ ÅA. మన Þz ం¥~ ã �Àx rlం4 aన^ ఇబäం8O »pq a^,. LÖå¶ 
ఏ´ భయపడ,"

" అH ! సÏ ! "

" ఓç 6èé O ఉa^ 6g ?"

"అM ఏS ¢B. P�ం£� అM అ#Nం�ం" "

" అం4 êర అల>c ÅA కg. నడవÅక ¢la^L" అ# ±£� K XN:ం". "వ. # 
అంత దగ� రK �¤O  , మ¨<Jం" మ#ø అ� ¦ºG ఎవ@'(. అం£«! ఆ� �ద�  
కv¬ �+O  ఎ#w గంటØ( బ7 ¨¸t.¿¥.
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ఈ«పల �¹�  ¼;� �¹�  �JQ # బయట� ">�# వ�¥ అQంధ¨ నకè త7 ం 
�N>O (w;. ÎQ "వ. వ�¥ ఆ జంట పక4న #�¿(wQ. అ/:డ/:5 "వ. =జం 
తq�µం". ÎQ &సO  ÈÂంW K ఉంb(w;. అ� , "వ. Üb,  దగ� ర �త7 ం ¦సన 
ÚK ప@మL� uదజ�� µం". "వ. పక4న ఉ(w; &P , uనక #లబº� 
Úqంbం" అ��(w;.

ఈ«పల ఈ «కం «G వ�¥ ఒక 6W అºK;.

" ఏS �N>O (w; "

" అ,ంధM నక� తz ం. L·� ¾U �ళx "*క �¡x  ¾l,_ »Íం±� అంట "

" ఏ" ? ఎక4;ం" " అ# అºK; ÎQ.

" � bవ »Ípq a^r »r "

ÎQ #జంK� §´యక åరR  M�4(w;.

"సNOë  »r +,. పంlQ ¾U »Ípq a^r. అకT తల ఊ�ãం8."

అ/:; ÎQ =జం ÿన X�. ³Zం" "వ.. " అ8G అకTడ ఉంcం8 »r " అ# 
X�. ÿG ఎ Ö  �Nం�ం" ÎQ G.

ÎQG క#Nంచక<�( , క#Nం�నb,  న)ంl;.

ఇద� À తల "ంచK� ఎ£QK Sగ�¦v¬ క#NంlQ. ±ఖ.ంK "వ. ¦ళ¬ �ద� మÁ , 
qQ� K �ÞO ం". జ@»ం" అరâ ® "వ. (´క కQ¿�ం".

ఈ«పల ÎQ "వ. G EరంK జ@»<�;. తQ¦త "వ.# ఎవÀ అడగక<వడంµ 
హమÁయ. అ��(wQ. &¤ప)G తంJ þరO �.ం". V 7̈  11 అ�µం". "వ. 
�bంబం« ¦v¬ అం� అక4j మండపం« అప:»ంతల ప#« ఉ(wQ.

ఏõ &T శబ� ం k#Nం�ం" ÎQ G. ఈ సమయం« అ- తనMం) �న�ºG &T r¤ 
¦v¬ ఎవQంmQ అÚ ` అ��# Ý~ "Z ��;.

sతన. Ý~

" అÏÕ! ఎ/:��O ంY� " అ# అక4º �ంº ప7 శw.

" ఇ�er బయQV,la^ ఏía Àz �~ ¢D0  »p�y".

"ఇం�] �µ వr¥>ంYM . సÏ¢ ! $గరO  6 " అ# Ý~ �©, �; sతన..
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&T �ట, K� Ý~ "ంచHJనw ÎQ G క#Nంl� Û; S>U¯ &TU. రk �d దగ� ర 
�ంº. ¨@» ఆ �ంబd G r�; Ý~. Z`� ఆÙ వ�¥ం". మ� yం; �Q�  rZ( అM� 
Vవడంµ �©, �; Ý~. ád« �ట, K� మû¬ ·»ం" Ý~. uంట� Ý~ ఎ),  �¤O  , 
VYÖ �ంº Ý~.

" ఇంత V 7̈  þట (fసం ఆ1> �ంº ఎం£� &T r>O (wQ" అ# అ��# Ý~ 
ఎ�O ; ÎQ. అవతల ఖంKQK VYÖ " ÎQ! ఎక4;(wú "

" గ§�î� దగë ర ఉa^L. �¡°|±�L "

" ఓf ! సÏ సÏ . ఎక4డ ఉంm¦ కyp,  �:W X/:. �� Np అ( r>�ంm. మ#ద� రం 
ఆ1>G uL¬´ " అ(w;

" ఏvం8 ? " Ý~ �ట, HJనw VYÖ # అºK; ÎQ.
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CHAPTER 24 

ఏం జ@»ంõ అºA «పల VYÖ Ý~ �©, �;. త� ఉనw æ]ష~ # zd rZ అత#fసం 
ఎ£Q �>O (w;. 20 #So«�  VYÖ అక4ºG rQ�# ÎÀ# ">¸L� ;. ఇంత 
అరâ V 7̈  ఎం£� uvO (w� అనw" §´య�ంY� ఆ1>G rQ�(w;.��~ À° 
G rQfK� అక4డ ఆ1Þ�  é7 òసd BÑంద7 , kకR ° ,VYÖ, సంµÖ ఇంf 2 �, Ù �Q¥# 
u�W r>O (wQ. అంద@ ±�� &సO  Ò@య+ K క#Nంl�. ఆ ప7 Bశం« �ల¼# 
ఉనw #శ�Ú� #w |"+O  అ(w; é7 òసd BÑంద7 . " మన ఐ%ం)Ë ఇ/:; S7 W « 
పºం". మన ¦ళ¬� ఎవ� &¦ల� my� W r>O నwb,  (� అ#NÞO ం". "అక4;నw �, Ù 
అం� ఊN@ [»ం� kంb(wQ.

BZంద7  : " సంµÖ ఏ º6y, &ంW « ప#r�O ; "

VYÖ : " మన� బయట �ంº ఇö$VÁంW K r>O (w; �d "

BZంద7  : " అ" §�>. ఎవ@ Gంద "

VYÖ : " అండd కవd « ప# r�O ; �d "

BZంద7  : "Very Sad! Really sad ! ఇM జ@» ఉంY´Uం" &£"

é£� �w ¦ళ¬ �, Ù « ఒక;న సంµÖ �GU%ంW « చ#<�;. �#G µ; ¼#w 
గంటల GR త) రk ( ÎQ Ëచd ) # qQO  §´య# వ.�O � ">�u¹� <�Q. ఇప:)�& 
ఎMం) స�lరం iరక¢£ రk �d q@ం�. ఎJO ¸¹� న kషయం ఒక4© §´Zం". అ- 
అత# À° )W X¾O �.ఆ �ట� kనK� op ¼), నb,  ఉ´G4 పYe ; ÎÏంద7 (Ð 
(ÎQ). తన# ఇక4డ �& ">�వ�¥న రk �d , ఇ/:; 67 [6యం« ఉ(w;. �¹� « 
ఉనw/:; రk �d తన� Û; �Q�  Ý~ r�;. ÎÀG mం¯ kనపడక ఎతO ¢£. 
అB kషయం అక4;నw ¦ళ¬ంద@8 X6:; ÎQ."ఏ Êం « &T r�; P�?"" V 7̈  
9:40 ఆ Êం « �d"

&¤/ ఆ«�ంl; é7 òసd BZంద7 . ఆ చర¥ జQqJనw సమయం«� NIA oÙ, అM� 
కÍషనd మ4Ö ద? అక4ºG rQ�(wQ.

&¤ప) 6b �ద�  ఆ1సQ�  ±q� À ఆ1> Àం« �Q¥# చ@¥ం¿�(wQ. అŷంW K 
�త7 ం రk ఎక4;(wC u¨G పb, fవY#w nద) లకè àంK #ర2�ం¿�(wQ 
¦రందÀ. �#G తగ� b,  6� ~ ³Z బయట� వl¥Q.
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************

ÎQ, VYÖ , అMA సంµÖ # N´� �m� YQ.

" ÎQ రk �d M+,  Êం &ంmp,  rZం" #�w. P]®( #(w n(w aంWU ఏమ(w 
ఇl¥Y "

"¢£ �d "

" స@K�  X/: ! &¢ð « �Y అత#µ Êం Â:ం¯ r¤ Ä~U P� ఉం". ఏమ(w �నX ~ K 
క#NంlY ?"

" అM ఏS ¢£ �d! న�`c� ¨@Kం ఉనw &¤/ �Y "

ÎQ G ఎM @�p,  అ¦`« §´యడం ¢£

"��` XN:న Êం ప7 &రం 9:40 G అత� P� Û; �Q�  &T r�డం©, అప:)] 
అత� ఏõ S7 W « ఇQ�4(w; "

" అం �d " అ# స�½నం X6:; ÎQ. మ� �ట �m� j«పల

"VYÖ రk " ఏ Ý~ �ట`d4 "

" సÏ! ఇ/:; ÍQ ±q� À క´Z ఒక ప# X�.´. కÍషనd �d, ¦ళ¬ º6y, &ంW 
మ�Gల దగ� ర� దగ� ర� పం/�Q. అక4డ �ంº ÍQ ©7 + rZ రk# V 7̈ «పల 
పb, f¦´. "

±q� À "సÏ " అ(wQ. కÍషనd తనµ 6b బంº« u�క ��¥Ñb, �# ">� 
uL¬;. ÎQ# BSNL ఆ1>G uళ¬మ# , ఒక వ.GO  �ంబd ఇ�¥ పంNంl;. Sగ� 
ఇద� @P ( VYÖ , సంµÖ ) <=+ కంü7 T À° G ">�uL� ;. ÎQ G G� యd K ఏS 
X�.« XN: పంNంl; ఆయన.

V 7̈  1 గంట అ�µం". é£� నw «పల రk ఎక4డ ఉ(wC క�f4¦´ అ# X6:Q. 
ఎం£� X6:Q? ప7 పంచం తల Gం£Øనb,  క#NÞO ం". అస� రk �d తన� NIA « 
rV¥ల# ఎం£� అ��(w;, అస� తన� ఎం£� ">�వl¥;. అస� 
ఇక4º¦v¬(NIA) రk �d G ఎM §�>? ఇM ఎöw ప7 శw� ¿b, ±), న ÎQ &¤ప)G 
Q¼#, ¨@» u¨] ప#« పYe ;. మధ. మధ.« కంü7 T À° « ఉనw VYÖ G Ý~ 
rZ i@Gన ఇö$రÁష~ # అనØÆ r>O (w;.
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ఎ£QK BSNL ఆ1>« కÍషనd �d XN:న ఎం6� Õ వ�¥ ఉ(w;. ప@చ�� 
అ�.న uంట� , �Q¥# రk �d Ý~ �ంబd ఇl¥;. ఇద� À క´Z «ప´ u¹� , Zస, ం 
« ఆయన &T jm # �>O (wQ. రk �d �వ@ �@ Ý~ rZం" తన� �త7 ). 
�¤ð�, Ý~ �ంబd �`V రk �d ఎక4డ ఉ(wC ఎM §�>O ంõ 6� ~ r�;. 
అ/:j &¢ð« అత� చ£��ంbనw �ట`@4ంù lప, d # ఉపL»ంl;. adhoc 
�ట`d4 q@ం� చ"kం" nతO ం qnO �¥ం".

nట,  nదట ఆ �ంబd &T ´+,  # గమ#ంl;. అMA ఆ Ý~ ఎ#w టవQ�  �@ంõ 
��;. ÎQ G §´య£ �� అక4డ ఇ>O నw స�lరం Z+ r>�#, EకY#G 
��/ 25 మం" &#¤, åTU ð/«�  yÈ K ఎ£Q �>O (wQ అ#.

అ� �ట`d4 టవdU ప7 &రం �త7 ం ఆ ÂT �హ-పటwం టవd, Rర�Ú� టవd �ంº 
ÂకR ©@యW �& ఉం". ఆ తQ¦త jm ¢£. అం© , ÂకR ©@యW ఏ@� �mక ÂT 
Ý~ Z`� ఆÙ అy.ంY´. అ# అ��(wQ. ÿK ఆసGO కర®న kషయం ఏంటం© , 
అత� Rర�Ú� టవd 67 ంతం Gంద ఉనw/:j 3 �Q�  &T r�;. ఇంత Eరం 
V 7̈ þట అత� u÷�  అవ&శం ¢£. అం© , GYw( అ�.;..

ÎQ గ), K ఒక �@ Mడ� తల ¼b, �ం�ం అ��(w;. ఆ Êం « �� &T ఎ Ö  
ఉంY´Uం" అ# ««పల ÚధపYe ;.

ÎQ G åరR  6ద రసంM ప# Xయ.డం nదల�.ం". ఎM<( తన K¯ Óథd Mం) 
తన �d # &6Yల# దృఢ #శ¥యంµ ఉ(w;. NIA « ��/K 14 �ల� 6b ప# 
rZన అ�భవం �ä� ¿Q�దనం ఇ/:; ప#rÞO ం".

*********

ఒక �@ ఆ«�ంl;.

Rర�Ú� దగ� ర ఉనw సమయం« ÎQ G &T r�;.

*దVÚ£« �నwNM� º# అº»( సÏ , §´Zన kషయం - ÂకR ©@యW 67 ంతం« ÂT 
ZగwTU ప#rయ�.

&బ),  ఆ ఏ@� G దగ� ��  ఉనw/:j అత# ÂT Ý~ ఆ»<వడం , ¢క<§ అక4ºµ అత# 
ÂT M�4# ">¸ళ� డం జ@» ఉంbం".

ఇB kషయం Ý~ rZ కÍషనd మ4Ö ద? G X6:;.
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" సÏ ÎQ. n�O #G ఆ ఏ@� G దగ� �� � ఉం�¿¥ అంm�.అ� ఆ ఒక4 ఇö$ 
స@<£"

ÎQ ఆ«చన« పYe ;. �d ÂT Ý~ �ంº ఇంత� Sం� ఏం ఇంÓÏÁష~ "యగలం. 
ఆయన" �Û� ��4 öG� Ý�. GPS �Y పట, ¢±.

మû¬ ఆ«�ం� ��;. రk Ý~ ´+,  « �వ@ �ంబd � "Z Xp r�;. అk ³Ï 
�ట`d4 k. Ý~ rZ కంü7 T À° « ఉనw VYÖ G , సంµÖ G ఆ నంబdU È��TU 
ఇl¥;. అk ఒక అ�Á� �ంబd , ఇం¼క) 6త బÒO  « ఒక �Û� �ంబd K 
q@O ంlQ. ]వలం 2 #So� �m� ºనb,  ఉం". ఆ �ంబd ఎ�y, T ".

call pinger అ� �Ù,  ³d # ఆ ఇం¼క �ంబd Zం # cp rJQ. ఎ�d �T Ym Z+ 
«G u¹�  ఆ �ంబd G సంబం"ం�న È��TU &T ´+,  "JQ. స@K�  అB సమ�#G 
ఇద� À ఒ] 67 ంతం« ఉనwb,  క#Nం�ం". kషయం అరâ ం అ�é�ం" అంద@8. 
yండవ Zం ఎక4%క4డ ఉండ7¥ అంచ(� ³JQ. అత# Ý~ « ð¡ఎ+ ఆ~ « ఉం". 
�# బ),  సంµÖ �యం ">�# ఎక4;(wC కyp,  æ]ష~ క��4(wQ. ÎQ uనG4 
వr¥Z కంü7 T À° « అంద@µ క´Z �Q¥(w;.వr¥Z కంü7 T À° « అంద@µ 
క´Z �Q¥(w;.

ఈ kషయం మహం¨ G XN:న uంట� <=>� ఆ 67 ంతం దగ� �� G ¼ంత మం"# 
uంటÑb, �# uL� Q. ఆ అడ7 + ఉనw ఇంü� G అరâ  V 7̈  ప7 ³çంlQ. ఆ ఇల� ం� ఆ1>M 
ఉం". ఏÒ µ ÿన lW కవ@ంù µ ,Gంద మం� ÊTU µ కప:బº ఉం". ఇల� ం� Þ� 
rJQ. Ý~ �త7 ) ఒక Ûల ఉం". qQO పట, ¢నంతK J�4 J�4K ప»´<� 
ఉం". అంత� Sం� ఎక4Y ఒక ��  iరక¢£. �ల Gంద ఏమ(w �lV అ# ��Q. 
ÊTU ¼),  ��Q. ఏS iరకడం ¢£. అక4డ జQqJనw <=+ ఆపÏష~ nతO ం ÎQ 
¦8 m8 �`V kంb(w;. #Sషం #Sషం �@A ¼-�  ఆంõళన Xం£J(w;.

అB kషయం X¾:Z , #Ô, Q¥�ంÔ uళ� HJండK, ¦@«# �¯ &#¤, åT G 
అ��నం వ�¥ం". గ"« Gంద అం� చల� K ఉం". ÿన �త7 ం Ó.~ దగ� ర అõ 
రక®న �ర �º<�నb,  , కం/ కం/ ¦సన వÞO ం". అM ఉండm#G Î� ¢£ 
క� అ# తల ఎ Ö  ��;. ఆ1> ÿన ÊTU §VÁfT ÊTU §@� ��Q. ఆ Ú�Uల 
మధ.« క#Nం�ం" ఒక మ#ø ఆ&రం.
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�JO �;Jనw రk శÌరం. l�G #Soల Eరం« ఉ(w; అత�. అత# శÌV#w 
�మÁ"K "Z , fన ఊN@ ఉం� ¢� ��Q. (º మÌ �మÁ"K ¼b, �ంüం". ÎQ 
ఆ �టలPw kంÔ �S´<J(w;. తన# �� ¨b, �ంb(w;.

అంåô~U « రk # ">�వ>O నwంత ¤/ ¦@ �ట� m8« kంb(w;. ఎ/:5 
¢#" B�º# �Y n�4�ంb(w;. �నX ~ తb, f¢క "వ. G ఒక�@ &T rయH� 
ఆK;.

" �d ! " అక4º �¯ &#¤, åT �ంº �ట.

ÎQ X�� @G4ం� k(w;.

" పTU ఆ»<�ం" �d "

ఆ �ట kనK� ÎQ కంü7 T &¢క<�;. X�. Mడ]Z ¼b, �ంÔ �ద� K ఏj¥J;. 
తన ðkతం« తన మం� q@ం� ఆ«�ం�న ఒ] ఒక4 వ.GO  ఇ/:; చ#<�; అనw 
#జం ÎQ తb, f¢క<�;. పక4� ఉనw మహం¨ అM� �ప:�´<�;. BZంద7  
�Y ఒక4 �@K Üb,  ¡�c �S´<J(w;. À° « అంద@ కv¬ ఎరR బº(�.

ఏ;>O నw ÎQ పక4న ¼=ùU ఉ(wQ. &P, ఎవ@8 ¦Q ఒంట@K ఒకళ¬� ఒకv¬ 
�>�# Úధ ప;J(wQ. ÎQ ¦@ మధ.« �నw ¦; &వడంµ �S´<J(w;. 
cZ:టT G పb, ¸¹�  CPR rZ( రk బ7 తక¢£. అత# శÌరం nతO ం 73 <b�  éºlQ.
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CHAPTER 25 

ÎQ �నw/:; త �́  తం;I � f«:�న/:; తప: ఎ/:5 ఏడవ¢£. ఆ తQ¦త 
&¢ð G వ�¥న తQ¦త �ంº తన môంW # q@O ం� <7 �Uaం�ం" ఒక4 రk �d 
�త7 ). అలం) మ#ø తన ðkతం �ంº ఉనwb, ంº �యం అవ`డం ÎQ G అరâ ం 
&వడం ¢£. " �� ఎవ@# ఇష, పº( ఇM Eరం ఐ<�Ï· ? " అ# ««పల భయం 
ఏర:ºం".

రk �d మరణ ¦రO  మQస) �Ü &¢ð« §´Z<�ం". &¢ðG ఒక �Ü Âల� 
ప7 క)ంlQ. ��/ అ#w º6y, &ంW k�.QP � వ�¥ అంజ´ ఘ)ంlQ. ÎQ అక4డ 
ఉ(wడ� &P, #శ�బ� ంK ఎవ@µ! �m� డ�ంY గ;/J(w;. రk మర[#w ఎM 
ð@2 ం¿f¦« §´యక ÎQ ««ప¢ �S´ <J(w;. అత# శ¦#w �డm#G �Y 
ÎQG �ర.ం lలడం ¢£. రk �d _ర. uG4 uG4 ఏ;ÞO ంద. వ�¥ ��క ఎవ@ ప#« 
¦v¬ ఉంb(wQ. పక4�నw ÎQ# ఎవÀ గమ#ంచడం ¢£. NIA ¦v¬ ఎవ;( 
వ�O V అ# ��;. u¨G �¤O  VYÖ �త7 ) అక4డ క#Nంl;. ఇం¸వÀ ¢Q.

ఒక4 "వ. తప:. &P, ఆ �Ü "వ. �Û�K V¢£ , అQA µ6b వ�¥ం". ఇద� À 
క´Z వ>O ం© , Sగ� &� + )WU �త7 ం /ôంW K qస qస M;J(wQ. "వ. అQA 
# ఉండమ# XN: ÎQ దగ� @G వ�¥ం". ÎQ hI ¤, ష~ ,Úధ ¡pU « ఉ(w�. "వ. ఏõ 
�m� ;µం" &P , ÎQ ఈ «కం« ¢;. &P, #శ�బ� ంK ఆ� కళ¬«� G �న.ంK �+O  
kంb(w;. " సÏ ! �యంత7 ం &T r�O  ". అ# XN: అక4డ �ంº u¹¬<�ం". "వ. 
ÿన éÂZú K 1T అ�c ఉనw ÎQ , ఆ �Ü �త7 ం sVగ.ం µ ఆ� s/ ��;.

ఎ£QK ఉనw రk శ¦#w �+O  ఒక4© ఆ«చన " అస� రk �d న�w ఎం£� NIA G 
">�వl¥Q? ఆయన అస� ఏS r>O ంmQ? అస� ఆయన� చం6´Uనంత పగ 
ఎవ@G ఉంbం" " అ#.

సడ~ K qnO �¥ం" ÎQ G " రk �d &¢ð« అనw �ట� " . "aã ఎ�TవO 
కyÍంచ�� bï " అ#. �నరâ ం ఏS) ? ఇB ఆ«చనµ ÎQ అక4º�ంº మ� yం; 
�Ü� గº¾J;. À±« �Y ఎవ@µ! స@K�  �m� డ¢క<�;. అస¢ �వ@ 
సంవతUరం 67 @p, É ఎం¿�� Êం. అలం) Êం « ÎQ డT K ¾� + �ంWU q@ం� 
ఆ«�ంచ�ంY గº¾>O (w;.

ఈ �ట� స�½నం &వ´. అ��నwB తడ�K, NIA ఆ1>G బయ�BV;. �QK 
��~ Äంబd దగ� @G uL¬;. అక4డ ఉనw oÙ ఆ1>G uళ�ం అ��(w; &P, 
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±ం£ తన� అత.ంత స#waతxన é7 òసd BZంద7  దగ� @G uL¬;. ÎQ# �డK� 
BZంద7  ±ం£K� పలక@ంl;.

Vßందz  : q¯ �@wంù ÎQ! ©p yవd ÒW

ÎQ uంట� ఎ£QK �Q¥(w;. f6#w �¿fవY#G అనwb,  తల Gంద� "ం¿�# 
ఉ(w;.కళ¬«� G �డ¢క<�;.

Vßందz  : P Úధ ఎM ఉంbంõ (� §�> ÎQ. it also hurts us a lot.

+, : (తº కళ¬µ ) ఆయన చ#<|±ం£ �Y �వ@ &T (] r�; �d.

Vßందz  : §�>. అంత ´కK ఇం¼కv¬ r¨«G అత� uLO డ# �� �Y 
ఊaంచ¢క<��.

+, : �d. రk KQ ఇక4డ ఏS r¤¦�¬ (� §´య£. (�4Y ఎవ`À Xప:¢£. 
కPసం, ఆయన ఎం£� చ#<�� §�>fవl¥.

Vßందz  : X6O  ÎQ . Êం వ�¥న/:; . you will know everything.

+, : ఎవ`À #$� Xప:న/:; �� ఉం" ఏం ఉపLగం �d . ( ¾� Â�ంWU # 
�Y &ద��# ఇక4ºG వl¥� .

Vßందz  : ÎQ... ఎ·షనT K ఉనw/:; కంü7 T r>fవY#G Ê7  X�.´. ఇM ���  
�(w ¢�ంY #ల-యడం &£. ఫ+,  P Äంబd G uv¬. *W అ�W

అ# ఒక4 �@K BZంద7  �Y అ@rటప:)8 /ôంW అ�.; ÎQ. ఎవ@8 X/:f¦« 
§´యడం ¢£. u¹�  ఆ1>« తన Äంబd దగ� ర� u¹�  �Q¥(w;. #శ�బ� ంK ఏ ప# 
¢�ంY. ఈ �Y తన� ఈ ఆ1>« �వ@ �Ü అ��(w; మన>«. nనw� 
u¹� <¦´Uం". &P, రk �d q@ం� ¼#w ప7 శwల� స�½నం fసం MqJ(w; 
అత�.

స@K�  అ/:; వ�¥ =జం Íద X�. ³�; సంµÖ. ¢వHJనw ÎQ# ��¥Ñm, ;.

"Í �d మరణం #�wM క"´ం� ఉంbంõ అరâ ం r>fవగల�. &P, P ��~ ఇక4డ 
అంద@8 ఉం". అ" §�>f¦´ ±ం£. "

ÎÀG సగం అరâ ® అరâ ం &నb,  nహం �m, ;.

" ÎQ అస� ��` ఇక4ºG ఎం£� వl¥� §�� ?"

ÎQ దగ� ర స�½నం ¢£. అB ప7 శw క� ఇ#w �Ü�K అత## క´�³ÞO ం".
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" అస� #�w ఎం£� ">�(w� అనw" అ�( §�� ?"

ÎQ kనY#G yÈ అ�.;. ఈ«పల " ప� &1 �qc �m� డ�ం " అ# 
పb, ¸L¬; ÎQ#. ఇద� À &ంË~ G rQ¼# &1 �qc �m� ;J(wQ.

" ÎQ. అస� రk P� ఎప:) �ంº §�> ?"

" d.�p 2nd ఇయd �ంº �d "

ఒక4 �@ �Z

" రk �� 6 సంవతUVల �ంº §�> "

" ఒక/:; ఆG, ú �ంÑd K ఉంj¦;. �� &వలZన ఇö$రÁష~ # �� 
అందXయ.Y#G బయట �ంº ప# r>O ంj ¦;."

ఏõ §�>O నwb, K kంb(w; ÎQ.

" *దVÚ£« lM వర� �రR @+,  �G, kË+ # అత� ఇ�¥న ఇన$ÏÁష~ µ� 
పZగట, గ´Kం. &P "

ఆ �ట దగ� ర ఆK; సంµÖ

" �ళ��.క! �మÁ"K ఇb s/ ఇంటy+,  త»� ం" అత#G. అB Êం « (� ఒక 
భయంకర®న అ�భవం q@ం� X6:; "

ÎQ X�� @G4ం� kంb(w;.

" Yd4 u. }7 సd (TOR)« ఒక �@ అత� ఇం) �ంº }7 + r>O (w;. ప7 >O తం 
ఇంº�« "వ7 ¦ద &ర.కM6� అPw �6T « ఉనw ఒక ISIS అ�బంధ సంసP  
rÞO ం". �# u. /W « రహస.ంK డ7 ùU, ఆy½ల� �� ( &Q, « అSÁనb,  
అ)Á¤¦v¬. ఎ#w ప7 య�w� rZ( ప7 =�`#G ´ంpU i@]k &£. ఆ uñÉW �ంº 
YmZ+ nతO ం ¤క@¤O  , ఇంº� « lM మం" శJI �ల ఆ�8 i@G<Jం". 
అం£క� , అత� ఆ uñÉW # cp Xయ.Y#G ప7 య¨wంl;. &P, ¦రం ¨@A 
టప:)G ఒక �Ü అత#G ఇం) �ంº &T వ�¥ం". అత# _ర. ఇం)¸÷¬టప:)8 
QrG<c క#Nం�ం". అత# ఇంü� G ఒక qQO  §´య# ÚpU వ�¥ పºం". ఎవ� ఇం) 
±ం£ �©, Z uL� Q. తన _ర. §@�న ఆ ÚpU �ంº క#పం�ం" ఒక కవ��  ఉనw మ#ø 
X�. ఒక) , �#G పక4న రకO ం ఉనw క Ö  , �# పక4� ఒక ఉతO రం. ఆ ఉతO రం « అర[p « 
ఇM VZ ఉం" "
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��` ఒక4 �@ మమÁ´w ±b, �ం©

P ఇ��  �& వr¥�ం , ఇం¼క�@ � �@«G వl¥� అం©

P� ఇష, ®న ¦ళ¬ X�. పంN�O ం.

P ఆ½d �ంబd ఇ"M *******

P బంT�� , ఇ�� , /), న ఊQ , ¤waJల ¾Q�  *******

P� ఉనw ఇంటywW అFంWU *******

P ఎpU గd�  ò7 ం¯ G పంNన �¤Ç� *******

"

తన� సంబం"ం�న ప7 ¨ �నw kవరం క��4# మÌ ఎM పంNంl� రkG అరâ ం &¢£. 
ఆ సంఘటన జ@Kక మû¬ f�f¢£ �Y. �Û� మ#øM ఉండm#G ఎంత 
ప7 య¨wం�( �దర¢£. �#µ NIA �ంº బయట� Vవడం తప:£ అ# #ర2యం 
">�(w;. ఆ సమయం«� అత# @¾� + �ంW ఎవ;( ఉ(wV అ# )�@ÁంW 
అº»ం". ఎM<( u¹� <¦ల��నw రk , అ(ధK ఉనw #�w , P môంW # గమ#ం� 
ఇం£«G �మÁ"K "ంl;.

ఈ �ట� XþO � ¦¹� ద� À ఆ1>G న;¿�ంÔ వ>O (wQ.

" అం©. ఏ "�4 ¢# న�w ఇం£« పj¤O  l� అ��(wQ అంm¦ "

" అ��. ఇం¼క #జం ÎQ "

" #�w Âôp,  r>��ట/:; �Y ఒక �+,  �m, Q qQO ం� "

" లGe  కþT « "

" &£ ! (KQ̂న �గd « "

ÎQ G అరâ ం &¢£. ¨@» ప7 శw అºA«పల సంµÖ X6:;.

" అక4డ (KQ̂న �గd Yం Ú� +,  q@ం� XN:న/:; ��` పడe  భయం , Úధ.త #�w 
ఇక4ºG ">�వl¥� ÎQ "

" మ@ ��>O న/:; ఆయన� ఎం£� చం¾JQ? é£� నw �Y మ� ¼=ù 
చ#<�; అంట " అ# అºK; ÎQ.
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" మన NIA q@ం� ఎక4C =pU వl¥� అంట ÎQ. అB అరâ ం &వడం ¢£. అస� ఏS 
జQqµంõ. ( môంW అం� ¦º �>O (w ఎక4Y ��  iరకడం ¢£. ఇక4j ఇం) 
iంగ� ఎవ� ఉ(wQ. 23 ఏళ�  పZ¦ºk. అం£] #$� X/O (w. $గరO K ఉం; ÎQ. 
ఎవ@P నమÁ� "

అప:) �& ఎöw ప7 శwలµ సతమతమ�Jనw Î@G &సO  ప7 Jంతత లKం�ం" అత# 
�టలµ. &P , ఇంf ¼తO  ప7 శw అత#« ఇ/:; nదల�.ం". ఎవ`@P నమÁ� ? 
ఎం£� ?
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CHAPTER 26 

Úధµ �S´<Jనw ÎQ G సంµÖ XN:న �ట� ¼ంత &� @Ë µ 6b మ@ ¼#w 
ప7 శw´w Ï¸ Ö ంl�. ఒకs/ రk �d # చంNన ¦@ÿ పగ "Q¥f¦ల# fపం, మnకs/ 
ఎవ@P నమÁ� అ# సంµÖ XN:న �ట. అం© º6y, &ంü�  �Y iంగ� ఉ(wV? అనw 
అ��నం అత## మ@ంత అలజº« �©, ¤Õ.

ఆ1>wం� �QK ఇం)G బయ�B@న ÎQG "వ. �ంº Ý~ &T వ�¥ం". ఇMం) 
సమయం« ఏ Úధi( X/:fవY#G ఈ ప7 పంచం« తన� S»´న ఏ'క వ.GO  "వ. 
�.À° G వ�¥ �¤O  "వ. ÎQ fసం ఎ£Q�+O  ఉం". ఆశ¥ర.<�న ÎQ, "వ.# 
అM �+O  #�¥ంº <�;. +4Ë ఎ�4 అ# XN: "వ., ÎQ# తన ఇం)G ">¸¹¬ 
<�ం". ¦ళ¬ అ�Á(నw � V 7̈  ÎQ తమ ఇంü� � ఉంm; అ# XN:ం". ¦v¬ 
�Y రk ఉదంతం q@ం� k# ఉ(wQ. సÏ అ# ఊQ�(wQ.

ఇద� Q క´Z స, È À° « �Q¥# ఉ(wQ. ఇంతక ±ం£M గలగM �ట� అక4డ 
6రడం ¢£. ÎQG ఏం �m� Y« §´యక అM /ôంW K ఉ(w;. "వ. అత# పక4న 
�Q¥ం" &P �� �Y ఎM ఓ�V¥« §´యడం ¢£. &¤ప) 6b ¦@ద� @ మధ. 
#శ�బ� ం �త7 ) �m� ºం". ÎQ �మÁ"K రk q@ం� Xప:డం nద� �m, ;.

"�� ఇక4ºG వ�¥న తV`త ఏ®( �Q¥�(w� అం©, అ" P దగ� ర రk �d దగ� ర 
�త7 )" అ(w; ÎQ.

ఆ �ట� అంÔ� అత# కళ¬«�  Pv¬ ¨@K�.

"వ. �Y ఒక4కè ణం ఆ»

"�u`ంత ��~ « ఉ(w� �� అరP ం r>fగల�" అ# అం"

"(� ఎవ@ దగ� ; Eర® <J(wQ "వ..(µ ¼ంత&లం �m� డ�"

"ఎం£� " అ# అº»ం" "వ..

"nనw é£� నw �Y (µ� �m� ;c ఉ(w;. ఏõM ఇద� Q �m� ;�ంÔ� 
ఉ(w±. ఉనwb, ంº అM �య®<�; మ#ø. ��` �Y ఆM Eర® 
<�వ# భయ)>O ం" "వ.. ( ØÝ�  �³`ంü (� §´య£. &P ��` గనక 
Eర® �త7 ం ....." ఆ»<�; ÎQ.
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"అనవసరంK ఎ�4వ భయప;Jనw� ÎQ. ��` మం7ºk. ( ØÙ « �వ@�& 
&¦ల��� మ�Gల « ��` �Y ఒకºk. (� �¹�  అ�<� u¹� <�న �Y 
Pµ ఎ/:5 �m� ;c� ఉంm�. "

ÎQ G ఆ �ట� ఉపశమనంK అ#Nంl�. &P, �¡x  అ=¢=  ¡x ¢=న త��త 
¾U అనw�ట అత#G నచ¥¢£. ఎం£f §=£. ఇంత Úధ« �Y <ZZUú K 1T 
అ�J(w;.

"వ. ÿ తన ¾7 మ �త7 ం �¿f¢క <J(w; §వNg6 aãS ఉంðh� కg అ# 
అ;q�మ# Nం�ం", &# బయట� అన¢క <J(w;. ఇ/:;నw ప@ZP ¨ « ఈ 
ఆ«చన� ఏం) అ# ««పల B��4(w;.అస¢ తన Û¯ « ఏ�త7 ం rంÆ వ�¥న 
uంట� "వ. qQO ప;Jం".

ÎQ# ఎM<( సÏ ఆ mNp �ం� xవd,  rయY#G "వ. ప7 య¨wÞO ం"

"( &� + ఎక4డ �క వ�¥ం""

"ఏ &� + "అ# అºK; ÍQ అB cGంù Íద X/O (wú క�.

ఆ nనw ³Ï u. /W «G ఎM uL� ´ అ# X6:� qQO ం�. (� సగం సగం XN: 
ఆ¾��" అ# అం"

"అ" qnO �¥ం"" అ# &¤/ X6:;. �ట«�  పº �మÁ"K mNp rంÆ అ�é�ం". 
అM �m� ;c� , " Pf) �N�O . Úqంbం" �; " అ(w;.

అM అంÔ� Yd4 u. }7 జd # ఓ�~ rZ "వ. G ఒక 6G�O ~ � సంబం"ం�న u. 
/W # �Nంl;. "వ. కv¬ �ద� k r>�# �ÞO ం". "ఇ" ¦ళ¬ �రR @+,  @�� �ÁంW 
/W. " అ(w;.

" ఇవPw ఎం£� �>O (w� అ# అ�Zం" "వ. �¿f¢క.

" జ+,  c.Gంù �Q¥��ట/:; ఇMం) u. /WU lM §��O � ¢ " అ(w;.

1:00 అ�ం"

u¹�  ప;�ం�� అ# XN:ం" "వ.. ÎQG Y7 �ంù G uళ¬మ# �@ �Nం�. ¦ళ¬ 
మÍÁ YÈ దగ� @G u¹�  <�ం" "వ..é£� �w ¢� అంద@8 ÚÕ X¾:Z u¹¬<�; 
ÎQ
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"వ. µ �m� ;Jం© ఎంత కష, ®న మ@¥<వ¿¥ అ#Nం�ం". "#జంK� న�w 
&6డటం fస) /), ంB·. (] 67 బ� °U ఉ(w న�w బయ)G Mf4వY#G B�; 
తన P పంNంచ%·" అ# అ��(w; ÎQ.

À° G �Y uళ� �ంY. రk �d ఇం)G uL� ;. ఇంü�  రk సd _ర. ఉం".

భరO  మరణంµ మ#ø lM �S´<� ఉం". nహం అం� �ంN@ �ంN@ K ఉం". 
అ�ష, ంK� ఇత# «ప´G రమÁ# XN:ం". &¤/ ఆ�µ �m� Y; ÎQ. �టల 
మధ.« ÎQ ")డం! రk సd �వ@K Ý~ rZం" (] "

ఆ� ఒక4 కè ణం తల ఎ Ö  �Zం". "ÎÏంద7 (\ అం© �³`(? ఆయన lM�Q�  P 
q@ం� XþO  ఉంj¦;"

"ఇద� Q క´Z lM �î, ïd 67 @p,  r>O ంj¦v¬ అంట క�" ÎQ G అరP®ం" రk �d 
త� r>O నw NIA ఉõ.గం q@ం� తన _ర.� �Y Xప:¢దనw�ట. ]వలం ఇంజP@ంù 
&¢ð« అZÂ, ంW é7 òసd K �త7 ) ఆ�� §�>. ««ప¢ ఆయన ��ం�~ 
rZన é7 òషనT ఎípU # �¿¥f�ంY ఉండ¢క<�;.

")డం ÍQ ఏS అ�fక< ఒక ప7 శw అడBl¥?"

"పÏ� £ అమÁ X/: "

�ల� K ఊN@ ">�#

�d G �ంË ఎవ;( ఉ(wర# X6:V?"

"(� §´Z ఎవÀ ¢Q Úå. &P ఎ/:5 కంþ.టd ±ం£ �Q¥# ఏõ 
r>O ంj¦;. ఏ�( అº» k>�4�¦;. �� �ళ� �.న ¼తO « �త7 ం V 7̈  ÚK 
బయట� uvO ంj ¦;, బdO  j 6Ì, � అ# XN:"

ÎQG qnO �¥ం". ఒక/:; 6@UT « rయ వ�¥న సంగ¨ ఆ kషయం తప:�ంY ఆ�� 
§�>. అ� ఇMం) సమయం« ఆ� ఈ ప7 శw అడగటం కyp,  ఆ &� అ# 
ఆ«�ంl;.

"చ#<| �Ü ఆయన ఏ®( X6:Y అ�Á?"

"అ" ఏS ¢£. �యంత7 ం ఆ@ం)G Ý~ rZ ఇం)G వ�O న# X6:;. ఆతV`త 
V¢£"

ఆ �ట� XþO � ఆ� BంJ ఎంº<�ం". మం�Pv�  �» /ôంm�  �Q¥ం"
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"(]®( ఇమÁ# X6:V )డం"

"(� §´Z ఏం Xప:¢£, &P ±ం£ �Ü �త7 ం ఏõ kషయం ÿన PÍద lM 
fపంµ క>Q�(w;"

"ఏమ# )డం"

"ఏõ అ(wQ. అనవసరంK ÎQ ఇQ�4ంb(w; అ#wం)«. ¦º kషయం« &సO  
ßందరపYe � " అ# అ(w;.

"(]�( ఇమÁ# అM ఏ�( అ(wV )డం"

&¤ప) 6) ఆ«�ం�న రk _ర. అMం)BÍ ¢ద# ´¥ X¾:Zం"

&¤/ gనంK �Q¥నw �Q¥(wQ ఇద� À.(� ఇష, ®న ¦v¬ �వ@�@K మనµ� 
�m� Yల��ం©,ఆ �ట� మనం kన¢క < ఆ ప@ZP ¨ ఎంత భయంకరంK 
ఉంbంõ, ÎQ చk�>O (w;.

ఏõ X6:ల# తన� Û; �Q�  &T rZ( రk �d �వ@G ఒక4�ట �Y తన�& 
rర¥�ంY ¢ �యమ�<�;. ఆ �ట ఏంü §´య£. &P, §�>�# 
"V´.అత# l�G ఏõ అరP ం ఉంY´.

ఎM<( అ" క�f4¦´

రk l�G &రణ®న ¦ళ¬ందÌw ¦v¬ ఎవ;( సÏ పb, �# "V´ ÎØ ఏõరకంK 
ప7 "&రం "Q¥f¦´ ØÙ Sష~ అ# కZK అ��ంÔ ఇం)G ¨Qq ±ఖం పm, ;.
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CHAPTER 27 

అ��నwB తడ�K ఎM<(సÏ రk �d �వ@ #Soల q@ం� ÎØనంత స�lరం 
¤క@ంlల# �కU�.;. Sగ� º6y, &ంW ¦v¬( <=>�), ఎMM ఆయన &T ´+,  
�ం� వ�¥న Ý~ &TU P అనØÆ rZ ¼ంతమం" వర� పb, �ంmQ.

ఒక4© Y ఏం ¼;µం" అం© ఇ#w సంవతUV� º6y, &ంW « ప#rZన రk అంత 
Zం/T K ¦ళ�  r¨G ఎM �&4;. é£� న �Y ఒక ఎం6� Õ �GU%ంW « 
చ#<�; -#ÿన º6y, &ంü�  ఎవQ ఇ�`Z, AW r>O (wర.

�Û�K అ� ఆ1Þ�  ÎQ, తనG�¥న ప�� �త7 ం rయగల;. &P ఇM �ద�  
�ద�  kష�� �ం� �ద�  �P �« ¦v¬ r¤bవం) 67 @p, É q@ం� KP �ద� K 
§´య£. ఇ(`T` అవ`�డ£ �Y.

అ#wం) కం© ±ం£ �� ´కK rయదగ�  ప# ఏ�( ఉం" అం©. అ" �d M( 
m( # సం6"ంచడం. &P, అస� 67 Ñ� ° ఏంటం© ? ఆ M( m( « ఇంÓÏÁష~ # 
ఇప:)] ">�# ఉంº ఉం©. ఒక ³ళ #జంK� మన º6y, &ంW « iంగ� ఉంº, ఆ 
M( m( �ంº 8లక®న స�lV#w º=W rZ ఉం© . అ/:; ఏS X�.´? 
అస� ప# nద� �ట, �ంY� ఇ#w అ��(� ఎం£� అ��# ÎQ రk �d 
ఇం)G uL¬;.

")డం M( m( « ఒక 67 @p,  సగం þరO �. ఉం". ఒక4 �ÜG &¦´ "అ# అºK; 
ÎQ.

"అBం) అ�Á. nనw �Y ఇM� ఎవ� VYÖ అ� అÚ � వ�¥ ఇM� అº» 
uL¬;. అ/:; M( m( క#Nంచ¢£ అ# X6:� �Y"

" మం� ప# rJQ )డం. #జంK� ఎవ`@8 ఇవ`కంº"

" P� �Y ఇవ`�. <=>ల� అప:X6:´ -#w " అం" ఆkడ.

Î@G BంJ « &కర&య పడe b,  అ�.ం".

" ¢£ )డం ! &¦లం© ఇక4j M( m( « &వలZన êTU # ">�# u¹¬<��" 
అ(w;. �#G అం1క@ం�న రk _ర. M( m( ఇ�¥ం". &¤/ పక4న �Q¥నw ఆkడ , 
¢� &1 �ట, Y#G u¹¬<�ం". 5 #So� అనw ÎQ , ��/ 2 గంటల6b M( 
m( « ప� kవVల� �+O  గº6; .ఎక4Y ��  iరకడం ¢£. అPw �Z , మధ.« 
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Ì/GT [~ ఓ�~ r�;. అం£« �Y �û క#Nం�ం". &P , M+,  ఓ�~ అ�న 
êTU kవV� వ�¥(�. ఆ êTU �Y º=W అ�.ం" స@K�  రk �@ హత. Xయ.బడe  
�Ü ఉదయం �Üన . Sగ� ఇంÓÏÁష~ క��4ం�ం అ��� «పల ÎQ G )డం 
Àపం« k>q క#Nం�ం". �ంµ �మÁ"K M( m( Û¤Z ,)డం G �ంpU XN: 
u¹¬<�;.

uvO నw/:; ÎQ rZన మం� ప# M( m( సగం Û�;. పక4� Ä@̂ంù �©, Z 
Vగ´K;. #$#G Ëం �.యd ¦;�# ఆ కంþ.టd # అత� �¸U+ r>fవ¿¥. 
&P, అంత క(w , ´కK ఆ Zస, ° «# êTU # �¸U+ r¤ <7 KR ం # అత� c.Gంù 
�Q¥��ట/:; క��4(w;. À° G VK� Mù ఇ~ అ�.;. Zస, ం ఒక4 �ట« 
X6:లం© MSDOS Mం) <7 KR ం ఒక) ఓ�~ rZ �ంü�  రk �d %+4 m( «# Ì/GT 
[~ q@ం� u¨&;. Mù êT « ఇంతక ±ం£ §@�న êTU అ#w ¾Q�  క#Nంl�.

¦)« ÌÂంW K ఓ�~ rZన ఒక Yp êT ఉం". �#w ఎMMM §·:రÌ ¤ú êTU « 
u¨G "�;. �ంü�  xvideos అ� IJ uñÉW ¾Qµ Ê)T ఉం". ÎQ G అరâ ం 
&¢£. ఒక IJ u. /W # Ê)T K �b, �# రk X�.´Uన ప# ఏంట# 
ఆ«�ంl;.åరR G ఆనUd తట, డం ¢£ ¢£. సÏ ఆ êT « ఇం& ఏ±(w� అ# 
��;. Bç ÚÕ ò7 ం¯ , గd�  ò7 ం¯. � � ఈయన� ఇBS å"â  V అ��ంÔ 
�>O (w;. �d Íద ఉనw ఇం�7 ష~ ఎం£f &సO  సడ´ం". &P, å"â  ఉనw¦%వ`5 
ఆ /ట� � , ఆ ´ంpU � ఇM ¤ú r>�# �b, f;.ఎం£� ఉం¿�(w; అ��ంÔ, 
´+,  « Gంద� uL¬;. ఒక ఐ¡ అడ7 + i@Gం".

Î@G 6W వ�¥ ´ంpU అPw ఓ�~ rZ ��;. ఆ êTU అ<� ¯ rZన bసQ�  ఎవV అ# 
�¤O  అPw ఇంºయ~ ¾Ï�  ఉ(w�. అందÀ ìంత ZË *దVÚ� ,ఒక¹¬ద� Q �త7 ం 
±ంñ అ# �m, Q. 6W వ�¥ ¦@ ఐ¡ అడ7 + # ©7 + rZ ��;. ఇద� @ ఐ¡ అడ7 + � 
i@]టప:)G 2 గంటల ¤/ ప), ం". ఇంతక ±ం£ �d Ê/ rZన ఐ¡ అడ7 + 
��;. nతO ం అ#w అడ7 + � అÍd ¾ట Gంద� ఉ(w�.

i@Gం".

ÎQG ఏõ అరâ ం అ�Jనwb,  అ#Nం�ం". అÍd ¾ట ]ంద7 ంK , అ�Á�ల ÎºL� 
కôp,  rZ అ<� ¯ rZ డå � r>�� ��� � సంబం�ం� ఏõ �¡ రk �d 
MK;. ఈ kషయం ÿ ఖ�¥తంK NIA « XN: ఉంY´ అత�. అం© , రk �d ఈ-
��T # �Y´ అ��(w;. ÎQ G åరR  Ú� ప# r>O ం" &P, రk �d ఈ-��T 
ఎM ఓ�~ Xయ.డం. అప:)] అత� కంþ.టd « lM వర� jm # º=W r�; 
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రk �d. �8+ # �Y. &¤/ åరR  M�4#,ఆ అలసట «� §´య�ంY #ద7 <�; 
ÎQ.

é£� నw ¢� yÈ అ�<� ఆ1>G అర̂ంbK rQ�(w;. ఆ1>« ఎం£f ఇంతక 
±ం£M �Û� ¦�వరణం ¢£. అం� గం�రంK ఉం". ±ఖ.ంK అక4;నw 
VYÖ ±ఖం Ò@య+ K కం"<� ఉం". ÎQ # �డK�

" ÎQ ఇక4డ ఏ�( c.Gంù � సంబం�ం� అ�ం(,  r�¦ .. మన ఆ1> �ంº "

" ¢£ VYÖ "

" స@K�  ఆ«�ం� X/:. రk మరe d G ��  iర¼¿¥. ఏ®( ఓ�~ r�¦ "

" ¢ద(wK ! "అ# స�½న± ఇl¥; ÎQ."

" రk �d ఇం)¸¹�  M( m( ఎం£� అºK� ?"

op ¼), నb,  భయపYe ; ÎQ . ఆ kషయం అత#G ఎM §´Zం"?ఏõ స�½నం X¾: 
½.స« öQ §రవHJండK.

" å"â  ఉం� P�. రk G సంబం�ం� =pU ఇ�¥ం" �³`. "

¨క4Ï»ం" ÎQ G

" ఏం �m� ;J(wQ సd,. �� ÿK ఆయన# అM ఎం£� అ(.యం X�.ల# 
అ��ంm� "

ఈ «ప¢ పక4న ఉనw HOD �d వl¥;. VYÖ ఇక �m� డ�ంY , ÎQ # =జం 
పb, �# పక4న ఉనw À° G ">� uL¬;.

" ఆ1+ nతO ం P Íద fపంK ఉ(wQ "

" ఎం£� �d ?" అ# మû¬ అºKQ ÎQ.

" ÎQ . స@K�  X/: . ఏ�( బయట êT §�¥ ఇక4డ ఓ�~ r�¦. ¢� ఏ®( jm �~ 
x7 ú « "�¦ ?"

" ¢£ �d. ఒక ³ళ అM "¤O  Í Zస, ం Mù êTU « ఖ�¥తంK ఉంbం" క� �d "

" &P , రk ��T G ఒక బù êT u¹¬ం". అ" ఆయన Zస, ం G þ@O  �¸U+ # 
ఇr¥Zం". "
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��T అనK� ÎQ G ఏõ ఆ«చన త), ం". ��T ఎవQ పం/�Q. తన �ంº 
ఎం£� ��T uvO ం". ¼ంప"Z &¢ð« �î, ïd ఏ�( పం6న" అ# అక4;నw 
Zస, ం « ��T ఓ�~ rZ ��;. ¦)« ఎMం) sర+ ఉంj అవ&శం ¢£. 
అ/:; qnO �¥ం" ÎQ G , అప:ü�  é7 òసd BZంద7  ÎQ G పంNం�న §ల�  .jpg êT. 
�ంü�  ఏõ ´ంp ఉనw kషయం. ఆ ´ంp ఓ�~ rZన/:; i@G<� ఉంm; రk �d. 
అత# Zస, ం n�O #w �¸U+ «G ">�# అత## q@O ం� మb, Ñ),  ఉంmQ . 
r¤BS ¢క తలపb, �(w; ÎQ.

జ@»ం" VYÖ G nతO ంK X6:;.

VYÖ " ÎQ !!�నw¦ºk &బ),  XåJ(w. ఈ ఆ1>« ఎక4º kష�� అక4j �� 
ఉం¿. P $గR తO G మం�". ఏõ జQqµం" ఇక4డ?"

#జ) , �� �T` rZన êT # BZంద7  రk �d G ఎం£� పం6´. అ#wం)8 Sం� 
é£� నw �GU%ంW « మ� ఎం6� Õ ఎం£� చ#<�;? ఇ/:; ¼తO  ప7 శw� 
nదల�.� ÎQ G.

" (¥ ! ఇ/:; రk �d Zస, ° nతO ం ఎÏÆ అ�é�ం" " అ# అ/:j §�¥న రk �d 
Zస, ం # �Nంl;. ÎQ తన కళ¬# �� నమÁ¢క<�;. #నw V 7̈  �Y ప# rZన 
Zస, ం ఇ/:; ఎÏÆ ఎm�  అ�Jం"? అ# ««పల ఆ«�ంl;. ¼ంప"Z VYÖ # 
అ�( �� నnÁl¥ ? అనw ఆ«చన« పYe ; ÎQ.

అ� , అదృష, వJcO  lM ¦ర� స�lరం V 7̈  ÎQ �Z ఉ(w; . అB kషయం 
q@ం� X6:; ÎQ .

" ఏõ అÍd ¾ట IJ ÎºL V¸W q@ం� ఆయన Ìసd¥ rJQ , అ# �త7 ం ఒక 
�@ అ(wQ (µ "

VYÖ అ" k# &¤/ ఆ«�ంl;. " i@Gం" ´ంp " అ# బయట� అ�J;.

" ఇ/:; అరâ ం అ�.ం" ÎQ . అస� రkG ఏం జ@»ంõ ."

ఆశ¥ర.ంK �ద�  క÷¬>�#, X�� @G4ం� kంb(w; ÎQ .

"

yం; సంవతUVల �ంº అÍd ¾ట Âంటd K IJ ÎºLల [Ç�+ జQqµం". 
nతO ం క´Z 4 À°U « ��/K 25 మం" �లG ��/ 10 లకè � �& 
సం6">O (wQ ఆ u. /ట� « ÎºL+ �;c. �#G &¢ð«�  ఉనw , ఐË ఆ1>«�  
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ఉనw �VR ళ¬ Ý~ �ంº ÎºL+ ఇN:ంచY#G రకర&ల ఏV:b�  r>�(wQ ¦v¬. 
ఒ¼4క4 అ�Á� ÎºL గ�క సం6"¤O  ��/K 20 ³� �ంº 50 ³ల �& ఇ�O Q. 
ఇక< , అ�Á�లµ ¾7 మ« kఫల®న �VR ళ¬ �ంº ÎºL+ సం6"ంచడం ఇం& 
´క.

ఇM ప#r>O నw �W వd4 q@ం� þ@O  స�lరం Vబm, ; రk. అ" &�O  ¦v¬ 
qQO ప),  ఒక sర+ êT # ��T G పంNంlQ. అ" P �ం� అత#G uL¬క ఓ�~ 
r�;. i@G<�;. అ" జ@»ం".

"

"¦÷�  అ# ఇంత మం"G §´Zన/:; చం�t.¿¥K �d. పb, fవ¿¥K కPసం. "

" Z#�«� M ఉండ£ ÎQ. Îళ¬� �ద�  �ద�  =డdU µ ´ంpU ఉంm�. lM /ôంW K 
అk కW r¤O  తప:, మనం Î@# ట� rయ¢±. "

" అ� ఇ/:; ఏS X�.´ ?"

"ఏS rయ¢± . &P ±ం£ మన« �Y iంగ� ఎవQ(w� qQO �b, . s é Ö K 
Ñ4ú Xయ.�. c.Gంù Mం)k సంµÖ # అడగ�ంY అసU� Xయ.� "

"సÏ !" అ# XN: /ôంW అ�<�; ÎQ. అ(wడ� &P, అత# నరనVన పగµ 
ర»´<J(w;.

ఒక పక4న VYÖ XN:ం" �Y #జ). సమయం fసం ³� ఉంY´. same time మన 
మ�G� ఎవ� §´Z �లK´. అ# ««పల అ��(w;.
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CHAPTER 28 

ఇM ఎ/:; �&?" 

"వ. �టల� ¨@» స:�హ«G వl¥; ÎQ. ఆ1> �ంº "వ. µ &1j G వ�¥న మ#ø 
అB Û¯ ®ంÊ~ r>O (w;. #$#G ఇM @+4 r¤ట/:; X/:fవY#G yంC 
మ#ø అ(w ఉం© &సO  @MpU K ఉంbం". &P, మÌ 24 �VR xన ÎQG అవPw ఎM 
Îల���. �#G µ; "ఎక4º¸vO (w�?" అ# అºA ò7 ం¯U Mల ఒక). "వ. దగ� Ï· 
అస� ఏ" �చ�డ£.X�:�.´ అPw అ# �ంN, ంù K అ#NÞO ం".

సÏ ఏ� అ" అ�.ం" , ±ం£ "వ. µ ఉనw Êం 67 పd K Â:ం¯ X�.´ 
అ��(w;.

" అM ఏS ¢£ "వ.. ¼#w �Ü� ప;Jం"K Kయం �నY#G "

" (� §�> ÎQ. రk �d P� ఎంత f� Æ అ#. &P, ఎక4C ఒక 7ట ప7 ¨ మ#ø మన� 
అ�f�ంY దగ� ర�c� ఉంmQ. Eరం అ�c �Y ఉంmQ. మన´w మనం 
అం£� తగ� b,  అడ̂+,  r>�ంÔ� ðkంl´. ¢� బ7 తక¢ం "

" #జ) "వ. . &P , రk �d kషయం« �త7 ం (వల�  éర6b�  ¼#w జ@»(� . 
అం£] Úధ తb, f¢క<J(w "

"వ. ÎQ X�. పb, �ం". ఆ సడ~ ప7 వరO న G ÎQ G op త»´నb,  1T అ�.;. 
�� ప7 ¨ కè ణం fQ�� మ#ø "వ. . ఆ� ప), ం¿�ం© ప7 పంచం nతO ం తన s¾ 
న;>O నwb,  ఉంbం" తనG. ఆ 1´ంù ఏ మû¬ క´»ం".

"ÎQ ��క) Xప:( "

" °Á "

" #�w �� (�q సంవతUV�K �>O (w�. Pq@ం� అPw §´Zన ò7 ం¯U « 
ఒక@K XåJ(w. ðkతం« ఏ" జ@»( ఒక &రణం ఉంbం" ÎQ "

ÎQ #జంK� ఒక4 కè ణం ఆ»<� ఆ«�ంl;.

" "వ.. ఏమనw� మû¬ X/: "
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"ðkతం« ఏ" జ@»( ఒక &రణం ఉంbం" ÎQ. ఒక మంs(, Xx(. మనం ఎ/:5 
&ర[� , Úధ� �త7 ) qQO �b, �ంmం , &P ¦) వల�  Ï/ మన� ఏర:డe  ¼తO  MTU 
# qQO పట, ం "

&¤/ ఇద� À gనంK� ఉ(wQ. "వ. ÎQ కళ¬«� G �ÞO ం". ÎQ ఆ #శ�Ú� #w Z7 p 
r+O  mNp �V¥ల# ��;.

" అ��! �� �@:న c.Gంù ఏమ(w అరâ ం అ�µం� " అ# అºK;.

" ఆ ! " అ# §´Ò §´యనb,  అ�యకంK తల ఊNం" "వ.. ఆ ఎ¸UVWష~ �నw Nల�  
ఇ�¥నwb,  ఇ�¥ం".

" #జం X6:లం©. (� ��` X¾:" kనడం ఇష, ం. ÚK X6O ú ��` ఏ kషయం 
అ�(. (] సగం సగం అరâ ం అ�µం" ÎQ. �� P అంత môం�¯ &B· "

అప7 యతwంK ÎQ �దk �ంº ఒక �నw న�` వ�¥ం".

" �Q¥f "వ.. ఏ�( �నw 67 @p,  « అ(w (� �T: అ�JంB· అ" మన�. న�w 
�; అంద@ fºంù �� X�.´U వÞO ం" "

" సÏ అÚ . Pfస®( �Q¥�ంm¢" అ# XN: ఊQ�ం" "వ..

ఇద� @ మధ.( &¢Æ q@ం� , ÎQ êనT ఇయd 67 @p, É , ¾� Â�ంWU q@ం� &¤/ 
ºస4ష~ నº�ం". ±ఖ.ంK Â)T అ|. ప# Ò@య+ K ">fమ# XN:ం".

ÎQ G &సO  k>K�  అ#Nం�ం". ÿK �� ఆôý È సగం సగం ఇష, ం ఉనw ఉõ.గం 
r>O (wడ# X6:ల# అ#Nం�ం". /ôంW K ఆ� XN:ం" k# ఊQ�(w; అత�. 
"వ.G "ÚÕ" X¾:Z À° G బయ�BV; ÎQ.

�@ éడ�( "వ. q@ం� �త7 ) ఆ«చన� వ>O (w�. రk �d , "వ. Î¹¬ద� À 
¢క<§ తన ðkతం #జంK ఇ/:;నwb�  ఉంj�. "వ. తన X�. పb, �# ఒక4 �ట 
X[ k(ల#Nం�ం". #$#G "వ. అM తన� దగ� @G ">�# అº» , ఏ �m 
&ద# అన¢; త� ðkతం« ఎ/:5.

À° G u¹�  &¤/ sతన. µ �Q¥# �m� ;J(w;. Sగ� &� + )WU �Y ¼ందQ 
వl¥Q. ¦ళ¬µ �Y Ú��P ¼),  ఒంట@K M( m( µ �Q¥# ఆ~ r�;. వde  
êT « ఇM తన మన>«# �టల# Ê( r>�(w;.
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"రk �d హత.G ప7 "&రం "Q¥�ంm�. ఆఖ@G తన 67 ణం <�( సÏ. ఈ లకè àం« 
న�w ఆపగ´A శGO  ఎవ`@G ¢£ . ఒక4 "వ.G తప:. తన� ��ం r>O (wö §´¤ «పల 
Îళ¬ సంగ¨ ¢¥�´. "

"అÍÏ:ట « ఉనw ���# �¸U+ X�.లం© ఏS X�.´ ? "

" ఏS Xయ.క4Ï� £. �� ±ం£ Îళ� ంద@# q@ం� þ@O K §�>fవY#G , ¦ళ� � 
సంబం"ం�న ప7 ¨ ఇంటywW �v�వ# §�>f¦´. అం© NIA « జQqJనw Sగ� 
67 @p, É అ#wం)« ¿QK�  6æ� # ¦v¬ XN:ం" �Q¥f¦´. ఇంf సంవతUరం 6b ఇB 
( లకè àం"

"మ@ ఇ#w �Ü� ఈ ప# �� ఎం£� rయ¢క<J(w� ?"తన« �� 
ఆ«�ం¿�ంb(w;. అ/:; qnO �¥ం". అస� �� ఆ1>G ఎంత n�4బºK u¹�  
వ>O (wC.

" ØÙ « ఒక MT �b, �నw/:;. �#G తగ� b,  �జం� ఆ«�ంచగ´A ఓNక ఉంY´. 
ఇ" ¨@A ప# �త7 ం r¤O  అవ`£. ఆ«�ంచY#G �Y ఎ�4వ Êం ">f¦´." ఇB 
�ట "వ. , రk �d lM �Q�  XN:నb,  qnO �¥ం".

" ఇప:)�& (« ఉనw బద� &# ఇ¦ళ �� వ"¢>O (w. ( ÚÈ # Çం « ఎM 
నలBm, « , Ñ7 �~ # �Y ( my� W G yÈ X�.´. అం© , ÎØన#w ఎ�4వ 67 @p, É 
Xయ.Y#G న�w �� Ê7 ~ r>f¦´. �Ü ¼తO  ÄôంÜ� uJf4¦´. పÇTU �T` 
X�.´. (కం© Ñటd môం�¯ మం"µ �� ప#r�´."

"aªంÉr ఒకr �À0 డy >ళx � «�� Jపల , >Z 6ళ° @ంA SL ఉంU� . 
ఇ8 ��~ " అ# అ��(w;.

అ# Ê/ r>�(w;. ¨@» మననం r>�# êT # º¢W rZ ప;�(w;. Ïప) 
�ంº ÎQ ðkతం ÎQ , ÎQ u÷�  "Q ÎQ.
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CHAPTER 29 

�Û�K u÷�  Êం క(w ఒక గంట ±ంB ఆ1>G uL¬; ÎQ. ఆ1>«G ఇం& 
ఎవÀ V¢£. &Qe  స`�( rZ «ప´ u¹�  �Q¥(w;. �� X�.´Uన ప�� , 
కల¦´Uన మ�G� , �Q¥f¦´Uనk అPw �మQ ³>�ంb(w;. &¤ప) తQ¦త 
అత#G &T వ�¥ం" Ú+ À° �ంº.

వ�¥ంB తడ�K ÎQ Ú+ À° G uL¬;. అక4డ é7 òసd BZంద7  Ú+ �Q¥# 
ఉ(wQ. " కం ÎQ. " అ� N�/µ «ప´ వ�¥ �Q¥(w;. u÷� ం£� N´lV అ# *+ 
Xయ.Y#G ప7 య¨w>O (w;.

" w( y ఆd ఆల, W�W   " అనw ప7 శwG , అ�� అనwb, K తల ఊN ఊQ�(w; 
ÎQ.

"ÎQ ఇ/:; P వయ> ఎంత?"

ఇMం) ప7 శw అºKQ ఏం) అ# ఒGంత ఆశ¥V.#G qర�.;. " 23 �d " అ# 
స�½న± ఇl¥;.

" [ .�p þరO వ`Y#G ఇం& ఎ#w �ల� ఉం" ?"

" ఇంf Û; �ల� �d "

" సÏ. ఆ తQ¦త ఏం) P 6� ~U ?"

ఊaంచ# ఆ ప7 శw� ఎMం) స�½న± X6:ల# ఆ«�>O (w;. #$#G రk �d 
హత. తQ¦త ఆ1>G yq.లd K Vవడం ���;. ¼ంప"Z తన� 
మంద´ంచY#G N´lÏ· అ# అ��(w;.

" ఏ±ం" �d! ఏ�( lôంÇంù K ఉంY´ . అం "

" lôంÇంù అం© "

" ఇ/:; ఉనw©,  " Ú+ é7 òసd ఇద� À ఒకళ¬� ఒకv¬ �>�# న�` ఆ/�(wQ.

" &£ ÎQ. #జంK ��` � దగ� ర ప# Xయ.గలú అ# అ��ంb(w¦ ?"

" �ంü�  6W ఎం£� �d. అ�( ఎం£� ఇM అ;qJ(wQ? "
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" ఇవPw #�w ఎం£� అ;qJ(wమం© , P môంW # )± కL� V ��± &బ), . 
అ/:డ/:5 ��` r¤ ßందర 6b ప�� తప: , Sగ� అ#w kష�«�  ÚK 
�Q¥�ంb(w�, ఉపLగప;J(wú అ� X6:´"

" ßందర6b అం© ?" అ# అºK; ÎQ.

" P� §�> "

ÎQ G అరâ ం అ�.ం". &P , ««పల 1´ంùU # బయటపడ#వ`�ంY /ôంW K 
�Q¥# kంb(w;. &¤/ ఆ గ"« #శ�బ� ం ఆవ@ం¿�# ఉం".

" #�w ఇక4డ కం)!. Xయ.డం �� ఏ�త7 ం ఇష, ం ¢£. "

ఊaంచ# kధంK అలం) �ట Ú+ ö) �ంº k�స@G Î@G ఏS స�½న± 
ఇ¦`« §´య ¢£. కv¬ ñQ�  క)ÁZనb,  అ�.ం". ఎం£� ఇM అ(wQ అ# 
Úధప;J(w;.

ఈ «ప¢ ,

"ఇక4j �Q¥ం© ఇంఫÏÁష~ ¤క@ంr ప#« �త7 ) �Q¥# ఉంº<�ú, అం£] #�w 
ఆ <+,  «ం� "¤�ం.P వయ> ¦v¬ ÚK Xయ.గ´A <+,  ఇం¼క) ఉం". �#G P 
¾Q# Âంట7 T గవరw�ంW G ZÓdU r>O (w�."

ÎQ కv¬ k¿¥�(w�.

మనం ఏ�( &వ´ అ��నw కè ణం �ంº ప7 పంచం �(#G అ��లంKö , 
వ.GO ÏకంKö @�p,  అ�c ప# r>O ం". ఇక4డ �Y అB జ@»ం". ఇ/:; ఏం 
అ/�ÁంW ఇ�O � అ# ఆ«�>O (w;.

అ/:; అ(w;

" #�w NIA �ంº ఏ@ంW K @�� W r>f¦´ అ��ంb(wం.-#G ��` ఏS 
అంm¦ kం�మ# అ��ంb(wం"

ÎQ G ఎ»@ గం§�.ల# అ#Nం�ం".

పక4� ఉనw é7 òసd �లక@2  ÎQ కళ¬«� # 1´ంùU # పZగm, ;.

BZంద7  " �; ÎQ. Z#�«� M ఉండ£ ఏ@ంW ØÙ అం©. అక4డ �Nం�నb,  
చంపY� , ¼ట, Y� ఉండ�. శJI � పక4« ప;�# ¦º ¦సన దగ� ర �ంº ప7 ¨ �నw 
ఇంÓÏÁష~ # మన� పంNంl´. ¦ºG ఎప:)8 iరక�డ£. ఎంత �ద�  "వ7 ¦" 
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అ�( అత# my� WU �ంº 6� ~U �& అPw §�>�# మన� పంN+O  ఉంY´. ఇiక 
భయంకర®న ఉõ.గం. EరంK �Q¥# ఎక4C 6G�O ~, s( « జ@A �ట7 � 
ఇంº�« ఉంj పZగట, గలK´"

ÎQ ఆసGO K kంb(w;.

¨@» Ú+ అం£�#

" Ê7 #ంù �Y lM కష, ంK ఉంbం". �ÇకT K కం© �ంటT K lM �W K 
త�ర¦`´U వ>O ం". అ" P� ఓ¸ అ��ం© X/:. qQO �b, f , ఒక4 �@ ఇం£«G 
u÷O  uనG4 <¢�. అM ·సం r¤O  )� ఎ£Q ¨రK´U వ>O ం". ఆ«�ం¿�# X/: 
"

" ఇం£« ఆ«�ం¿fవY#G ఏS ¢£ �d. �� Zదâ ంK� ఉ(w�. ( వల�  ¼#w 
వందల మం" బ7 J��Q. ఆ 1´ంù కం© Bప: 1´ంù ఏ±ం" �d. "

" సÏ ! ఇం¼క�@ ఆ«�ం¿�# X/:. "

" �� yÈ �d. ఇం£« ºస4ష~ ఏS ¢£."

é7 òసd BZంద7  కలగY>�#

" సÏ ఇ/:; ��` Äంబd G uv¬ . మû¬ N��O ం " అ# XN: పంNంl;.

అక4º �ంº uL� డ# &P , ÎQ మన> nతO ం రకర&ల ఆ«చనలµ #ంº<� ఉం". 
¼తO  ðkతం Bశం fసం ఇం¼క 7ట ప# Xయ.డం. &P , "వ. µ ఉండm#G 
�£QJం� , ఇM రకర&ల ¨క4 ఆ«చన«�  ±#» ఉ(w; ÎQ. �యంత7 ం �& 
ఆ1>« �Q¥# /ôంW K ఆ«�>O (w; ÎQ.

అ/:j ఆ1> �ంº ¨@» &T వ�¥ం". �Q¥నw¦; ¢� ప@*JO �ంÔ uL¬; 
��~ lంబd G .

"Welcome back my boy. P y+.° ¦v¬ ��Q. &P "

" &P "

" #�w ఎం¿�� ±ం£ ఒక ±ఖ.®న 67 @p,  « �యం Xయ.మ# అºKQ. ఈ �@ 
ఇంºయ~ SలటÌ". uLO ¦ "

" ఎ/:; uL¬´ �d "

é7 òసd BZంద7  ÎQ ఎకU��ÁంW # �Z ««పల ఆనంద పYe ;.
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" P �° È��TU VYÖ G పం/. Ï/ é£� నw మనం ¡=�  uvO (wం. Sగ� È��TU 
VYÖ P� �¤Æ r�O ; " అ(w;.

సÏ �d అ# X¾:Z వr¥�; ÎQ. అత# ±ఖం ఇ/:; ¢జం¯ ¦W బT  M 
u´»<Jం". ¼#w fట�  మం" క(w ( ðkతం ఇ/:; ప7 .కంK ఉండHµం" అ# 
అ��(w;. ఇB �î, ïd ఇంÇPd అ� ఇMం) 1´ంùU ఏk ఉండ�. ఎõ &సO  
సర�K ØÙ Â)T అ��# గడపడం తప: అ# అ��ంb(w;. ఈ «పల "వ. G Ý~ 
rZ �m� Y´ అ#Nం�ం".

Ý~ ఎ Ö న "వ. &సO  k>K�  [ð K "&�O » rt¿¥K అ# ¨),  �©, Zం"" ఒక4 కè ణం 
Û¯ ఆÙ అ�.ం" &P, మû¬ ìంత ప#« పYe ; ÎQ.

VYÖ �ంº �¤Æ వ�¥ం". ఫ� �W é£� నw 5 ఇం)G , శంoÚ� « 4 ఇం)G @<d,  
X�.´. ఇక uL¬´ అ# &వలZన బట, � అPw సQ� �(w; ÎQ. పక4� ఉనw sతన. 
ÎQ ప7 వరO న« Y# ÚK� పZగm, ;.

" ఏం" V. �ºG <JంY� " అ# అºK;.

" ¢£ V . జ+,  ÚÚ� ¦ళ¬ ఊ@G u¹�  V¦´U ఉం" అ# X¾:Z ఊQ�(w;"

"ఏంõ V అస� ఈ మధ.న అరâ ం &వడంM ��` " అ# X¾:Z Ò@య+ K £ప:©Z 
ప;�(w;.

Vత7 ం� "వ. G &T X�.ల# �>O (w;. &P , �దÏ� £. అM గº�<�ం". అరâ  
V 7̈  nతO ం #ద7  ¢�ంY గº6; ÎQ .
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CHAPTER 30 

ðkతం« nట,  nద) �@ ò� ౖW « ప7 �ణం r>O (w; ÎQ. é7 òసd BZంద7  , VYÖ 
అత#µ 6b వl¥Q. xyp,  K BZంద7  �Y తనµ S´టÌ ఆపÏష~ G వ>O (wడం© , 
అక4డ ఏõ �ద�  67 @p,  ప# Íద� అy.ంY´. &P , S´టÌ 67 @p,  అం©� �ద�  @+4. 
ఇంత �ద�  ప�� �� rయగల( ¢� అ# తన« �� తర̂న భర̂న ప;J(w; ÎQ. 
ఒf4 �@ (వల�  &£ అ# X¾:Z u¹¬<�ం అ# �Y అ#NÞO ం". మ� పక4 తన# 
yòd rZనం£� పQ� "య�డద# �Y అ#NÞO ం". ఏ� అ" అ��# /ôంW 
K

Â�.@Ë Äంబd �) k�నం s/ uvO (w;.

�±�K k�నం « ఎ�d wÂ, + Úqంmర# lM మం" X/O ంmQ. &P , 
¦v¬ ఎG4ం" ఇంºయ~ ఎ�d Ø~U, ఒక ��� kడ వ�¥ దండం �), ం". ÎQ G h.Ü� 
ఎ»@<��. öyళ¬Ñ),  ఇBం) Îv¬(wQ అ��(w;. "V k�నం«# �, Ù �Y 
అM �ద�  ¦Ï క#NంlQ. J>Uమ# u¹�  తన ÒW దగ� ర� uL¬;. nద) �@ 
k�నం « ప7 �ణం క� , G)8 పక4న �Q¥ంmన# VYÖ # అº» �Q¥(w;. 
G)8«ం� k�నం ఎగరడం �ంº "A �& ఆ +�.దయం«� ఆ&J#]Z �+O  
ఆ«చన«�  ±#» M;. &¤/ "వ. పక4న ఉం� Úqం; అ# �Y అ#Nం�ం". 
ఇM ఆ«చనల� Z7 p ³+O  k�నం ¡=�  « M.ం¯ అ�.ం".

"»న uంట� అక4;నw m8U ఒక) పb, �# xyp,  K ఒక wటT G uL� Q. ÎQ G $గR తO K 
�m� డమ# +చన� XN: ">� uL� Q. ఇంºయ~ ఆÌÁ �¯ &`ర, WdU G. �@ 
éడ�( ఆÌÁ ¦Q బంº# ఆN Xp r+O  «#G పంN>O (wQ. ÎQ G ఆ ఎ8UV@య~U 
+పd K అ#NÞO ం". &¤ప)G «ప´G uL� Q MI ఆ1>«G. ఇంºయ~ ఇం�´@~U 
�¯ >Ïందd Zంù # కలవY#G వl¥మ# yÂపX ~ « XN: ఎంటd అ�.Q. అ/:; 
ప@చయం అ�.Q ఇంºయ~ ఇం�´@~U oÙ ప7 &Ö Zంù.

ÎQ # ప@చయం rZన uంట� &¤/ 6b అత#� గమ#+O  kంb(w; ప7 &Ö Zంù. 
అత# �/G ��/K హడ´<�; ÎQ. &¤ప)G (రÁT K అ�.;. ప@చయం 
అ�.క , &¤/ /ôంW K �m� డ�ంY ఉంº<�; é7 òసd BZంద7 . గ"« 
అందÀ ప7 &Ö Zంù ఏమంmC kం�మ# ఆసGO K ఎ£Q �>O (wQ.

" (� అŷంW K ఒక ]>« Í అవసరం ఉం" "
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SలటÌ ¦ళ� � తమµ అవసరం ఏ±ంbం� అ# ఆ«చన«�  పYe Q అందÀ. ¦ళ¬ 
ఊహల� §ర� ³+O  �m� Y; ప7 &Ö Zంù.

" గత �ల �Ü�K ఇంºయ~ ఆÌÁ G Û; �Q�  ఎ£Q �బ  త»´ం". ఎMం) 67 @p,  
r>O (w ¦v¬ ±ంB పZగ;J(wQ. �వ@G )± r¤ �నw �నw ప� ~U �Y ¦@G 
§´Z<J(w�."

" Í« ఎవ;( fud, É ఉ(wర# అ��ంb(wV ?"

" ఉం©� క� §´¤". &P , ఇక4డ ఒక �pU « పYe ం. ఎవ@ Íద అ� అ��(� 
వ>O (wL ¦v¬ అందÀ ఊaంచ# kధంK హత.� qర�.Q."

" కలwT +@̂? Zంù , ;�T �~ ప7 &Ö $దú ,అM� చంN³య.బYe Q. yం; �Üల 
అన`d _o అ� /#�; �Y చంN³య.బYe ; "

గ"« +" Gంద పº( §´యనంత #శ�బ� ం ఆవ@ం�ం".

oÙ X/:�ంÔ <J(w;.

" సÏ , �#G � దగ� ర ఉనw అ�&Q� అందÀ Ê7  r>O ం© , ఎక4డ �Z( ´ంpU 
iరకడం ¢£. ¦@ÿ ఎవ;( #£ ఉంlV అ# ఆ1+ ¸�V� , ¦@ Bహం« Â(Uర�  
fసం ��ం. అ�( అంJపట, డం ¢£. &బ),  ÎØనంత త`రK ఈ sర+ # 
క#�m, ´."

é7 òసd BZంద7  " we will try our best" అ# X6:;.

" Sగ� kవV� � %+4 « # ¦Q Í� ఇ�O Q. ఇ�`Z, AW Xయ.Y#G þ@O  పవdU 
Í� ఇ>O (w� "

మ@ &¤/ �m� º ఎMMM ఆ À° �ంº బయట పYe Q BZంద7  బృందం.

బయట ఉనw ఆ1+ �, Ù ¦@ À° « ��¥Ñ),  చ#<�న అ�&Qల �ä� êTU 
అPw ఇl¥Q. ఒ¼4క4ళ¬ q@ం� చ£�Jం© ఒv¬ గqn:º�ం". అలం) /#�� ఏ 
త/: Xయ.Y#G అవ&శం ¢£.

ÎQ , VYÖ లµ �Q¥# అºK; BZంద7

" Í]®( అ#NÞO ం� ?"

" �� ఏS అరâ ం &వడం ¢£ �d. ¦@ హత.« ఏ 6.టdw క#Nంచడం ¢£ "

±q� À అM ఒక �Ü 6b ఎంత u¨G �Z( ఎMం) ¼తO  ��  iరక¢£.
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మQస) �Ü హత. జ@»న 67 ం�#G uL� Q. స@K�  అB సమ�#G ఒక êT ">�# 
వl¥; ÎQ.

" �d. <+,  �y, dÁ @<d, É వl¥�. "

¦@ హత.� ¦ºన ఆy½� , ¢� "Q« ఏ®( ZSM@Ë iQ�Jం� అ# 
lM ¤/ ప7 య¨wంlQ. అంద@ హత.� ³Q ³Q &ర[� , పదâ J«�  జ@K�. ¢క 
¢క అప:XN:న ఈ ప# NIA పQ� ప7 ¨ష, ల� �Y సంబం"ం�న". ఆdÁ N´� ఒక 
]>� ¦@G అప:Xప:డం అQ£K జ@A ఘటన. పQ� <µం" క� అ# తల పb, �# 
�Q¥(w;.

ÎQ మû¬ <+,  �y, dÁ @<d,  ��;. ఎక4Y ఎMం) Y, అ��#ంచదగ�  
స�lరం క#Nంచడం ¢£. అ/:j i@Gం" అత#G ఒక 6త êT. ఆ êT « కలwT G 
కం) ఆపÏష~ S´టÌ ఆ>ప 7̈ « rZనb,  ఉం". అMA &´G �Y. అB kషయం 
é7 òసd µ X6:;.

é7 òసd BZంద7  " ఇ/:; ఈ kషయం పb, �# ఏS §��� మ# ?" అ# అºK;.

ÎQ : �d ఒక4 �@ మనం Sగ� ¦ళ� � �Y ఏ�( ఒ¾Ïష~ జ@»ంõ ¢õ �Y´ 
అ(w;.

" అం© ఆపÏష~ సమయం« ¦@ శÌరం« ఏ�( Â(Ud ఎవ;( అమ@¥ ఉంmర# 
అంm¦ "

" అy.ం�¿¥ "

"V u¨G �¤O  #జంK� ±q� @8 ఆపÏష~ అ�.ం" అB ఆ>ప 7̈ «. ఆ kష�#w 
పb, ¸¹�  �యంత7 ం oÙ ప7 &Ö Zంù దగ� ర �NంlQ. ప7 &Ö Zంù �Z కv¬ �ద� k 
r�;.

" åT øW. ఏS kంmQ ÍQ. ÚÈ« Â(UQ�  ఉ(w� ¢� అ# u¨G ��ం అ# 
X6:ం క�. అT(తన పదâ J«�  �Y u¨&ం, &P , ఎక4Y iరక¢£. అB క� 
క�f4మ#ం" "

బయ)G వl¥క é7 òసd BZంద7  ఎ/:5 ¢#" ÎQ Íద kపÌతంK êd అ�.;. 
�నw Nల� ´w uంట�b, �Vవడం (" å"â  త�4వ " అ# B��4(w;. ÎQ తగ� ¢£. 
¦@ ÚÈ« Â(UQ�  &£ మÏõ అమ@¥ ఉంmQ , అనw 1´ంù ÎQ# uంm;Jం". 
అB X[ é7 òసd ఒ/:f;. ఇ/:; ఏS X�.M అ# ఆ«చన« పYe ;.
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ఇంత« é7 òసd �m� డHJండK ÎQ కలగr>�#.

" �d! M+,  ఒక Ê7  r�� ం �d."

" ఏంట" ?" అ(w; k>K� .

Î@G #జంK� బT  u´»ం".

" ¦రంద@8 అంత. GR య� అ�.� క� �d. "

"అ�� " అ(w; é7 òసd.

ఆ �టల� &సO  �నwబYe ; ÎQ. ఇ/:; ¦ళ¬ ÚÈ+ �Y iరక�, ఏS X�.M 
అ# తల పb, �# ఆ«�>O ం© qnO �¥ం".

" �d ! అన`d 6o ±Z� ం క� "

అ��

" ఖననం rZ ఒక4 �Ü �Y అy.ండ£. "

" అ� "

" ఇ/:; అత# ÚÈ# మనం దగ� Qంº ©7 + r¤O  "

" P]®( N�¥ప), ం�,ఒక4 �@ /#క Mంఛ(లµ u¹� న శÌV#w అM క"´ంచడం అ¨ 
�ద�  ఆò~U అ�Jం". "
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CHAPTER 31 

"¢£ �d. మనం గ�క ఈ ఒక4 ��  # క�క పb, f¢క< ఈ ]>« ±ం£� uళ¬Y#G 
ఎMం) Ä~U ¢£ "

" ¦v¬ ÚÈ«�  ఎMం) Â(UQ�  ¢� అ# XåJ(wQK. <+,  �y, dÁ ఎం£� r�O Q. 
N7¥L�  " అ# గ), K అºK;.

" అy.ం�¿¥. అస� Â(UQ�  &�ంY మ@ం]®( ¦@ శÌరం«G ఆపÏష~ Êం « 
ఉం� ఉం�¿¥ �d. ఒక4 �@ M+,  Ê7  r�� ం."

é7 òసd BZంద7  ÎQ కళ¬«� G &¤/ 6b ��;. #$#G ఇంత� Sం� ³Ï ఆపX ~ 
�Y క#Nంచడం ¢£ .

" �; ÎQ! ��` XN:న =¯ « 1 �yUంW మన� ఏS i@G( సంµషంK uళ�ం. 
¢� ఇ�wళ�  ( ¸Ìd « nద) �@ తలవం¿�# uL� ´U వ>O ం". P ¸Ìd �Y ఇక4ºµ 
ఆ»<Jం" "

" (� నమÁకం ఉం" �d! ôWU Ê7  ఓP�  ఒ~U " అ(w; ÎQ.

సÏ అ# మQస) �Üన ప7 &Ö Zంù # క´Z ఇB kషయం ÿ Àం« ఒంట@K 
�m� Y;. బయ)G ప7 &Ö Zంù అQ/� �Y k#N>O (w�. బయట #లబºన ÎQ 
G ±X¥మట� ప©, J�. బయట� వ�¥న é7 òసd BZంద7  ఒN:ంlన# +చన 
67 యంK §´6;.

అ� , అత# శ¦#w ఎవ`@8 §´య�ంY V 7̈  þట తk`ంr ఏV:b�  r>fమÁ(wQ 
¦Q. అదృష, వJcO  అన`d 6o ¡=�  ¦;. VÆ /V సÁJనం « అత# శÌV#w 
ఖననం rJQ. అప:)క/:; ఒక Yక, d # ఏV:b r>�# uL� Q ¦Q.

VÆ /V సÁJనం ఆÌÁ ¦@". అం£«# Â�.@Ë ¦@G అస� kషయం XN: ఒN:ం� , 
V 7̈ G &ప@ , మ@¼ంద@ �యం ">�# తk`ంlQ. «పల ఉనw అన`d 6o శÌV#w 
బయట� MKQ. nద) �@ ఒక �¹� <Jనw శÌV#w ��; ÎQ. uంట� భv¬న 
¦ం¨ r>�(w;.

అప:)క/:j మnక బంC�  u¹�  ఒక �QÛల À° G ">�వ�¥ శవ పంచ(� 
rJQ. ¨@» Yక, d అ¨ కష, ం Íద సగం �¹¬న అత# Bc#w బయట� "Z <+,  �y, dÁ 
rJQ. ఎక4Y ఎMం) ��  iరక¢£. é7 òసd కళ¬«�  అవ�నం , Úధ 7b 
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r>�(w�. స@K�  అB సమయం« ÎQ G qnO �¥ం". �� c.Gంù r¤ �Ü«�  ఒక u. 
/W # ��;.

BZంద7  # �@Áష~అºK;. Yక, d ఏ· " (వల�  &£. ఏ" iరక¢£. ఇం& �� ఇం)G 
uL¬´" అ# Mల nద��m, ;. ÎQ కyp,  K 10 #So� �d అ# XN: పక4� u¹�  
ఎ�y, T iం*T �b, �# , M( m( « u¨&; ఆ /W q@ం�. /V Xయ.Y#G 
&వలZనk అPw �Z «ప´ వl¥;.

అప:)G శÌరం nతO ం ¨@» ¼©, Z êT f� Æ r>O (w; Yక, d.

" Yక, d �d " అ(w; ÎQ.

Yక, d k>K�  ��;.

" ఒక4 �@ ఉండంº. " అ# XN: దగ� ర� వl¥;. ఒక4 �@ ఆయన క�w qºe # §@� 
�డంº. అ(w;. అరâ ం &క ఓ�~ r�; Yక, d.

é7 òసd BZంద7  IJ� ¨ట, Y#G Zదâ ం అ�J(w;. ఏS ¢£ అక4డ.

" ఆయన కం) ÿ ఉనw y)( ఉం�?"

" ఉం"" అ(w; Yక, d.

Yక, d G అ��నం వ�¥ం". మ#ø చ#<�క ]వలం ¼#w గంట� �త7 ) కv¬ 
Úqంm�. ఇప:)G కం) 67 ంతం అంm Èకం<Æ అ�. ఉం". &P y)( �త7 ం 
ðkం� ఉనw మ#øG ఉనw©,  ఉం".

ÎQ " అ� ఆ y)( 6Ì,  �త7 ) "Zuయ.ంº �d " అ(w;.

é7 òసd BZంద7  VYÖ G ఏS అరâ ం &¢£. Yక, d �త7 ం ÚK అరâ ం అ�నb,  ఆ y)( 
_K#w "Z పక4న $గR తO K �m, ;.

" -#w �+,  G పంN §´Z<Jం" �d " అ(w; ÎQ.

" P¸M 6W వ�¥ం"" అ# అºK; Yక, d .

M( m( §�¥ �Nంl;.

ఆ u. /W « �Nం�న �8wpU « అiక) కం) ఆపÏష~ rZ అక4డ ఆ y)( # ఇM 
Ì¾� + r¤O  , ఆ y)( ¸�Vల ప#r>O ం". అం£« ఉనw (ö Â(UQ�  jm n�O #w 
m7 నU�d r�O �. #$#G <+,  �y, dÁ « ÎQ 6W వ�¥న/:; �Zన 6టdw ఇB. 
±q� @8 కం) ఆపÏష~ � జ@K�.
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é7 òసd BZంద7  ±ఖం« yం; �Üల తQ¦త ప7 Jంతత �ల¼ం". VYÖ ÎQ s/ 
ఆVధనK ��;. n�O #G 6o G �Ì XN: అత# శÌV#w ¨@» సÁJనం« ఖననం 
rJQ. ఇB kష�#w మQస) �Ü ">� u¹�  ఆÌÁ oÙ G X6:Q. nదü�  నమÁ# 
అత� , Ýy#Up �ంº y)( �ంNTU q@ం� kవV� §N:ం¿�# �Z 
ఆశ¥ర.<�;. #So«�  ¦@G ఆపÏష~ rZన SలటÌ Yక, d # అy+,  r�ంlQ. 
అMA అత#G �Ë@యT స�� ౖ rZన వ.GO # �Y.

�యంత7 ం అ�.క మం� kం£# ఏV:b rZ Sగ� ఆ1సర�  ±ం£ ¦@ Ëం # 
é»Y; ప7 &Ö Zంù.

ఒ¼4క4À వ�¥ BZంద7  # ÎQ # , VYÖ # అKనం"ంlQ. V 7̈ G ఫ� �W ఎG4 
*దVÚ� G ¨Qq ప7 �ణం అ�.Q ¦Q ±q� À .

" �d ఆ SలటÌ Yక, d # మన� ఎం£� అప:Xప:¢£ ?" అ# అºK; ÎQ.

" మన ప# అం ÎQ. ¦v¬ అº»నంత వర] స�lరం ఇ¦`´. %¯ MpU # &R p 
X�.´. అంత� Sం� ³Ï ప# Xయ.Y#G Bశం« lM వ.వసP � ఉ(w�. "

ÎQ ఏS అరâ ం &నb,  ±ఖం �m, ;.

" #జ) ÎQ. Bశం« అ#w వ.వసP � ఇM� ప# r�O �. ఆÌÁ ¦v¬ మన´w ఈ &సO  ప#G 
Nలవడం �Y అQ£. �#G తగ� b, K� మన º6y, &ంW పQ� #లÑm, �" అ(w; 
é7 òసd BZంద7 .

ఆ �ట� &సO  ఉ[ తå [ <�; ÎQ. మధ.« VYÖ ��ం£� వl¥నÚ  ఇక4ºG 
అనwb, K nహం �m, ;.

ÎQ సర�K అత#µ &¤/ కåQ�  X6:;. "వ. G ఈ kషయం X6:´ అ#Nం�ం". 
&P , �m� డm#G Î� ¢£.

ఇంత«పల అం£�(w; é7 òసd , " n�O #G నమÁకం #లÑm, ú ÎQ. �వ`నwú K ఆ 
GR SనTU # �Y పb, �# ఇంట�R AW X�.´ అ#, ఆ కZ P� ±ం£ �ంº ఉం" 
&బ©,  ఏ@ంW K P ¾Q yòd r�ం "

"ఇక P <Z, ంù G ఎMం) ఎ£Q ¢£. త`ర« ��` మన ఇంºయ~ Ò Ŗ W ఏ@ంW K 
�రHJ(wú. *W yÈ ® ÚÕ " అ(w;.

ఇక VH| �Ü«�  తన ðkతం ఎM ఉండHµంõ అ��ంÔ ఆ«చన«�  పYe ; ÎQ. 
yం; �Üల �ంº #ద7  ¢క<వడంµ ఆ &¤/ k�న�నం « ఒక �నw ��� 
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"�;. *దVÚ� « "గK� , ఎవ@ ఇం)G ¦Q బయ�BరY#G Zదâ ం అ�.Q. 
బయట� u¹�  న;>O ం© ZË �Û�K� ఉం". Bశం n�O #w �"¾య.గల ఒక 
ఉపద7 వం �ంº &6Y; ÎQ. బయట జనం ఎవ`À ¢Q క� ప), ం¿fవY#G. తన� 
వ�¥న &.. GR ¸W �.� Þ4d kంÔ ఉ(w;. మన ఉõ.గ) ఇంత అ��(w; ÎQ. 
ØÙ (రÁT K� ఉం". 100, 200 బయట� "�లం© ఆ«�ంl´. &P , తృNO  ఒక4© 
ఇం£« Jశ`తం అనw సత.ం అరâ ం అ�.ం".

nతO ం Íద ఏ@ంW K �రY#G తన# �� తÌ$£ ఇ¿¥fవY#G Zదâ పYe ; ÎQ. 
À° G rQ�(w;.
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CHAPTER 32 

¡=�  �ంº వ�¥న �ల �Üల� ÎQ G <Z, ంù కన$dÁ rJQ. ఆ1+ �, Ù మధ.న 
Mంఛ(లµ అత� తన ¼తO  ఉõ.K#G సంబం"ం� Äd̂ ">�(w;. ఈ «పల d �p 
67 @p,  þ@O  r¤ ప# �Y ఒక Ëం )WU G అప:X¾:�; . "వ. ఏ· ÎQ wx /Yం\~ 
kNం§ అస~Q పf0 ంhÃవడంÅదy lM fపంK ఉం".�#G µ; "వ. �Y తన 
ìంత 67 @�,  ప# « [ð K ¨Qqµం". ఎ/:5 తన Ëం )WU µ� Êం Â:ం¯ 
rÞO ం". ఇంత c.¡ Û¯ « �Y "వ. తన అస� �m� డక<వడం ¼ంత అ�UW K 
అ#Nం�ం" ÎQG.

ఈ «పల ఆ1> �ుంº N�/ వ�¥ం". ÎQ # nట, nద) �@ ఒక అ/�ÁంW G 
రమÁ# N�/. xyp,  K fT క�O  నగV#G మ� ±q� @µ క´Z uM� ´U వ�¥ం". NIA 
xyక, Wd , é7 òసd BZంద7  ÎQ G ప� ర&ల $గR తO � XN: yÈ rJQ. ¦రం �Üల6b 
అక4డ ఉంY´U వ>O ం". ఎ),  ప@ZP ¨« అక4డ ఉనw ¦)G @�p,  &�ంY , ఇ�¥న ప# 
�త7 ) rZ రమÁ# Z, Wp,  K X6:Q ÎQ �. ±ఖ.ంK Sగ� ఆ1సర� � గమ#ంచమ# 
¦Q ]># ఎM ÈT r>O (w� �డమ# X6:Q. అ#w తతంK� þ@O  అ�.క , అత# 
ప7 �[#G Zదâ ం rJQ. అ¥p Zంù అ� Ò#యd ఇం�´@~U ఆ1సd , జ|ంద7  
పmwయp అ� �రR  ఏ@ంW µ క´Z uvO (w; ÎQ.

అ��నwb, K� శంoÚ� �ంº fల4� ఎ��:d,  G rQ�(wQ. అక4º ఇంºయ~ 
ఇం�´@~U º6y, &ంW G rQ¼# , అక4º oÙ అ�న మృ[¹# q6O  # క�>�(wQ.

"అంతV̂"య ఉగR ¦�#G సంబం"ం�న ]> ఇ". ZS ఉగR ¦£� ఇ/:; ఇంº� 
Íద �త7 ) &£, ప7 పంచ ¦.పO ంK �Y ఆపÏష~U rప;J(wQ. అ� ¦ళ� � 
ఎ�4వK ఇంº� �ంj @�� WU వ>O (wQ. ¦ళ� ం� ఇక4ºµ ఎM కÛ.#]W 
r>O (w� , ఎM @�� W Xయ.గ�qJ(w� §�>fY#G ప7 య¨wంlం. ఇంతక 
±ం£M ¦@ ఇ��TU # , Sగ� ఇంటywW �¤Çంù �( ల« ¦@ కÛ.#]ష~ 
నడవడం ¢£. ఈ మధ.� ¦v¬ ¦;Jనw ఒక Ý~ �త7 ం i@Gం". ¦v¬ ఎM 
కÛ.#]W r>O (wQ? &బ),  ¦@ ¼తO  కÛ.#]ష~ పదâ Jల# పZగm, ´. అB Í� 
m+4 " అ# �ల� K kష�#w þసq�¥ §´Nం".

±q� À క´Z అక4j ఏV:b rZన wటT « బస rJQ. ఒక@µ ఒక@G ప@చ�� 
þరO�.క êTU ఓ�~ rZ చదవడం nద��m, Q. ¦@G ఇ�¥న �Ë@యT « ఉనw 
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Ý~ జ|ంద7  పmwయp ">�(w;.. ఇంº� « ఉనw c.కర� « " Ñ+, . అ¥p Zంù 
&సO  �ద�  మ#ø.

�ñQO VశంJ ఉన^ పz M &ªx J ఆ Îó అL�నం వ�� చర*Q ఎకTôకTడ 
జNOË õ¥ ఆö� _ , క÷క0 D _ , Â�p bpల� పంÍ<q ,. ¦)« ZS 
ఉగR ¦£ల �ä� అ��#త êTU # అత� �>O (w;.

�వరK ÎQ G , Ê7 P ఉõ.» &బ),  ¦@ద� À r>O నw ప#G సంబం�ం� öWU 
V�>O (wQ. ÎQG ఆ ప# &సO  k>K�  అ#Nం�ం". yం; �Üల 6b ¦@ద� À ¦ళ¬ 
Âd¥ Xయ.డ) &P , ÎQ # ఎMం) ప7 శw� అడగగ¢£.

" అస� అ��#ంచY#G ¼తO K ఎMం) 6టdw iరకడం ¢£. అPw 6త &లం 
పదâ J«� � ¦@ ప7 వరO న ఉనwb,  , ¦v¬ అక4డ ఇక4డ క#Nం�నb,  తప: ఏ- జ@»ం" 
¢£" అ# ¦<�; అ¥p Zంù.

" P]®( ఇంÓÏÁష~ i@Gం� ?"అ# అºK; పmwయp #.

పmwయp �Y " ఇంÓÏÁష~ þ@O K º=W rJQ �d . IMEI f¯ �Y Û; �Q�  
�@¥ �m, Q Îv¬. ఈ ÂT « º=�¯ �¤Ç� �Y �Û�K� ఉ(w� . ఏంü 
�d ? Îళ¬ Mల" అ(w;.

"P]®( ��  i@Gం� )± XN:న öWU �ంº " అ# అºKQ ÎQ #.

" ఏ±ం" �d ? (]�( ఇ¤O  K �� xyp,  K �Z §�>fవY#G"అ(w; .

ఇద� @8 ÎQ ప@ZP ¨ అరâ ం అ�.ం". జ|ంద7  తన� ఇ�¥న Ý~ # ">�# ÎQ # Ê7  
Xయ.మ(w;.

ÎQ G &సO  �నX ~ పb, �ం". ఏ®( ఇM �బ "J( ? అ# ««పల ప7 çwం¿�(w;.

&P జ|ంద7  పmwయp మన>« 6� ~U ³ÏM ఉ(w�. ఎ�4వ ¤/ ఒక ప# Íద Ýక+ 
�ట, ¢;. అం£] తన ప# &సO  rZ �ట, Y#G ÎQ �యం ">�ం�ం అ��(w;.

" ఏS అ�fక< , (� ÂT Ý~ « jm ఎM బయటG "�« §´య£. ÍQ Ý~ 
ఇ�¥( (� ఏS X�.« §´య£. ��®( హd,  r>ం© �Ì అ(w;" �#G అ¥p 
Zంù , పmwయp ఇద� À న¦`Q.

" Z7 p ">�ం�ం. Vత7 �.క �Q¥# �@:�O ¢ అ(w; " పmwయp.
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�యంత7 ం అ�ం". ÎQ ³>�నw nద) 6� ~ అమ� ప@l;. అB, &వలZన 
�v�వ� అPw �Q¥fవడం. పmwయp µ �Q¥# Ý~ c.Gంù � సంబం"ం�న 
kష�� అPw kంb(w;. ÎQ �Y od: K @�p,  అ�Jనwడ# అ# ఒక) 
తQ¦త ఒక) XåJ(w; పmwయp. Zం # c.p rయడం �ంº, Ý~ « º=W 
అ�న êTU # "యడం దగ� ర �ంº , �( � ఎM c.p X�.´ �& అ#wం)8 
fºంù µ సc <7 KR °U ఎM V�« X6:;. అప:)G ÚK V 7̈  అ�é�ం". అ¥p 
Zంù ¦@ద� @P fపం K �+O  êTU # �>�ంb(w;. n�O #G అస� ప# అటక 
Íద ప;Jం� అనw ఆంõళన అత# ±ఖం« క#Nం�ం". ఇక l� అ��# ÎQ , 
పmwయp ఇద� À #ద7 � ఉపకR SంlQ.

మQస) �Ü é£� �w ఆ1>G u¹�  అప:)�& జ@»న <7 *R + # @<d,  rJQ. ÎQ �Y 
*దVÚ� « �¯ G Ý~ rZ జQqJనw <7 *R + X6:;. మ½.హwం �ంº మû¬ 
uతకడం nద��m, Q. అ¥p Zంù ÎQ# N´l;. పmwయp µ �m� ;c ఉనw 
ÎQ , ¢� అ¥p Zంù దగ� ర� వl¥;.

" ��` ఇక4డ c.Gంù �Q¥fవY#G వl¥¦. ప# Xయ.Y#G వl¥¦ " అ# ±ఖం 
Íద అºK;.

ÎQ op ¨(w;. అనవసరం K వ�¥న ప# Xయ.�ంY ఇMం) Xడe  ¾Q §¿¥�� 
&ర.కR మం ఎం£� �b, �(w( అ# ఆంõళన పYe ;.

"±ం£ ఈ êTU అPw �; P]ం అరâ ం అ�ంõ X/:. yం; గంట� Êం ఇ>O (w" అ# 
~�ం $Ì r�;. ÎQ &¤ప) 6b ఆ êTU « Sగ� kవV� �>O (w;. 
&¤ప�.క �ల� K ÎQ # �Z ఒక �నw �Q న�`µ .

" �; Úå. ఇం�´@~U « ప# Xయ.డం అం© �&wలð # §�>fవడం ఒక4© 
&£. ZZp పదâ Jల# ఎప:)8 వ"´�ట, �. అస� ఈ Y��ంWU ఎM స, È X�.« 
P� Í ¦v¬ X6:V ?"

" &సO  X6:Q �d. అంతK §´య£. ( ప# Ò Ŗ W f¯U Z7 p Xయ.డం �త7 ) అక4డ " 
అ(w; ÎQ.

" ఏ@ంW K ప# X�.´ అ��ం© �త7 ం , ఒక kషయం మ@¥<�. �&wలð Íద 
ఎ/:5 ఆ½ర పడ�. nరb పద� Jల �ంj Ê7  XÕ. Y°U బం� M కంþ.టd ల# 
&£. Ñ7 �~ ఎ�4వ ¦;. ఎప:)'( అ³ మన� &వలZన Z7 p cI  ఇ�O �. ఈ �ట� 
ఎప:)8 మ@¥<� " అ# X6:;.
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ÎQ r¨« êTU ">�# అత#w పక4న ��¥Ñb, �(w;. అత� ఇMం) Y��ంWU , 
ఇంÓÏÁష~, �� + i@Gన/:; ఎM స, È X�.« �#G ¦j పద� Jల� , అత# 
అ�భ¦#w &¤/ 6b X6:;.

" ఇ/:; P� &సO  అరâ ం అ�.ం" అ��ంb(w. మû¬ ఈ êTU అPw ఆ� ���U « 
Ê7  rZ �;, P]®( �� + i@G X/:" అ# X¾:Z ప#« పYe ;.

ÎQ �మÁ"K ఒ¼4క4 êT # Xp r>O (w;. V 7̈  అ|. �& ±q� À /ôంW K ఎవ@ 
ప#« ¦Q �Q¥(wQ. వ�¥ Û; �Ü� అ�µం" ఎMం) <7 *R + ¢£. ఏంm7  
Úå అ��ంÔ ««పల 1T అ�J(w; ÎQ.

అbపక4న పmwయp ఏ· ÂT « i@Gన º´�¯ êTU అ#wం)P ఒక 7ట కంþ.టd « 
Þ, d r>O (w;. r¤BS ¢క , ¼తO K 67 @p,  # ±ం£� కదల¥Y#G ఇ#UVÏష~ iరక4 
అందÀ ఆ �ÜG ప# l´ం� #ద7 � ఉపకR SంlQ.
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CHAPTER 33 

మQస) �Ü ఉదయం ¢o ¢వK� ¨@» ]>G సంబం"ం�న ´ంp క��4� ప#« 
పYe Q ±q� Q. é£� నw ò7 Ö K �Q¥# MÇp fసం ఆ«�>O నw ÎÀ é7 òసd XN:న 
�టల# qQO  r>�ంb(w;.

" ఎ/:5 మనం ఏ �@« ఆ«�ం�( సమస.G స�½నం iరకక< trial and error 
# try X�.´." అప:)�& �Q¥�నw �8wpU అ#wం)P �మQ ³>�(w; ÎQ.Sగ� 
ఇద� Q �Y తమ దగ� Qనw jm# అనØÆ r+O  �Q¥(wQ ÎQ M( m( ">�# 
అప:)�& i@Gన jm# అనØÆ r>O (w;. ఉనwb, ంº త), ం", అత#G ఒక స@¼తO  
ఐº�. �#w uంట� అమ� «G ">¼l¥;. º=W అ�న êTU అPw 
�>O (w;. .apk êTU ఉ(w�, �( ల� సంబం"ం�నk అk. ఒక �@ ÂT Ý~ 
ఇమÁ# పmwయp దగ� ర Ý~ ">�(w;.అ~ ఇం�, T rZన �(U అPw ">�# 
ఇ(U{T r>O (w;. అPw ¾�  Þ, d « ఉనw³ &బ),  uంట� ఓ�~ అ�J(w�. xqT 
YpU « �Y u¨G ��;. ¼తO K ఏS క#Nంచడం ¢£. మ@ &¤ప)6b r+O  
ఉ(w;.

పక4� ఉనw అ¥p Zంù , పmwయp ఇద� À ÎQ ±ఖం u´»<వడం గమ#ంlQ. అM 
Ò@య+ K ఆ«�>O నw/:; క"´ంచడం ఎం£క# , /ôంW K ఊN@ [గపb, �# 
�>O (wQ. అM ��/ 3 గంట� గºlక వ�¥ం" ఆ కè ణం. ÎQ ±ఖం« లకè  ¦ట�  
బT  u´»నంత ఆనందం క#Nం�ం". uంట� " ఒక �@ �డంº " అ# N´l;. 
ఇద� À వ�¥ ÎQ దగ� ర �Q¥(wQ. "¦ళ¬ @�� �ÁంW ÞdU i@Gం" �d". అ(w;. 
ఇద� À op అ�. ÎQ X¾:" kనడం fసం ఎ£Q �>O (wQ.

అ/:; �Nంl;.

" ఇం£« ఉనw �(U అ#w xqT ¾�  Þ, d « ఉనw³. ఒక4 .apk êT �త7 ం ఇ(U{T r¤O  
A° వ�¥ం". &P అ" ¾�  Þ, d « ¢£ " అ(w;.

¦¹¬ద� @8 ¼"� K అరâ ం అ�నb,  ��Q.

సÏ ఆ �( ఏంm అ# ఇ(U{T rZ ��Q. uంట� ¦ళ¬ కళ¬ ±ం£ ఒక A° 
ప7 త.కè మ�ం". &� Ö ఆÙ &� ~U Mం) A° అ". పmwయp ఒక న�` నk`

" అం£« ఏం ఉం". ఏ�( ఒక A° # c.p rZ ఆ;�(wÏ· ?" అ# అ(w;.

" &£ పmwయp. "
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" ఈ A° µ� ¦ళ¬� ఏõ ´ంp ఉం" . ¾�  Þ, d « ¢# A° ఇ"" అ# ఓ�~ rZ 
�N>O (w;.

ఆ A° ఆడటం nద��m, క 6+ వde  అº»ం".

ÎQ G h.+ ఎ»@<�ం". ఇ/:; స;న 6+ వde  iరక4< ¦ళ¬G ఇంతక ±ం£ ��  
ఇ�¥న©,  మû¬ ఇ�¥న ¦ళ� ��Q. ఏS X�.M అ# ఆ«�ంచ �K;.uంట� 
పmwయp Ý~ M�4# , MÙ êTU �ంº ఆ ÂT « �ంº ఒక êT బయట� "�;. 
అం£«# cÖ f¯ బ),  6+ వde  # @�ÏW rZ, ÎQ G ఇl¥;.ఇదం� అ|.టప:)G 
ఇంf yం; గంట� అ�.ం". Ëం « అంద@8 అం£«� ఎక4C లb�4 iQ�Jంద# 
�త7 ం అ#NÞO ం".

M»~ అ�. A° ఆడటం nద��m, Q ¦v¬. �Û� ÎºL A° M� ఉం" 
అ". అసU� అం£« ¼తO K ��  iరకY#G ఎMం) Ä~U ¢£. ÎQ# మంద´�� మ# 
అ#N>O (w , ఎం£f అత# �ట Íద ÚK� q@ �దరడంµ Sగ� ఇద� À అత# 
ప#G అ;e  Xప:డం ¢£. ��/ ఒక 40 #Soల 6b ఎ£Q �Z , ప7 య¨wం� 
ఉ+Q మ(wQ అందÀ.ఇక l� f� Æ r�� ం అ# ÎQ అ��ంbండK పక4న 
క#Nం�ం" ఒక �!. ఓ�~ lW అ#. �ంü�  �క4K� , Sగ� ¾� యd lWU �Y 
క#Nంl�. ÎQ �>O (w;, KP �ంü�  ఏS ¢ద# అరâ ం అ�µం".

పక4� ఉనw అ¥p Zంù �త7 ం yÏ& అ# అ@�నంత ఆనంద పYe ;. Ý~ M�4# 
�Nంl;. ఇం£«� ¦ళ¬ కÛ.#]ష~ nతO ం జQqJం" అ(w;. ÎQ , 
పmwయp ఉ´G4 పº ��Q. అ/:; �Nంl; అ¥p Zంù తన kశ`Àపం,

" ÎQ #నw �ం� ( êTU G ��` VZన ఇం�´@~U @<d, É �ä� öWU ఓ�~ XÕ " 
అ(w;.

ÎQ ఓ�~ rZ M( m( అత# ±ం£ �m, ;.

yంºం)P ¨N: ÎQ , పmwయp � ఇద� @8 �Nంl; అ¥p Zంù. ఆ కè ణం ]+ �T` 
అ�న©, . ¦ళ¬ öWU « �రR @>, � �m� ;�నw ప7 ¨ �m ఆ lWU « ఉం". 
అంతక(w ఎ�4వK ఉం". f¯ MంA`Æ �Y కష, ®ం" ఏS ¢£. ఈ ఊ@G ఏ ¾Q 
�b, �(w� ఈð K� §´Z<Jం". ఎక4%క4డ �ంº మ�G� వ>O (w� nతO ం 
ఉం". uంట� ఆ jm nతO ం బయట� ¨మÁ# పmwయp # ఆBçంl; అ¥p Zంù. 
మ@ ¼ంత ¤/ 6b ప7 య¨wం� nతO ం ఆంY7 �¯ Ýలe d « ఆ A° êTU « ఉనw 
nతO ం lWU jm # �pU{ êT «G MA�; పmwయp.
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ఆనందంK ¦Q ±q� À ఒక@G ఒకv¬ zp cం¯ ఇ¿¥�(wQ. nట,  nద) 
అ/�ÁంW ఇM తన వల�  ÂW అ�నం£� ÎQ ఆనం�#G హ£� � ¢�. ఇక తన 
<Z, ంù కంఫdÁ అ��(w;. అం� క´Z S´టÌ �¯ ఆ1+ G u¹�  జ@»ం" nతO ం 
X6:Q.

అ� అక4డ &సO  op G qర�.; ÎQ. ÎQ ¾Q ఏ�త7 ం బయట� V#వ`�ంY 
nతO ం �� rZనb,  X/:�(w; అ¥p Zంù. మధ.« ఒక) yం; �Q�  �త7 ం 
పmwయp ¾Q k#:ం�ం". ««పల �T` rJన# ఆనందంK ఉ(w , తన� కPస 
q@O ం/ ఇవ`¢ద# 1T అ�.; ÎQ. �యంత7 ం ¦ళ¬G �నw P) kం£ ఇ�¥ ò� ౖW G 
పంNంrJ;. *దVÚ� rQ�నw ÎQ జ@»ం" nతO ం తన Ú+ G , �¯ ఆ1+ G XN: 
À° G బయ�BV;. మû¬ �Û� ØÙ.

ఒక �ద�  ]># �T` rZ(� అనw ఆనందం అత#w ఉG4@ [G4@ r>O (w, అసU� 
q@O ం/ బయట ఎMx ఉండ£. «పల �Y ఉండ� ? అ# ««పల ప7 çwం¿�(w;. 
#$#G జ@»ం" nతO ం ÚK� ఉ(w , ఎక4C ««పల అ�UW K ఉం". é£� నw జ@»ం" 
é7 òసd G Xå�ం ¢ అ# �pU అ�.;. ఏ��ం , �� �లల 6b �Q¥f¢# ఎöw 
�v�వ� ¦¹¬ద� @ దగ� ర yం; �Ü«�  �Ï¥>�(wQ. �� &సO  స<d,  ">�ం© ఎంత 
�ద�  ]># అ�( ఎM �T` rయగలö §�>fగ´K;. nతO ం Íద ఇiక మం� 
SpU¦ అ�భవం అ# తన� �� స@�  X/:�# À° G బయ�BV;.

ఇం¸Mx త`ర« తన# Ê7 #ంù G NలవY#G Zదâ ం అ¦`´ అ��ంÔ. �� �T` 
Xయ.# ¼#w ]> ల� బ>U« త�¿�ంÔ తన À° ఉనw బ>U �, ( దగ� ర "» గ"G 
rQ�(w;.
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CHAPTER 34 

అ" ) �ల.

అందÀ d. �p þ@O  rZ &T ôటdU fసం ఎ£Q �>O నw సమయం. &.ంప+ « ¾� + 
�ంWU V# ¦ళ¬ందÀ రకర&ల fQU«�  r@ [ð K ¨QqJ(wQ. ÎQ �మÁ"K À° 
# u]W rZ ò7 ం¯U అంద@8 ÚÕ X¾:Z అక4డక4Y ఉంÔ, తన� VవలZన &T fసం 
ఎ£Q �>O (w;. అత# మన>U Sగ� అంద@ క(w &Zంత తృNO  , &Zంత సం"గâ  
అవసP « �Q�<� ఉం".

ÎQ మన>U« ఉనw ఒ] ఒక4 u´¨, "వ. µ êనT సంవతUరం« �ద� K �m� j సమయం 
iరకక<వడం. "వ. తనµ �m� Yల# ప7 య¨wం�న/:డM�  ఏõ ఒక &రణం వలన ³Ï 
ప#« పº u¹� <¦´U వ�¥ం". #జంK "వ. తన# ¾7 SÞO ం�? ¢� ఎప:)8 తన# 
¤waJºK� �ÞO ం� కyp,  K Xప:¢;.

VJI v¬ "వ. µ �m� Yల# అ#N>O ం". &P , తనG &T r¤O  కW r>O ం". ఒf4�@ 
�¤Æ «� ÚK k>�4ంbం". ÚధK ఉంbం".

అM అ#Nం�న/:డM�  , sతన. XN:న �ట� �త7 ం qnO >O ంm�, " మన� VZ 
�),  ఉం© , మనం ఎక4º¸¹� ( మన" మనfసం uJ�4ంÔ వ>O ం" " అ#. 67 @p, É « 
వ�¥న డå లµ �నw �, d,  అ( కం�P Mం)" ఒక) �డ�మ# అ��(w; ÎQ. ఎంత 
ఉõ.గం rZ( ìంతK ఒక కం�P �), న ఆనందం ఎం£«! iరక£ క�. ÿK VYÖ 
అనwb,  " ఎవ@P qºe K నSÁ uళ¬� " అనw �ట� అత## ÚK &సO  క!$àష~ « 
�m, �. అMం) ఆ«చన«�  ±#» ఉంÔ� , ÎQ తన� VవలZన &T ôటd # 
సం6"ంl;. ఇంºయ~ M³రw)ంW �ంº xyp,  K తన 6త À° G వ�¥ం" ఆ 
ôటd.

uంట� u¹�  NIA « @<d,  rZ , ±ంñ uL¬;.

ఆ నగరం«# ¦�వరణం అత#G ¼తO . #$#G ðkతం« uనG4 ¨@» �¤O  ఇం)G ¨@» 
uళ¬Y#G �Y అడ7 + ఏ- ¢£ తన�. "వ. అ� ఒక మ#ø తప:. nతO ం Íద అత#µ 
6b 7qQ �త7 ) ¼తO K @�� W అ�న ¼=ùU ఉ(wQ. Ê7 #ంù ఇంld̂. nద) దశ« 
_గంK ��w+ � సంబం"ం�న ప� �>, � �m, Q. ÎQ G �Ù,  ³d తప: ఇMం)k 
అల¦b ¢�. అ#wం)« nదట ò�T అ�.;. (వల�  &£ అ# X/�మ# , 
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¨@» తన �తృ సంసP  G u¹¬<�ం అ# �Y అ��(w;. &P , �Ü �Ü8 ¦@ Ê7 #ంù 
« �ÇకT K Vb M;. అ/:j తన ðkతం«G ¼తO  u�qM వl¥; BVR.

అ/:; nదల�ం" ÎQ ðkతం«# అ£vత®న దశ. ���.º �P ��ంº 
ఇంºయ~ Ò Ŗ W ఏ@ంW K అత## �@¥న కè[� అk.

BVR వ�¥ VK� అంద@P క´Z అºK;

" ఏ@ంW K మనం X�.´Uన nద) ప# ఏం) ?"

ఒ¼4క4p¬ ఒf4 స�½న± X6:Q. " ఇన$ÏÁష~ ఇవ`డం ".

" ఇం& ?" అ# అంద@P అ;qJ(w; BVR.

&� >« &¤/ 6b #శ�బ� ం ఆవ@ం� ఉం" .

" Í« ఒ¼4క4p¬ ఒf4 môంW µ ఇక4º�& Âôp,  అ�.Q. ÍQ nట,  nదట 
§�>f¦´Uన kషయం మన ప# , ఇం�క XN:న ¦)« ఏ" &£. మన ప7 =త`ం 
మన� అప: XN:న m+4 # ఒక4 ఇనU{Wకè ~ �Y తప:�ంY accurate K #ర`@O ంచడం."

" అం© ?"

" అం©. ఒf4 �@ మన´w ఇంÓÏÁష~ ఇమÁంmQ. ఇంf�@ ఎవ@ö పb, �# 
రమÁంmQ. ఇంf�@ ఒకళ¬# ఇబ ం" �ట, Y#G 6� ం rయమంmQ. ఇంf�@ �రR @+,  # 
క�q« �ంº బయ)G రN:ంచY#G 6� ~ Xయ.మంmQ. మన¼r¥ ÄôంÇ� ఏ ప#G 
సంబం"ం�నk అ�( ఉం�¿¥. ¦)# ఎంత వర� X�.« అk �త7 ం þ@O  rZ 
Sగ� º6y, &ంWU G అప:Xప:డం. "

&� >« అందÀ ఆసGO K kంb(wQ.

BVR అ/:�క Ýü "Z ¦రంద@ ±ం£ �m, ;. 26 ఏళ�  GR తం () Ýü అ". ఒక 
<=>G ఒ&� లంచం ఇ>O నw Ýü.

BVR: ఇం£« ఉనw" ఎవ`Q Xప:ంº? అ(w;

అందÀ &¤/ ఆ«�ంlQ. ¦@« ఒకv¬ ¢� X6:;.

" �d ! అ" Vðú KంN # హత. rZన ఆ� Ýü "

BVR: uÌ q¯. మ@/:; ఈ Ýü# ఎం£� �N>O (w� Xప:ంº.

#శ�బ� ం.
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BVR: ఈ Ýü ఏ ప 7̈ క«! ప[� Ö &¢£. &�డ£ �Y. ఇ/:; Xప:ంº ఎం£�.

ÎQ ఆ Ýü� "కè ణంK గమ#>O (w;. ఆ Ýü« ఆ� ఒక &#¤, åT G లంచం 
ఇ�¥ం". 500 À6యల öb.

BVR : మన Bశ �ð ప7 ½# చ#<వY#G &రణం ఈ 500 À6యల లంచం. ఈ Ýü 
ఒక చ#<�న ఇంº� bj జరw´+,  ¸�V« i@Gం". అంత �ద�  Â�.@Ë« ఒ&� 
ఎMం) Xp ల� iర�4ంY , «ప´ స@4T �& uళ� గ´»ం" అం© అB &రణం.

అంద@8 ఆసGO  y), ం�ం".

BVR : #$#G మన ప# ఇక4j ఉంbం".

1. ఆ Ýü "�´Uన అవసరం V�ంY �డటం. అం© ±ంB ఆ� �, Wటð # 
qQO పట, డం

2. ఆ Ýü# ±ంB qQO పట, డం, బయట� V#వ`�ంY �డటం. Bశం పQ� 
ప7 పంచం ±ం£ <#వ`�ంY �డటం.

3. అస� ఆ Ýü బ),  Sగ� '7 ం È��TU # పZగట, డం.

ఇవPw r¤ ద±Á , §´k , సమయ +$@O  ఉనw ఉõ.గం ఇB.

+, %ంWU అంద@8 ఒక4 �@K మ¨ <�ం". ఇంత �నw kష�#w ఆ(; qQO  ప),  
ఉం© , ఈ6)G మన Bశం« ఆ(; koదం జరగ�ంY ఉంj" క� అ#Nం�ం" 
అంద@8. mNp # �Q+O  BVR �m� ;J(w;.

BVR : " ÍQ ÚK గమ#ం� ఉంmQ. ±ంñ « ఒక/:; ��� ఓ�~ K ఉంj". 
ఇ/:; ఎం£� ¢£? ¼#w ఊర� « మ�ల ¦v¬ సంవతUVల 6b ¼b, �# 
చం/�ంmQ. ఇ/:; ఆ ఊ@G u÷O  ఎMం) Bడవ� ఉండ� ? ¼#w 7ట�  qంY »@ 
þ@O K అ£/«G వr¥>O ం". ఎM ?"

అందÀ ఒకళ¬ ±�� ఒకv¬ �>�(wQ.

BVR : అB మన� �Û� మ�Gల� Y. ZkT సy`ంWU G , Ò Ŗ W ఏ@ంWU G 
���.ºG ఉంj Y అక4j ఉంbం". &మ~ �~ అంÔ ఉంm; " ఎy^ �£a 
సమస*Q ఎపefø అªS ఉంZ¢K=. మనం ఎవ�రం ఏ8 �యÅ@ అ#. &P , 
మనం ఆ«�ంr "Q ³ÏM ఉంbం". ఆ సమస.ల� ఎక4º �ంº ¼º �రÁ�ంW K 
�T` అ��L మనం º/¯ Xయ.గలం. �#G సంబం"ం�న kద.� ఇ/:; ÍQ 
�Q¥�# ఆచరణ«G �డ�Q.
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అందÀ ఆసGO K kంb(wQ.

BVR : &¢ð«�  చ£��నwb, K Í� ఉండ£. ప7 ¨ �Ü Í� ఉõ.గం« ఉనwంత ఒ Ö º 
ఉంbం". అMA , ÍQ X�.´Uన m>4� ఉంm�. ఒ¼4క4Ë ÍQ ఎM ���O Q 
అనw�# బ),  ÍQ @�� �ÁంW ¤, Ç �ంº బయట పడ�Q. ¢� , ఇక4j ఉంº<� 
ఇం)G uళ�Q. అ" qQO �b, �# ప#rయంº అ# Âలkl¥;.

upO  upO  అంద@ rJ«�  ఒక öWU N7 ంW అ�W ఇ�¥ పంNంl;. �ంü�  �నw �నw 
పÇTU , ¼ంత íయÌ ఉం". అక4º cస, T « ప;�# ÎQ చ£��ంÔ ఉ(w; ఆ 
/సO &#w.

ఆ /సO కం« ఇంº� « ఇప:)�& ఏ@ంW � ఎ£Q¼ంbనw ÄôంÇల q@ం� ప� 
kవV� ఉ(w�. అం£« ¼#w ±ఖ.®నk.

" �రR @>, ల q@ం� స�lరం rర³యడం "

" సÁ»� ంù ఉ#G బయట �ట, డం. సÁ»� ంù జ@A �V� ల# పZగట, డం "

" శతృ�ల f¯ # &R p Xయ.డం "

" S´టÌ � &¦´Uన 8లక ఇంÓÏÁష~ # పb, �Vవడం "

" ÂpU V¸WU # పZగట, డం "

" ��� ´ంpU # qQO పట, డం "

" 8లక®న GR SనTU # రహస.ంK అy+,  rZ , మన BJ#G ">� Vవడం "

" c.Gంù �ంº Bశ స�lV#w &6డటం "

" 8లక®న GR SనT ]>´w Z7 p Xయ.డం "

" Jస§  రహ�.ల# Bశం«� ఉంచడం "

" పV� Bశం« స�lరం rర³యడం "

" ఇంÓరÁర�  వ.వసP # $గR తO K #ర`aంచడం "

" Ò� పd ¤TU # &6డటం "

#$#G ఈ ప�లPw మన) X�.´. &P , అక4;నw Óy~ అêdU º6y, &ంW G , 
అంÚసడd ల� , RAW � , SలటÌ � ,CBI�, w° º6y, &ంW � అM ఆ� 
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ప�ల� సంబం"ం�న ¦@G అప:XN: /ôంW á~ «G వX¥�.´. ఇB ఇంºయ~ Ò Ŗ W 
ఏ@ంW ప# �Y.

ఆ /సO కం �వ@ ¾ð« ఇM ఉం".

మన¸/:5 q@O ం/ ఉండ£.

&P , చ@త7  nతO ం �¤O  మన వ"´న రహస. qQO � ఎöw ఉంm�.

ÎQG /సO కం nతO ం Íద న�¥న Ø~U అk. అB త�¿�ంÔ , &¤/ "వ. q@ం� 
ఆ«�+O  #ద7 <�;. ఉదయం #ద7  ¢�నప:) �ంº తన� VH| అ/�ÁంW µ 
yదâ ం Xయ.Y#G Zదâ ం అ�J(w;.
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CHAPTER 35 

Ò Ŗ W ఏ@ంW K Ê7 #ంù అంత >��K నడవటం ¢£. వ�¥న ఏ;q@« �ల �Üల 
తQ¦త, ]వలం 3 �త7 ) కం)!. rయగ´KQ. Sగ� ¦Q స`చ¨ందంK V° V° 
X¾:Z u¹� <�Q. ¦ళ¬ంద@P ¨@» ఇం�´@~U º6y, &ంW ల« �½రణ ®న 6త 
ఉõ.K«�  ఉంlQ. ÎQ µ 6b S»´<�న ¦ళ� « ఇంతక ±ం£ అత#G ప@చయం 
అ�న పmwయp , �రంÇ? అ� మల�û �త7 ) S»MQ.

ఒ¼4క4 Ê7 #ంù గºr ¼-�  ÎQ Vb �J(w;. &P , �నw సమస. ఏంటం©, �), న ఏ 
పÌకè «� ! nద) Vంp « V¢క<J(w;. అంద@క(w &సO  ¢W K� ప# అ�µం". 
ఒక ³ళ ఖంKQ పº ßందరK þ@O  r�� ం అ��ం© , అస� ÄôంÇ# þ@O  
rయ¢క<J(w;. అం£] �మÁ"K అ�( , ఇ�¥న m+4 # þ@O  Xయ.Y#G Ê7  
r>O (w;.

ఇంº� « ఐఏఎ+, IPS , Mం) Ê7 #ంùU « ఎM అ#w 7ట�  ¼ంత &లం ప# X�.�O � , 
Ò Ŗ W ఏ@ంW Ê7 #ంù అ/:; �Y ప� ±ఖ.®న 7ట�  ¦ళ¬ంద@P ప# దగ� Qంº 
�+O  �Q¥fవY#G అవ&శం ఇ�O Q. అవసర® ¦v¬ �Y ఆ� 67 @p, É « 
&Zంత _గ`�`మ.ం ">f¦´. ప7 >O తం ÎQ అం¯ f , ±q� Q Ê7 P ల� ±ంñ 
ఎ�d <�, e కస, °U ¦@ దగ� ర ¼ంత &లం ఉండమ# ఆరe dU వl¥�. అందÀ ఎ�d 
<d,  5.Ë G u÷�  ±ం£ BVR N´� ఇM అ(w;.

" Ò Ŗ W ఏ@ంW K ఎప:)8 ఒక kషయం మ@�<కంº. మనం nతO ం ప# Xయ.ం. ]వలం 
మనం X�.´Uన m+4É # �ర³Q�O ం. ఇంf �ట« X6:´ అం© , మనం nతO ం 
rయ¢± �Y. మనం ఒక �ద�  Ëం « _గం. ప" మం"µ క´Z ప# r¤O � ఏ�( 
�ధ.ం. మ@�<కంº " అ# XN: పంNంl;.

 

±ంñ «# ఛత7 ప¨ ç¦ð ఇంటÏwషనT ఎ�d <d,  « ±q� À క´Z 5.Ë G "KQ. 
అక4డ ఉనw కస, °U ఆ1సd oÙ అ¥p §�q ఆయ�. ఆయన క#Nంచడం, ÎQ G &సO  
ఊరటK అ#Nం�ం" . అ¥p ìంత ÇM�  >R &�ళం, §�q« �m� º స`చ¨®న 
§�q �స, �ట "Q క#N+O  ఉంbం". అం£] ఆయన §�q« ఎ/:; 
�m� º( బ�  u´»నb,  u´»<c, అయన X¾: సంగJ� kంb(w;.
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అంద@P ">¸¹�  ఇSÁAR ష~ ¦@ దగ� ర ��¥Ñm, Q. పV� Bశం �ంº ఇంº� G వr¥ 
¦@G ఇక4j �వ@ �@K పÌకè  ఉంbం". ప7 పంచం« ప7 " Bశం« �Y అ;q 
�), న/:; , ఇM ఆ Bశ/ ఇSAR ష~ ¦@# క´Z G� యy~U ">�(w] ¦@ 
©_గం«G అ�మ¨�O Q . ¢� , అక4º �ంj u�కG ఫ� �W ఎG4ం� పంN�O Q.

అక4డ వ�¥న పV� Bశ>O ల# , అMA లAÇ Xp « క#Nం�న అ��(స:ద/ 
వ>O ��నw వ.�O ల� ప7 çw>O (wQ. ±ఖ.ంK Þ�´� �ంº , ఆ�7 క~ "ర/ BJల 
�ంº డ7 ùU , గT$ �ంº mpU ¢# వ>O �� , అ�@& �ంº ఎô&, W#pU # అక4j qQO  
ప),  ÒÆ r�O Q. అవసర®న/:; అy+,  r�O Q.

ÎQ ,Sగ� ±q� À అక4º ఆ1సర�  పక4న �Q¥# �>O (wQ. ¦Q ఎM ప7 çw>O (w� , 
ఎM ఎ£) ¦@# qQO  ప;J(w� �>O (wQ. రహస.ంK వ>O � ">¼�¥ , ¢వ# 
అబదâ ం X¾: ¦ళ¬ î+ � ఎM ఉంmL అ¥p kవ@>O (w;. #జంK� ¦ళ¬# 
�>O ం© &À, ~ Z#�« నbM�  అ#N>O (wQ. Z»yb�  , ÂT Ý��  అM ÒÆ 
అ�<c వ>O (w�. ±q� @8 &సO  న�` వÞO ం" &P , అ" ఎంత Ò@య+ సంగµ 
qQO � వ�¥ /ôంW K ఉంb(wQ. nద) �Ü nతO ం అM కస, °U ¦Q r>O నw 
రకర&ల ప�ల# గమ#+O  గº6Q.

�Ü þరO�.క upO  కస, °U oÙ అ¥p # అºK; ÎQ

" �Ü ఎంత సర� ఇM ÒÆ అ�Jం" �d ?"

" ఎంత అ�Jం" అ��ంb(w� ?"

ÎQ , Sగ� ఇద� À [క4 nహం ³JQ.

" ఒక �ÜG ఇంº� « ��/K 15 fb�  �ంº 100 fట�  À6యల k�sన ��� 
అM పb, బº<Jం" ?"

yండవ �Ü , వ�¥న ±q� @# �Y అక4º అ�&Qలµ క´Z ప# Xయ.Y#G 
/ర��ంlQ. ±ఖ.ంK పmwయp # కస, °U ఆ1సd �"@ #లబº ప7 çwంr ప#« 
�m, Q. kనK� జంG( , " Ïé:£� నw ఇంత క(w �ద�  అ/�ÁంWU X�.´U వ>O ం"" అ# 
qQO  rJQ. #లబº #నw) ఆ1సర� M ప7 శw� సం�>O (w; పmwయp. అత#µ 6© 
ÎQ # �Y �ల:d K ఉంlQ. �రంÇ? # �త7 ం బయట అ��(స:ద వ.�O ల� , 
కద´కల� q@ం� qQO  పట, మ# పంNంlQ. 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�రంÇ? మ� ఆ1సd µ 6b u¹�  , ఒ¼4క4v¬ ఎM ఉంm� ఆ ఆ1సd XåJండK 
kంb(w;. ÎQ ,పmwయp ఇ�¥న Ú.ù ల« ��న >ంకం X �́ ంచ# వ>O �ల# qQO  
ప),  అప:XåJ(w;. అM [ð K ప# న;ÞO ం". అPw �నw �నw సÁqTe  x¯U. Ëం 
« అంద@8 Hd K� ఉం". ఎవx( i@G Úqం" అనw కZµ వ�¥న ¦ళ¬# ఇం& 
$గR తO K u¨G u¨G పంN>O (wQ.

ÎQ �Y Ê7 #ంù « r@న �Ü �ంº తన �రÓరÁ~U డT K ఉండటం qnO �¥ ««పల 
&Zంత º�7 ష~ # అ�భk>O (w;. "ఎM<( ఇ¦ళ ఒక rప# పm, ´UంB" అ��# 
ఆK;. అ/:j ఎ£QK ఒక ið@య~ అత� వ�¥ #లబYe ;. అత# ±ఖం« 
iంగతనం r¤ ¦ళ¬ కళ ÚK ఉ), ప;µం". Îº uన&ల '7 ° aస, Ì పm, ´ 
అ��(wQ. ÎQ lM ¤/ అత# Úù # అత# దగ� ర వ>O �ల# అ#wం)P Xp rZ 
��;. నమÁకం lలక �నX ~ « Sగ� ఆ1సdU # , పmwయp # �Y N´� 
u¨Gంl;. అత# కళ¬«G �¤O  ఎం£� నమÁకం �దరడం ¢£? అ# ««పల 
అ��ంÔ Ê7  r>O (w;. ఎక4Y ఏ" iరక¢£ ÎQ G. ఎ£QK ఉనw పmwయp �త7 ం 
�ట«�  �మÁ"K అత## m7 ( r�;. ఆ ið@య~ �ట«�  ఎక4C Y క#NÞO ం" 
అ# అత� �Y X6:;.

ÎQ అక4;నw ఆ1సdU అంద@P ఒN:ం� ఆ ið@య~ U+ fZ ��; , ఏS 
iరక¢£. ఇM అంద@ ±ం£ బకV అ�<�ననw క�¥ వ�¥ం" ÎQ G. ఈ«పల 
పmwయp ]Z ��;. పmwయp Zం/T K అత#]Z �Z ,

" ఇంº� « Í� ò7 ం¯U ఉ(wV �d " అ# ఇం1� Ö « అºK; .

అ�� అ# వ�¥ం" స�½నం.

" ఎవQ ? ఎక4;ంmQ ?"

" లfw « ... #@$@#$@ "  

అ# X6:; ið@య~.

"ఒక �@ ¦ళ¬µ &T rZ �m� ºంచంº " అ(w; పmwయp.

ÎQ , అ¥p , Sగ� �, Ù Ýక+ అం� పmwయp Íద �),  �>O (wQ.

ఆ ið@య~ ఒక4 కè ణం ఆ«�ం�, Ý~ "Z

" Z`� ఆÙ అ�é�ం" " అ(w;.

Page �  of �120 209



" పÏ� £ ! �� Äర̂d ఇ�O � " అ(w; పmwయp.

" (" అ#w N~U µ Äd̂ అవ`£ "

 

Sగ� అంద@8 ఈ Ý~ kషయం« అ��నం �@»<�ం".

" ఒక4 �@ Í Ý~ ఇవ`ంº " అ# అºK; పmwయp.

¼ంత ¤/ ¦దన జ@Kక Ý~ ఇl¥; ið@య~. ఇప:)] అత## �త7  aంసల 6� 
rZనb,  ôక4. " అ¥p G �Y Nల�  ¦ళ� � అప: X6:ం . ఏమ�Jం"V అనw భయం 
ఉం" ««పల " 

అ/:; Ý~ M�4# , ఆ Ý~ # ఓ�~ r�; పmwయp. �డm#G అం� (రÁT K 
అ#NÞO ం". &P uనG4 ¨N: ÚటÌ ఉనw 7ట �Nంl;. వ$7 ల ÚpU. స@K�  , ÚటÌ 
అంత /Ü« ఉం". ¦)# �Zన uంట� కv¬ �ద� k rZ దగ� @G వl¥; అ¥p. «ప´ 
పb, ¸L¬; �Z, ంù Xయ.Y#G.

ið@య~ ఏ;/ nహం �),  � Ö  Íద ఉనw Üb,  ¡�4ంb(w;.

" ఎM qQO పm, ú?" అ# అºK; ÎQ.

"ఇం�క �ంº �>O (w . (రÁT K� క#N>O (w; &P , À° « అంద@8 Îº8 
ఎక4C Y క#NÞO ం". అM lM ¤/ ఆ«�ంlక qnO �¥ం". ÎCక4j ఎవ`@8 Ý~ 
Xయ.డం ¢£. Sగ� అందÀ ఏõM Ý~ �m� ;J(wQ?" నÎ~ XN:న �టల� 
"మÁ ¨@»<�ం" ÎQ G. 

 

"ఈ &సO  ప# పట, ¢క<�� , �~U అ�.�" అనw అవ�న _రం ÎQ మన>U« 
¡�µం". &P , Ëం వd4 �`V� ఏ�( అ�Jం" అనw" nద) �@ ÎQ G అక4డ 
Hధ పºం". ðkతం« ఇ¦ళ ఒక4© �Ü &£ క� అ# అ��(w; .
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CHAPTER 36 

ÎQ G Ê7 #ంù « r@నప:) �ంº ºజ6:�ంW అవ`డం ప@6) అ�é�ం". 
±ఖ.ంK ప7 ¨ ªం¯ «! అయ.KQ M+,  Vంకd K బయటG వ>O ండటం ఒక రక®న 
ఇబ ం" K� అ#NÞO ం". &P , nద) �@ అత� ఉõ.గం« ఉనw/:; Ëం వd4 
k�వ §�>fగ´K;.

ఇం& 3 �Ü¢ ఇక4డ ఉంm�, ఈ«పల ఏS X�.´? ఒక4ట(w �ద�  &.� # పm, ´ అ# 
అ��ంÔ, é£� నw �ంº జ@»ం" SP öWU V>�ంb(w;. ఇM ఒంట@K Â, W+ # 
">�ంÔ �Q¥ం©, �దర£. ఎవ;( X6:´. ఈ Êం « ఎవ@G X¾O  మన>G 
ప7 JంతంK ఉంbం"? అం£], "వ. G &T r�;. ఈ మధ.న Ý~ త�4వ �m� ºన 
"వ. , ఒక4 @ంù ¸ Ý~ ఎ Ö ం".

" qQO (w� అస� ?"

" Ä! �³` X6:´ ఆ �ట. అస� Ý~ ఎతO ం" ��` "

" �Ì ÎQ. $. �నX ~U అÚ . ßందరK ఉõ.గం« rV´. ఎ�4వ �Ü� �û K క#N¤O  
�¹�  Mల nద� �డ�Q ఇంü�  "

" ఓf ¸ అÚ . &P lM S+ అ�నb,  అ#Nం�ం""

" Í Ô "

ఆ �ట kనK� ÎQ G Ç�`న 67 ణం ¢� వ�¥నb,  అ�.ం". ఏంü ఈ అ�Á�� 
అ��(w; ««పల. ఒక4 Âకం¯ "వ. ఐ లú y అ# X/�మ#Nం�ం". uంట� 
కంü7 T r>�# �ట«�  పYe ;.

" "వ. ��, వT K ��క) Xప:¢£"

" ఏంü ?" అ# lM &.ÜవT K అ�Zం".

ÎQ ఒక4 కè ణం ఏS X6:« అరâ ం &క ఆ«చన« పYe ;. ¾7 మ kషయం X/�� Q£� , 
$å kషయం అస� Q£� . ఏS X6:´ ఇ/:5 అ��(w;.

కPసం ఇక4డ $. అ# Xå�ం అ# �pU అ�.;.

" �� కస, °U « �ంపరÌ K $. « rV� "

" ఓ ® K¯. (¸ం£� Xప:¢£."
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"వ. BంJ« స;VWÆ క(w , ఇM హd,  అ�నb,  క#NÞO ం".

" &£ "వ., ఒక ³ళ ( <Z, ంù కన$dÁ అ� Xå�ం అ��(w. అం£] ఆK "

" ఇ?U ఒ]. ఇంత� ఏS $. "

" ఇSAR ష~ « /బd º6y, &ంW అÚ  "

" fÁ . మû¬ అక4డ �Y అB ఉõ.గ� "

అM &¤/ �m� ;c uvO ండK మధ.« X6:;.

" ఇక4డ నచ¥©� £ "వ."

"వ. G ఒక4 కè ణం అరâ ం &¢£.

" ఏS నచ¥©� £ ?"

" ఇక4డ వd4 స@K�  Xయ.¢క<J(w. ఇ�¥న my� WU ఏk þ@O  Xయ.¢క<J(w "

" ¼తO « ఎవ@'( అM� ఉంbం" క� ÎQ. �Q`క4º] &£. �'( అం "

" &P , ఎం£f ÚK º�7 ZUంù K� అ#NÞO ం" "

" ఒక) X6O  ÎQ"

" ఏ�( ఒక #ర2యం ">�ం© �# ÍB ఉం;. �u`ంత త�4వ môం�¯ అ�(, 
±ం£] uLO � "

ÎQ /ôంW K kంb(w;.

" Îల� పక4న ¦ళ¬ �T: ">�# uv¬. అం &P , (వ¢�  ఏ" అవ`డం ¢£ 
అ��ంÔ Êం ³+,  r>f�"

"వ. XN:న �ట� Ý~ �©, �క �Y �Q ·qJ(w�. %Z, P అం© ఇB�·. 
�� ఇక4j ఉంYల# "వ. rత XN:ం�నb,  ఉం" అ��(w;.

ఆ ఆ«చన«µ� ప;�# మQస) �Ü 5.Ë G వl¥;. ఎప:)M� ÎQ �´:ంù ప# 
&¤/ , బయట ఎ�d <d,  &��  « &¤/ ప# rZ వl¥;. Ê7  r>O (w; &P , �ద� K 
>Á»� ంù , mpU ఎగ³త వ>O �� KP ఏ- పb, f¢క<�Q. "#నw) కం© ద@ద7 ంK 
ఉం" ఈ �Ü " అ# మన>« అ��(w;. అM� వ�¥ À° « �లబº ప;�(w;. 
Û¯ అసU� Ú¢£. "వ. �ం� &T వ�¥( Np Xయ.¢£ ÎQ. అంత Û¯ ఆÙ « 
ఉ(w;.
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�వ@ �Ü వd4 G వl¥;. అ¥p G º6y, &ంW అప:XN:న ఇం¼క ప# , వ�¥న ¦@ 
�V$yÁ~U �Q4� ³Z ÿ ¦@G పంపడం. ÎQ G §�q ¦; &బ),  N´� అత# 
పV$yÁ~U ఎంత Îp K ఉంõ X6:;. ఇ¦ళ Ê7  XÕ ��� ం అ(w;.

ÎQ �Y పb, దలK #లబº XGంù Xయ.Y#G Sగ� ఆ1సర� µ ఉ(w;. ఆ³J#w 
ఎ),  ప@ZP J«�  బయట� V#వ`�డ£. ఆM r¤O  వd4 ఎòp,  అ�Jం" అ# ÎQ G 
§�>. అం£] �ల� K ఒ¼4క4@# Xp r>O (w;. అ/:j ÂT G &T r�; పmwయp. 
బయట వ�¥న 6ÂంజdU # గమ#ంr ప#« పYe ; అత�.

" ÎQ అక4డ ఒక [7 )Ö ఆ� , I�  %7 + « వ�¥ ఉంbం" �; " అ(w;.

" c ��� "

" ఆ అ�Á� ఇం�క �ంº /ôంW K ఎ�d <d,  « iంగ �/� �+O  
ఎవ@fస· ఎ£Q �ÞO ం""

పmwయp G అ��నం వ�¥ం" అం© , అ" #జం అ�. ఉంbం". వ�¥న &సO  Êం « 
వd4 # అంత Ò:¯ K �Q¥�ం" అత� �త7 ).

ÎQ G my� W i@Gం". �#µ 6b కyp,  K అత� ఉనw Fంటd దగ� ర� వ�¥ం" ఆ 
[7 )Ö yవ¨.

ప7 శw� సం�+O  అ;qJ(wQ. #$#G [7 )Ö అ�Á� ఎMం) ÑQ� ¢�ంY 
X/:�ంÔ <µం".

ÎQ G �త7 ం ఆ అ�Á� �టల Íద q@ �దరడం ¢£. ఎం£కం©, lM మం" 
iంగల దగ� ర �Zన Û�ంWU ఆ� ప7 వరO న« క#N>O నw�. ఏ�( �m� డK� 
��� [గపట, డం, తల uనG4 ">fవడం ¢� ఒక అ;q uనG4 <వడం ఇMం)k 
r+O  వÞO ం". అం£] ÎQ G అ��నం "రడం ¢£.

" ఒక �@ Í లAÆ Xp rt¿¥K " అ# అºK;.

ఓ�~ rZ ఒక) తQ¦త ఒక వ>O � ">O (w;. బట, � ఒక రక®న º×~ « ఉ(w�.

" Í� ఈ Â, ౖT బట, � ఇష, � ?" అ# అºK;.

" అ�� ?" అ# ఒక4 �@ క"´ XN:ం".

తQ¦త అ;qన X�. �),  ��;. �Û�K +W ]+ XGంù « �),  ��;. 
ఎక4Y ఎMం) వ>O �� క#Nంచ¢£. #జంK� ఎMం)k iరకడం ¢£. ÎQ G ఈ 
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�@ �Y ఆJ భంగం అవ`డం �యం అ# §�ÞO ం". &P , ఎక4C ఆ అ�Á� Íద 
q@ �దరడం ¢£.

Sగ� ¤waJలµ �Y ఒక �@ �m� º ��;. కస, °U « ప7 పంచ¦.పO ంK ఉనw 
ÀT ఏం) అం© ? బల®న �కè àం ¢�ంY , క�$ష~ ¢�ంY ప7 �r�ల� ఇబ ం" 
�ట, �డ£. lM �ద�  �రం, ÿK BJల మధ.« Bడవల� &రణం అ�Jం".

అక4ºµ ఆ అ�Á� ¾øయ~U �Y త»� <�ం". [7 )Ö ఎంబÒ G తప:�ంY @<d,  
r�O �. î+ åp « �Y Í q@ం� V�O � అ# భయ�), ం". ఆ�# ఎM<( ఓ�@¥ 
పంNంX�.ల# Sగ� �, Ù Xప:డంµ ÎQ ఇ" తమ 5.Ë అ# ఆ�� సం$�l 
ఇ¿¥�(w;.

అం� సQ� �# ఆ� బయట� uళ� డం nద��), ం". ÎQ G ఇం& నమÁకం �దరడం 
¢£. �, Ù nతO ం Sగ� ¦ళ¬# ఇంÂ:p,  r¤ ప#« పYe Q. అ/:; nదల�.ం" 
6W , ÎQ G. ఆ బట, ల�, ఆ Úù ఉనw బQ�G సంబంధం ¢£. ఎం£� ?

uంట� "వ. G Ý~ r�;. ఆ అ�Á� Úù సQ� �ంüం". కస, °U ¦v¬ �T: r>O ం© 
fపంK వద� # అం". ఇంf 3 #So«�  u¹¬<Jం" అ��ంట.

ఈ «ప¢ , ÎQ &T "వ. ఎ Ö ం".

" "వ. "

" c ఏం) X/: "

" ఒక4 �నw 6W ! ¾� + Xప:¦ "

" qºG ÓS= µ uvO (w . &సO  ఆq " అ�Z Ý~ �©, Zం".

మû¬ Ý~ r�;. ఈ �@ "వ. ఎతO ¢£.

ÎQ Üb,  ÿG ¡�4(w;. అక4డ [7 )Ö yవ¨ 6.Gంù అ�<వ�¥ం".

"వ. �ంº &T వ�¥ం".

" ఏం) X/: ßందరK" అం k>QK అం".

" ఇ/:; అ�Á�� Ôd G u÷O  , ఎMం) బట, � ">¸LO Q"

" ఇ/:%ం£� ఆ fశ~ ."" º6y, &ంW ప#G &¦´. X6:¦ "

"వ. రకర&ల అష~U ఇ�¥ం".
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" అం &P , ఒ] రక®న %7 ÂU+ అ�Á�� ">� VQ క� Ôd G " అ# ÎQ 
ప7 çwంచK

" ఏ అ�Á� అM ·öüన+ K ఉండ£ ÎQ " అం" "వ.

ÎQ G బT  u´»ం".

uంట� ఆ అ�Á� దగ� @G uL¬;. ఆ� N�¥ fపం Íద ఉం". ఆ¥p �d ఆ�� �Ì 
X/O (w;. ÎQ uళ� డం uళ� డ).

" ÍQ &¤/ ఉంY´U వ>O ం"" అ# అ(w;.

�బ G ఆ� fపం ¡pU G u¹¬<�ం". ÎQ మన> «పల 1´ంù ఏం) అం© " ఒక పక4న 
�� ఒక4) �Y స@K�  Xయ.¢క<�ననw î7 ¤, ష~ క#NÞO ం". ఒక ³ళ ఈ అ�Á� 
దగ� ర >Á»� eంù � సంబం�ం� ఏ- iరక4< , �� ఇక ఈ ¸Ìd #ఇక4ºµ ఆ6´U 
వ>O ం". పb, f¦´ , ¢� ఉõ.గం ���.´.ఏõ ఒక) అ�Jం". " అ��(w;.

పక4�నw ¢È ఎం6� Õ స@� # ఒక �@ రమÁ# N´l;. Úù ఓ�~ rZ �డమ# 
X6:;. స@� �ల� K �ÞO ం".

" �నº»ం" %7 + # �డమ#. Úù &£ )డం " అ(w;.

uంట� ఆ� బట, ల# �Z ,

" అPw ఒ] రక®న బట, � §¿¥�(wQ ?"అ# [7 )షd # అº»ం". �బ G [7 )షd న ఒక4 
కè ణం fపం é�. , �నX ~ వ�¥ం". ఆ� î+ « �QJనw 1´ంùU బ),  ఏõ iరకHµం" 
అనw 1´ంù ÎQ G క´»ం".

షd,  # lM ¤/ �Z , ఏS పb, �ంmం V Úå అ# అ��(w; ÎQ. స@� �Y 
ఏS iరక¢£ అ# XN:ం".

ÎQ G అప:)క/:; ఒక క§O ర §N:ం�. qంÈ� ��,  7ట ఉనw SºT Ø~ ( 6� ¸W ) # 
గమ#ంl;. అక4డ �ల� K క§O ర �),  కW r�;. �#«పల ఉ(w�, êబd �V�, 
§ల�  §ల� # ఆ&రం« �Û�క(w మందంK . Eరం �ంº �¤O  అk అ#w �V«�  
క´Z<|³. ఆ మంద/ �V#w Mqc ఉం� వ+O � ఉం". ">O (w; ÎQ 
�మÁ"K ఆ �V#w. ప7 ¨ q&4 « అM !� మధ.« êబd �`V� క´Z<� 
ఉ(w�.

క§O ర µ ఒక అం¿ దగ� ర ఆ �V#w కW r�;. అం© , అం£«# �ంº §ల� # «డd 
బయట పºం". �>, � పంN¤O  అ" ¼'~. ÎQ G nట,  nద) �@ ఒక ]> Z7 p rZన 
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ఆనందం ఎM ఉంbంõ §´Zం". nతO ం క´N 10 ]ðల ¼'~ ఇంº�G ఆ బట, «�  
సÁqT r>O నwb,  అరâ ం అ�.ం". ��/K 20 fట�  À6యల సQ� �©, >�(wQ. 
ఆ� # ×� « G ">¸¹� <�Q.

Ê7 #ంù « nట,  nద) �@ *�/ # �Zన ఆనందం « ÎQ త[  ఉ[ <�;. ఇక 
>Á»� ంù � సంబం"ం�న Ê7 #ంù �వ@ �Ü ఆనందంK þ@O  r>�(wQ అందÀ. అ¥p 
అ� , Î@µ �Q¥# సÁ»� ంù � సంబం"ం�న ప� అ�భ¦� ÎQ µ పం¿�(w;.

తQ¦¨ �Ü �ంº ఎMం) m>4� ఇ�O � అ# ఆ«�+O  ప;�(w; ÎQ.
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CHAPTER 37 

&Q "»న ÎQ # X�. పb, �# ">¸¹� <�; VYÖ. ¤, ష~ G పక4న ఉనw సం£ల 
qంY... &¤ప) 6b ;¢` m7 p పక4న నºNంl;. Ê7 #ంù « _గంK Àb�  
qQO �b, fవడం ÚK అల¦b అవ`డంµ అ#w qQO � గమ#>O (w; ÎQ. ��/ 
ఒక G«ÍటQ ;¢` m7 p s/ నడవK వ�¥ం" ఒక �నw [7 ¯̂ Gంద &�వ. ఆ &�వ� ఒక 
Ûల &సO  Eరం ప7 �rంlక క#Nం�ం" ఒక J/: ప), న m7 pU ఉనw �ర� ం. అb 
s/ ;� ప7 �[� #´�<� lM ఏళ¬�ం" అ# అరâ ం అ�.ం" ÎÀG. 
 

ఆ m7 p Í£K న;¿�# upO  ఒక �నw [ é ంù s/ ">¸L� ; ÎQ#. అ" ఒక 
[7 Ëషర�  &లం () భవనం. ఒక() ;¢` ¤, ష~ ఏ· అ# అ��నం వ�¥ం". ఇB ఒక 
kంత అ� ÎQ G స@¼తO  kంత �Nంl; VYÖ.. ఆ బంK�  «ప´G ">¸L� ;. 
£±Á ¦సన. ఇక4ºG ఎం£� ">� వl¥ú అ# ఆºA«పల, మ� ప# r�;. ఒక 
సనw# À° « �b�  GందG ఉ(w�. "గమ(w; ÎQ #. ÂT « ØW ఆ~ r>�# 
"K;. పక4న ఉనw Z`� ఒక) �&4; VYÖ. ఒక 6త &లం () బT  ఒక) u´»ం". 
ఆశ¥ర.ం!! 
 

ఒక ;¢` ¾� W Óరం క#Nం�ం". అండd kR ం¯ ;¢`. దJÚ� �K ఒక4 మ#ø �Y 
అక4ºG V�ంY ఉం© ఎM ఉంbంõ అM� ఉం" అ". ¾� W Óరం, ;¢` m7 p, Mడ� 
�´<�న )¸W I?, ద�.ల ¤, ష~ అ# Xప:Y#G ప&4 స@<Jం" ఆ ¤, ష~. 
కPసం 40 GR తం nద��),  ఏõ &రణం వల�  వ"¢Zన /Vతన ¤, ష~ ఇ". ఆ«చన«�  
S»´ ఉనw ÎQ G =జం Íద ఒక X�. పºం". 
 

ఒక4 కè ణం ఉ´G4పº ��;. ఎ£QK é7 òసd BÑంద7 . VYÖ # , BÑంద7  �d # 
lM �Üల తQ¦త ఎ·షనT అ�.; ÎQ.

" ఎM ఉ(w� ® ÚÕ "

" Úq(w� �d .... "

" ÚK rంÆ క#NÞO ం" .... " అ�Z BZంద7  VYÖ ]Z ��;.

VYÖ , " అ��! ఇంతక ±ం£ ఒం» #లబj¦;. ��w+ Ê7 #ంù ÚK ఎG4నb, ం" " 
అ(w;.
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ÎQ ««పల �నwK న�`�(w;. uంట� అస� ఎం£� N´lQ అనw ఒ@ÇనT 
ఎ¸UVWష~ ఒక) ఇవ`K

" ఎం£� N´NంlQ అ# క� P ప7 శw "

ÎQ అ�� అనwb,  తల ఊ6;.

" �Û�K అ� ఆ1+ దగ� � , మnక 7టö #�w కలQ¿¥ ÎQ. &P , ఈ ¾� + G 
N´Nం� �m� డm#G ఒక &రణం ఉం" "

ఏం) అ# ÎQ అºA «ప¢

" #�w ఏ@ంW K ">fవY#G &రణం ఎవ� §�� " , మû¬ nద) ¼�¥ ¼శ¥~ 
r>O (w; ఏంm7  అ# ఆ«చన« పYe ; ÎQ.

" రk �d !"

ఆ ఒక4 �ట అం© l� ÎQ # ¼#w #Soల 6b �Û� మ#ø# Xయ.డం 
కష, ®<Jం". తన ðk�#w మ�/ ¨N:న మ#ø ��.

ఈ«పల VYÖ అం£�#

" ÎQ .......... . #�wక) అ;q�ం , +)K స�½నం X/: "

" X6O � ! &P రk �d వల�  �� rరY#G &రణం ఏం) ?"

" అ" P� తప:క ఆనUd r�O ± . ±ం£ �Q`క) X/: "

é7 òసd BZంద7  క�గ r>�#

" ÎQ ! రk �d చ#<| ±ం£ &P, ఆ మధ.« &P , ఏ®( kషయం చ@¥ంlY ?"

ÎQ ఆ«చన« పYe ;.

" ÎQ �చ�ంY X/: "

" ¢£ �d ! qQO  §¿¥�ంb(w� .. (� §´Zనంత వర� ఆయన అPw Í� ఇంతక 
±ం£ §´Zన kష�ల q@ంr �m� YQ"

BZంద7  �d Z»yW u´»ం� �qJ(w;. పక4� u¹� . ఆయన ±ఖం « ఏõ ఒక 
క#Nంచ# �నX ~.

"¢£ ÎQ! అస� � దగ� ర VవY#G ±ం£ P� XN:న ¦)« ఏ�( Z»w�¸ంW K 
X6:Y "
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ÎQ ఆ«చన«�  పYe ;.

అ/:; qQO � వ�¥ం" అత#G " �d ! ఒక kషయం". VYÖ , BZంద7  ఒక4 కè ణం ÎQ 
s/ ��Q. Í దగ� రG Vక±ం£ Y.ం ¾�Jం" అ# X6:Q �d. " ఏ Y.ం ?"

" (KQ̂న �గd Y.ం "

VYÖ అºK; " ఇం& ఏS X6:Q ÎQ "

" అంతక Sం� ఇం¼క4 �ట �Y Xప:¢£. ఏ· �d . �� �Y అడగ¢£ "

ఆ 6తబºన ;¢` ¤, ష~ ¾� W Óరం ÿ &¤/ #శ�బ� ం ఆవ@ం�ం". అ/:డ(w; BZంద7  
�d,

" ఐ P] ఆ ప# �Y అప:X6:;. ÎQ , Ï¾ *దVÚ� ఆ1+ �ంº @¸`+,  ôటd 
�డ��. అŷంW K ��` ZË G వX¥Õ. �ద�  ప# ఉం" Pµ ఇ/:;. ఒక ¦రం �µ 
6b ఉం;£� &P"

" అస� ఏ ప# Íద �d "

VYÖ మధ.« కలగr>�(w;

" (KQ̂న �గd Yం q@ంr "

" ఈ మధ.� �రR @+,  ఒక; ఎ 4ంటd « <�;. &P , ¦º Úù �Zన/:; i@Gన 
nñT , M( m( Îట#wం) �ంº ">�నw jm �`V అరâ ం అ�.ం" ఒక4© 
(KQ̂న �గd # త`ర« ¾¢¥�O ర# , అ�Mö (� అరâ ం &వడం ¢£. �³`®( 
ప), ¤O  �ద�  jంజd # ఆNన ¦v¬ అ��ం " 

అ/:; u´»ం" బ�  ÎQ G, �� Îళ¬ంద@8 ప@చయం అవ`Y#G ±ం£ రk �d 
XN:న (KQ̂న �గd Y.° q@ం�న �ట� qnO l¥�. ఒక పక4న "వ. ఎ�� ంº 
వÞO ం", మnక పక4న అŷంW K �� *దVÚ� G uL� ´U వ�¥ం". ఈ �@ �Y 
కలవక< అ´»ందం© ఏం) ప@ZP ¨. ఇM అ��ంÔ మన>« మధన ప;Jనw ÎQ 
మû¬ Ú+ BZంద7  �ట� kనపYe �. �బ G మû¬ �Û� 5.Ë «G వl¥;.
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" �d ! ఆ �ట Ý~ « XN:( వr¥ ¦º# .. &P , ఈ V 7̈  þట ఎం£� N´NంlQ 
అస� "

" కyp,  K � ప7 శw అºK� " అ# జ¦å ఇl¥; é7 òసd BZంద7

" ఇ" ±ంñ « 4 దJÚ� ల GR ంద� గవరw�ంW Ò Ŗ W ఏ@PU RAW &ర.కM6ల fసం 
nద��),  వ"¢Zన 67 @p, . అప:) ప7 ½# nVÌ̂ BJÕ G RAW అం© ఆసGO  ఉంj" 
&£. ÿK 6G�O ~ ప7 ½#G §´య�ంY మన M�lQల q@ం� ఒక �@ aంW 
r�; �Y. అత� Vక ±ంB ఇక4డ ఒక అండd kR ం¯ �ట`d4 MK RAW fసం 
ÚంZ నగరం « ఏV:b rJQ. &P, అత# �బ G þ@O K పడక ఎ]4Zం" ఈ 67 @p, . 
ఇక4j Bశం n�O #G గర` &రణ®న Ò Ŗ W ఏ@ంWU ఎంµ మం" ప# rJQ.P� 
భkష.JO « B#'( ఉపLగ ప;Jం" అ# ఈ 67 ం�#G ">�వl¥�. ¾� + �Y 
Âం)�ంW K క´Zవ>O ం" అ# ( నమÁకం. ఇక Íదట ఇక4డ �ంj మనం క´Z 
r�´Uన 67 @p, É ఎమ(w ఉం� క´Z r�O ం " అ# X6:;.

" మనం క´Z Xయ.డం ఏం) ? M³రw�ంW ప�¢ క� మనం X�.´Uం" "

" అM ఉండ£ ÎQ " అ# కలగr>�(w; VYÖ.

" గవరw�ంW అ#wం)8 u�w ద�wK #లబడ£. ప7 ¨ వ.వసP  ¦.6Qలµ , GR SనTU µ 
క´Z<� ప# rÞO ం". అం£] మనకంÔ ìంత $గR తO � , పదâ J� , �నw ల&è à� 
¼#w �b, �# ఉంY´. ¢� రk �d MK మనం �Y K«�  క´Z<�ం. �#క(w 
�Qణం Bశ రకè ణG ప#G V¦´Uన అంJ� మనµ� స�� అవ`డం "

" అడగటం మ@�<��. అస� రk �d, ]> ఏమ(w ఒక ¼´G4 వ�¥ం�?" అºK; 
ÎQ.

" ఏ· ÎQ.ప7 >O �#G ఆయన M( m( # ÒÆ r�ం. ఎb �ంº nద��), ( ��  
iరకడం ¢£. lM ప&4K rJQ మరe d"

" సÏ ప� " అ# ÎQ # ">¸vO (w; VYÖ.

" ఎక4ºG "

" xyp,  K ఎ�d <d,  G " అ(w; VYÖ

� Ö  పb, �# ఒక #Sషం ఆK; ÎQ. BZంద7  �d nహం �Z ఇక r¤" ఏS 
¢దనwb,  �b�  ఎక4డం nద��m, ;. upO  upO  ఒక �@ uనG4 ¨@» అండd kR ం¯ 
;¢` # ��;. Xద� ప), <� , IÜ ప), <� , ÿ �ంº Pv�  &Qc , 
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అక4డక4Y �ర ప), <� ఉనw ఆ 67 ంతం ఎం£f అయ�4ంతం M ÎQ # Mqµం". 
కL¬ర:�ంY uనG4 �+O  , �b�  ఎ]4Z ÿG వl¥; ÎQ. 

xyp,  K ±ంñ ఎ�d <d,  ¸¹¬ , *దVÚ� ఫ� �W ఎG4 �Q¥(w; ÎQ.

¾� ~ « ఎక4K� ఒక ఎ�d wÂ, + # N´l; VYÖ

" Did Jim Wilson board the plane?" అ# అºK;. 

ÎQ G �# అరâ ం §�>.k�(«�  శ¦ల# ">¸vO నw/:; ¦)# ప7 పంచ¦.పO ంK 
JIM WILSON అ� ¾Qµ k�న Zబ ం" N��O Q. nతO ం Íద తమµ 6b ఏõ 
శ¦#w �Y *దVÚ� G ">¸vO (wం అ# అరâ ం అ�.ం" ÎQ G. Î� �"@ ఒక4 
�Ü« ప# అవ`Bb, �# ±ంñ ¼�¥న "వ. దగ� @G వ¤O  ఎM ఉంbంõ ఆ«�>O (w;.

అM అ��ంÔ� #ద7  ³�;. Êం 5 అ�µం".
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CHAPTER 38 

కస, °U « Ê7 #ంù ±»Z<�ం". ఆ తQ¦త �ÇకT ��w+, ¬.మ~ /&లð, /V 
�థYలð , Ýy#Up /�U+, ��¯U ఆÙ ఇంటVAష~ ఇMం) అంJ«�  Ê7 #ంù కరంK 
ఇl¥Q ÎQ G. ఇంతక ±ం£ క(w , ఇంటy+,  ఇ/:; �@»ం" తనG . అం£] అ#w 
é7 ÒజdU «! ±ం£ంº కం¡� W r�; అత�. మం£ల త�Ì దగ� ర�ంº , 
�L� §రవడం �& ¦v¬ �Q¥fంº అంÔ ఏ" ఉండ£. >టy^ంfJ కªx  
@ఖ*vన� ¤ంr ఉంÀ=. ఒక 67 ం�#G u¹¬న/:; ¦@ _ష# 15 �Ü«�  ఎM 
«కT �ండ´&లµ సc �Q¥�# �m� Y´. అMA అక4º ¦@ వస§ ½రణ G 
స�నంK ఎM yÈ అ¦`´.  

ఏ ప7 Bశం« అ�( మన ¾+ ఎ�4వ ¤/ @Çస, d అవ`�ంY ఎM ఉంY´, బయ)G 
u¹¬న/:; బల®న అత# శÌరం కనపడ�ంY ఉండm#G ఎMం) £>O � , �p 
ధ@ంlM అనw" �Y Ê7 #ంù ఇ�O Q.

" మన బలం ఎ�eù కyÍంచ¾డA, yúy_ అసQ మనం ఉa^ం అy 
«�యక¢వడû అసQ బలం" అ# ÚK !@ <JQ ÎQ G.  

3 �ల� గº�<��. ÎQ G nదట Ê7 PK ±ంñ «� <Z, ంù వ�¥ం". Ê7 #ంù « 
ÎQ G బయట ప7 పంచంµ అ#w ర&ల �¸U+ « "Z uయ.బYe �.Ê7 #ంù అవసరం 
వల� ö, రk �d మరణం వల� ö, "వ. Ý~ ఎతO ¢దనw fపం వల� ö , ఎవÀ ¢రనw º�7 ష~ 
�రగడం వల� ö §´య£ &P ÎQ �త7 ం /ôంW K �@<�;. �ÇకT ��w+ 
Ê7 #ంù , �ంటT ��w+ Ê7 #ంù వల�  మ#z �@<�;. &P, ఎక4C ««పల 
ఆ«చన� అPw అ/:డ/:5 ¨రగÑ;c ఉ(w�. అ<:�ం�ÁంW ôటd V� 
వ�¥ం". u¹�  <+,  « $�~ అ�.; . nద) �Ü $�~ అ�. À° G వl¥;. 
మన> అం� అõ రక®న ఎకU��ÁంW G qర�µం". ఆ ఆ«చనలµ� ఒక #B7 �;. 

మQస) é£� నw ¢� yÈ అవ`Hc ÂT « jW �>�(w;. ఆ"¦రం అ". 
హమÁయ. , భ¢ $�#ంù jW ¢ అ��# , �� ఉనw À° �ంº బయట� వl¥; 
ÎQ. ఇంతక ±ం£ క(w ప7 JంతంK ఉంbం". బయట స±ద7 / ఒ;e న �ంº వ>O నw 
±ంñ K´ ¼తO K అ#NÞO ం". éä.ష~ వల�  ¿b, పక4ల �ంº కం/ ¼;c ఉ(w 
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అ³k అత#G §´యడం ¢£. üý J మOZ_ ఉm*గం ¦దf �¡x  ªంf8. అM� 
ఉంbంB·. ఈ Êం « పక4న "వ. ఉం© ఎంత Úqంbం". ఆ ఒ;e న Vళ¬ పక4న 
�Q¥# తనµ కåQ�  Xåc అ³� /సO &«�  ���న�  M "వ. న�`# �¤O  ఎంత 
@MGUంù K ఉంbంõ అ��(w;.  
 

అ��(wC ¢õ అ/:j Ý~ ·»ం". "వ. �ంj &T. ÎQ తన అదృo, #G తన«� 
న�`�(w;.

ఎ"O  ఎతO K�  

" బ7 ¨] ఉ(w¦ అస� "

" ఏS అM అºK� ?" అ(w; ÎQ

" ¢క<§ ఏం) 21 అf, బd న M+,  &T r��. Û; �ల� అ�.ం" ��` (µ 
�m� º. ఏ®<�ú అస�. ఎంత మం" అºK� §�� &¢Æ « " వQస �),  
�టలµ� #ల-ÞO ం".  

తన# q@ం� ఈ ప7 పంచం« అM అºA ¦ళ� « ఉం" "వ. , sతన. �. ÎQ G ఎప:)M� 
సం"K� వసP

" ఏS X6:« §´యడం ¢£ " 

" ఆ కస, °U «� Ê7 #ంù ప��. ¦)] ఊN@ ఆడటం ¢£ "¦. . �Ì"

" అ" &£ V . �Ì... ÎQ ... �వ`M అంద@8 iర�4ంY అబU&dw¦ అ�< ఎM. 
�³`K అంmú. ( ØÙ « మ�G� త�4వ అ# "

ÎQ G "V " అనw �ట ఒక4© kనపºం". ØÙ « ఫ+,  Êం ఒక అ�Á� తన# V అ# 
N´�ం". తల qÔ,  అiక రక®న బటd ఫ� Õ � ప@* Ö న 1´ంù. అ�f�ంY� ÎQ 
åగ� � &సO  ÿG uL� �. అiక రక®న మగ Zq� . ఇం1� Ö « �#w బ� øంù అంmQ. 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రకర&ల kష�� �m� Yక అస� 6�ంW G వ�¥ం" "వ..

" అ��. ±ంñ « ��` ఉంj" ఎక4డ ?"

ÎQ �� ఉనw ఏ@� X6:;.

" �� ±ంñ వ>O (w� ." 

" 4 . #జ� . ఎ/:; ఎ/:; " అ# ఎకU�W అ�c అºK;. ఇంత« �� వ¤O  
ఎM Êం Â:ం¯ X�.« �Y అ/:j Ò:¯ K *+ Xయ.డం nద��m, ;. 

" ఎ�� ంº వ>O (w. �మ�. ¦ళ¬ ఇంü�  ఉంm. మ@ P� 17  Êం ఉంbం� అస�."

" 4. ఎం£� ఉండ£. ఎM<( వ�O ¢ "

" చ . �� న�Á´. ఒక4 &T ¢£ 6; ¢£.సÏ �@ ÚÕ " అ�Z uంట� Ý~ 
�©, Zం" "వ.. ÚHÕ "వ. వr¥>O ం". ఏS X�.´. ఇక ¢W Xయ.క< మం�" 
ఏ· , అనwb,  అ��ంb(w; ÎQ.  

 

అM త�¿�ంÔ� అక4j మ@&¤/ �Q¥ంº <�; ÎQ. పక4న మ�G� 
వ>O (wQ <J(wQ. ÎQ �త7 ం మ½.హwం �& అక4j ఉ(w;. అత# మన>U« 
ఆ«చన� #Sష #So#G �"¾>O (w�. అస� �� ఏS అ��(w;. ఎక4డ 
�ంº nద��), న ØÙ ఎక4ºG వ�¥ం". ఎవ@8 X/:�� అవ&శం ¢�ంY ఈ ఉõ.గం 
ఏం) ? "వ. G EరంK ఎం£�ంY´? ఏ�( �Û� $. « r@ Â)T అ�. 
"¦.# �Ü బయ)G ">¸pO  సర�K గº¾¤O  l� క� " అ#NÞO ం" ÎQ G.

అత# కలతG &రణం రk �d qQO �Vవడ). తన ØÙ ఇM �రY#G &రణం ��. 
&P , అత# l�G స�½నం ఏS)? అMA , ఆయన ¦@ం�న ప� ప7 ��ల� 
స�½నం ఏ" ? ��ం r>O (w� అ# ««పల అ��ంb(w; ÎQ. �యంత7 ం &సO  
వY 6ú. V 7̈  ఒక [@�# ³Z వ�¥ ప;�(w;. Ïప) �ంº 5.Ë G uL¬´ క�.
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" ÎQ ... ÎQ .... �హం ÎQ... �హం ÎQ .... " �JO ) మ;q« ఒక మ#ø 
అQ>O (w;. భయంకరంK BంJ«�ం� 8¿ మనw శబ� ంµ వ>O (w� �ట�. ఒక4 
�@K ఆ �ట� అంత గ), K kనపడK� ఉ´G4 పº ¢l; ÎQ. కyంW ¢£ , 
చమట� ప©, ��. అ" తన� ÚK §´Zన BంJk. మû¬ ఆ �ట� kనపడ¢£. 
ఇ" ¡డ కల క� అ��# ఒక4 కè ణం @MpU అ�.;. &P, ఆ కల« BంJ �త7 ం తన� 
ÚK §´Zన BంJ , ఎవ� ఒక మ#ø రకO / మ;q« పº తన� N�>O (w;. ఎవV 
అ# ఆ«�+O  ÂT Êం ��; ÎQ. V 7̈  1:30. ఉక4<ÞO ం" తన Zం»T Ñ¯ À° 
Ó� W «. " ఏ®ం" (� " అ��# అM� ప;�# #ద7 «G �మÁ"K $Q�ంb(w; 
ÎQ. స@K�  అ/:j ·»ం" తన దగ� Qనw Jంసంù Ý~. ఒక4 �@ ఉ´G4 పº ¢l;.

అ" ఎవ@ �ంబ� &£ , VYÖ ".

" 4 ÎQ!"

" 4 VYÖ. ఏం) ఈ Êం « Ý~ r�ú "

" Ú+ Xయ.మ(wQ P� &T . ఇ/:; ��` ఏ ఏ@� « ఉ(wú "

" �� �¯ &`ర, WdU దగ� ర« ఉ(w "

" ��` అŷంb K �a° జంకè ~ G uంట� వX¥Õ " అ# అ(w;.

" సÏ " అ# ÎQ స�½నం X¾: «పల , "+, .. Û� పc0 � �þA�  . అక4డ జంకè ~ AW 
G ఎ£QK m7 నUరÁd దగ� ర ఉం;. ��` "గK� �� #�w qQO పడ�V" అ�Z Ý~ 
�©, �; VYÖ.  
 

అనwB తడ�K అ6y, &ంW "» , ¦XÁ~ # ¢N , �L� ఇr¥Z uL¬; ÎQ. x7 వd # 
ఏ@� Xప:K� , ఒక4 �@ ఆశ¥ర. <� ��; ÎQ # Gంద �ంº ÿG. అ" ±ంñ 
« &సO  త�4వ జనం ¨@A ఏ'క ¤, ష~ . దగ� ర« ఉండm#G lM మం" భయపడ�Q.

ఏS µచక ÎQ # అక4ºG ">¸¹�  "ంr�; x7 వd. ఒక4 కè ణం �Y ఆ«�ంచ¢£ 
x7 వd. "ఏం)"! ఇB®( ద�.ల ¼ం6 ?" అ# ««పల అ��(w; ÎQ. ఎ£QK 
క#Nంl; VYÖ. ఒకపక4న 6త ò7 ం¯ # క�>O (w� అనw ఎకU��ÁంW క(w , ఇంత 
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V 7̈  ఎం£� కల¦´U వ�¥ం" అనw �నX ~ ఎ�4వK ఉం".  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CHAPTER 39 

"ÎQ! శంoÚ� ఎ�d <d,  G వr¥�±. ¢ ¢ " అనw VYÖ �టల� ���వ 
వ�¥ం". ఏõ &³@ m7 uTU బ>U « అÍÏ:W వr¥�ం అనwb,  X6:; అ��(w; 
ÎQ. సగం సగం #ద7  ప), న కళ¬µ� ��±�ంÔ ఫ� �W "» వr¥�Q. వ�¥ VK� , 
NIA ఆ1>G ">¸¹� <�Q. అక4j *+,  À° « 20 #So«�  ò7 Ö అ( అ�<� 
బయట� వr¥�; ÎQ.

మధ.« "వ., À° « మ@�<�న Ý~ qQO � వ�¥ " అÚ  " అ��(w;. &P &T 
Xయ.Y#G �Y ఎవ`À K.( ఇవ`డం ¢£. �యంత7 ం Ý~ r�� ం ¢ అ��ంÔ, 
అM� ప#« పº<�;.

ఆ1>«� Í)ంù 6త ¼=ùU అంద@P ఒ¼4క4@µ పలక@ం/� అPw þరO�.క , mNp 
G వl¥Q అందÀ.

"ఇ" �రR @+,  దగ� ర Ý~ « వ�¥న ఒక ��T , 6G�O ~ « ఒక ఐ¡ అ%7 +U �ంº వ�¥ం" 
ఇ". ఎవ@8 అరâ ం &P _ష« VZ �m, ; అ". ¦; rZన తప:M�  అ" ఎ#KÁ f¯ « 
V>�(w; 

[¤ండవ పz పంచ ØదÆ ంJ ఎyOY అS ÃZం పద� My జరYLx  >U,. gy g�� 
రహస*ంO స�±�y^ పంÍంh�ంi ఉం} >¿°. ఆ Ã¥ y 1941 J ßz � �£న 
త,>¶ , జరYనx  ఓట´ ¦దల=ం8 అంÀ, ]  

ఎ/:5 yండవ ప7 పంచం« జరÁP « ¦ºన ఎ#KÁ f¯ �8wp # ¦º V�ర# 
క�f4వY#G �� ఒక 3 �Ü� ప), ం". �ంü�  ¦; XN:న �ట� అ#wం)8 అరâ ం 
u"G aO,� న <గD దగë ర |��£ం8 అ# అనwb,  అరâ ం అ�.ం". " 

ఆ �ట� kనK� À° « అంద@8 Xమట� ప©, Zనb,  అ�é�ం". ప7 పంచం« 
అ¨ �ద�  Y.° ల« ఒక) ఇ".బద� � అ� ��/ ¼#w ³M" మం" , Êం G yì:ం� 
&కé లకè M" మం" �యం అ�<గలQ. ¼#w ÇM�  ÇM� � ,kజయ¦డ Mం) 
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నగV� అదృశ.ం అ�<�( ఆశ¥ర.<¦´Uన అవసరం ¢£. uధవ �రR @+,  K; , 
ఉతO  6� ం అమ� «G వ>O ం" అ# X6:; &P , Sగ� kష�� ఏk Xప:¢£.

" ÎQ " అనw N�/µ తన ఆ«చనల �ంº బయట� వl¥;. ఇ/:; అస� ఎక4º 
�ంº nద��º ఈ ]> þరO �Jం" అ# ఆ«�ంl;.

NIA oÙ �m� ;c� ఉ(w;,

" ఇB kషయ® సంవతUరం GR తం /బd ఎకUVd,  రk మన� aంW r�; �Y. ఈ ]> 
©p అ( rయY#G P� &¦´Uన పవdU అPw ఇ>O (w�. ఇ/:j nద��b, . మన� 
ఉనw �ద�  సమస., ప7 �దం ఎంత దగ� ��  ఉంõ �Y §´యక<వడం"

ÎQ సÏ అనwb,  తల ఆºం� �Q¥(w;. అత#G మనసం� ఏõ "/K ఉనwb,  ఉం". 
ఈ ]>µ� క� తన ఏ@ంW ప7 �ణం nతO ం nదల�.ం".

" ఈ ]> q@ం� తన] ఎం£� X6:; రk �d. అప:ü� " VYÖ # �టల మధ.« 
&ంË~ దగ� ర అºK;. 
" Ê7 #ంù « X¾: ఉంmQ క�. ప7 �దకర®న 67 @p, É r¤ట/:; , ఎవ� ఒక4ళ� � 
�త7 ) మనం ఇన$ÏÁష~ # 6+ rZ ఉంl´. అ/:; ]> /�గ¨ �బ ¨న�ంY 
ఉంbం" " అ# అ(w;. V 7̈  #ద7  lలక<వడంµ &Zంత అసహనంK ఉ(w; ÎQ. 
అ/:డ/:5 ఇ@©ష~ వÞO ం". 
VYÖ þ@O K �@<�న ¼తO  ÎQ # �>O (w;. కర®న Ê7 #ంù # þ@O  rZ 
ఏ@ంW K #యSంచబºన 23 వ §�q ¦; ÎQ. ఒకప:) భయం ÑQ� ఏ" ¢£ 
ÎQ « ఇ/:;. 6త ÎQ �ä� S»´న ఒ] ఒక4 లకè ణం nంº తనం . అ��ం© 
��ంr �& వదల# nంºతనం.

ÎQ, VYÖ ఆ �రR @+,  ÂT$ Ý~ , M( m( # ">�# &¤ప) 6b nతO ం u¨G 
��Q. Sగ� అ#w ��TU ��/K º=W అ�<� ఉ(w�. Sగ�k ఉతO  
కస, మd ]d �¤ð�. ÂT Ý~ « MùU , జంp « �Y Xp r�Q. ఏk iరక¢£. ఏ�( 
º=W r¤O  Mù êTU «ö &.o êTU «ö u¨G ఆ êTU i@] అవ&శం ఉం". ఇత# 
kషయం« అMం)" ఏ" జరగ¢£. గతం« ఎ/:; �రR @+,  i@G( అత#G ZË« ´ంp 
K ఉనw ఇంf వ.GO  స�lరం ఏõ ఒక) i@]". ఈ �@ �త7 ం అMం)" �Y 
iరక¢£. మÏం r¤O  iQ�ద� Ú  అ��ంÔ �qJ(w� ÎQ ఆ«చన�.
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ÎØ (KQ̂న �గd దగ� @G ఒక �@ u¹�  వ¤O  ఏ®( ��  iQ�JంB· అ��# 
బయ� BV; ÎQ. అత#µ 6b VYÖ, Úం.U ఎకUVd,  అ�న kM+ V� చంjకd 
�Y µ;K వl¥Q. ఒ] ఒక4 ఇöw¦ బంº« �Q¥# uvO (wQ. ¦@G µ;ంº అPw 
�NంచY#G ఒక ఇంÇPd # �m� YQ. (KQ̂న �గd rQ�నw దగ� ర �ంº xyp,  K 
wటT 1టT �b, f�ంY Y.ం దగ� ర� u¹� <�Q.

Y.ం ¿Ô,  మ�G� ¨@A �Q� ఎ�w(wL �>O (w; ÎQ. ÿన Y.ం Íద u÷�  
సP లం. Gంద ఎôG, Wp ¤, ష~ సP లం. ఇం¼క) ¦టd # బయట� @=Æ r¤ Z:T ³. అ#wం)P 
�+O  ఎక4%క4 Úం. �డ�V అ# ఆ«�>O (w;.. «ప´ "» ఎôG, Wp ¤, ష~ « 
న;>O (w;. అక4j ఎôG, Wp Y�టdU « PQ ¨QqJనw శబ� ం. గతం« M� , రk �d 
µ క´Z నº�న ఆ Ý� dU అPw �>O (w; ÎQ. �b�  Sగ� అ�&Qల# @నÏటdU 
దగ� Ï ఉండమ# , మû¬ అంతక ±ం£ నº�న �ట�  దగ� @G u¹�  ఒ¼4క4 Ý� d "qJ(w;. 
uనక �ంº P) శబ� ం , భయంకర®న P) శబ� ం. ఒకప:)M వందల G«Íటర�  P) శGO # 
తన« #�వ r>�నw P) శబ� ం. అకT} ఒకT క� ణం �పe¾�¢=నc0  ¾,�ంZ 
¢"r +,. రk �d , అక4j తన� X6:;. (KQ̂న �గd Y.ం. &P , అ" ఆయన 
¢�ంY �� rపm, ´Uన nద) 67 @p,  అ�Jంద# కల« �Y 
ఊaంచ¢కéJ(w;.

 

ఒక4 కè ణం అ��(w; ÎQ , ��ం£� అంద@M క#Nంచ¢£. ఈ 67 @p,  ¨@» ¨@» 
�వ@ కè ణం« తన దగ� ర] ఎం£� వ�¥ం" అ��(w;. " ఎం£కం© �� అంద@M 
ఆ«�ంచ� అంmQ &బ), . ºòyంW K ìä.ష~ uJ��� &బ),  " అ��(w;. 
ఈ Úం. 6� ం # �Y పZగm, లం© అంద@M ఆ«�ంచ�డ£ అ# �pU అ�.;.

&¦´Uన kవVలPw ">�# ÿG వl¥;. అంత ¤/ ఒక4 �ట �Y �m� డ# ÎQ, 
అంద@µ క´Z ప7 శw� అ;q�ం nద��m, ;. VYÖ # N´� ఇంటywW « Yd4 
u. «# /W ఒక) �డమ# ఓ�~ rZ ఇl¥;.

ఎకU<� ÇúU ఎకUVd,  kM+ Vú µ �m� ;J(w;."

"ఎMం) ఎకU<� ÇúU ¦º ఈ Y.ం # ¡ల¥Y#G Îల�Jం" �d."
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" 26 Ab�  ఉ(w� ఈ Y.ం G. ఒక4 2 Aట�  దగ� ర గ�క ¾´¥( Sగ� _గం P¨ VNºG 
f>�<� nతO ం బద� ల�Jం". (� §´Z �రR @+,  ల Modus Operandi (ఒక ప# 
r¤ పద� ¨) ఇB అy.ంY´. ఎం£కం© Y.ం nతO ం క´Z Úంå� అమర¥Y#G 
అవ&శం ¢£. "

ఆ«చన� ఇం& ¼న�qJ(w� &P , ¼´G4 Vవడం ¢£. బయట� వ�¥ �¯ Í£K 
u�క s/� ఉనw Ô@జం *+,  -+ G uvO (wQ. ÂT Ý~ , M( m( �ంº ¤క@ం�న 
స�lరం ఉనw êTU # �+O  గ;/J(wQ. అం� �½రణ®న ఇంÓÏÁష~ M� 
క#NÞO ం" తప: ఎక4డ �నw 6) ��  iరకడం ¢£. wటT « ò7 Ö అ( అ�. , u�క 
_గం s/ ఉనw Kye ~ దగ� ర వ�¥ #లబYe Q. BZంద7  �d G , Ú+ G Ý~ rZ <7 *R + 
X6:Q.

±q� À క´Z ఒక Ñం� Íద �Q¥(wQ. (KQ̂న �గd Y.ం EరంK క#NÞO ం". 
పక4న ¼ండ� , మధ. మధ.« అb u÷�  ఒక) yం; పడవ�. rప� ప©,  ¦v¬. పక4న 
ఉనw VYÖ �m� డటం nద��m, Q. " P� §�� ÎQ. ఈ (KQ̂న �గd Y.° 
Gంద å£â º &లం () నగV� ఉ(w� "

"¦W ?!" అ# ఆశ¥ర.ంK VYÖ s/ ��;.
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CHAPTER 40 

�#G స�½నంK VYÖ

" #జం ÎQ. ఇ/:; ఈ Y.ం , �# u�క PQ ఉనw 67 ంతం అం� ఒక/:; �ద�  }దâ  
నగరం. అక4డ i@Gన /Vతన వ>O �� , నÛ(� , ఇv¬ అ#wం)P /VతతO ï 
Jస§ ³తO � మnక 7)G తర´ంlక ఈ ©_Kల� P)µ ±ంrJQ. "

" ఎం£� అM ? ఇక4j ఉంr¤O  Úqం; క� " ÀW �n¥¿¥ K "

" అiక Sస, Ì. ఇంజP@ంù ¦v¬ ఏõ Ìజ~ XþO  ఉంmQ. సÏ�  , అస� kషయం 
మ@�<�నb,  ఉ(wం "

" అ�� VYÖ ! అస� ఎక4డ �ంº పb, �ం© ��  iQ�Jంõ " అ# ¦<�; 
ÎQ.

�టల మధ.« VYÖ దగ� Qనw ÂT ·»ం". అవతల, é7 òసd BZంద7 . &¤/ �m� డక 
ÎQ G Ý~ ఇl¥; VYÖ.  

" >\ v bç. ఏమa^ ¢z Õÿ � ఉంg "

uన&ల బ>U mం¯. �ద� K cdw ³>O (w;. ÎQ అb ఇb ఆ mం¯ �ంº 
తN:ం¿fవY#G ¨@K;.

" <D . !z  �pq a^ం <D . ఏ´ ¾x  Ñరకడం ÅA "

మû¬ Ý~ ZగwT 67 Ñ� °.

" ¬Y . చం}కD ఏమంca^r ?"

ఎకU<� Çú ఎకUVd,  అ�న చంjకd # ">�వl¥j &P, ఇప:)�& అత# �ంº స@K�  
ఎMం) ఇంÓÏÁష~ అº» §�>f¢£ ÎQ.ఇంత« పక4� Nల� � ఆ;�ంÔ 
uvO (wQ. ¦ళ¬# తQ±c ఒక అవ`. ఆ mం¯ ºస, y ~U G పక4G వ�¥ 
�m� ;J(w; ÎQ.

" <D . ÏనÝ � J ఆయy^ ఏ´ అడగÅక¢"L <D "
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" ఇVa +, /eష' ఏÐం\ !z yం J S,��ం8. L·� 6A. © జన�ష� అªS 
ఏZ§ం8. అంK SS �<q  . అంK SS �<q  . Use your experience, use their 
experience even more. Be serious +,."

ఒక4 �@K BZంద7  �d అM ¨©,  టప:)G &సO  op అ�., /ôంW అ�<�; ÎQ. 
ఎం®( 24 ఏ;« ÎQ G Úధ.త� అంతక(w ఎ�4వ ఏS §��O �.

&¤/ Û¯ ఆÙ అ�<�; ÎQ. &P , మû¬ సQ� �(wక ప#«G "K;. &¤/ , 
అb �గd ఒ;e న న;+O  ¨QqJ(w;. అత#µ 6b పక4�నw VYÖ , చంjకd � 
ఇద� À రకర&ల �Q� XåJ(wQ.

ÎQ అ/:; తన Ê7 #ంù «# �8wp # అమ� r¤ Êం వ�¥ం" అ#w @యØÆ అ�.;. 
<=>� ఎ�4వK ¦j ZZp �8wp ఒక) ఉం". GR SనT # �b, f¦లం© , మనం ఆ 
GR SనT ఎM 6� ం r�C అత#M ఆ«�ంl´. ప7 పంచం« స¸Uస:T అ�న <=>� 
అందÀ ¦j ఏ'క �8wp ఇB.

చంjకd µ �m� డటం nద��m, ; ÎQ.

" TNT �Z¶ ఎª k,q పడK, <D "

" �#G రకర&ల Â(UQ�  ఉ(w� ÎQ. బయట �N¤O  ÚMద# ,ఇం�క �ంº ád« 
�b, �# ¨QqJ(w� ఆ Â(Uర� #. ఎక4Y %�p,  &వడం ¢£ "

" ¢Ä ఏía _� ప" g�� పz Ëగం �� అవ6శం ఉందంÀ� "

" q¯ ¼శ¥~. దగ� ర �ంº Gè పr ప7 L»ంl´ అం© �#G తగ�  ¦హనం ">�# దగ� ర 
�& ప7 �rంl´ . అ" 6ÇåT &£. ¢� ఎక4డ �ంC వ"´( మన Bశ/ VYQ�  
qQO ప©, �O � . &బ),  Gè పr q@ం� మ@�<వ¿¥ ÎQ."

" <D ! Bన' O ఒక #\ ? ఒక oళ అసQ ఈ Uం bx �0  w,ã +� Òట $ల�Uy_ 
´� Á¥ �£ ఉం8 ఉం4.?"

VYÖ అ(w; " (� �Y అB అ#NÞO ం". <� ఇ/:; �& rZన దం� X¾:�� ం 
ప�.

" TNT, %నv\ 6�ంU o� ఎªంf ఎÃ~&'&C~ అ=¶ >డ, కg "

" ఇం& అంత �&wలð ఎవÀ ¦డటం ¢£ ÎQ " అ# వ�¥ం" చంjకd �ంº 
స�½నం. 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"స� కÄసం õ¥ ఆö� _  ¡°¢= N¢D0  �g� ం. ఇపefg6 జNÌం8 అ1 }\ 
ఇg� ం " అ�¼# ±q� À é£� నw �ంº ఇప:) �& rZన Âd¥ అం¯ అబUÏ`ష~U Íద 
öWU V>O (wQ. @<d,  Vయడం అ�" ఈ ఉõ.K«�  అత.ంత 8లక®న Úధ.త. తQ¦త 
వr¥ ¦@G =¯ K ఉపLగప;Jం" &బ),  . ±q� À �గd wటT 6d4 « గb,  Íద 
�Q¥# Ê( r>�ంb(wQ. ఎ£QK M~ « Nల� � ఆ;�ంb(wQ. P)« ఒక) 
yం; �నw §VÁfT పడవ� Mం)k ¨QqJ(w� . �# ÿన ఒక;. ప7 ¨ న" ÿన 
అM rప� పట, Y#G ¼ంత మం" upO  ఉంmQ.

తల ¨N:న ÎQ G సడ~ K ఏõ ZpU¯ Â~U ¼), నb,  అ#Nం�ం". ఏõ Y. మû¬ 
ఆ«�ంl;. ®ం¯ ఏõ �డ�డ#" �Zనb,  ఇబ ం" �;µం". ఒక4 కè ణం 
��;. Nల� � ఎ£QK ఆ;�ంb(wQ. ¦ళ¬ r¨« ఏõ నల� K V�. ఆ V� 
ఎక4C �Zనb,  ఉం". మû¬ ఆ«చన« పºన ÎQ G uంట� qnO �¥ం". ఇం�క Ý~ 
�m� ;Jం© Nల� � �Y ఇMం)B ఏõ నల� # V� ">�# ఆ;Jనwb,  
క#Nం�ం". uంట� ఒక4 ఉ£bన ¢� ఆ Nల� ల దగ� ర¸¹¬ ఆ V�# ">�# ��;. 
అ" ఒక �*wW. Nల� � �*wWU ఎక4డ �ంº §>O (wQ అనw ఆ«చన ఒక) మన>« 
వ�¥ం" ÎQ G.

అ/:j �నw ØW -+ Mం) �నw [ é ంù ఒక) క#Nం�ం" ÎQ G. అక4డ మం£ 
�qc , ఈత ¼;c ¼ంత మం" «కT �VR v¬ క#NంlQ. ఇం�క �Y అక4డ 
ఉనw/:j Ý~ « ºస, y ~U వ�¥ం". �±�K అయ�4ంతం ఉం© Ý~ G ºస, y ~U 
ఉండ£. ఏ�( Â:షT అయ�4ంత± అ� తప:. xqT « ¼),  ��;. 
neodymium అయ�4ంతం అ".

" �(á , చం}కD <D. మనం అ¤� ం\ O పyJ_ 8O� " అ(w;. "ఎం£�?" అ# 
అºA«పల ÎQ అక4ºG బయ�BÏ�;.

అక4j Nల� � §¿¥�నw �*wW V� Mం)" క#Nం�ం". చంjకd # అºK;.  

"ఇక4డ ఇంత �ద�  �*wW # ఎవQ ¦డ�Q అస� ?" 

Page �  of �144 209



" ఏ· ! ట;`~U ( k£.? ]ంద7 ం «#k ) « �Y ఇMం) రకం �*wW # ¦డటం �� 
�డ¢£. మ@ ఇక4డ ఎం£�నwü,  " 

"ఇప:)�& ఆ ప7 Bశం « YK క#Nం�న ఒ] ఒక అంశం ఈ �*wWU. &P , Nల� � 
ఇంత 17  K ¦)# ">�# ఆ;J(wరం© , ఈ ¾� + �ంº అస� Þ, ÏÆ ఎక4ºf 
�Ï¥ట/:; , ¼ంత �*wW _K� ఇక4డ పº<� ఉంm�. అం© , ఈ ¼ండ«�  
ఎక4C _ÌK �*wW � �lQ. ¦)# B#G ¦డ�� " ÎQ Ñ7 �~ 6దరసం M ప# 
rÞO ం".  

"ఇక వ"´ u÷�  Ä~U ¢£. మనం ]> # Ï/ అ(w �T` rZ uళ�ం �d "

అ�ష, ంK� Sగ� ఇద� À ఊ అ(wQ.

ÎQ G అ/:; qnO �¥ం". అస� తన ఒ@ÇనT ¾�  kR ం¯ ఏం) ? Yd4 u.. అస� 
�Y´Uం" అ" క� అ��(w;. Yd4 u. « �Q¥# Úంåల kవV� ఉనw /WU # 
ఓ�~ rZ �>O (w;. రక ర&ల /b�  దర�నం ఇ>O (w�. ఏ| వ>O �� ¾ల¥Y#G 
ఎMం) Úంå� ఉంm� అ# �>O (w;. ¼#w ¾�; ప�Vâ � ఎంత భయంకరం 
K ఉంm� అం© , &ం8R W �Y 8R ± 8R ±K క@»<Jం" ¦) �GºG.

" చంjకd �d " 

అత# దగ� @G u¹�  #లబYe ; చంjకd

" ఈ BIS TRI NITRATE q@ం� Í� ఏమ(w §�� " 

"BIS TRI NITRATE (అస� ¾Q �ర¥బºం") అ� ¼తO రకం ¾�; ప�రâ ం. ప7 పంచం« 
VH| �Ü«�  ¦డకం «G VH|" ఇB. ఈ ప�రâ ం TNT క(w అత.ంత శGO  వంత®ం". 
జ+, , ¼#w KR ±� ¦º ఒక �ద�  [ é ంù # ¾ల¥¿¥.

ఒక4 #Sషం ÎQ అ# VYÖ , చంjకd ఇద� À ఆ /W «G &¤/ ��Q. 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చంjకd : " ఇ/:; i@Gం" ÎQ అస� ´ంp "  

" �పeంZ <D" అ# అºK; ÎQ. 

" BIS TRI NITRATE # Â(UQ�  º�p,  Xయ.�ంY Xt.¿¥. ¼#w రక®న ప�Vâ � 
¦º , అసU� ఎMం) º�క, ర� � iర�4ంY ఉంq¿¥. ±ఖ.ంK �*w)p 1Te  
ఎ�4వK ఉనw ¾� + « ¦)# �¤O  �లల తరబº Þ, Ïð G అవ&శం ఉంbం". " 

" ) " అ# ఆనందంK అ(w; ÎQ. " ¦Kq y_ పz పంచంJ ¦ట0  ¦దf <N BIS 
TRI NITRATE y >Z ఒక �ద�  U*ం y ¾ల�Uy_ £దÆ ం అ"*, అన^�ట"  

" �రR @>, � బ¢ అ( jW ఉ(wర�. " అ(w; VYÖ.  

"ఒక పy అ=*ం8. ఇ�er అసQ ఆ è*Nయ' y ôÏ�0  �"*లం4 ఎª ?"  

" Zం/T. పవd ¤, ష~ ప# Xయ.�ంY ఆ6´. బల®న ఎôf, W �*w)p 1Te  ZగwTU ఏk 
¿b,  పక4ల m7 PU&W &న/:; , ఆ ఎకU<� Çú ఎక4;ంõ పb, fవడం º�క, ర� � �ధ.ం 
అ�Jం"."

" Ïé£� � �#G Ëం # º�:� r�ం అ� " అ(w; VYÖ.  

" ��q  సN¢A . /ంటz ' గ ర^èం\ LంZ పNYష� 6>�. +Óz  ఎల_0 Ü� పవD �0 ష� 
ఆ¨లం4 "

" అ�MM �d G XN: ��� ం ¢ " 

V 7̈  �ంº ఉనw �నX ~ ఇప:)G "@ం" B�Y అ��# ఒక �@ ప7 JంతంK ఊN@ 
¡M¥; ÎQ . BZంద7  XN:న �ట� qQO  §¿¥�ంÔ y+,  À° s/ uL¬;.Use 
your experience, use their experience even more. Be serious
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"ఓ ,\ ! 8వ* _ �� ÂA� న^ @ం� వpq ం8. Û� పc0 ��ÅA. అbä 
V·U" అ��# À° « ఒక ÛలG �Q¥(w;.
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CHAPTER 41


nతO ం Íద Úం. q@ం� §�>�నw kష�� అ#wం)P @<d,  « VZ అప:)క/:j 
�¯ ఆ1+ G పంNంlQ Ëం ¦Q. V 7̈  అ�.ం". ఈ þటG ఇక4j బస rZ Ï/ 
é£� నw ఆ1>G <�ం అ# VYÖ అ(w;. అప:)] ÎQ G #ద7  మJO  :T K ఎ]4Zం". 
"వ. µ �m� Y´ అ��ంÔ� #ద7 «G $Q�(w;.

ఆ V 7̈  ¼#w వందల 7ట�  ప7 కంపన� nదల�.�. అక4డ ప7 JంతంK ప;�నw ð�� 
ఆ ±q� Q �త7 ). ±ఖ.ంK Bశ/ రకè ణ Jఖ �ంº w° Jఖ �& ఆ @<d,  
r@<�ం". ఆ� సంబం�త అ�&Q� ఆ @<d,  �Z op అ�J(wQ. ఇంతక 
±ం£ ఎ/:5 ఎక4Y ¦డ# స@¼తO  రకం ¾�; ప�Vâ ల q@ం� §�>�(wQ. 
³Ï Y.ం � _వ(ల� ఇMం) 6� ~ � ఏమ(w అవత´ ¦v¬ ³JV అనw fణం« 
దV./O  జQqµం". Íº� G ఈ kషయం rరu�.M వ��  అనw kషయం ÿ చర¥«�  
±#KQ. 

అంతక(w ఎ�4వ ప7 కంపన� nదల�.ం" ఇం¼క 7ట. 6± /ట, «G &£ , ఏకంK 
6±�నw åట, «G ³��m, ; ÎQ. bx � - �స�~. ప7 పంచం« '7 ం వరTe  # Jçంr 
అత.ంత శGO వంత®న ఆర� iYష~ ఇ". ఇట=, &ంM , $ం[�, Þ�´�, 
అ�@&(&@U�), �GUf(M ఇS), రo.(&$~) , Â:�~ , జ6~ (��$ ), 
6G�O ~(�´బ~) , Z@�(ఐZ+) ఇM ప7 ¨ Bశం«# అగR  �Rr ���ల� &¦లZన 
డå  , �Ë@యT, స�lరం ఇవPw rర³¤ వ.వసP  ఇ". ఒక రకంK 17  �స~U G /�~ 
అంశ. ఇంf _ష« X6:లం© ఐZ+ kజ�«�  8లక +త7 ½@.  

అం£« స=.¢ ఇ/:; V 7̈ G V 7̈  Í)ంù ఏV:b r>�(wQ. ఎöw ఏv� K r>�నw 
6� ~. ప7 పంచం«� అ¨ �ద�  67 @�, ల« ఒక4Êన (KQ̂న �గd # N´¤O  , అ#w BJ«�  
వ�� nదల�Jం". జ(� 6#p అ��Q. 6లన సO ంKం�<� , 
భ�ంõళన� nదల���. ఒక4;. ఒ] ఒక4º వల�  అట, d Ó� ( అ�ం". అం£] 
అందÀ క´Z �Q¥(wQ. 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êý ఇన��Yష� ఆöసD : ఇంº� �ంº ఇం�] ఇంÓÏÁష~ వ�¥ం". ÍGప:)] §´Z 
ఉంY´. 

-న' క�ండD 1: [ù z°. ¼తO  ఎకU<� Çú 6� ~ Ó� ( అ�.ం". ఇంºయ~ ఏ@PU 
¦v¬ మనం ¦)# ��న సP M´w పZగ©, �Q  

b�: మన«� ఎవC , 6� ~ # =p rZ ఉంY´. ¢క< §´¤ Ä~U ¢£.

êý ఇన��Yష� ఆöసD : ఎం£కం© , 6G�O ~ « మన Ëం ¦ళ¬] అక4డ అMం) 
Úంå� �), నb,  §´య£ అంb(wQ. ఎక4C మనం ��  ఇl¥± ¦ళ� G. ఎక4డ �ంº 
అనw" qQO  పm, ´.

-న' క�ండD 1: (� §´Z మన s/ �ంº =p అవ`Y#G ఎMం) Ä~U ¢£. ప7 ¨ 
Â, ( «! u@ê r>�(wం. అb �ంº ఎవ� , మన 6� ~ # పZగ),  ఉంY´. ఎవC 
మం;Jనw M¦ «G E��నంb(w;.

 

b� : ఎంత ßందరK Îల� అంత ßందరK ¦º# పb, fంº. ఆôý È ఒక �ద�  67 @p,  
బయట� వr¥Zం". 80 Jతం þరO �న ఈ ¼తO  Úంå త�Ì , ఇ/:; ఆ»<�న©, .

 

-న' క�ండD : ఇ/:; మనం ఏS r�� ం అంmQ?

b� : ±ం£ Sగ� ప7 BJ«�  Úంåల� uనG4 ">� వ�¥ స±�7 «�  ¡ల¥ంº. 
¢ందం© , మన my� WU అ#w ఇం�´@~U G §´Z<��.

êý ఇం.�Yష� ఆöసD : *�7 Ú� G దగ� ర ఉనw Y.° అ". అక4º అ�&Q«� � ఎవC 
rZం" ఇ". (� §´Z ఈ మధ.� ఒక ఇద� Q ఆ1సర� � కం¡� W(చంNనb, ) rZనb,  
qQO . అక4º �ంj వ�¥ ఉంmV ? 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b� : అదం� (� §´య£. êం¯ అం¯ ఎం¯ త �Ö.  

-న' క�ండD : rప అ��(wం K . ßందర« ¨��� ం.  

b� : ఈ6)] ¦; ఎక4C మన� వల ³Z ఉంY´. ¢క<§ ఈ ¸SకT q@ం� మన 
Yd4 /ట� « తప: ఎక4Y §´యY#G అవ&శం ¢£. *దVÚ� �ంº మన Yd4 /W 
# �¸U+ rZన ఐ¡ అడ7 + ల� ¼b, , ఒక �@.  

êý ఇన��Yష� ఆöసD : ¦º# పట, Y#G ఒక m7 ( A° ఆడ�ం. ఒక �నw Úం. Ú� +,  
A°. ¼ంత మం" Ë�జdU <�Q.

**************

é£� నw ¢� ¢+O � " �d ఒక4 ప" #So� Ý~ &వ´" అ# ప@Áష~ అº» బయ)G 
వl¥; ÎQ. �గd wటT « u�క ఇం�క #లబºన M~ « #లబº &T 
r>O (w;.uచ¥) é£� ) K´ ÎÞO ం". "వ. �ంబd G &T Xయ.K lM ¤/ 6b 
Ý~ ´Ù,  అవ`¢£.

ÎQ G &సO  »=,  K ఉం". &¤/ �Z «ప´G uళ�ం అ��(w;. అ��నw©,  "వ. 
�ంబd �ంº @టdw &T వ�¥ం". uంట� Ý~ ఎ�O ;. అవత´ s/ �ంº క!$àష~ 
µ "వ. BంJ

" ఎవQ ??" అ# అº»ం".

" "వ. ! �� .. ÎQ # �m� ;J(w "

" 4 ! ఈ �ంబd ఎవ@" "

" � Ú+ ". ³Ï అ/�ÁంW ప# Íద ±ంñ �ంº *దVÚ� వl¥ "

" å"â  ఉం� ¼ం¿®( P� అస�! é£� నw �ంº &T r+O � ఉ(w. S#మం 
ఎతO క< ఏమ�f¦´?"

" �Ì "వ.. #జంK Ý~ మ@�<� వr¥��. ఆ1>« అŷంW అ/�ÁంW ప# Íద "

"వ. s/ �ంº Ý~ « /ô~U. "వ. అM ÎQ Íద fపంK అంతM అలగడం nద) 
�@. ÎQ G lM భయం ³Zం".
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" "వ.. @య=�  �Ì. ఇంf�@ ఇM S+ Xయ.� P &T. ఈ �@G �త7 ం �Ì V "

"వ. &¤/ ఉంº.

" అ" &£ ÎQ. #జంK �� ±ంñ G ��`(wú అ��# వ�¥ ఉం© ప@ZP ¨ ఏం) ?"

ÎQ &¤/ /ôంW అ�<�;. ఈ $. Íద #జంK kరGO  ఫ+,  Êం వ�¥ం". అM� 
"వ. �pU{ ఏS ¨;Jంõ /ôంW K kనY#G yÈ అ�<�;. ఉనwb, ంº ఏõ 
అరâ ం అ�.ం".

" 4 ! అ� ��` ±ంñ uళ� ¢� "

" ¢£ ! వ¤O  �త7 ం �³`మ(w �T: r�O ¦? Ý~ �Y ఎతO � K "

" 4 ! అM ఉండ� "వ. . #జంK ఎమŷPU వd4 ఆ1>« "

" ఏంü ! అంత �ద�  వd4 . అస� ఇ/:; ఎక4;(wú ?"

ÎQ G ఒక4 Âకం¯ &.ÜవT K తన ఉõ.గం q@ం� X6:´ అ#Nం�ం". &P , మû¬ వd4 
అ»R �ంW అం� qnO �¥ ,

" (KQ̂న �గd G వl¥ "వ.. "

" ఏS . కృo2  న"« �Y సÁగ� dU iQ��V ?" అ# అº»ం".

ఒక4 Âకం¯ ÎQ G op త»´నb,  అ�.ం". ""వ. G ఏ®( Ý�  « ఈ మధ.న ఎ/:x( 
X6:(. అస� ఏ ఉõ.గం r>O నwb,  X6:� తనG" అ# ««పల qQO  
§¿¥�ంb(w;.

" ఎM ఉం" Í ±ంñ ఎ�d <d,  " అనK� ÎQ G qnO �¥ం" , ఒక/:; ±ంñ 
ఎ��:d,  « కస, °U º6y, &ంW « r>O నw/:; తనG XN:నb, .

" ఆ ఆ . +పd +పd ఉం". అMం)B �నw ప# Íద వl¥ ఇక4ºG "

" సÏ. P Ý~ �ంº &T XÕ. ఈ �ంబd �ంº అంత ¤/ �m� డటం ÚM£ ఏ· "

" అM ఏS ¢దÚ . ( Ý~ ±ంñ « ఉంº<�ం". ఇ" అ�<�క *దVÚ� 
వ>O (w. క��� � ?"

" మ@ ఎవ@ �ంబd �ంº వ�¥( &T ఎ�O M ��. (నw తం�Q. ఉంm "

" 4 4 " అ# XN: ÎQ ఆ6;.

" సÏ . �� ఒక �ంబd �ంº �త7 ం &ంmp,  r�O �." అ# XN: �©, �;.
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Ý~ �©, Zన ÎQ G అiక ఎనÌ̂ వ�¥ం". అ�Á�� ¨º ఇంత c.¡K ఉంbం� 
అ# nద) �@ అ#Nం�ం". ఏõ ఒక) , ఇం& ప), ం¿�ంüం". ఈ �@ ఎM 
అ�( తన Íద ఉనw ¾7 మ# X�:�.´, అ# �pU అ�.;. 

అ/�ÁంW @<d,  # సంþ@O  rZ NIA G u¹�  ÓరÁT స[ÁW r�;. &¤ప) 6b Í)ంù 
నº�ం" అక4డ. "´గK పy bంµ <Tå¥ >¿° , /ంటz ' ¢Á� <0 ý N*z వ' 
�<q ,. పz pq Ky_ L·� ఇకTZ_ వ§�న పy అ=Â=ం8. ఫx =\ అ�ం# 
�యమంÀ> ?" అ# అº»న ప7 శw� " �� uLO � �d " అ# XN: అక4º �ంº 
$Q�(w; ÎQ. "వ. G M.ం¯ Ø~ �ంº rZ క��� � అ# అºK;. మÍÁ �Y 
#�w కల¦´ అ# అం". � ఇం)G VQ¿¥K అ# ఇiïW rZం". ఇం)G uL¬; ÎQ.

ఇంü�  పలక@ం/� కåQ�  అPw అ�.క ,Y7 �ంù À° « �Q¥# "వ.µ కåQ�  
X/:�ంb(w; ÎQ.

" Pµ ఇక �m� డ�డ£ అ��(w ÎQ"

" అంత fపం వ�¥ం� "

" ఏం) V� మ@. అస� 6 �లల �ంº ఎ/:x( స@K�  �m� Y¦? �నం© 
అ/:డ/:; [ðK ఉంm�. ఎం£క# ¨@» &T అ(w X�.´ క�. "

" అం© #�w ఏమ(w kZ»>O (w ఏ· అ# "

" ఇ/:; ఎం£� ఓవd r>O (wú. ¼తO K k>q »>q అ# "

ÎQ న¦`;. "వ. µ అM ఓ�~ K �m� º lM �Ü� అ�.ం". "వ. ��d Â, ౖT « 
rంÆ వ�¥ం". &¢ð ఫ+,  సంవతUరం « బక4K ఉనw "వ. , ఇ/:; &సO  D£� K �y$p,  K 
�@ం". "వ. åగ� ల s/ . , న�`# �+O  �m� ;J(w; ÎQ.

" అ�� ఎM ఉం" కస, °U ఉõ.గం "

" అiక mర¥d ¢! "

" అBం) అM అ��ú. Ú¢� $. ?"

ÎQ ఏS X6:« ఒక Âకం¯ qQO  r>�(w;.
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" Ú� ఉంbం" ¢ &P. �నX ~ $. "వ.. అiక రక®న ఉõ.గం. "

" Z#�«�  �Nం�నb,  సÁగ� dU # ��¦ . పb, �(w¦ ఒకళ¬i( "

" c పÏ� £ అÚ . ఇం& అంత Ä~U V¢£. &P ఒక4 �@ �త7 ం �నw సÁగ� d # 
పb, �(w "

" అ�( ! +పd ఎ� ��` "

" #జం X/: "

" Zq�  ¢£. 6 మం?U « ఒక4© పb, �(w¦ ]> , అ# ఏºN�� ం అ��(w¢ "

" అM ఏS ¢£ అÚ  "

" c.Gంù ��J¦ అ�. ఏõ Yd4 u. అ(wú "

" ¢£ ఇం& �Q¥�ంÔ� ఉ(w"

" భ¢ భ¢ ]>� i@&యÚ  §�� "

" అH  . ఎMం)� "

" ఎ�4వK ¼'~ అవPw పb, �ంmం క�. భ¢ భ¢ 7ట�  �b, �# వ�O Q ¦v¬ "

" ¦ళ� � ఏS ప# 6m ¢�. ఎ��:d,  �`V� ">�వ�O Q. #$#G §´Zన ఆ1సQ�  
ఉం©, ±ంB �m� º �b, �ంmరంట అÚ . ¦ళ¬�`V తN:ం¿�ంmQ. అB 
(Mంü; అ� ఇ@G�O ; K ¦ళ¬# "

" #జ) �º+,  k క�. �u`M పb, �(wú."

" అ/:; P� &T rJ qQO ం�."

" c "

" ఆ ఇన$ÏÁష~ బ),  , ఒక అ�Á� %7 + « ఉనw ¼'~ పb, �(wం ¢ . ఇంf �@ 
��ం)ంù « �Y ¼'~ �),  ">� వl¥;"

" �³`ం ¼©, య.¢� "

" ఎ� �. అMం)k మన¸ం£�. మన కo, #G ఎంత వ¤O  అంత "

" q¯ ÚÕ. పÏ� £ ¢ ÿ¼�O ú " 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సర�K గº¾>O (wQ ÎQ "వ.. బయట ప7 పంl#w మ@�<� "వ. ±�#w �+O  
ÎQ lM �Üల తQ¦త ప7 JంతంK గº6;. V 7̈  అవ`డం µ ఇక ఉంm� అ# XN:, 
±ంñ G uళ¬Y#G ఎ��:d,  s/ బయ�BV;.

&Q« nతO ం "వ. ఆ«చన¢. �హ- పటwం ఫ� Õ ఓవd Í£K శంoÚ� uvO (w;. 
ఉనwb, ంº �ద�  �£/ , [7 ¯̂ Gంద ఏõ �ద�  శబ� ం.
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CHAPTER 42 

[7 ¯̂ Gంద ¾�; శÚ� #G ఒక4 �@K ఉ´G4 పº &Q ఆNంl; ÎQ. అత#µ 6b 
lM మం" తమ తమ ¦హ(´w ఆ¾Z �>O (wQ. �హ-పటwం �)న తQ¦త వr¥ 
�ü7 T బంp అ". ఆ బంp �ంº మంట� , lM త`రK ¦.N>O (w�. అk అం§JO న 
¢� , పక4న ఉనw అ6y, &ంW G �Y �ల� K అంb�(w�. *దVÚ� « తర� జ@A 
ప7 ��«�  ఇ" �Y ఒక) అ��(w;. ఉనwb, ంº అత#G qQO � వ�¥ం". పక4� , ఒక 
Ýy#Up M.. ఉం". ఏ�( ]> జ@»న/:; È.య~.ఏ �ం/TU # పంNంచY#G ఆ 
M.. « �+,  జQqJం". జ+,  400 Íటర�  EV#G ఆ మంట� ¦.Nంచడం ´క 
అ� &£. అMగ# అసంభవం &£. ÎQ G "ఇ" &¦ల# rZన Ú� +,  ఆf. ¢క<§ 
ఎవ;( ±ష4Qల చర.(?" అనw ఆ«చన ఒక) మన>« �"´ం". &Q x7 వd G 
డ[ �¥ పంNంrZ , uనG4 న;¿�ంÔ u¹�  ఆ ప7 Bశం దగ� ర �& వl¥;. ప7 జ� 
అందÀ భయం µ ఎక4ºకక4డ పQq� ">O (wQ. #/:� భయంకరం K 
మం;J(w�. ఆ&శం«G అ»wML� uvO నwb,  వ>O (w� మంట�. 

ÎQ అ��నw" #జం అ#NÞO ం". Ê7 #ంù « GR SనT ®ం¯ ÂW # ÚK స, È r¤ 
అవ&శం Vవడంµ , ఒక రక®న GR SనT íంGంù ÎQ G �Y అల¦b పº<�ం". 
ఒక ³ళ �� GR SనT అ�, ఈ సంఘటన �`V ఏS ��ంచగల( అంచ( 
³>�ంb(w;. అం£« _గంK� , ¿Ô,  ఉనw మ�Gల# గమ#>O (w;. ఎక4º 
జ(� అక4డ [�4 [�4 మంÔ పQq� ">O (wQ. కyంb ¦Q ఇం& కyంW 
"య¢£. sd � �Y అంb�# అb s/ ఎవ;( uళ¬Y#G , పక4�నw అ6y, &ంW 
�ంº జ(� బయటG VవY#G అవ&శం ¢�ంY r>O (w�. 

<=>లG , 108 G పక4న ¼ంత మం" జ(� Ý~ r>O (wQ. అ/:j తన� పక4న ఒక 
వ.GO # గమ#ంl;. ఎ/:5 ÚK �Zన GR SనT î+ M ఉం", తన� గమ#>O (w;. 
ఎ£QK ��;. ఇం¼క వ.GO  lM Eరం �ంº ñ(�.లdU µ �>O (w; తన s/. 
ఇ?U ఏ మ=,  m7 (. ఈ kõ7 హ చర. �`V , ¦@G ఎMం) ఉపLగం ¢£. తన# , ¢� 
తనMం) ¼ంత మం" �ర.±నw అ1øయTU # qQO  పట, Y#G �రR @>, � ఆ;Jనw 
Y7 � అ# అరâ ం అ�.ం". ఈ «పల అ6y, &ంW �ంº అQ/� ]క� k#N>O (w�. 
బయట ఏ· కyంW sQ�  ³M;J(w�. జ(� op ¼),  చ#<వ¿¥. «ప´ �ంº 
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�ట�  s/ పQq� kనబ;J(w�. అ��నwB తడ�K పQq అం£�(w; ÎQ. 
��/ 250 Íటర�  Eరం« ఉనw m7 (U�రÁd # rQ�# ఆ/ r�;. అ6y, &ంWU 
బయటG వ>O నw జనం S»´<�న ¼ంత మం" �ద�  ¦v¬ , అMA �నw Nల� � , ÿ 
<రX ~ ¦ళ¬ q@ం� �ద� K ]క� �;J(wQ. ÎQ G 67 ణం 67 ణం « ఉండటం ¢£. 
�ర.ం rZ , ప@*JO �ంÔ ఆ అ6y, &ంW «G ప@*�O ;. êd º6y, &ంW బంº ఇం& 
V¢£. �b�  అ#w మంట� అం£�(w�. ఇం) CdU అంb�(w�. ´Ù,  ఆ»<� 
ఉం", అం£«�ం� ఏ;/ kనప;J(w�.

nట,  nద) �@ , ఒక ప7 �దం మధ.« �� �Y ��4�(w;. కyంb <వడం ఆ 
67 ంతం అం� oక) , పక4�· మంట�. ఆ మంటల u�q«� ఎవ@i( �Y´. 
తన ఉ#G శJI �ల� §´యడం కం© , ±ం£ ఎ£QK ఉనw జ(ల# &6డటం 
±ఖ.ం అ# అ��(w;. ´Ù,  « ఉనw ¦@µ �m� Y;. 

" ఎవQ(wQ «పల? "

" ÚI మమÁ´w &6; "

" అం�T ¡� + "

" Úå చ�¥<�ం Úå .... ఊN@ ఆడటం ¢£"

ÎQ G ఆ«�ంచY#G Êం ¢£.

uంట� Îళ¬# బయట� రN:య.Y#G ఏ�( X�.´.

" అం�T Í� ఎ£QK ´Ù,  Cd Íద ఏ కం�P ¾Q ఉం" "

"oక)K ఉం" Úå.....ఆ @#$@# అ� కం�P ¾Q VZ ఉనwb,  ఇంతక ±ం£ 
ఎG4న/:; ��� "

ÎQ తన� §´Zన ´Ù, É అ#wం)P qQO  r>�(w;. శJI �ల �ంº తన# �� 
&6;fవY#G �@:ం�న �8wp ఒక) ఇక4డ ప7 L»ంl´. &P , ఆ ప# X�.´Uం" 
�� &£ , «ప�నw ¦÷¬. ¦ళ� � ఎM అరâ ం అ|.M X6:´. ఆ«�ంl; ÎQ .

" అం�T ´Ù,  # ఎM ఓ�~ X�.« X6O � . r�O V "
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«ప´ �ంº స�½నం ¢£.

" అం�T kనబ;µం� "

" X/: Úå. �� r�O  "

" ±ం£ Í ఎ£QK ఉనw yం; CdU G మధ.« ³� �),  ఓ�~ Xయ.ంº "

" అం�T ! rJV . వÞO ం� . "

" ÚI Vవడం ¢£ ..... ఆ ఓ�~ అ�.ం" ... uంట� Û>�<�ం" "

" ఇ/:; మû¬ అM� §రవంº ... Sగ� ¦v¬ ఆ CdU # పb, fంº "

" ´Ù,  G ఎ£QK బయట త�/ క#NÞO ం� "

" oక)K ఉం" Úå. ఏS §´యడం ¢£ "

ÎQ G ఏS X�.« §´యడం ¢£. ´Ù,  Gంద 67 ంతం �Y మంట«�  ఉం". ఏ" , 
ఏ®( ´Ù,  ఓ�~ అ¦`´UంB. బయట �ంº ఓ�~ Xయ.Y#G &వలZన కÈe  ,�Y 
§¿¥fవY#G Êం ¢£. ÿK మంటల �ంº వ>O నw &ర ~ x ఆకU�¯ G �Y ¦Q 
ఊN@ ఆడక చ�¥<| ప7 �దం ఉం"

" అం�T !"

" ÚI "

" Í b£QK Cd G మధ.« X�. �),  �డంº "

" �m, � Úå "

" ఏ®( త»´ం� "

"¢£ "

" &£ . &£ . ´Ù,  ÿన _గం« ">¸ళ� ంº X�.. ´Ù,  మధ.�ంº "

అb �ంº స�½నం ¢£.

" ఆ .ఏõ ¾� W MK త»´ం" Úå "

" కyp,  ! హమÁయ. " ÎQ G నమÁకం ఏర:ºం".

" ఇ/:; , ఆ ¾� + «� ఒక ñp Ad Mం)" ఒక) తq�Jం" "

" ఏం) Úå . అరâ ం &వడం ¢£ "
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" అం�T , ñp G Ad ఎM ఉంbం". GందG ÿG క"´ంచY#G అ��లం K "

" ఆ ! ఎõ అMం)B X�.G త»´ం" "

" అం�T �#w ÿG M» , Cd §రవంº " అ(w;.

ఒక #Sషం ప7 యతwం తQ¦త ´Ù,  బయట Cd §Q¿�# ఒక X�. బయట� వ�¥ం". 
uంట� , అం£«# ఆ&V#w బయట� MA�; ÎQ.

అం£«# nతO ం 3 Nల� � , ఒక ఆంË , ఒక �ద� వ` , ఒక అం�T బయట� వl¥Q. అb 
�ంº ¦@# kºNం� బయట� ">�వl¥;. ఇం& ఎవ;( ఉ(wV ? అ# Gంద ఉనw 
¦@# అºK;.

ఎవ@G ¦Q తమ ¦రంద@P �>�# ¢ద(wQ. స@K�  అప:)G êd º6y, &ంW ¦v¬ 
Ò~ «G ఎంటd అ�.Q. ¦ళ¬# N´� ¢W G అమÁ( IJ� ¨డ�ం అ��# 
ఆ»<�; ÎQ. ఆ కè ణం « �Y ఇద� Q ±ఖం తన s¾ ఉండటం గమ#ంl;. ఫ� Õ 
ఓవd ఎG4 ¨Qq ప7 �ణం nద� �m, ;.. ఎ�d <d,  G rQ¼#, é£� నw ఆ@ం)G 
�pU{ ఫ� �W ఎG4 u¹¬<�;.

"ఆ ఇద� @ ±�� ఎవ`@k. ఇదం� ఎవ@ fసం �), న m7 (. ¢� , పక4�నw Ýy#Up 
M.. ఏమ�.ం". " 

ÎQ మన>U« k¿¥�నw లకè M" ప7 శw� ఇం& అM� >;� ¨QqJ(w�. nతO ం 
Íద �� ఇం¼క@ VYd «G ఎంటd అ�.� అనw kషయం ¼"�  ¼"� K అరâ ం అ�.ం" 
ÎQ G. A° nదల�.ం". ¦@ q@# �బ "Zనం£� ¦v¬ nద��m, Q. తన 
అ��నw¦ళ¬# చంNనం£� ÎQ nద��m, Q. అbs/ /న.ం �ద� ". ఇb ఒక4j. 
&P aట� d �Y ఒక4j. Îళ¬# అంతం Xయ.Y#G /), న �� ఒక4j. ఈ 
yదâ ం ,Xయ.Y#G lM ఏv¬ ప�, ¿¥. &P , *ల¦´. *´¤O  తప: బ7 తక¢ం. *ల¦´, 
ఎM ?
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CHAPTER 44 

*దVÚ� �ంº ¨@» ±ంñ rQ¼# తన À° G వr¥�; ÎQ. &¤/ పడ]Z 
�మÁ"K ఆ1> s/G u¹¬<�;. అక4డ Ú+ G @<d,  rZ u¹�  తన &.[~ « 
�Q¥(w;. తనµ 6b @�� W అ�న

r@ ఒక4 �Ü �Y &¢£. &P , ఎ#w kంత� �Jö అ#Nం�ం". yండవ �Y 
*దVÚ£ uL� ´U Vవడం, అక4డ �ంº జ@»న సంఘటన� అPw త�¿�ం© ఒv¬ 
గqn:;>O ం". #జ) ÎQ , ]వలం Û; �Üల ప7 �ణం « ఎ#w �Y´U వ�¥ం". 
ఏంü ఈ k�త7 ®న ఉõ.గం , "వ. # కలవ¢ం , "వ. # �డ¢ం , "వ. G #జం Xప:¢ం, 
Bశం q@ం� ఆ«�ం� �.గం r¤ం£� ఇ" స;న వయ> &B·. ఇం& (� ఆ 
ప@r¨ V¢B· అ#Nం�ం". ఇంత«ప¢ #నw జ@»న సంఘటన qQO � వ�¥ం". �� 
గ�క ఇMం) ఉõ.గం ఎం¿fక < ఆ న�qQ 67 [´w &6j ¦º(. అస� అM 
&6డటం « ఉనw Gp ఏ ఉõ.గం« వ>O ం". ఇM yం; s/M ఆ«చన� త;c 
ఉ(w� ÎQ #.

మ½.హwం Û; అ�µం". ÎQ బయట� వ�¥ �నw wటT « Oజనం r+O  ఉ(w;. 
yం; ±ద� � öü�  �b, fHJ(wC ¢õ , ఆ కè ణ) &T వ�¥ం". k>q nహం �),  
ఓ�~ r�; Ý~ Mp. Ú+ �ంº xyp,  K Ý~.

" ÎQ ! కc cÕ Jం "

" �d ! �� ]´| Úహd ఆ� "

" Throw it and come to office. We have no time "

kపÌత®న ఆంõళన k#Nం�ం" ఆ స`రం«. "ఎ/:; �Z( ఈ �నX ~ ప�¢ం)? 
"అ# ««పల అ��(w; ÎQ. uంట� ¾� W పjZ ప@*JO �ంÔ వl¥;.

అప:)] ఆ1>« Sగ� Zబ ం" అందÀ హYkºK Ú+ దగ� @G rQ�(wQ. ఇద� Q 
ఏ@ంWU అMA మ� ఇద� Q అZÂ, ంWU , Sర¼ంm మం" �, Ù అంద@P క´N ఆయన 
�m� ;J(wQ.

" మన ఇం�´@~U చ@త7  « మనం Zq� పY´Uన �Ü వ�¥ం". �� అ�&@K 
ఓº<�న# X/:�ంbనw �Ü ఇ" " , ఆయన కళ¬«�  Pv�  ¨QqJ(w�.
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ÎQ G అరâ ం &¢£. é£� నw ఏ®( సంఘటన జ@»ం�. ¼ంప"Z (KQ̂న �గd Y.° 
ఏ®( ¾´ం�. ఏS జ@»ం" అ# అందÀ ఉJUకతµ �>O (wQ ఆ À° «.

" ÎQ. ��` అŷంW K u¹�  జÛÁ &>Ád «# /ల¦� 67 ం�#G uv¬. అక4డ మన 
º6y, &ంW � సంబం�ం� ఇంld̂ ప7 &Ö �వ? ఉంmQ. ఆయ#w కల�. "

పక4� ఉనw అZÂ, ంW ÎQ r¨« &»�� �),  " ఇ" ఇ/:j జ@»న "వ7 ¦ద �ºG 
సంబం"ం�న స�lరం. ఇ" �º జరగY#G ±ం£ మన� i@Gన �� +. ఇ" అక4ºG 
�u`ళ¬Y#G &వలZన q@O ం/ ప�7 � " అ# XN: పంNంrZం".

అరగంట« అక4j ఆyంÆ rZన �´&ఫ, d « బయ�BV; ÎQ. ��/ గంటనwర« 
>R నగd rQ¼# అక4º ఆ1సd ప7 &Ö G @<d,  r�;. అప:)G సమయం 4: 30 అ�.ం". 
అ� అక4º �ంº ]వలం 36 G«Íటర�  Eరం« þలవ� ఉం". ప7 �ణం 
nదల�నప:) �ంº ఇ�¥న స�lV#w చ£�c �Q¥(w;.

" ��/ 42 మం" /#�� చ#<�న nట,  nద) ఘటన అ". స;న ±ంద>O  
స�lరం ¢క<వడంµ /#�ల� ఉగR ¦£ల �º q@ం� §´య£. 76 ¦హ(ల 
S´టÌ &(`Õ ÿ �º rZ చం¾JQ 6p ఉగR ¦£� " ఇM ఉం" ఆ స�lరం. 
చ£�c ఉం©, qం% తQ�4<µం" ÎQ G .

æ]ష~ rQ�(wక అక4º æ]ష~ « ఉనw S´టÌ ఇంld̂ వద�  ప@Áష~ ">�# ఆ 
ప7 BJ#w Sగ� Jఖల ¦@µ 6b ప@>´>O (w; ÎQ. కళ¬«�  Pv�  వ>O (w� అక4డ 
ఉనw స#w³J� �>O ం©. ఒక /#�º X�., Î/ చరÁం �త7 ) ఒక 7ట పº<�న 
దృశ.ం �Z ఉ´G4పYe ;. ఎక4ºకక4డ /#�ల �ంస/ ±ద� � పº ఉ(w�. ఒక 
¦హనం అ� þ@O K J�4 J�4 అ�<� ఉం". ఇం& చరÁం &�Jనw ¦సన 
�ü7 T ÂÁT క´N వÞO ం". ఒక 7ట /#�º Xk �త7 ) పº<� ఉం".

ÎQ G /#�ల �bంÚ� ఎM ఉంmL §�>. ¦ళ� � ©±� ఇr¥ దగ� ర , ¦ళ¬ 
ఇళ� «�  ఎMం) ఏ;/� ఏºN�O � §�>. ఎం£కం© �నw/:; తన బంT�ల 
�bంÚల# దగ� ర �ంº ��;. ఇ#w Vజ8�ల మధ.« Îv¬ �త7 ) ఎం£� 
చ#<¦´? ఈ ఉõ.గ) ఎం£� ఎం¿f¦´?

అకTడ 6Qlన^ ½y�Z �ంస� @ద� Q

bధ*త�,ఆo{y_ మధ*న ¶U «�యy జay^  _TNpq a^=.

yజvన +,ôవÓ జay_
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ఎపefø «�యyవ�y Aష0  ©Z"y శÍpq a^=

 

6లం కÇ^రÿ  ��q  ¨N¢/ంA� అవ6శ>దం 6A కg

అ8 ½y�Z kంô �

Vశం Ô కûY 6, êకటx L , శతృ·ల ÄడL

KL అNepq న^ ఒ|TకT రకq � hకTy ఒÃT 1ÀO �N�

తN´ తN´ తN´ తN´ |rla^=

 

మర"ం§న ½y�Z శXరంÔ ఉన^ 2c ¾U ఇం6 ù** �)q ం8

ÍN_తనం అన^ �టy మf0 J_ 3_T 3_T ¨�)q ం8.

ఆ శ¦#w �>O నw ÎQ G ««పల ఇM� అ#NÞO ం". కv¬ బయట� 
é;¿¼>O (w�.

ÎQ µ 6b Bశం« ఉనw ±ఖ.®న అ#w º6y, &ంW ల 8లక వ.�O � అక4డ ఉ(wQ. 
అంద@8 ««పల qం% ర»´<µం". ఒక4 �నw ఇన$ÏÁష~ కyp,  K §´Z( ఆ ±ష4Qల 
ప7 య�w#w మన /#�� భగwం r¤¦v¬. &P ఈ �Ü ఇం�´@~U ò�ä.d 42 
67 [� బ´Bం".

" స@K�  #ద7 <� ¦రం �Ü� అ�µం". ఒ¼4క4 �Ü ఒf4 ప7 �దం ¿Ô,  తన ప7 �ణం 
�qµం"" త� �త7 ) ఇM ఎం£� ప7 ��ల ¿Ô,  ప@*;J(w; అనw ప7 శw ÎQ 
G క#Nం�ం". " అస� ఇంత �ద�  ఇ#U%ంW G (Mం) ¼తO  ఏ@ంW # ఎం£� 
పంNంlQ? " అ# ఆ«�>O (w;.

అ/:j అత# ¾Q # N´lQ ప7 &Ö. ప@*JO �ంÔ uL¬; ÎQ. దగ� Ï ఉనw &ం( 
దగ� ర�.

ఎ£QK ఒక �½రణ®న x7 వd ఒక;, ఆ1సd ప7 &Ö #లబº ఉ(wQ.

" ఇత� ÎÏంద7 (Ð �d " అ# X6:; ప7 &Ö.

" ��` (µ 6b వr¥¤Õ ఈ ఊ�� G "
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ÎQ G ఏS అరâ ం &వడం ¢£. ఆ x7 వd µ 6b �� ఎక4ºG uళ�;. ఖ�¥తంK 
అత� ఎవ� �ద�  ఏ@ంW అy.ంY´, అ��ంÔ� అత#w Ó« అ�. uL¬; ÎQ.

ఇద� À క´Z న;¿�ంÔ ఉ�� G uL� Q. అప:)] ఆ ఊQ# తమ అ£/«G 
§¿¥�(wQ /#��. అక4;నw అ#w o/� , 67 ం�� #VÁ�ష.ంK ఉ(w�. 
�యంత7 ం 7 అ�µం".

అత#µ 6b వ�¥న x7 వd �m� ;J(w;.

" ఇప:)�& ఎ#w ఆపÏష~U « 6æ� (w� "

" �d "

" అ;qJనw" #�w. ఎ#w ఆపÏష~U « 6æ� (w� "

" ఇప:)�& ¢£ �d. Ê7 #ంù þరO �.ం" అం."

" GR <, గR 1 , c.Gంù అంత ÚK r�O ¦?"

" ÚK� వ¿¥ �d. Vక<�( �Q¥�# m7 p r�O � "

" ఇ¦ళ ��¦ జ@»ం" ఏంü. మన º6y, &ంW చ@త7 « అత.ంత అవ�నకర®న �Ü 
"

ÎQ ఏS �m� డ�ంY తల "ం¿�(w;.

" అందÀ �బ G �బ  అంb(wQ. మనం ఆ ప# Xయ.± "

ÎQ ఒక4 కè ణం ఆK;. ÎQ మన>« �Y అలం) 1´ంù ఏ �£�µం".

" ప7 " �@ ఈ �క4´w తర�లం© �VK�  ఉం" ÎQ. మనం త �́  ³Q # "¤�� ం. 
�రR @$#G Jశ`తంK &«, XL. , త« "Â�.´. ¦ళ� � �వ@ �Ü� వl¥�."

" ఎM �d "

" X6O ! ±ం£ ఇక4డ ఒక ప# Íద వl¥± "

" ఆ �Ë@యT iరక£ ఇక4డ "

ÎQ అనw�టG op అ�.; ఆ x7 వd,

" P¸M §�> ?" అ# ÎQ # అºK;.

"350 ]ðల RDX. ఒక4�@K ">� V¢ం �d. nనw(KQ̂న �గd Y.° « �Y 
ఇMం) 6� ం � ¦v¬ ఇం�� �ం? rJQ. �నw �నw &`ం)Ë « ఆ ప�Vâ ల� §�¥ ఆ 
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Ú� +,  �Ë@యT # ఒక4 బంº«G అÂంåT rJQ. &P , ఈ ఊ@« Xయ.Y#G Ä~U 
¢£ �d. "

" ఎం£� ¢£ . ఇం�] �.( �� , ఈ ఊ@G uళ¬Y#G VవY#G ఒక© ÀW. &బ),  
ఒక4 �నw అ��నం వ�¥( ¦ళ¬ 6� ~ Ó� ( అ�Jం"."

" ÚK X6:�. బW �� ">�వ�¥ం" ±ఖ.ంK �#fసం &£ "

" ఎవºö మనం పb, fHJ(wం "

ఈ �@ #జంK� ద;¿�(w; ఆ x7 వd .

" ప7 పంచం« ఎక4x( 6� ~ Xయ.Y#G �ద�  ¦ళ¬# , ఎGU�.W Xయ.Y#G �రR ¦ళ¬# 
¦డ�Q. ఏ ప7 =త`®( , <=+ అ�( , "వ7 ¦ద సంసP  అ�(. న�w 
">�వl¥రం© ఒక) ¤1, , ఇం¼క) పb, fవY#]. ఎం£కం© #జ®న ఏ@ంW 
Z#�«� M చంప;, పb, �ంm;. (� §´Z ÍQ lM �ద�  <+,  « ఉనw ఏ@ంW 
అ�. ఉంmQ "

"��` కyp,  K� X6:ú. ( ¾Ï అÇ? £ంగT . ఈ Bశ/ ఇం�´@~U oÙ. "

ఆ �ట kనK� ఒక4 కè ణం ఉ´G4పYe ; ÎQ.

" ÎQ ! Êం ¢£. ఇంf గంట« ఒక �ద�  rప# పm, ´ "

" పడ�ం �d . yం; U qQO � క#N¤O  l�. ÍQ XN:న ప# �� �>�ంm� " 
అ(w; ÎQ. అ(w; K# , ««పల �� ఎ/:5 ðkతం« Bడవ«� G <¢£ అనw 
kష�#w qQO  r>�(w;. 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CHAPTER 45 
అ��నw" అ��నwb, K� ఆ ఊ@« u¹�  #శ�బ� ంK త#° r>O (w; ÎQ. §ల� # 
Bహం. +) ±�4, అ/:డ/:j వ>O నw గడe ం µ ఉనw ÎQ# �¤O  ఎవ;( (dO  
ఇంºయ~ అ# అ�fవY#G అవ&శం ఉం". &>ÁQ �VR ళ¬M &Zంత +) ±�4 
�Y ఉం". &క< ఆ1>G u÷¬ట/:; ³>¸÷�  £>O � ధ@ం� వl¥;. _రత 
Bశ/ ఇం�´@~U �¯, అÇ? �d �Y ÎQ # ">� VవY#G &రణం అB.

 

ఇద� À క´Z ÎT«�  న;>O (wQ. Î@ద� À ఆ1సQ�  అ# Xప:Y#G �Y ఎMం) 
అవ&శం ¢£. ఎం£కం© అÇ? ఆ&రం మÌ ద@ద7 ం K ఉం". అక4%క4C �నw Nల� ల 
దగ� ర À6య� ఏQ�� ±ø, ¦ºM. వ�¥న ¦ళ¬M�  అత#w , పక4�నw �VR #w �Z 
అసa.ం¿�ంb(wQ. ఆ ఊ@« జ(� nతO ం [�4 [�4 మంb(wQ. ఎం£కం© , 
6G�O ~ సంBJ� k# , ¦v¬ ఇr¥ 500 , 1000 G ఇంº� ఆÌÁ ÿG Vv�  kZ@ Bడవ� 
�ం¿�నw అ�యక yవ�� lM మంB ఉ(wQ అక4డ. ¦@« ఎవ@ దగ� ర 
"వ7 ¦£ల� సంబం"ం�న స�lరం ఉంõ §´య£. éర6bన /#�� గ�క 
ఫM( అ# ఒక yవ�º Íద q@ �pU అ� అత# ప@ZP ¨ ఏS)? ç�; ÛC 
క�w §@¤O  ఎM ఉంbంõ ఆM ఉం" ప7 >O తం ఇంºయ~ ఆÌÁ. క;/ మంº ఒక4 �@ 
Íద పº , ఆy½లµ &£ r¨ ³ళ¬µ చం¾M ఉ(wQ శJI �´w.

 

" ఇప:) �& ఏS ��ú ?" అ# Ú+ �ంº ప7 శwG  

" అందÀ భయం భయంK �>O (wQ �d " ÎQ �ంº స�½నం.

" పగµ �¤ 6± ఒక4© ఉం". అ" గ�క ßందరK i@G l� , మన ప# 
nదల�నb,  "

" అ�� �d . &P iరకడం ¢£ �d "

" ఒక ప# r�� ం. �నw A° ఆ;�ం " అ# అ(w;.

" Xప:ంº �d "
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" �� ప7 ¨ ఇం) త�/ "యమ# అ;�4ంm. � ఇద� @8 &సO  7b ఇవ`ంº అ# "

" త�/ "Zన కè ణం �ంº ��` ఆ ఇం) వ.�O ´w , ¦@ ప7 వరO న� బ),  qQO  పº 
l� "

" అరâ ం అ�.ం" �d "

" qQO  �b, f ÎQ. ప7 ¨ ఇం) త�/ §@lక మన� ]వలం 10-30 Âకండ�  Êం ఉంbం". 
ఆ «ప¢ , మనం ఆ ఇం)# �4~ X�.´. ��` &సO  EరంK ఉంº , ఏ�( ప# r+O  
ఉం;. ఎ�4వ ¤/ మన ±�� �రR @>, � �డ�డ£ "

" ఒ] �d "

ఇద� À క´Z ఒf4 ఇం) దగ� ర త�/ త;c ఉ(wQ. అందÀ �ల�  �ల� K త�/� 
">O (wQ. అంద@ ±�«�  భయం ఉం". " )± Eరం �ంº వl¥± , ఇ¦ళ �� 
ఏ®( kº" ఇక4డ ఇ�O V?" అ# &>Ád «కT _ష « అ;qJ(w; అÇ?. ఈ Î� 
�), మ� Î�. ఇM ప7 య�wల u�� వ ¼న�qµం". ఒక kషయం« �త7 ం ÎQ , అÇ? 
ఇద� À ఒ] 6� ~ « ఉ(wQ. ఒక4; అ��#తంK i@G( , "గ �ంº త �́  ³Q # 
"¤�O Q. ¦Q అ��నw©,  ఒక4 అవ&శం �త7 ం వ�¥ం".

ఒక ఇం)« ఇM అºAZ బయట� వl¥; అÇ? �d. అత#w ఆN అºK; ÎQ .

" మన� ఇక4డ ఎవ;( ఎం6� �+ &P , ఇంòyÁంWU &P ఉ(wV �d ?"

" ¢Q " 

అ/:; బT  u´»ం" ఇద� @8 ఇం�క త�/ ¼), న ఇం) దగ� @ వ.GO  qnO l¥;.

" అత� �Y అంద@M �m� ;J(w;. &P ఎక4C Y , ఉం" అత# �/«". 
¨@» uనG4 é , అత#w ¢¾�O Q. uళ� క< ఏS X6:C qQO � V£. అ/:; Ñ7 �~ 
¦Y; ÎQ , తన ØÙ « ఫ+,  Êం þ@O K. అంతక ±ం£ Yd4 u. « �Zన ఒక 
ఇంటVAష~ ÎºL qnO �¥ం". ఒÚ� &Q x7 వd # ఇంటVAW r>O నw/:; , ఇM� 
§గ కL¬Q:J(w;. &P , అ" &¦ల� , అత� కL¬@:న ప7 " �@ సమ�#G 
అ�qణంK 1త� 1¤O  , ఒకప:) �´KR Ù ·dU f¯ వ>O ం". ఇB kషయం అÇ? �d G 
X6:; ÎQ. 

ఆయన ఒక �@ కv¬ Û>�# ఆ«�ంl;.
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ÎQ V>f అ(w;.

ఆ వ.GO  క�w ÛZన/:డM�  ".."
Ûయన/:YM�  "- "
ÎQ తన ÂT « XN:ం" k# V>�(w; f¯  

.... --- ..- ... . ....... .- -... --- ...- . ....... -- . .......   

అÇ? �d అంత ÚK ఒక మ#ø క�yప:´w ఎM qQO � §¿¥�(wC �Z ఆశ¥ర. 
<�; ÎQ.

ఆ YWU అPw క´Z ఒక ·dU f¯ ఏర:ºం". �#w ÂT « ¼),  �¤O  , " House above me 
" అ# వr¥Zం".

" q¯ ÚK )7 p # పm, ú. ఇ/:; ¦º ప# పm, ´ " అ# పక4� వ�¥ �m� ;J(w; 
అÇ?. 

" ఇక4º �ంº ఆ ఇం)«G uL¬´ అం© , మనం xyp,  �@« <�డ£. ¢క<§ 
uళ�ం అంm¦ ?" అ# అºK;.

" Q£�  �d. మన� స�lరం ఇ�¥న ¦; lM �ద�  ఏ@ంWU ¦j _ష� ¦Y;. 
(¸ం£f ఇ" ¦; , 6� ~ rZ ఇం¼కళ¬# మb,  �ట, Y#G ³Zన m7 ( అ(w 
అy.ంbం" అ#NÞO ం" , ¢� ÿన ¦; ఇంf 7ట �ంº మనfసం m7 ( ³�j· " 
అ(w; ÎQ.

ఒక4 కè ణం ఆ �నw ఏ@ంW అనw �టలG అÇ? õవT G ఒv¬ జలద@ం�ం". #$#G 
అలం) m7 ( « ఒక�@ ��/K 6G�O ~ « i@G<�నంత ప7 �దం �ంº 
తN:ం¿¼l¥; అÇ? .

అక4j #లబº ¿Ô,  67 ం�ల# ఒక�@ ప@>´ంl; అÇ?, " ÎQ �� XN:ం" X�. 
" అ(w;. ఇద� À క´Z అత# పG4ం)G uL� Q. అం© lM దగ� రK , ¦v¬ గ�క sniper 
¦º ఒక4 oW « ఎ»@ <�Q అంత దగ� రK ఉ(wQ ఆ ఇం)G దగ� ర«. ఉనwb, ంº...
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" i@G<�Q " అ�Z uంట� E]�; అÇ?. 

ఆ �టG ఒక4 �@ అత� #లబºన 7ట Mడ� �ద�  åô� W wT పºం". ÎQ � Ö  ÿన 
ఉనw ఇ��  ఒక4�@K ¾´<�ం". op ³ú G &సO  క"´ <� , #లబYe ;. � Ö  Íద 
మ),  ÚK పడడంµ పక4� ప@*�O ; ÎQ. ÿన ఇం) �ంº ఒక ±స´ �త X�. 
బయట పºం". ఆ ]క వల�  ఒక మ#ø 67 ణం <వడం ÚధK ఉం" ÎQ G .&P , అiక 
6త&ల/ �రR @+,  )7 p. ప7 " �#G �రR @+,  � ¬.మ~ lTe  ¦డటం 2010 �ంº 
ఎ�4వK �@»<�ం".  

&¤ప)G ఎ£) [ é ంù �ంº మ@ åô� W oW kనపºం". ఎ£QK అÇ? �d 
క#Nంచడం ¢£. ÎQ G తల "�Á Ö  <µం". nద) �d Úంå Ú� +,  « ఉ(w; క� 
, qం%� అ"@<J(w�. చ�¥<�డ£ అనw ఆక´ nద) �@ ఎM ఉంbంõ 
��;. ఎక4డ "�4 i@G అక4డ ±ం£ ��4# , తQ¦త శJI �# �b, �ం�ం 
అ��(w;. అMA �@*�O ;. sniper ఎవC Î¹� ద� @ fస) ఎ£Q �>O (w;. 
Î¹� ద� @8 &¦´Uం" ఆ ఇం)« ఉనw �క4¢. ఎ£Q �+O  ఉ(wQ ఇద� À ఒకళ¬ fసం 
ఒకv¬. �Q/ Mం) ఆ«చన వ�¥ం" ÎQ G. ఇbకల uన&ల ��4# అÇ? �d G 
�¤Æ r�;.  

"�� ఇవతల పక4న ఉ(w� ÎQ ! �u`క4డ "

" �d �� పº<�న ఇం) Gంద ఉనw ఇbకల uన&ల ఉ(w� "

" ఇ/:jS r�� ± అంmú. �� ±ం£ u¹�  UW r�O �(-�w కవd êd ఇవ`డం 
అంmQ) , ��` ¦º ఇంü� G uv¬ "

" Q£�  �d! ( దగ� ర ఇంf ఐº� ఉం" .... " అ# తన దగ� ర ఉనw ఐº� X6:; ÎQ. 
అÇ? �d ఒక న�` న¦`;. ÿన sniper ఇద� @« ఎవ`Q ±ం£ iQ��V అ# 
ఎ£Q �>O (w;. స@K�  ఆ సమ�#G ఒక �ద�  ఆ&రం EGం" sniper కళ¬ ±ం£. 
sniper êd r�;. అత#G ఎ£QK క#Nం�ం" ఉ Ö  q&4 �త7 ). అÇ? �d ÿన 
క/:�# ఎకUm7  q&4 అ". అ" ఎం£� kZV; అ# ఆ«�+O  ��; ఏ±ంద# ఆ 
sniper అ/:j ఎ£QK ��; Zwపd , ఒక Ý~ అం£« తన ÎºL క#N+O  , ఆ 
Ý~ « ¦mU( &T , అరâ ం అ�.ం" , �� ఎక4డ ఉ(wö q@ �డm#G Ý~ # 
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¦mUT: ÎºL &T rZ kZÏJQ. Ý~ # &ల¥Y#G )7 గ� d �&4;, &P అప:)] 
అత� ¢W r�;. �ద�  శబ� ం kనw అత� , తల పక4� ¦¢¥Z పº<�;. ÎQ , 
kZ@న ఇbక అత# తల పగలB), ం". స:�హ తN: పº<�; sniper. అB సమ�#G 
అÇ? �d , "వX¥య.ంº " అ# ఒక క�ం¯ ఇl¥;. అ/:j త�/� §Q¿�# ఒక 
�రR @+,  గ�wµ వl¥;, ఇం�క మన� స�lరం ఇ�¥న వ.GO  అత�. అÇ? �d 
ఎ£QK #లబYe ;. ఒక4 )7 గ� d �G4 అÇ? �d ఇక Sగల;.

Page �  of �168 209



CHAPTER 46 

±X¥మట� ప;J(w� ÎQ G. ఎ£QK _రత ఇం�´@~U oÙ 67 [వసP « 
కనప;J(w;. ఏS X�.« ఆ«�ంచY#G Êం ¢£. ఒక4 )7 గ� d �G4 ఒక చ@త7  
అంతం అ�<Jం". అB , )7 గ� d # ఆపగ´» ¼తO  చ@త7  nదల�Jం". ÎQ r¨« 
lM �ద�  m+4 పºం". ఆ ప# Xయ.Y#G 2 కè[� ప;Jం", &P ఆ yం; కè[� 
20 సంవతUVల 6b _రత BJ#w Jçంచగల�.

 

ÎQ G qం% ³గంK ¼b, �ంüం". ±�4 «�ం� �Y K´ ³ºK వÞO ం". ఏం 
X�.´? ఎM &6Y´. కè[� గº�<J(w�. అవత´ ¦º« �ంº �ట కద´క 
ఇం& V¢£. ఒక4 కè ణం ఆ«�ంl; ÎQ , అÇ? �d # &6Y´ అం© ఒక© �@ , 
తన 67 ణం అ;e  �ట, డ). Bశం fసం #త.ం బ7 ¨] ¦ళ¬ క(w తన �.గం ఏ6)" 
అ#Nం�ం"? అ" అమ� r�� ం అ��� «పల ఇంf ఆ«చన వ�¥ం". Ê7 #ంù « 
�@:ం�న ���వ. ®&`ంC Gp. Sగ� ¦ళ¬M ÎQ &v¬ Â, W� అవ`�. అ" ఒక ®న+ 
అ� , అత# కద´క« ³గం ఎ�4వ.  

 

అ��నw" తడ�K ఊN@ «ప«G ">�(w;. K«� G జం( rZ "వ7 ¦" r¨ÿ Gp 
¼m, ;. నరం Íద తగలడంµ గ�w పక4G <c , ³� )7 గ� d �ంº uనG4 u¹¬ం". ఆ 
&సO  K.( « ÎQ మ� yం; Gp లµ ఆy½#w XదరBm, ;. పక4� ఉనw ఇbక# 
">�# అత#w చంపH�;. ఆ1సd అÇ? అత#w ఆ6;.

" Î; ఇం�క మన]õ X/O నwb,  lM Ò~ r�; ... ">¸ళ�ం ఫ+,  " అ# అ(w;. 

ÎQ �Y అం£� తల ఊ6;. అప:)G ఇంºయ~ ఆÌÁ &d ఒక) అక4ºG వr¥Zం". 
¾�; శబ� ం వల�  ¦v¬ అలd,  అ�.Q. అక4డ ఉనw అÇ? �d # �Z Âä.W ¼), . 
ÎQ , 6G�O ~ /V # ">�# u¹¬<�Q.
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nతO ం Íద ఒక �నw ´ంp అ(w ఇం)G పb, ¸L¬´ అనw ప7 యతwం &సO  తృNO  # ఇ�¥ం". 
వయ>« ఉ(w; K ÎQ , ఈ kషయం lM మం"G X6:´ అ#NÞO ం". &P , ఉõ.గ 
ధరÁం ³Q. అం£] ఎ·ష~U # కంü7 T « ఉం¿J(w;. é£� నw సమ�#G అత#w 
">¸¹�  >R నగd « �¯ &`ర, WdU « ��¥Ñ),  ఇంటÀ`à nద��m, Q.

 

" ఏS ¾Q P" ?"

అÇ? �d అ;qJ(wQ ప7 శw�. Sగ� ఆ1సQ�  �Y వl¥Q అక4ºG.

" ......"

" ��` స�½నం Xప:క< , �� §´యద# ఏS ¢£"

" §�>�# ఏS r�O ú. ( ప# అ�é�ం". ఇప:)G/:; B�º దగ� @G 
u¹¬<�( �� సంµషంK� <�� "

" P ప# lM S»´ం" " 

" ��` ®ం¯ A° « lM �ద� ¦ºk ?"

" #జ). ఆ A° « ��` ( ±ం£ Nల�  (... k. qQO �b, f" 

" సÏ. ఇ/:; ఏS §�>�ం�మ#. ( దగ� రG వl¥� "

" ¢£. Í త±Á; *దd (యp , బ«��O ~ 67 k~U « ఉంm; కE. "

ఒక4 కè ణం ఉ´G4 పYe ; ఆ ఇంటÀ`à rయబ;Jనw ఏ@ంW. అత# త±Á; ¾Q# 
ఆయన ఎM qQO పm, Y అ# ఆశ¥ర.<� ��; ÎQ. Sగ� �, Ù �త7 ం ఇదం� 
�Û� వ.వcర) అనwb,  ��Q. V 7̈  ఆ వ.GO  Íద lM ÌÂd¥ rZ వl¥Q 
అందÀ. 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" చ«. ��` ప7 =త`ం ఎM ప#r>O ంõ , ¢õ �Y §´య# 7) �ంº వl¥�. ÍÏ 
� Hరe d �) ఇంత ±ం£� వ¤O  , )± ఎంత ±ం£� u¹� <గల±. ఇ"M ÎºL 
, *దd , ఔd Ï 7© S� అందÀ ఉ(wQ. "

nద) �@ ఆ /V కళ¬«�  &సO  ÑQ� క#Nం�ం".

" �� P BJ#w kరk�O �. &P , (� P q@ం� �త7 ) X/:. P రకè ణ రహ�.� (� 
Q£� . "

" �Ì. ��` ఏS rZ( , 67 ణం<�( �� �త7 ం ( 6G�O ~ q@ం� Xప:� "

" #�wవ; అºK; P Bశం q@ం�. ��` ఈ Bశం«G ఎM వl¥� X/: " 

�ద� K న³`�; ఈ �@ ఆ ఏ@ంW.

 

" N�¥ ( ... M� V. Í Bశం«G VవY#G �ద�  కష, పYM? ఎక4º �ంº అ�( 
VQ¿¥.Í Bశం«G VవY#G స@పY ¤waJ� ఉ(wQ. ఆ హ�4� &6డm#G 
³M" మం" ఉ(wQ. )± Úంå� ³¤O  �Íద క(w ÍÍద fప:j మ�G� 
�Y ఎ�4వమం" ఉ(wQ. Îళ� ంద@ మధ.« Í Bశ/ Hరe d &R + Xయ.డం (f ô&4 ?" 

ఉ[G వ>O నw f6#w కంü7 T r>�(w; ÎQ. అM� &¤/ ఇంటÀ`à nతO ం N�¥ 
ప7 శwలµ గº�<�ం". ఇంటÀ`à « nద) దశ అ�యక/ ప7 శw� ³Z అవత´ ¦º 
�ంº ఎ�4వ �m� ºంl´. ¦º# &సO  అలZ<|M X�.´. అ/:j ¦; అబదâ ం 
X¾:ంత ఆ«చన r¤ ఓNక ఉండ£.

అÇ? �d ఒక4 �@ కళ¬á; స@ r>�#. న;¿�ంÔ u¹¬<�;. అ/:j , 
అత#G ఒక రక®న మJO  క´Nన ప�Vâ #w పం$d �¸~ కÌR  « �),  ఆcV#w ఇl¥Q. 
f� � �(NZ&#/& అ� ప�రâ ం క´N ఎ£) వ.�O ల �ంº #$� Vబట, Y#G 
¦డ�Q. aంస ¢�ంY #$� Vబట, Y#G ఇ" ÚK ఉపLగ ప;Jం".
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&¤/ అ�.క మJO « ఊqJనw అత# దగ� రG వl¥; ÎQ. అÇ? �d Sగ� 
ఇంటÀ`à Úధ.తల� అత#G అప: X6:;. ÎQ # �డK� �ద� K న¦`; ఆ 
ఏ@ంW.

" Í ¦v¬ ఇMం) Nల� ల# పంN�O Q కE న�w ఇంటÀ`à Xయ.Y#G. "

ÎQ G క;/ మంº<µం" &P /ôంW K ఉ(w;.

" ఏS ! nద) �@ ఇంటÀ`à r>O (w¦. Xమట� �Y ప;J(w� " అ(w; 
అత�.

" ¢£. చంప�ంY ఉంlల# B�º# ,Bc#w అ@â >O (w�"

" ßందరK చం�Õ, Í ఆ1సd వr¥«పల "

" చంప�. ��` బ7 ¨G( స�¥( �ద�  ఉపLగం ¢£ " 

" అం© " 

" Pµ వ�¥న ప# అ�é�ం". &¤/ అ�.క Í ఊ��  ఎంFంటd rZ, అ" P� 
�Nం� , అ/:; చం/� " nద) �@ Vకè స®న �ట� ÎQ ö) �ంº 
వ>O (w�. ఏ@ంW ఈ �@ #జంK� భయపYe ;. 

" ఏS అ�<�ం""  

" ��` U ¢+ �Y §´kK కb, �# వl¥�. #$#G ��` ఆ�Á~¨ 6� ~ Íద ఈ 
ఏ@� G వl¥ú. #�w పb, �నw/:j P 6.ంb ÑT,  G క), న SP ¬.మ~ Úం. # 
��. అక4డ ��` ¦ºన ·dU f¯ _ష# ��. ��` P Bశం fసం వ�¥ ( Bశం« 
�¿¥ �ట, Y#G ప# r>O నw ఒక �నw ఏ@ంW అ# Xప:Y#G ఇంతక(w �&è à� 
అవసర�?"

" ఇ/:; P� ఏS &¦´ ?"

" 350 ]ðల �Ë@యT ( Bశం«G ఎక4º �ంº వ�¥ం". ఇiక4© X/: ?"
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మం£ ప#rయడంµ ఏ@ంW కv¬ ¨QqJ(w�. మJO  ఎ�4µం". ÎQ అత# Xంప 
Íద బలంK Ú�;. �బ G అత# ±ఖం ఎరR K అ�é�ం".  

"అB X/O (w. ఒక/:; )± Í Bశం Íద పj ¦ళ¬ం. ఇ/:; Í Bశం« �కం© 
Bప: ¦v¬ ఉ(wQ. � B�; ¦@# చల� K �;Kక "

" ఎక4º �ంº వ�¥ం" అ". #�w " ÎQ మû¬ అత#w ¼m, ;. 

" V.... Vజ�P ~ Hరe d �ంº ¼ంత కôp,  r�ం"

#$#G అక4º Hరe d ఎY@ « ఉంbం". �@ éడ�( ò~U ఉం".

" ప7 >O తం అక4డ �ంº ఒక ఊ@« అరâ  V 7̈  2 �ంº 4 మధ.« VQ¿¥ Gంù M. ఇMం) 
ప�Vâ � &¦లం© , ఒం�ల క;/« �¿�# ¦´ "

అ/:; &P , అరâ ం &¢£ ÎQ G ఎక4º �ంº 6G�O ~ §ÞO ంõ ఈ �Ë@యT. అంత 
�ద�  nతO ం« ¾�; ప�Vâ � /#�� ¨@A ప7 BJ#G rV¥లం© lM కష, ం.  

" � ఆ1+ �ంº ఎవyవQ ఎవ@ �ంº కôp,  r�«...." 

మû¬ �ట� ఆ¾�; ఆ ఏ@ంW. ¦ºG :T #ద7  ప©, M ఉం". 

" V? ) Kº పకjw �. గల? G� ® " అ�Z ప;�(w;. 

అప:)] ÎQG &వలZన �#G క(w ఎ�4వ స�lరం i@Gనb,  అ#Nం�ం". 
సQ� ,��� , ¦v¬ వr¥ ప7 Bశం అPw అరâ ం అ�J(w�. &P , ఎక4C ఏõ Y , 
V 7̈  బంº పb, fవడం ఏం) ? ఎక4º¸L¬´ ? ఏõ జQqµం" , అb s/న �ంº. 
/#�ల l�µ ఆగ¢£ అక4డ ¦@ ప# , ఆ తQ¦త uంట� ఏõ ప#« పº ఉంY´. 
ఏమy.ంbం"?
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ఇB kషయం nతO ం u¹�  అÇ? �d G d7 Ù r�; ÎQ. nతO ం kనw అÇ? ఒ] �ట 
అ(w;.

"ఇం& అరâ ం &ల�. మనం ఒకప:) M స@̂కT Â, ౖWp Xయ.Y#G Zదâ ం K ఉ(w± అ# 
అ��(wÏ·, అం£] ¦v¬ uనG4 u¹� <J(wQ. V 7̈  అం© , అక4º �ంº ఎక4ºf 
nతO ం K.ంù # ">¸vO (wQ అనw�ట."

" అ�� �d. V 7̈ G V 7̈  వందM" మం" �రR @>, � అక4º �ంº క"´ uనG4 
u¹¬<HJ(wQ. &బ),  మన /న.ం ¦@# rరY#G , అక4డ �&è à� ">�# 
VవY#G �Y అవ&శం ఉండ£. "

" fÁ . " అ# /ôంW K �Q¥ంº<�; అÇ?. 

&¤/ #శ�బ� ం తQ¦త öQ §@l; అÇ? �d.

" +, . ¨_<q �  ళK> ??"  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CHAPTER 47


6G�O ~ uళ¬Y#G అ#w ఏV:b�  , $గR తO � XN: yÈ rJQ ÎQ #. ÎQ G qం%«�  ఎక4C 
&Zంత సంశయం ఉం" , &P , అÇ? �d G అసU� ఎMం) అ��నం ¢£. 
ఎం£కం© , ఎంత) ప@ZP J«�  అ�( అత# శGO  �మVâ à� ఎM తb, fగల� దగ� ర 
�ంº ��;. అం£] ఈ అ/�ÁంW G ÎQ # ఏ@ంW K పంN>O (w; 6G�O ~ G.  

6G�O ~ uళ¬Y#G ±ం£ ÎQ r¨« ఒక Ý~ ఇవ`బºం". అ" ఏ o/« ¼(wQ 
దగ� ర�ంº, ÎQ ¼తO  ¾Q, అత# ఊQ, అత# �bంబం ఇM అ#wం) q@ం� kవV� 
¼తO K త�Q rZ ఇవ`బYe �. ఆంజ�య �`S # లంక� పంNనb,  , ÎQ # 6p G 
పంN>O (wQ ¦v¬. స@¼తO  �Q ³షం µ . ÎQ (dO  ఇంºయ~ �p , ¢త తనం అత#G 
అ¨ �ద�  ప� +.  

ఇంº� �) uL¬క ÎQ ఇక ఉÀ�  «� �m� Y´. *దVÚ� గ=�  « ¨@»న 
/ణ.� అ# అ" ´కK� �Q¥�(w;. "వ. µ �త7 ం ఒక �@ �m� డ�ం అ# 
అ��(w; &P , Êం ¢£. �Ü �Ü8 ఉõ.గం తనµ �ట� �Y ¢�ంY rÞO ం" 
అ# ««పల ¨b, �(w;. అ#w ర&ల ఇం>, Wకè ~U ">�(wక అ/�ÁంW G yÈ 
అ�.;, &>ÁÌ «కT _ష� అ�న పc@, aజf , BజÌ, &>ÁÌ « ¼#w ప�� 
�Q¥�# �b, �(w;.

&>ÁQ« _రత Hరe d స@హ£�  s/ rQ�(w;. అక4º �నw �నw మ),  ఇళ� « «కTU 
#వç>O (wQ. ఎ£QK 6G�O ~ Xp <+, , అం£« ¦Q �Y Hరe d # గమ#>O (wQ. 
ÎQ G §�> తన� ఇ�¥న అ/�ÁంW « ఏ కè ణ®( 67 [� <వ¿¥.

ఇb పక4న ÎQ # పంNంచY#G 5 ఆ1సdU వ�¥ �Q¥(wQ. ఒక )జd # N´� ÎQ # 
�NంlQ. ÎQ q@ం� అప:)] m( Ò Ŗ W ఇనU{Wకè ~U వr¥��, SలటÌ �¯ ఆ1+ 
�ంº. V 7̈  2 అ�.ం".అక4డ �ంº ÎQ uళ¬Y#G అ�sన సమయం ఇక అ" ఒక4©. 
Xp <+,  5.Ë « ఉనw /#�� øÙ,  �Ï సమయం. స@K�  అక4;నw Â�.@Ë KQe  &సO  
À° «ప´ uళ¬K� , ÎQ # uళ¬Y#G /ర��ంlQ. అప:)] ఆ 67 ం�#w �4~ 
r>�# �>�(w; ÎQ. స@K�  Hరe d G అవతల ఒక 6G�O ~ ¦Q s/ ఒక �;e  
క#NÞO ం". ఇద� Q �VR v¬ , ÿన Î� ØWU , EరంK ÎT«�  �నw �నw ఇv¬ �త7 ) 
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క#N>O (w�. ఒక ±సMయన �త7 ం �;e  Íద న;+O  Z»yW &�>O (w;. 

అ��నwB తడ�K ÎQ /ôంW K 6± u¹� నb,  ఆ కంX� qంY �©Z 
u¹¬<�;. స@K అB సమ�#G అ�f# సంఘటన జ@»ం". uన&ల ఉనw ఆ1సdU 
అంద@8 qం%� అ"@<��. ÿన ఉనw Â�.@Ë <+,  «G ßందరK� ఒక KQe  
వr¥�;. Vవడం Vవడ) ÎQ ఉనw s/ Øb ¨6:;. ఆ1సర�  qం%� దడదడ 
¼b, �(w�. ఇవPw §´య�ంY ÎQ అb s/ uvO (w;. స@K�  ØW పj సమ�#G 
ఒక �నw ÚpU Mం) వ>O � పక4న EV; ÎQ. ఒక4 కè ణం ఆq�మ#. అB అత# 
67 [#w &6ºం". ఆ ÚpU వల�  ÎQ Íద ØW పడ¢£. అత� �డ¢£. అక4డ �ంº 
ÎQ ఇక ఇంº� G &T Xయ.Y#G Î� ¢£. ఒక ³ళ J)ØW &T rZ( , కPసం ఒక 
50 �ంº 100 G«ÍటQ�  �mక X�.´. ¢� ZగwTU # ఎక4C ఒక 7ట 17 ¸`PU బ),  
ప©, �O Q.

 

ÿG ఎంత �ర.ంK ఉ(w ÎQ G �త7 ం &సO  qం%« దడ K ఉం". �నw �నw ఆపÏష~U G 
�Y uళ� �ంY ఒ] �@ 6G�O ~ G ఎం£� పంNనb,  అ��(w;. u¹�  ఆ V 7̈  ఆ 
ఊ�¬ ��4# é£� నw 6 ఇం)G అక4డ "¤ బ>U « ఎG4 �Q¥(w;. ÎQ r¨« 
ఎMం) &»�� �Y ఉండ�. ¨_<q � Jy kúz � >ª అS ఊNJ J 6¤eంటD 
O పy�£ న4 ర�' అ� ¾Q µ ÎQ చMమr అవ`Y#G uvO (w;. r¨« �త7 ం 
ఏõ &y:ంటd ôక4� ³>�� &»తం ఒక4) §¿¥�(w;.సM`d కÍÆ « ÎQ # 
6G�O ~ ¦; &ద� ¦j ¢£. 6G�O ~ « బ>U� &సO  కలd :T K ఉంm�. ఆ 
బ>U« మధ.« ఎG4 �Q¥# /ôంW K �Q¥(w;.

 

దగ� ��  ఉనw ఒక Shakar Garh అ� KR �#G )¸W ">�(w; ఎవ`º8 అ��నం 
V�ంY. ±ం£K అక4;నw ¦ళ¬ �స� ÚK గమ#+O  �Q¥(w;. ఈ ఊ@G 
u¹¬( nదట గమ#ంl´Uం" అక4º �స. «కT K నSÁంlలం© , ±ం£ అ" 
ÚK గమ#ంl´. బ>U«G lM మం" ఎG4 �Q¥(wQ. nతO ం అం� *Ye � , ¼ంత 
మం" పం$d� ³>�నw Ò§ � , అక4డక4Y oర కb, �# ఎ�4Jనw వృదâ  Ò§ � అం� 
ఎG4 �Q¥(wQ. మధ.« ఒక Zంù �. �Y వ�¥ �Q¥(w;. ÎQ G &¤/ ఏS అరâ ం 
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&వ©� £ అక4º ¦�వరణం , అంద@P గమ#+O  k�త7 ంK �>O (w;. ఇంºయ~U ¸ 
Kస,  గడe ం *W అ( ³Zన©,  ఉ(wQ అక4డ అందÀ. ఏS Y ¢£. Îళ¬ Bశం« 
(య�� ఎంత భయంకర®న kష/ 6±« §´య# ఈ ప7 జ� ఆ బ>U« �Q¥# 
¨b, �ంÔ , కåQ�  X/:�ంÔ , సర�K �m� ;�ంÔ uvO (wQ.

 

" ఎక4º�& uvO (w� ?" అ# ఉÀ� « kనపjటప:)G Q�నw ÎQ G అక4డ పక4న 
�Q¥నw ఒక 6G�O ~ yవ�; క#Nంl;. ఒక4 Âకం¯ «  

"సకd ఘd అ� ఊ@G uvO (w " అ(w; ÎQ.  

" అక4jం ప#?" అనK� అక4;నw ఒక Mయd ఇంü�  ఏõ �¯ వd4 ఉం" అ# X6:; 
ÎQ. #$#G ÎQ ప# అB , జ(లµ కåQ�  XN: XN: , ÎØనంత మం" �ంº �రR @>, ల 
ఆ�8� పb, �# Vవడం.

" �� &y:ంటÌ « lM ఆ@@న ¦º# "

" అy ఇంత �నw వయ>« ఎM "

" హ�Ï ll ¤ )V జ�( తp �� &° )  "

" ఓ అl¥ ! "ఆ �VR ºG ÎQ Íద నమÁకం ఏర:ºం". 

ఎ£QK ±q� Q �VR v¬ �Y �Q¥# ఉ(wQ. ¦v¬ ఈ అÚ � ¤waJ� అ� 
ఉంmQ.

" ��` అక4డ Mయd దగ� @G uvO (wú అం© )± ఎం£� న�Á´ అస� " అ(w;.

ఒక4 కè ణం �లక ఎ»@<�ం" ÎQ G.

అక4డ «కTU ఎ/:5 &సO  ఓవd �G, ú K ఉంmQ క�. uంట�  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" చT ! (కం© Ò:¯ K త�/� , ఇంË@యdU r¤ ¦º# ��` Zం� - పం$. 
Vo, W«�  �Nం¿ ��� ం అ# ఒక స¦� kZV;.

ఆ nరb తనం ��క ఆటప), ంచడం ఆ»<�ం" ఆ 6G�O ~ �VR ళ� �.

అక4డ �ంº ఒక 6� గంట ¤/ ¼తO  కథ అ �́  X6:; ÎQ. ÂT Ý~ "Z అప:)క/:; 
ఏ³� Xక4 ఇంË@యd Ýü+ అPw �Nంl; ÎQ. సర�K నºం�ం" సం_షణ. 
మధ.« అక4;నw ఆంË� ¼ంత మం" కండక, d µ , x7 వd µ Mల r+O  గ;/J(wQ.

" ¦º nకం ��¦ ఇంº� ¦ºM ఎM ఏ;/ nహం �m, C " అ# ఒక qం/« 
�VR ; ఇం¼కº# అ(w;.

ఇంº� అనw �ట VK� ఆ �VR v�  &సO  కంü7 T త6:Q. ఇంº�« అPw 
Úqంm� &P , అంÔ ఇంº� Íద 6G�O ~ IJ� అPw ప7 L»+O  
�Q¥(wQ. /ల¦� హత.� q@ం� �Y సర�K X/:�ంb(wQ. ఒ¼4క4ºP ఒక 
వంద �Q�  éº� సం/�మనw ఆ«చన� kVమం ప7 క)ం¿�(w; ÎQ.

" (MA �VR v�  ! ఏS §�> ¢. " అ# ««పల అ��# ఊQ�(w;.

ఆ qం/« �ం� ఒక; వ�¥

" ఏS భ�. ఇంº� # ¨;Jం© , ఇంºయ~ M î+ �డ�³ం) ?"

" అM ఏS ¢£ భ�.. ఇంº� « (f అ�Á� న�¥ం". &>Ád « ఉంbం" " అ# 
ఒక ¼తO  కథ అM� ; ÎQ.

అం! ÎQ G &వలZన nట,  nద) ��  i@Gం".

&>Ád అనK� అక4;నw �VR ళ¬ nహం « Y క#Nం�ం". ¦ళ� « ఎవC ఒక; �రR @+,  
´ంp ఉనw¦; ఉంº ఉం�¿¥ అ# ఇం�క �ంº అ��నం. అ" #జం r+O  ¦ళ� « 
ఒక; ఆ mNp ఎJO �(w;. &¤/ &>Ád Bడవల Íద� , ÎQ XN:న స@¼తO  లú Þ, Ì 
G mNpU మv¬c వl¥�. ఈ«పల సకd గd ఊQ వ�¥ం". Hరe d G 24 G«Íటర�  
Eరం « ఉనw ఊQ అ". అక4డక4Y �త7 ) /#�� క#N>O (wQ. మధ.« ఆÌÁ 
¦.~U uvO (w� . ఆ ఊ@« "» ఒక ±దరష, / wటT « "» �wనం r�;. బయట 
ప7 జ� మన ³షం �ంº , nహం క;�4� "Q �ంº , X�. lr "Q �ంº , �స 
�ంº అ#wం)P ఎM గమ#�O � ÎQ G Ê7 #ంù « "వ7 ంK తÌ$£ #l¥Q. అం£« 
Vb M; &బ©,  ÎQ ´కK )�Æ r�;. మc అం© 2-4 �Ü«�  ¼ంత 
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స�lV#w §�>�# అక4డ �ంº బయట పY´. ÎQ ఎ/:; వ�O ; , ఎMం) 
స�lరం ఇ�O ; అనw �# బ),  , ఇంºయ~ �¯ &`ర, WdU nతO ం yÈ K ఎ£Q 
�>O (w�.

 

ÎQ yÈ అ�. , �;e  Íద &¤/ �Ë �ర ³>�# ¨��;. ¼b,  XతO K ఉ(w , ©+,  
అ"@<�ం". ÚK ¨#. �;e  Íద న;>O (w;. "వ7 ¦£ల మద� JO  �Q� &¦´? 
««పల HQe  �b, �# నº¤O  <M " అ��(w; .
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CHAPTER 48 

6G�O ~ uళ¬Y#G అ#w ఏV:b�  , $గR తO � XN: yÈ rJQ ÎQ #. ÎQ G qం%«�  ఎక4C 
&Zంత సంశయం ఉం" , &P , అÇ? �d G అసU� ఎMం) అ��నం ¢£. 
ఎం£కం© , ఎంత) ప@ZP J«�  అ�( అత# శGO  �మVâ à� ఎM తb, fగల� దగ� ర 
�ంº ��;. అం£] ఈ అ/�ÁంW G ÎQ # ఏ@ంW K పంN>O (w; 6G�O ~ G.

 

6G�O ~ uళ¬Y#G ±ం£ ÎQ r¨« ఒక Ý~ ఇవ`బºం". అ" ఏ o/« ¼(wQ 
దగ� ర�ంº, ÎQ ¼తO  ¾Q, అత# ఊQ, అత# �bంబం ఇM అ#wం) q@ం� kవV� 
¼తO K త�Q rZ ఇవ`బYe �. ఆంజ�య �`S # లంక� పంNనb,  , ÎQ # 6p G 
పంN>O (wQ ¦v¬. స@¼తO  �Q ³షం µ . ÎQ (dO  ఇంºయ~ �p , ¢త తనం అత#G 
అ¨ �ద�  ప� +.

 

ఇంº� �) uL¬క ÎQ ఇక ఉÀ�  «� �m� Y´. *దVÚ� గ=�  « ¨@»న 
/ణ.� అ# అ" ´కK� �Q¥�(w;. "వ. µ �త7 ం ఒక �@ �m� డ�ం అ# 
అ��(w; &P , Êం ¢£. �Ü �Ü8 ఉõ.గం తనµ �ట� �Y ¢�ంY rÞO ం" 
అ# ««పల ¨b, �(w;. అ#w ర&ల ఇం>, Wకè ~U ">�(wక అ/�ÁంW G yÈ 
అ�.;, &>ÁÌ «కT _ష� అ�న పc@, aజf , BజÌ, &>ÁÌ « ¼#w ప�� 
�Q¥�# �b, �(w;.

 

&>ÁQ« _రత Hరe d స@హ£�  s/ rQ�(w;. అక4º �నw �నw మ),  ఇళ� « «కTU 
#వç>O (wQ. ఎ£QK 6G�O ~ Xp <+, , అం£« ¦Q �Y Hరe d # గమ#>O (wQ. 
ÎQ G §�> తన� ఇ�¥న అ/�ÁంW « ఏ కè ణ®( 67 [� <వ¿¥.
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ఇb పక4న ÎQ # పంNంచY#G 5 ఆ1సdU వ�¥ �Q¥(wQ. ఒక )జd # N´� ÎQ # 
�NంlQ. ÎQ q@ం� అప:)] m( Ò Ŗ W ఇనU{Wకè ~U వr¥��, SలటÌ �¯ ఆ1+ 
�ంº. V 7̈  2 అ�.ం".అక4డ �ంº ÎQ uళ¬Y#G అ�sన సమయం ఇక అ" ఒక4©. 
Xp <+,  5.Ë « ఉనw /#�� øÙ,  �Ï సమయం. స@K�  అక4;నw Â�.@Ë KQe  &సO  
À° «ప´ uళ¬K� , ÎQ # uళ¬Y#G /ర��ంlQ. అప:)] ఆ 67 ం�#w �4~ 
r>�# �>�(w; ÎQ. స@K�  Hరe d G అవతల ఒక 6G�O ~ ¦Q s/ ఒక �;e  
క#NÞO ం". ఇద� Q �VR v¬ , ÿన Î� ØWU , EరంK ÎT«�  �నw �నw ఇv¬ �త7 ) 
క#N>O (w�. ఒక ±సMయన �త7 ం �;e  Íద న;+O  Z»yW &�>O (w;.

 

అ��నwB తడ�K ÎQ /ôంW K 6± u¹� నb,  ఆ కంX� qంY �©Z 
u¹¬<�;. స@K అB సమ�#G అ�f# సంఘటన జ@»ం". uన&ల ఉనw ఆ1సdU 
అంద@8 qం%� అ"@<��. ÿన ఉనw Â�.@Ë <+,  «G ßందరK� ఒక KQe  
వr¥�;. Vవడం Vవడ) ÎQ ఉనw s/ Øb ¨6:;. ఆ1సర�  qం%� దడదడ 
¼b, �(w�. ఇవPw §´య�ంY ÎQ అb s/ uvO (w;. స@K�  ØW పj సమ�#G 
ఒక �నw ÚpU Mం) వ>O � పక4న EV; ÎQ. ఒక4 కè ణం ఆq�మ#. అB అత# 
67 [#w &6ºం". ఆ ÚpU వల�  ÎQ Íద ØW పడ¢£. అత� �డ¢£. అక4డ �ంº 
ÎQ ఇక ఇంº� G &T Xయ.Y#G Î� ¢£. ఒక ³ళ J)ØW &T rZ( , కPసం ఒక 
50 �ంº 100 G«ÍటQ�  �mక X�.´. ¢� ZగwTU # ఎక4C ఒక 7ట 17 ¸`PU బ),  
ప©, �O Q.

 

ÿG ఎంత �ర.ంK ఉ(w ÎQ G �త7 ం &సO  qం%« దడ K ఉం". �నw �నw ఆపÏష~U G 
�Y uళ� �ంY ఒ] �@ 6G�O ~ G ఎం£� పంNనb,  అ��(w;. u¹�  ఆ V 7̈  ఆ 
ఊ�¬ ��4# é£� నw 6 ఇం)G అక4డ "¤ బ>U « ఎG4 �Q¥(w;. ÎQ r¨« 
ఎMం) &»�� �Y ఉండ�. ¨_<q � Jy kúz � >ª అS ఊNJ J 6¤eంటD 
O పy�£ న4 ర�' అ� ¾Q µ ÎQ చMమr అవ`Y#G uvO (w;. r¨« �త7 ం 
ఏõ &y:ంటd ôక4� ³>�� &»తం ఒక4) §¿¥�(w;.సM`d కÍÆ « ÎQ # 
6G�O ~ ¦; &ద� ¦j ¢£. 6G�O ~ « బ>U� &సO  కలd :T K ఉంm�. ఆ 
బ>U« మధ.« ఎG4 �Q¥# /ôంW K �Q¥(w;.
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దగ� ��  ఉనw ఒక Shakar Garh అ� KR �#G )¸W ">�(w; ఎవ`º8 అ��నం 
V�ంY. ±ం£K అక4;నw ¦ళ¬ �స� ÚK గమ#+O  �Q¥(w;. ఈ ఊ@G 
u¹¬( nదట గమ#ంl´Uం" అక4º �స. «కT K నSÁంlలం© , ±ం£ అ" 
ÚK గమ#ంl´. బ>U«G lM మం" ఎG4 �Q¥(wQ. nతO ం అం� *Ye � , ¼ంత 
మం" పం$d� ³>�నw Ò§ � , అక4డక4Y oర కb, �# ఎ�4Jనw వృదâ  Ò§ � అం� 
ఎG4 �Q¥(wQ. మధ.« ఒక Zంù �. �Y వ�¥ �Q¥(w;. ÎQ G &¤/ ఏS అరâ ం 
&వ©� £ అక4º ¦�వరణం , అంద@P గమ#+O  k�త7 ంK �>O (w;. ఇంºయ~U ¸ 
Kస,  గడe ం *W అ( ³Zన©,  ఉ(wQ అక4డ అందÀ. ఏS Y ¢£. Îళ¬ Bశం« 
(య�� ఎంత భయంకర®న kష/ 6±« §´య# ఈ ప7 జ� ఆ బ>U« �Q¥# 
¨b, �ంÔ , కåQ�  X/:�ంÔ , సర�K �m� ;�ంÔ uvO (wQ.

 

" ఎక4º�& uvO (w� ?" అ# ఉÀ� « kనపjటప:)G Q�నw ÎQ G అక4డ పక4న 
�Q¥నw ఒక 6G�O ~ yవ�; క#Nంl;. ఒక4 Âకం¯ «

 

"సకd ఘd అ� ఊ@G uvO (w " అ(w; ÎQ.

 

" అక4jం ప#?" అనK� అక4;నw ఒక Mయd ఇంü�  ఏõ �¯ వd4 ఉం" అ# X6:; 
ÎQ. #$#G ÎQ ప# అB , జ(లµ కåQ�  XN: XN: , ÎØనంత మం" �ంº �రR @>, ల 
ఆ�8� పb, �# Vవడం.

 

" �� &y:ంటÌ « lM ఆ@@న ¦º# "

" అy ఇంత �నw వయ>« ఎM "
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" హ�Ï ll ¤ )V జ�( తp �� &° )  "

" ఓ అl¥ ! "ఆ �VR ºG ÎQ Íద నమÁకం ఏర:ºం".

 

ఎ£QK ±q� Q �VR v¬ �Y �Q¥# ఉ(wQ. ¦v¬ ఈ అÚ � ¤waJ� అ� 
ఉంmQ.

" ��` అక4డ Mయd దగ� @G uvO (wú అం© )± ఎం£� న�Á´ అస� " అ(w;.

ఒక4 కè ణం �లక ఎ»@<�ం" ÎQ G.

 

అక4డ «కTU ఎ/:5 &సO  ఓవd �G, ú K ఉంmQ క�. uంట�

" చT ! (కం© Ò:¯ K త�/� , ఇంË@యdU r¤ ¦º# ��` Zం� - పం$. 
Vo, W«�  �Nం¿ ��� ం అ# ఒక స¦� kZV;.

 

ఆ nరb తనం ��క ఆటప), ంచడం ఆ»<�ం" ఆ 6G�O ~ �VR ళ� �.

 

అక4డ �ంº ఒక 6� గంట ¤/ ¼తO  కథ అ �́  X6:; ÎQ. ÂT Ý~ "Z అప:)క/:; 
ఏ³� Xక4 ఇంË@యd Ýü+ అPw �Nంl; ÎQ. సర�K నºం�ం" సం_షణ. 
మధ.« అక4;నw ఆంË� ¼ంత మం" కండక, d µ , x7 వd µ Mల r+O  గ;/J(wQ.

 

" ¦º nకం ��¦ ఇంº� ¦ºM ఎM ఏ;/ nహం �m, C " అ# ఒక qం/« 
�VR ; ఇం¼కº# అ(w;.

ఇంº� అనw �ట VK� ఆ �VR v�  &సO  కంü7 T త6:Q. ఇంº�« అPw 
Úqంm� &P , అంÔ ఇంº� Íద 6G�O ~ IJ� అPw ప7 L»+O  
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�Q¥(wQ. /ల¦� హత.� q@ం� �Y సర�K X/:�ంb(wQ. ఒ¼4క4ºP ఒక 
వంద �Q�  éº� సం/�మనw ఆ«చన� kVమం ప7 క)ం¿�(w; ÎQ.

" (MA �VR v�  ! ఏS §�> ¢. " అ# ««పల అ��# ఊQ�(w;.

 

ఆ qం/« �ం� ఒక; వ�¥

" ఏS భ�. ఇంº� # ¨;Jం© , ఇంºయ~ M î+ �డ�³ం) ?"

" అM ఏS ¢£ భ�.. ఇంº� « (f అ�Á� న�¥ం". &>Ád « ఉంbం" " అ# 
ఒక ¼తO  కథ అM� ; ÎQ.

 

అం! ÎQ G &వలZన nట,  nద) ��  i@Gం".

&>Ád అనK� అక4;నw �VR ళ¬ nహం « Y క#Nం�ం". ¦ళ� « ఎవC ఒక; �రR @+,  
´ంp ఉనw¦; ఉంº ఉం�¿¥ అ# ఇం�క �ంº అ��నం. అ" #జం r+O  ¦ళ� « 
ఒక; ఆ mNp ఎJO �(w;. &¤/ &>Ád Bడవల Íద� , ÎQ XN:న స@¼తO  లú Þ, Ì 
G mNpU మv¬c వl¥�. ఈ«పల సకd గd ఊQ వ�¥ం". Hరe d G 24 G«Íటర�  
Eరం « ఉనw ఊQ అ". అక4డక4Y �త7 ) /#�� క#N>O (wQ. మధ.« ఆÌÁ 
¦.~U uvO (w� . ఆ ఊ@« "» ఒక ±దరష, / wటT « "» �wనం r�;. బయట 
ప7 జ� మన ³షం �ంº , nహం క;�4� "Q �ంº , X�. lr "Q �ంº , �స 
�ంº అ#wం)P ఎM గమ#�O � ÎQ G Ê7 #ంù « "వ7 ంK తÌ$£ #l¥Q. అం£« 
Vb M; &బ©,  ÎQ ´కK )�Æ r�;. మc అం© 2-4 �Ü«�  ¼ంత 
స�lV#w §�>�# అక4డ �ంº బయట పY´. ÎQ ఎ/:; వ�O ; , ఎMం) 
స�lరం ఇ�O ; అనw �# బ),  , ఇంºయ~ �¯ &`ర, WdU nతO ం yÈ K ఎ£Q 
�>O (w�.
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ÎQ yÈ అ�. , �;e  Íద &¤/ �Ë �ర ³>�# ¨��;. ¼b,  XతO K ఉ(w , ©+,  
అ"@<�ం". ÚK ¨#. �;e  Íద న;>O (w;. "వ7 ¦£ల మద� JO  �Q� &¦´? 
««పల HQe  �b, �# నº¤O  <M " అ��(w; .
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CHAPTER 49 

అక4డ Î� Î�« ¨Qqc తన� అప:)�& ÿ అ�&Q� ఇ�¥న స�lV#w �మQ 
³>�ంb(w;. ఇం�క ప@చయం అ�న yవ�ల దగ� ర �మÁ"K �m� ;c 
వ�¥న ÎQ , ఇ/:; &సO  �టల áQ �ంl;. �@న <| ¦ళ¬# ఒక Yక, d క�² ~ 
�. ఇం)G uL¬´ అ# అ;qc <J(w; . అత� అM áQ �ంచY#G &రణం , 
అక4º �స &సO  పb, fగలగట).

 

&¤/ ¨@»న తQ¦త Yక, d క�² ~ G� #p i@Gం". þ@O K 6x<�న భవం¨M ఉం" 
ఆ బంగL. ఎ/:C [7 Ëషర�  &లం« క), న ఆ భవం¨« , �ºకT సÌ`>� ప7 జల� ఇ+O  
ఉంb(w; క�² ~. @ÂపX #+,  వద�  kవV� ఇ�¥ «ప´ uL¬; ÎQ. «పల �Q¥# 
ఉ(w; Yక, d క�² ~. Msన éట,  , బట,  తల , ఎరR # రంq ³�ం�న Üb,  , öü�  6~ 
న±�c స`చ¨®న 6G�O P వృ£â ; ÎQ కళ¬ ±ం£ �Q¥# ఉ(w;. ÎQ అత# 
దగ� @G VK� " *దVÚ� ZంÐ & న� హÕ " అ(w;. అ" kనw క�² ~ �ల� K తల 
ఎ Ö  ÎQ కళ¬«� G ��;. &¤/ అత#w "కè ణంK గమ#ం� , «ప´G ">�uL� ;. 
అత# 6;బºన 6త ఇం)« ÎQ G ఒక �±� öG� Ý~ , అMA ¼#w , &»�� 
�Nంl;.

" ఆ &»�«�  P� &వలZన స�lరం ఉం" " అ# X¾:Z ÎQ # పంNంrJ;. 
n�O #G అక4డ �ంº బయట పºన ÎQ ఆ &»�«�  ఏ±ంద# క�f4వY#G ±ం£ 
ఒక ��4� ప7 BJ#G uL¬;. పక4� ఉనw ;¢` పm, � పక4న ఒక Xb,  Gంద �Q¥# 
చ£�J(w;.

 

ఆ &»తం« ±$a-~ ల� Ê7 #ంù «G ఎంNక అ�న 13 మం" yవ�ల kవV� , 
¦@ ఇం) ప�7 � , అMA ¼#w బ>U )¸W � ఉ(w�. ఇ/:; అరâ ం అ�.ం" ÎQ G 
తన# ఎం£� అక4ºG పం6� . ఇMం) సగం సగం స�lరం n�O #w fR Èక@ం� , 
ఇంº� ¦@# ఎ�4వ &ంmp,  Xయ.�ంY� , �� ఆ f¯ Z7 p rZ ఏ�( స�lరం 
పb, ¼�O డ#.
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అక4j �Q¥# &¤/ )¸ట� � "�;. ¦రంద@« &మ~ K క#Nంr 6�ంW ఏSm 
అ# ఒక �@ ఆ«�ంl; ÎQ. ఒక వ.GO  Y�.�ంW � �త7 ం అ��(స:దం K 
అ#Nంl�. మ~ ÂహV అ� ఊ@G )¸W ఉం". తన కళ¬ ±ం£ అత# చ"kన 
ఇంºయ~ @<d, É అPw ¨@K�. అక4డ ఏõ సంఘటన జ@»న $� పకం ÎQ G qQO � 
వÞO ం". అBం)?

 

ఇM ఆ«�+O  �Q¥ం© సమయం Sం�<Jం". �ñQO �5ÿ \ ఏÐం\ _ 
SNeం� �Kz లJ ఒకf ఏంf అం4 , ఎవ�NÄ Ä @6y^ ఎ�Tవ �� »� �ధంO 
ఉండ�. ఎ�Tవ సమయం ఒక Òట కyÍంచ�. ఇ8 పz పంచంJ అy^ �5ÿ \ ఏÐం\~ _ 
¦దట SNeం� ÷స�. ఏ |తq  పz V{y_  ¡x a , అకTZ >, Ä @6y^ k,q  
�c0 �Sంత �� »డyవ�¾డA ,  ంటS కAQ1 ఉంU�.

అం£] ఆ Xb,  �ంº Sగ� ¦v¬ �¤ «పల ¢� u¹¬<�;. ¼#w &»�� 
">�# Pళ� « తºN , åరద« క´N , మû¬ �ంN Û; 7ట�  పjZ �కd గ³ బ�, ం¯ 
« �Q¥# ఆ«చన« పYe ;. ఆ ఆ«చన« ఉం" తన 6త7  మ@�<�; ÎQ. r¤" 
&y:ంటd ప# , �Q¥ం" &n:ÏW Ú+ MK. అక4º�& అం� స$�K నº�న ÎQ 
6G�O ~ �త7  మ�/ ¨N:ం". అత# ఎ£Q K ¼ంత మం" �VR v¬ వ�¥ �Q¥(wQ. 
అంద@ ±ఖం« ఒక రక®న కZ క#NÞO ం". /ôంW K �Q¥# అb ఇb �+O  
�Q¥(wQ. ¦@« ఎ�4వ మం" 18-25 వయ> మధ.« ఉ(wQ.

Îళ� � తన� ´ంp ఏం) ? ఎం£� ఎ�4వK ఆ«�>O (w� ? అ# ÎQ తల 
#±Q�ంb(w;. ¦@« ఒకత� ఉనwb, ంº &>ÁÌ _ష �m� ;J(w;. 
"అం� మంr జQqJం". ఇ(X  అM�  . ÍQ ఇంº� �ంº బయట పYe Q. అ" l� 
"

ÎQ G ఎక4C బT  u´»ం". Î@ �ంx( ఏ�( 8లక స�lరం iరకl¥ అ# 
ఆ«�ంచడం nద��m, ;.

¦v¬ ఎ£Q �>O నw బ>U వr¥Zం". స@K�  మ~ ÂహV G బ>U అ". అక4డ �ంº 
��/ 600 వందల G«Íటర�  Eరం ఉంbం" ఆ ఊQ. ÎQ ఆ 6�<�న 
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బట, లµ� బ>U ఎ&4;. Sగ� ¦Q �Y ఎ&4Q. n�O #G ఆ బ>U ప7 �ణం 
nదల�.క అందÀ ఎవ@ Òట� « ¦v¬ �Q¥(wQ.

��/K ఇం�క �Zన ఆ qం/« ¦ళ¬µ� ఆ బ>U nతO ం #ంº<�ం".

�మÁ"K �ట� nదల�.��. +పd ÈలpU బ+ &బ),  అందÀ 
�m� ;fవY#G uస�Úb ఉం".

&>Ád «య« 6j $నపద 6త 6డటం nద��m, Q అందÀ. ఈ �@ #జంK ÎQ 
G h.+ � ఎ»@<��. ¼ంప"Z Îళ� ం� _ర"yM? &>ÁQ «య�ం" ఇక4ºG 
వl¥V ? ఇం£fసం వ�¥ ఉంmQ ? అ# ఆ«�ంl;.

అత# అ��(ల� Z7 p ¼;c

" సMం ¦¢�ం _Õ " అనw �ట k#Nం�ం". ఉ´G4 పº uనG4 ¨@» �Zన ÎQ G 
క#Nంl; nనw బ>U« క#Nం�న ¼ం� �VR ;.

" అసUM° ¦ô�4°. &. _Õ ఇక4ºG ఎM వl¥Q ÍQ అ# అºK;?" ÎQ.

" అ" �ద�  ప# భ�.. P� అనవసరం. �u`ం) ఈ �~ ÂహV బ>U ఎG4(� "
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" ఎం£� ఎక4�డ£ ?"

" అÏ N7¥º¦ ��`. అక4డ ఉనw ¦ళ¬# �Y గవరw�ంW పంNంr>O ం" అం©. ��` 
అక4ºG ఎం£� ఎ�O (wú అ# అºK "

ÎQ G మû¬ ¼తO  ��  i@Gనb,  అ#Nం�ం". ఆ ఊ@ �ంº �Û� జ(ల# �Y 
�û X�.´Uన అవసరం ఎం£� వ�¥ం". అPw ఇ/:j అº»§ అ��నం వ>O ం" 
&బ),  é7 òషనT K

" అక4డ డå �öwv�  మ>O  మం" ఉంmQ అంట క� భ�.! ప# ÚK i@G డå � 
±డ�� క� " అ# అ(w;.

" P N�¥ K#. అక4డ ఎవ`@# క´Z( ఉపLగం ఉండ£. సÏ . ఆ ఊ@« ఎవ;( 
§´Zన ¦v¬ ఉ(wV ? " అ# అºK;.

Xp పºం" ÎQ G.

�#G స�½నం ÎQ X¾:«పల పక4న ఉనw ఇంf అత� ÎQ µ �m� డటం 
nద��m, ;. ఇం�క �ంº ÎQ # ÿ�ంº Gంద �& �+O � ఉ(w; ¦;.

 

" ఏ ఊQ Í"?" అiక రక®న nహం �b, �# అ(w;. ÎQ తడపడ�ంY ఇం�క 
XN:న qV̂~ ¦M &y:ంటd కథ X6:;.

" �� ఎవ�w §�� ?" అ# అºK; ఆ వ.GO

" ఇక4డ ఉనw �VR లంద@8 =డd. ఆÌÁ ¦ళ� � ఈ ఏ@� « ఏS &¦ల(w న�w 
అ;q�Q §��." అ# అ(w;.

Î%ం) nతO ం Z#�«� M xyp,  ఇంÓÏÁష~ ఇ>O (w; అ# అ��(w; ÎQ.

స@K అ/:j ఒక ¼తO  �ట అ(w; ÎQ µ

" o- అ�.ం� . " అ# అºK; ÎQ #.

" ¢£ భ�. . o- G ±ంB తMp lM �Q�  X6:Q " అ# అ(w; ÎQ.

" ఎంత సం6"�O ú ��` "

" �లG ఒక 10000 À6య� , Êం మం�K ఉం� 15000 ³� �& వ�O Õ భ�. "
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" �#క(w మం� ఉõ.గం ఒక) ఇ�O  . P బM#w అM�  దయ fసం మన 6G�O ~ f�O ం 
ఉపL»ంrM �� �యం r�O  వ�O ¦ "

" � �తల &లం �ంº ఉనw ఉõ.గం అ(w "

" ఈ బ>U« ఉనw" అం� ఎవQ. �తల &లం �ంº &>Ád « ఉ(wQ. మనfసం మన 
yదâ ం fసం V¢�. "

ÎQ G అ��నం #జం అ�.ం". ¦ళ� ం� ఇంºయ~U.

" þల`� �º జ@»న/:; మన� �యం rZన nనKv�  Îv¬. #జ®న ÎQ�. 
Îళ¬# ">�# uvO (w ¤1,  fసం "

" అBం) , ¦ళ¬# ఇంº� ల� ఉం� Úqంbం" క�. ఇంºయ~U # ఇక4ºG 
ఎం£� వడం "

" ¢£ ¢£. ¼ంత &లం 6b మన &.ం(U �Y ఏk 6G�O ~ Hరe d « ఉండm#G Î� 
¢£.అPw uనG4 క"´>O (wం"

ÎQ G ÑT,  Úంå ³>�# ¾¢¥>�ం© Úqంbం" అ#Nం�ం" ఒక4 కè ణం. అంద@P 
éº� éº� చం6ల# NÞO ం". &P , బయటG ఇంº� అం© B`షం ఉనw ¦ºM 
న)ంl´. ¢� i@G<�ం.

 

" mNp xవd,  Xయ.�. ��` � yదâ ం« rర�¦. మనం rZన �ºG ఇంº� 
�Y ¼#w సంవతUV� మన Íద� VవY#G ప7 య¨wంచ£. ÿK �º Xయ.Y#G 
Hరe d « �P వV� ఏk ¢�."

ÎQ G qం%� ఆ»<J(w�. 6G�O ~ « "వ7 ¦£ల దగ� ర �m� ;J(w;. అత# 
శÌర mష, వం �Z అత#w �Y @�� W r>�ం�మ# yÈ అ�.Q అన�ట.

 

"Bశం fసం ఎంత Eరం అ�( uLO  " ప7 ¨ �VR ; అ��ంm;. �� rZ �N�O . 
అవసరం అ� చ�¥<వY#G �Y uన&డ� " అ��# బయ�BV; ÎQ.

మ@&¤/ ¦"ం� ¦"ం� ఒక �ట అ(w;.
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" సÏ ! �� వ�O . &P , అ�Á (నwG ఒక4 �ట X6:´. అiక4© ( f@క. అం "

 

ఉనwb, ంº ఆ బ>U nతO ం �ద�  �ద�  "వ7 ¦ద #(�� �Q·K�.
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CHAPTER 50 

బ>U ప7 �ణం V 7̈  nతO ం అ�.ం". 596 G«Íటర�  Eరం ప7 �rంr టప:)G అం 
సమయం ప;Jం". ÿK ఆ ÀW « �;�  lM అ½`నంK ఉంm�. ÎQ �Y 
��/K #ద7 ¢�ంY ఉండటంµ చr¥b,  #ద7 <�;. 

é£� నw 5 ఇం)G మగతK మJO  ���వ వ�¥ం" #ద7  «. అMA ,Û>�<Jనw 
కళ¬µ� ఎక4;(w· �>�ంb(w;. పక4న Sగ� ¦v¬ �Y ü¡� "Z "వ7 ంK 
qరక� ��,  &ర.కR మం« ఉ(wQ. బ>U« ఒ¼4క4÷¬ #ద7  ¢>O (wQ. 6G�O ~ ఆÌÁ Xp 
<+,  అ". బ>U x7 వd దగ� ర kవV� ">�ంb(wQ. «పల ఒక¹¬ద� @# ఎవ`Q ? ఎక4డ 
�ం� వl¥Q అ# ప7 శw� అ;qJ(wQ. kషయం ఏంటం© , 6G�O ~ ఆÌÁ « ÿ ¦@G 
తప: Gంద �P � ¦@µ "వ7 ¦£ల� �ద� K ´ంp ఉండ£. ¼ంత మం" ÚK ఎంకÏÆ 
r¤O  , మ@ ¼ంత మం" "వ7 ¦£ల# q@O ం� &�¥� ¨ంmQ. అM ఉంmQ మ@.

ఒక¹¬ద� @# ప7 ç+O  బ>U«G వ�¥న 6G�O P /#�; , xyp,  K ÎQ దగ� @G వl¥;. 
l� �ల� K 6�c మన Íద� Vవడం Øú « �¤O  ఎM ఉంbంõ అM ఉం" ÎQ 
G. తన� క´నంK "@¥""� న Ê7 #ంù ఆ1సdU అంద@8 ««పల �ంpU X/:�ంb(w;. 
¢దం© ఈ 6)G , qం% ఆ»<|". 

" ఏ. &. (° cÕ V? కc ¤ ఆ� ?"

" qర̂~ ¦M ? " అ(w; ÎQ.

అ" అతº ¼ంప ±ం�ం". Sగ� ¦ళ¬ందÀ XN:న ఊQG , అత� XN:న ఊ@G 
సంబంధం ¢£. 

" బ>U "q ... బ>U "q " అ# ÎQ # M¸4¹� <�; అత�.
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అ�é�ం" ఇ¦¹, µ (� అ��(w; ÎQ. మQకè ణం, ఇక4డ �ంº 
బయటపYలం© �@ ఏ" అ# ఆ«�ంచడం nద��m, ;. 30 మం" "వ7 ¦£� , 
20 మం" /#�� , ��/ 50-60 G«Íటర�  Eరం వర� 6G�O ~ , ఎM 
తN:ం¿f¦´ అ# 6� ��  uయ.డం nదల�.ం".

&P B�º Â4� మన అంద@క(w u;Ë K ఉంbం". " �. ఓ హ�V ఆ-Á � " అ# 
ఇం�క ప@చయం అ�న �¯ X6:;. ఇం�క �& బ>U« �ద�  =డd M <Ü ¼), న 
అత� ఇ/:; /#�ల <>,  దగ� ర మc నb; ôవ«�  అr»మr» �m� ;J(w;. 

ÎQ # ">�# Xp <+,  �b�# ±ం£� u¹¬ం" బ>U. అ" అంతక ±ం£ 
�Zన 6G�O ~ ఊQM ¢£. �రR @+,  ల /), #��  M ఉం". ÎQ G &వలZన ¾� + G 
వ�¥నb,  అరâ ం అ�.ం". ఎక4డ �Z( ఒf4 Ûల �Q¥# J6�� పb, �# 
మ�G� ¤ద "QJ(wQ. అక4డ తమ బ>U వ�¥న©,  , ¼#w AC బ>U� వ¿¥(w�. 
అం© , తమMK మ@ ¼ంత మం"# అక4ºG ">� వl¥Q. n�O #G ఇõ �ద�  
"వ7 ¦£ల ç[రం M ఉం" అ��(w; ÎQ.

&¤/ yÈ అ�.న తQ¦త, అందÀ ¦ళ¬ ¦ళ¬ కథ� X/:�ంÔ వ>O (wQ. అంద@ 
పగ ఒకళ¬ ÿ�. ఇంº�. ఆ Bశం అం© ¦ళ� � »ట, £. ¦ళ¬ దృø, « &>ÁQ # ప7 .క Bశం 
K q@O ంచY#G 6G�O ~ �త7 ) �యం rయగల£ అ# నమÁకం. అM !@ <JQ 
¦ళ� G �నwప:)�ంº.

ÎQ వంJ వ�¥ం". Sగ� అంద@ క(w భ�ంకంK కథ� Z X6:;. అత# �ట«�  
X6:లం© తన బంT�� ఇంº�« ఎM Úధ ప;J(w� అంÔ కPwv�  
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�b, �(w;. అ" kనw తQ¦త , �Û�K నమÁ¢£ "వ7 ¦£�.ఏకంK �ద�  �ద�  
#(�� r>�ంÔ వl¥Q ÎQ దగ� రG. ±ఖ.ంK అక4º �¯ ఒకత� వ�¥.

" #జ®న ðc-K u�q�� ��`. ßందర« (యకత`ం #�w మం� <Zష~ G 
">�ంbం" " అ# XN: uL¬;. ÎQ ««పల ఇంº�# ¨), నం£� Úధ 
అ#Nం�( , అM అనక< అక4డ ప# అవ`£ క� అ# తన� �� స�½న 
పQ¿�(w;. 

�యంత7 ం 6 గంటలG అంద@P N´� d7 �ంù ఇ>O (wQ అక4డ ¦@G. అంద@8 ¼తO  GW , 
¼#w బట, � , ¼తO  ÂT Ý~ , ¼#w ఆy½� , అMA &సO  ఎమŷPU ఎం; �7 కè � �),  
ఇl¥Q. 

" మనం అందరం Ï/ ÚMfW G uvO (wం. ¼#w �ల� 6b ఇక మన �¯ ఆ1+ �ంº 
�త7 ) ఆపÏష~U ఉంm�. ¨@» ఆZ° �. X¾: �& మనం ఇంº� � 
సంబం�ం� ఎMం) ప�� Xt.ద� # అ(wQ" ఆ ఒక4 ±క4 ¨N: ¨N: అరగంట ¤/ 
X6:; , �ట� ±ం£ ఇంº� # ¨ట, డం . , �ట తQ¦త ఇంº�# ¨ట, డం µ 
అంత ¤/ �గ-యగ´K;. XN:న అత� �VR j &P మc lద>O ; అ# 
అ��(w; ÎQ.

V 7̈  అ�.ం", Sగ� ¦v¬ కåQ�  Xåc , ¼ంత మం" �V� �qc , మ@¼ంత 
మం" Ý~ � r+O  ఉండK , ÎQ ఒక4; �త7 ం ఎరR # కళ¬µ ఒక s/ ¨@» 
�Q¥(w;. మధ.« బ+ )WU ఇద� Q N´�( ÎQ V¢£. &¤ప)G బ+ « ÎQ# 
@�� W r>O నw అత� వ�¥ ÎQ =జం Íద X�. ³�;.
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" (� §�> నd ర+T. ��` ఎం£fసం వl¥� " అ# అ(w; అత�.

మû¬ ఒక4 కè ణం ఉ´G4 పYe ; ÎQ. ఇ#w �Q�  పÌకè � ఏంm7  Úå అ��(w;.

" ఇంº� Íద ��` �ం¿�నw పగ �Û�" &£. P కళ¬« ఇంº� ÿ ఆ కZ 
�� "

ÎQ ««పల న�` ఆ/�# అMA Ú� ంp î+ �),  �>O (w;.

" þల`� �బ G అక4º Íº� , జ(� §గ ºస, d  అ�.Q క�, ఇంతక(w �ద�  �ద�  
6� ~ మన దగ� ర yÈ అ�J(w�. ఈ �@ �బ G , ఇంº� f�fవడం సంవతUV� 
ప;Jం""

" అం© ఏS జరగHµం" భ�.?" అ# ఆసGO K అºK; ÎQ.

" ßందర ఎం£� ? �³` ఆ ఆపÏష~ « 8లక 6త7 ½@k అ���. ఇంº� nతO ం P 
¾Q �Q·qµం" " అ# అ(w;. 

³ºK qం% �ంº రకO ం 6రడం అ/:; �, d,  అ�.ం" Üb,  ఉనwb, ంº అB ³%క4డం 
nదల�.ం". Xమట �ల� K Üb,  �ంº �£Q Íద� &Qµం". 

" ఒక4º# వ"´ �ట, � భ�. ! ఆ ఇంº� « ... ఒక4º# �Y " అ(w; ÎQ.

ÎQ # ">�# , న;+O  కåQ�  XåJ(w;. తమ� ´[� �ంº ఆy½� ఎM 
చవకK వ�O L , ప7 =త`ం ఎM �Z �డనb,  ఉంbంõ X/:�ంÔ uvO (w;. 
ఇంత« [ é ంù «ప´G ఎంటd అ�.Q , అక4డ �ద�  �ద� K అQ/� , Û�q� 
k#Nంచడం nద� అ�.�. ÎQ # ">¸¹�  ఒf4 గ" �N+O  ఆ శÚ� � వ>O నw s/ 
నºNంl;. స@K�  3 చదర/ అ;q� ఉనw ఒక �నw À° దగ� ర� ">¸L� ;. 
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అం£« ��/ 7 మ�G� EVQ. ´Ù,  అంత ఉనw À° « #లబడm#G తప: ³Ï 
అవ&శం ¢£.

" ఏం)" ?"

" ఓ &�d «ù . aం£�O ~ G మద� JO  �Q� "

" అంత �నw À° « �m, V భ�. "

" అ��. అం£«� #లబº #ద7 <¦´ , ¨ంº ¨(´ , l¦´ "

" అంత ఇQ�«�  ఎM ఉంmQ భ�.?"

" ఉంY´. _రత BJ#G మద� JO  ఇ�¥ �ద�  త/: rJQ. అలం) �O  ల# వదల�డ£ "

ÎQ G ఉనwb, ంº మన>« &6Yల# అ#Nం�ం". &P , ఏS Xయ.¢# ప@ZP ¨. ఆ 
గ£«�  �Zన ±�«�  తన� §´Zన ¦v¬ ఎవ;( ఉ(wV, అ# lM ¤/ ఎ£Q 
��; ÎQ. ఎవ`À qQO Vవడం ¢£.

V 7̈  #ద7 <� é£� నw 5 ఇం)G అక4డ �ంº �నw �నw ట7 �4«�  బయ�BVQ అందÀ. 
అక4డ �ంº 17 G«Íటర�  Eరం ప7 �rంlక వ�¥ం" , ÚMfW ఊ@ బయట �ద�  5 
�, d wటT Mం) బంగL. అక4డ ¼#w వందM" మం" �రR @+,  � rQ¼# ఉ(wQ.

" ఏS �>O (w� ర+T _Õ? " అనw ప7 శw�.

" (¸ం£f ఈ ప7 Bశం , �ద� K ¤Ù అ# అ#Nంచడం ¢£."
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" అ#N>O ం". &P , ఇక4డ ఇంºయ~ ఆÌÁ V¦´ అం© lM Eరం ప7 �rంl´. 
V¢Q , వ¤O  <¢Q. ఇ" ఎప:) �ంC ×Ö - ఏ - nహమÁ� ప7 ½న కంü7 T À° భ�. 
"

" � అM� . ఇంº� �ంº మన� �f4Y#G Pడ i@Gం" అన�ట " అ(w; ÎQ.

" అ�� Pడ i@Gన©, , ఇంº� �ంº అb s/ �º Xయ.Y#G ఎMం) �´&ప, d 
� V¢�. వ�¥( Sగల�"

"అనwb,  Xప:డం మ@¥<� V 7̈  �ద�  పండగ ఇక4డ"
" ఏం పండగ ?"
" మ+� _Õ ఆపÏష~ þ@O  r>�# ఇక4ºG V 7̈  వ>O (w;"
మ+� _Õ ¾Q Xప:K� నd ర+T ఊరÙ ÎQ G ±ఖం u´»<�ం". నటన 
పV&ష, � r@<�ం". ÎQ # �Zన క�ండd

" V 7̈  #�w �. G ప@చయం r�O . yº K ఉం;. B�º దయ Úqం© ఇంº� « 
ఆపÏష~U G #�w పంN�O ం"

మ@ &¤/ �m� Yక అక4డ �ంº ³Ï ప# ఉందంÔ u¹¬<�; అత�. అB 
అద� అ��ంÔ ÎQ తన లకè àం q@ం� ఆ«�ంచడం nద��m, ;.

n�O #G స@హ£� «�  ఉనw "వ7 ¦£� అందÀ kVమం ">fవY#G అ��K ¦@# 
Úల¼W « ఉనw ఒక �ద�  wటT G తర´ంlర# అరâ ం అ�.ం" ÎQ G. V 7̈ G అక4ºG 
మ+� _Õ rQ�ంm;. ఆ kషయం �� ఎM<( ఇంº� G rర³¤O  ఎM 
ఉంbంõ ఆ«�ంl;. త� అక4డ ఉంº X�.´Uన ప�� ఏ±(w� అ# ఒక 
కè ణం ఆ«�ంl;. ఇప:)] ÎQ Hరe d �) వ�¥. yండవ �Ü �)ం". ఇక4డ తన� 
అప:XN:న ప# þరO �.ం". &బ),  ఇంº�G ¨@» u¹�  జ@»ం" @<d,  X�.´. 

తనG ఇ�¥న GW « Ý~ ఆ~ r�; ÎQ. ¼తO  ·డT y¯ Í Ý~. ఇ(U{T X�.´Uన 
�î, ïd � þరO�.క. xqT �.(U ఓ�~ rZ ప7 BJ#w Xp r>�(w;. ��నw 
ప7 BJ#w �d4 r>�(w;. Sగ� "వ7 ¦£లµ µ కåQ�  XþO  Sగ� �P వVల 
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kవV� �Y öW r>�(w;. V 7̈  మ+� వr¥ సమ�#G ఇంº� ¦Q ఏ�( 
r¤O  Jశ`తంK ×Ö ఉగR ¦ద సంసP  À/ ¢�ంY <Jం". 

ఆ«చన వ�¥ం" తడ�, xqT �.(U « æ]ష~ �>�(w; ÎQ. &#X �~ అ� 
అటÎ 67 ంతం rQ�# అక4డ �ంº õ�´� ఖm అ� న"# �m´. ఆ న" 
ఇంºయ~ Hరe d �) ¼ంత Eరం �& uvO ం". అం£« u÷O  l� ఇక ÎQ 
బయటపడవ¿¥.

ÎQ �ద;« నV� V¸W Ò:¯ µ ప# r>O (w�. అక4డ �ంº బయటపY´ అం© 
ఏ �� iQ�Jం" అ# ఆ«�>O నw ÎQ G, నd ¦ళ¬ అమÁ (నw కథ( బ>U« XN:న 
కథ) qnO �¥ం".

&T rZ వ�O  అ# XN: &.ంప+ బయట� వl¥; ÎQ. అప:)G సమయం �యంత7 ం 5 
గంట�

17 G«ÍటQ� , 5 గంట� ´కK నº�<�� అ��(w; ÎQ. &P ప@ZP J� 
³ÏM ఉ(w�. ÎQ బయట� వl¥క, అక4డ బ+ �, ం¯ ఎక4;ం� అ# u¨&;. 
అ/:j 5 #Soల� ±ం£ ఆ &#X �~ అడkG �వ@ బ>U u¹¬<�ం" అ# §´Z 
(�క కQ¿�(w;. స@K�  అB సమయం« అత# Ý~ ·»ం". ÎQ G xyp,  K 
క�ండd దగ� ర�ంº &T. 

" నd కc గ� Ï"
" �.! µº µd ) ¦ప+ ఆ|K"
" (� §�> ��` మం£ �గY#G uL¬�.ఇ¦ళ అMం) N�¥ ప# Xయ.�. Ï/ 
గంటల ¼-�  �q�ం మనం" అవత´ s/ �ంº �ట.

ఊN@ ¡�¥�ంbనw ÎQ G అ/:j ఒక ¼తO  వరం ఎ£QK క#Nం�న ఆü Àపం« 
క#Nం�ం". ఒక ఆü ¦; ¦"ం� 500 వందల� అడk« వ"¢ M Zరం ఆY;. ÎQ 
r¤BÍ ¢క ఒ/:�# ఆü ఎ&4;. �మÁ"K ఆü« అడkG ప7 �ణం �»ం". �@ 
éడ�( ప� SలటÌ <>, �, అంద@8 ఏõ ఒక) XN: uvO (w; ఆ ఆü ¦;. 
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" అబ ! Î%వC మన ఇంº� మద� JO �Qº ôవ«�  �యం r>O (w;" అ��(w; 
««పల. ¤ú ఆ~ rZ æ]ష~ �>O (w;. �యంత7 ం ఏ; అ�Jం". ÎQ ఇం& ఆ 
అడk 67 ం�#G rQf¢£. ఆ ఆü ¦; అb ఇb ¨N: ఒక పô�  Ô@ దగ� ర ఆü 
ఆ6;.

ఉనwb, ంº ÎQ s/ గ�w q@�m, ;. స@K�  అB సమ�#G మû�  &T వ�¥ం" ÎQ 
ÂT G. ఈ �@ §´య# �ంబd �ంº. 

"ÿస� "�. P దగ� ర ఉనwదం� అ(w;" ÎQ G అరâ ం &¢£. 
" భ�. ఏం)"?" అ# ÎQ అºA «పల ఆü దగ� @G ఒక 4 వr¥�Q. 
" ఇ¦ళ మం� Zరం పm, �K" అంÔ ¦ళ� « ఒక; అ(w;.

ఆ 67 ంతం« �@ iంగల�, ఆü x7 వd ల� ´ంp ఉందనw kషయం అ/:; qQO ¼�¥ం" 
ÎQ G. &¤/ Úù M�4# ÎQ # ¼ట, డం nద��m, Q. (�q �బ � తb, �(w; 
ÎQ. మû�  Ý~ nqµం". అత# దగ� ర Ý~ M�4# �ంబd �>O (w; ఒక;.

" అÏ 6గT. |. ±$a-~ * Ï" అ(w; అత�. ÎQ 6� ~ ప7 &రం V 7̈  �& 
ఎMం) స�lరం éక4�ంY u¹� <¦´. తన వ>O �� ఏk Îళ� � iర�4డ£. ఇక 
అ/:; º/¯ అ�.; ÎQ. ðkతం« yండవ �@ ¼m� ట«G "K´. అ��నw" 
తడ�K, ఎడమ &´µ ఒకº# త(w;. మû�  ఇం¼కº#, అM అర #Sషం« 4q@# 
మ),  క@Nంlక ఆü « ¦ళ¬# �b, �# అడk s/ ఆü µ��# u¹¬<�;. 
¦�¬వ`À స:�హ« ¢Q. 

¼ంత Eరం <�క õ�´� న" వ�¥ం". &P, అక4డ మû�  ఒక ��4 వ�¥ పºం". 
న- ప7 ¦హం 6G�O ~ s/K ప7 వaÞO ం". V 7̈  అ|.టప:)G ప7 ¦హం �Y ఉధృతం 
K ఉం". ఒక ³ళ ఈత ¼b, �ంÔ ఎ£QK u¹� ( 6G�O ~ <+,  ఉనw s/G �� 
uLO ;. ఏS X�.« అ# ఆ«చన« పYe ; ÎQ. న- ప7 ¦హం ³గం తగ� Y#G ఇంf 
గంట ¤/ ప�, ¿¥. సమయం 8 6� అ�µం". ßందరK u¹� <¦´. ఈ 6)] మ+� 
వ�¥ ఉంmY? అనw ఆ«చన ఒక) వ�¥ం".
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9 ఇం)G ప7 ¦హం ³గం త»� ం". �ల� K ప7 ¦c#G ఎ£QK ప7 �ణం ¼న�»ంl;. 
న" మధ.«G u÷O  «b ఎ�4వ, >º qంY� V 7̈  þట ఉంj అవ&శం ఉంbం" 
&బ),  "రం uంబº , ప7 �ణం �»ంl; ÎQ. 3 G«ÍటQ�  ఈత ¼m, క క#Nం�ం" 
అత#G 6G�O ~ Hరe d. కంXలµ. ��/ 700 వందల Íటర�  Eరం ఉంbం" అb 
s/ "రం. క#Nంచ�ంY uL¬´. అం© ఊN@ ">f�ంY Pళ� « ±నK´. P) «ప¢ 
ఈత ¼m, ´. ఇంº�« Ê7 #ంù ఎం£� క´నంK ఉంbంõ అ/:; అరâ ం అ�.ం" 
ÎQ G. uలZన లకè àం అPw �>�(w;. éర6bన ఎవ;( �¤O , అ" 6G�O ~ 
అ�( ఇంº� అ�( &�:� తప:�. 6G�O ~ G ఎ),  ప@ZP J«�  తన మ�గడ 
§´య�డ£. 

««పల "వ. # �త7 ం ఒక4 �@ త�¿�(w; ÎQ. "వ. fస®( �� 67 [లµ 
uL¬´. Bశం fసం �� ఇ/:; @+4 rZ బత&´. వందల /#�ల 67 [� &6Y´. 
అ��ంÔ కv¬ Û>�(w;. Pళ�  «ప´G uL¬; ÎQ.

&ళ¬� తంc, ఎ£Q ప7 ¦c#w ¨b, �ంÔ uvO (w;. 2 #So�, 3 #So� 
గºl� ÎQ G ఊN@ ఆపడం కష, ం అ�<�ం". ÿG ¢¤O  ఎక4;ంmC §´య£. 
"వ. �త7 ం ఆ oకü�  qnO ÞO ం". Pళ� « ఉనwb,  ¢£. ఏõ అంత@కè ం« uvO నwb,  ఉం". 
67 ణం »M»M ¼b, �ంüం". అ�( అ;q ±ం£]. 4 #So�. ఇక ÎQ వల�  
&¢£. ఒక4 �@ బయట� వ�¥ ఊN@ ¡�¥�(w;. &P, అత# �ర.ం , ప7 యతwం వృ½ 
&¢£. ఇంº� Hరe d వr¥Zం". ఇంf (�q #So� ఈత ¼),  ఒ;e న పYe ; ÎQ. 
ఇంº� �ల ÿ ప;�(w;. అప:)] ఇంºయ~ /#�� అత# దగ� ర� వr¥�Q. నd 
ర+T 6+ <d,  �Z అత#w ఇరగద(wQ. ÎQ G న�`K� ఉం" «పల. చ�¥( 
బ7 ¨G( ఇంº� fస) K. ఇంº�« « ఊN@ ¡�>O ం© ఆ తృNO  ³ÏM ఉంbం". 
ఇంత« అత#w �డ పb, �# ఒక )జd దగ� @G ">¸L� Q. 

)జd ఎ£Q VK� ÎQ
"This is agent 502156, NIA reporting to head quarters " అ(w;.

ఆ f¯ �ంబd అప:)] ఇంºయ~ ఆÌÁ )జd ల� �త7 ం ఇవ`బºం". qQO ప), న )జd 
�Ì XN: ÎQ # Yక, d వద� � ">¸ళ� మ# X6:;. "అత� ఇంºయ~ ఏ. $గR తO K 
%7 ZUంù Xయ.ంº" అ(w;.
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" వ£� . అŷంW K �¯ &`ర, dU G &T Xయ.ంº " అ# ÎQ అºK;.
&T క´Zం". ÎQ అÇ? �d G nతO ం జ@»ం" X6:;. అత# ఒక4 �ట �బ G 
ఇంºయ~ ºò~U º6y, &ంW, ఎంబÒ, ఆÌÁ, �Î, ఎ�d ÝdU nతO ం అôd,  అ�.ం". 
#So«�  6� ~ త�ర�.ం".

V 7̈  1:45 గంటల� ఇంº� �ంº k�(� బయ�BV�. 
ఇంºయ~ ఆÌÁ చ@త7 « "వ7 ¦;లÿ జరగH| అ¨ �ద�  �º ఇB. అ" §´యక 
Úల¼W « అందÀ [ é ంq«�  kMసంK ప;�(wQ. �º జ@»<�ం".

ÎQ G అందÀ �ంpU X6:Q. ÎQ ప;fHc 6G�O ~ �ంº ">¼�¥న ÂT Ý~ 
�>�(w;. 

" P అంJ ��O ం" అ� �¤Æ �యంత7 ం 9 ఇం)G అత# ÂT G వ�¥ం". ÎQ G ఆ 
అలసట« �Y న�` వ�¥ం". న�`c బÜ̂(w;. 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CHAPTER 51 

ప7 JంతంK #ద7 <�న ÎQ G §´య£, అక4డ ప7 పంచం nతO ం ఎM తల� Gం£� K 
ఉంõ. Bశం« ¦�వరణం ఎM ఉంõ. é£� నw 10 ఇం)G �¡K ¢�న ÎQ G ఎ£QK 
క#Nంl; అత# కళ¬ ±ం£ Ú+. �బ G ఉ´G4 పº ¢l; ÎQ.

 

" �d ! q¯ �@wంù �d " అ# అంతక Sం� ఏS �m� Y« §´యక అM� 
#లబº<�; ÎQ.

ఎ£QK ఉనw ఆ1సQ �ద� K న¦`;.

" ��` )± అందరం గర` పj ప# r�� ÎQ. అÇ? �d #�w పరUనT K క´Z ఇ" 
ఇవ`మ(wQ " అం ఒక కవd ఇl¥Q. ">�# �¤O  ఒక ôటd ఉం". ÎQ # 
అKనం"+O  ప7 ½నమం 7̈  ఆ1> �ంº అKనందన పత7 ం. "Bశం fసం ��` rZన ప# 
ఎప:)8 qQO ంº<Jం". అ# ప7 ½న మం 7̈  �ంº స`యంK VZన ఉతO రం చదవK� 
ÎQ nహం u´»<�ం". అB కవd « ఒక Xp ఇవ`బºం". ఏంm అ# "Z ��; 
ÎQ. 25 లకè ల À6యల Xp. 25 ఏv¬ �త7 ) #ంºన ÎQ ðkతం« ఎ/:5 అMం) 
Xp # �డ�¢£. కPసం 30 ³� ðతం �Z �Y lM ఎQగ;. ఎ£QK ఆ1సd 
ఉ(wడ# ఆK; &P , ôగం© ఎ»@ గంJ� ³¤ ¦;. ఆ ఆ1సQ ఎ/:; u¹¬<�Y 
అ# ఎ£Q �డటం nదల�.ం" ÎQ మన>U«.

 

అ� , ఇ/:; ÎQ ®ం¯ « మnక4 ఆ«చన �Y ఉం". ðkతం« ఎవ`À Xయ.# 
@+4 r�;. అం© þ@O K @+4 á~ «G �� అ;q �©, �;. V 7̈  �¤Æ 
�Zనప:) �ంº ¼తO K అత#w Ñ7 �~ # ఆవaం�ం". ఆ ఆ1సd u¹¬<K� ఆ 
ఆ«చన �Y అM K«�  �మÁ"K క´Z <�ం". ఒక4 కè ణం మంచం Íద �ంº ¢�న 
ÎQ ¿b,  పక4ల ఎవ`À ¢ర# �¥�# , #లబº &¤/ గంJ� ³�;. ఈ �@ 
కంü7 T &¢£ ÎQ G. Ý~ ">�# "వ. G Ý~ r�;. అb పక4న �ంº &T ´Ù,  
అవ`డం ¢£. మû¬ ఇంf yం; �Q�  r�; ÎQ. ఎతO ¢£ "వ.. �ంµ &సO  డT 
అ�.;.
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" ఖరÁ ఖరÁ ఈ ఉõ.గం ఉం" �;. ఎవ`º8 ఏ" XN: �వ¢±" అ��ంÔ 
�Q¥(w;. ఈ «పల ¼#w �Üల 6b Z7 p ">fవY#G �@Áష~ ">�(w;. 
&¤/6b తన �¯ ఆ1+ G 50 ¾ðల 6b స�lV#w Ê/ rZ @<d,  K 
పంNంrJ; ÎQ. Ò Ŗ W ఏ@ంWU G అస� X�.´Uన ప# స�lV#w ">�# 
పంNంచడ). అం£] ఆ ప# చ�¥ Xº rZ >R నగd �ంº xyp,  K ±ంñ G అb �ంº 
*దVÚ� G క�G, ంù ò� ౖW « u¹¬<�; ÎQ.

 

�QK వ�¥ *దVÚ� « wటT ద+ పM� + « À° ">�(w;. nద) �@ ఒక 
êú �, d wటT « À° « తన ðతంµ ఉంb(w; ÎQ. ఎం£f ఆ 1´ంù Úqం" 
అ#Nం�ం" ÎQ G మ@. ఉõ.గం « ÚK అలZ<�క ఏ�( êú �, d wటT G u¹�  
y+,  ">f¦ల# f@క ఒక) ఉంj" ÎQ G. అ� r¨«G డå � V¢£ , ఇ�¥ం" 
Xp. &బ),  , ఆ Xp # ">¸¹�  Ú.ం� « ³Z వl¥;. అ" �Y ´'న ప# &£ K , 
తన NIA ఆ1> దగ� ర ఓ�~ rZన స@¼తO  Ú.ం�« u¹�  అంత �ద�  n�O #G Xp ³Z( 
ఎవ`À అడగQ. అం£క# , ఆ Ú.ం� « Xp ³Z వl¥; ÎQ. అత# rJ«�  అంతక 
±ం£ �ల ðతం 15 ³� �త7 ) ఉ(w�. ఇంf 3 �Ü� ప;Jం" అత# అFంW « 
డå � పYలం©.

 

 

¨@» wటT G వ�¥న ÎQ మంచం Íద ఎ»@ EG ప;�(w;." ఇ/:5! ఈ డå � 
VK� ±ం£ ఏS X�.లÚ  " అ# ఆ«�ంl;? ఒక పక4 "వ. G ఏ®( ¼(M ? 
±ం£ �� మం� మం� బట, � ¼(´ క� అ# qnO �¥ం". "వ. # క´Z ఎక4x( &1 
j G తన డå లµ ">¸L¬´. *దVÚ� « ఇ��  ">�ం© ఎM ఉంbం" అ# 
ఆ«�ంl; ? ఇMం) ఖQ¥� r¤ 6� ~U q@ం� అడKలం© sతన. Kº# అడK´. 
&క< , ¦; ±ం£ M¦ G <�ం అంm;. డå � ఉ(w� క� Ú.ం&p G 
uళ�ం అ# ఉం" &P , అ#w �Ü� =ú ఇr¥ +చన� క#Nయ.డం ¢£. "వ.µ 
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�m� º( l� V Úå అ��(w;. ఒక ¾పd ">�# ¼(´UనవPw �ద�  ´+,  MK 
V>�(w; , U+ , బట, � , దగ� Qwంº , ఐÝ~ �& అPw V>�# �b, �(w;.

 

అస� ఉంj" ±ంñ « అ� *దVÚ� « ఇ¢� ం) ? ÿK 25 లకè � µ ఇ��  ఏం) 
Nచ¥ &కé అ��(w;. &P , ఏ�( కంþ.టd , కం�P , �î, ïd అMం)k ఏs( 
67 @p, É Xయ.Y#G ఈ డå  ఖ�¥తంK ప#¼>O ం". ఏ�( X�.´. n�O #G డå  
ఖQ¥ల ఆ«చన� అక4ºµ ఆK�.

 

 

"వ. fసం Ê7  r�;. ఈ �@ �Y మû¬ ఎతO ¢£. ఈ «పల ÎQ మన>« ఆ«చన� 
¨రగడం nదల�.�. తన� ఎప:) �ంC ¨QqJనw ప7 శw¢ మû¬ ¨రగడం 
nద��m, �. అస� ±ంñ G ఏళ� క ±ం£ మంటల దగ� ర క#Nం�న ±ఖం 
ఎవ@"? రk �d l�G ఇప:)�& ��  ఎం£� iరకడం ¢£? అస� �� ఈ ]>«�  
ఎంత వర� ఇ(`T` అ¦`´? అనw ఆ«చనలµ తర̂న భర̂న ప;J(w;. ప7 ¨ మ#ø 
ðkతం « ఇM స�½నం iరక# ప7 శw� lM ఉంm|· ? ¦)G స�½నం 
uJf4వY#] ప7 ¨ ఒక45 ðkతం nతO ం కష, పడ�; ఏ· ? అ# ««పల 
అ��(w; ÎQ. ఉనwb, ంº అత# దగ� ర ఉనw Ý~ ·»ం". ఆ Ý~ "వ. �ంబd 
�ంº. uంట� ఎ�O ; ÎQ.

 

" హ« "వ. ! ఏS r>O (wú ?"

అవత´ s/ �ంº #శ�బ� ం. ÎQ G ఒక4 కè ణం ®ం¯ ప# Xయ.¢£.

" హ«. ఉ(w¦ Ø~ « , kనప;µం� ?" అ# అºK; ÎQ.

" c ! ఇ/:%క4;(wú ÎQ ?"

" *దVÚ� వr¥� "వ.. P� lM lM !.+ � X6:´ " అ# అ(w; ÎQ.
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" అŷంW K � ఇం)G బయ�B@ వr¥¤Õ ÎQ " అ# Ý~ �©, Zం" "వ..

 

ఒక4 కè ణం ÎQ G qం% దడ దడ ¼b, �ం". "వ. ఏం) Ý~ అంత Ò@య+ K 
�m� ºం". అస� ఏS జQqµం" ? అ# ««పల ఆ«�ంచడం nద��m, ;. 
అ��నం వ�¥ంB తడ�K wటT �ంº బయటపº "వ. ¦ళ¬ ఇం)G u¹¬<�; . 
"వ. ¦ళ¬ ఇం) త�/ దగ� ర Cd ÑT ¼), న ÎQ G మన>« ఏõ X;K అ#Nం�ం". 
జరగV#" ఏ®( జ@»ం� అ# .

 

Cd §రవK� "వ. ¦ళ¬ అమÁ త�/ §@�ం".

 

" ఆంË "వ. ఎక4డ? "

ఆ� ఏS �m� డ�ంY ÎQ # "వ. À° G పb, ¸¹� ం". అక4డ మంచం Íద ప;�# 
ఉం" "వ.. &� G �ద�  కb, క),  ఉం". "వ. ఎడమ X�. ÚK Kయపº µ� ¢�<� 
ఉం". ఒక4 �@K "వ. # అM �¤టప:)G అప:)�& ఉనw ఉ�Uహం <� ,§´య# 
ఆ³శం , Úధ వ�¥ పYe �.

 

"వ. µ �m� j«పల ¦ళ¬ అమÁ �m� డటం nద��), ం".

 

" ñp « uL¬; uళ¬£�  అ# X/O (w kన¢£. +4Ë # qB� Z u¹� <�Q Úå. ఇం& 
నయం �ôÁW �b, �ం" &బ),  బ7 ¨G <�ం". " అ# ¨ట�  /Vణం అం£�ం" "వ. 
¦ళ¬ అమÁ. &¤/ అ@lక "వ. దగ� ర �Q¥(w; ÎQ. ¦ళ¬ అమÁ &1 �ట, Y#G 
u¹¬<�ం". 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ÎQ # �Z "వ. అ�యకంK ఒక న�` నk`ం". ÎQ # దగ� ర ��¥మ# XN:ం". "వ. 
# అM �డటం lM ��~ :T K ఉం" ÎQ G. కళ¬«�  Pv�  ¨QqJ(w�. nద) 
�@ లవd # అM �¤O  ఎవ`@'( అM� ఉంbం". "వ. ఎ£QK �Q¥(w;.

 

ఎడమ Xk దగ� ర ఎరR K ¦�<� ఉం". ÎQ ��¥K� "వ., ÎQ X�. గ), K 
పb, �ం". ఒక4 కè ణం op అ�నb,  అ#Nం�ం" ÎQ G. ÎQ �Y ఎం£f 
§´య�ంY� "వ. X�.# &¤/ అM పb, �# ఉంº<�;. ఇద� À ఏS 
�m� డటం ¢£.

 

ÎQ G ఏS �m� Y« §´యక " అస� ఏS జ@»ం" ?" అ(w;. 

"వ. " ఎవC ......%@#$%@ K; qB� Z u¹¬<�;. ��/ గంట ¤/ uంటపYe Q 
". "వ. IJ� ¨ట, డం nద) �@ ��; ÎQ. "ఏ??? అÚ �ల� IJ� 
వ�O �. అంత ��~ « ఇష, ®న ¦ళ¬ దగ� ర �Y 17  K �m� డV ఏం), 
అ�Á��?" అ# అ��(w;.

 

é£� నw V 7̈  ఉõ.గం« పjటప:)8 ÎQ ఎం£f ఆ1సd M ఆ«�ంచడం ÚK 
అల¦b r>�(w;. "వ. G ఎM ఉం" అ# అడగటం మ@¥<�, ఎవQ rZ ఉంmQ 
అనw fణం« ఆ«�>O (w;.

 

ఉనwb, ంº ÎQ "వ. Xంప Íద X�. ³�;.  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" త»� <Jం" ¢ "వ.. ¼#w �Ü� ��~ K ఉంbం" "

" nహం Íద �బ � ÚK క#N>O (w� క� ?" అ# అº»ం" "వ.  

"¢£ "వ. . Xంప దగ� ర �త7 ం &సO  కం"<�ం". అం ఎక4Y î+ G తగ¢� £ " 
అ(w;.

" త»� <Jం" క� "

ÎQ X�. §య.HJం© , "వ. ఇంf rµO  M�4# åగ� ల Íద అత# X�.# అM� 
ఉం�ం". జ`రం �Y వ�¥నb, ం" "వ. ఒv¬ &´<µం". �నw Nల� M "వ. తన# అM 
దగ� @G ">�ంÔ ఉం© , ÎQ G ఏS X6:« §´యడం ¢£.

 

" "�` " nద) �@ "వ. # #p (మ �),  N´l;.

" X/: "

" #�w q"� న ¦ళ¬# ��¦ ?"

" ¢£. &P lM ¤/ , ¦ళ¬ ఓ�~ m( ð( (� క#:ం�ం". ఎవ� &Ö 6Ì,  M 
ఉ(wQ. «కT î+ � &£. అస� మన ఇంºయ~ î+ M ¢� ¦ళ¬k " 

ÎQ G ఆ ��  అ�( సÏ l�. 

" బంº Íద ఎంత మం" ఉ(wQ ?" 

ఈ ప7 శwG �త7 ం "వ. G fపం వ�¥ం".ÎQ X�.# kZ@¼), ం".  

" �³`®( <=� . ఎం£� అ#w �Q�  అ;q�ú. öQ §@r ఓNక ¢క<. ¼ంచం 
�Y å"â ¢£ " అ# అ�Zం". 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ÎQ uంట� �Ì XN:( , &¤/ అM /ôంW K ఉంº<�ం". ఇంత« ¦ళ¬ అమÁ 
వ�¥ &1 ఇ�¥ <�ం". &¤/ �Û�K �m� º ÎQ ఇక బయ�BV´ 
nదల�.;. 

 

ÎQ ¢వK� "వ. N´�ం". 

" ÎQ " 

ÎQ ఆ»<�;. 

" �� #�w ఎ�4వ mర¥d �;J(w క�." 

" ¢B " 

" ¢£. P Ý~ �Y స@K�  ఎతO డం ¢£. వ�¥న/:; ఇM ¨;J(w� "  

" � �. అM ¢£ "వ.. #$#G అM అనw/:j , న�w ప), ం¿�� ¦v¬(wQ అ# 
qnO >O ం" "వ. " 

" �ంpU ÎQ " 

" P Dంద. (� �ంpU ఏం) ? సÏ బá̂. Ï/ క��O . Sగ� kష�� �m� డ�ం " 
అ# బయట¼l¥;. upO  upO  ¦ళ¬ అమÁ (నw దగ� ర &¤/ �m� º బయట� వl¥; 
ÎQ. 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బయటG u¹� న ÎQ G ®ం¯ &సO  ºస, d  అ�é�ం". ""వ. న�w ¾7 SÞO ం�? �� 
( X�.# # అంత ¾7 మK ఎం£� పb, �ం"? ఇ¦ళ ఎంత ¾7 మK ఉం" "అiక Mల 
అ� ," "వ. # గంట ¤/ 6b uంబంºం�ం" ఎవ`Q , అల� @ ÛకM ? ¢� తన 
శJI �M ? #జంK (� శJI �� ఈ 6)] �@» ఉండV? రk �d # పb, �నw 
¦ళ� � , న�w qQO పట, డం ( q@ం� §�>fవడం #జంK కష, � ? &£ క� "

 

Î)G ´ంp ఎక4C ఉం". �Û�K ఇ�`Z, Aష~ �@:ంrట/:; ఒక 6�ంW X6O Q. 
¼ంత అ�భవం వl¥క ప7 ¨ '7 ° « 6.టdwÉ qQO ప©,  అల¦b వ>O ం". అం© , GR ¸W 
ఆటKళ� M� , GR SనTU �Y , K.ంùU �Y ఒక Â, ౖT « వd4 r�O Q , �# బ),  ఫM( 
¦v¬ ఈ ప# r>O (wQ , ఇM r>O (wQ అ# qQO ప�, ¿¥.

 

#జంK "వ. # ఇM� ప7 ��#G q@ rJV అనw ప7 శw ఇప:; ÎQ , uంట ¨Qqµం". 
డå � సంగ¨ పక4న �),  ±ం£ , ¼#w ప7 శwల� స�½నం u¨¸�.´. ¢క<§ ఏõ 
ఒక �Ü తన q@ం� §�>�ంmQ, అంతక(w ±ం£ "వ. G ఏ®( జ@» ? అ" 
ఇం& కష, ం అ�Jం".

 

ద+ పM�  wటT G u¹� న ÎQG అ/:; qnO �¥ం". NIA ¦ళ� � 6G�O ~ « ఇ�¥న Ý~ # 
ఇవ`డం మ@�<�;. � Ö  పb, �(w; ÎQ.

 

To be continued

Page �  of �209 209


	CHAPTER 1
	LOVE
	CHAPTER 3
	CHAPTER 4
	CHAPTER 5
	CHAPTER 6
	CHAPTER 7
	CHAPTER 8
	CHAPTER 9
	CHAPTER 10
	CHAPTER 11
	CHAPTER 12
	CHAPTER 13
	CHAPTER 14
	CHAPTER 15
	CHAPTER 16
	CHAPTER 17
	CHAPTER 18
	CHAPTER 19
	CHAPTER 20
	CHAPTER 21
	CHAPTER 22
	CHAPTER 23
	CHAPTER 24
	CHAPTER 25
	CHAPTER 26
	CHAPTER 27
	CHAPTER 28
	CHAPTER 29
	CHAPTER 30
	CHAPTER 31
	CHAPTER 32
	CHAPTER 33
	CHAPTER 34
	CHAPTER 35
	CHAPTER 36
	CHAPTER 37
	CHAPTER 38
	CHAPTER 39
	CHAPTER 40
	CHAPTER 41
	CHAPTER 42
	CHAPTER 44
	CHAPTER 45
	CHAPTER 46
	CHAPTER 47
	CHAPTER 48
	CHAPTER 49
	CHAPTER 50
	CHAPTER 51

