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(Elizabethtown, KY)

మినిన్యాపోలిస డౌన టౌన ఆఫీసులో మీటింగ. వచేచ్ నెలలో ఇండియా వెళళ్డానికి పరిమ్షన, తాను ఆఫీసులో లేనపుప్డు తన పని
ఎవరు చేసాత్రో వగైరా అనీన్ మాటాల్డడ్ం అయాయ్క వెనకిక్ వసుత్నన్పుప్డు తన కూయ్బ లో డెసక్ మీద ఫోన మోగడం గమనించి ఎతిత్ చెపాప్డు
గంగాధరం “గంగా హియర.”
“ఇది అమెజాన ఆఫీసునుంచి చేసే ఫోను. మీ అమెజాన పైరమ అకౌంట ఎవరో హాక చేసినటుట్ మాకు సమాచారం అందింది. అది సరి
చేయకపోతే మీకే నషట్ం. దాని గురించి ఇపుప్డు మాటాల్డడ్ం కుదురుతుందా లేకపోతే కాసేపు ఉండి చేయమంటారా?”
గంగాధరానికి చటుకుక్న నవువ్ వచిచ్ంది. తనకి పైరమ అకౌంట ఉనన్ మాట నిజమే కానీ దానికీ ఇపుప్డు వచిచ్న ఈ ఆఫీసు ఫోను
నెంబర కీ ఏమీ సంబంధం లేదు. మటాల్డేవాడి యాస చూసేత్ ఇండియన అని తెలుసోత్ంది. అమెజాన పర్తీసారీ తమకి చెపేప్ విషయం వాళెళ్పుప్డూ ఇలా ఫోన చేసి అకౌంట గురించి అడగరు. ఈ ఫోనులనీన్ వచేచ్వి హాకరస్ దగిగ్రనుంచి. అదీ వీళుళ్ండేది హైదార్బాద, గురాగ్ం, ఢిలీల్
అనే ఇండియన సిటీలనుంచి. అవతల కురార్డు మాటాల్డుతూంటే రాబోయే నవువ్ నొకిక్ పెటిట్ చెపేప్డు గంగాధరం, “కుదురుతుంది కానీ నేను
మీతో మాటాల్డను. నా అకౌంట నిజంగా హేక చేసినటుట్ నాకూ తెలిస్ంది నినన్నే; మీ మేనేజర ఉంటే ఆయనిన్ పిలవండి. ఓ అరగంట పోయాక
ఈ పైరవేట సెల ఫోన నెంబర కి చేసేత్ చెపాత్. ఇషట్ం లేకపోతే సరే.”
“తపప్కుండా చేసాత్మండి. మా మానేజర చేసాత్డు.”
“ఆయన పేరేమిటో చెపప్ండి, నేను సిదధ్ంగా ఉంటా ఆయన చేసే కాల కోసం.”
“మేనేజరుల్ ఓ పాతిక మంది ఉనాన్రు, ఎవరికి ఖాళీ ఉంటే వాళేళ్ చేసాత్రు. అందువలల్ పేరు చెపప్లేం. మీ పేరు గంగాధరం అని
తెలుసు కనక ఎవరో ఒకరు అరగంటలోపులే చేసాత్రు లెండి.”
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“పోనీ నీ పేరు చెపప్వయాయ్, నువువ్ చూడబోతే నాకు మలేల్ ఇండియన లాగే ఉనాన్వు కదా మాటా అదీను. మనలో మనకేమిటి
రహసయ్ం?”
“మాకు అసలు పేరుల్ ఒకటీ కంపెనీలో మారుపేరు ఒకటీ ఉనాన్యండి. ఎవరైనా ఫోన చేసేత్, నా పేరు నూయ్టన. అదే పేరు చెపప్ండి
మేనేజర ఫోన చేసినపుప్డు. ఐడి అడిగితే 095745839.”
PPP

“హలో, ఇది గంగాధరం గారేనాండీ?”
“అవును, చెపుప్ ఏమిటి విశేషం?”

“మీ అమెజాన అకౌంట హాక చేసారు అని మా కురార్డు నూయ్టన చెపాప్డు కదా, దాని గురించి మీరు మేనేజర తో
మాటాల్డతాననాన్రట్. నేనే ఆ మేనేజర ని. పేరు జేమీ. మీ ఐడి ఇసేత్ ఎపుప్డు హాక చేసారో అదీ చెపిప్ మీ పాస వరడ్ మారుసాత్ను పాతది ఇసేత్.”
“గొపప్పని చేసాత్వుగానీ, కొంతకాలం కిర్తం ఇన కం టేకస్ వాళళ్మని చెపుప్కుంటూ ఫోన చేసేవారు ఇపుప్డేమో అమెజాన అని
మొదలెటాట్రా? ఈ మోసం తెలిసిపోతోంది, ఇది పనిచేసేది కాదు కానీ నేను మరో డబుబ్లొచేచ్ మారగ్ం చెపాత్ను ఇషట్మైతే చెపుప్.”
“నేను నిజంగా అమెజాన నుంచి ఫోన చేసుత్నాన్నండీ. అలా అంటారేమిటి సార?”
“నువువ్ అమెజాన నుంచి చేయటేల్దని తెలుసూత్నే ఉంది. చలల్కొచిచ్ ముంత దాచడం ఎందుకోయ, నేను చెపిప్నటుట్ చేసేత్ మిలియన
డాలరుల్ సంపాదించవచుచ్. చేసాత్వా లేదా? ఇషట్ం లేకపోతే నాకు బోలుడ్ మందునాన్రు పని చేయడానికి.”
మిలియన డాలరల్నేసరికి నోరూరిన మేనేజర అడిగేడు, “ఏం చేయాలండి దీనికి?”
“మామూలు పనే. ఫోను మీద కూరోచ్వడం నేనిచేచ్ నెంబరల్నీన్ పిలిచి మీకు ఫలానా యాభై డాలరల్ మాసట్ర లేదా వీసా కారుడ్ గిఫట్
పంపుతునాన్ం. అది మీకు జేరాక దానిన్ ఏకిట్వేట చేయడానికి ఇరవై డాలరుల్ చెలిల్ంచాలి. ఆ కారుడ్ ఎకక్డైనా వాడుకోవచుచ్. అని చెపిప్ వాళళ్
ఎడర్స సంపాదించాలి. అలా ఎడర్స ఇచిచ్న వాళల్కి ఓ చీప పాల్సిట్క కారుడ్ పంపడం. అది జేరాక వాళుళ్ మనకో ఇరవై డాలరుల్ వెబ సైట మీద
చెలిల్ంచాలి. అపుప్డు మీకు పంపిన కారుడ్ పనిచేసోత్ందోహో అని ఓ మెసేజ పెటట్డమే.”
“ఇరవై పుచుచ్కుని యాభై ఇవవ్డం నషట్ం కాదా, ఏమిటి మీరు చెపొప్చేచ్ లాభం ఇందులో?” మేనేజర అడిగేడు కాసత్ అసహనంగా.
గంగాధరం పెళుళ్న నవేవ్డు, “ఇరవై పుచుచ్కుని వెబ సైట మీద మీకు పంపిన కారుడ్లో యాభై ఉంది అని మెసేజ పెడతాం,
అంతవరకే. నిజంగా యాభై ఎవరు ఇసాత్రు? ఆ కారుడ్ వాళుళ్ పటుట్కుని ఎకక్డో పర్యతన్ం చేసాత్రు. అది పనిచేసేత్ కదా? అపప్టికి మీ ఇరవై
మీకు వచేచ్సాత్యి.”
“పనిచేయకపోతే మళీళ్ మాకు ఫోన చేసి అడగరా?”
“ఫోన చేసి అడిగితే వెయిట చేయమని కూరోచ్బెటట్డం, ఓ ఇరవై నిముషాల తరావ్త ఎవరూ సమాధానం చెపప్కుండా కిల్క
మనిపించడమూను. రెండుమూడు సారుల్ చేసి గొణుకుక్ంటారు, అది కూడా చెపాప్లా?”
“యాభై ఎందుకు పంపుతునాన్రు అని అడిగితే?”
“మేము కొతత్గా పెటేట్ ఇంటరెన్ట కంపెనీకి పర్మోషన కోసం అలా పంపుతునాన్ం. మాకు పర్కటనలు ఇచేచ్ పెదద్ పెదద్ కంపెనీలు
డబుబ్లిసాత్రు; మీరు ఫలానా ఝూడీగా అని తెలియడానికి ఎడర్స ఇరవై ఇవావ్లని చెపప్ండి. ఆ ఎడర్స కి మీకు డిసౌక్ంట కూపాన లు కూడా
పంపుతారు; మీకు ఇందులో పోయేదేమీ లేదు, కావాలిసేత్ ఈ ఫేసు బుకుక్ పేజీ చూసుకోండి అని కూడా చెపప్ండి. పనిలో పనిగా ఓ
ఫేసుబుకుక్ పేజీ తయారు చేసి ఉంచండి. ఆ మాతర్ం చినన్ చినన్ విషయాలు గర్హించలేరా?”
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“ఇందులో మీరు మాకు చేసే సహాయం ఏమిటి?”

“నేను ఎవరికి ఫోన చేయాలో చెపాత్ను. నేనిచేచ్ పేరూల్, ఫోన నెంబరూల్ మీదగిగ్ర పర్సుత్తం ఉనన్ అలాల్టపాప్ జనాలవి కాదు; బాగా
ఈజీగా బుటట్లో పడే అమెరికా జనాలవి. అందువలల్ మీకు ఆదాయం గారంటీ. ఇలా పంపినందుకు నా వాటా ఇరవై శాతం. ఇషట్ం ఉంటే
మిగతా విషయాలు మాటాల్డదాం.”
“ఎనిన్ నెంబరుల్ ఉనాన్యండి మీ దగిగ్ర మాకు ఇవవ్డానికి?”
“లక్ష నుండి మూడు లక్షల దాకా ఉనైన్. ఇరవై శాతం వాటాకి లక్ష, ఎకుక్వ కావాలంటే ముపైఫ్ శాతం వాటా. ఇదంతా మనం మనం
కాయితం మీద ఎగిర్మెంటు రాసుకోవాలి. ఇషట్మైతే చెపప్ండి.”
“ఫోన చేసిన అందరూ ఒపుప్కోరు కదా ఇటువంటివి?”
“అందుకేనయాయ్ రెండు లక్షల నెంబరుల్ తీసుకోండి. సగం మంది ఒపుప్కునాన్ డబుబ్లొచేచ్సాత్యి కదా?”
“ఇది మా ఓనర తో మాటాల్డి చెపాప్లండి. రెండు రోజులు టైమ ఇవవ్గలరా?”
“నేను వచేచ్నెల ఇండియా వసుత్నాన్ను నాలుగో తారీఖుకి. అపుప్డు మనందరం కలుసుకోవడం కుదురుతుందా? అపప్టోల్గా
కనుకుక్ని చెపప్ండి.”
PPP
నాలుగు రోజులు పోయేక ఫోనొచిచ్ంది గంగాధరానికి. నూయ్టన పనిచేసే కంపెనీ నుంచి; వాళల్కి ఇషట్మే. వాళుళ్ండేది ఢిలీల్ దగిగ్ర ఒక
చినన్ ఊరిలో. గంగాధరం కనక ఇండియా వచిచ్నపుప్డు ఢిలీల్ వసేత్ అనీన్ తీరిగాగ్ మాటాల్డుకోవచుచ్. అయితే గంగాధరానికి దారి ఖరుచ్లు
మాతర్ం ఇచుచ్కోలేరు పర్సుత్తానికి. గంగాధరం చెపేప్డు, “ఏం ఫరేల్దు, నేను పెటుట్కుంటాను దారి ఖరుచ్లు. బిజినెస లో ఆ మాతర్ం పెటుట్బడి
పెటాట్లి కదా నా వంతు?”
తరావ్త వాళిళ్చిచ్న ఈమెయిల కి గంగాధరం తాను ఇండియా వచేచ్ తేదీ అవీ పంపించి తన సూపరైవ్జర గదిలోకి నడిచాడు ఈ
విషయం మాటాల్డాడ్నికి. ఉపోదాఘ్తం అదీ లేకుండా చెపిప్న విషయం ఏమిటంటే – గంగాధరానికి ఇండియా వెళేళ్టపుడు ఓ నకిలీ బేంక
ఎకౌంట, అందులో డబుబ్లునన్టుట్ ఓ కాయితం, తన ఫోటో పెటిట్ నకిలీ పేరుతో ఓ పాస పోరుట్, వగైరాలు కావాలి. ఈ ఢిలీల్ కురార్ళల్తో
మాటాల్డాడ్నికీ, ఎగిర్మెంట అదీ కుదురుచ్కోవడానికీను.
సూపర వైజర గంగాధరం చెపిప్నవనీన్ వినాన్క అతనికి ఇండియా వెళళ్డానికి దారి ఖరుచ్లు ఎలాగా ఇవవ్కక్రేల్దని తెలిసి ఈ బేంక
కాయితాలు, నకిలీ పాస పారట్ తయారు చేయించాడు; వీటికనిన్ంటికీ మరో మూడు రోజులు పటిట్ంది. ఇండియా వెళళ్డానికి తన సవ్ంత పాస
పోరుట్ వాడతాడు గంగాధరం. అకక్డ ఢిలీల్లో ఈ నకిలీ పాస పోరూట్, బేంక లో డబుబ్లునన్టుట్ నకిలీ కాయితాలు హేకర కంపెనీకి చూపించి
బిజినెసుస్లోకి దించడానికి పనికొసాత్యి.
హైదార్బాదులో దిగిన గంగాధరం రెండోర్జులు ఆగి ఢిలీల్ కురార్ళళ్కి ఫోన చేసాడు ఢిలీల్ వసుత్నన్టూట్, ఫలానా రోజున ఫలానా హొటలోల్
కలుస్కుంటారు ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా. ఢిలీల్ వెళిళ్న గంగాధరం హేకరస్ ని కలిసాక ఓ ఎగిర్మెంటు కాయితం తీసాడు చూపించడానికి.
ఈ కాయితం చూసిన అటు వైపు కంపెనీ కాసత్ కంగారు పడింది. ఈ ఎగిర్మెంట అంటూ తమకి చూపించిన కాయితంలో ఆయన పేరు
గంగాధరం అని లేదు. ఎవరో సుధీర గొలల్పూడి అని ఉంది. ఆ విషయం అడిగినపుప్డు గంగాధరం చెపాప్డు, “మొదటగా చెపాప్లిస్న
విషయం, నా అసలు పేరు గంగాధరం కాదు. అమెరికాలో ఫోన అలా గంగాధరం అనే రెండో పేరుతో రిజిసేట్ర్షన చేసి పెటాట్ను, లేకపోతే
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ఏదైనా పీకల మీదకి వసేత్ లా అండ ఆరడ్ర తో తంటా కదా? అసలు పేరు సుధీర గొలల్పూడి; దానికి పూర్ఫ కావాలంటే ఇదిగో పాస పోరుట్,
బేంక ఎకౌంట ఉనన్ కాయితం,” నకిలీ అమెరికన పాస పోరుట్, బేంక కాయితాలు బయటకి తీసి చూపించేడు గంగా.
రెండో విషయం, ఈ సుధీర గొలల్పూడి అనే పేరూ, బేంక ఎకౌంట, ఇంటి ఎడర్సూస్ ఉనన్ సరైన చోటూ అనీన్ కావాలిసేత్ గూగిల మీద
వెతికి చూసుకోవచుచ్. మొతాత్నికి చెపేప్ది ఏమిటంటే అవతల కంపెనీ వారు - గంగాధరం వాళళ్కి ఇచిచ్నటుట్గానే - వాళళ్ ఎడర్స, వాళుళ్ తనకి
ఇవవ్బోయే డబుబ్లు ఏ బేంక దావ్రా ఇసాత్రో దాని పేరు, బేంక వివరాలు, సంతకం పెటిట్న ఎగిర్మెంటూ ఇవవ్కుండా గంగాధరం మిగతా
డిటైలస్ ఇవవ్డు. అలా అనిన్ కాయితాలూ చేతిలోకి రాకుండా మిగతావనీన్ ఇచేచ్సేత్ వాళుళ్ గంగాధరానికి టోకరా ఇవొవ్చుచ్ కదా?
ఓ రెండు గంటలు వాదోపవాదాలతో అటూ ఇటూ గింజుకునాన్క, గూగిల మీద ఎడర్స అదీ వెరిఫై చేసుకుని గంగాధరం కూడా
తమలాంటివాడే అని పూరిత్గా నిరాధ్రించుకునాన్క అవతల కంపెనీ తమ ఎడర్సూస్ బేంక పేరూ అవీ కూడా గంగాధరానికి ఇచాచ్రు. అయితే
ఎగిర్మెంటూ అవీ మరాన్డు మధాయ్హాన్నికి సంతకం పెడతారుట; ఏవో వివరాలు కనుకుక్నాన్క. మిలయన డాలరుల్ ఎవరికి చేదు? అయితే ఈ
మీటింగ జరిగినంతసేపూ గంగాధరం హైదార్బాదులో కొనన్ చినన్ సైజు చవకరకం రెండో సెల ఫోన తన జేబులో ఉంచుకుని ఈ మీటింగ
సంబంధించిన అందరూ మాటాల్డే మాటలనీన్ రికారడ్ చేసాడని ఆ కంపెనీకి తెలియలేదు. హొటలోల్ మీటింగ అంటే ఈజీ అనుకోవడం సహజం
కదా? అదీగాక వచిచ్నవాడు అమెరికన పాస పోరుట్, బేంకు కాయితాలూ చూపిసూత్ంటే ఇంకా ఏమిటి సందేహం? కానీ ఈ ఎగిర్మెంట మీద
హేకర కంపెనీ సంతకం చేసేదాకా గంగాధరం ఢిలీల్లో మరో రెండు రోజులు ఉండాలిస్ వచిచ్ంది.
ఆ రెండు రోజులనీ గంగాధరం మరో విధంగా వాడుకునాన్డు.
వాళుళ్ సుధీర గొలల్పూడి అనే మనిషి వివరాలు వాళల్కి తోచిన విధంగా ఇంటరెన్ట మీదా మరోచోటా వెతికి చూసుకుంటూంటే
గంగాధరం వాళళ్ని వదిలేసి, వాళళ్ కంపెనీని, వాళల్కునన్ బేంక ఎకౌంటల్నీ తనిఖీ చేయడానికి బయలేద్రాడు. అయితే ఈ కంపెనీ వివరాలు,
ఎడర్సూస్ అవీ గూగిల మీద చూడడ్ం అంత సులభంగా దొరకలేదు అనుకునన్టుట్గానే. తరావ్త పని ఆ కంపెనీ వారు ఇచిచ్న బేంక కి ఫోన చేసి
ఎకౌంట వివరాలు కనుకోక్వడం; ఈ బేంక విషయాలు కూడా అంత తొందరగా అడిగిన అందరికీ ఇచేచ్యరు కనక కొంతమంది హితులకీ,
సేన్హితులకీ, తెలుసునన్ గవరన్మెంట అధికారులతో, బేంక మేనేజరల్కి ఫోనుల్ కొటిట్ంచాలిస్ వచిచ్ంది. మొతాత్నికి హేకర కంపెనీకి బేంకులో
ఎకౌంట ఎవరి పేరు మీద ఉందీ, ఎడర్సూస్, ఫోటో ఐడితో సహా బేంక వారి దగిగ్రున్ంచి సంపాదించాడు. అలా తెలిస్న విషయాల పర్కారం ఆ
కంపెనీ బేంక ఎకౌంట కొతత్గా ఓపెన చేసారు ఈ ఏడాదిలోనే. ఎకౌంట ఓనర గారి పేరు గంగాధరం మొదట వినన్దే – నూయ్టన. తాను
అమెరికాలో నకిలీ పేరుతో పాస పోరుట్, బేంక అకౌంటుల్ ఓపెన చేసినటూట్ ఈ కంపెనీ కూడా వేరు పేరుతో తనతో నాటకం ఆడడానికి
తయారౌతోందని తెలిసి గంగాధరం నవువ్కునాన్డు.
ఈ రెండు రోజులోల్ అనేకసారుల్ గంగాధరం చెపిప్న విషయాలనీన్ సరిగాగ్ చూసి, ఇండియాలోనూ, అమెరికాలోనూ తెలుసునన్ వాళల్కీ
ఫోనుల్ కొటిట్, ఇంటరెన్టోల్, గూగిల మీదా వెరిఫై చేసుకుని, అతను చూపించిన అతని పాస పోరట్, బేంక కాయితాలూ కాపీలు తీసుకునాన్క ఇంక
సందేహాలనీన్ కటిట్పెటిట్ హేకర కంపెనీ గంగా అడిగిన బిజినెస డీల పర్కారం చేయబోయే పర్తీ విషయం సరిగాగ్ రాసారు ఎగిర్మెంటులో. యాభై
డాలరల్కి ఎర, ఒక ఫేసుబుకుక్ పేజీ తయారు చేయడం, కసట్మరుల్ ఇరవై డాలరుల్ ఇసేత్ యాభై కి కారుడ్ పంపించడం, ఆ యాభై కారుడ్ని ఓ
పనికిరాని వెబ సైట లో చూసుకోవడం వగైరా. ఈ కారుడ్లూ, ఫేసుబుకుక్ పేజీ, వెబ సైటూ అవీ అవడానికి రెండు మూడు వారాలు
పడుతుంది. అవనీన్ సిదధ్ంగా ఉనన్టుట్ మెయిల పంపగానే గంగాధరం – అదే సుధీర గొలల్పూడి, అకక్డ అమెరికానుంచి అనీన్ టెసట్ చేసి సరే
అనాన్క పోర్జకట్ మొదలౌతుంది. ఆ తరావ్త డబుబ్లే డబుబ్లు.
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ఇరువైపువారూ సంతకం చేసిన కాయితాల కాపీ వాళళ్కి ఒకటి ఇచిచ్, ఒకటి తన చేతిలోకి వచాచ్క గంగాధరం వాళుళ్ చేయాలిస్న
పని చెపేప్డు, “ముందు కసట్మరల్కి పంపబోయే యాభై డాలరల్ కారుడ్లనీన్ సిదధ్ం చేసుకోండి. కసట్మరల్ని కంటాకట్ చేయడానికి మరో కొంతమంది
సిబబ్ంది అవసరం. వాళళ్కి అమెరికన ఏకెస్ంట లో మాటాల్డే భాష వచిచ్ ఉండాలి,” వగైరా వగైరా. అవనీన్ సిదధ్ంగా ఉనాన్యని వారత్ తనకి
రాగానే గంగాధరం ఉరఫ సుధీర గొలల్పూడి తరావ్త మొదటి విడతగా యాభైవేల పేరూల్, ఫోను నెంబరూల్ ఈమెయిలోల్ పంపిసాత్డు.
ఢిలీల్ వదిలేసి హైదార్బాద వచేచ్సిన గంగాధరం ఇండియాలో రెండువారాల శెలవు అయిపోయాక మినిన్యాపోలిస వచిచ్ రంగంలోకి
దిగేడు. అపప్టికే హేకర కంపెనీ వెబ సైటూ అనీన్ రడీగా ఉనైన్. తనకి హేకర కంపెనీ ముందే ఇచిచ్న ఒక జంక కారుడ్తో వెబ సైటూ అవీ టెసట్
చేసాడు. అదుభ్తంగా పనిచేసుత్నాన్యి. ఇంక మిగిలినది హేకర కంపెనీకి గంగాధరం ఫోను నెంబరుల్ పంపడం ఒకటే.
ఇంత జరిగాక తాను సేకరించిన వివరాలననిన్ంటినీ ఫైలోల్ పెటిట్ గంగాధరం తన బాసు గదిలోకి నడిచేడు. తరావ్త గంట మీటింగులో
గంగాధరం చెపిప్నదంతా విని బాసు నోరు వెళల్బెటాట్డు. వెంఠనే ఓ అరడజను ఫోనుల్ కొటిట్ ఏం చేయాలో అవతల పారీట్లకి చెపాప్క ఆయన
గంగాధరంతో చెపేప్డు “ఇది కనక మనం అనుకునన్టూట్ అయితే నీ రొటెట్ విరిగి నేతిలో పడడ్టేట్. నువువ్ ఏమి అడిగినా ఇవవ్డానికి నేను సిదధ్ం.”
PPP
అనీన్ సిదధ్ంగా ఉనాన్యని చెపిప్న వారం రోజులకి కూడా గంగాధరం దగిగ్రున్ంచి ఏమీ సమాధానం రాకపోయేసరికి కాసత్
అనుమానం వచిచ్ ఫోను మీద ఫోను కొటట్డం మొదలుపెటాట్రు అటువైపునుంచి హాకర కంపెనీ వారు దేశం నుంచి. వాళల్ని కాసత్ ఎగరనిచాచ్క
గంగాధరం చెపేప్డు, “నాకు జెట లాగ వలల్ వంటోల్ బాగాలేక అలా ఆలసయ్ం అయింది, సోమవారం పొదుద్నన్కి అనీన్ సిదధ్ంగా ఉంచుకోండి.
నేను ఈ అదివారం పొదుద్నేన్ – అంటే మీకు ఆదివారం రాతిర్కి, అనీన్ పంపుతునాన్ను. మనం మిలియనుల్ సంపాదించబోతునాన్ం.”
ఇండియాలో ఆదివారం రాతిర్ నూయ్టన కంపూయ్టర దగిగ్ర కాసుకుని కూరుచ్ని గంగా పంపించే మెయిల కోసం చూసుత్నన్పుప్డు
ఆయన ఇంటి తలుపు తటేట్రెవరో. ఆ తలుపు తటిట్నాయన సుధీర గొలల్పూడి గారి తముమ్డి బావమరిదిట. తాను సుధీర తాలూకా అని
నమమ్డానికి ముందు హేకర కంపెనీ, గంగాధరం కలిపి రాసుకునన్ ఎగిర్మెంటు కాయితం కాపీ కూడా చూపించాడు. నూయ్టన గారు పనిచేసే
సదరు కంపెనీ ఫలానాయేనా, ఆయన పేరుమీద బేంక లో ఉనన్ ఎకౌంట ఇదేనా, సుధీర గారు ఆదివారం ఈమెయిలోల్ పంపిన ఫోను
నెంబరూల్ అవీ వచాచ్యా లేదా కనుకోక్వడానికొచేచ్డుట.
నూయ్టన గారు సుధీర గొలల్పూడి సంతకం చేసిన కాయితం చూసాక తన మేనేజర జేమీ కి ఫోన మీద వీడియో కాల చేసి
కనుకుక్నాన్డు ఇలా తన ఇంటికి వచిచ్న పెదద్మనిషికి ఈ వివరాలనీన్ ఇవవ్వచోచ్, కూడదో. వీడియో ఫోనులో లో వీళళ్నిదద్రీన్, ఎగిర్మెంటు
కాపీనీ చూసిన జేమీ గారు అనీన్ నిజమే, ఎగిర్మెంటు మీద సంతకం అవీ తాము పెటిట్నవే అని ధృవపరిచాడు. ఈ వీడియో కాల అయిపోయాక
నూయ్టన ఫోన ఆఫ చేసినపుప్డు వచిచ్న బావమరిది తన జేబులోంచి ఐడి బయటకి తీసి చూపించేడు.
సిబిఐ వారి డిటెకిట్వ ట ఆ వచిచ్నాయిన. గంగాధరం, ఆయన బాసూ పంపిసేత్ ఇండియన గవరన్మెంట వారి తరుఫున వచేచ్డు; ఈ
కూపీ అంతా లాగడానికి. ఇంటి బయట ఏరియాలో ఓ మూడు జీపులనిండా పోలీసులూ మందీ మారబ్లం రహసయ్ంగా దాకుక్ని ఉనాన్రు. వెరిర్
వెరిర్ వేషాలు వేసేత్ అకక్డికకక్డే కాలచ్డానికి ఆరడ్రుల్ ఉనైన్.
తరావ్త విషయాలు అతి మామూలుగా జరిగిపోయేయి, ఒకరిదద్రు రిపోరట్రూల్, జరన్లిసట్ లు ఫోటోలు తీసుత్ంటే. బేంక ఎకౌంట
సవ్ంతదారు అయిన ఈ నూయ్టన గారు ఇచిచ్న సమాధానాలని బటిట్ ఆయనే మొదటోల్ గంగాధరానికి ఫోన చేసిన మనిషి. ఆయనిన్ పటుట్కుని,
ఆయన పైవాళళ్నీ, ఆ పైవాళళ్నీ మొతత్ం కంపెనీని మూడు రోజులోల్ పటుట్కునాన్రు సిబిఐ వారు. దొరికిన ఆధారాలోల్ యాభై డాలరల్కి ముదిర్ంచిన
గిఫట్ కారుడ్లూ, అంతకుముందు అమెరికనల్కి ఫోన చేసి అమెజాన అకౌంటల్ గురించి మాటాల్డబోయే విషయాలు, దానికి రాసుకునన్
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ఎగిర్మెంటూ, ఫేసుబుకుక్లో పెటిట్న పేజీ వగైరాలు అనీన్ బయటకి లాగారు. వీటికి తోడు గంగాధరం వాళళ్ని ఢిలీల్లో కలిసినపుప్డు తన
దగిగ్రునన్ సెల ఫోనులో రికారడ్ చేసిన సంభాషణ కూడా ఉంది. ఆదివారం రాతిర్ ఇలా మొదలైన కధ బుధవారానికి సుఖాంతమైంది, ఓ
పాతికమందిని జైలోల్ పెటట్డం దావ్రా, వాళల్ ఆసుత్లు జపుత్ చేయడం దావ్రా. ఇదంతా ఎపప్టికపుప్డు తెలుసుకుంటునన్ గంగాధరం ఆయన
బాసూ నవువ్కునాన్రు.
మరాన్డు ఆఫీసుకెళిళ్న గంగాధరానిన్ బాసు పిలిచ్ చెపేప్డు, “మొతాత్నికి సాధించావోయ, ఇటువంటి కేసులు తలనెపిప్గా
తయారౌతునాన్యి ఈ మధయ్న. ఇపుప్డు చెపుప్ ఏం కావాలి నీకు?”
“పెదద్వాణిణ్ అవుతునాన్ను అదీగాక అసలే ఇండియా నుంచి వచిచ్నవాణిణ్ ఈ మినెన్సోటా రాషట్రంలో చలికి తటుట్కోలేకపోతునాన్ం.
ఫోల్రిడాకి టార్నస్ఫ్ర ఇవవ్గలరా?” నవువ్తూ అడిగేడు గంగాధరం.
“నాలుగు రోజుల కిర్తమే వారత్ పంపించారు ఎఫ బి ఐ హెడ ఆఫీసు వాషింగట్న నుంచి. ఒరాల్ండోలో కొతత్గా ఓ సైబర డివిజన ఓపెన
చేసుత్నాన్ం. ఎవరైనా అకక్డకి వచేచ్వాళుళ్ంటే చూడండి అంటూ. ఈ కేసు సాలవ్ చేసినందుకు నీకు పర్మోషన మీద టార్నస్ఫ్ర ఇవవ్మని
రికమెండ చేసి చెపాత్ను. కానీ ఎపుప్డైనా నాకు నీ సహాయం కావాలిసేత్ ఇకక్డకి వసూత్ ఉండాలి సుమా?” ఎఫ బి ఐ మినెన్సోటా బార్ంచ ఆఫీసు
ఛీఫ చెపేప్డు.
“నేను ఎఫ బి ఐ లో చేరి నాలుగేళూళ్, అమెరికా వచిచ్ ఇరవై ఏళూళ్ అయింది. ఎపుప్డు ఇటువంటి కేస దొరుకుతుందా అని చూసూత్నే
ఉనాన్ను. ననున్ ఈ ఉచుచ్లోకి లాగుదామని వాళేళ్ ఫోన చేసారు. అసలు వీళల్కి అవతల ఫోన ఎతేత్ది ఎవరూ అనే సప్ృహ కూడా ఉనన్టుట్ లేదు.
కేసు ఇంత సులభంగా పూరిత్ అవుతుందని అనుకోలేదు. ఎపుప్డైనా రెండు మూడు వారాలకి ఇకక్డకి రావడానికీ, మీకు సహాయం చేయడానికీ
ఎటువంటి అభయ్ంతరం లేదు. పర్తీ ఏడూ నవంబర నుంచి ఏపిర్ల దాకా పడే ముపైఫ్ నలభై అంగుళాల మంచులో కూరుకుపోతూ అది
తవువ్కోవడానికే పెదద్ ఇబబ్ంది,” నవువ్తూ చెపేప్డు ఎఫ బి ఐ సైబర కైరం సెప్షలిసట్ గంగాధరం.
గంగాధరం బాసు లేచి చేయి కలిపి నవువ్తూ చెపేప్డు, “ఫోల్రిడాలో ఆల ద బెసట్. నీకు ఏమి కావాలిస్నా నేను ఉనాన్నని మరిచ్పోకు.”
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