भाग पहिला- १
संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला िोता - िातातल्या पपशव्या

सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि घिात कोिी आिे का ततने लगेच याचा कानोसा घेतला.
अद्याप तिी शांतता िोती म्ििजे दोन्िी कार्टी अजून घिी आली नव्िती. नविाहि कुठे उलथला िोता दे वाला
माहिती.

सुलेखाने एक तन:श्वास सोडला. संध्याकाळी घिी आल्यावि आणि सगळे घिात पित येई िा जो कािी अर्ाापाऊि तास ममळे ल तो ततचा स्वत:चा असायचा. ततने फेसबक
ु उघडले. भाितातल्या ममत्र-मैत्रत्रिींचे

अपडेट्स वाचत िोती. अचानक नवीन मेसेज आलेला हदसला. पहिले ति मेसेज मनाली चा िोता. भाितात
कर्ी येिाि पवचाित िोती नािी ककंबिुना ऑडाि हदली िोती. सल
ु ेखा ने ताबडतोब whatsapp चेक केले ति
ततच्या खास मैत्रत्रिींच्या ग्रप
ु वि ढीगभि मेसेज आले िोते. वाचल्यावि कळले कक ततचा भाितातला ग्रप
ु
स्पेन ची ट्रीप काढतोय आणि सगळे जि जातायत, ती सोडून सगळयांनी िो सद्ध
ु ा सांगगतलय.

अमेरिकेत िािून छोर्टे मोठे समािं भ चक
ु तात आणि त्याची सवयहि िोते. पि हि ट्रीप ततला चक
ु वायची

नव्िती. ततला अचानक 'णिन्द्गी ना ममलेगी दोबािा' ककंवा तत्सम श्रीमंत मािसे आणि त्याचे फालतू
प्रॉब्लेम असलेले मसनेमे आठवले. आणि तशीच मजा येईल असे वार्टले त्यामुळे नविा, पोिे , डोक्यावि

असलेली कामे आणि मुख्य म्ििजे भाितात जायचा खचा याचा कसलािी पवचाि न किता ततने, "I am in'
असा रिप्लाय केला.

आता ततला दस
ु िे कािी सुचत नव्िते. ततला सगळे जुने ट्रे क, सिली आणि सगळी र्म्माल आठवायला
लागली. या तिीप मर्े ततचे जुने शत्रू पि येिाि िोते आणि ती ततच्या अमेरिकेची, श्रीमंतीची, ततच्या

मोठ्या गाडयांची शेखी ममिविाि िोती पि ततला कुठे माहित िोते कक ततची हि idea ततला सॉमलड मिागात
पडिाि आिे.

सुलेखा ला एक major मिान ककस्सा आठवला जेव्िा ततने ततच्या 'हदव्य दृष्र्टीने' कामशेत िूनच मसंिगड
दाखवला िोता आणि पोिांनी ततची solid खेचली िोती.
ककंवा जेव्िा बापर्ट ची सायकल पवकून त्या पैशांनी सगळयांनी ट्रीप काढली िोती

आता ततने चंग बांर्ला कक ते कािी नािी तिीप ला जायच्या आर्ी वजन कमी किायचेच. ताबडतोब ततने
इंर्टिनेर्ट वि मिागातल्या मिाग जजम चा पत्ता शोर्ला. ताबडतोब ततने इंर्टिनेर्ट वि मिागातल्या मिाग जजम
चा पत्ता शोर्ला. तसेच ताबडतोब ततने Diet Food कुठून ऑडाि किता येतील याची माहिती काढली

ततकडे भाितात पि सगळयांच्या उत्सािाला उर्ाि आले िोते. र्वल, तनममषा , ककिि, कौस्तुभ सगळे च
जि तयािीला लागले िोते

