संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता हातातल्या पपशव्या सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि पाहते तो काय
समोि एक भयंकि सापळा होता. ती एक ककंकाळी फोडिािच होती तेव्हा अचानक
ततच्या लक्षात आले कक अिे हा ति मोठ्या मुलाचा Halloween चा सापळा.

गळ्याशी आलेली ककंकाळी ततने तशीच मागे ढकलली आणि ती घिात शशिली.
ततच्या पाठोपाठ कुरिअि वाला आला तो कोर्ााची नोर्ीस घेउनच. नवऱ्यावि

घर्स्फोर्ाची केस ठोकल्यापासन
ू ततचा नविा पपसाळल्यासािखा मागेच लागला होता
आणि आता त्याने अब्रन
ु क
ु सानीचा दावा केला होता. कुठून अमेरिकेतन
ू भाितात

आलो असे ततला झाले. अमेरिकेत कसा घर्स्फोर् हवा असला कक जास्त कर्कर्
नव्हती. इथे आज नवयााने बायको कशी घिात स्वयपाक कित नसे, चहा
मागगतल्याविही तो दे त नसे वगैिे आिोप लावले होते. पि आता ह्या सगळ्याची
ततला सवय झाली होती, त्यामळ
ु े ती नोर्ीस बाजल
ू ा र्ाकून ददली.

पुन्हा बेल वाजली. दाि उघडले ति दोन्ही मुले घिात भांडतच घुसली आणि

त्यांच्या पाठोपाठ शेजािच्या खोपकि बाईंचे आगमन झाले. दहच्या मनात आले
आता दह बया पुन्हा डोके खािाि. खोपकि बाईला एरिया मधली BBC म्हित.
कोिाच्या घिी भांडि झाले, कोिाच्या नवऱ्याचे सेक्रेर्िी बिोबि काहीतिी

सुरु आहे वगैिे बातम्या हातोहात सगळ्या एरिया मध्ये पसिवण्यात खोपकि

बाईंचा मोलाचा वार् होता. पि का कुिास ठाऊक खोपकि बाईला दहच्या बद्दल

मात्र थोडा आपलेपिा होता. मागे एकदा िात्री कोिीतिी दाि वाजवे आणि उघडावे
ति कोिीच नाही असे होत असे, तेव्हा खोपकि बाईंनी चतुिाईने सापळा लावून
दोन जिांना पकडून दे ऊन भि चौकात फोडले होते.

ति आज खोपकि बाई आल्या त्या सांगत कक सोसायर्ी मधे एक नवीन कुर्ुंब िाहायला
आलंय आणि त्यांच्या घिात बऱ्याच ककमती वस्तू आहे त. खिे ति ती इतकी दमली

होती पि चहा पपता पपता हा पविं गुळा बिा वार्ला आणि एनीवे BBC ला ऑफ बर्ि
नव्हतेच त्यामुळे ऐकण्याशशवाय काही पयााय नव्हता. नवीन कुर्ुंबाचे नाव

आफळे आहे असे कळले आणि अचानक ती २५ वर्षे मागे गेली. त्यांच्या वाड्यात
त्यांच्या शेजािच्या बबऱ्हाडात आफळे िहात असत.
त्यांच्या घिातील एक म्हाताऱ्या बाई वाड्यातली मुले कक्रकेर् खेळत असली

आणि त्यांच्या अंगिात चें डू गेला ति जप्त कित असत. एक नाव काय तनघाले

ओळखीचे एक आख्खे युगच जिू ततच्यापुढे गचत्रपर् पहावा तसे डोळ्यासमोरून

झळकू लागले. ते आफळे आणि हे नातेवाईक असतील का असा पवचाि चर्कन ततच्या
मनात येउन गेला.

येत्या काही ददवसात होिाऱ्या पवगचत्र आणि हास्यास्पद गोषर्ींची मात्र
ततला यावेळी काहीही कल्पना नव्हती.

