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1  కైరమ నెవర సేస…   
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“కమిషనర దొరగారు మిమమ్లిన్ రమమ్ంటునాన్రు మేడమ”,  అంటూ డోర తెరుచుకుని లోపలికొచాచ్డు ఎసఐ
యాదగిరి.

        “ఎందుకు”, అంటూ అడుగుతూనే లేచి బయటకు వచిచ్ంది సిఐ షీల.
       ఇదద్రు కమిషనర గదిలోకి వెళేల్సరికి అయన ఎదురుగా ఉనన్ వయ్కిత్తో లోగొంతుతో  ఏదో మాటాల్డుతునాన్డు.
      వీళిళ్దద్రీన్ చూడగానే పకక్నునన్ కురీచ్లోల్ కూరోచ్మనన్టుల్ సైగ చేసి తన ఎదురుగ ఉనన్ వయ్కిత్ని పరిచయం చేసాడు. 
    “షీలా  ఈయన శేర్యస , మాల కేసులో కేందర్ పర్భుతవ్ం నియమించిన సెప్షల ఇనెవ్సిట్గేటర”, అని పరిచయం చేసాడు.

సుమారు 35 సంవతస్రాలునన్ ఒక బకక్పలచని మనిషి, వదులుగా ఉనన్ బటట్లు, ఎకుక్వ దువావ్లిస్నంత అవసరం
లేనిపలచ్టి జుటుట్, లేచినుంచుని షేక హాయ్ండ ఇచిచ్నపుడు అతను ఆమె భుజాలవరకు వచాచ్డు. 

“మీ టీం కి కారన్ర రూమ రెడీ చేయించాను, పీల్జ హెలప్ హిం"  అంటూ ఫైలులో తలదూరాచ్డు కమీషనర. 
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ముగుగ్రు లేచి తమకి కేటాయించిన రూమ కెళాల్రు. రూమ లోకి వెళిళ్నతరావ్త శేర్యస కోరికపై కేసు గురించి చెపప్
సాగింది షీల.  
“మొనన్ జరిగిన అసెంబీల్ ఎనిన్కలోల్ ఏ పారీట్కి మెజారిటీ రాకపోవడంతో అపొప్జిషన కి  చెందిన మూడు పారీట్లు కలిసి 
సమావేశాలు నిరవ్హించేవారు. అలాంటి ఒక మీటింగ ఒక రిసారట్ లో ఏరాప్టు చేసారు. అందులో పారీట్ల ముఖయ్ నేతలు 
మాతర్ం ఉనాన్రు. 

ఫీర్డమ పారీట్ లీడర రావు గారు, అయన కుమారెత్ మాల, అలుల్డు వంశి,  మాస పారీట్ అధయ్కుష్డు విలాస, ఆయన  
కొడుకు రాజు, డెమోకర్సీ పారీట్ రాషట్ర నాయకులు అజర, జాన, పటేల పాలొగ్నాన్రు.  
మూడు రోజుల పాటు వాడి వేడిగా జరిగిన సమావేశాల తరావ్త అందరు ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్ మరుసటిరోజు పెర్స మీటోల్ ఎవరు ముఖయ్మంతిర్ అనన్దానిమీద వివరణ ఇసాత్రని వారత్ వచిచ్ంది. అయితే దురదృషట్వశాతుత్ ఆ రాతేర్ మాల 
అదృశయ్మైంది.  
మాల అపుడపుడు ఇలా రెండు మూడు రోజులు ఎవరికీ చెపప్కుండా ఏటో వెళిల్పోయేది, ఆఖరికి భరత్కి కూడా.  
అందుకేరావుగారు ఒక రోజంతా ఎదురుచూసారు. ఎనిన్సారుల్ మాల సెల కి ఫోన చేసినా సివ్చ ఆఫ అని  వసుత్ండడం ఆయనిన్కొంత ఆందోళనకి గురిచేసింది. ఇంక ఆగలేక రెండో రోజు పోలీస రిపోరట్ ఇచాచ్రు. 
మాల భరత్ కధనం పర్కారం రాతిర్ పదిగంటల పార్ంతంలో భోజనం తరావ్త మాల బయటకు వెళిల్ందని,  
తొందరలోనే వసాత్ను అని సెకూయ్రిటీ గారడ్ ని కూడా తీసుకెళల్కుండా తనే డైరవ చేసుకుంటూ వెళిల్ందని చెపాప్డు.  
రహసయ్ మంతనాలు జరుగుతునన్ందువలల్ ఆ రిసారోట్ల్ అపుప్డు ఎకుక్వమంది గెసట్స్ లేరు.  
రావు గారు, మాల, వంశి మాతర్ం ఆ రాతిర్ అకక్డునన్ గెసట్స్ , వాళల్తోపాటు రిసారట్ సిబబ్ంది, రావు గారి పైరవేట  
సెకూయ్రిటీకలిపి ఒక ఇరవై మంది వరకు ఉనాన్రు.  
మంతనాలకి వచిచ్న మిగితా నాయకులు సాయంతర్ం ఏడునన్రకే వెళిల్పోయారని తెలిస్ంది. 
రాజకీయంగా పైకెదుగుతునన్ మాల అదృశయ్ం అనిన్ రకాలుగా చాల అలజడి సృషిట్ంచింది. కాబోయే ముఖయ్మంతిర్

కుమారెత్గా మీడియా, పర్జలు అపప్టికే ఆమెని గురిత్ంచారు. ఆమె మాయమవడం  టీవీ ఛానెళల్నీన్ బేర్కింగ నూయ్స లగా 
జనాలకి పిచెచ్కించాయి, పేపరుల్ కూడా సెప్షల ఎడిషనస్ అంటూ వారత్ని సెనేస్షనలైజ చేసాయి. 

ఆమె ఆచూకీ కనిపెటట్డానికి పోలీసులు చాల కషట్పడాడ్రు. సవ్యంగా డీజిపీయే రంగంలోకి దిగారు. కానీ  
రెండు రోజులపాటు ఏ రకమైన కూల్స దొరకలేదు. ఆమె సెల ఫోన ఆఖరి లొకేషన వాళుళ్నన్ రిసారట్ గా గురిత్ంచారు. 
 
ఆ తరావ్త ఆ టైములో అకక్డునన్ రిసారట్ ఉదోయ్గులిన్, సెకూయ్రిటీ వాళళ్ని ఆఖరికి రావుగారిని, వంశీని కూడా  
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అనేకరకాలుగా పర్శిన్ంచారు. కానీ కొతత్గా ఏమి కనిపెటట్లేకపోయారు. అందరికి బలమైన ఎలిబీలు ఉనాన్య.  అందరి సెల ఫోనొల్కేషనస్, కాల డేటా రికారడ్స్ పరిశీలించిన తరావ్త కూడా ఎవరిని అనుమానించడానికి అవకాశం 
లభించలేదు.  

అయినా అలవాటు పర్కారం పోలీసులు వాళళ్ందరీన్ తమదైన శైలిలో పర్శిన్ంచినా పర్యోజనం లేకపోయింది. 
రోజు రిసారట్ లో మీటింగ కి వచేచ్ నాయకులని కూడా పర్శిన్ంచారు, వాళళ్ సెల కాల డేటా రికారడ్స్ కూడా  
పరిశీలించారు.  కానీ ఉపయోగపడే సమాచారం ఏదీ దొరకలేదు.  
మాలని ఎవరైనా కిడన్ప చేశారేమో అనన్ కోణంలో కూడా పరిశోధన సాగింది. కానీ కిడాన్పర ఎవరు డబుబ్ కోసం 

ఫోనెచ్యయ్కపోవడం, మాలకి, వంశీకి, రావు గారికి శతుర్వులు ఎవరు లేరని రావుగారు చెపప్డంతో ఆ దిశగా  
పర్యతన్ం విరమించుకునాన్రు. 
మూడు రోజుల తరావ్త మాల డెడ బాడీ,  24 గంటలు తెరిచిఉండే లాలా మాల సెలాల్ర పారిక్ంగ లో ఉనన్ ఆమె  
ఆడి కారిడ్కిక్లో దొరకడంతో అందరు ఒకక్సారిగా నిరాఘ్ంతపోయారు.  
అకక్డ ఉనన్ సెకూయ్రిటీ గారడ్ ఆ టైములో నిదర్పోతుండడం వలల్  ఆ కార వచిచ్నటుల్ కూడా అతనికి తెలీలేదు. 
పోలీసులు కూడా ఆమె 

ఏదో పేర్మ వయ్వహారం వలల్ దేశం విడిచి వెళిళ్ందేమో అనే అభిపార్యానికి వచిచ్ తమ విచారణవేగం తగిగ్సుత్నన్ వేళ ఆమె  
మృతదేహం దొరకడంతో మళీళ్ తమ పరిశోధన ముమమ్రం చేసారు. 
మాల లో ఉనన్ సిసి కెమెరాల సహాయంతో ఆ కారు రెండు రోజుల కిర్తం తెలల్వారుఝామున 4.37 కి సెలాల్ర  
పారిక్ంగోల్  పెటట్బడింది అని తెలిసింది. 
కానీ కారులో ఎవరునాన్రో వివరంగా తెలీలేదు. అకక్డనుంచి బయటకి దారి లేకపోవడంతో కారులోంచి దిగిన వయ్కిత్ లిఫాట్ద్వ్రా గాని , మెటల్మీంచిగాని మాల లోకి వెళిళ్వుంటారు అని అకక్డి సిసి కెమెరాల ఫూయ్టేజ  కూడా సంపాదించారు 

పోలీసులు.   
వెలుతురు సరిగా లేకపోవడం వలల్ వివరాలు సరిగా కనిపించలేదు. ఒక నడివయసు మొగవాడు పూరిత్చేతుల సెవ్టర, మంకీ కాప ధరించి లిఫట్ దిగి మాల లో ఎదో కొనుకుక్ని బిల చెలిల్ంచి వెళిల్నటుల్ అసప్షట్ంగా కనిపించింది.  

కౌంటరోల్ ఉనన్ వయ్కిత్ని విచారించగా అతను ఒక డజన అరటిపళుళ్ కొని కాష చెలిల్ంచాడని, అతని ముఖం  
సరిగా కనపడలేదని, చూసేత్ గురుత్ పటట్లేనని కూడా చెపాప్డు. 
 
పోసట్ మారట్ంలో వెడలప్యిన పటీట్తో గొంతు నులమడం వలల్  ఊపిరి ఆడక చనిపోయిందని, శరీరం మీద వేరే 
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4  కైరమ నెవర సేస…    గాయాలుగాని, పెనుగులాట జరిగినటుల్ సూచించే వేరే గురుత్లేవి లేవని, ఆమె మీద లైంగిక అతాయ్చారం జరగలేదని
, రకత్ంలోఆలక్హాల మోతాదుకు మించి ఉందని, కడుపులో పూరిత్గా జీరణ్ం కాని ఆహారం ఉందని రిపోరట్ ఇచాచ్రు.  

మరణించిన రెండు రోజుల తరావ్త శవపరీక్ష జరగడంవలల్ బాడీ కొంతమేర డికంపోజ అయిందని కూడా  
నిరాధ్రించారు. 
ఒంటి మీద పెనుగులాట గురుత్లు లేకపోవడంతో మాలని తెలిసినవాళేళ్ హతయ్ చేసారని అనుమానించిన పోలీసులు 

ఆకోణంలో దరాయ్పుత్ పార్రంభించారు. 
ముందుగా వాళళ్ అనుమానం మాల భరత్ వంశి మీదకు మళిల్ంది. అతనిన్ పిలిచి గటిట్గా విచారించగా తనకి భారయ్కి 

మధయ్చినన్ చినన్ మాట పటిట్ంపులే తపప్ పెదద్గా విబేధాలు లేవని చెపాప్డు. అయినా తామిదద్రూ పేర్మించి,  
పెదాద్ళళ్ందరిని ఎదిరించి పెళిల్చేసుకునన్ విషయం పోలీసులకి గురుత్ చేసాడు.  
వంశి ఒకపుప్డు భారత కిర్కెట జటుట్లో పర్ముఖ ఆల రౌండర. మాల జరన్లిసట్ గా పనిచేసేది. అపుప్డు జరిగిన వారి 

పరిచయం తరువాత పర్ణయంగా మారింది.  
ముందు రావుగారు ఈ సంబంధం ససేమిరా వదద్నాన్రు. అపుప్డు ఆయన హోమ శాఖామంతిర్ కూడాను. కానీ మాల

పెళల్ంటూ చేసుకుంటే వంశీనే చేసుకుంటాను, లేకపోతే అసలు పెళేల్ చేసుకోను అని పటుట్పటిట్ంది. ఒకక్గానొకక్  
కూతురు అదీ తలిల్ లేని పిలల్ మాలని నొపిప్ంచడం ఇషట్ం లేక చివరకు వాళళ్ పెళిళ్కి ఒపుప్కునాన్రు రావుగారు. 
తాను రాతిర్ రిసారట్ లోనే ఉనాన్నని, ఉదయం ఎంత సేపటికి మాల రాకపోవడంతో రావుగారికి ఈ విషయం  
చెపాప్నని వంశి చెపాప్డు.  
రిసారట్ లో అనిన్ రూములు గాలించిన పోలీసులకి ఏ ఆధారాలు లభించలేదు.  
రావుగారు కూడా ఎవరిపైన అనుమానం వయ్కత్ం చెయయ్లేదు, సరికదా తమకి పెదద్గా శతుర్వులు ఎవరు లేరని  
చెపాప్రు. 
రిసారట్ కి మంతనాలకు వచిచ్న మిగతా నాయకులని కూడా నిశితంగా పర్శిన్ంచారు పోలీసులు. కానీ  
ఎవరిని అనుమానించేలాంటి ఆధారాలేం దొరకలేదు” , చెపప్డం ఆపి గటిట్గా నిటూట్రిచ్ంది షీల.  
ఇలా రోజులు గడిచిపోతునాన్ హంతకులెవరో తెలీకపోవడంతో మీడియా ఒతిత్డి ఎకుక్వైంది పోలీసులకి.  
అటు గవరన్ర రోజు ఫోన చేసి పోలీసుల అసమరథ్తే ఈ కేసు ముందుకు సాగలేకపోవడానికి కారణం  
అంటూ తలంటేవాడు. అంతటితో ఆగకుండా సిబిఐ కి ఈ కేసు అపప్గించాలని కేందార్నికి ఒక లేఖ రాసి పడేసాడు.  
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వెంటనే సప్ందించిన కేందర్ం ఎనోన్ కేసులోల్ తన పర్జఞ్పాటవాలు చూపిన శేర్యాస ని  లీడ ఇనెవ్సిట్గేటర గా  ఈ కేసు 
డీలెచ్యయ్డంలో పోలీసులకి సహాయం చెయయ్డానికి డెపూయ్ట చేసింది. 

షీల చెపిప్ందంతా శర్దధ్గా వింటునన్ శేర్యాస ఆమె ఆపగానే " కేసు మెటీరియల తెపిప్ంచండి" అని అడిగాడు. 
ముందుగా పోసుట్మారట్ం రిపోరట్ శర్దధ్గా చదివాడు. అందులో ఒకచోట సాకర్ల భాగంలో కంటూషన అని  
రాసి ఉనన్ చోట ఆగి ఆలోచించసాగాడు.  
తరావ్త ఆ ఫైలులో ఉనన్ ఫొటోలనీన్ శర్దధ్గా పరిశీలించాడు. మాల లోపల ఉనన్ సిసి టీవీ ఫుటేజ గమనించసాగాడు, చనిపోయేటపుప్డు మాల వేసుకునన్ బటట్లు నిశితంగా పరీకిష్ంచాడు.  
ఇవనీన్ అయిన తరువాత తన రూంలోకి వెళిల్ తలుపేసుకుని ఫోనోల్ మాటాల్డుతూ ఉండిపోయాడు. 
మరుసటి రోజు ఇదద్రు సెప్షలిసుట్లు కమిషనర ఆఫీస కి వచాచ్రు. అందులో ఒకాయన మాల సక్రట్  మైకోర్సోక్ప  
కింద పరీక్షచేయయ్సాగాడు. సక్రట్ మీద అంటుకునన్ కొంత మటిట్ని ఒక గాల్స జార లో  సేకరించి శేర్యాస తో ఎదో 

మాటాల్డి  బయటికివెళిళ్పోయాడు. 
శేర్యాస సిసి టీవీ ఫుటేజ ఇంకో సెప్షలిసట్ కి  చూపించాడు. అయన తను తెచిచ్న పెన డైరవ లాపాట్ప లో పెటిట్ కొనిన్  
రీడింగోస్న్ట చేసుకునాన్డు. సీర్క్న మీద ఉనన్ కొనిన్టిని ఫోటో తీసుకునాన్డు. రెండు రోజులోల్ రిపోరట్ ఇసాత్నని చెపిప్ 

వెళిళ్పోయాడు.  
రెండు రోజుల తరావ్త కమీషనర ఆఫీస లో ఒక పెర్స మీట ఏరాప్టు చేసాడు శేర్యాస. దానికి రావుగారిని, వంశీని, 

రిసారోట్ల్ పనిచేసే వాళళ్ందరిని, సెకూయ్రిటీ వాళళ్ని, రిసారట్ లో పర్భుతవ్ ఏరాప్టు కోసం మంతనాలు సాగించిన నాయకులని
కూడా ఆహావ్నించాడు. రాక తపప్దని సూచించడంతో ఈ కేసుకి సంబంధం ఉనన్ అందరు అకక్డ హాజరు అయాయ్రు.  

మాల కేసు గురించి కీలకమైన పర్కటన చేసాత్నని శేర్యాస వెలల్డి చేసినందువలల్ ఎంతోమంది మీడియా పర్తినిధులు
వచాచ్రు. అపప్టికే మీడియాలో ఈ కేసు గురించి ఎనోన్ కధనాలు బయటకు రావడంతో పర్జలలో కూడా ఎంతో  

ఉతఖ్ంట నెలకొంది. అందుకే హాల మొతత్ం నిండిపోయి జనం హాలుబయట  
కూడా నిలబడాడ్రు. శేర్యాస లేచి నుంచిని హాల మధయ్లో ఉనన్ సీర్క్న మీదకి సైల్డస్ వేసి అవి చూసూత్ మాటాల్డడంమొ

దలెటాట్డు.  
"నాకు హంతకుడు ముందే తెలుస్ కానీ రుజువులు సంపాదించడం కోసం ఇంత టైం పటిట్ంది" అంటూ రావుగారికేసి చూసిచినన్గా నవావ్డు.  
ఆ మాటలు వినగానే నమమ్శకయ్ం కానటుల్ విలేఖరులు ఒకరిమొహాలు ఇంకొకళుళ్ చూసుకునాన్రు 
 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               y˚T  2022 
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"ఈ కేసులో నిందితులు మాలకి తెలిస్నవాళేళ్ , ఎందుకంటే ఆమెని డబుబ్ కోసం కిడాన్ప చెయయ్లేదు. ఆమె పై  ఏ రక
మైనఅతాయ్చారం కూడా జరగలేదు. అంతేకాకుండా వంటిపై ఏలాంటి గాయాలు కూడా లేవు.  

ఇది తెలియగానే అనుమాసుత్ల జాబితా సనన్పడింది. ఆ సమయంలో రిసారట్ లో ఉనన్ అందరికి సరిఅయిన ఎలిబీలు
ఉండడంతో చికొక్చిచ్ంది .  

దాంతో హంతకుడు రిసారట్ బయటే మాలని కలిసాడని రుజువైంది" అంటూ అజర, రాజు, జాన, పటేల, విలాస 
కూరుచ్నన్వైపు చూసాడు.  

అతడి చూపు తమవైపు మళళ్గానే వాళళ్ మొహాలోల్ భయం కనిపించింది. రావుగారు, వంశి వాళళ్కేసి కోపంగా  
చూసారు.  
"తరావ్త రిసారట్ బయట ఉనన్ అందరి కాల రికారుడ్లు, సెల ఫోన లొకేషనస్ పరిశీలించాం కానీ ఏ కూల్ దొరకలేదు. 

అందులోకూడా హంతకుడు జాగర్తత్ వహించాడు. 
వీళళ్లో ఎవరైనా కిరాయి మనుషులిన్ ఉపయోగించి హతయ్ చేయించారా అనన్ కోణంలో కూడా పరిశోధన చేసి  
అదీ జరగలేదు అని నిరాధ్రణ చేసుకునాన్ం. 
మాలకి నడుము మీద తగిలిన దెబబ్ బటిట్ ఆమెని చంపేసిన తరావ్త కొంతదూరం లాన లో ఈడుచ్కుంటూ  
తీసికెళిళ్నటుట్ గురిత్ంచాం.  
మాల సక్రట్ మీద అంటుకునన్ గడిడ్పరకలిన్ మా సెప్షలిసట్ పరిశీలించి అది రాజు, విలాస వాళుళ్ బసచేసిన హోటల  
లానోల్ని గడిడ్పరకలుగా గురిత్ంచాడు" అంటూ ఆగాడు.  
అంతవరకూ తలవంచుకుని రాసుకుంటునన్ రిపోరట్రుల్ అందరు ఒకక్సారి రాజు, విలాస కూరుచ్నన్ వైపు చూసారు. 

వాళల్తోపాటు ఆ గదిలో ఉనన్ అందరి కళుళ్ తమమీదే  ఉండడం చూసి వాళిల్దద్రూ భయంతో తల దించుకునాన్రు. 
అదేమీ గమనించనటుల్ శేర్యాస మాటాల్డాడు, 

“ హంతకుడి గురించి మనకునన్ ఒకే ఒక ఆధారం మాల లో లభించినఫుటేజ . కానీ అది సప్షట్ంగా లేకపోవడం వలల్ ఏ  
వివరాలు తెలియలేదు. అందుకని ఇంకో సెప్షలిసట్ సహాయంతీసుకునాన్ం. దాంతో హంతకుడి మొహం తెలీలేదు 

         కానీ ఎంతో ముఖయ్మైన విషయాలని గురిత్ంచి, ఈ మరడ్ర కేసు సాలవ్ 
చేయగలిగాము” అంటూ చెమట పటిట్న నుదిటిని తుడుచుకునాన్డు. అపుడు హాలోల్ సూది వేసేత్ వినపడేంత నిశశ్బద్ం 
అలుముకుంది. 
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ఆ నిశశ్బద్ంలోంచి శేర్యాస కంఠం ఖంగున మోగింది. 
“ హంతకుడి ఎతుత్  5 అడుగుల 10 అంగుళాలని నిరాధ్రించాడు మానిపుణుడు. హంతకుడు నుంచునన్ టైలస్ సైజు బటిట్, ఆ 
షాపింగ ఏరియా సైజు బటిట్, గుమమ్ం ఎతుత్ బటిట్ కిల్షట్మైనకాలుకులేషనస్ దావ్రా అతడు హంతకుడి ఎతుత్ని కరెకుట్గా  

చెపప్గలిగాడు”.  
హంతకుడి ఎతుత్ చెపప్గానే ,” వీళేళ్ నా మాలని చంపారు, ముఖయ్మంతిర్ పదవి వాళళ్కి దకక్దని తెలిసి ఈ రాక్షసులే 

నాభారయ్ని పొటట్న పెటుట్కునాన్రు” అంటూ వంశి అజర, జాన, పటేల కూరుచ్నన్ టేబుల వైపు పరిగెతాత్డు. 
ఇంచుమించు ఒకే ఎతుత్నన్ ఆ ముగుగ్రు ఈ హఠాతప్రిణామానికి తెలల్బోయి శేర్యాస కేసి చూసూత్ ఉండిపోయారు.  
శేర్యాస అరుసుత్నన్ వంశీని వారించి “చటాట్నిన్ మీ చేతులలోకి తీసుకోకండి, అసలు హంతకుడు తపిప్ంచుకోలేడు, 

దేరఈస నో పరెఫ్కట్ కైరమ” అనాన్డు. 
తనని పటుట్కునన్ పోలీస వాళళ్ని వదిలించుకుంటూ కురేచ్లో కూలబడాడ్డు వంశి.  
ఒక రిపోరట్ర ఆతృత అణుచుకోలేక “ ఇంతకీ ఎవరంటారా హంతకుడు?  
వాళళ్ ముగుగ్రు తోపాటు రావుగారు, వంశి కూడా అంతే ఎతుత్ ఉనాన్రు. అంతెందుకు నేను కూడా అదే ఎతుత్. అయితే

నేను హంతకుడినా”  అనగానే అందరు పెదద్పెటుట్న నవువ్తు శేర్యాస కేసి జాలిగా చూసారు. 
అందరి నవువ్లు ఆగినతరావ్త కొనసాగించాడు శేర్యాస “హంతకుడు పొదుద్నే అరటిపళుళ్ కొనాన్డు, షాపింగ 

చెయయ్కుండా మాల లోంచి బయటకు వెళేత్ మాల ఉదోయ్గులకు గురుత్ంటానని అవి కొనాన్డు. అలవాటుగా  
అరటిపళుళ్ కొనాన్డు, అంటే రెగుయ్లర గా అవి తినేవాడు అయుయ్ంటాడు.  
సీసీ కెమేరాలో హంతకుడు వేసుకునన్ బటట్లోల్ ఏ పర్తేయ్కత కనిపించలేదు కానీ అంటూ ఆగాడు. అందరు ఆసకిత్గా 

తరవాత ఏమి చెపాత్డో అనన్టుట్ ఊపిరి బిగపటిట్ ఎదురుచూసుత్నాన్రు. 
కాని ఒక ఫేర్మ లో హంతకుడి కాళుల్ ముఖయ్ంగా హంతకుడు వేసుకునన్ షూ చిరిగిపోయి వుండడం సప్షట్ంగా  
కనిపించింది. ఆ చిరుగు కూడా చాల పర్తేయ్కమైంది. అదేముఖయ్మైన కూల్ ఈ కేసులో.  
ఎడమ కాలి బొటనవేలి దగగ్ర షూ చిరిగి ఉంది, మిగితా షూ అంతా కొతత్గా ఉంది. ఆ చిరుగు కూడా కావాలని చేసి

నదిగాగురిత్ంచాను. దాంతో అనుమానం వచిచ్ వెదికితే అసలు కధ బయటపడింది"  అనాన్డు. 
షూ చిరగటానికి హంతకుడి ఆచూకీ కి గల సంబంధం అరధ్ం కాక అందరు శేర్యాస వంక ఆసకిత్గా చూసారు. వా

ళళ్ ఆసకిత్గమనించి “ సాధారణంగా షూని ఎడమ కాలి బొటనవేలి దగగ్ర కట చేసేది ఫాసట్ బౌలింగ చేసేవాళుళ్. కుడిచేతి ఫా
సౌట్బ్లర బౌల చేసుత్నన్పుప్డు బౌలింగ కీర్జ లో ఎడమ కాలిమీద బరువంతా వేసాత్డు.అపుప్డు బొటనవేలు మీద ఎకుక్వవతిత్డి పడకుండా ఉండడానికి ఇలా షూని కట చేసాత్రు" అనాన్డు. 
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హాలోల్ ఉనన్వాళళ్ందరూ ఊపిరి పీలచ్డం కూడా మరిచ్పోయి అతను చెపేప్ది వింటునాన్రు.  
అరటిపళుళ్ కూడా కీర్డాకారులు ఆట మధయ్లో సతవ్ర శకీత్ కోసం ఎకుక్వగా తింటుంటారు అంటుండగా “అంటే 

షూ బటిట్, అరటిపళుళ్ కొనడం బటిట్ హంతకుడని అంటారా” అంటూ ఆవేశంగా లేచాడు వంశి.  
“అవేకాదు మిసట్ర , మాలని హతయ్ చెయయ్డానికి ఆమె మెడచుటుట్ నువువ్ బిగించిన రబబ్ర బాట గిర్ప, నువువ్  
అలవాటులో 

పొరపాటుగా వేసుకునన్ నీ బౌలింగ షూస రెండు జింఖానా కల్బ లోని నీ లాకర నుంచి సంపాదించాను” అనాన్డు.  
ఆ మాటలు వినగానే గాలి తీసిన బెలూన లాగా కురీచ్లో కూలపడిపోయి ముఖానిన్ చేతులోల్ దాచుకునాన్డు వంశీ  
తనవైపే చూసుత్నన్ అనిన్ కెమెరాలని తపిప్ంచుకోడానికా అనన్టుల్. 
శేర్యాస సైగతో ఇదద్రు పోలీసులు వంశీని బయటకు నడిపించుకుంటూ తీసుకువెళాల్రు.  
పెదద్గా ఏడుసుత్నన్ రావుగారి భుజం మీద చెయియ్ వేసి  
“ కిర్కెట బెటిట్ంగ , మాయ్చ ఫికిస్ంగ లో పీకలదాకా  కూరుకుపోయాడు 
వంశి. ఆ వివాదాల నుంచి బయట పడాలంటే పవర కావాలని అనుకునాన్డు.  అందుకోసం తను  
ముఖయ్మంతిర్ అవాలని  
కోరుకునాన్డు. మాల జీవించి ఉంటె తన ఆశ తీరదని, తను మాయ్చ ఫికిస్ంగ కేసులో ఇరుకుక్ని జైలు కెళళ్డం 

తపప్దని భావించి వంశి ఈ పనిచేసాడు. ఆమె పేర ఇనూస్ర చేసిన పెదద్మొతత్ం మీద కూడా ఆశ పుటిట్ంటుంది. 
ఆ రాతిర్ మాలినితో విలాస వాళుళ్ మనలిన్ మాటాల్డడానికి  వాళళ్ హోటేలుకి రమమ్నాన్రు.  
బయట విలేఖరులు ఉంటారు మన ఇదద్రం కలిసి వెడితే వెంటపడతారు కాబటిట్ నువువ్ ముందువైపు నుండి వెళుళ్. నే

ను వెనుక వైపు నుంచి గోడ దుంకి వసాత్నని చెపిప్ మాలని విలాస వాళళ్ హోటల కి తీసికెళాళ్డు.  
మాలని ఆమె సెల ఫోన రిసారట్ లోనే ఆఫ చేసుకోమని చెపాప్డు. తన మొబైల కూడా తీసుకెళల్కుండా రూంలోనే 
ఉంచేసాడు. 
అకక్డ విలాస వాళళ్ గది వెనుక చీకటోల్ తనతో పాటు తెచుచ్కునన్ రబబ్ర బాట గిర్ప ఆమె మెడచుటూట్ బిగించి ఆమెని

హతయ్చేశాడు. తరావ్త ఆమె శరీరానిన్ లాకుక్ంటూ తీసికెళిళ్ కార బూట లో పడుకోపెటిట్ , కార ని లాలా మాల సెలల్ర పారిక్ం
గాల్ట లో పిలల్ర చాటుగా వదిలేసాడు.  
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తెలల్వారుఝామున సెకూయ్రిటీ వాళుళ్ నిదర్లో ఉండే అవకాశం ఎకుక్వ, పారిక్ంగ చేసే కారల్ని చెక చెయయ్రని తెలిస్ ఆ
సమయం లో పారిక్ంగ లో ఉంచాడు. పిలల్ర చాటుగా ఉండడం వాళళ్ అకక్డ కార చాలసేపునుంచి పారక్ చెయయ్బడిందిఅని తెలుసుకోడానికి అంత టైం పటిట్ంది. 

అరటిపళుళ్ కొనుకుక్ని తిరిగి రిసారట్ వెనుకవైపు గోడ దూకి తన రూమ కొచిచ్ పడుకునాన్డు. 
 
పర్తి నేరసుథ్డు తాను చాల తెలివైన వాడినని, తనని ఎవరు పటుట్కోలేరనే భావిసాత్రు. కానీ నేర పరిశోధన పర్సుత్తం 

బాగాహై టెక  అవడం వలల్ నేరం చేసి తపిప్ంచుకోవడం అంత సులభం కాదు"  అనాన్డు.  
"ఆ రబబ్ర బాట గిర్ప మీద ఉనన్ ఉబెబ్తుత్ భాగం ముదర్ ఆమె మెడ మీద కూడా పడింది. సాధారణ శవ పరీక్షలో కన

బడనిఈ విషయం హై పవర రెసొలూయ్షన లో సప్షట్ంగా తెలిసింది.  
మాల సక్రట్ కంటుకునన్ మటిట్ గడిడ్ పరకల నమూనాలని అలాట్ర్ హై పవర మైకోర్సోక్ప లో పరీక్షచేసి వాటిని హోటల గ

దివెనుక ఉనన్ మటిట్, లాన లోని గడిడ్పరకలుగ గురిత్ంచగలిగాము. 
లేటెసట్ రెసొలూయ్షన టెకిన్క వలల్ సిసి కెమెరాలో పికచ్రస్  అసప్షట్ంగా ఉనాన్కూడా, హంతకుడి ఎతుత్, అతను ధరించిన

దుసుత్లు, షూస వివరాలు సప్షట్ంగా కనిపించడం వలల్ కేసు సులువుగా సాలవ్ చేయగలిగాము"  అనాన్డు.  
అతని మాటలాగగానే హాలంతా తపప్టల్తో మారుమోగిపోయింది. రావుగారు కూడా మనసూఫ్రిత్గా శేర్యాస ని 

కౌగలించుకుని మౌనంగా కనీన్రు కారుసూత్ ఉండిపోయారు...... 
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