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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం -  సమ పరిచయం)  

 
 

 
     

 
             

   

  

 ది థరడ్ డెడీల్ సిన – లారెనస్ సాండరస్  
The Third Deadly Sin –Lawrence Sanders. 

 లారెనస్ సాండరస్ జనిమ్ంచినది నూయ్ యోరక్ లో ఉనన్  బూర్కిల్న లో.  సూక్లు పూరత్యిన తరువాత, 
Wabash కాలేజీనుంచి బాచెలర ఆఫ ఆరట్స్ డిగీర్ పొంది, నూయ్యోరక్ కి  తిరిగి వెళిళ్- Macy's  డిపారట మెంటల  
సోట్రోల్ పని చేశారు. 1943 నుంచీ 1946 వరకూ United States Marine Corps లో ఉండేవారు. ఆ తరువాత 
కొనిన్ పతిర్కలకి  సంపాదకీయునిగా పని చేశాక, ఉదోయ్గం వదిలేసి, తన పూరిత్ సమయానిన్ రాయడానికే వెచిచ్ంచారు. 
ఆయనకి 50 సంవతస్రాలునన్పుప్డు-1970 లో, ఆయన మొదటి నవల Anderson Tapes విడుదల అయింది.  
1971లో ఈ నవలకి ఆయన The Mystery Writers of America నుంచి Edgar Award  పొందారు. ఇది 
సినిమాగా కూడా వచిచ్ంది- షాన కానరీ నటుడిగా. 
 1968-69లో కథలు చాలానే రాసినపప్టికీ ఆయన పేరు పొందటం పార్రంభించినది ఆయన రాసిన మొదటి పుసత్కం 
The First Deadly Sin తోనే. ఇది కూడా సినిమాగా- ఫార్ంక సినాతార్, పర్ధానపాతర్గా వచిచ్ంది. ఆ తరువాత, 
ఆయన డెటెకిట్వ ఎకస్ డులెనీని ముఖయ్ పాతర్లోల్ ఒకరిగా చితిర్ంచిన మరి మూడు ‘పాపం(sin)’ గురించిన పుసత్కాలు 

 నూయ్యార్క్ బె ట్ లిల్ంగ్ నవలారచయితగా పేరు తెచుచ్కునన్ లారెన్  ండర్  ( 1920-1998 ) 
నల  గా మిసట్రీ, స ప్న్  నవలలు రు. అమెరికన్ మిసట్రీ నవలా రచయితలోల్ అ థ్నానిన్ 

సంపాదించుకునన్ ండర్  న పుసత్కాల కాపీలనీన్ కలిపితే యా  మిలియనల్ గా 
ఉంటాయని అంచనా. ఆయన కలం నుంచీ లువడిన , అనుకష్ణం ఉతక్ంఠ కలిగించే నవల 

The Third Deadly Sin (The Edward X. Delaney Series Book 3).  ఆ   నవలా 
పరిచయం ఈ నెల కౌముది పాఠకులకోసం.. 
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రాశారు. First deadly Sin, Second Deadly Sin, Fourth Deadly Sin. 
పాఠకుల ధాయ్సని ఆకటుట్కుంటూ, మంచి కథాంశాలతో ఆసకిత్కరంగా రాయడంలో పార్వీణయ్త సంపాదించి, ఆయన నలబై కనాన్ ఎకుక్వ ఉతక్ంఠభరితమైన 
పుసత్కాలు రాశారు. 

సాండరస్  సతరీల మనసత్తావ్నీన్, పర్వరత్ననీ ఎంత చకక్గా సప్షట్ంగా రూపొందించారంటే, ఈ 
పుసత్కాలనీన్ మారుపేరుతో ఒక సతరీ రాసినవే అనన్ భర్మ- ఒకపుప్డు చాలామందికి ఉండేది. 

ఇపప్టికి సాండరస్ రాసిన పుసత్కాల కాపీలు అయిదు కోటుల్ అముమ్డుపోయాయి. ఆయన 
వారం మొతత్ం, పర్తీ రాతీర్ అయిదు పేజీలు రాసేవారు. ‘నా జీవితంలో రాయడమే అతి ముఖయ్మైన సంగతి, 
పెళిళ్కనాన్ కూడా ఎకుక్వ.’ అని సాండరస్  చెపాప్రు. ఆయన మరణం February 7న, 1998 Pompano 
Beach, Florida లో- ఆయనకి 77 సంవతస్రాలునన్పుప్డు సంభవించింది. 

సాండరస్ మరణం తరువాత, ఆయన ముగించలేకపోయిన Archy McNally సిరీస ని 
రచయిత Vincent Lardo కొనసాగించారు. బైబిలోల్ ‘సామెతలు గర్ంధంలో’ పేరొక్నబడిన ఏడు ఘోరమైన 
పాపాలలో, ‘మూడవ పాపం(Third deadly sin) ‘అమాయకుల రకాత్నిన్ కారిచ్న చేతులు’ గురించినది. 

హింసాతమ్క మరణాలపైన సాండరస కి ఉనన్ ఏకాగర్తతేకాక ఆయన పర్మాణచిహన్ం 
అయిన అనివారయ్మైన లైంగిక దృశాయ్లు మరొక కోణం. పర్తీ పాతార్ తింటునన్పుప్డు కానీ తాగుతునన్పుప్డు 

కానీ ఆ తాగే, తినే విధానాలని నిసప్క్షపాతంగా పరిశీలించేవారాయన. ‘వారు తింటునన్దీ, తాగుతునన్దీ వారి వసత్రధారణ ఎలాంటిదో అనన్ది చాలా మటుట్కు 
వాళళ్ సవ్భావానిన్ తెలియపరుసుత్ంది.’ అనాన్రు. ‘చదవడం, రాయడం తపప్ నాకే అభిరుచులూ లేవు.’ ఆయన మాటలే. ఆయన వంట చేసేవారు. కారు 
ఉండేది కాదాయనకి. 
 

*** 
పాతర్ల పరిచయం: 

‘Some days lasted forever; some were never born. She woke in a fury of expectation gone as soon as she felt; the 
world closed about. Once again life became a succession of swan pecks.’ 

 జోయీ కోలెరకి పొదుద్నేన్ మెలకువ రాగానే ఆమె రోజులు ఇలాంటి ఆలోచనలతోనే మొదలెడతాయి. 
ఆమె 37 ఏళళ్ సతరీ. మాజీ భరత్ అయిన కెనెత తో పెళళ్యిన మూడు సంవతస్రాల తరువాత విడాకులౌతాయి. విసాక్సిన పార్ంతంనుండి వచిచ్, నూయ్యోరక్ లో 
గేర్ంజర అనన్ చినన్ హోటెలోల్ సెకూయ్రిటీ విభాగంలో పని చేసుత్ంది. కాలేజీ సేన్హితురాలైన మాయ్డీ అనబడే మదలినా కురుజ తో తపప్, సామాజికంగా 
ఎవరితోనూ కలిసిమెలిసే సవ్భావం లేని సతరీ. 
 మాయ్డీ నాలుగవ భరత్ డబుబ్నన్వాడు. పెళిళ్ తపప్ జీవితానికి పరమావధేదీ లేదని నమేమ్ సతరీ మేడీ. ఊబశరీరానిన్ తగిగ్ంచుకోవాలనన్ కనీస కోరిక కూడా 
ఉండదామెకి. భరత్ డబుబ్ ఖరుచ్ పెటట్డంతోనూ, పారీట్లివవ్డంతోనూ ఆమె కాలం గడుసుత్ంది. 
 ఎడవ్రడ్ ఎకస్ డులెనీ NYPD నుంచి రిటైర అయిన మాజీ చీఫ డెటెకిట్వ. ఉదోయ్గ విరమణ తరువాత కూడా అతనికి తన పోలీసు డిపారుట్మెంటు పని పటల్ 
ఆసకిత్ తగగ్దు. ఖాళీగా కూరోచ్డం అతనిన్ మనసాత్పానికి గురి చేసుత్ంది. అతనూ, రెండో భారయ్ మోనికా అనోయ్నయ్ంగా ఉంటారు. అతనికి ముఖయ్ సలహాదారు 
ఆమే. సతరీవాది. సైకాలజిసుట్ల లెకచ్రల్ని వింటుంది. సాంఘిక సమసయ్ల పటల్ అకక్ర గలిగినది. భరత్ మొదటి భారయ్ పిలల్లకీ, తన మొదటి భరత్వలల్ తనకి పుటిట్న 
పిలల్లకీ కూడా తనే ఉతత్రాలు రాసి, డులెనీని కూడా ఆఖరన్ అతని శైలిలో ఒక ముకక్ రాయమని చెపూత్ ఉంటుంది. 
ఎరెన్సట్ మిటిల- మాయ్డీ భరత్ ఆఫీసులో పని చేసాత్డు. మెతక మనిషి. బర్హమ్చారి. కంపూయ్ట కోరుస్ పూరిత్ చేసుత్ంటాడు. 
సరెజ్ంట ఎబెన్ర బూనె- డులెనీ కింద NYPDలో పని చేసిన వయ్కిత్. ఇంకా ఉదోయ్గంలో ఉంటాడు. 
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*** 
జోయీ ‘సాహసకృతాయ్ల’ తరువాత కొనిన్రోజులకి మొదలయే డిటెకిట్వ డులెనీ పరిశోధనలతో పుసత్కం కొనసాగుతుంది. 
జోయీ అందంగానూ ఉండదు, అందవికారీకాదు. సనన్ంగానూ ఉండదు, అలా అని లావూ కాదు. మెరుపులేని ఆమె బౌర్న రంగు జుతుత్ ఆమె చెవుల 
కిందకి కతిత్రించి ఉండి, విగుగ్లా అనిపిసుత్ంది. ఎనేన్ళళ్గానో ఆమె ఆ సెట్ౖల మారుచ్కోలేదు. ఆమె జీవం లేని కళూళ్ బౌర్న రంగువే. తిర్కోణాకారంలో ఉనన్ 
ఆమె మొహం, చుబుకం వదద్కి వచేచ్టపప్టికి సూది మొనగా మారుతుంది. అంతెకుక్వేమీ వాయ్యామం చేయనపప్టికీ, ఆమె శరీరం తీరుగానే ఉంటుంది. 
  జోయీ ఎతుత్ జోళుళ్ వేసుకోదు. బౌర్న లేక గేర్ రంగు బటట్లూ, నూలు లోదుసుత్లూ వేసుకుంటుంది. ఆమె వాడే వైటమినూల్, మినరలూస్, మతుత్పదారాథ్లు, 
నొపిప్ మందులూ, ఫుడ సపిల్మెంటల్కీ- బాతూర్మ కాబినెటోల్ చోటు చాలక, అవి వంటింటోల్ ఒక అరంతా నిండి ఉంటాయి. పెదద్ మోతాదులోల్ ఆ మందులని 
మూడు పూటాల్ తీసుకుంటుంటుంది. 

ఆమె భుజానికి తగిలించుకునే నలుపు లెదర బాగులో తాళాలు, డబుబ్పెటుట్కునే పరూస్, నూయ్యోరక్ లో చటట్బదధ్ం కాకపోయినా ఆమె 
పని చేసే హోటెల వాళుళ్ ఆమెకిచిచ్న మేజ (mace) కాయ్న, రెండు బేల్ళుళ్నన్ మడవగల ఒక సివ్స ఆరీమ్ కతీత్ ఉంటాయి. ఇంటినుంచి కాలు బయటకి 
పెటేట్ముందు ఆమె బయట ఎవరూ లేరని నిరాథ్రించుకుంటే తపప్ తలుపు తీయదు కూడా.  

రోడల్మీద ఆమె ఎవరి చూపులనీ ఎదురుకోదు. వాళెళ్వరూ కూడా తనవైపు ఒకక్సారీ తిరిగి చూడరనన్ ఆమె నమమ్కం తపుప్ కాదు.  
జోయీ పని చేసే హోటెల చాలా పాతదీ, చినన్దీ అయినపప్టికీ- సంవతస్రం పొడుగూ దాని 283 గదులూ నిండే ఉంటాయి. సహోదోయ్గులని 
చూసినపుప్డు తన తల పంకించడమే ఆమె పలకరింపు. ఆమె నవవ్గా ఎవరూ చూడలేదు. తను అగోచరమైన సతరీ అనీ, తనకంటూ ఒక ఉనికి లేదనన్ 
అభిపార్యాలు ఆమెలో నాటుకుపోయుంటాయి. 
ఒకరోజు మాయ్డీ ఫోన చేసి, సాయంతర్ం తన ఇంటోల్ పారీట్కి పిలుసుత్ంది. 
‘వాంటెడ ‘ అనన్ హోటెల మాగజైనోల్ ఉనన్ ఒక వారత్ని జోయీ రెండు మూడు వారాలుగా చదువుతోంది. ఇపుప్డది ఆఖరి పేజీకి చేరింది. 
Homicide at the Grand Park on February 15th. Victim of stabbing: George T. Puller, 54, white male of Denver, 
Colo. anyone with information relating to this crime please contact Detective Sargent Abner Boone, KL-5-8604.  
‘ఈ బూనె ఇంకా ఫోన పకక్నే కూరుచ్నాన్డో ఏమిటో!’ అనుకుంటుంది జోయీ.  

మాయ్డీ పారీట్కి తన ఆఫీసు బటట్లతోనే వెళుత్ంది. రదీద్గా ఉనన్ ఆ పారీట్లో- మాటాల్డుకుంటూ, డానస్ చేసుత్నన్ వాళెళ్వరితోనూ 
కలవలేకపోతుంది: 
She thought of their fuzzed thighs. The satiny buttocks. Coil of tendon, rope of muscle. Most of all, their strength. 
The power there. 

మాజీ భరత్ని గురుత్ చేసుకుంటుంది. 
That was what had astonished her about Kenneth. He was not a stalwart man but when he gripped her on their 
wedding night, she cried out in shock and surprise. The force! It frightened her. 

And that-that thing. That reddish purple, knobbed thing poking out, trembling in the air. A club. 
It was a club, nodding at her. 

జోయీ ఒక వైట వైన పూరిత్ చేసి మరొకటి తెచుచ్కుంటుంది. భుజానికి ఎవరో కొటుట్కుంటారు. పరిచయాలౌతాయి. అతని పేరు ఎరెన్సట్ 
మిటిల. ఇదద్రూ వచిచ్నది పకక్పకక్ ఊళళ్నుండే అని తెలుసుకుని, బయటకి వెళిళ్ డినన్ర చేదాద్మనుకుంటారు. 
He seemed inoffensive and washed-out to Zoe Kohler. Faded eyebrows, blond eye lashes, eyes of milky blue. His 
complexion was fair, his haircut an atrocity that left his pink ears naked, isolated by clipper and razor. 
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But still...His smile was warm and hopeful. He was as tall as she. He seemed to crouch inside 
himself, hiding. 

తొమిమ్దింటికి ముందే తను ఇంటికి చేరాలంటుంది జోయీ. ఇదద్రూ వైన తాగుతూ తమ చినన్పప్టి కబురుల్ చెపుప్కుంటారు. 
తనిన్ దిగబెటిట్ అతను వెళిళ్న వెంటనే ఇంటోల్కి వచిచ్, గుపెప్డు మందులు తీసుకు తింటుంది. నెలసరి రాబోయే ముందు తనకి కలిగే 

తిమిమ్రుల్ ఎకుక్వవుతునన్పప్టికీ, తరువాత తను చేయబోయే పనిని దృషిట్లో పెటుట్కుని నొపిప్ మాతర్ తీసుకోదు.  
టబుబ్లో భరించగలిగేటంత వేడి నీరు నింపి, రుదిద్ రుదిద్ కడుకుక్ని, సాన్నం చేసుత్ంది. 
గోళళ్కి రంగు వేసుకుని, బీరువా రహసయ్పు అరలో దాచిన నాజూకైన లోదుసుత్లూ, రెచచ్గొటేట్ నలుపు రంగు బిగుతు డెర్సూస్ వేసుకుని, 

నలల్టి విగుగ్ బయటకి తీసుత్ంది. అకక్డే దాచిన ఒక టెర్ంచ కోటూ, ఒక పెదద్ హేండుబాగూ, ఒక మేక- అప కిటూట్ బయటకి తీసి, ఎతుత్ మడమల జోళుళ్ 
తొడుకుక్ంటుంది. మణికటుట్కి ‘Why Not?’ అనన్ అక్షరాలునన్ బంగారపు గొలుసొకటి తొడుకుక్ంటుంది. 

పనికి తను తీసుకెళేళ్ బాగునుంచి సిగరెటుల్, రెండు బేల్ళుళ్నన్ తన సివ్స ఆరీమ్ కతిత్,  మేజ కాయ్న, కొంత డబుబ్నన్ చినన్ పరుస్నీ పెదద్ 
బాగులోకి మారిచ్, తన ఐడి కారుడ్లనిన్టినీ మాతర్ం ఒక అలైమ్రాలో పెటేట్సి టాకీస్కోసం బయటకి నడుసుత్ంది. 

 ఈ పనులనిన్టికీ గంట పటిట్నపప్టికీ, ఒకక్సారి కూడా అదద్ం చూసుకోదు. 
టాకీస్ ఎకిక్ సెంటర్ల పారుక్ వదద్ దిగిన తరువాత, టాకీస్ కనుమెరుగయేంతవరకూ అకక్డినుండి కదలదు. 
ఒక చినన్ రెసాట్రెంటోల్కి వెళిళ్ వైన ఆరడ్ర చేసుత్ంది. 

ముందు చేసినటేట్, లేడీస రూమెకక్డుందో అడిగి, అది ఖాళీగానే ఉందని చూసిన తరువాత బాగులో ఉనన్ విగుగ్ పెటుట్కుని, మేక-అప వేసుకుంటుంది. టెర్ంచ 
కోటు బొతాత్ములు విపేప్సి, ఈ రూపవికిర్యతో హోటెల లాబీనుండి బయటకి వసుత్నన్పుప్డు: 
Men in the lobby stared at her. Men passing on the sidewalks outside stared at her. 

మరొక టాకీస్ కోసం ఎదురు చూసూత్, నాటకీయంగా సిగరెటుట్ పీలుసూత్ టాకీస్లో హోటెల పియరస్ కి వెళుత్ంది. కాక టెయిల లౌంజులనీన్ 
కికిక్రిసి ఉంటాయి. ఆ హోటెలిన్ జోయీ ఎంచుకునన్ కారణం- పర్సుత్తం అకక్డ మూడు సమావేశాలు(conventions) జరుగుతునాన్యని ఆమెకి 
తెలియడం.  

ఒక బార పర్వేశదావ్రం వదద్ నిలుచుని, ఎవరికోసమో ఎదురు చూసుత్నన్టుట్నన్ భంగిమతో, వెలుతురెకుక్వ లేని బార కి చేరుకుంటుంది. 
వైన తాగుతూ, ఒంటరి మగవాళళ్కోసం పరకాయించి చూసుత్ంది.  

కానఫ్రెనస్ కోసం అని వచిచ్న ‘ఫెర్డ’(అతను చెపిప్న పేరు)తో సంభాషణ సాగిసూత్, తన పేరు ‘ఐరీన’ అని చెపుత్ంది. అతను తన గదికి 
రమమ్నన్పుప్డు నిరాకరించదు. ఆమె తన కోటు విపిప్, దేనీన్ ముటుట్కోకుండా అతని గదిలో ఒక కురీచ్లో కూరుచ్ంటుంది. ‘నా వదద్ బార్ందీ ఉంది, 
తాగుదాం.’ అని ఫెర్డ చెపిప్నపుప్డు వొపుప్కుంటుంది తపప్, అతను డిర్ంక అందించినపుప్డు గాల్సు ముటుట్కోకుండా, తన చేతదద్ంలో తన మొహం 
చూసుకుంటూ కూరుచ్ంటుంది. 
అతను తన జోళూళ్, జాకెట విపేప్సి, మంచంమీద దిళళ్నానుకుని కూరుచ్ంటాడు. ఆమె చెపుత్ంది: 

Why don’t you take off all those clothes? I have to go and make wee wee and then I will come back 
to you. I will do anything you want. And I mean- anything. 

బాగ తీసుకుని బాతూర్ములోకి వెళిళ్ అతివేగంగా జోళుళ్, సాట్కింగస్, లోదుసుత్లూ విపిప్- వేలిముదర్లు పడకుండా టిషూయ్ పేపర 
ఉపయోగించి, టాయెలెట టాంక లివర నొకుక్తుంది. తన కతిత్ విపిప్ కుడి చేతోత్ పటుట్కుని బయటకి వచిచ్నపుప్డు, హోటెల తువావ్లుని తన కుడి మోచేతి 
మీద పరుచుకుని, బాతూర్మ లైటు ఆరేప్సుత్ంది. ఫెర్డ పైనునన్ బలబ్ ఆరిప్, బటట్లిపిప్- నడుం వరకూ దుపప్టి కపుప్కునుంటాడు.  

ఆమె అతనిమీదగా వంగి, చేతిలో ఉనన్ సివ్స కతిత్ని బాకులాగా ఉపయోగిసూత్, అతని మెడలోకి దింపి అడడ్ంగా రెండోవైపుకి కోసుత్ంది. 
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అతని భారీ శరీరం మంచంమీదనుంచి విలవిలా కొటుట్కుంటూ, కింద పడుతూ, అతని రకత్ం చిందరవందరగా చుటుట్పకక్ల పర్దేశానిన్ 
ఎరుపుగా మారుసూత్ ఉండగా: 

With bloodied, slippery hand, she drove the knife blade again and again into his genitals. No 
triumph or exultation in her face. Not grinning, or yowling but intent and business-like. Saying aloud with each 
stab, “There. There. There.”  

ఇది పాఠకులకి వివరంగా తెలిసిన తొలి హతయ్ ఉదంతం కానీ, నిజానికి హోటెల గేర్ంజర పేపరోల్ ఆమె మధాయ్హన్మే చదివిన వారత్లో 
ఆమె చేసిన ‘సాహసకృతయ్ం’ మొదటిది. వీటిని హతయ్లు అనడం ఆమెకిషట్ం ఉండదు. 
                                                                          *** 
డులెనీ పోలీస అనుభవం అతని జాఞ్పకశకిత్కి పదును పెడుతుందే తపప్, అతని పదవీ విరమణవలల్ అది రవంత కూడా తగగ్దు.  
అతను బయటకి కరకుగా కనిపించినపప్టికీ, మనసుస్ మెతత్న. అనాయ్యానిన్ సహించలేడు. 
జోయీ చేసిన మొదటి హతయ్ గురించి పోలీసు విభాగం పరిశోధించడం పార్రంభిసుత్ంది. 
ఎబన్ర బూనె హతయ్ల గురించి చరిచ్ంచడానికీ, సలహాలడగడానికీ వచిచ్, మొదటి ఖూనీని వరిణ్సాత్డు: 
 
First homicide: February  15th, this year. Victim: male. Caucasian, fifty four years old, found stabbed to death in 
room 914 of the Grand Park Hotel. Naked body discovered by chamber-maid approximately 9:45 A.M. Victim had 
throat cut open and multiple stab wounds in the genitals. Cause of death according to autopsy: exsanguination. 
That first slash didn’t kill him. Weapon: a sharp instrument about three inches long. Maximum width of the blade 
was about three quarters of an inch, according to the ME who did the cut-‘em- up. 
బలవంతానన్ తలుపులు తెరిచిన గురుత్లేమీ లేవు. హతుడి రకత్ం మరకలు తుడుచుకోడానికి హంతకుడు సాన్నం చేసిన చిహాన్లునాన్యి. హతుడి తల 
వెంటుర్కలు తపప్ ఇంకెవరివీ దొరకలేదు.’ 
వివరాలు వింటునన్గొదీద్, డులెనీ ఆసకిత్ పెరుగుతుంది. 
‘తడి తువావ్లేదైనా దొరికిందా?’ అడుగుతాడు చీఫ.  
‘లేదు కానీ హోటెల తువావ్ళళ్లో ఒకటి పోయింది.’-బూనె.  
చినన్ బేల్డునన్ కతిత్ ఆడవాళుళ్ ఉపయోగించేదే కాబటిట్ వేశెయ్వరో తను కుదురుచ్కునన్ బేరం చెడితే హతయ్ చేసి ఉండొచేచ్మో అనుకుంటారు. హంతకుడు 
సాన్నం చేయడం, తువావ్లు తనతో పటుట్కుపోవడం, హతుని డబూబ్ బంగారపు గొలుసులూ ఏవీ పోవు కనుక వేశయ్ అయి ఉండకనూ 
పోవచుచ్ననుకుంటారు. పెనుగులాట జరిగిన చిహాన్లిండవు. 
ఫెర్డ హతయ్ తరువాత బూనె మళీళ్ వచిచ్ కబురందిసాత్డు.  
రెండో హతయ్కీ మొదటిదానికీ మధయ్ ఎనిన్ రోజులని డులెనీ అడిగినపుప్డు 27 రోజులని బూన చెపాత్డు. ఈ హతాయ్ ఇంచుమించు అదే విధంగా జరిగింది. 
హతుడైన ఫెర్డెరిక తెలల్వాడు. 56 ఏళళ్ వయసుస్. హోటెల పియరోస్ల్  3015 వ నంబర గదిలో నగన్ంగా కనుకోక్బడాడ్డు . గొంతు కోయబడి ఉండి, 
జననేందిర్యాలమీద అనేకమైన కతిత్పోటుల్నాన్యి.  
వేలి ముదర్లు హతుడివే తపప్ ఇంకెవరివీ దొరకవు. చనిపోబోయే ముందు మదయ్ం తాగుతూ ఉండి ఉండాలి. ఇంకొక గాల్సుంది కానీ దానిమీద ఇతరులెవరి 
ముదర్లూ ఉండవు. ఇకక్డ కూడా హోటెల టవల మాయం.   
కాకపోతే, ఈసారి మాతర్ం కురీచ్ వెనుక రెండూ, దిండు గలీబు మీద ఒకటీ- నైలాన విగ వెంటుర్కలు కనిపిసాత్యి. 
సాయంతర్ం 7 నుండి అరథ్రాతిర్ వరకు మఫీట్లో ఉనన్ పోలీసులని పెదద్ హోటెళళ్ కాక టెయిల లౌంజులోల్నీ, బారల్ వదాద్ నియమిదాద్మని నిరణ్యిసాత్రు.  
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బూనె వెళాళ్క డులెనీ భారయ్తో దీని గురించి చరిచ్సాత్డు. 
ఈ హతయ్లు బయటపడితే పబికోల్ కంగారు మొదలయి, పరాయ్టక వాయ్పారం దెబబ్ తిని సభలూ, సమావేశాలూ రదద్వుతాయని పోలీసులు దీనిన్ పర్చారం 
చేయరు . 
                                                              *** 
రెండవ ‘సాహసకృతయ్ం’ ముగిసిన మరాన్డు, జోయీ నూయ్యోరక్ టైమస్ పతిర్కకి మగగొంతుకతో:  
It is exactly like the one last month at the Grand Park hotel. The same person did both. 
అని చెపిప్, ఫోన పెటేట్సుత్ంది.  
ఎరెన్సట్ మిటిల తో జోయీ ఫోనూల్, డినన్రూల్ మొదలవుతాయి. ఒకసారి ఎపప్టాల్గే  వైట వైన తాగుతారు. ఇంకో రెండు సీసాలు కొనుకుక్ని ఆమె 
అపారుట్మెంటుకి వెళాత్రు.  
They had exhausted remembrances of their youth in Minnesota and Wisconsin. They had no more recollections to 
exchange. Now, tentatively... almost fearfully, their conversation become more personal. They explored a new 
relationship, feinting, pulling back, and trying each other, ready to escape. Both stiff with shyness and 
embarrassment. 
అతనివలల్ల్ ఆమెకి భయం కలగదు. పర్తీ విషయంలో ఇదద్రి అభిపార్యాలూ కలుసాత్యి. 
They sat at their ease. Remarkably alike. Mirror images. With their watery colouring, pinched frames, then-soft, 
wistful vulnerability, they could have been brother and sister. 
                                                     *** 
ఈ హోటెల హతయ్ల కేసులో డులెనీని అనధికారిక సలహాదారునిగా నియమిసాత్రు. రెండవ హతయ్ విచారణలో కురీచ్మీద కనపడిన రెండు నైలాన 
వెంటుర్కలబటిట్, హంతకుడు అయిదడుగుల, అయిదించుల నుంచి ఏడించుల మధయ్ ఎతుత్నన్ వయ్కత్ని పోలీసులు నిరాథ్ంచినపప్టికీ- ఆడదో మగవాడో అనన్ది 
తేలదు. 
ఇదద్రు మనుషులు పార్ణాలు పోగొటుట్కునాన్రనన్ సంగతిని డులెనీకునన్ నాయ్యం, అనాయ్యం అనన్ విచక్షణ అంగీకరించలేకపోతుంది. రాతీర్, పగలూ కేసుని 
పరిషక్రించాలనన్ ధాయ్సలోనే గడుపుతాడు. 
నలల్ నైలాన విగుగ్ గురించిన వివరాలూ, హంతకుని ఎతూత్ గురించి పేపరల్లో వసాత్యి.  
జోయీ, వెంటనే తుపప్పండు బాల్ండ రంగులో ఉనన్ విగుగ్ కొనుకుక్ంటుంది. మాయ్డీతో లంచ కి వెళిళ్నపుప్డు, ఆమె పదేపదే విసిగిసూత్ అడగడంతో, ‘నిజమే, 
తనకెపుప్డూ భావపార్పిత్ కలగలేదు.’ అని వొపుప్కుంటుంది. డాకట్రిన్ సంపర్దించమనన్ మాయ్డీ సలహాకి సమాధానంగా, తనలో ఏ లోపం లేదంటూ 
తోసిపుచుచ్తుంది.  
                                                                       *** 
డాకట్ర సాట్రక్ తో ఆమెకి పర్తీ నెలా నియామకం ఉంటుంది.  
తనకునన్ రోగానికి ఆమె అనిన్సారుల్ రావడం అనవసరమని డాకట్ర చెపిప్నా కానీ, బరువు, బల్డ పెర్షర ఊపిరితితుత్లు రకత్/బెర్సట్ పరీక్షలూ, పెలివ్క పరీకాష్ 
చేయించుకుంటూ ఉంటుంది.  
సరైన తిండి తింటే జోయీ మింగే మందుల అవసరం లేదనాన్ ఊరుకోదు. ఆమె నెలసరికి ముందు కలిగే తిమిమ్రల్కి డాకట్రుకి ఏ కారణమూ కనిపించక, 
కౌనెస్లర వదద్కి వెళళ్మని సలహా ఇసేత్- చిరాకు పడుతుంది.  
అకక్డినుంచి ఇంటికి వెళిళ్, నెలసరికి ముందు దినపు తిమిమ్రుల్ ఎకుక్వవుతుండగా, ఆమె తన రెండో ‘సాహసకృతాయ్ని’కి అయిషట్ంగానే మళీళ్ 
తయారవుతుంది. ఈసారి సమావేశం జరుగుతునన్ హోటెలోల్- పెళళ్యి, పేర్మించే భారాయ్, పెంపుడు కుకాక్ ఉనన్ జెరీ దొరుకుతాడు. కానీ, ఆఖరి 
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నిముషంలో అతనికి అపరాధభావం కలిగి ఆమె బాతూర్మోల్కి వెళళ్గానే బటట్లిపప్కుండా మంచం చివరన్ కూరుచ్ంటాడు.  
ఆమె యధావిధిగా హతయ్ చేయడానికి తయారయి, బయటకి వచిచ్, ‘ఏమయింది?’ అనడిగితే: 
He groaned. “Irene, this is no good. I just can’t do it. I am sorry. Listen, I will give you the money. I hate wasting 
your time like this. I just can’t.” 
జోయీ, తన కతిత్ని అతని ఎడమ చెవినుంచి కుడి చెవు వరకూ సరకుక్న లోతుగా లాగి, అతని మెడ నరుకుతుంది.  
అతని శరీరం మంచం మీదనుంచి ఎగిరి, నేలమీద పడుతుంది. గోడలమీదకి చింది, కిందకి జారినంత రకత్ం కారుతుంది. 
అతను బటట్లు వేసుకునే ఉనన్పప్టికీ, అతని బటట్లగుండానే అతని జననాంగాలని ‘there, there, there’ అంటూ, పొడిచేసుత్ంది.  
                                                                       *** 
డులెనీకి డిటెకిట్వ పోలీస డిపారుట్మెంటోల్ పని చేయడమే కాక విచారణల విధానాల గురించి లెకచ్రిసూత్ ఉండే ముసలాయన బార్వన్ గురొత్సాత్డు. ‘బహుళ 
యాదృచిఛ్క ఖూనీలు’ అనన్ లెకచ్రునన్ ఫయిలిన్, పక్షవాతంతో బాధపడుతునన్ బార్వన్ నుండి తెచుచ్కుంటాడు. దానోల్ ఉనన్ రెండు కారణాలు అతనికి 
ఆసకిత్కరంగా అనిపిసాత్యి. 
1. Rejection: Closely allied to revenge. But rejection not by individual or class but by society, the world, life itself. I 
didn’t ask to be born’, the killer whines and the only answer can be, ‘Who did? Is Son of Sam this rejected 
brotherhood?”  
2. The flip side of rejection, real or fancied, is the need to assert: ‘I do exist. I am I. A person of consequence. You 
must pay attention. And to make certain you do, I shall kill a baker’s dozen of those lumps who look through me on 
the street. Then you will recognize who I am.  
I am I. World, take notice! First, rejection. Then need to prove existence. Murder becomes a mirror. 
మూడో హతయ్ జరిగిన వెంటనే బూనె, డులెనీకి తెలల్వారునే ఫోన చేసి హోటెల కి పిలుసాత్డు. 
హతుడి వయసుస్ 39 సంవతస్రాలే. మంచంమీద నగన్ంగా పడిఉండదు మృతదేహం. నేలమీద మడుగు కడుతునన్ రకత్ంలో ఎనిమిదినన్ర ఇంచులనుంచీ 
తొమిమ్దించుల పొడుగునన్, అసప్షట్మైన ఒక అడుగు ముదర్ కానవసుత్ంది. 
                                                *** 
మాజీ భరత్ కెనెథ మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకుంటునాన్నంటూ, జోయీకి ఆహావ్నపతిర్క పంపుతాడు. తమిదద్రి మధాయ్ తరచూ జరిగిన సంభాషణలు గురుత్కొసాత్యి 
జోయీకి. 
Must you put empty the ashtray every time I put out a cigarette? Kenneth complained. I will be smoking all night.  
Jesus, Zoe, do you have to wear that dull sweater again? It’s like a uniform. All the other women at the party will 
be wearing dresses. You are the youngest frump I’ve ever seen. 
You are not falling asleep, are you? I’d hate to come and hear you snoring. Pardon me all to hell if I am keeping 
you awake. 
ఎపుప్డూ విమరిశ్ంచడమే. ఎపుప్డూ ఫిరాయ్దులే.  
మగవాళళ్ అలవాటుల్ తనకి అసహయ్ం. సాన్నం చేసినపప్టికీ ఒక ధృడమైన మగవాసన వసుత్ందెందుకో వాళళ్నుంచి! అయోయ్, తనకి మగవాళళ్ంటే అయిషట్త 
ఎందుకుంటుంది? వాళళ్ ఆతమ్విశావ్సమే తనకి ఊపిరాడనివవ్దంతే. 
ఆలోచన పూరత్యాయ్క, తన కతిత్కి పదునుపెటిట్ ఆహావ్నపతార్నిన్ చీలికలు చేసి పెడుతుంది. 
ఒక శనివారపు సాయంతర్ం జోయె, మిటిల ఇంటికి భోజనానికి వెళిళ్నపుప్డు అతనిన్ ముదుద్ పెటుట్కుంటుంది, కౌగలించుకుంటుంది. దగిగ్రతనం, 
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వెచచ్తనం తపప్ ఆ చరయ్లోల్ ఆవేశం కానీ ఉదిర్కత్త, లైంగిక వాంఛ కానీ ఉండవు. ‘డారిల్ంగ’ అని ఇదద్రూ ఒకరొన్కరు పిలుచునన్పప్టికీ, ఒకరిమీద 
ఇంకొకరు చేతులు వేయడం అవీ చేయరు. 
హోటెల గేర్ంజరోల్ తన సెకూయ్రిటీ విభాగంలో హోటెల హతయ్ల చరచ్లు జరుగుతునన్పుప్డు, ఆమె పాలోగ్దు.  
‘తనే హోటెల హంతకురాలు. నిజానికి, తన ఈ సాహసకృతాయ్లు తనకి గరవ్మే కలిగిసుత్నాన్యి. అవి తన విజయాలు. తను పొందుతునన్ ఈ చెడడ్పేరు 
తనకి సంతోషానేన్ తెచిచ్ పెడుతోంది.’ 
డాకట్ర సాట్రక్ వదద్కి మళీళ్ పరీక్షలకి వెళుత్ంది. ఆయన ఆమె జఘన వెంటుర్కలని నెమమ్దిగా లాగినపుప్డు కొనిన్ ఆయన చేతిలోకి వసాత్యి.  
ఆమె బరువు తగిగ్ందని డాకట్ర చిరాకుపడతాడు. తన ఆరోగయ్ం సరిగానే ఉందని చెపుత్ంది జోయీ. 
All right, here’s is what you got. Your pulse is too rapid. Your heart sounds like you just ran a hundred-yard dash 
and your blood pressure is way up. These are all the signs of incipient hyper-tension-all the more puzzling because 
low blood pressure is characteristic of your disease. That’s why I asked if you’ve been under nervous or emotional 
stress. 
We have cortisol deficiency. I saw minor signs of skin discoloration which is usually a sure tip- off. A decrease in 
armpit and pubic hair is another indication. And there’s that weight loss. 
మందులు మారిచ్, రాసిసాత్డు.  
ఆమె వెళళ్గానే, ఆలోచనలో పడతాడు: జోయీ అబదధ్ం చెపోత్ందనన్ దానోల్ సందేహం లేదు. ఆమెకునన్ జబుబ్తో బాధపడే సతరీలు, ‘తమ లైంగిక వాంఛ 
బలహీనమవుతోందని’ ఫిరాయ్దు చేయడం సామానయ్మే కానీ జోయీ విషయంలో మాతర్ం, ఆమె వాయ్ధికి గురైన చాలాకాలం ముందటే ఆమె లైంగిక వాంఛ 
మరణించి ఉంటుందని అతనికి కచిచ్తంగా తెలుసు.. 
కాబటిట్ ఇవి లైంగిక నిషఫ్లతా, భావోదేవ్గ సమసయ్లూ మాతర్ం కావు. ఆమెకునన్ అరుదైన జబుబ్ కిల్షట్దశకి చేరకముందే ఆమె మిసోడా డాకట్ర, రోగానిన్ 
సూక్షమ్ంగా నిరాథ్రించాడు. జోయీ తెచిచ్చిచ్న ఆమె ఫైలోల్ ఉనన్ పతార్లు తీసి సాట్రక్ చదవడం మొదలెడతాడు.   
ముఖయ్ శీరిష్క: Diseases of the Endocrine system కింద ‘Hypo function of Adrenal Cortex. 
జోయీ డాకట్ర కిల్నిక నుండి ఇంటికి వెళిళ్న కొదిద్ గంటలోల్ మళీళ్ యధావిధిగా, తన గుపెప్డు మందులూ నోటోల్ వేసుకుంటుంది. వాటితోపాటు నొపిప్ 
మందులూ, నిదర్మాతర్లూ కూడా.  
‘హోటెల హతయ్లవలల్ టూరిసట్ వాయ్పారం పెదద్గా దెబబ్ తినన్టుట్ లేదు.’ అంచనా వేసుత్ంది.  
ఈసారి ఆమెకి హోటెల ‘కామెరిన’ సరైనదనిపిసుత్ంది. తయారవాలని లేసుత్నన్పుప్డు, ఒకక్సారిగా నీరసం వచిచ్ మూరఛ్పోతుందేమో అనన్టట్నిపించి, 
నిముషం తరువాత తేరుకుంటుంది. అలామ్రా వెనుకనునన్ బటట్లూ, మేక-అప వేసుకోడానికి గంటకనాన్ ఎకుక్వ పడుతుంది. ఆలోచనలు 
చెలాల్చెదురవుతూ, తన పర్ణాళిక మీద ధాయ్స సరిగాగ్ నిలపలేకపోతుంది. 
An odd thought occurred to her is this drifting haze: She wondered if her adventures were habit forming. Perhaps 
she was venturing out this night simply because it was something she always did just prior to her period. It was 
not dictated by desire or need. 
ఈసారి తుపప్పండు రంగు విగుగ్. హోటెల బారుకెళిళ్ ఎపప్టాల్గే వైట వైన  ఆరడ్ర చేసి, రెండోది తాగుతుండగా ఒక 45 ఏళళ్ మనిషి పకక్ బలల్మీద 
కూరుచ్ంటాడు. పేరు లెనారడ్. పరిచయాలవతాయి. అతని గదికి వెళుత్ంది. 
తనతో పాటు వచిచ్నవారు తవ్రగా గదికి రాగలిగే అవకాశం ఉందని అతను చెపిప్నపుప్డు, తన పర్ణాళిక తలల్కిందులవుతుందేమో అని క్షణకాలం 
అనుకునన్పప్టికీ, అతను అపప్టికే తన బటట్లు విపప్డం మొదలెడతాడు. అతనాన్పడం తనవలల్ కాదని గర్హించి, ‘ఇపుప్డే వసాత్నని’ చెపిప్, బాతూర్మోల్కి 
వెళుత్ంది. కతిత్ మడత విపిప్, సింకు చివరన్ పెడుతుంది. మేజ కాయ్న కుడి చేతోత్ పటుట్కుంటుంది. ఎడం చేతోత్ తలుపు తెరవగానే అతను బయటే కనపడతాడు. 
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కాయ్నోల్ ఉనన్ గాస అతని మొహంమీద జలుల్తూ, కాయ్న బటనిన్ వేలితో నొకిక్ పెడుతుంది. అతను వెనకిక్ తూలి- దగుగ్తూ, తుముమ్తూ మొహానికి చెయియ్ 
అడడ్ం పెటుట్కుని కింద పడతాడు. అతని మీదకి వొంగి, కాయ్న ఖాళీ చేసుత్ంది. గదంతా ఆవరించిన గాయ్స పర్భావం తన మీద కూడా పడుతుంటే, బాతూర్మోల్ 
ఉనన్ మొహం తుడుచుకునే తువావ్లిన్ ముకుక్కి అడడ్ం పెటుట్కుంటూ కతిత్ తీసుకుని గదిలోకొచిచ్, మిగిలిపోయిన తన కారయ్కర్మానిన్ యధావిధిగా పూరి 
చేసుత్ంది. 
బాతూర్మోల్కి వెళిళ్- తనమీద రకత్ం చిందిందేమోనని పరిశీలించుకుని కతిత్ని వేడి నీటితో కడుగుతూ ఉనన్పుప్డు, దాని సగం ఇంచ మొన ఎకక్డో 
పోయిందని గురిత్సుత్ంది. ‘అది అతని మెడలో ఉందో, చుటూట్ ఉనన్ రకత్ంలో ఉందో వెతకడం అనవసరం.’ అనుకుని, తువావ్లోత్ కతిత్ని తుడిచి, ఖాళీ అయిన 
మేయ్జ కాయ్న బాయ్గులో పడేసుకుంటుంది. అలాగే మంచం పకక్న పెటిట్న తన గాల్సుని కూడా.  
                                                       *** 
ఏపిర్ల 18న జోయీ కోలేర, మాయ్డీ పారీట్లో వైన తాగుతుండగా- ఎడవ్రడ్ ఎకస్ డులెనీ- పతిర్కా విలేఖరి హాయ్ండీర్తో కలిపి రెసాట్రెంటోల్ భోజనం చేసుత్ంటాడు. 
విగుగ్ రంగు మారిందనన్ది బయటకి పొకక్కూడదని హాయ్ండీర్ని హెచచ్రించి, 
ఇంటికి వెళీళ్ వెళళ్గానే హతయ్ల తేదీలని తిరిగి పరిశీలిసాత్డు డులెనీ. మొదటిది శుకర్వారంనాడు. రెండవ హతయ్ గురువారం. మూడోది బుధవారం. వెనకిక్ 
మళుళ్తునన్ అనుపాతానిన్ అరథ్ం చేసుకోలేకపోతాడు. కానీ, నాలుగవ హతయ్ మంగళవారం కనుక అయితే అది అనుమానించతగగ్దే అనుకుంటాడు. 
నాలుగవ హతయ్ జరగదనన్ సందేహమే ఉండదతనికి. దానిన్ ఆపలేకపోతునన్ందుకు మాతర్ం తనమీద తానే కోపం తెచుచ్కుంటాడు. డులెనీ తిరిగి ఆ తేదీలని 
గమనించి, తన భారయ్ కాలెండర తో పోలిచ్ చూసినపుప్డు- అతని అనుమానానికి ఒక ఆకారం ఏరప్డుతుంది. 
బూనె ఫోన చేసి, జొరొమ ఏషేల్ రగుగ్మీద కనిప్ంచిన రకత్పు పాదముదర్లని బటిట్ హంతకుని ఎతుత్ ఇంచుమించు అయిదడుగుల అయిదు ఇంచీలనుంచీ, 
ఏడించీల వరకూ ఉంటుందని చెపాత్డు.  
హాయ్ండీర్ అతని చేతికి తను చేసిన పరిశోధన యొకక్ అయిదు పౌనుల్నన్ సంచీతో పతార్లందిసాత్డు. 
ఆ రాతిర్ డులెనీ భారయ్ మోనికాతో తన అభిపార్యాలని బయట పెడతాడు:  
మొదటి హతుడు జోరజ్ పులర . కొటాల్డుకునన్ గురుత్లు లేవు. ఏదీ దొంగలించబడలేదు. వేశయ్యితే కనీసం డబబ్యినా తీసుకుపోయుండాలి..  
రెండవ హతయ్ ఫెర్డెరిక ది. గొంతు అలానే కోయబడింది. పెనుగులాట జరిగిన ఆనవాళుళ్ కానీ డబూబ్, బంగారం పోయిన సూచనలు కానీ ఉండవు.  
అవే నలల్ విగుగ్ నైలాన వెంటుర్కలు. 
సలహారూపంలో తను వినన్ లెకచ్ర  విషయం అయిన pre orgasmic సతరీల గురించి భారయ్ విశదీకరిసుత్ంది:  

It is a woman who never had an orgasm. 
It is not frigid. It is a pejorative word. Is loaded term. Actually ‘frigid’ means being averse to sex 

applying both to men and women. It is not an irreversible condition.  Through therapy training, they can achieve 
orgasmic sexuality. 
డెలనీ చెపాత్డు: 
That is why we are all looking for a male hotel ripper. But I think they’re wrong. 
I looked at the intervals between the three murders. 26 days between 1st and 2nd and between the 2nd and 3rd. 
Does that suggest anything to you? 
భారయ్ మాటాల్డదు.  
Sure it is.” He said gently. 26 days is a fair average for a woman’s menstrual period. I checked it in your guide to 
gynaecology. 
నిజమే. ఇదంత పెదద్ సాక్షయ్మేమీ కాదు. కానీ అనీన్ కూడితే ఒక నిరామ్ణకర్మం కనిపిసోత్ంది. మానసిక రోగం ఉనన్ సతరీ నేరాలని ఆమె నెలసరులు 
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పేర్రేపిసుత్నాన్యి. 
మగవాళల్కనాన్ ఎకుక్వగా ఆడవాళుళ్  నిదర్మాతర్లు, నొపిప్ మందులూ తీసుకుంటారు. నిరాశకీ, ఆందోళనకీ మందులు కొంటారు. 
ఆమె ఎతెత్ంతో మనకి తెలుసు. విగుగ్లు పెటుట్కుంటుందనీ తెలుసు. ఒక మగవాడి పీక కోసేటంత బలం ఉనన్దీ నెలసరులు వచేచ్టంత వయసుస్నన్దీ కాబటిట్, 
వయసుస్ 18 కీ 40 కీ మధయ్లో ఉండవచచ్నుకుందాం. కిరాతకమైన హతయ్లు చేసి నిషర్క్మించే ముందు, తన శరీరం నుండి రకత్పు మరకలు 
కడుకుక్ంటుంది. ఏ వేలి ముదర్లూ వదిలి పెటట్దు. ఇవనీన్ ఆమె సగటు మేధసుస్కి మించిన తెలివునన్ సతరీ అని సూచిసాత్యి. Quite possibly she is 
addicted to prescription drugs, alcohol or nicotine-or a combination of 2 or all 3. The chances are good that she 
suffers from depression or mania or both. 
హతయ్ చేసుత్నన్ది సతరీ, అని సతరీవాది అయిన భారయ్ని నమిమ్ంచలేకపోతాడు. 
ఆ ఘాటు వాదన తరువాత ఇదద్రూ పందెం కడతారు. ఎవరు తపప్ని తేలితే, వాళుళ్ మురికి పటిట్న కిటికీలనీన్ కడగాలి. 
కొనిన్ రోజుల తరువాత రేడియో వింటూ ఇదద్రూ కొయయ్బారిపోతారు.  
‘కామెరాన హోటెలోల్ ఒక మృతదేహం కనుకోక్బడింది. హతుని పేరు లెనరడ్. ఒక సమావేశం కోసం నూయ్యారక్ వచాచ్డు. తలుపు తెరిచుండటంతో అతని 
సేన్హితులు అతని శరీరానిన్ కనుకుక్నాన్రు.’ 
ఈ హతయ్ మిగతా వాటికనాన్ కొంచం భినన్ంగా ఉనన్ది. గదిలో తీపి వాసనేదో వచిచ్ందని అతని సేన్హితులు చెపాప్రు. మరొకటి- హతుని సగం మొహం 
కాలిపోయుంది. అది మేజ వాసన అనన్ది పోలీసులకి అరథ్ం అవుతుంది. 
హతయ్ చేసినది సతరీ అనీ, దానికి తనకి తోచిన కారణాలేమిటో డులెనీ పోలీసులకి చెపాత్డు.  
హోటెల హంతకుణిణ్ ఆపాలనన్ డులెనీ ఆతర్ం, హతయ్ తపప్నన్ కారణం మాతర్మే. ఆ చరయ్కునన్ అనైతికతనీ, సంఘ వయ్తిరేకతనీ, అధారిమ్కతనీ 
పరిగణించడతను. 
                                                                    *** 
హతయ్లు చేసుత్నన్ది ఆడదయే అవకాశం ఉందనన్ నూయ్స పబిల్ష అవుతుంది. జోయీకి షాక తగిలినపప్టికీ, తన గురించి ఎవరూ ఊహించలేరనుకుని 
నిశిచ్ంతగా ఉంటుంది. 

పోలీసులందరూ పరుగులు పెడుతూ ఉండటం, పేపరల్నీన్ తన గురించి రాయడంతో ఉదివ్గన్తకి లోనయివుతుంది. ఉతాస్హకరంగా 
అనిపిసుత్ంది. 

కానీ, ఆ హోటెల హంతకురాలి కామపూరిత పర్తిబింబానిన్ ఒక సౌమయ్మైన సతరీ పలికిన ‘డారిల్ంగ’  అనన్ జాఞ్పకాలతో 
సమనవ్యించుకోలేకపోతుంది. 
మరుసటి నెల జోయీకి తన కర్మబదధ్మైన జీవితం చేతిలోనుంచి జారిపోతోందనన్ అనుభూతి కలుగుతుంది. రోజులు, వారాలు ఎలా గడిచిపోతునాన్యో 
కూడా అరథ్ం కాదు.  

గతం పర్సుత్తంలోకి జొరబడుతుంది. తన బాలయ్ం, పెళీళ్, తలిల్తండుర్లూ ఎకుక్వగా గురొత్సుత్ంటారు. సోమవారానికీ శుకర్వారానికీ మధయ్ 
జరిగినదేమిటో కూడా గురుత్ తెచుచ్కోలేకపోతుంది. 
It wasn’t so much a weakness as a languor. Her will was blunted. Her body now seemed in command of all her 
actions. An indolence infected her. She slept long, dragged hours and awoke listless, aching with weariness. 
It seemed to her that her body, that fleshy envelope containing her, was breaking up, flying apart, and forgetting 
its functions and programs-disintegrating into chaos. It occurred to her that she might be dying.  
విరిగిన కతిత్ని ఎకక్డో విసిరేసుత్ంది జోయీ. ఖాళీ మేయ్జ కాయ్న ని చెతత్తో చుటిట్, దూరంగా ఉనన్ చెతత్బుటట్లో పడేసుత్ంది.  
తన మూడు సాన్నాలూ చేసూత్, పని చేసూత్, మిటిల తో మాటాల్డుతూ మేడీతో లంచ చేసూత్, యాంతిర్కంగా రోజులు గడిపేసుత్ంది.  
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తనకేదో అవుతోందని ఆమెకి లీలగా తెలుసూత్ ఉండి కూడా, అనిన్టినీ విధికి అపప్గించి ఊరుకుంటుంది.  
మే 10 న, ఒక శనివారం ఎరెన్సట్ మిటిల ని సెంటర్ల పారుక్లో కలుసుకుంటుంది. ఆమె వొళోళ్ తల పెటుట్కుని అతను ‘ఇలాగే ఎపప్టికీ ఉండిపోతే ఎంత 
బాగుందో!’ అనన్పుప్డు, ఆమె పూరిత్ అంగీకారం తెలుపుతుంది. ఇదద్రూ వొంటరులు. ఏ పర్తేయ్కతా లేక, ఈ లోకంలో ఇమడలేనివారు. ఈ వింతలోకం 
వీళళ్ని నిరల్క్షయ్పెడుతోంది. ఇదద్రూ పెళిళ్ చేసుకుందామని నిశచ్యించుకుంటారు. 
తన తలిల్ పేరు ‘ఐరీన’ అని చెపుత్ందతనికి.  
మే 13 మధాయ్హన్ం: డాకట్ర సాట్రక్ ఆమెకి ఫోన చేసి, రెండిటి కోసం తను మందుచీటి రాశాననీ, చీటీ రెసెపష్నిసుట్ నుండి తీసుకొమమ్నీ చెపాత్డు. 
ఒకటి- జోయీ ఎలల్వేళలా ధరించవలిసిన గురిత్ంపు కడియం. దానిమీద ఆమె పేరూ, ఆమె డాకట్ర పేరూ, టెలిఫోన నంబరూ ఉంటాయి. జోయీ 
Adrenal deficiency తో బాధపడుతోందనీ, అతయ్వసర పరిసిథ్తిలో Hydrocortisone ఇంజెక్షన ఇవావ్లనీ రాసుంటుంది. ఆ ఇంజెక్షన జోయీ తన 
బాయ్గులో ఎపుప్డూ ఉంచుకోవాలి. 
జోయీ రెండిటినీ కొనుకుక్ని తన హోటెల టేబిల డార్యర వెనకాతలకి తోసేసి, తిరిగి వాటివంక చూడదు. 
మే 16న జోయీ ఇలల్ంతా ఏ మూలా వదలకుండా శుబర్ం చేసూత్, మీమాంస పడుతూ ఉంటుంది: 
Why had she sought adventures and why did she continue? She could not frame a clear and lucid answer. She 
knew what she was doing was monstrous. But that was no rein. Mind may reason but the body will have its own. 
Who can master his appetites! The blood boils and all is lost.   
She felt herself buffeted, pushed this way and that by powers as impersonal as the rush on city streets. The choice 
was hers but so limited as to be no choice at all. 

ఒక పెదద్ వోడాక్ పోసుకుని తనతోపాటు బాతూర్మోల్కి తీసుకెళుత్ంది.  ఎవరిన్ సంబోధిసోత్ందో కూడా తెలియకా,  తెలుసుకునే అవసరం 
కూడా కనిపించకా, ‘I love you’ అని గొణుగుతుంది. 
మే 25 ఆదివారం: మిటిల , జోయీ కలిపి ఏదైనా ఊరు తిరిగి వదాద్మని నిశచ్యించుకుంటారు. 
హోటెల కిలల్ర గురించిన వారత్లు రేడియోలోల్, టివిలోల్ ఎకుక్వవుతుంటాయి. ఇపుడు పోలీసులు బాహాటంగానే హతయ్ చేసుత్నన్ది సతరీ అని చరిచ్ంచుకుంటారు. 
సభలూ, సమావేశాలూ రదద్వుతుంటాయి.  
తన మేజ కాయ్న తనవదద్ లేదని జోయీ హోటెల గేర్ంజర సెకూయ్రిటీ అధికారి పింకీన్కి చెపప్దు. అంతకనాన్ ఇపుప్డు తనకి ఎకుక్వ అవసరం అయినది 
మరొక కతిత్. కొనుకోక్డానికి దుకాణానికి వెళిళ్నపుప్డు, కతుత్లు కొంటునన్వారందరి చిరునామాలూ, ఫోన నంబరూల్ రాసుకుంటునాన్రని గమనిసుత్ంది. 
అమేమ్ అతను  
‘I think it has to do with something to do with the hotel ripper.’ అని చెపాత్డు కానీ ఈమె వివరాలడగడు. 
జోయీ ఉతాస్హం మరింత ఎకుక్వవుతుంది. 
జూన 4 సాయంతర్ం: 
జోయీ హోటెల ఎడల్ర లోకి ఇంకా పర్వేశించకుండానే, ఒక సనన్గా ఉనన్ వయ్కిత్ తను మాతిర్కుడననీ(magician), పేరు ‘నిక’ అనీ  చెపుప్కుంటాడు. అతని 
గదిలోకి వెళాత్రు. తన బటట్లిపిప్ ఆమెని ఆకర్మించుకుంటాడు. ఆమె కతిత్ తీసి అతని పొటట్లో పొడుసుత్ంది. అతను రకత్ం కారుతూ కూడా, కోపంతో లేచి 
నిలబడతాడు. ఇదద్రి మధాయ్ పోటాల్టయి, గదిలో ఉనన్ టేబిల, కురీచ్ అనీన్ అడడ్దిడడ్ంగా పడతాయి. కానీ, ఆఖరికి జోయీ తన బాధయ్త నెరవేరచ్గలుగుతుంది. 
అంతకు ముందు నిక తో కతిత్ కోసం పెనుగులాడుతునన్పుప్డు, ఆమె తొడ చీరుకుంటుంది. దాని చుటూట్ టాయిలెట పేపర బిగించి చుటిట్, దానిమీద హాండ 
టవల ఒకటి కడుతుంది. నిక నెక టై కూడా పైన కటేట్సుత్ంది. వేలి ముదర్లనిన్టినీ తుడిచేసుత్ంది కానీ తన తొడమీదనుంచి కారిన రకాత్నిన్ శుభర్ం చేయడం 
అసాధయ్మనిపించి, తడి తువావ్ళళ్ని బాతూర్మోల్నే వదిలేసి, బయటకి నడుసుత్ంది. 
ఇంటికి వెళాళ్క: 
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Already her adventure was fading, losing it’s hard, sharp out-lines. She could not limn it in her memory. She had 
chaotic recollections of noise, violence and spray of hot blood. But it had all happened to someone else. In another 
time, another place.  
పేర్మ దొరికితే, అది తన ఆతమ్కి విముకిత్ కలిగిసుత్ందని తను ఏ క్షణానన్ కల గందో అని గురుత్ తెచుచ్కోడానికి పర్యతిన్సుత్ంది. 
                                                             *** 
మే 10 న జోయీతోపాటు మిటిల పారుక్లో ఉనన్పుప్డు, డులెనీ, బూనె- ఇతర ఆఫీసరల్తో లెనారడ్ హతయ్ గురించి చరిచ్ంచుకుంటుంటారు. డులెనీ చెపాత్డు: 
అనీన్ పాత హతయ్లోల్లాగే జరిగాయి. రెండు విషయాలు మనకి సహాయపడవచుచ్. దాదాపు అర ఇంచీ కతిత్ మొన హతుని గొంతులో దిగబడి ఉంది. అంటే 
కతిత్ మూడించిల కనాన్ పెదద్దయి ఉండదు. కెమికల మేజ వాడిన ఫలితంగా, మొహంమీద-పర్తేయ్కంగా కళళ్, ముకుక్ల చుటూట్ ఉనన్ చరమ్ం 
కాలిపోయుంది.  
ఇకక్డ మనం వెతకవలిసినది ఇరవై చివరల్ నుండీ మధయ్ ముపైప్ల వరకూ ఉనన్ సతరీని. విగుగ్ ధరించడంలో కషట్ం ఉండదు కనుక పొటిట్ జుతుత్. చదువుకునన్ సతరీ. 
ఆమె మతుత్మందులు లేక మదయ్ం, లేక రెండూ కూడా కలిపి వాడే అలవాటునన్ సతరీ. హోటెల కసట్మరల్ పీకలు కోయనపుప్డు సామానయ్మైన జీవితం 
గడుపుతుంది. చూడాడ్నికి అతి సాధారణంగా ఉంటుంది.  
ఒకరోజు మోనికా హిలట్న హోటెలోల్ ఏదో సమావేశానికి వెళుత్నన్పుప్డు అది ఏ హోటెలో తనకి ఎలా తెసుత్ందని డులెనీ అడుగుతాడు. తనకి నోటీస 
వచిచ్ందంటుందామె.  
కొంత పరిశోధన తరువాత, ఈ సభల, సమావేశాల సమాచారం వచేచ్ హోటెల టేర్డ పతిర్కలునాన్యని తెలుసుత్ంది. మేజ కాయ్నుల్ తమ వదద్ ఉంచుకోడానికి 
అనుమతి ఉనన్వారి గురించీ, ఆ హోటెల పతిర్కలు ఎవరెవరికి అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉందో అనన్దాని గురించీ మరొక పరిశోధన పార్రంభం 
అవుతుంది.  
జూన 1 -3 కి మధయ్ డులెనీ ఆందోళన ఎకుక్వవుతుంది. జూన 4 రాతిర్  ఎడల్ర హోటెలోల్ గంట కిందటే, ‘నిక’ అనన్ వయ్కిత్ హతయ్ జరిగిందని బూనె ఫోన చేసేత్ 
అకక్డికి వెళాత్డు.  
కురీచ్లూ బలల్లూ చిందరవందరగా పడి ఉండి, గోడలు రకత్మయం అయి ఉంటాయి. భూకంపం వచిచ్ హొటెల గదిని కుదిపేసినటట్నిపిసుత్ంది. బాతూర్మ 
టైళళ్ మీద హతుని రకత్ం కాక మరెవరిదో దొరుకుతుంది. మరాన్డు తెలల్వారే, అది Caucasian సతరీ రకత్ం అని లాబ పరీక్షలోల్ తేలుతుంది. 
                                                 *** 
రెండోర్జుల తరువాతే హతయ్ చేసుత్నన్ది సతరీ అని వారాత్పతిర్కలు పర్కటిసాత్యి. ఆ తరువాత పారిశ్క వరణ్న కూడా. ‘ఎతుత్ జోళుళ్ తొడుకుక్నే సనన్టి సతరీ. 
భుజాలవరకూ వచేచ్ విగుగ్ తొడుకుక్ంటుంది. ‘వై నాట ?’ అనన్బంగారపు గొలుసు చేతికి ఉంటుంది. ఎకుక్వ మేక అప, ఘాటైన సెంటు వాడుతుంది.’ 
 All these newspaper stories, all the television broadcasts and radio bulletins were about her. What she felt came 
very close to pride and with her new hair-do, despite her lump, walked taller, head up, glowing and felt herself 
queen of the city. 
ఇంక పంధా మారాచ్లని నిశచ్యించుకుంటుంది. ఇపప్టినుంచీ, ‘అమాయకతవ్ంగా, సామానయ్ంగా’ కనబడాలి. వెళిళ్ ఒక మెకిస్కన పెళిళ్ డెర్స వంటిది 
కొనుకుక్ంటుంది.  
జూన 29 న ఆమె నెలసరి తిమిమ్రుల్ మొదలవుతాయి. తన మందులనీన్మింగేసుత్ంది. కదలడానికి కూడా ఓపికుండదు. సనన్గా కాడలాల్గా తయారైన తన 
చేతులూ, కాళూళ్ చూసుకుంటుంది. కళుళ్ బైరుల్ కముమ్తుంటాయి. మోచేతుల మీదా, మోకాళళ్మీదా, వేళళ్ మధాయ్ ఎకుక్వవుతునన్ మచచ్లు. ఆకలి 
కీష్ణిసుత్ంది. భగాసిథ్ని తాకితే వెంటుర్కలు ఊడతాయి. ఎముకలమీద చరమ్ం వదులుగా వేళాళ్డుతుంటుంది. శరీరం కుంచించుకు పోయింది.  
ఈసారి, తను రోజూ తొడుకుక్నే సామానయ్మైన బటట్లతోనే తన సాహసకృతాయ్నికి పూనుకుంటుంది. దగిగ్రే ఉనన్ వొక చినన్ హోటెలోల్, పాతికేళుళ్నన్ ఛెసట్ర తో 
తాగడానికి కూరుచ్ంటుంది. ఏదో నెపంతో అతని గదికి వెళిళ్, అతని గొంతు కోసేసుత్ంది. తన వేలిముదర్లునన్ గాల్స పటిట్కెళళ్డం మరచిపోతుంది. 
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                                                                   *** 
జూన 5 న:  
రకత్పరీక్ష చేసి, చంపుతునన్ది సతరీ అని పర్కటించిన డాకట్ర పాటిర్క హో- ఆ రకత్ంలో ఎకుక్వ ఉండకూడని పొటాషియమ ఉందనీ, అసహజతలెనోన్ 
ఉనాన్యనీ, వీటనిన్టివలాల్ శరీరంమీద మచచ్లు ఉండాలనీ తేలుసాత్డు.  
ఈ లోపల ఛెసట్ర హతయ్ వారత్ పోలీసులకి అందుతుంది.  
డాకట్ర హో, డులెనీ ఇంటికి, ‘ఆడిసనస్ డిసీస’ అని కనుకుక్నాన్నని, కేకలు పెడుతూ వసాత్డు. 
                                                          *** 
జోయీ పరిసిథ్తి ముదురుతుండటం చూసి డాకట్ర సాట్రక్ ఆమెని ఆసప్తిర్లో చేరమనాన్ ఆమె వినదు:  
And there was also this secret fear that somehow in a hospital, she might be restored to perfect health. But, in the 
process, be deprived of those private pains and pleasures that were so precious to her. 
A hospital would end all that. It would rob her of her last remaining uniqueness. It might, in fact destroy the 
uncommon soul of Joe Kohler. 
రెండోర్జుల తరువాత హంతకురాలిని పోలిన చితర్ం వారాత్ పతిర్కలోల్ వసుత్ంది.  ఆమె వైన తాగే అలవాటూ, జుతుత్ రంగుతో సహా అనిన్ వివరాలూ 
ఉంటాయి. 
మిటిల కి ఫోన చేసి, ఇంటికి పిలుసుత్ంది. 
జూలై 11-12: 
డులెనీ భారయ్తో ‘హంతకురాలు అలిసిపోతోందనీ, లొంగిపోడానికి సంతోషంగానే వొపుప్కుంటుందనీ’ చెపాత్డు. 
పటట్ణంలో ఆడిసనస్ వాయ్ధితో బాధపడుతునన్వారి లిసట్ తయారవుతుంది. హోటెల సమావేశాల పతిర్కలు అందుబాటోల్ ఉండేవారి లిసిట్ంకొకటి ఉంటుంది. 
రెండిటినీ పకక్పకక్ పెటుట్కుని పోలిచ్ చూసేత్, రెండిటోల్నూ కనిపించినది జోయీ పేరొకక్టే.  
‘ఆమె నేరం చేసూత్ పటుట్బడితే తపప్, తెలివైన ఏ లాయరైనా ఈ ఆధారాలమీద వేసే కేసుని సులువుగా ఓడిసాత్డంటూ’, జోయీ ఇంటి బయట కాపలా 
ఏరప్రుసాత్రు. ఆమె ఫోన టాప చేసాత్రు. ఆమె ఇంటోల్కి వెళిళ్ ఆమె బటట్లూ, ఇలూల్ కుష్ణణ్ంగా పరిశీలించి- ఫోటోలు తీసుకుంటారు. ఒకరోజు రెసాట్రెంటోల్ 
ఆమె తాగి వదిలి వెళిళ్న టీ గాల్సుని డులెనీ ఒక డాలరిచిచ్ కొని, వేలి ముదర్లు సరిపోలిచ్ చూసాత్డు. 
జూలై 13, ఆదివారం.  
మిటిల, జోయీ ఇంటోల్ ఉంటాడు. ఆమెకోసం పర్ధానపుటుంగరం తెసాత్డతను. ‘మన పేర్మని సారధ్కం చేసుకుందాం ఈ రాతిర్కి.’ అంటూ ఆమె ’పద 
బెడూర్మోల్కి వెళాద్ం. వైన పటార్.‘ అని చెపిప్ తన బాగ తీసుకుని బాతూర్మోల్కి  వెళుత్ంది. కతిత్ తెరిచి, తువావ్లు చేతిమీద వేసుకుని బయటకి చూసేత్- మిటిల 
వెలల్కిలా పడుకుక్ని ఉండి నడుంవరకూ దుపప్టి కపుప్కుని కనిపిసాత్డు  
‘Oh lover’ she breathed. 
The blade went into soft cheese.  
అతని మెడ నుండి రకత్ం నేలమీదకి కారేలా, అతని తలని మంచం చివరన్ కిందకి వేళాళ్డేసి, తన కారయ్కర్మం పూరిత్ చేయడానికి, అతనిమీదునన్ దుపప్టి 
ఎతుత్తుంది కానీ ఆమె చేయి తొటుర్పడి ఆగుతుంది. ఊహూ, అది తన వలల్ కాదు. అయినా, బాతూర్మోల్కి వెళేళ్ముందు, మందర్సవ్రంతో ‘There, there, 
there.’ అనడం మాతర్ం మానదు. సాన్నం చేసి, తను కొనన్ మెకిస్కన పెళిళ్ గౌను తొడుకుక్ంటే, అది అసిథ్పంజరంలా తయారైన ఆమె శరీరంమీద నుంచి 
జారిపోతూ ఉంటుంది. బాండ ఎయిడ వేలి చుటూట్ చుటుట్కుని, అతనిచిచ్న ఉంగరం పటిట్ంచి, నిదర్మాతర్ల ఒక పూరిత్ సీసా, ఇంకో సగం ఖాళీ సీసా 
తీసుకుని, మంచం పకక్న నేలమీద పెడుతుంది. లైటల్నీన్ ఆరేప్సి, వోడాక్తో పాటుపాటు నిదర్మాతర్లు మింగుతూ, మిటిల పకక్నే అతనిన్ పటుట్కుని 
పడుకుక్ని, మరణంకోసం ఎదురు చూసుత్ంది. 
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ఆమె ఎంతసేపటికీ బయటకి రాకపోవడం, లోపలికి వెళిళ్న మిటిల ఇంకా అకక్డే ఉండటం- గమనిసుత్నన్ బయటి పోలీసులు లోపలికి పర్వేశించినపుప్డు 
వాళళ్కి కనిపించిన దృశయ్మే జరిగినదేదో చెపుత్ంది. 

           *** 
పుసత్కం 2 పార్థమిక వనరులవలల్ ఊపందుకుంటుంది. జోయీ హతయ్లు చేయడం కోసం సిదధ్ం అవుతునన్పుప్డు పాఠకులకి ఆమె అసాధారణమైన మెదడు 
పని చేసే రీతి పరిచయం అవుతుంటుంది. రెండోది-పర్హేళిక ముకక్లని కలుపుతూ, ఈ నిగరివ్ అయిన సతరీయే హంతకురాలని గురుత్ పటట్డానికి డులెనీ 
ఒకక్డే చేసే పర్యతాన్లు. జోయీ గురించి డులెనీ ఊహించే మానసిక చితర్ం నమమ్దగగ్దిగా, బలంగా అనిపిసుత్ంది. అణిచివేయబడి- వకీర్కృతకోరికలూ, 
ఉదేవ్గం కలిగిన జోయీకి పూరిత్గా వయ్తిరేకంగా ఉండే డులెనీని సాండరస్ అంతే నిపుణతతో, ఒక సభయ్త గల, నిగర్హవంతుడైన, సమరుథ్డైన వయ్కిత్గా 
చితీర్కరిసాత్రు.   

జోయీ ఉనామ్దపు అవరోహణ మొదట మనోరంజకంగా అనిపించినపప్టికీ, నవల ముందుకు సాగుతుంటే, భీతి కలుగుతుంది. 
పుసత్కంలో ఉనన్ మరమ్ం ‘ ఎవరు చేశారు, ఎలా చేశారు?’ అనన్ది కాదు. అది మనకెలాగూ మొదటే తెలుసుత్ంది. ‘ఎందుకు!’ అనన్దే ముఖయ్మైన అంశం. 
అదే పుసత్కానిన్ చదివిసుత్ంది. 
రచయిత పాఠకులని రెండు పర్తాయ్మాన్య కథనాల దావ్రా తీసుకు వెళాత్డు: ఒకటి హంతకురాలిది, మరొకటి ఎడవ్రడ్ ఎకస్ డులెనీ పర్యతాన్లు. హతయ్ని 
అందుకునే డిటెకిట్వ పని సవ్భావం వలల్, సంఘటలకి కొంత వెనకబడే ఉంటాయి పరిశోధన పర్యతాన్లనీన్. 
నెలసరులూ, తిమిమ్రూల్, హతయ్లూ- మరీ ముఖయ్ంగా, ఆ హతయ్లు జరిగిన విధానాల వరణ్నలు- మోటుగా, కొంతమటుట్కు అశీల్లంగా అనిపించే సంచలనశీల 
రచనా పదధ్తి తీవర్తని- దానికి తాతివ్క, నైతిక సవ్భావానిన్ ఆపాదించడం వలల్ పుసత్కం చదవడానికి ఇబబ్ంది కలగదు. 
ఈ పుసత్కంలో జోయీ తన అపారుట్మెంటుని శుభర్ం చేసుత్నన్పుప్డు ఆమె వాడిన పుటుట్పొడి, తలుపుల గడియలమీద చమురు పోయడం-వీటనిన్టినీ 
బార్ండు పేరల్తో సహా వరిణ్ంచడానికి 4 పేజీలు పటిట్ంది రచయితకి. ఈ సైకొలోజికల థిర్లల్ర నిడివి 420 పుటలు. 

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2018/jan18_Meeru_chadivara_comments.htm

