एव्हाना रे स्टॉरं टमधील सर्व लोकांच्या नजरा यांच्या टे बलार्र खिळल्या होत्या. मनाली
बेशुद्ध अर्स्थेत टे बलार्र मान टाकून पडली होती. इतक्यात सुनील उर्व शबीरचा र्ोन

िणिणला. रे स्टोरें ट मधे पससरलेल्या शांततेत र्ोनर्रील उर्व ू भाषिक व्यक्तीचे बोलणे

शबीरच्या शेजारीच बसलेल्या सोर्ीयाला स्पष्ट ऐकू येत होते. कुठल्यातरी ररमोट कंट्रोलचे
बटन र्ाबण्याचा आर्े श त्याला र्ारं र्ार दर्ला जात होता. जराही र्ेळ न र्र्डता मोठ्या

हुशारीने सोर्ीयाने टे बलार्रील काचेचा ग्लास शबीरच्या डोक्यार्र आपटले. अचानक
बसलेल्या आघाताने शबीर िच
ु ीर्रून िाली कोसळला. बुरख्यातून काढलेले षपस्तुल मानेर्र
ठे र्त सोर्ीयाने र्ोन संर्भावत शाबीरला िडसार्ून षर्चारले. आपला िेळ संपला आहे हे
लक्षात येताच मनालीला दर्लेल्या पुष्पगुच्छात बॉम्ब ठे र्ल्याची शबीरने कबुली दर्ली.

रे स्टॉरं टसमोरच असलेल्या अमेररकन कॉन्सुलेटच्या पररसरात घातपात घडर्न
ू आणण्याची
जबाबर्ारी एका र्हशतर्ार्ी संघटनेने शाबीरकडे सोपर्ली होती. आपल्याकडील C.B.I.चे
ओळिपत्र र्ािषर्त सोर्ीयाने रे स्टॉरं ट मॅनेजरला पोलीस र्ोसव आखण बॉम्ब ननकामी
करणाऱ्या पथकाला ताबडतोब बोलार्ण्याची सच
ू ना केली.
पुढील पाचच ममननटात रे स्टॉरं ट ररकामे केले गेले. मनालीलाही जर्ळच असलेल्या

रुग्णालयात घेऊन जाण्यात आले. रोदहत नतच्याबरोबरच होता. मागोमाग सोर्ीया सुद्धा

रुग्णालयात येऊन पोहचली. रोदहतने काही षर्चारायच्याआधीच सोर्ीयाने सगळ्या गोष्टींचा
उलगडा केला.
गेली काही र्िं सोर्ीया गप्ु तहे र िात्यात र्हशतर्ार्ी संघटनांच्या शोधमोदहमेत काम करत
होती याचा शबीरला थांगपत्ता नव्हता. सहा मदहन्यांपर्
ू ी शबीरला आलेला एक र्ोन टॅ प
करण्यात नतला यश आले. शबीरला पुराव्यासदहत पकडता यार्े म्हणून तो ममशनर्र

असताना त्याच्याबरोबर राहता येईल असे काहीतरी करणे नतला भाग होते. म्हणूनच

शबीरची र्डडलोपार्जवत प्रॉपटी आपल्या नार्ार्र करण्याचा तगार्ा नतने शबीरकडे लार्ला.
अमेररकन कॉन्सुलेट समोरील रे स्टॉरं टमध्ये मनालीला बोलार्ून घेण्याचा बेत सोर्ीयाचाच.
शबीरसाठीही ती जागा मोक्याची असल्यामुळे त्याने षर्रोध करण्याचा प्रश्नच नव्हता.

सोर्ीयाचे बोलणे संपते ना संपते तोच डॉक्टरांनी मनाली शुद्धीर्र आल्याचे सांगगतले.
रोदहत लगबगीने मनालीच्या रूमकडे गेला. पण सोर्ीया मात्र आल्या पार्ली मागे र्ळली.
‘ सोर्ीया आखण सन
ु ील यांना समज र्े ऊन परत पाठर्ले आखण आता पन्
ु हा काही ते तल
ु ा
त्रास द्यायला येणार नाहीत ’ असा िोटा दर्लासा रोदहतने मनालीला दर्ला. ताबडतोब
रोदहतने अननकेतला र्ोन लार्ला. रोदहत काही बोलायच्या आधीच अननकेतने चेष्टे ने
षर्चारले, “ झाली का समाजसेर्ा?” त्याच्या ह्या प्रश्नाचा संर्भव रोदहतला लागत नव्हता.

त्याचा उडालेला गोंधळ लक्षात घेऊन अननकेत हसत सांगू लागला, “ अरे आज सकाळी
माझा USA र्व्हसा ममळाल्याचा ई-मेल आला आखण पासपोटव कलेक्ट करण्यासाठी

कॉन्सुलेटला गेलो. अचानक काही गोंधळ झाल्यामुळे कॉन्सुलेट पूणव ररकामे करण्यात आले.
नतथन
ू बाहे र पडतानाच तल
ु ा एका स्ट्रे चरर्रील बाईबरोबर अँब्युलन्समधन
ू जाताना
पादहले”….

