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 “అనఘ అనే పరవ్తం ఎకిక్న అమామ్యి వివరాలు ఇంకా దానిమీదకి చేరుకోవడానికి వెనుక వైపు నుంచి మరొక 
పరవ్త మారగ్ం ఉంది కదా, దానిని ఎకిక్న పరవ్తారోహకుల లిసట్ రెండూ కావాలి” అడిగాడు తిర్లోక.  
 “ఎస సర” అని చెపిప్ భాటియా ఫోనులో నెంబర డైల చేసూత్ బయటకు వెళాళ్డు. 
 “ఆ వెనుక ఉనన్ పరవ్తం గురించి ఇపుప్డు ఎందుకు?” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “అది చినన్ పరవ్తం అభిజఞ్, దానిని ఎకక్డానికి ఎవరూ ఆసకిత్ చూపరు. ఒకవేళ ఎవరైనా ఎకిక్ ఉంటే అనఘ 
పరవ్తం చేరడం కోసమే ఎకిక్ ఉండాలి” 
 “అది సరే సర, అయినా ఇపుప్డు మనకి కావాలిస్ంది ఎవరు ఎకాక్రు అనన్ది కాదు కదా!, ఎవరు వాళళ్ని 
చంపారు అనన్ది కదా?” అడిగింది అభిజఞ్. 
 తిర్లోక ఒక నవువ్ నవివ్ “నిజమే ఎవరు చంపారో వాళళ్ని పటుట్కోడానికే ఇదంతా, తపప్కుండా వాళళ్ని 
పటుట్కుందాం, అది కూడా వీలైనంత తవ్రగా! ముందు నువువ్ ఒక పని చెయ, మనోజఞ్తో పాటు ఆరోజు పరవ్తారోహణకి 
వెళిళ్న వాళళ్ లిసట్ ఉంది కదా?” 
 “హా ఉంది” 
 “ఆ లిసట్ తీసుకురా” అనాన్డు తిర్లోక. 

ఈ-మెయిల లో ఉనన్ ఫైల ని తిర్లోక కి ఫారావ్రడ్ చేసింది అభిజఞ్. 
తిర్లోక ఆ చనిపోయిన వాళళ్ వివరాలు చెక చేసి పంపమని కంటోర్ల రూమ లో పని చేసుత్నన్ తన సేన్హితుడికి 

సెండ చేశాడు. 30 నిమిషాలు గడిచేలోపే తనకి చెపిప్న పని ముగించుకుని తిర్లోక ని చేరుకునాన్డు భాటియా, తిర్లోక ఆ 
లిసట్ తీసుకుని చెక చేయడం మొదలు పెటాట్డు. 
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 మొదటగా అనఘ పరవ్తం ఎకిక్న లిసట్ లో ఉనన్ ఒకే ఒకక్ పేరు చూసి ఆ అమామ్యి పేరు రాధ రెబా అని చదివి, 
పేపరోల్ చదివిన రెబా పేరు కనఫ్రమ్ చేసుకుని ఆ లిసట్ పకక్న పెటేట్శాడు. రెండవ లిసట్ తీసి చూసేత్ అందులో చాలా మంది 
పేరుల్ కనిపించాయి దాదాపు 12 పేజీలు లిసట్ అది. 
 “ఇదేంటి అనఘలో సగం ఎతుత్కూడా లేని ఈ చినన్ పరవ్తానిన్ ఇంతమంది ఎకక్డం?” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “అకక్డ వాళుళ్ చెపిప్నదానిన్ బటిట్ చూసేత్ టైరనింగ ఇవవ్డానికి చినన్ పరవ్తాలనే ఎంచుకుంటారట” చెపాప్డు 
భాటియా. 
 ‘ఇంత చినన్ లాజిక ఎలా మిస అయాయ్ను’ అనన్టుల్ మొహం పెటిట్ సరే అంటూ ఆ లిసట్ ని తేరిపారా చూడటం 
మొదలు పెటాట్డు. కొదిద్సేపటి తరావ్త నవువ్తూ అకక్డ కూడా రెబా పేరు కనిపించడంతో ఆ పేరు ఉనన్ పేజీ ఒకక్టి 
తీసుకుని మిగతావి భాటియా చేతికి ఇసుత్ండగా భాటియా ఫోన రింగ అయియ్ంది. 
 “హలో ఎవరూ?” అనాన్డు భాటియా. 
 “అనఘ పరవ్తం దగగ్ర మరొక హతయ్ జరిగింది” చెపిప్ందో అమామ్యి. 
 “ఇంతకీ మీరెవరు?” 
 “……” కాల కట అయియ్ంది.  
 “ఏమైంది భాటియా?” 
 “ఆ పరవ్తం దగగ్ర మరొక హతయ్ జరిగిందట సర, ఎవరో ఒక అమామ్యి ఫోన చేసి చెపిప్ంది, చినన్ పాప 
గొంతులా ఉంది” చెపాప్డు భాటియా. 
 “ఇనాఫ్రమ్ర కాదా?” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “కాదు సర” 
 “అయితే ఆ నెంబర డీటైలస్ కూడా కనుకోక్ండి”  
 “యెస సర” అనాన్డు భాటియా. 
 తరావ్త నితిన ని చూసుకోమని హృదయ కి చెపిప్ తిర్లోక, భాటియా ఇంకా అభిజఞ్ ముగుగ్రూ పరవ్తం దగగ్రకి 
పర్యాణం అయాయ్రు. ఆ పరవ్తానికి చేరుకోవడానికి ఉండే మొదటి ఘాట దగగ్ర కార ఆపాడు భాటియా. 
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 అభిజఞ్ కార దిగబోతుండగా “నువువ్ కార లో ఉండు అభిజఞ్, మెయిల లో ఉనన్ డీటైలస్ గురించి నీతో మాటాల్డాలి” 
చెపాప్డు తిర్లోక.  
 “సరే” అని కార డోర వేసింది అభిజఞ్. 
 భాటియా కార దిగి పరవ్తం వైపు వెళళ్డం మొదలు పెటాట్డు. 

***కార లో*** 
 “మనోజఞ్ వాళుళ్ పరవ్తారోహణకి వెళిళ్న అదే నెలలోనే రాధ రెబా ఆ పరవ్తానిన్ ఎకిక్ంది” చెపాప్డు తిర్లోక. 
 “ఓహ అంటే ఆ చినన్ పరవ్తం మీద నుంచి అనఘని ఎకిక్...” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “హూమ్., తనే అయుయ్ండచుచ్, తన వివరాలు కనుకోక్మని చెపాప్ను”  
 “అది సరే, అసలు ఇపుప్డు భాటియా గారిని ఒకక్రినే ఎందుకు పంపించారు?” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “ఆరోజు నువువ్ కృతిని అపప్గించడానికి వచిచ్నపుప్డు నినున్ షూట చేసిన అమామ్యే ఒకవేళ ఇదంతా నడిపిసూత్ 
ఉంటే, ఆ అమామ్యికి మనమిదద్రం తెలుసు కదా! అందుకే వదుద్ అనాన్ను”  
 “మరి భాటియా గారికి ఫోన వచిచ్ంది అంటే ఆయన మనతో ఉనాన్రని తెలుసనే కదా?” 
  “అవును తన దావ్రా మనలిన్ రపిప్ంచాలనన్దే ఉదేద్శం అయుయ్ండచుచ్” అని చెపుత్ండగా తిర్లోక ఫోన కి మెసేజ 
వచిచ్ంది. 
 తిర్లోక ఆ మెసేజ చూసి “వాట!” అనాన్డు ఆశచ్రయ్పోతూ 
 “ఏమైంది సర” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “ఆ రెబా తను పరవ్తం ఎకిక్న మరుసటి నెలలోనే ఇండియాని వదిలి వెళిల్పోయింది, వాళళ్ కుటుంబం అంతా 
సిడీన్ లో సెటిల అయాయ్రట” 
 “ఓహ అలాగా!, కానీ తను ఒకవేళ మనుని చంపి పారిపోయే అవకాశం లేకపోలేదు కదా సర” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “అంటే మిగిలిన వాళళ్ంతా ఎలా చనిపోతునాన్రని” తిర్లోకిక్ సందేహాలు ఆగలేదు. 
 “మరి ఇంకెవరు అయుయ్ంటారు?” అంది అభిజఞ్. 
ఇంతలో భాటియా అకక్డికి చేరుకునాన్డు. 
 “ఏమైంది, ఏమైనా వివరాలు తెలిసాయా” అడిగాడు తిర్లోక. 
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 “తెలియడానికి ఏముంది, అదే తీరుగా మరో అబాబ్యి... దాదాపు చాలా ఎతుత్ వరకూ ఎకిక్ ఉంటాడు అట” 
 “ఛా” అంటూ తిర్లోక కార దిగాడు. 
 “ఎకక్డికి” అంది అభిజఞ్. 
 తిర్లోక ఫోన తీసుకుని తన పై అధికారులకి ఫోన చేయడం మొదలు పెటాట్డు, భాటియా సాయంతో ఆ పార్ంతానికి 
చెందిన  పోలీసు అధికారుల వివరాలు తీసుకుని, వాళళ్తో కూడా మాటాల్డి కొనాన్ళళ్పాటు ఆ పరవ్తానిన్ ఎకక్డానికి 
అనుమతి నిషేధించమని తన దగగ్ర ఉనన్ ఇనఫ్రేమ్షన గురించి వివరించాడు. 
 దాదాపు మూడు గంటల చరచ్ తరావ్త “కొనాన్ళళ్ పాటు ఆ పరవ్తానిన్ ఎకక్డానికి అనుమతి రదుద్ చేయడానికి 
వాళుళ్ ఒపుప్కునాన్రు, రెండు మూడు రోజులలో ఈ వే బాల్క చేసాత్ం” అని ఆ లొకాలిటీకి చెందిన ఎస పి తెలియజేశారు. 
 “ఈ పని మీరు వచిచ్న రోజే చేయాలిస్ంది, కనీసం ఒక పార్ణమైనా మిగిలేది” అంది పకక్నే ఉనన్ అభిజఞ్. 
 “నిజమే అభిజఞ్, కానీ అపప్టికి జరుగుతునన్వి హతయ్లని నేను పూరిత్ నిరాధ్రణకి రాలేదు అందుకే అలా 
చేయించలేకపోయాను” జవాబిచాచ్డు తిర్లోక. 

*** 
 సమయం సాయంతర్ం అయియ్ంది, నితిన ఆరోగయ్ం గురించి తెలుసుకుని భాటియాని ఇంటికి పంపించేసి, 
 “ఈ కేస గురించి మనం ఏదో కూల్ మిస అవుతునాన్ం” అభిజఞ్ని చూసూత్ అనాన్డు తిర్లోక. 
 “దాదాపు అనీన్ కోణాలోల్ చూశాం కదా” అంది అభిజఞ్. 
 “నిజమే కానీ, ఎందుకో డైవెరట్ అయాయ్మ అనిపిసుత్ంది, ఇలానే వెళేత్ మనుని చంపిన వాళళ్ని పటుట్కోలేమేమో 
అనిపిసుత్ంది” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “మీకు అలా ఎందుకు అనిపిసుత్ందో నాకు తెలియటేల్దు సర, కానీ నేను అలా అనుకోవటేల్దు, ఖచిచ్తంగా 
పటుట్కుంటాను. అసలు పటుట్కోలేను అనుకోవడానికి నావైపు నుంచి ఏ చినన్ డీటైల కూడా మిస అవవ్లేదు సర, నా అకక్ని 
చంపేశారని అనుమానం కలిగిన రోజు నుంచి తనకి సంబంధించిన అనీన్ విషయాలు పూసగుచిచ్నటుట్ కలెకట్ చేశా. పర్తి 
చినన్ డీటైలస్ ని కిల్యర గా అబస్రవ్ చేశా, ఆ డీటైలస్ అనీన్ మీకు కూడా పంపించా కదా” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “అవును పంపించావు” 
 “మరి నా వైపు నుంచి ఏమైనా పొరపాటు జరిగిందా” 
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 “నీ వైపు నుంచి పొరపాటు అనటేల్దు, ఎకక్డో రాంగ సెట్ప పడింది అంటునాన్” 
 “...” అభిజఞ్ మారు మాటాల్డలేదు. 
 “సరే అభిజఞ్, నువువ్ రెసట్ తీసుకో రేపు ఉదయం మాటాల్డదాం” అనాన్డు తిర్లోక. 
 అభిజఞ్ సరే అనన్టుల్ తల కదిలిచ్ ముందుకి నడిచి ఆగింది. 
 “ఏమైంది?” తిర్లోక పర్శిన్ంచాడు. 
 “నేను పోలీస ఆఫీసర ని కాదు, కానీ నేను నా శకిత్కి మించి ఇనఫ్రేమ్షన సేకరించా, మీరేమో ఇపుప్డు ఇలా 
అంటునాన్రు” తల పైకి లేపకుండానే మాటాల్డింది అభిజఞ్. 
 “నేను అనన్ది ఆ ఉదేద్శయ్ంలో కాదు” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “సరే సర ఒకటి చెపప్ండి, నేను కలెకట్ చేసిన ఇనఫ్రేమ్షన తోనే మధుకర గారు హంతకులు ఎవరో కనిపెటాట్రు, 
అందుకే ఆయన చంపబడాడ్రు, దానరథ్ం మన దగగ్ర ఉనన్ పర్తి కూల్ సరైన దారిలోనే నడిపిసుత్ందనే కదా?” 
 “...” తిర్లోక కి ఏం చెపాప్లో అరథ్ం కాలేదు... కొంచం సేపటి తరావ్త, 
 “నువవ్నన్ పర్తి మాటా నిజమే అభిజఞ్, కానీ నేను అనన్ది కేవలం మనం ఎకక్డో ఏదో మిస అవుతునాన్మ అని, 
అంతే గానీ కేస పూరిత్గా సాలవ్ చేయకుండా వదిలేసాత్ అని కాదు” 
 “…” అభిజఞ్ మౌనంగా నిలుచుంది. 
 “సరే అభిజఞ్ ఒక విషయం చెబుతా జాగర్తత్గా విను, నువువ్ అడిగావు కదా నీవైపు నుంచి ఏదైనా పొరపాటు ఉందా 
అని, ఉంది” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “ఏంటది” కోపంగా చూసూత్ అడిగింది అభిజఞ్. 
 “నువువ్ డీటైలస్ సేకరించావు, పర్తీ చినన్ విషయానిన్ చాలా నిశితంగా ఆలోచించావు కానీ ఒకక్ విషయం 
మరిచ్పోయావు”  
 “ఏంటది” మళీళ్ అదే మాట అభిజఞ్ నోటి నుంచి. 
 “నిజంగా మనోజఞ్ది హతయ్ ఐతే ఎందుకు హతయ్ చేయబడింది?” 
 “అంటే ఏంటి సర, అది మనకి ఎలా తెలుసుత్ంది” 
 “కదా, ముందు అది తెలుసుకోవాలనే నేను ఆలోచిసుత్నన్ది” 
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 “అంటే మను ఏదైనా చేసిందనా మీ ఉదేద్శం”  
 “మళీళ్ వేరేలా అరథ్ం చేసుకుంటునాన్వ అభిజఞ్” 
 “అందుకేనా సర పటుట్కోలేము అంటునాన్రు, కేస వదిలేసాత్రా సర., ఆ ఇనెస్ప్కట్ర ని చంపినందుకా ఇలా 
చేసుత్నాన్రు, అయినా మీరు వదిలినా నేను వదలలేను సర” అంది అభిజఞ్. 
 “బాధలో ఏదేదో మాటాల్డుతునాన్వ అభిజఞ్! నీ ఆలోచన మారుచ్కో, గురుత్పెటుట్కో ఈ క్షణం నీకు మాటిసుత్నాన్, 
మనోజఞ్ని చంపినది ఎవరో తెలుసుకునే వరకూ ఈ కేస వదిలిపెటట్ను” అనాన్డు తిర్లోక. 
 కృతజఞ్తని, మరి అకక్ని ఎందుకు చంపారు అని అడుగుతునాన్రు అనన్ అనుమానానిన్ కళళ్లో నింపుకుని 
చూసింది అభిజఞ్. 
  సరే ఇటురా అంటూ తన ఫోన లో మెయిల ఓపెన చేసి అభిజఞ్ పంపిన డీటైలస్ చెక చేయడం మొదలు 
పెటాట్డు తిర్లోక. 
 ఓ ఇరవై నిమిషాలు గడిచాక చనిపోయిన వారి ఫోటోలనీన్ తిరగేశాడు, ఏమీ కనిపించలేదు. ఒక కొలికిక్ రాదు ఈ 
కేస అనుకుంటుండగా మనుతో పాటు చనిపోయిన రితిక ఫోటోస మళీళ్ చెక చేశాడు ఏ సందేహం కలగలేదు             
పోసుట్మారట్ం రిపోరట్ కూడా ఎలాంటి కూల్ మిగులచ్లేదు, అనుకుంటూ ఫోన పకక్న పడేశాడు. అభిజఞ్ కూడా అదే డేటాని 
చూసూత్ కూరుచ్ంది.  
 ‘ముందు ఉనన్ ఇనఫ్రేమ్షన మొతత్ం కలెకిట్వ గా చూసేత్ ఎకక్డ డీటైలస్ మిస అయాయ్మో తెలుసుత్ంది’ అనుకుంటూ 
లేచి సిసట్మ తీసుకుని అపప్టి వరకూ తన దగగ్ర ఉనన్ ఇనఫ్రేమ్షన ని ఒకచోట రాయడం మొదలు పెటాట్డు. 
 రాసూత్ రాసూత్...  
 “ఇలా చూడు అభిజఞ్ నేను రాసిన ఆరడ్ర లో ఆ డేటాని చూసూత్ ఏం జరిగిఉంటుందో నువువ్ కూడా ఊహించు నేను 
కూడా ఆలోచిసాత్ ఏదైనా సందేహంగా అనిపిసేత్ వెంటనే చెపుప్”   
 సరే అనన్టుల్ తల కదిలిచ్ంది అభిజఞ్. 
 “మనోజఞ్, రితిక ఇంకా వనయ్ ముగుగ్రూ కలిసి పరవ్తారోహణ మొదలు పెటాట్రు. ముగుగ్రూ చనిపోయారు. పరవ్తం 
ఎకేక్టపుప్డు బాయ్లెనస్ కాకపోవడం వలన చనిపోయారని రిపోరట్స్ ఉనాన్యి. మనోజఞ్కి ఎలాంటి అనారోగయ్ం లేదు. 
అపప్టికే చాలా పరవ్తాలు ఎకిక్ంది. రితిక బాయ్ంక ఎంపాల్య ఇంకా పరవ్తారోహణలో చాలా పార్వీణయ్ం ఉనన్ వాడు. 
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ముగుగ్రూ దాదాపు కొదిద్ నిమిషాల వయ్వధిలోనే చనిపోయారు. ఇక ఫాయ్మిలీ విషయాలకి వసేత్ మనోజఞ్ కుటుంబం గురించి 
మనకు తెలుసు. పైగా మనోజఞ్కి పెళిళ్ కాలేదు. రితిక కి తలిల్దండుర్లు లేరు, ఇంతకీ రితిక కి పెళిళ్ అయియ్ందా?” 
 “అయియ్ంది కానీ భారయ్ లేదు”  
 “ఓహ ఒకే, రితిక భారయ్ లేదు. మరి వనయ్కి పెళిళ్ అయియ్ందా?” 
 “లేదు కాలేదు” చెపిప్ంది అభిజఞ్. 
 “గుడ... కానీ” ఆలోచిసూత్ మళీళ్ ‘కానీ’ అనాన్డు తిర్లోక 
 “ఏంటి కానీ” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “రితిక భారయ్కి ఏమైంది?” 
 “ఏమైంది చనిపోయింది, రితిక చనిపోయినటుల్గానే పరవ్తం మీద నుంచి పడిపోయి” 
 “నిజమా!” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “అవును” అంది అభిజఞ్. 
 “పోసుట్మారట్ం చేశారా?” 
 “చేశారు అందులో కూడా అదే తేలింది కానీ తను మనులా చనిపోలేదు తనది పర్మాదమే ఎందుకంటే పర్తయ్క్ష 
సాకిష్ చెపాప్డు అది పర్మాదం అని” 
 “అవునా, ఇంతకీ ఎవరా పర్తయ్క్ష సాకిష్?” 
 “రితిక” చెపిప్ంది అభిజఞ్. 
 “సూపర అతని భారయ్ చనిపోతుంటే అతను చూసూత్ ఉండిపోయాడా” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “చూసూత్ ఉండిపోవడం కాదు ఏమీ చేయలేకపోయాడట, ఆమెని కాపాడటానికి రితిక దూకబోతుంటే అతనిని ఆపి 
అతనికంటే ఎకస్ పీరియనస్ ఉనన్ మరో మౌంటెనీర దూకాడట” 
 “ఓహ కానీ కాపాడలేకపోయాడు అంతేనా?” 
 “అది మాతర్మే కాదు అతను కూడా ఆ పర్మాదంలోనే చనిపోయాడు” చెపిప్ంది అభిజఞ్. 
 “మరి ఇవనీన్ నాకు ముందు చెపప్లేదు, పైగా నువువ్ పంపిన డీటైలస్ లో కూడా వీటి గురించి మెనష్న చేయలేదు” 
అడిగాడు తిర్లోక. 
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 “నేను కేవలం మనోజఞ్ని ఎవరు చంపారు అనేది మాతర్మే తెలుసుకోవాలి అనుకునాన్ తిర్లోక గారు, నాకు 
సమాధానం కావాలిస్న పర్శన్కీ వీటికి ఏంటి సంబంధం?” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “మనిషి ఎమోషనల అయినపుప్డు తన కరత్వాయ్నిన్ మరిచ్పోతాడు, తెలివి కోలోప్తాడు... నీ విషయం లో కూడా 
అదే జరిగింది, ఇనిన్ రోజులు ఈ కేస సాలవ్ కాకుండా ఉండటానికి ఇవనిన్ వదిలేయడమే కారణం అయుయ్ండచుచ్” 
అనాన్డు తిర్లోక. 
 “తిర్లోక గారు మీరు కూడా ఇవనీన్ ఎపుప్డూ అడగలేదు కదా!” అని అభిజఞ్ అడిగింది. 
ఇంతలో భాటియా లోపలికి వచాచ్డు. 
 “ఏమైంది” అడిగాడు తిర్లోక. 
 “నాకు ఫోన చేసిన అనఘ దగగ్ర ఎవరో చనిపోయారు అని చెపాప్రు కదా?” 
 “అవును అది ఎవరో తెలిసిందా?” 
 “తెలిసింది సర ఆ నెంబర పూర్ఫస్ కిర్తం చనిపోయిన మెడికల అడైవ్జర వి” 
 “అదేంటి మరి కాల చేసింది ఎవరో కాల బాయ్క చేసి ఎంకవ్యిరీ చేశారా” 
 “విరాజ కూతురు అట సర” 
 “ఏంటి ఆ చినన్ పిలల్నా మీకు కాల చేసి చెపిప్ంది” 
 “అవును సర ఎవరో తనతో అలా చెపిప్ంచారు” చెపాప్డు భాటియా. 
 “అయితే పదండి వెళాద్ం ఎవరు చెపిప్ంచారో కనుకుక్ందాం వాళళ్ దావ్రా పటుట్కోవచుచ్” అంది అభిజఞ్. 
 “ఆగు అభిజఞ్” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “ఏమైంది? ఎందుకు?” అభిజఞ్ ముందుకు కదలబోతూ అడిగింది. 
 “అకక్డ కిర్మినల మనకి కేవలం ఇనఫ్రేమ్షన మాతర్మే ఇవవ్లేదు వారిన్ంగ కూడా ఇసుత్నాన్రు” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “అది ఎలా సర?” అడిగాడు భాటియా. 
 అభిజఞ్ ఒక అడుగు వెనకిక్ వేసి “అరథ్మైంది సర, మనం ఇపుప్డు విరాజ కూతురు దగగ్రకి వెళేత్ విరాజ ని 
చంపినటేట్” అని చెపిప్ ఆపింది. 
 తిర్లోక ఆలోచిసూత్ పకక్నే ఉనన్ సోఫాలో కూలబడాడ్డు.  
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(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచిక లో...) 
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