विचार करता करता डोळा कधी लागला हे ततला कळले सद्ध
ु ा नाही. जाग आली तेव्हा

सकाळचे सात िाजले होते. का कुणास ठाऊक पण आज ततला खप
ू प्रसन्न िाटत होते.
म्हणूनच पुन्हा भूतकाळात कधीही न डोकािण्याचा तनणणय ततने ठाम केला. नेहमीच्या
सियीनुसार रूही चहा घेत घेत ितणमानपत्र चाळू लागली आणण अचानक ततची नजर

कोपऱ्यातील एका बातमीिर णखळली. ज्या शॉवपिंग कॉम ्प्लेक्समधे ततचे बुटीक होते, ते

कॉम ्प्लेक्स अनधधकृत असल्यामुळे जमीनदोस्त करण्याचा आदे श सरकारने ददला होता.
बातमी िाचतच रूहीने ज्या एस्टे ट एजन्टतर्फे बुटीक विकत घेतले होते, त्याला सिंपकण
करण्याचा प्रयत्न केला. अपेक्षेप्रमाणे त्यानेही र्फोन उचलला नाही. दामले िकीलसुद्धा

कामातनममत्त शहराबाहे र होते आणण त्यािंना परतायला अजून दोन ददिस तरी लागणार
होते. ततचे सगळे च प्रयत्न तनष्र्फळ ठरले होते.

सिंपण
ू ण बळ एकिटून रूही बदु टकमधे जायला तनघाली खरी, पण कॉम ्प्लेक्सिर होणाऱ्या

सरकारी कारिाईमळ
ु े आज बट
ु ीक उघडता येईल की नाही अशी शिंका ततला सताित होती.
शॉवपिंग कॉम ्प्लेक्स जिळ लोकािंची गदी जमली होती. कुणी घोषणा दे त होते, तर

कोणी कॉम ्प्लेक्सच्या मालकाला मशिीगाळ करत होते. सिंपण
ू ण शॉवपिंग कॉम ्प्लेक्सला

पोमलसािंनी िेढा घातला होता. काही NGO’s सुद्धा तनषेधार्ण उपस्स्र्त होते. समोरची

पररस्स्र्ती पाहून रूही र्ोडीशी भािंबािून गेली. स्िकष्टािर उभे केलेले बुटीक आता
जमीनदोस्त होणार या विचाराने ततच्या डोळ्यात अश्रू तरळू लागले. कुणाच्याही हाताखाली
काम करणार नाही अशा हट्टी व्यस्क्तमत्िाच्या रूहीला आज कोणाच्यातरी आधाराची गरज

भासत होती. णखन्न मनाने ततची पािले घराकडे िळली. आता पुन्हा एकदा ततला शून्यातून
जग तनमाणण करायचे होते. स्जद्द आणण कलात्मकता याच्या सार्ीने भरारी घ्यायची होती

पण मागण सापडत नव्हता. इतक्यात ततची नजर टे बलािरील लिंडनहून आलेल्या कुररयरकडे
गेली . कामाच्या व्यापात ते कुररयर उघडायचे रूही पूणप
ण णे विसरून गेली होती.
लिंडनमधील एका नामािंककत र्फॅशन डडझाइनरकडून ते कुररयर आले होते. काही

मदहन्यािंपूिीच रूहीने ततची डडझाइन्स त्यािंच्याकडे पाठिली होती. ततचे काम आिडल्यामुळे
लिंडनमधील आपल्या बबझनेसमध्ये पार्टणनरमशप करण्याची ऑर्फर दे ऊ केली होती. तनणणय
कळविण्यासाठी ततला तीन ददिसािंची मुदत ददली होती. पण आज एक आठिड्यानिंतर
रूहीने कुररयर उघडले होते.

