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জসানািী েুফ্রির পতুুি 
 
  
০১. 
  
স ন্ট রোফোইল ল লর্ সেশলনর বোইলর পো রোখলতই নজর সেল়ে সনয় স োনোলী চুললর 
পুতুল পুতুল সেলয়লর্। পরলন  োাঁতোরুর লবলেলন। সচোলখ েস্ত সরোদ–চশেো। েোথো সেলেলে 
লবশোল খল়ের রু্লপ, আাঁলর্ো শরীলরর ত্বে সেোেল, ে ৃণ শক্ত েোলদর েযোলিলোলে উঠলত 
লেেু  েয় সনয় সেলয়লর্। 
  
ভলি সেন বলল–ওল ো পুরুষ, সের্োও নয়ন তৃষ্ণো সতোেোর। আেোরও দৃলি আেল়ে পল়ে 
ওইখোলন। 
  
চোললের আ লন বল  রেনী। ভলিলত অ্হঙ্কোর। এেবোর চতুলদটলে সচলয় দযোলখ তোর 
েৃপোপ্রোথটী পুরুষ  োম্রোজয। তোরপর ঊর্ধ্টশ্বোল  সেোলর্  োল়ে। সেলত সেলত সচোলখর সেোণোয় 
আেোয় লদলয় েোয় অ্লভ োলরর লনভুটল আেন্ত্রণ। আেোর েোলপত্রবোহে েুলল বলল–ভো়েো 
 োল়ে লো লব বোবু? 
  
পলের্ সথলে রুেোল সবর েলর েুলখ বুলললয় লনলয় বললোে–লো লব। 
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 েোল  োল়ে দশর্োয়  ূেট আগুন ে়েোলে। সেশন সথলে সরোলতর েত সেলয় আল  
অ্ লণত েোনুষ। বোইলর অ্লপক্ষোরত সেোর্র, ভো়েো োল়ে, সঘো়েোর  োল়ে…। আশোেলর, জযোে 
লনশ্চয়ই সহোলর্লল আেোর জনয ঘর বুে েলর সরলখলে। 
  
এের্ো  োল়ে এল  থোেলত েুলল আবোর েোলপত্র তুলল লদল। তোলে বেলশ  লদলয়  োল়েলত 
উলঠ। বললোে–সহোলর্ল অ্যোলদ লফ চলুন। 
  
 োল়ে েুর্লে েোনজর্ েোল়েলয়, রোস্তোলর্  েুদ্রোলভেুখী। দু–পোলশ  ুদৃশয সদোেোনপোর্। 
পোে োলের  োলর। ইউলনফেটেোরী পুললশ। হু হু েলর েুলর্ েোলে েস্ত েযোলিলোে। দুরন্ত 
েোনুষ েোন। 
  
লোল আললোর  ংলেলত  োল়ে থোলে। জোনলো লদলয় সদলখ, স্বোস্থ্যবতী রেনীরো চলললে। 
অ্লেেোংলশর পরলণ  োাঁতোলরর সপোশোে। সেউ সেউ পোজোেো লেম্বো খোলর্ো পযোন্ট পলরলে। 
আবোর েোলরো পরলণ সফ্রঞ্চীয়  োাঁতোর লবলেলন, সবশীরভো ই সূ্থ্লেোয় েেযবয়স্কো রেনী। 
আাঁলর্ো সপোশোলে স্পি তোলদর স্তনবৃন্ত। জোনলোর বোইলর েুখ সরলখ থুতু ফযোলল ড্রোইভোর। 
আেোর দৃলি অ্নু রণ েলর বলল–সদলখলেন, সেন শলনবোলরর হোর্। 
  
জোয় োর্ো সবশ শহর শহর। 
  
–তোই ভোবলেন? এেবণট লেলথয বললবো নো। জোলনন, পৃলথবীর সে সেোলনো শহলরর সচলয় 
সের সবশী েনী সলোে বো  েলর এখোনেোর দু–েোইললর েলেয। 
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স্বীেোর েরলোে, েথোর্ো জোনো লেল নো। ইশ, েলদ  লি আলরো িলোর লনলয় আ তোে। 
জযোলের েোলে েোর চোওয়ো বৃথো। 
  
 েুদ্রলে লপেলন সরলখ খো়েোই পোহোল়ে পথ েলর  োল়ে েুর্লে। দু–পোলশ দ্রুত অ্প ৃয়েোন 
েেলোললবুর  োে আর রুক্ষ েলঠন পথ। আর লেেুক্ষণ পর  োল়ে থোেললো েোলিক্ষত 
সহোলর্লল। 
  
সবজোয় সেোর্ো লরল পশন ক্লোেট সদলতো হোল  সহল  খোতো েলে এল োললন লরজোলভটশন 
আলে নোলে  যোর? 
  
–আশো েলর। আেোর নোে ললউ ব্রোন্ডন। লেেোর ল লি লে আপনোলে বলললেন আলে 
আ লে? 
  
 –অ্বশযই লেেোর ব্রোন্ডো, ওনোর ঘলরর পোলশই আপনোর ঘর। 
  
সর্লবলল–ঘণ্টোর সবোয়োলে আিুল রোখলতই ঘণ্টো বোলজ। েুলর্ আল  বয়। লতলন লনলদটশ 
সদন–লেেোর ব্রোন্ডনলে দুলশো পাঁয়তোলিশ নম্বর ঘলর লনলয় েোও। 
  
সফর বলত্রশ পোলর্ দোাঁত সদলখলয় বললন, লেেোর ল লি আলে দুলশো  োতচলিলশ। লেেোর 
ব্রযোন্ডন এখোলন খুব আরোলে থোেলবন। আপনোলদর স বোর জনযই সতো আেরো… 
  
–েনযবোদ, লেেোর ল লি লে ঘলর আলেন? 
  
 –নো ঘণ্টোখোলনে আল  সবলরলয়লেন,  লি এে েুবতী। 
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এিউইন হোল , স ই  লি সচোখ ের্লে আলরো েুক্ত েলরন–সবোেহয়  েুদ্রতীলর স লেন। 
  
শুলন আশ্চেট হলোেনো, জোলন সেলয়লদর প্রলত তোর অ্ ীে দুবটলতো। বললোে, লফলর এলল 
বললবন, আলে এল লে ও ঘলর আলে। 
  
–তোই বললবো লেেোর ব্রোন্ডন। এলললভর্োলর দু–তলো র্পলে উলঠ এলোে। দুলশো পাঁয়তোলিশ 
নম্বর, ইাঁদুর েললর েত ঘুপলচ ঘর। জ্বলন্ত চুলির উষ্ণতো ঘর জুল়ে। খোর্ এত সেোর্ শুলল 
পো সবলরলয় থোেলব। জোনলো লদলয় লেেুই সদখো েোয় নো। 
  
ভো়েো সবশ  স্তো। এই েো ভর ো। 
  
সহোলর্ল বয় আেোর েোলপত্র সরলখ স লে। রুে  োলভট লে সিলে অ্িটোর লদলোে বরফ আর 
িোব ল ক্সলর্ নোইন। তোরপর সপোষোে সেল়ে বোথরুলে েুলে শোওয়োর খুলল লদলোে। 
ঝরণোর লনলচ েতক্ষণ স্নোত হলেলোে, ভোললো লো লেল। সবিরুলে এল  ঘোেলে। 
  
এে সপ  স্কচ পোন েলর সফর ঝরণোর তলোয় এল  দোাঁ়েোই। এেন  েয় দরজোয় েোক্কোর 
শব্দ। সেোেলর সতোয়োলল জল়েলয় এল  দরজো খুললোে। দীঘটেোয় লোলেুলখো এে ভদ্রললোে। 
নোলে পুলরোলনো ক্ষলতর দো , সচোলখ লজজ্ঞো ো অ্থবো  লেহ।  বটোলি পুলললশ েোপ। ঘলর 
েুলে দরজো সভজোললন, –আপনোর নোে ব্রযোন্ডন? স্বলর  োম্ভীেট ও বযলক্তত্ব। 
  
হযোাঁ, লে প্রলয়োজন? 
  
ওয়োললর্ খুলল পলরচয়পত্র সদখলল– োলজটন্ট েযোনলি সহোলে োইি। 
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তোরপর প্রশ্ন েলরন জযোে ল লিলে সচলনন? 
  
–লচলন। উলন লে সেোন ঝোলেলোয় পল়েলেন? 
  
বললত পোলরন। সদখলল লচনলত পোরলবন? 
  
 অ্জোনো আশঙ্কো চোলরলয় েোয় আেোর েলেয। সেোন দুঘটর্নো ঘলর্লন সতো? 
  
–লহ ইজ সিি। হযোাঁ, উলন েোরো স লেন। লনন, চর্পর্ ততরী হলয় লনন, বোইলর আেোর  োল়ে 
আলে। সলফলর্নযোন্ট আপনোলে লনলয় সেলত বলললেন। 
  
–সিি? লোলেুলখো  োলজটলন্টর লদলে তোেোই লে হলয়লেল? 
  
চও়েো দুলর্ েোাঁে ঝোাঁেোল েযোনলিল েথো সলফলর্নযোলন্টর েুখ সথলেই শুনলবন। চলুন 
েোওয়ো েোে। 
  
দ্রুত জোেোেোপ়ে পলর, চুল আাঁচল়ে সেোজো জুলতো পলর ততরী হলয় লনলোে। আেোর হোত 
দুলর্োর েৃদু েোাঁপন সর্র পোলে। জযোে আর আলে সবশ লেলোে। জীবলনর উলেজনোয় 
প্রোলণর উেলতোয় র্ ব  েলর ফুর্লত স , প্রলতলর্ েুহূতটলে সেভোলব তোলরলয় তোলরলয় 
উপলভো  েরলত আলে স ভোলব েখলনো েলরলন। জযোে েোরো স লে। নো, এ অ্ ম্ভব। 
  
জুলতোর লফলত সবাঁলে আলরে সপ  হুইলস্ক  লোয় সেলল বললোে–খোলবন? 
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 ইতস্ততঃ েলর েযোনলি, এেলজো়েো পুরু সঠোাঁলর্র ফোাঁলে উচ্চোলরত হয়–সবশ, বোস্তলবে 
এখন আলে লিউলর্লত সনই। গ্লোল  ব়ে েলর সেলল এল লয় লদলোে। তো জললর েত এে 
লনঃশ্বোল  পোন েলরন লতলন। তোরপর বললল–চলুন, সলফলর্নযোন্ট সদরী সেোলর্ই পেে 
েলরন নো। এলললভর্লর লনলচ নোেলোে। লরল পশলনর সহোাঁৎেো ক্লোেট লবস্ফোলরত সচোলখ 
সদখলেন।  ম্ভবতঃ ভোবলেন, আেোলে অ্যোলরে েলর লনলয় েোওয়ো হলে। সবলতর সচয়োলর 
বল লেললন এে বৃদ্ধ দম্পলত। বৃদ্ধ বলললন ঐ লম্বো চও়েো, সলোের্ো পুললশ েো়েো আর 
লেেু নয়। 
  
অ্লপক্ষোরত  োল়েলত উলঠ চোললের আ লন ব ললন েযোনলি, আলে পোলশ ব লোে। 
সহোলর্ল চত্ত্বর সেল়ে ব়ে রোস্তোয় প়েলোে। হঠোৎ প্রশ্ন েরলোে–সেোথোয় তোলে পোওয়ো 
স লে? 
  
 েুদ্রতীলর। লচউলয়ং োে লচবুলত লচবুলত েযোনলি জোনোললন, ওখোলন  োলর  োলর সেলবন 
ভো়েো পোওয়ো েোয়। তোরই এেলর্লত দোলরোয়োন তোলে সপলয়লে। 
  
হোর্ট অ্যোর্োলে েৃতুয নো অ্নয লেেু? 
  
তোলে খুন েরো হলয়লে। 
  
লবহ্বলতো–আঘোত–শোে  ব লেলশলয় আেোর েলেয সেেন ভোিচুর হলত থোলে। হোাঁরু্র লনলচ 
দু–হোত সচলপ উলেজনো প্রশলেত েরলত সচিো েলর। আর আেোর লেেু বলোর সনই। 
বোইলর তোলেলয় রইলোে। েযোনলি গুনগুন েলর  ুর ভজলেন। আে ঘণ্টোয়  েুদ্র ত েলত 
সপৌঁলে স লোে।  েুদ্রতীর বরোবর  েোন্তরোল চও়েো রোস্তো েলর পোলেটং সজোলনর সেোট্ট 
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জোয় োয় এল  থোেলোে, এখোন সথলে সদখো েোয় পোে  োলের েোয়ো সঘরো লনজটন লোল  োদো 
 োলরবদ্ধ সেলবন। ইলতউলত রিীন েোতো সেলো। পোলেটং ললন চোর–চোরলর্ পুলললশর  োল়ে ও 
জযোলের েনভোলর্টবল বুইে। আলে আর জযোে সের্ো েলদন আল  লেলনলে। স লেন্ডহযোন্ড, 
এখলনো এজনয িলোর গুনলত হলে। 
  
দূলরর এে সেলবলন দুলশো েোনুলষর লভ়ে। 
  
সেৌতূহলী েোনুলষর লভ়ে সঠলল এল লয় েোই। সেলবলনর েোেোেোলে সেলত েযোনলি জোনোন–
ঐ সবাঁলর্ ভদ্রললোে হললন সলফলর্নযোন্ট র যোনলেন। 
  
আেোলদর সদলখ এল লয় এললন র যোনলেন। েযোনলির সচলয় অ্লনে খোলর্ো। পরলন হোলেো 
েূ র  ুযর্, েোথোর রু্লপ িোন সচোলখ ঈষৎ নোেোলনো। বয়  পাঁয়তোলিলশর েোেোেোলে। শক্ত 
েুলখ ইস্পোত েলঠন দৃঢ়তো। 
  
েযোলন্ড বললন, ইলনই ললউ ব্রোন্ডন। 
  
র যোনলেন আেোর লদলে সদলখন। সচোলখ অ্নু ন্ধোনী দৃলি। পলেলর্ সথলে এের্ো েো জ 
সবর েলর সদলখন–আপলন এর্ো পোলঠলয়লেন? 
  
েো জর্োর লদলে তোেোই। এর্ো স ই সর্ললগ্রোে েোলত আেোর আ োর েথো জযোেলে 
জোলনলয় লেলোে। 
  
বললোে হযোাঁ। 
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–উলন লে আপনোর বনু্ধ লেললন? 
  
আেরো দুজলন লেলল বযব ো চোলোই। উলন আেোর পোর্টনোর লেললন। 
  
বহুক্ষণ আেোর লদলে এেদৃলি তোলেলয় সথলে দোাঁলত দোাঁত ঘলষন র যোনলেন বনু্ধলে ভোল 
েলর সদলখ লনন। তোরপর েথো হলব। 
  
উষ্ণ বোললয়োল়ে েোল়েলয় তোর  লি সেলবলন েুেলোে। 
  
লবলেলর েুলখর দুজন সলোে জোনলোর সেোলণ সেোলণ ওাঁল়েো পোউিোর ে়েোলে আততোয়ীর 
হোলতর েোপ পোবোর আশোয়। সরো ো বয়স্ক এেজন সেোর্ সর্লবলল বল  আলে। তোর পোলয়র 
েোলে েোললো বোক্স। 
  
েুেলতই  বেলর্ েুখ আেোর লদলে ঘুলর  ল। সচোখ প়েল লিভোলন শোলয়ত েৃত জযোলের 
লদলে। লবর্ধ্স্ত শরীর। লবেোনোর এত েোলে, সেন েৃতুযর  েয় স  পোলোলত সচলয়লেল, 
এেলজো়েো  োাঁতোলরর সপোষোে েো়েো শরীলর আর লেেু সনই। ঘোল়ে এবং লপলঠর িোন 
লদলে েোললচ লোল  তট।  লতটর চোরলদলে েোরোত্মে েোললশরো দো , তোর  ূেটআতপ্ত েৃত 
েুলখ ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। 
  
লহেশীতল েূ র সচোখ সেলল র যোনলেন প্রশ্ন েলরন 
  
–ইলনই সতো? 
  
 –হযোাঁ। 
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 সরো ো বয়স্ক সলোের্োর লদলে তোেোন র যোনলেন। 
  
–েোজ সশষ িোক্তোর? 
  
–সশষ, তলব, সপশোদোলর খুলনর সেোাঁয়ো আলে এলত। 
  
তীক্ষ্ণ বুলদ্ধ আর দুদটোন্ত  োহ  দুলর্োই েোলজ সলল লে। এ সক্ষলত্র েলন হয়, খুনী বরফ 
সখোাঁচো েুলর বযবহোর েলরলে। খুব েোে সথলে বো ঘলনষ্ঠ অ্বস্থ্োয় আচষ্কো েুলর েোরো হলয়লে। 
ফলল, তৎক্ষণোৎ েৃতুয। আলে বললত পোলর ঘন্টোখোলনলের েলেযই ইলন খুন হলয়লেন। 
  
র যোনলেন লনলদটশ সদনজললদ সিিবলি লনলয় েোবোর বযবস্থ্ো েরুন। 
  
আর, আেোর লদলে লফলর বললন, চলুন, সফরো েোে। 
  
আেরো সেলবন সেল়ে বোললয়োল়েলত পো রোলখ। র যোনলেলনর েোলে আল ন েযোলন্ড। র যোনলেন 
জোনোন–আলে ব্রোন্ডলনর সহোলর্লল েোলে। সদখুন, এখোলন লে পোওয়ো েোয়। িোক্তোর বলললেন 
বরফ সখোাঁচো েুলর বযবহৃত হলয়লে। জো  নলে আলরো সলোে লদন। ওরো েুলর খুাঁলজ সদখুে। 
খুনী ওর্ো েোেোেোলে সেোথোও সফলল সেলতও পোলর। েলদও তোলত েলথি  লেহ আলে 
আেোর। 
  
অ্তঃপর লতলন স োনোর স্ট্র্যোপ েোে়েোলনো শীণট েলনবলন্ধ ঘল়ে সদলখ বললন–আ়েোইলর্ 
নো োদ আেোর অ্লফল  সদখো েরলবন লেেোর ব্রোন্ডন। 
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তপ্ত বোললয়োল়ে সভলি লতলন সহাঁলর্ েোন। জনতো রোস্তো সেল়ে সদয়। তোলে অ্নু রণ েলর 
পোলেটং সজোলন এল  বলল–ঐ বুইের্ো ল লির ও আেোর। ওর্ো লে আপনোলদর সেোন েোলজ 
লো লব। র যোনলেন লফলর এল  বুযইলের লদলে তোেোন। এে অ্েঃস্তন েেটচোরীলে সিলে 
বললন– োলজটন্ট েযোলন্ডলে বলল সে বুইের্ো েলর ল লি এল লেললন। তোর  োলয়র হোলতর 
েোপ সনওয়ো হলল সেন এলর্ ব্রোন্ডলনর সহোলর্লল সরলখ আ ো হয়। 
  
–লঠে আলে? র যোনলেন আেোর লদলে তোেোন। 
  
–েনযবোদ। আেোর  ংলক্ষপ্ত উের। 
  
 আেরো পুললল র  োল়েলত ল লয় উলঠ।  োল়ে সেোলর্ সহোলর্ললর লদলে। 
  
সেোলনর লদলে বল লেন র যোনলেন। ল  োর সবর েলর। েোতব ল  োর লর্লন েলয়েবোর 
ঠুলে সেোর্ সেোর্ দোাঁলতর ফোাঁলে সচলপ েলরন। আগুন জ্বোলললয় এেেুখ সেোয়ো সর্লন েীলর 
েীলর নোে লদলয় সেোাঁয়ো েো়েলত থোলেন। 
  
আ ুন, ল  োর লনন। এবোর বলুন, আপলন সে? ল লিই বো সে? লে েলর এ ব ঘর্ললো? 
আলস্ত আলস্ত বলুন। লেন্তু পুলরো বযোপোরর্ো খুলল বললবন। 
  
ল  োর েলরলয় েলয়ে েুহূতট ভোবলোে। তোরপর শুরু েরলোে। বললোে, ল লি ও আলে 
 ফলতোর  লি স োলয়েো তথো এনলেোয়োরীর বযব ো চোলোলে। লনউ ইয়লেট আলে লতন 
 প্তোহ লেলোে তখন জযোেই অ্লফ  সদখলতন। লনউইয়লেট থোেোেোলীন ল লি আেোলে 
জরুরী সর্ললগ্রোলে স ন্ট রোফোইল ল লর্লত আ লত সললখন। স খোলন এের্ো ব়ে অ্থটোৎ 
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প্রচুর র্োেোর েোজ হোলত এল লে।  ুতরোং সেোন রেলে েোজ স লর সেলন েলর উল়ে 
আল  লস্ এযঞ্জলল , তোরপর ওখোন সথলে সেলন এখোলন  েোল  োল়ে এ োলরোর্োয় 
সপৌঁলেলে। লনেটোলরত সহোলর্লল ল লয় সদখলোে, ল লি েথোরীলত আেোর জনয ঘর বুে েলর 
সরলখলেন। শুনলোে লতলন সবলরলয় স লেন। শোওয়োর খুলল েখন স্নোন েরলেলোে। তখন 
 োলজটন্ট েযোলন্ড দরজো আঘোত েলরন। তোরপর তোর  লি এখোলন বযস্, এরু্েু আলে 
বললত পোলর। 
  
–ল লি বললনলন েোজর্ো লে? দু–লদলে েোথো সনল়ে বলল–জযোে লচলঠ লফলর্ খুব এের্ো 
সললখন নো। েলন হয় লতলন সলখোর সচলয়  ব েুলখ জোনোলবন বললই লঠে েলরলেললন। 
  
 খোলনে চুপ সথলে ব্রযোনলেন প্রশ্ন েলরন– লি আপনোর লোইল ন্স আলে? 
  
পলের্ বইর্ো সবর েলর লদলোে। অ্লভজ্ঞ সচোলখ খলতলয় সদলখ স র্ো সফরৎ লদলত লদলত 
বলললন–আেো আপনোর লে সেোন েোরণো আলে সে তোলে েোলজর দোলয়ত্ব লদলয়লেললন বো 
সেোন্ সেল র জনয লতলন আপনোলে সিলে পোলঠলয়লেললন। 
  
–আলদৌ নো। 
  
েলঠন সচোলখ তোেোন র যোনলেন–জোনলল, আেোয় বললত পোলরন। 
  
–স  প্রশ্নই ওলঠ নো। জোনলল বলতোে। 
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আপনোর লে েলন হয় এই সেল র জনয উলন লে সেোন সনোর্ সরলখ স লেন? বো প্রলগ্র  
লরলপোর্ট? 
  
েলন হয় নো।  োেোরণতঃ উলন েো জপলত্র লেেু ললখলতন নো। ও েোজর্ো দুজলন এে লি 
বল  েরতোে। আর লরলপোর্ট আলেই ততরী েরতোে। 
  
– োনফ্রোনল  লেোয় অ্লফ  থোেলত লনউ ইয়লেট স লেললন সেন? 
  
ক্লোলয়লন্টর িোলে। েোর  লি এর আল  আেরো েোরবোর েলরলন। আেোলদর েলক্কল তখন 
লনউ ইয়লেট লেললন আর তোর েোলজর ভোর শুেু আেোলে লদলত সচলয়লেললন। 
  
–ল লি তোলত কু্ষব্ধ হলয়লেললন? পুরলনো েলক্কললর েোজ তোলে েরলত হলেল–স জনয লে? 
  
হলত পোলর। 
  
– দয সে েোজ উলন হোলত লনলয়লেললন, তোলত সতেন সেোন আললোেপোত উলন েলরলেললন 
বলল লে আপনোর েলন হয়, েোর ফলল তোলে খুন হলত হয়? 
  
এেরু্ ইতস্ততঃ েলর। েলন পল়ে লরল পশন ক্লোেট বলললেললন–এে েুবতীর  লি জযোে 
সবলরলয় স লেন। বললোে জোলন নো। সহোলর্ললর লরল পশলন আেোলে বলললেললন সে এে 
রেণী এল  ওনোলে সিলে লনলয় েোয়। সেলয়লদর সপেলন েোওয়ো েরো ওাঁর েস্ত সদোষ। 
পেে েলতো এে লববোলহত েলহলোর পোিোয় পল়ে লে দুলভটো । েলহলোর স্বোেী এল  
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অ্লভলেো  েলরন, প্রলতবোদ জোনোন। আেোর েলন হয়, এ েরলনর নোরী  ং  ট তোর 
অ্লনে ঘলর্লে। 
  
–উলন লে লববোলহতো রেণীলদর  লিও… 
  
–ও লনলয় েোথো ঘোেোলতন নো,  ুেরী হললই হল। ভোবলবন নো ওনোলে লনলয় েুৎ ো 
 োইলে। উলন আেোর লপ্রয় ও সেষ্ঠ বনু্ধ। তলব েোলজর সক্ষলত্র ওাঁর এই দুবটলতো ব়ে ক্ষলত 
েরলতো। আলেও লবরক্ত হতোে। 
  
লেন্তু স্ত্রীর সপ্রলেেলে বরফ সখোাঁচো েুলর লদলয় খুন েলর স্বোেী অ্ন্তলহটত, ব়ে এের্ো ঘলর্ 
নো। েোজর্ো সপশোদোরী হোলতর। 
  
হলত পোলর স ই স্বোেী সপশোদোরী খুনীলে ঐ েুলর বযবহোর েলরলেল সতেন সেোন লরলপোর্ট 
আলে আপনোলদর সরেলিট? েোথো নোল়েন র যোনলেন। 
  
নো, এ হল েনীলদর শহর। অ্জর সেলল সেোেরো ঘুলর সব়েোয়–েোলদর অ্লনলে ভয়ঙ্কর 
েুলর লনলয় েোউলে পোলোলত সদখো েোয়লন, এখন ল লি লে েোজ লনলয় এখোলন এল লেললন 
স   ম্বলন্ধ েলদ এেরু্ আললোেপোত েলরন। আেোর েোরণো, ও–ই েোলজর েলেযই রলয়লে 
হতযোরহ য। 
  
জযোলের েলক্কললর নোে েতক্ষণ নো লনলজ ভোললোভোলব জোনলত পোরলে ততক্ষণ র যোনলেনলে 
লেেু নো বলোই ভোল। তলব নোের্ো জোনলত, লফরলত হলব অ্তীলত। এলো বরং জোনলত 
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পোলর। এলো হল, আেোলদর র্োইলপে।  োনফ্রোলন্স লেোর অ্লফল  বল  থোেলল ওর েোলেই 
পোওয়ো েলব জযোলের েলক্কললর নোে লঠেোনো। 
  
–থোলেো ড্রোইভোরলে লনলদটশ সদয় র যোনলেন। পোাঁচ লেলনলর্ সপৌঁলে স লে সহোলর্ল 
অ্যোলদললফ। 
  
ললব সপলরলয় লর পশলন সপৌঁলে সদলখ, সহোাঁৎেো ক্লোেটলর্র সচোলখ চোপো উলেজনো। স্ত্রী 
পলরবৃত দুই সপ্রৌঢ় ভদ্রললোে সেন লভলটোলরয়োন উপনযোল র পোতো সথলে উলঠ আ ো চলরত্র। 
অ্দু্ভত প্রোচীন সপোষোে। েোন খো়েো। নর্ ন়েন চ়েন। শুেু সচলয় আলেন ফযোল ফযোল 
েলর। র যোনলেন লর্িলন সেলর্ বললন–চলুন, অ্নয সেোথোও ল লয় েথো বলল, সেখোলন এই 
বুল়েো ভোেগুললো শুনলত পোলব নো। সশষ েথোগুললো সবশ সজোলরই বললন। 
  
হযোাঁ, লনশ্চয়ই লনশ্চয়ই সলফলর্নযোন্ট, লব ললত ক্লোেটলর্ আেোলদর লনলয় ল লয় তোর সিলস্কর 
লপেলন সেোট্ট অ্লফল  ব োয়। বললন–ইলয়, সেোন স োলেোল হলয়লে নোলে? 
  
–এখোলন নয়। র যোনলেন শুলেোন–আপনোর নোে? েুখ শুলেলয় েোয় ক্লোেটলর্র। সেোনরেে 
উের সদন, এিউইন লব্রওয়োর। 
  
ল লি লঠে েখন, এখোন সথলে স লেন? 
  
– োল়ে দশর্ো হলব। 
  
 লি সেোলনো েলহলো লেললন? 
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–হযোাঁ। এে েলহলো তোর সখোাঁজ েলরলেললন? স ই েলহলো আেোর  োলথ েথো বলোর  েয় 
এলললভর্র সথলে ল লি নোলেন। তোরপর দুজলন চলল েোন। 
  
েলহলো নোে বলললেললন? 
  
অ্ হোয় ভোলব সঠোাঁর্ নোল়েন লব্রওয়োর। বললন–ও হযোাঁ, নোে বললনলন তলব েলহলোলে ল লির 
ঘলনষ্ঠ বো পূবট পলরলচত বলল েলন হলয়লেল। 
  
–সেোন লদে লদলয়? 
  
েলহলোলে সদলখ দ্রুত এল লয় এল  ল লি বলললন হযোললো সবলব িলতোরপর তোর সেোেলর 
হোত সরলখ দুজলন  ল্প েরলত েরলত সবলরলয় স ললন। 
  
তখন েলহলোর প্রলতলিয়ো সেেন লেল? 
  
–হো লেললন, তলব বুঝলত পোরলেলোে, পেে েরলেন নো। েলহলো লঠে ঐ র্োইলপর নয়। 
  
–তোহলল সেেন? 
  
–েলহলোর সবশ এের্ো বযলক্তত্ব আলে। েো বযোখযো েরো েলঠন। সখললো বো  স্তো েরলনর েলন 
হয়নো। 
  
েোঝখোলন আলে বলল–জযোে েোলরো পেে–অ্পেলের েোর েোরলতন নো।  ম্মোলনরও নো। 
েুি ভোললো থোেলল লতলন লবশলপর স্ত্রীলেও লর্র্েোরী লদলত পোলরন। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদটি আর অ্যাফ্রেড । জেমস জেডদি জেে  

17 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
ভ্রূ সেোচেোন র যোনলেন। প্রশ্ন েলরন লব্রওয়োর, আপলন ঐ সেলয়র বণটনো লদলত পোলরন? 
  
দু–হোত েচলোন লব্রওয়োর। লেরেে অ্ হোয় সদখোয় তোলে। স াঁে ল লল বললন–ভোরী, 
আেষটণীয়। েোললো, চেৎেোর সচহোরো। পরলন লেল সনভী স্নযোে  আর  োদো  োর্ট। সচোলখ 
েস্ত সরোদ চশেো। েোথোয় ব়ে রু্লপ। েুখ অ্তর্ো সদখলত পোইলন। 
  
বয় ? 
  
েুল়ের েলেয পাঁলচশও হলত পোলর। 
  
 আবোর সদখলল লচনলত পোরলবন? 
  
–হযোাঁ, অ্বশযই পোরব। লব্রওয়োলরর সিলস্কর অ্যো লেলতর যোনলেন লনঃলশষল  োলরর্ গুাঁলজ 
সদন। বললনেরুন, স ই েলহলো েলদ েস্ত সরোদ চশেো আর রু্লপনো পলর সেবলেোত্র  োদো 
সপোষোে পলরন, তোহললও লে তোলে লচনলত পোরলবন? এেেুহূতট সভলব লব্রওয়োর বললন–
 ম্ভবতঃ নো। 
  
–তোহলল আপলন তোর সপোষোেগুললো সচলনন, তোলে নয়? 
  
হু 
  
–স র্ো েলথি  হোয়ে নয়। আেো, ল লি হযোললো বলোর পর লে হল? 
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–ল লি বলললেললন, দু–ঘণ্টোর েলেযই লতলন লফলর আ লবন, তো এখনই সবলরলয় প়েো 
ভোললো। — এরপর ওনোরো। ল লির  োল়ে েলর চলল েোন। 
  
তলব লে েলহলো তোর  োল়ে এখোলনই সরলখ েোন? 
  
 েই, সতেন সতো সদলখলন, েলন হয়, লতলন সহাঁলর্ এল লেললন। 
  
 –ল লির ঘলরর চোলব লদন। 
  
–গ্রীভ লে িোেলত পোলর লে? উলন আেোলদর হোউজ লিলর্েলর্ভ? 
  
দু–লদলে েোথো নোল়েন র যোনলেন– নো। আলে চোই নো, আপনোলদর হোউজ লিলর্েলর্ভ 
খযোপোর েত  ব লণ্ডভণ্ড েলর খুাঁজলত ল লয় সেোন ক্ল নি েলর লদে। অ্লফ  সথলে 
সবলরলয় লব্রওয়োর েী সবোিট সথলে চোলব এলন সদন। আেরো তোলে অ্নু রণ েলর। চোর 
বুল়েো আেোলদর লদলে অ্পললে সচলয় থোলে। লব্রওয়োর জোনোন  ম্ভবতঃ ল লির েোলেই 
তোর ঘলরর চোলব সথলে স লে। আপনোলদর িুলেলের্ লদলোে, আেো লেেোর ল লির লে 
লেেু হলয়লে? 
  
চোর বৃদ্ধ খোলনের্ো এল লয় আল , লে হলয়লে–জোনোলত চোয় তীব্র আগ্রলহ। 
  
র যোনলেন সচাঁলচলয় বললন–ভদ্রললোলের সপলর্ বোেো হলয়লে। পৃলথবীর ইলতহোল  প্রথে। 
অ্বশয আলে পুলরোপুলর লনলশ্চত নই। 
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আেরো এলললভর্লরর লদলে চললোে। বৃদ্ধোলদর সচোলখ অ্পোর লবস্ময়। তখলনো সচলয় আলে 
আেোলদর  েন পলথর লদলে। 
  
লতনতলোয় েোলবো, এলললভর্লরর সবোতোলে চোপ লদলয় লতলন বললন–সহোলর্ললর এ ব 
বুল়েোলদর আলে সঘন্নো েলর। আলে বলল আপলনও এেলদন বুল়েো হলবন। সহোলর্লল 
ওরোেজো েোরলত আল ননো। 
  
–স লন্টলেন্টোলল সখোাঁচো লদললন সতো? 
  
েুখ নোেোন র যোনলেন সেলঝর লদলে তোলেলয় অ্নযেনস্কভোলব বললন–আলে ভোবতোে 
 বলেেু আেোর সদখো হলয় স লে। 
  
এলললভর্লর লিতীয় তলো পোর হলয় সেলত সেলত প্রশ্ন েলর–সেলবলনর দোলরোয়োলনর েোলে 
সেলয়র্োর  ম্পলেট লেেু সজলনলেন?  
  
–উহু স ই এেই লববরণ। সেলবলন দুলর্ ঘর লেল। েোলঝ দরজো, এের্ো ঘর েলহলো, 
অ্পরলর্ ল লি বযবহোর েলরলেললন। এেলর্ ঘলর েলহলোর স্নযোে ,  োর্ট, রু্লপ,  োনগ্লো  
পোওয়ো স লে, অ্নয ঘলর ল লির সপোষোে পোওয়ো স লে। 
  
–সেলবলন েলহলো তোর সপোষোে সফলল স লেন? 
  
— তোই সতো বললে। এর দুলর্ অ্থট হয়। এে, েলহলো এ ঘর্নো সথলে লনলজলে  মূ্পণট 
েুলে সফলোর জনয লঠে েলরলেললন  োাঁতোলরর সপোষোে পলর পোলোলবন, এ শহলর 
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প্রলতযলেই  োাঁতোর  ুযর্ পলর ঘুলর সব়েোন, সেন  োাঁতোর েোর্লত েোলেন… আর দুই খুনী, 
ল লিলে খুন েরোর পর েলহলোলে তুলল লনলয় স লে। আেোর সলোলেরো  েুদ্রতীর খুাঁলজ 
সব়েোলে। এই খুলনর  লি েলহলোর সেোলনো  ম্পেট সনই বললই আেোর েোরণো। 
  
তৃতীয় তলল থোলে এলললভর্র। লজজ্ঞো ো েলর ঐ সেলবন সথলে েলহলোলে সেউ সবরুলত 
সদলখলে? নো, তলব এখলনো  বোইলে লজজ্ঞো োবোদ চললে। েলরলিোর লদলয় সহাঁলর্ েোই 
দুলশো  োতচলিশ নম্বর ঘলরর লদলে। 
  
চোলব খুললত খুললত র যোনলেন বললন–লে  ুের েদ্মলবশ েোরণ েলরলেললন েলহলো। এ 
শহলর সলোলে েুখ সদলখ নো, সদলখ লফ োর। 
  
চোলব খুলল ঘলর েুলে। আেোর সচলয়ও ব়ে ঘর। বোযু়হীন, গুলেোর্  রে। 
  
ঘলর সেন  োইলক্লোন বলয় স লে। আলেোলরর ড্রয়োর সখোলো, আ বোবপত্র ে়েোলনো। জযোলের 
লজলন পত্র লণ্ডভণ্ড। লবেোনো ওল্টোলনো। েুলর লদলয় ফোলো েরো সতোষে, বোললশ ফোর্ো। 
সেলঝলত সূ্তপীেৃত তুলল। ভোিো লব্রফলেল র েো জপত্র ঘরেয় সভল  সব়েোলে। 
  
র যোনলেন বললন, খুব তো়েোতোল়ে েোজ স লরলে। 
  
েোওবো লেেু সপতোে তোরও আশো সনই। সলোে পোঠোলে, সদলখ, েলদ হোলতর েোপ সেলল। 
তলব বোলজ সরলখ বললে। তোও পোওয়ো েোলব নো। তোরপর দরজোর তোলো বন্ধ েলর সদন। 
  
. 
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০২. 
  
 লবেোনোয় শুলয় আলে। েোলন আল  দুেদোে শব্দ। পোলশর ঘলর পুলললশর সলোে কু্ল খুাঁজলে। 
হতোশো আর এেোেীলত্ব িুলব েোই। 
  
জযোে লনলজর ভুল বুঝলত পোলরলন, েলদও েোলজর বযোপোলর স  লনখোদ লেল। 
  
পোাঁচ বের আল  আেোলদর প্রথে সদখো। আলে তখন লিলিট অ্যোর্লনটর অ্লফল র সস্পশোল 
ইনলভলেল র্র। জযোে লেল  োনফ্রোলন্স লেো লেলবউন পলত্রেোর িোইে লরলপোর্টোর। িলে 
 োঢ় বনু্ধত্ব হয়। এেরোলত স্কলচর সবোতল সশষ েরলত েরলত দুই বনু্ধ লঠে েরলোে 
ওপরতলোর খবরদোলর আর  হযেরবনো। ফোনুল র েলতো আেোলদর লপেলন আগুন জ্বোলললয় 
লদলয় বল  বল  ওরো েজো েোরলব। আর আেরো? েুর্লবো, শুেু েুলর্ েোলবো…। নো। আজ 
সথলে আর অ্িটোর সনলবো নো। অ্ল্প সনশোগ্রস্ত হললও চোেলর েো়েোর ঝুাঁলে, েো  েোইলনর 
অ্লনশ্চয়তো ও এই শহলর নতুন অ্লফ  খুলল ব োর ঝলক্ক ঝোলেলো লনলয় লবব্রত লেলোে। 
হোলত সতেন েূলেনও লেল নো। জযোলের সচলয় আলে পোাঁচলশো সবলশ লদলোে। লবস্তর 
অ্লভজ্ঞতো আলে। ভোবলোে, এই অ্লভজ্ঞতো পোলথয় েলর শুরু েরো েোে। 
  
অ্জর অ্নু ন্ধোনী এলজলন্স লেল শহলর। আেরো তোলদর অ্লেেোংশই জোনতোে। তোরো 
আেোলদর ভলয়র েোরণ নয়। েোজ আেরো লঠেই পোলবো। 
  
আেলবোতল স্কচ সশষ েলর চোেলর সেল়ে বযব ো েরোর ল দ্ধোন্ত লনলোে। 
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প্রথে সথলেই আেরো ভো যবোন। এেবের পর আেরো দোাঁল়েলয় স লোে। তোরপর আর 
সপেলন তোেোইলন। 
  
জযোলের েৃতুয আেোয় ভোবোলে। সে েোজ হোলত লনলয়লেল তো সথলে ওলে  রোলনোর 
উলেলশয খুন েরো হলয়লে বলল েলন হয় নো। বরং খুব  ম্ভব ও সেোন েুচিী সেলয়র 
পোিোয় পল়েলেল। এবং ঐ চিই ওলে লনলেশ েলর সদয়। র যোনলেলনর ভোষোয় ইাঁদুলরর 
সললজর েলতো এতরু্েু এের্ো বরফ সখোাঁচো েুলর সপশোদোরী দক্ষতোয় বযবহৃত হলয়লে। 
  
হোতঘল়ের লদলে তোেোই। বোলরোর্ো পাঁয়তোলিশ। কু্ষেোতট লো লে।  তরোত সথলে সপলর্ শক্ত 
লেেু পল়েলন। পোলশর ঘলর ওরো েোলজ বযস্ত। এখন সখলল  েয় বোাঁচলব। 
  
 লোয় জোেোর সবোে আাঁর্লে। এেন  েলয় দরজো খুলল র যোনলেন েুখ বো়েোন। দরজোয় সঠ  
লদলয় দোাঁলতর ফোাঁলে ল  োলরর্ নো়েোচো়েো েরলত থোলেন। 
  
আলে জোনোই–সখলত েোলে। আেোলে দরেোর। 
  
পোলশর ঘলরর লদলে আিুল সদলখলয় বললন–ও ঘলর লে ুয সনই। হোজোরর্ো হোলতর েোপ। 
েোলে  নোক্ত েরলব। তদলন্তর সেোন উন্নলত আশো েরলবন নো। সেোন  ূত্র সথলে বুঝলত 
পোরলোে নো ল লি েোর হলয় েোজ েরলেললন। 
  
–আলে লনলশ্চত েলর বললত পোলর, সে ওঘর লণ্ডভণ্ড েলরলে স ও লেেু পোয়লন। জযোে 
তদলন্তর লরলপোর্ট রোখলতন নো। 
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–আপলন এখলনো জোলনন নো েলক্কল সে? র যোনলেলনর সচোলখ অ্নু লন্ধৎ ো–েলক্কললর নোে 
স োপন েলরলেললন বললই সে উলন খুন হন তোর সেোন েোলন সনই ব্রোন্ডন। ভোললো চোন সতো 
তোর নোে বলুন। নো বললল বুঝলবো আেোলে সভিুয়ো বোনোলেন। 
  
–সভ়ুেয়ো বোনোলে নো আপনোলে সলফলর্নযোন্ট। 
  
 –আেো, আপনোর সেোন  হেোরী স খোলন আলেন? 
  
–আেোলদর এেজন র্োইলপে আলে।  দয  লতলরোয় পল়েলে। সবোবোর েত ঘো়ে গুাঁলজ 
েোজ েলর েোইলন সনয়। তোলে আেরো লেেু বলল নো। 
  
র যোনলেলনর দৃলিলত অ্লবশ্বো । সবশ েলক্কললে খুাঁলজ সপলল আেোর  োলথ সদখো েরলবন। 
আর, চলিশ ঘণ্টোর েলেয খুাঁলজ নো সপলল আলে আবোর আ লবো। তখন সদলখ সনলবো 
আপনোলে। দরজো সভলজলয় চলল েোন র যোনলেন। 
  
চুললোয় েোে খোওয়ো। র যোনলেন  োনফ্রোলন্স লেোর পুললশ সহি সেোয়োর্টোলর সফোলন সেো োলেো  
েরলত পোলরন। তোর আল  এলোর  লি সেো োলেো  েরলত হলব। আেোর েথো বলো 
দরেোর। 
  
এলললভর্লর লনলচ নোলব। সহোলর্ললর অ্দূলর ওষুলের সদোেোন। স খোনেোর সফোন বুলথ 
লনলজলে েথো ম্ভব আ়েোল সরলখ অ্লফল  নম্বর িোয়োল েরলোে। 
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র যোনলেনলে এলো  ম্বলন্ধ অ্েট তয বলললে।  দয  লতলরোয় পো সদওয়ো সেলয়র্ো হোবোল োবো 
নয়। কু্ষরেোর বুলদ্ধ। ভীষণ চোলোে। স্বলস্ত সপলোে তোর  লো শুলন–গুি আফর্োরনুন, েোর 
এলজলন্স সথলে বললে। 
  
-ললউ বললে। আলে দ্রুত বলল েোই–স ন্ট রোফোইল ল লর্ সথলে বললে। এের্ো েোজ লনলয় 
জযোে এখোলন আল  এবং সর্ললগ্রোে েলর আেোয় িোলে। খবর খোরোপ এলো। ও েোরো 
স লে। সেউ েুলর সেলরলে। 
  
েোলন আল  নোরীেলের স্পি সফোাঁপোলন। আহো, সেলয়লর্ জযোেলে পেে েরলতো। প্রোয় 
সপ্রলে পল়ে স লেল। 
  
জযোে েোরো স লে। তোর স্বলর েোাঁপন।  
  
–হযোাঁ। এখন সশোন এলো, এর্ো খুব জরুরী। পুললশ জোনলত চোইলব, েোজর্ো লে লেল, আর 
েলক্কল সে। জযোে আেোয় লেেু বলললন। সতোেোয় লে বলললে? 
  
–নো। উলন শুেু বলললেললন এের্ো েোজ এল লে। তোরপরই সতো স ন্ট রোফোইল ল লর্লত 
চলল েোন। তলব, উলন আপনোলে সর্লললফোলন বো সর্ললগ্রোলে সিলে সনলবন বলললেললন। 
  
লজজ্ঞো ো েলরো লন, েোজর্ো লে। 
  
সর্র পোলে, সেলয়র্ো েোাঁদলে। এলোর জনয দুঃখ হয়। লেন্তু এখন ভোবোলবল র  েয় নয়। 
প্রশ্ন, েলর, লে েলর েোজর্ো সপল? সেোলনো লচলঠ বো সর্লললফোন? 
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–এে ভদ্রললোে সফোন েলরলেললন। 
  
–লতলন নোে বলললেললন? 
  
নো। আলে লজজ্ঞো ো েরললও জোনোন লন। শুেু আপনোলদর েলেয এেজলনর  লি েথো 
বললত সচলয়লেললন। 
  
জযোে লেেুই জোনোয় লন। অ্থটোৎ, এ সে  েীেোং োর আর সেোন রোস্তো সনই। 
  
হঠোৎ েোথোয় এে ভোবনো লঝললে সখলল স ল। েলন প়েললো, সর্লললফোলন েোরুর  লি 
েথো বলোর  েয় জযোলের অ্ভযো  লেল  োেলনর েো লজ আাঁে েষোর। হোলত সপলন্সল 
আর েোলন লরল ভোর থোেলল ওর েোজ হল  ংলোলপর  ংলক্ষপ্ত োর লললখ রোখো। েখলনো 
আবোর েলবও আাঁেলতো। অ্লফল র েলব। 
  
–এলো, জযোলের সর্লবললর ওপর সে ব্ললর্ং সপপোর আলে সদলখো সতো, জযোে তোর উপর 
সেোন েলক্কললর নোে লললখ সরলখ স লেন লেনো। ওর লহলজলবলজ েোর্োর অ্ভযো  সতো 
জোলনোই। 
  
আলে অ্লপক্ষো েলর থোলে। লশরদোাঁ়েো সবলয় ঘোে  ়েোয়। বুলথর লভতর অ্ ম্ভব  রে। 
এেরু্ দরজো খুলল হোওয়ো আ লত লদলোে। তখনই সচোলখ প়েললো সলোের্োর পো। স ো়েো 
বোর–এর সপেলন। ঘোপলর্ সেলর দোাঁল়েলয় সচহোরো বলল লদলে সলোের্ো পুলল , সচোখোলচোলখ 
হলত, এে েোপ েলফ লনলয় সঠোাঁলর্ সেোাঁয়োললো। সচোখ এলদলে। 
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লনঘটোৎ র যোনলেলনর চযোলো। হয় সতো ভোবলে আলে অ্লফল  সফোন েরলে। ভোবুে স । 
সর্লললফোলনর ও প্রোলন্ত এলোর  লোয়  লম্বত লফলর সপলোে 
  
ব্লর্োলর অ্লনে লহলজলবলজ। তোর েলেয এের্ো নোেই প়েো েোয়, ব়ে হরলফ সলখো লী 
লিলি। 
  
–ওলে এলো। এখুলন ব্লর্োরর্ো লোঁল়ে েুলচেুলচ েলর র্য়ললর্ সফলল দোও। সে সেোন েুহূলতট 
পুলল  সফোন েরলব সতোেোয়, ওরো সেন েো জর্ো নো পোয়। 
  
পোক্কো লতন লেলনর্ অ্লপক্ষো েরোর পর সফোলন এলো জোনোললো েো জর্ো নি েলর লদলয়লে। 
  
–লক্ষ্মী সেলয়। এখন সশোলনো আলে পুললশলে বলললে। তুলে এেলর্ লনলবটোে সেলয়। 
হোবোল োবো। সতোেোলে আেরো লেেুই জোনোই নো। স ভোলব অ্লভনয় সেোলরো। আর হযোাঁ, 
ওলদর সবোললো, এের্ো সফোন সপলয় জযোে সতোেোয় বলল স লে, স  স ন্ট রোফোইল ল লর্লত 
েোলে, তুলে সেন এ ব লেেুই জোলনো নো। ভয় সপলয়ো নো। 
  
েো বললোে, েলন সরলখো, আলরের্ো েথো। আলে সেলত পোরলল েোজর্ো সতোেোয় লদতোে নো। 
সেলত েখন পোরলে নো তখন তুলেই জযোলের স্ত্রীলে জযোলের েৃতুয  ংবোদলর্ লদও, সবোললো, 
আলে লচলঠ লদলে। 
  
আচেেো  লো নোলবলয় এলো লফ লফল লয় বলল, দুজন সলোে এই েোত্র েুেললো। েলন হলে 
স োলয়েো…বললই লোইন সেলর্ লদল। 
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রুেোল লদলয় েুখ েুলে, বুথ সেল়ে  োেলনর েোউন্টোর সপলরলয় ঐ র যোনলেলনর চযোলোর 
েোেোেোলে এল  দোাঁ়েোই। সলোের্ো েলঠন সচোলখ আেোর লদলে তোলেলয় চলেলত আেোর 
লদলে লপঠ লফলরলয় দোাঁ়েোয়। আলে  যোন্ডউইচ আর েলফর অ্িটোর লদলোে। 
  
খোওয়ো স লর ল  োলরর্ েরলোে। সদখলোে, অ্তযন্ত কু্ষব্ধ সলোের্ো ওষুলের সদোেোন সথলে 
সবলরলয় েোললো  োল়েলত উলঠ এে লনলেলষ উেোও হল। 
  
সবলো সদ়ের্ো। 
  
সহোলর্লল লফলর স োজো লনলজর ঘলরর লদলে েোলে, সদলখ, জযোলের ঘলরর দরজো সখোলো, 
জোনলোর েোলে পোললোয়োন স োলের এের্ো সলোে বযোল   ুযর্ পলর দোাঁল়েলয়। তোর হোত দুলর্ো 
েস্ত পোেোয়। সচোখ দুলর্ ঘুরলে ঘরেয়, সলোের্ো ঘুলরই সদখললো আেোলে। সচোলখ রো  ও 
 লেহ সদলখ েলন হয় প্রোক্তন পুলল । 
  
–লেেু চুলর স লে? 
  
–আপনোর এখোলন লে দরেোর?  ম্ভীর  লোয় ঝোাঁঝ। 
  
–আলে ব্রোন্ডন। পোলশই আেোর ঘর। আপলন গ্রীভ ? স্বলস্তলত ঘো়ে সহলোয় সলোের্ো। 
  
 ঘরর্ো সদখলে স োেোলনো।  োফ  ুতলরো েরো হলয়লে। 
  
ঘলরর সেোলণ জযোলের লববণট  ুযর্লে । সরইন সেোর্, রু্লপ আর এের্ো সর্লন  র যোলেলর্র 
েোঠোলেো জল়েো েরো, আবজটনোর েলতো। 
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–এগুলল দুষৃ্কতীরো নি েলর লদলয়লে? প্রশ্ন েলর। ওপর নীলচ েোথো নো়েোয় গ্রীভ । 
  
 –এগুললো আলে ওনোর স্ত্রীর েোলে সফরৎ লদলত চোই। আেোর জনয লে সেউ এেোজর্ো 
েরলব? 
  
–সজো েরলব। ওলে দরেোর প়েলল সবল বোজোলবন। 
  
েলদ আপনোর সবলশ েোজ নো থোলে সতো আেোর ঘলর আ লত পোলরন। এের্ো িোবল 
ল ক্সলর্ নোইলনর সবোতল আলে। সখলত সখলত েোলজর েথো হলব। 
  
–হোলত লেন্তু  েয় আলে। চলুন। তোলে লনলয় ঘলর এলোে। 
  
এের্ো উাঁচু সচয়োলর গ্রীভ , আলে লবেোনোয় ব লোে। বরফ  ললে অ্লনেক্ষণ। লতন আিুল 
হুইলস্ক লেলশলয় গ্রীভূ লে লদলোে। তোলে সেন জোলননো  হয েরলত পোরলে। 
  
পোনীয়লত দীঘট চুেুে লদলয় বললন–সে খুন েলরলে, ওরো জোলন? 
  
–ওরো জোনললও আেোয় বললব নো। আলে বলল, জযোে সে সেলয়র্োর  োলথ স লেল। তোলে 
সচলনন? 
  
েোথো নোল়ে গ্রীভ –সেলয়র্োলে সদলখলে। র যোনলেন আেোর  োলথ েথো বললল জোনলত 
পোরলতন। লেন্তু উলন শুেু লব্রওয়োলরর  লি েথো বললতই বযস্ত। 
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লজজ্ঞো ো েলর–লেন্তু আপলন জোনোনলন সেন তোলে? 
  
–উলন লব্রওয়োলরর েোলে সেলয়র্োর বণটনো চোইললন। গ্রীভ  বলল েোন–তোহললই বুঝুন। লে 
েরলনর পুললশ উলন। লব্রওয়োর সেবল সপোষোে সদলখলে। আলে লক্ষয েলরলে সেলয়র্োলে। 
এেনভোলব আপোদেস্তে সেলেলেল েোলত পলর নো সচনো েোয়। স লদন চুল িোই েলরলেল 
বো উই  পলরলেল। েোই েরুে, আলে জোলন তোর চুল স োনোলী রলির। 
  
–লে েলর লনলশ্চত হলেন এত? 
  
ভোলরলক্ক চোলল হোল ন গ্রীভ –আেোর সচোখ বললে। সদলখলে তোর বোহুর ওপর চুললর প্রোন্ত 
ভোল র রং। সেলয়র্োর  োত্রবণট ফ টো। 
  
তথোলপ তোলে লনরুৎ োহ নো েলর চুপ েলর থোলে। 
  
উলঠ দোাঁ়েোন লতলন। ললবলত এল  সথলে বললন–সেলয়র্ো িোন হোত, িোন হোলত লনলজর 
উরুর ওপর লপয়োলনোর লরি সর্পোর ভলিলত আিুল চোলোন– বটদো এেন েরলতো। েোলন, 
সেলয়র্োর দীঘটলদলনর অ্ভযো । হয়লতো লনলজও স  জোলন নো এই অ্ভযোল র েথো।  লঠে 
বলো শক্ত, তবু আেোর েলন হলয়লে সে স  সেোন সশো বযব োলয় েুক্ত। 
  
–র যোনলেনলে বলললেন এ ব? 
  
ল  োলরর্ লনলভলয় দু–লদলে েোথো নোল়েন গ্রীভ । 
  
জযোলের ঘলর দুষৃ্কলত েুেলল লে েলর? 
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–ল লির চোলব লনলয়। লতলন চোলব লনলয়ই সবলরলয় লেললন। তোলে খুন েরোর পর খুনী চোলব 
লনলয় খুব তো়েোতোল়ে এখোলন এল   ন্তপটলণ ওপলর উলঠ ঘলর সেোলে। এেোলজ স্নোযু়র 
সজোর থোেো চোই। আর খুনীর তো লেল বলল অ্লক্ললশ েোজ স লর চলল স লে লনরোপলদ। 
ওই  েোলল আলে বো েেটচোরীরো সেউ ওখোলন লেল নো। 
  
লঠে এ েলয় আেোর েলন হল গ্রীভ লে জোনোলনো দরেোর েেলবশী আলেও এ বযোপোলর 
েুক্ত। আেোর েোিট এল লয় লদলোে, েোিট পল়ে রীলতেত চেলে উঠললন। অ্প্রস্তুত নোে 
ঘলষ েোিট সফরৎ লদলয় বলললন–উলন লে আপনোর পোর্টনোর লেললন? 
  
–হযোাঁ। 
  
 বটদো আলে আপনোলদর দলল লভ়েলত সচলয়লে। আপনোলদর লোইলন আেোলদর সচলয় পয় ো 
সবলশ। সতো চললে সেেন? 
  
–এ দুঘটর্নোর আল  সবশ চললেল। এখন েোজ বন্ধ সরলখলে েতক্ষণ নো খুনীলে েরলত 
পোরলে। 
  
এেরু্ সথলে আবোর বলললন–ল  অ্যোলঞ্জল  সথলে এেবোর এে স োলয়েো এললন 
আত্মহতযোর এের্ো সেল র তদন্ত েরলত। েৃলতর লবেবোর েোরণো লেল ওর্ো আত্মহতযো 
নয়, খুন। স জনয লতলন স োলয়েোলে সিলে পোলঠলয়লেললন। েযোলচন তোলে বোরণ েলরন। 
তবু স োলয়েো তদন্ত চোলোলত থোেললন। এেলদন লতলন  োল়ে চোলললয় েোলেন, হঠোৎ এে 
েোতোল  োল়ে তোলে েোক্কো লদল।  োল়ে দুেল়ে–েুচল়ে স ল। েলোর সবোন সভলি স োলয়েো 
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প্রবর পল়ে থোেললন হো পোতোলল। হো পোতোল সথলে েখন েো়েো সপললন, েেোল র জনয 
তোর ড্রোইলভং লোইল ন্স বোলতল হল েদযপ অ্বস্থ্োয়  োল়ে চোলোলনোর জনয। অ্থচ 
হো পোতোলল লনলয় েোবোর আল  পুলল গুললো আে পোাঁইর্ হুইলস্ক তোর  োলয় েল়েলয় 
লদলয়লেল, এ েথো সেউ েোনল নো। 
  
বোঃ চেৎেোর! খবলরর জনয েনযবোদ। েযোলচন  ম্বলন্ধ  জো  থোেলবো। 
  
–েলদর জনয েনযবোদ। প্রলয়োজন হলল িোেলবন,  োেযেত  োহোেয েরব। 
  
পোনীয় সশষ েলর গ্লো  নোেোন গ্রীভ । 
  
আলে বলল–েলন থোেলব। 
  
 ঘর সেল়ে সবলরলয় েোলেন। হঠোৎ প্রশ্ন েলর–আেো, লী লিলি নোলে েোউলে সচলনন? 
  
তোলেলয় থোেললন অ্পলে। তোরপর দরজো সভলজলয় সঠ  লদলয় দোাঁ়েোললন–এ শহলরর 
 বলচলয় েনী বযলক্ত। 
  
আলে উলেজনো সচলপ বলল েত ব়ে েনী? 
  
প্রথলে এেলশো লেললয়ন বো লেল তোর  ম্পলে। গ্রীন েোর ল লপং লোইন লেলনলেন। 
 োনফ্রোনল  লেো সথলে পোনোেো েোতোয়োত েলর তোর র্যোঙ্কোরগুললো। 
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লেলনলেন এয়োর ললফর্ েরলপোলরশন। এখোন সথলে লেয়োেী উল়ে েোয় তোর বোযু়দূত। 
আলরো দীঘট তোর  ম্পলের তোললেো। তোর েলেয লতনলর্ খবলরর েো জ, দশ হোজোর েেটী 
 লম্মললত এে ফযোটলর।  োল়েলত তবদুযলতে েন্ত্রোংশ লো োবোর েোলজ েলহলোরো েুক্ত। লতলন 
েযোল লনো লেলনলেন। তোর হোলত  ল়ে উলঠলে লোইর্ ওলয়র্ চযোলম্পয়ন, লরঞ্জো েোজো 
সহোলর্ল এে দুদটোন্ত ব়েললোেলদর েো লেলর্য়ো ট ক্লোব। পোাঁচ হোজোলরর ওপর সরোজেোর 
চলল। রক্তপরীক্ষো েরোর পর হয়লতো আপলন ঐ ক্লোলব সেোেোর অ্নুেলত পোলবন। বুঝলতই 
পোরলেন উলন েত ব়ে েনী। 
  
–উলন লে লববোলহত? 
  
–ও ল ওর। লফল্ম েোর লব্রলজৎ বদটলে েলন আলে? লতলন ওর স্ত্রী। 
  
েলন প়েললো বের চোলরে আল  সেোন লফল্ম সফলেভযোলল ঝ়ে তুলললেললন লব্রলজৎ। 
েলয়েলর্ েলবলত তোলে সদলখলেলোে। বনয আর সেোেললর  ংলেেলণর জনয তোর খযোলত। 
  
–তো হঠোৎ লিলির  লি লে বযোপোর? 
  
–লেেু নো, নোে শুলনলে। এেজন তোর  ম্বলন্ধ বললেল। তোই সেৌতূহল। সলোের্ো সে? 
  
–গ্রীভ  লচন্তোলিত হলয় েলয়ে পলে সচলয় সথলে েোথো সনল়ে দরজো খুলল সবলরলয় 
স ললন। ল  োলরর্ েলরলয় আলে লবেোনোয়  ো এলললয় লদলোে। জযোে বলললেল এেোলজ 
প্রচুর পয় ো আলে। লী লিলি েলদ েলক্কল হন তোহলল পয় োর বযোপোরর্ো ভুল নয়। তোর 
চোরলদলে স্তোবে, চযোলো, সজো হুজুর সলোে, স লির্োরীর অ্ভোব সনই েোরো আেোলদর েত 
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সলোেলে তোর েোলেও সঘষলত সদলব নো। জযোেলে লে ভো়েো েলরলেললন লতলন? সেন? 
তোলে প্রশ্ন েরো  হজ হলব নো। 
  
েুি লফলরলয় আনলত এে চুেুে হুইলস্ক পোন েলর। অ্তঃপর সর্লললফোন। লরল ভোর তুলল 
েলর–গ্রীভ লে সদলবন, েথোর্ো  ুইচ সবোলিটর সেলয়লর্লে বলল। 
  
অ্ল্প লবরলতর পর লোইলনর ওপোর সথলে আল  গ্রীভল র  লো। বলল এের্ো সর্লললফোন 
েরোর লেল। আপনোর  ুইচ সবোিট লক্লয়োর সতো! ইলে েলরই এেরু্ রহ য রোলখ েথোয়। 
  
–ভলয়র লেেু সনই। এের্ো পুললশ, লোইলন আল়ে সপলতলেল। এইেোত্র চলল স ল। 
  
েনযবোদ জোলনলয় সফোন নোলেলয় আবোর লরল ভোর তুলল সেলয়লর্র েোলে লী লিলির লোইন 
চোইলোে। 
  
সেলয়র্ো এেরু্ েরলত বলল, অ্ল্পক্ষণ বোলদই পুরুষ েে সভল  আল –আলে লী লিলির 
বোল়ে সথলে বললে। 
  
লেেোর লিলিলে সদলেন? আেোর েলে বযক্ততো। 
  
 আপনোর নোের্ো েলদ বললন  যোর, আলে লেেোর লিলির  হেোরীলে লদলত পোলর। 
  
ললউ ব্রোন্ডন আেোর নোে। লেেোর লিলির  হেোরীলে চোই নো, লেেোর লিলিলেই চোই। 
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–েলদ এেরু্ েলরন, আলে লিলির  হেোরীলে লোইন লদলত পোলর। ঠো  েলর সেন চ়ে 
প়েললো  োলল। েেস্বলরর এেলঘলয়লে। আর এেই েথোর পুনরোবৃলে সেন অ্পেোলনত 
েলর। এরপর লোইলনর েলেয েোাঁ–সে ের্ শব্দ। সোঁ়েো সোঁ়েো েথোর আভো । সশলষ স্পি 
সশোনো স ল হযোেোরস্কোল্ট লহয়োর। সে বললেন? 
  
–ললউ ব্রোন্ডন। আলে লেেোর লিলিলে চোই। 
  
লেেোর ব্রোন্ডন। আপনোর লে দরেোর?  লোয় রুক্ষতো স্পি। 
  
–স র্ো লেেোর লিলি বললবন, েলদ আপনোলে জোনোলনো দরেোর েলন েলরন। আেোর 
 েয় নি নো েলর লোইনর্ো লদন। 
  
তোর  োলথ েথো বলো অ্ ম্ভব। লে বললত চোন, েলদ  োেোনয আভো  সদন। আলে তোলে 
বললবো। লতলন পলর আপনোলে সফোন েরলত পোলরন। 
  
বুঝলোে রোস্তো বন্ধ। আলে রূঢ় বযবহোর েরলল আেোর চোলোলে েলর সফললব সলোের্ো। 
 ুতরোং সশষ অ্স্ত্রলর্ চুল়ে খুব সেোলোলয়ে স্বলর বলুন,  োনফ্রোলন্স লেোর েোর এলজলন্সর 
ল লনয়র পোর্টনোর বললে। লতলন অ্লপক্ষো েরলেন আেোর জনয। তোলে সদবোর জনয এের্ো 
লরলপোর্ট আলে। 
  
–তোই নোলে? েলে লবস্ময়। লঠে আলে লেেোর ব্রোন্ডন বললবো তোলে। পলর আপনোলে 
সফোন েরলে। আপনোর সফোন নম্বর েত? 
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নোম্বোর জোলনলয় সফোন সেল়ে লদলোে। ল  োলরর্ লনলভলয় হুইলস্ক সশষ েলর সচোখ বুজলোে। 
ভীষণ সর্ন লনর পর েখন সচোখ সলল  স লে। হঠোৎ সফোন সবলজ উঠললো। লক্ষপ্র হোলত 
লরল ভোর তুলল লনলোে। েলনবলন্ধ তোেোলোে। প্রোয় পলনলরো লেলনর্ ঘুলেলয়লে। 
  
লেেোর ব্রোন্ডন? 
  
 –হযোাঁ। হযোেোরস্কোলল্টর  লো লচনলত পোরলোে। 
  
–আজ দুপুর লতনলর্র  েয় লে. লিলি আপনোলে সিলেলেন। হযোাঁ দয়ো েলর  লঠে  েলয় 
আ লবন। আজ দুপুলর লেঃ লিলির বহু অ্যোপলয়ন্টলেন্ট আলে। তোর সথলে েোত্র েলয়ে 
লেলনর্  েয় আপনোলে লদলত পোরলবন। 
  
–স ই েলথি। বলল সফোন সেল়ে লদলোে। লিলি হয়লতো জযোলের েলক্কল। হয়লতো স জনয 
ঐ স্তলরর এেজন সলোে আেোর েত সলোেলে  েয় লদলত রোলজ হলয়লেন। 
  
*** 
  
বহুদুর সথলে সচোলখ পল়ে লী লিলির  োম্রোজয। বোল়ে সেন রোজপ্রো োদ লতনতলো উাঁচু। 
লবশোল লবশোল জোনোলো। সর্লর । নীল র্োললর েোদ। লতোলনো ফুল  োে সেলে সরলখলে 
 োদো সদওয়োল। 
  
সহোর্ললর বোইলর ল লির বুযইে সরলখ স লেল পুলল ।  োেোনয ক্ষলতগ্রস্ত হলয়লে বুইের্ো। 
পুললশ নো ল লি। সে ক্ষলত েলরলে  োল়ের?  ম্ভবতঃ ল লিই, স ই বুযইের্োর  ওয়োর 
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হলয় লিলির  োলথ সদখো েরলত েুলর্লেল। বুইে বযবহোর েলর র্যোলক্স খরচ বোাঁচোলনো 
স ল। সপলনন ুলো সথলে প্রোইলভর্ সরোলি প়েলোে।  োেলনর  োইনলবোিট বললে–থর 
এলেলর্র  োক্ষোৎপ্রোথটীরোই শুেু এপথ বযবহোর েরলত পোলর, অ্নযরো নয়। .. 
  
আলরো লেেুদূর ল লয় সচোলখ প়েল লোল– োদো সপোল। তোরপর সেোর্খোলর্ো  োদো  োিট 
অ্লফ । এখোলন রোস্তো ব্লে, দুজন  োদো সপোষোলের  োিট এল লয় এল। ওরো েোলে আ লত 
বলল–লেঃ লিলির  োলথ অ্যোপলয়ন্টলেন্ট আলে আেোর। 
  
ওলদর এেজন এল লয় আল –নোে লে? 
  
নোে জোনোই। আেোর আপোদেস্তে সদলখ লনলয় ওরো বযোলরলেি তুলল সনবোর লনলদটশ সদয়। 
বলল স োজো েোন। বোাঁলদলে সঘোরোর েুলখ েনম্বর  োলরলত  োল়ে রোখলবন। বোাঁলদলের সেোল়ে, 
েনম্বর  োলরলত  োল়ে রোখলোে। সদলখ, ওে েোলঠর লবলভন্ন ফললে বোলর্ অ্ক্ষর জ্বলজ্বল 
েরলে। 
  
 হ ো আেোর লপেলন সে সেন বলললো–েে  ব পয় োর অ্পচয়। ঘুলর তোেোই।  োদো 
সপোষোলের থলথলল সবাঁলর্ এে  োিট। তোর  লেগ্ধ সচোখ দুলর্ো আেোর  বটোলি ঘুলর েোয় 
েোলে খুাঁজলেন? 
  
–লিলিলে। ঘল়ের লদলে তোেোই। লতনলর্ বোজলত আর লেলনর্ বোলে। অ্ তযো বলল–
লতনলর্র  েয় তোর  লি অ্যোপলয়ন্টলেন্ট আলে, লতলন অ্লপক্ষো েরো পেে েলরন নো। 
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–হযোাঁ, তো়েোতোল়ে েোন, সলোলে তোর সদখো পোবোর জনয লতন চোর ঘণ্টো বল  থোলে। চললই 
েোলেলোে, চলেলত েোথোয় েতলব সখলল েোয়। ঘুলর দোাঁ়েোই–আজ  ন্ধযো ের্োয়  েয় হলব 
আপনোর? 
  
–আজ  ন্ধযো ের্োয় আেোর অ্লনে েোজ, লব়েলব়ে েলর স । 
  
–এই পুলরোলনো েোলললের েোলে বোলরো েো  েোজ েলরলে। আজ চোেলর সেল়ে লদলয় 
সপর্পুলর েদ খোলবো। স লললব্রর্ েরলবো। বযথো ভুলল থোেলবো সেন? 
  
–আজ আলেও স লললব্রর্ েরলবো। েলদ অ্নয েোলরোর  লি আপনোলে ব লত নো হয়, 
তোহলল আ ুন নো, আেরো এে লি এনজয় েরলবো। 
  
–আেোর সেলয় আেোর েদ খোওয়ো বরদোস্ত েলর নো, ভোবলেলোে আজ এেো এেো খোলবো 
ভোললোই হল, এেজন  িী জুলর্ স ল। লঠে আলে, বলুন, সেোথোয় আর েখন? 
  
েরুন ের্োয়। ভোল জোয় ো জোনো আলে আপনোর? 
  
– োে  সেলবন। সে সেউ বলল সদলব সেোথোয় জোয় োর্ো। আেোর নোে লর্ে। লর্ে ফোল্টন। 
  
–আলে ললউ ব্রোন্ডন। আবোর সদখো হলব, চলল। তোলে সেল়ে এে োলথ লতন লতন েোপ ল াঁল়ে 
র্পলে উলঠ। বোাঁলদলে লম্বো সর্লর  সপলরলয় প্রলবশ পথ। 
  
েোত্র এে লেলনর্ বোলে। সিোর সবল বোজোই। দরজো সখোলল তৎক্ষণোৎ। েফুর্ চোর ইলঞ্চ 
দীঘট– হললউলির বোর্ফলোলরর েরলনর সপোষোে পলরলহত সরো ো সপ্রৌঢ় অ্ল্প েোথো নুইলয় 
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এেেোলর  লর দোাঁ়েোন। আলে েুলে। ওলর বোবো। লে েস্তু হল ঘর। েের্ো েযোলিলোে 
এে োলথ এখোলন  যোরোজ, েরো েোয় অ্নোয়োল । 
  
–আপলন লেেোর ব্রোন্ডন? 
  
–লঠে েলরলেন। 
  
 আলে তোলে অ্নু রণ েলর। হল সপলরলয় খোলনে সখোলো জোয় ো। এখোলন সবোদ ব়ে তীব্র। 
আবোর দরজো সপলরলয় দীঘট ঘর। 
  
েজন বযব োয়ী অ্লপক্ষোরত। উদগ্রীব। তোলদর দৃলি আেোর লদলে লনবদ্ধ। 
  
আলে বল  রু্লপ খুলল হোাঁরু্লত সরলখেল়েেোলঠর লদলে সচলয়রইলোে। লতনলর্ সবলজ লতন। 
 শলব্দ দরজো সখোলল। এে েুবে, দীঘটেোয়, শীণট, চোে়েোয় আলভজোলতযর সজৌলু । পরলন 
েোললো সেোর্ েোউজোর, েোললো র্োই, বযব োয়ী দুজনই উলঠ দোাঁ়েোয়। প্রলতযলে ভোবলে, বুলঝ 
তোরই িোে এল। 
  
েুবলের লনদটয় শীতল সচোখ  বোইলে েুাঁলয় আেোলে লবদ্ধ েলর–লেঃ ব্রোন্ডন? লেঃ লিলি 
আপনোলে িোেলেন। উলঠ দোাঁল়েলয়লে। হঠোৎ বযব োয়ীলদর েলেয এেজন বলল ওলঠ, ক্ষেো 
েরলবন লেঃ হযোেোরস্কোল্ট, আলে লেন্তু সবলো বোলরোর্ো সথলে অ্লপক্ষো েরলে। 
  
হযোেোরস্কোলল্টর দৃলিলত ভৎ টনো। –আলে লে েরলত পোলর? লেঃ লিলি েো ভোললো বুঝলবন। 
উলন চোরলর্র আল  লফ্র হলবন নো। 
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সেোট্ট ললব ও দুলর্ো দরজো সপলরলয় আেরো এল  থোেলোে সেহ লন েোলঠর সজিোদোর 
দরজোয়। 
  
স  েোক্কো লদলয় দরজোর পোিো খুলল সভতলর তোেোয়। বলল ব্রোন্ডন এল লেন,  যোর। পোলশ 
 লর দোাঁ়েোয় স  আলে সভতলর েুলে। 
  
এই ঘর েলন পল়েলয় সদয় লফলল্ম সদখো েুল োলললনর স ই প্রখযোত অ্লফ । প্রোয় ষোর্ ফুর্ 
লম্বো। বহুদূলর দুলর্ো প্রেোণ্ড জোনোলো। সেখোন লদলয় সভল  ওলঠ  েুদ্র আর থর সব। 
অ্নোয়োল  লবললয়োিট সখলো েোয় এেন এের্ো সিস্ক েোঝখোলন। ঘলরর অ্নয অ্ংলশ গুলর্ 
েলয়ে সচয়োর। সদওয়োললর হযোাঁিোলর ঝুলন্ত  ুযর্ দুলর্ো। এের্ো অ্লয়ল সপলন্টং, এত 
েোললো–আ ল নো নেল, সবোঝো দোয়। 
  
সিলস্কর অ্পর প্রোলন্ত সেোলর্োখোলর্ো এের্ো েোনুষ। েূতট দৃলি। চশেো েপোলল সতোলো। েূ র 
চুল, খুব অ্ল্প। হো়ে  বটস্ব শক্ত েলরোলর্। দৃঢ় েুখ। 
  
আলে েীলর এল লয় েোই। প্রখর দৃলিলত সচলয় থোলেন লিলি সেন আেোর লশরদোাঁ়েোর 
হো়েগুললোও সদখলত পোলেন। ওনোর সিলস্ক সপৌঁেলত সর্র পোই, আলে সঘলে উলঠলে। 
  
সচয়োলর সহলোন লদলয় উলন সচলয় আলেন। দৃলিলত তোলেলয। অ্লনেক্ষণ স্তব্ধতোর পর 
সেোলোলয়ে েলে লজজ্ঞো ো েলরন–লে চোন আপলন? 
  
–আেোর নোে ব্রোন্ডন,  োনফ্রোলন্স লেোর েোর এনলেোয়োলর এলজলন্স সথলে আ লে। আেোর 
পোর্টনোরলে আপলন চোরলদন আল  ভো়েো েলরলেললন। 
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দপ েলর লনলভ স ল েুলখর আললো। বলললন–আলে ভো়েো েলরলে লে েলর এ েোরণোহল? 
  
েথোর্ো তোর সক্ষলত্র  তয নোও হলত পোলর। তথোলপ লল়ে েোই–আেোলদর  ব েলক্কললর 
সরেিট রোলখ আেরো। অ্লফ  েো়েোর আল  ল লি লললখ সরলখ স লে। আপলন তোলে ভো়েো 
েলরলেন। 
  
–ল লি সে? 
  
আেোর পোর্টনোর। েোলে আপলন ভো়েো েলরলেললন। 
  
আেোর অ্লনে অ্দরেোলর েোলজ আলে প্রলত  প্তোলহ েুল়ে পাঁলচশ জনলে বহোল েলর। 
েই, ল লি নোলের সেোন নোেলতো েলন প়েলে নো। আপলন লে জনয এল লেন? লে চোই 
আপনোর? 
  
–আজ  েোলল ল লে খুন হলয়লে। লিলির অ্ন্তলভটদী সচোলখ সচোখ সরলখ বললত থোলেও সে 
েোজ েরলেল, আলে ভোবলেলোে, আপলন স  েোলজর দোলয়ত্ব আেোলে লদলত পোলরন। 
  
েোজর্ো লে?  োলল হোত লদলয় প্রশ্ন েলরন লতলন। জোনতোে, আল  সহোে পলর সহোে, প্রশ্ন 
উঠলবই। এবং এই স ই সেোক্ষে ও সশষ  ীেোন্ত। উের আেোর জোনো সনই, সেৌশলল 
সজলন লনলত হলব। বললোে–আেোর সচলয় আপলনই তো ভোললো জোলনন। 
  
েুখ থেথলে। অ্ন্ধেোর। লচলন্তত সদখোলে। চোর স লেন্ড চুপ থোেোর পলর সর্লবলল ঘন্টোর 
সবোতোলে হোত রোলখন লতলন। 
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েুহূলতট দরজো খুলল উদয় হয় হযোেোরস্কোল্ট। তোর লদলে হৃলক্ষপ েলর হোাঁে পোল়েন–হোজট, 
হোজট। 
  
–একু্ষলন,  যোর। চলল েোয় স । 
  
সচোখ লনলচ। সর্লবলল আিুল বোজোন লিলি। আলরো পাঁয়তোলিশ স লেন্ড সেলর্ েোয় 
শব্দহীন। 
  
দরজো সখোলোর শব্দ হয়। এে সবাঁলর্ সেোর্ো সলোে ঘলর সেোলে। তোর বোাঁ েোন সবাঁলে েোথোর 
 োলথ লেলশ স লে। সেোলনো অ্পেলেটর  োক্ষী। েুখ জুল়ে হো়েলবহীন লবরোর্ নোে, বুলনো 
আলিোশ কু্ষলদ কু্ষলদ সচোলখ, েোাঁলের েোলে ে়েোলনো েোললো চুল। পরলন ফ্ল্যোলনললর 
েোউজোর ও  োদো সস্পোর্ট  সেোর্। র্োই–এ হোলত আাঁেো লহলজলবলজ েলব। 
  
অ্লতদ্রুত সর্লবলল এল  দোাঁ়েোয় স , তোর শরীর বুলঝ বযোলল নোলচলয়র েলতো ভোরহীন। 
আেোলে সদলখলয় বললন লিলি–এলে সদলখ লচলন রোলখো হোজট। এলে সচোলখ সচোলখ রোখোর 
দরেোর হলত পোলর। হোজট তোেোয় আেোর লদলে। আেোর  বটোি জলরপ েলর তোর লহংর 
দুলর্ সচোখ। ভোবললশহীন সচোখ, –সদখলল লচনলত পোরলবো, বস্, হোলজটর  লো নরে। বস্–
এর ইলিলত চলল েোয় স । 
  
লিলি বলল–এনলেোয়োলর এলজন্টলদর আলে পেে েলর নো। আেোর েলন হয় ঐ সনোংরো 
সলোেগুললো ব্লযোেলেললং–এর  ুলেো  সখোাঁলজ। লেঃ ল লি বো ঐ েরলনর েোউলে আলে ভো়েো 
েলরলন। েরোর েথো ভোলবলন। আপনোলে পরোেশট সদলবোেথো শীঘ্র এশহর সেল়ে চলল 
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েোন। আলে আপনোর লেঃ ল লিলে লচলন নো। আপনোর  লি সেোন েোজ েোরবোর েরলতও 
চোই নো। আপলন সবলরলয় েোন এখলন। নতুবো েোর েূলয আলে–এেন লেেু বলুন। 
  
আলে হোল । লিলির অ্ন্তলভটদী সচোলখ সচোখ রোলখ। ঐ সচোলখ রোল র বলি। রো  আেোরও 
েে হয়লন। সবোেহয় জীবলন এরেে লক্ষপ্ত েখলনো হইলন। হো লত হো লত বলল–হযোাঁ, 
আেোর লেেু বলোর আলে। প্রথেতঃ লেঃ লিলি, আলে  লঠে জোনতোে নো আপলন ল লিলে 
ভো়েো েলরলেললন লেনো। এখন জোনলোে। ঘর্নোচলি ল লি তোর ব্ললর্ং সপপোলর আপনোর 
নোে লললখ সরলখলেল। েোলজ সনলে, স র্োই লেল আেোর এেেোত্র  ূত্র। েো লজ আাঁলেবুলে 
েোর্ো তোর স্বভোব। তোই সভলবলেলোে, সেউ হয়লতো আপনোর নোের্ো উত্থোপন েরোয় ল লি 
তো লললখলেল সখয়োলবলশ। এখন জোনলোে তো নয়। আজ  েোলল আলে েখন সফোন েলর, 
তখন লনলশ্চৎ লেলোে আপলন সদখো েরলবন নো। আপনোর শুলরর সেোলনো েোনুষ আেোলদর 
েত তুে এনলেোয়োলর এলজন্টলে পোেো সদলবন নো, েলদ নো,  লতয প্রলয়োজন থোলে বো 
সেোন লেেু স োপন েরোর থোলে। তোেো়েো দুজন বযব োয়ীলে, েোর েলেয এেজন লতনঘণ্টো 
অ্লপক্ষোরত, বোদ লদলয় আেোলে সবলশ গুরুত্ব সদবোর েোরণ লনশ্চয়ই আলে। আপলন লতন 
লেলনলর্র সবলশ েোলরোর েথো সশোলনন নো, আলে জোলন। আপলন েখন জোনললন েত কু্ষদ্র 
আলে তখনই আপলন আপনোর সপোেো লরলোলে েুাঁল়ে লদললন আেোর লদলে। ভোবললন, ভলয় 
লযোজ গুলর্লয় পোলোলবো আলে সহোলর্লল। আর স খোন সথলে তলল্পতল্পো গুলর্লয় লপঠর্োন 
সদলবো।  বোই অ্ত  হলজ ভয় পোয়নো লেঃ লিলি, তোর েলেয এেজন আলে। 
  
–বলো সশষ হলয়লে? 
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 মূ্পণট নয়। এখন আলে লনলশ্চত হলোে, ল লিলে আপলন ভো়েো েলরলেললন। এবং স  
এেন লেেু উলমোচন েলরলেল েো েোলরোর েোলে ভোল লোল লন, তোই স  খুন হয়। আলে 
জোলন আপনোর। 
  
েোলে স ই  ূত্র আলে েো জোনলল পুললশ খুনীলে েরলত পোলর। এবং আপলন চোইলবন নো 
লনলজলে এই েোিটোর সেল র  লি জ়েোলত। েোরণ তোহলল প্রেোশ হলয় েোলব আপলন 
সেন ল লিলে ভো়েো েলরলেললন। আেোর অ্লভজ্ঞতো বলল, সেোন লেললয়োর েখন আপন 
বো ভূলে সথলে লতনলশো েোইল দূলরর সেোন এলজন্টলে ভোর েরোর েি স্বীেোর েলরন, 
তখন বুঝলত হলব লতলন স্থ্োনীয় ব়ে এলজন্টলে েোলজর ভো়ে লদলয়  বলেেু ফো  েরলত 
চোন নো। আেোর লপ্রয় ল লি েৃত। পুললশও েলদ তোর খুনীলে েরলত অ্পোর  হয়, আলে 
হয়লতো পোরলবো। হোজট বো লেঃ লিলি েোই েরুন, আলে আেোর েোজ েলর েোব। 
  
সিস্ক সথলে উলঠ দোাঁ়েোই–দযোর্  অ্ল। থোে, আপনোর সপোষো গুণ্ডো িোেলত হলবনো। আলে 
চলল সেলত পোরলবো লনলজই। 
  
দরজোর লদলে সহাঁলর্ েোই। শুনলত পোই লিলি বললেন–আলে লেন্তু আপনোলে শো োইলন। 
  
দরজো খুলল সবলরোই। বোর্লোর এল লয় লদলত আল । লিলির সশষ েথোর্ো েোথোর েলেয 
লোফোলত থোলে লপং পং বললর েত। 
  
*** 
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সহোলর্ললর  োেলন সদলখ পুলললশর  োল়ে পোেট েরো। বুইে সথলে নোেলতই পুললল র  োল়ে 
সথলে এল লয় আল ন েযোলন্ড–আপনোলে সিলেলেন েযোপলর্ন। 
  
সহল  বলল–েলদ নো েোই। 
  
–ভোল েথোয় নো এলল সজোর খোর্োলবো। এখন েলজট আপনোর। পুলললশর  োল়ের লপেলনর 
ল লর্ ব লত ব লত বললোে লে জনয িোেললন? 
  
জোলন নো। েলন হল তোর সেজোজ ভোল সনই। 
  
 –খুনীলে  নোক্ত েরলত সপলরলেন? 
  
–এখলনো পোলরলন। তলব সচিো চললে। পুললশ সহিলেোয়োর্টোর সঘাঁলষ  োল়ে থোলে। আেরো 
 োল়ে সথলে সনলে পুললশ ফোাঁল়ের পলরলচত ঘ্রোণ লনলত লনলত ল াঁল়ে র্পলে  ুইং সিোর সঠলল 
সভতলর েুলে। 
  
েযোলন্ড  তেট েলর সদন  োবেোলন পো সফললবন। েযোলেন সক্ষপলল লবপলদ প়েলবন। লতলন 
এের্ো বন্ধ দরজোর ঘো সদন। ঘুলরলয় দরজো এেরু্ খুললই আেোলে সঠলল সদন সভতলর। 
  
সেোাঁয়োেন্ন ঘর। লবরোর্ সর্লবললর ওপ্রোলন্ত বল  আলেন পবটত ে েোনুষলর্। বয়  হলয়লে। 
তথোলপ শরীলরর েোঠোলেো সবশ শক্ত। েপোলল ঝোাঁলপলয় প়েো চুল। েস্ত েুলখ েলঠোর 
লহংরতো। 
  
দরজো সভলজলয় চলল েোন েযোলন্ড। 
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ব্রোন্ডন? ল  োলরলর্ সজোলর র্োন সেলর বললন েযোলেন–আপলন আেোলদর েোলজ লবঘ্ন 
ঘর্োলেন। এই শহর সেল়ে েখন চলল েোলেন? 
  
জোলননো। আশো েলর, এে  প্তোলহর েলেয! 
  
–লে বলললন! এে  প্তোহ েলর লে রোজেোজ েরলবন এখোলন? 
  
 –প্রেৃলত সদখলবো।  োাঁতোর েোর্লবো। সেলয় লনলয় ফুলতট েরলবো। 
  
–হযো! আপলন আর এই েোিটোর সেল  েোথো  লোলবন নো, তোই সতো? 
  
–আলে  োগ্রলহ সলফলর্নযোন্ট র যোনলেলনর তদলন্তর উন্নলতর লদলে তোলেলয় আলে। আেোর 
 োহোেয েো়েোই েোজর্ো লতলন  েোেোন েরলত পোরলবন, ভর ো আলে। 
  
–স  আপনোর  হজ– রল স্বীেোলরোলক্ত। তলব হতযোেোরীলে েরলত পোরলল লপলষ 
  
–তো আেোজ েরলত পোলর েযোলেন। 
  
–বলর্? সেললেোনুলষ েরলবন নো। এই েরলনর সেল  েোথো  লললয় লনলজর দুভটো য সিলে 
আনলবন নো। বুলঝলেন? 
  
আলজ্ঞ হযোাঁ। 
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হঠোৎ েুখ লখাঁলচলয় ওলঠন–আপলন শুেু জঘনয বদেোইশই নন, সেোেোবোজ। এ ব ঝুর্ 
ঝোলেলো সথলে দূলর থোেুন, তোহলল হয়লতো বোাঁচলত পোলরন। এ অ্লফল  সফর েলদ আল ন 
তোহলল এেন অ্লভজ্ঞতো হলব জীবলন ভুললবন নো। েলন রোখলবন, সফর েলদ সবচোল সদলখ, 
এলেবোলর ফর্লে পুলর সদলবো। বদেোশলদর সপাঁলদলয় ঠোণ্ডো েরলত আেরো ভোলই জোলন। 
েযোলন্ড…েযোলন্ড–হঠোৎ লচৎেোর েলর ওলঠন লতলন, এই সেোাঁেোবোজর্োলে লনলয় েোও, এলে 
সদখলল আেোর বলে আল । 
  
দরজো খুলল েযোলন্ড সেোলেন। েযোলন্ডর  োলথ সবলরলয় সেলত ল লয় চলেলত থোলে, ঘুলর প্রশ্ন 
েলর–আেো, লী লিলি লে আপনোলে বলললে আেোর  লি েথো বললত? 
  
েযোলেলনর হোত লন লপ  েলর–তোর েোলন? 
  
লেঃ লিলি তোর েোলজর জনয ল লিলে ভো়েো েলরন। েোজ েরলত ল লয় খুন হল ল লি। 
লিলি চোন বযোপোরর্ো সচলপ সেলত।  ম্ভবতঃ লতলন ভয় পোলেন।  োক্ষী লহল লব সেোলর্ট 
তলব হলত পোলরন। এবং প্রশ্ন উঠলত পোলর সেন লতলন ল লিলে ভো়েো েলরলেললন। এ 
লনলয় তোর  োলথ লেেু েথোও হয় আেোর। লতলন তোর সপোষো গুণ্ডো হোজটলে লদলয় আেোয় 
ভয় সদখোন েোলত আলে আর জল নো সঘোলো েলর। আলে আশ্চেট হলয় েোলে উলন  োবেোন 
হলয়ও হনলন! আবোর আেোলে শো োলেন আপনোলে লদলয়। 
  
আাঁৎলে ওলঠন েযোলন্ড। েযোলেলনর সচোখ েুলখর রং বদলোয়। সচয়োর সেল়ে েীলর দোাঁ়েোন–
ও, এখলনোবোলে আলে লেেু সদখলে দোাঁত লে়েলে়ে েলর েথোগুললো বললই 
 লজোলরেষোললন এেল়ে। 
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েোরর্ো সবশ েুৎ ই। ভোর নো  োেলোলত সপলর েোলর্লত  র্োন পল়ে েোই। আেোলে লতলন 
ওঠোর  েয় সদন। তোরপর তোর রক্তজেোর্ েোললো েুখর্ো আেোর েুলখর েোলে এলন 
বললন–সবলরলয় েো সেোেোবোজ। পরক্ষলণই লফ লফল লয় বললন–েোর আেোলে, েোর। 
  
আেোর েোথোয় রক্ত চল়ে স লেল। ইলে হলেল সঝল়ে লদই এে ঘুলষ। লেন্তু জোলন, উলন 
চোইলেন আলে হোত ওঠোই। েোলর। জোলন ঘুলষ নয়, আলে এেরু্ শো োললই েুহূলতট আেোয় 
ফর্লে সপোরো হলব। অ্ তযো, স্থ্োনুর েলতো দোাঁল়েলয় থোলে। 
  
েযোলন্ড ও েযোলেন পরস্পলরর লদলে তোেোন। তোরপর লপেু হর্লত হর্লত েযোলেন 
লচৎেোর েলর বললন–হতভো োলে এখুলন দূর েলর দোও। নইলল খুন েলর সফললবো। 
  
েযোলন্ড আেোর েোাঁে খোেলচ লহাঁচল়ে সর্লন লনলয় েোন। দরজোর বোইলর েুাঁল়ে লদলয় দরজো 
বন্ধ েলর সদন। তোর রক্তজেোর্ েুখ সথলে রো  লরলক্ত লেলেত ের্োেথো েোলন আল –
আল ই  োবেোন েলরলেলোে। তবু  ন্ডল োল পোেোললন। এখন জোহোন্নোলে েোন। 
  
ল াঁল়ে সভলি পলথ নোলে। 
  
. 
  
০৩. 
  
 স ন্ট রোফোইল ল লর্র সশষ প্রোলন্তহতশ্রী  ো সেলবন।  েুলদ্রর খোল়ে সথলে সেন 
হঠোৎ লজলয় উলঠলে েীললর স্তলম্ভর ওপর েোলঠর সরিুলরন্টলর্। 
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ের্ো বোজলত পোাঁচ। 
  
পোলেটং সজোন–এ স োর্ো লতলরলশে  োল়ে। েোর েলেয এের্োও েযোলিলোে লেংবো লক্লপোর 
সনই।  রু সজলর্ সপলরলয় বোর। জোনলোর েোলর, সেোলনর লদলে এের্ো সর্লবলল ল লয় 
বল । ওলয়র্োর সর্লবল েুলে লজজ্ঞো ু দৃলিলত তোেোয়। অ্িটোর লদই, এে সবোতল ব্লযোে 
সললবল, বরফ আর দুলর্ো গ্লো । ের্োর েলয়ে লেলনর্ পলর সেোলে লর্ে ফোল্টন। পরলন 
 বুজ বযোল  েোউজোর ও বুেলখোলো নীল জোেো। জযোলের্ ঝুলললয়লে েোাঁলে। 
  
চোরলদলে স  দৃলি সবোলোয়। আেোয় সদলখ হোল । এল লয় এল  বল  আেোর সর্লবলল–এই 
সে েশোই, শুরু েলর লদলয়লেন। আেোর জনয অ্লপক্ষো েরলত পোরললন নো? 
  
সবোতল খুলললন এখলনো।  হোল য বললব ুন। তো, েুলর্ সপলয় সেেন লো লে। 
  
 –সলোের্োর েোলে এতলদন সে লে েলর েোজ েরলোে, তোই ভোবলে। 
  
নখ লদলয় সবোতললর লেলপ সখোলল লর্ে। দুগ্লোল  েদ সেলল আলে বরফ সেশোই। তোরপর 
এেগ্লো  এল লয় লদই। 
  
আেরো গ্লোল  গ্লো  সঠেোই। লচয়ো ট। চুেুে লদই গ্লোল । ল  োলরর্ েরোই। পরস্পলরর লদলে 
সচলয় সদলখ। 
  
–ভোল েথো, েোনুষর্োলে সেেন সদখললন, চেৎেোর, তোই নো? লর্ে প্রেন্ন সেৌতুলে প্রশ্ন 
সতোলল। 
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–হযোাঁ, প্রেোণ্ড ঘর আর ঐ অ্ন্তলভটদী সচোখ। সঘন্নো লোল  ওর  লি েোজ েরলত। 
  
–আপলন এেথো বললেন ভোই! আলে এের্ো চোেলর জুলর্লয় লনলয়লে অ্নযত্র। সদখোলশোনো 
েলর এে বৃদ্ধোর। ব়ে ভোললোেোনুষ বৃদ্ধো। 
  
–বৃদ্ধোর েথো পলর হলব, আেো, ঐ হোজট সলোের্ো সেেন? লর্ে ভ্রূেুলর্ েলর, –এলে 
েরলেন! েোলর্ েরলবন নোলে  লন্ধযর্ো। ওলে লনলয় পল়েলেন সদখলে আপলন। 
  
নো েোলন, েখন েোই লিলির  লি সদলখলে সলোের্োলে। এেন ঝোাঁপর্ সেলরলেল আেোয় 
সলোের্ো! সে সলোের্ো? লে েলর ঐ অ্দু্ভত চলরলত্রর  লি লিলি লনলজলে খোপ খোওয়োন? 
  
–হোজট আল  গুণ্ডো লেল। এখন লিলির সদহরক্ষী ও েেটী। এই এে সরো  ব়েললোেলদর। 
 বটদো ভোলবন সলোলে এই বুলঝ তোলে গুলল েরলত বো েুলর েোরলত আ লে। 
  
–েতর্ো সদখোয়, ততর্ো লে লনষু্ঠর হোজট? 
  
েোথো নোল়ে লর্ে। –হযোাঁ লঠে ততর্োই। সেোন ফোাঁলে সনই লিলির লনবটোচলন। 
  
তোই েলদ  লতয হয়, তোহলল েযোলেন ও হোলজটর েলেয সতো সেোন ফোরোে সনই। আলে 
প্রশ্ন েলর–আজ  েুদ্রতীলর সে খুন হলয়লে, স   ম্বলন্ধ লেেু পল়েলেন খবলরর েো লজ? 
  
স ই রেেই সেন  োন্ধয েো লজ সদখলোে। এ প্রশ্ন হঠোৎ? 
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েৃত বযলক্ত আেোর পোর্টনোর। আেোর েলন হলে েলয়েলদন আল  লিলি তোলে সিলে 
পোঠোন। আপলন তোলে সদলখ থোেলবন হয়লতো। 
  
লিলি সিলে পোলঠলয়লেললন? উৎ োলহত হলয় লর্ে বলল–তোহলল সদলখলে হয়লতো। এ 
 প্তোলহর সবলশর ভো  আলে স র্–এ লিউলর্ েলরলে। তোলে সেেন সদখলত? 
  
আলে লনখুাঁত বণটনো লদই ল লির! জোলন েলদ ল লিলে লর্ে সদলখ তোহলল ভুললবনো। আেোর 
েোরণো লেলল েোয়। লিগুণ উৎ োলহ স  সফলর্ পল়ে–হো, হযোাঁ, লচনলত সপলরলে তোলে। লম্বো 
চও়েো লোল চুল–সলো োর পথ সেল়ে সদয় তোলে, আলে ফর্লের  োেলন তখন তোর নোে 
লজলজ্ঞ  েলরলন। 
  
তোলে সদলখলেন, এেথো স্বীেোর েরলত পোরলবন? েরুন, েলদ আপনোলে  োক্ষী লদলত হয় 
সেোলর্ট? 
  
সশষ েদরু্েু  লোেঃেরণ েলর বলল স –আলবোৎ স্বীেোর েরলবো।  ত েিলবোর 
এল লেললন। 
  
এই–ই েলথি।  োল়ের েথোয় লচত্রর্ো আরও স্পি হয়। তোহলল লঠেই েলরলে। লিলির 
 োলথ জযোে ল লি সদখো েরলত ল লয়লেল। লেন্তু সেন? 
  
সেৌতূহলী দৃলি লনলয় প্রশ্ন েলর লর্ে–আপলন বলললন, খুন হলয়লেন! 
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–হযোাঁ, পুললশ ভোবলে সেোন ঠ বোজ সেলয়র পোিোয় পল়ে প্রোণ হোলরলয়লেল। হলত পোলর। 
উলন বড্ড সবশী পেে েরলতন সেলয়লদর। 
  
পুললল র েোলে স লেললন? 
  
–হযোাঁ। েযোলেন েযোলচন সলোের্ো সেন সেেন। তোই নো? 
  
–েো বলললেন। ক্কলচৎলিলির  োলথ সদখো েরলত আল ন। বেলর অ্ন্ততঃেলর চোলরে। 
লিলির ঝুর্ ঝোলেলো  োেলোন সবোেহয়। শুনলল অ্বোে হলবন, রোলত েত নোইর্ ক্লোব ও 
সবশযোলয়গুললো সখোলো থোলে। েযোলচন পলরোক্ষভোলব স গুললোর সদখভোল েলরন। 
  
–এ লবর লে  ম্পেট লিলির  োলথ? 
  
–আলর। এ শহলরর অ্লেেোংশই তোর সেনো। এ ব েোরো চোলোয় লিলি সতো তোলদর েোলে 
 রো লর র্োেো লনলত পোলরন নো, তোই ভো়েো আদোয় েলরন পলরোক্ষভোলব। েযোলচনলে তোর 
দরেোর। 
  
–লতলন লববোলহত। নো? 
  
–সে? লিলি? েদুর জোলন, লবলয় েলরলেললন চোরবোর। তোর সবলশও হলত পোলর। লব্রলজৎ 
বদ তোর বতটেোন স্ত্রী। তোাঁলে েখলনো সদখলেন? প্রোক্তন লফল্মেোর। 
  
–এেবোর।  লতয, সদখোর েত। 
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–এখলনো তোই। তলব তোর  তীলনর সেলয়লে লতলন দু–সচোলখ সদখলত পোলরন নো। আলে দু 
এেবোর সদলখলে সেলয়লে। ওহ, সচোখ জুল়েলয় েোয়। 
  
–লতলন লে বোল়েলতই থোলেন? 
  
নো। আল  লেললন। ঘরর্ো সেউই এখন বযবহোর েলরন নো। েখনই বুল়েো লিলি সেোন 
পোলর্ট সদন, সেলয় ে টর্ই  বোর দৃলি আেষটণ েলর। আর  ম্মো লব্রলজৎবোইলর থোলেন। 
অ্ন্ধেোলর, ঠোণ্ডোয়, সলোেচকু্ষর আ়েোলল। লব্রলজৎে টলর্র বলনবনো সনই। প্রোয়ই ঝ ়েো হত 
বলল, লজলন পত্র লনলয় ে টর্ চলল েোন। ফ্রোঙ্কললন বুললভোলিটর এে ফ্ল্যোলর্ থোলেন। স ই 
সথলে সেলয়লে হোলরলয়লে বোপ। আলেও সদখলত পোইলন তোলে আর। লিলির েত লব্রলজৎ 
শুেুই সবদনো লদলয়লে আেোলদর। লচর অ্ ুখী,  বটদো প্রলোপ বেলেন,  োরোলদন ঘুলেোেন, 
 োরোরোত লবলনদ্র েোর্োলেন। 
  
লর্ে বলল েোয় লেঃ লিলির  োলথ সথলে সেউই  ুখীনয়।  বটক্ষণ র্োেোর জনয স্বোেীর 
বযস্ততো বরদোস্ত েরলব সেোন স্ত্রী? 
  
উলিখলেো য সেোলনো ঘর্নো? 
  
লেল ল র বতটেোন সপ্রলেে ঝোে়েো চুললর নোদু  নুদু  েুবে জযোেুই  লফ্র লব। সফ্রঞ্চ ও 
েোনোিোর লেে রক্ত তোর শরীলর। 
  
 হ ো সখয়োল েলর আেোলদর সর্লবললর লদলে সে সেন এল লয় আ লে। েুহূলতটর জনয 
ভোলব হয়লতো.ওলয়র্োর। খোবোর আনলে। জোনলোর লদলে তোেোই আর তখনই ফোল্টলনর 
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শ্বো  র্োনোর শব্দ। সদলখ, সর্লবললর  োেলন দোাঁল়েলয় হোজট। আেোর লদলে দৃলি। তোর সপেলন 
অ্েটবৃেোেোর েলর দোাঁল়েলয় চোরজন লম্বো চও়েো, ভয়ঙ্কর গুণ্ডো েরলনর সলোে। বন্ধ আেোর 
পোলোবোর পথ। হোলজটর কু্ষলদ কু্ষলদ সচোলখ লহংরতো। আেোর লশরদোাঁ়েো সবলয় নোেললো 
লহেশীতল প্রবোহ। 
  
হঠোৎ স্তব্ধ হল গুঞ্জন।  বের্ো েোথো ঘুলর স ল।  বোর দৃলি শুেু আেোর লদলে লনবদ্ধ। 
 িীন অ্বস্থ্ো। আেোর আর হোলজটর েোলঝ সর্লবল। আেোর সচয়োলরর সপেলন সদওয়োল। 
স োলেোললর  ন্ধ সপলয় অ্লনলেই লনঃশলব্দ সরিুলরন্ট সেল়ে প্রস্থ্োলনর পলথ। সেোট্ট সর্লবল 
 োেলন। হোলজটর সপেলন সেোন সদওয়োল সনই। সচোলখ পল়ে, ঘলরর সেোলণ এে দীঘটেোয় 
লনলগ্রো। বোর–এর লপেন লদে সথলে  োেলন এল  দোাঁ়েোয়। সজো লুইল র েত সচহোরো। 
চও়েো সঠোাঁলর্ েদ্ম ক্ষেোর হোল । লক্ষপ্র পোলয় স ই চোর  োেলরদ দরজো সপলরলয় হোলজটর 
পোলশ এল  দোাঁ়েোয়। 
  
সর্লবললর সেোণো েলর আলে আত্মরক্ষোর ভলিলত দোাঁল়েলয় আলে। নরে স্বলর লনলগ্রো বলল–
বস্, এখোলন স োলেোল েরলবন নো। েলদ আপনোলদর দুজলনর েলেয সেোলনো সবোঝোপ়েোর 
দরেোর থোলে, বোইলর ল লয় েরুন। 
  
েোথো ঘুলরলয় হোজট লনলগ্রোর লদলে তোেোয়। সচোলখ  োেোনয লবদুযৎ। েোরলপোেো েলন হয় 
লনলগ্রোলর্লে। তল়েৎ হোলজটর িোন েুলি েুলর্ সেলত সদখোলোে। লনলগ্রোর েুলখ আঘোত হোলন। 
প্রথলে র্লল লপলেলয় েোয় স । তোরপর হোত–পো েুল়ে লুলর্লয় পল়ে। 
  
সচোলখর লনলেলষ ঘলর্ েোয়  ব। 
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সর্লবললর দুই সেোণো েলর েুাঁল়ে লদই আলে। দুজন গুণ্ডো  লেত হোজট পল়ে েোয়। আলে 
লোলফলয় উলঠ সচয়োর তুলল লনই। চিোেোলর সঘোরোই েোথোর ওপর তুলল জোয় ো ফোাঁেো হয়। 
সবলরলয় েোবোর পথ পোই আলে। লর্ে এের্ো সচয়োর তুলললে। েোলের এের্ো গুণ্ডোর েোথোয় 
 লজোলর বল লয় সদয়। দ়েোে েলর পল়ে েোয় গুণ্ডোর্ো। ওলদলে ষণ্ডো েোেটো সলোে দরজো 
আর্লে দোাঁল়েলয়। তোর েলেয এেজন লনলগ্রো। হোজট ও তোর লন  ো লরদ েল়েলয় লেলর্লয় 
দোাঁল়েলয়। হোলজটর েোথোয় সেলর সচয়োরর্ো সভলিলে। লোলঠর েত সচয়োলরর দুলর্ো পোয়ো আেোর 
হোলত। এগুললো পশুর েত অ্লতেোয় হোলজটর লবরুলদ্ধ সনহোতই ন ণয। 
  
দোাঁত লে়েলে়ে েলর হোজট। তোর উদযত িোন হোত আঘোত েরোর আল ই আলে লোলফলয় 
েোলে চলল আল । েুলখর েোঝোেোলঝ ঘুলষ চোলোই। জির হলয়লে ঘুলষর্ো। েোথো র্োল খোয় 
হোলজটর। স   ুলেোল  পোলোবোর জনয পো বো়েোই। অ্েস্মোৎ প্রবল বোাঁ হোলতর েোক্কোয় লফলর 
আল  সফর হোলজটর েোলে। হোলজটর এে  ো লরলদর েোে সথলে এল েোরর্ো। 
  
চলেলত হোলজটর সেোের জল়েলয় েলর আলে। তোর এের্ো হোত েোাঁলে তুলল লনলয়, অ্লেটে 
ঘুলর, শূলনয তুলল েুাঁল়ে লদই। আেোর েোথোর ওপর লদলয় তোর শরীর রলের্  লতলত 
েোলর্লত আেল়ে পল়ে।  োরো বোল়ে সোঁলপ ওলঠ। 
  
ঘো়ে ঘুলরলয় ফোল্টনলে খুাঁলজ। স  সদওয়োলল সঠ  লদলয় দোাঁল়েলয় আলে। রুেোলল েুখ েোেো। 
েনুই সথলে হোতর্ো ঝুললে। তোর অ্পর বোহু আেষটণ েলর বলল বোইলর েোই, চলুন। 
  
হোলজটর এে চযোলো পথ আর্লে দোাঁ়েোয়। আেোর েোথো লক্ষয েলর েুলর্ আল । 
তল়েৎ লতলত েোথো ঘুলরলয় পোাঁজলর প্রচণ্ড সজোলর এে ঘুলষ চোলোই। স ই লি লোলথ েষোই 
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পো লক্ষয েলর। তোরপর স লদলে নো তোলেলয় লর্েলে সেোনরেলে সর্লন লনলয় সদৌ়েই 
সবরুবোর পলথর লদলে। 
  
বোইলর এল ও লনসৃ্কলত সনই।  োেলন  ঙ্কীণ; দীঘট সজলর্। উজ্জ্বল আললোয় ঝলেল েরলে। 
সশষ প্রোলন্ত আললোলেত পোলেটং সজোন। 
  
লর্ে ভীষণ জখে। জ্ঞোন হোরোবোর েত অ্বস্থ্ো। আর েলয়ে স লেলন্ডর েলেয হোজট দলবল 
 হ হোলজর হলব। 
  
লর্ে স োিোলত থোলে–সেল়ে লদন, এে পোও আর সেলত পোরলে নো। আপলন পোলোন ওরো 
েরোর আল । ওর এের্ো হোত আেোর েোথো ঘুলরলয় েোাঁলে রোলখ। প্রোয় সর্লন লহাঁচল়ে লনলয় 
সেলত থোলে পোলেটং সজোলনর লদলে। হোজট েুলর্ আ লে সজলর্লত। আলে লর্েলে বলল 
সদৌল়েোন, ওলদর আলে আর্েোলে। 
  
লর্েলে েো়েলত স  আপ্রোণ সদৌ়েোয়। ততক্ষলণ হোজট আেোর েুলখোেুলখ। আেোর পোলশ 
ঘুরলত থোলে েুলষ্ঠ সেোদ্ধোর ভলিলত। সেন লশেোলরর ওপর ঝোপোলনোর আল  বোলঘর  তেট 
ভলি। 
  
আলে স্থ্োন বদলোই। এেনভোলব দোাঁ়েোই েোলত েোথোয় ওপর লদলয় আললো এল  লোল  
হোলজটর সচোলখ। েন্ধ েরলে তোর রো ী সচোখদুলর্ো। আলে েোথো ঠোণ্ডো রোলখ। 
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খযোপো বোই লনর েত ঘুলষ বোল লয় সতল়ে আল  স । আলে অ্ল্প  লর দোাঁল়েলয় অ্বযথট ঘুলষ 
চোলোই তোর েুলখ। হোলজটর েোথোর্ো সপেন লদলে র্োল খোয়।  ুলেো  বুলঝ িোইলন ঘুলর 
লিতীয় আঘোত েলর  োয়। 
  
আচেেো অ্নুভব েলর আেোর বোাঁলদলে সেন হোতুল়ের ঘো পলর। 
  
 লপেু হলর্ েোই দু–পো। হোজট এল লয় আল । এবোর এে লোলথ, স  লের্লে পল়ে। লপেু 
লফলর সদলখ লর্েলে সদখো েোলে নো আর। এই  ুলেো , এবোর পোলোই। এে সদৌল়ে পোলেটং 
সজোন–এ আ লত েোলন আল  ভোরী েলের িোে–এই ব্রোন্ডন, এলদলে আ ুন। 
  
সদলখ  োল়ের েলেয লর্ে বল  আলে।  োেলনর ল লর্ উলঠ  োল়ে সেল়ে লদই। সপেলন, েোত্র 
েুল়ে  জ দূলর রোল  ফুাঁ লে হোজট। পোলেটং অ্ঞ্চল সেল়ে দুরন্ত সবল   োল়ে সেোর্োই। দু–
পোলশ  ুদৃশয  োেপোলো, নুল়ে লবেোলনো পথ স লে ব়ে রোস্তোয়। প্রেোন  ়েলে পল়ে  োল়ের 
 লত বোল়েলয় লদই। পোাঁচ লেলনলর্র েোথোয় প্রোলথটত হো পোতোললর দরজোয়  োল়ে থোেোই। 
 োল়ে সথলে সনলে লর্ে বলল–এবোর সেলত পোরলবো লনলজ। আলে সবোেো, সপলর্ েথো 
থোলেনো।  ব খুলল বলললে েোপনোলে। 
  
–আলে দুঃলখত। আপনোলে এরেে পোলর্ট সদবোর জনয িোলেলন। লবশ্বো  েরুন। আেরো 
সে  েরলত পোলর হোলজটর লবরুলদ্ধ।  োক্ষী আলে অ্লনে। 
  
–সের হলয়লে। আলে আর সনই এ লব। থোেলল লবপলদ প়েব। েোলই েোলপের লনলয় 
চলল েোলবো এ শহর সেল়ে। বহুৎ লশক্ষো হলয়লে। আর নো। 
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অ্ হয েন্ত্রণোয় নজ। লর্ে ফোল্টন এেোলজটলন্স ওয়োলিট েুলে েোয়। আলে  োল়েলত উলঠ 
সহোলর্লল েরলত থোলে। 
  
সহোলর্লল লফলর স্নোন সশলষ লবেোনোয় শুলোে। েলন প়েল, রোলতর খোবোর খোওয়ো হয়লন। 
ক্লোন্ত কু্ষেোতট লো লে। 
  
রুে  োলভট লে  যোন্ডউইচ, েোখন রুলর্ ও বরফ শীতল এে পোাঁইর্ লবয়োলরর অ্িটোর 
লদলোে। 
  
 শুলয় শুলয় ভোবলে  োরোলদলনর েেটেোলণ্ডর েথো। জোলন, বোলঘর গুহোয় পো লদলয়লে। জোলন 
নো ততক্ষণ লনজ অ্লস্তত্ব বজোয় রোখলত পোরব। তোেো়েো হোজটলে েোয়দো েরললও 
েযোলেলনর  োলথ লে এাঁলর্ উঠলবো? সে সেোন লেথযো চোলজট লেআলপ ভলর সদলব। 
  
এভোলব লচন্তো েরলত েরলত উলঠ, ে টলর্র সফোন নম্বর খুাঁলজ সর্লললফোন িোইলরটরী খুলল। 
ফ্রোঙ্কললন বুললভোলিট ফ্ল্যোর্ তোর। এইলতো সপলয়লে। ব়ে হরলফ সলখো ফ্রোলঙ্কন আেট । 
  
দরজোয় েরোঘোলতর শব্দ শুলন দরজো খুলল। ওলয়র্োর উপলস্থ্ত খোবোর লনলয়। 
  
খোবোর সশষ েলর ল  োলরর্ েরোই। তোরপর সহোলর্ললর পযোি সথলে েো জ লোঁল়ে জযোলের 
স্ত্রীলে লচলঠ ললখলত বল ।  োল়ে দশর্োয় লচলঠ সলখো সশষ হয়। লচলঠলত আলে তোলে স্বোেী 
হোরোলনোর জনয ক্ষলতপূরণবোবদ এেেোলীন সেোর্ো র্োেো সদবোর প্রলতশ্রুলত লদলয়লে। জোলন, 
এ লনলয় দীঘটলদন তেটোতলেট েলর লবশ্রীভোলব সশলষ ভোলরেে আদোয় েরলবন। আেোলে 
েখলনোই পেে েরলতন নো লতলন। েোই লদই, লতলন খুশী হলবন নো। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদটি আর অ্যাফ্রেড । জেমস জেডদি জেে  

58 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
েো জর্ো খোলে ভলর লঠেোনো লললখ সড্রল ং সর্লবললর ওপলর রোলখ আ োেীেোললর িোলে 
সদব বলল। জযোলের লজলনষপত্র আেোর ঘলর সেউ উাঁই েলর সরলখলে। সেৌতূহলবশতঃ 
জযোলের  ুর্লে গুললোয় এেবোর সচোখ বুলললয় লনই েোলত আপলেের লেেু নো থোলে। েো 
সপলয় জযোলের স্ত্রী হতোশ বো দুঃলখত হয়। 
  
েলয়ের্ো ফলর্োগ্রোফ ও লচলঠ পোই েো প্রেোণ েলর  ত েলয়ে বের েলর জযোে স্ত্রীলে 
ঠেোলেল। স ই েলব ও সপ্রেপত্রগুললো সনোংরো সফলোর বোলক্স সফলল লদই। 
  
তন্নতন্ন েলর খুাঁলজও আর লেেু সপলোে নো।  ুযর্লেল র স োপন খোলপ হোত রোখলত উলঠ 
এল এেলর্ েযোচ–সফোল্ডোর। নোইর্ক্লোব ও সরিুলরলন্ট এগুললো সদয় বলল সেোথোয় সেন 
লবজ্ঞোপন সদলখলেলোে। েোললচ লোল ল লে সেো়েো েযোচ–সফোল্ডোলরর ওপর স োনোলল হরলফ 
সলখো দয েো লেলর্য়োর ক্লোব ও তোর সফোন নম্বর। 
  
দুআিুললর ফোাঁলে সদশলোই বোলক্সর েত েযোচ–সফোল্ডোর লনলয় লিলর্েলর্ভ গ্রীভল র েথো 
েলন পল়ে–এই শহলরর  বলচলয় লবেশোলীলদর ক্লোব। লে েলর এই সফোল্ডোর সপল জযোে? 
স লে স লেল ঐ ক্লোলব? তোলে েতর্ো জোলন, বযব োলয়ে েোরণ েো়েো ব়েললোেলদর ক্লোলব 
স  েোলব নো। 
  
 সফোল্ডোর সপলয় সেন েোলর্ সপলোে পোলয়র লনলচ। এেরু্ লচন্তো েলর, ঘর সেল়ে এলললভর্র 
েলর লনলচ ললবলত নোলব। 
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গ্রীভ  েোলে লপলঠ আলে লেনো সখোাঁজ লনই লরল পশলন। ক্লোেট জোনোয়–এইেোত্র তোর 
অ্লফল  স ললন। লনলচর ঘলর, িোনলদলে চলল েোন। আপনোর লে অ্যোেল লিন্ট হলয়লে? 
  
–ওহ এই সচোখ, নো। ওলয়র্োরলে  যোন্ডউইচ পোঠোলত বললত, স  খোবোর েুাঁল়ে সেলরলেল। 
তোই নো, স জনয েলন লেেু েলরলন। আলে এেরলনর বযবহোর সপলত অ্ভযস্ত। 
  
ক্লোেট সতো েথো শুলন হোাঁ। আর আলে স োজো অ্লফল । সখোলো দরজোয় পো লদলতই নজর 
পল়ে নোলতদীঘট ঘলর সেোট্ট সর্লবলল গ্রীভ  বল  আলে। 
  
–আপনোর েুলখর সচহোরো সেউ বদলল লদলয়লে সদখলে। উৎ ুেভোলব বলল গ্রীভ । 
  
–হযোাঁ। েযোচ সফোল্ডোরর্ো সর্লবলল েুাঁল়ে লদই চেলে ওলঠ গ্রীভ । –এর্ো এল সেোলত্থলে? 
  
–ল লির  ুযর্লে  সথলে। 
  
বোলজ সরলখ বললত পোলর। েখনই স খোলন েোনলন উলন। উলন স ই সেণীর সলোে নন। 
তোর অ্ত পয় ো বো খুলর্র সজোর লেল নো সে স খোলন প্রলবশোলেেোর পোলবন। 
  
–সেউ লনলয় স লেল হয়লতো, স র্ো  ম্ভব সতো। 
  
হলত পোলর। এেজন  ভযবো সেম্বোরতোর পেলের সলোেলেক্লোলবআনলত পোলরন। তলবঅ্নয 
সেম্বোররো তোলে সেোন েোরলণ অ্পেে বো আপলে েরলল স   লভযর  দ যপদ বোলতল 
হলয় েোলব। 
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জযোে হয়লতো এর্ো েুল়েলয় সপলয়লেললন। 
  
–শুনুন েোরো ঐ েো লেলর্য়োর ক্লোলব েোন, তোরো েখলনোই লনলজলদর চোপোেললর েত আিুল 
সক্লদোক্ত েরলবন নো এরেে েযোচ সফোল্ডোর েুাঁলয়। ভয় পোলবন ওাঁরো। লনঘটোৎ–এ লজলন  
রোস্তোয় পল়ে লেল। লবস্তর জীবোণু সলল  আলে। তলব আেোর েো েলন হলে সেউ ঐ ক্লোলব 
সেলতন তো প্রেোণ েরলত জযোেলে  োলথ লনলয় স লেললন, হয়লতো বযোপোরর্ো সরফ বোলজ 
রোখোর সখলো। 
  
–সেম্বোরলদর ললে সেোথোয় স লল সপলত পোলর? গ্রীভল র েুলখ বুলদ্ধদীপ্ত হোল । েোাঁপোলিটর 
আ়েোল সথলে অ্লবেল এই রেে এের্ো সেোর্ বই সবর েলর বলললন–সহোলর্ল লরজোৎ 
েোজোর এেলর্ সহোলর্ল সথলে এর্ো সপলয়লে। সরলখ লদলয়লে সেোনলদন েোলজ লো লব 
সভলব। েলদও দুবের আল র সির্ সলখো আলে। 
  
বইর্ো অ্লবেল েযোচবলক্সর েত। লোল–জল ল লের ওপর স োনোলী হরলফ সলখো ক্লোলবর 
নোে, সফোন নম্বর। –এর্ো পলর সফরৎ সদলবো। েনযবোদ বলল, পলের্ বই ও েযোচ সফোল্ডোর 
পলেলর্ রোলখ। 
  
–সে এই পোপ আপনোর ঘোল়ে চোলপলয়লে? 
  
েোলরোর দরেোর সনই জোনোর। বলল, সবলরলয় আল । লোউলঞ্জ সেলত সেলত বই–এর পোতো 
ওল্টোই। পোাঁচশ জন  লভযর নোেেোে সলখো। তোর েলেয আেোর েোলে চোরলশো  োতোনিই 
জন অ্থটহীন। বোলে লতনজন… লেল   লব্রলজৎ লিলি, লেঃ জযোেুই  লফ্রলব এবং লেস্ ে টর্ 
লিলি। 
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েোথোর েলেয অ্ ংখয লঝাঁলঝর িোে। তোর েলেয হঠোৎ লবদুযৎ ঝললে ওলঠ। েোল লনলয় েুলল 
েোলেল। তোলে সিলে বলল–ও ভোই, ফ্রোঙ্কললন অ্যোলভলনউ সেোথোয় বললত পোলরন? 
  
–িোন লদলে ল লয় লিতীয় রোস্তো েরুন। তোরপর বোাঁলদলে প্রথে ল  নযোললর পোলশর রোস্তো। 
  
েনযবোদ জোলনলয়, লনলজর  োল়ের লদলে এল োই। 
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োঙ্কদিন অ্যাপািটফ্রমন্ি 
০৪. 
  
েোলদর েোল ে সরোজ োর চোর অ্লঙ্কর ওপর, সেবল তোলদর জনয ফ্রোঙ্কললন অ্যোপোর্টলেন্ট। 
 েোলজর ওপর তলোর েনেুলবরলদর লত্রশলর্র সবলশ ফ্ল্যোর্ আলে এই ব্ললে। ল লভোর লরথ 
ও সরোল রলয়ল র েোঝ লদলয় েুর্লে আেোর  োল়ে। পোলেটং সজোলন  োল়ে সরলখ পো রোলখ 
সভতলর। লরভললভং দরজো। ওে েোলঠর ললব। 
  
খোলনে দূলর লরল পশলনর সিলক্সর লপেলন এে লম্বো ভদ্রললোে দোাঁল়েলয় রলয়লে। েোলে 
ল লয় বনু্ধলত্বর হোল  েল়েলয় বলল–লেস্ লিলি আলেন? 
  
সনের্োই নো়েোচো়েো েরলত েরলত আেোলে আপোদেস্তে লনরীক্ষণ েলর প্রশ্ন েলব স –
আপনোলে লে সিলেলে লে  লিলি? 
  
নো। দয়ো েলর তোলে বললবন, আলে তোর বোবোর  োলথ এই েোত্র সদখো েলর এল লে। দু 
এের্ো েথো তোর  োলথ বললত চোই। আেোর নোে ললউ ব্রোন্ডন। 
  
লনখোদ স োনোর ও সে ো লরেওয়োলচ সচোখ সরলখ স  বলল তোলে িোেোর  েয় সপলরলয় 
স লে। 
  
–শুনুন েশোই, লে  লিলিলে খবর লদন, তোলেই ল দ্ধোন্ত লনলত লদন। 
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সলোের্োর সচোলখ শঙ্কো। স  সচলয় থোলে খোলনে। তোরপর েোউন্টোলরর লপেলনর ঘলর ল লয় 
সেোলে। 
  
পযোলের্ খুলল সঠোাঁলর্ ল  োলরর্ রোলখ। লেলনর্ দুই পলর, স  হোল  েুলখ সফলর। বলল 
লতনতলো,  োতনম্বর ফ্ল্যোর্। 
  
স্বয়ংলিয় এলললভর্র সপৌঁলে সদয় আেোলে লতনতলোয়।  োত নম্বর ফ্ল্যোলর্র েললং সবলল 
হোত রোলখ। সভতর সথলে সভল  আল  সেো োলর্টর ল ম্ফলন। স ৌেয সচহোরোর েেয বয়স্কো 
রেণী দরজো সখোলল। পরলণ ল লের সপোষোে ও  োদো অ্যোপ্রন। 
  
েলহলোর প্রশ্ন–লেেোর ব্রোন্ডন? 
  
–হযোাঁ। সেোট্ট হল সপলরলয় সেলত সেলত আলে রু্লপ লদই েলহলোর সহপোজলত। চেৎেোর 
 ুদৃশয হল। লিম্বোেৃলত সর্লবলল রুলপোর পোলত্র, অ্লেটি ফুর্লে। েেটচোরীনী েলহলো দরজো 
খুলল লেঃ ব্রোন্ডন বলল এেেোলর  লর দোাঁ়েোয়। আলে ঘলর েুলে। 
  
েস্ত লোউঞ্জ। ঘর, আ বোব আর পদটোর রং  োদো। এেন লে,  লদ আাঁর্ো সচয়োরগুললোও 
 োদো চোে়েোর। সেলঝর েোলপটর্ ও লে  লিলির সপোষোে  োদো। লবরোর্ সরলিও গ্রোলের 
পোলশ লতলন দোাঁল়েলয় আলেন। সচোখ আেোর লদলে। লিে, সবশ লম্বো, েূ র স োনোলী চুল 
সরশে সেোেল। লচরন্তলনর বহতো েোরোয় লে অ্পোলথটব স ৌেেট। ফুর্ন্ত ফুললর সশোভো তোর 
সচোলখ। উন্নত স্তন, দীঘল দুলর্ পো, লনতম্ব সেন তোনপুরো। দুলেল শরীরর্ো সেলেলে  োন্ধয 
 োউন।  লোয় হীলর বোলনো েোলোলর্ সবোেহয় লনলজর বযোঙ্ক বযোললন্স লেেু খল লয় লেঃ লিলি 
উপহোর লদলয়লেললন সেলয়র এেুশতে জমলদলন। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদটি আর অ্যাফ্রেড । জেমস জেডদি জেে  

64 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
 েনুই েোেো গ্লোভ  সেলেলে দুই হোত। েলনবলন্ধ হীরে খলচত েযোলর্নোে ঘল়ে। গ্লোভল র 
ওপর সেোট্ট অ্নোলেেোয় রক্ত রুলবর স োনোর আংলর্। তোর শরীলরর প্রলতলর্ ত্বে সেন 
সঘোষণো েলর লতলন সেোলর্পলত ঘলরর সেলয়। এবোর বুঝলোে, লেল   ও লে  লিলির িন্দ্ব 
সেোথোয়। 
  
আলে েুেোজল়েত স্বলর বললোে–অ্ েলয় আপনোলে লবরক্ত েরোর জনয দুঃলখত লেস্ 
লিলি। লবষয়র্ো খুব জরুরী বললই েি লদলোে। 
  
অ্সু্ফর্ হোল  তোর সচোলখ। স  হোল  নো আন্তলরেতোর নো বনু্ধলত্বর। শুেু স ৌজনযলবোে। তোর 
সবলশ নয়, েেও নয়। 
  
–বোবোর  লি লে েথো হলয়লে আপনোর? 
  
–নো েোলন,  লতয বললত লে, আপনোর বোবোর নোে নো েরলল আেোর েলন হলয়লেল আপলন 
সদখো েরলবন নো। েোর এনলেোয়োরী এলজলন্সর প্রেোন আলে। আশো েলর আেোয়  োহোেয 
েরলত আপলন রোলজ হলবন। 
  
তোর েোলন–আ–আপলন প্রোইলভর্ স োলয়েো? তোর েুলঞ্চত। লচন্তোর সরখো েপোলল। তবু দু–
সচোলখ স ৌেলেটর েোললো সেলঘর সখলো। 
  
–লঠে েলরলেন। অ্প্রস্তুত সহল  বলল–আলে ল়েলে এের্ো সে  লনলয়। লে  লিলি আেোয় 
আপলন  োহোেয েরলত পোলরন। 
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 োহোেয! আপনোলে? লে বললত চোইলেন আপলন। সেন  োহোেয েরব আলে। 
  
–সেোন েোরণ সনই। তবু লেেু সলোে েোপটণয েলরন নো অ্পরলে  োহোেয েরলত।  
  
বললবযোপোরর্ো খুলল বললল আপলন উৎ োলহত হলবন।  োেোনয ইতস্ততঃ েলর এের্ো 
সচয়োলর বল ন লতলন–লঠে আলে বলুন। ঐ সচয়োলর ব লত পোলরন আপলন। 
  
লবপরীত সচয়োলর বল  শুরু েলর আেোলদর অ্লফ   োনফ্রোন্সল  লেো সথলে আেোর 
পোর্টনোর লেঃ ল লি সর্লললফোলন এের্ো েোলজর লনলদটশ সপলয় এখোলন আল ন লদন পোাঁলচে 
আল । লেলন সফোন েলরলেললন, লতলন নোে জোনোনলন আেোলদর অ্পোলরর্রলে। স   েয় 
আলেও উপলস্থ্ত লেলোে নো। সে সিলে পোলঠলয়লেননো জোলনলয়ই ল লি অ্লফ  সেল়ে 
আল ন। লেন্তু তোর ব্ললর্ং সপপোলর আপনোর বোবোর নোে লললখ সরলখ এল লেন। এরপর 
লতলন সেবল েোরফত আেোয় এখোলন আ লত সললখন। আলে এল  সপৌঁেই  েোলল। আল  
সথলেই ল লি সহোলর্লল অ্নয রুে বুে েলরলেললন। এল  শুলন, লতলন সবলরলয় স লেন। 
লেেুক্ষণ পলর তোলে  নোক্ত েরোর জনয পুললশ আেোয় লনলয় েোয়।  েুদ্রতীলর এে 
স্নোলনর সেলবলন লতলন খুন হলয়লেন। 
  
–সেন? লে  লিলির সচোখ লবস্ফোলরতও হো হো,  োন্ধয েো লজ সদলখলে–আলে লঠে বুঝলত 
পোরলে নো–লতলনই আপনোর পোর্টনোর? 
  
–হযোাঁ। 
  
–আপলন বললেন, তোর ব্লর্োলর আেোর বোবোর নোে লললখ সরলখলেন। সেন লললখলেললন? 
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–জোলন নো, তোলে সিলে পোলঠলয়লেললন লেনো আপনোর বোবো। 
  
 রক্তরুলব লনলয় নো়েোচো়েো েরলত েরলত লে  লিলি বললন বোবো িোেলবন নো। েলদ 
সতেন দরেোর হত, লতলন তোর স লির্োলরলে বযবস্থ্ো েরলত বললতন। 
  
–এ লবর  োলথ আেোর লে  ম্পেট? আর েলয়ে লেলনলর্র জনয আেোলে এেরু্ সবলরোলত 
হলব। 
  
–আজ দুপুলর আপনোর বোবোর  োলথ সদখো েলরলেলোে। প্রশ্ন েলরলেলোে, লতলন ভো়েো 
েলরলেললন লেনো ল লিলে। লতলন বলললেন েলরনলন। এবং সক্ষলপ ল লয় হোজট নোেে 
এেজনলে সিলে আেোর ওপর নজর রোখলত বলললেন। 
  
লে েুশলেল, আেোর  লি এ লবর লে  ম্পেট বুঝলত পোরলে নো। ক্ষেো েরুন, আেোলে 
এবোর উঠলত হয়… 
  
আলে উলঠ দোাঁ়েোই…ল লির  লতলবলে অ্নুেোন েরোর সচিো েরলে। েলন হলে, ল লি 
েো লেলর্য়োর ক্লোলব স লেললন। েোর  োলথ স লেললন, স র্োই প্রশ্ন। আপলন লে সেম্বোর ঐ 
ক্লোলবর? আপলন েলদ স খোলন সেোেোর বযবস্থ্ো েলর সদন, তোহলল আলে লেেু সখোাঁজখবর 
লনলত পোলর! েোলন তদলন্তর জনয… 
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লে  লিলি এত অ্বোে সেন আলে চোাঁলদ পো লদলত চোইলে–অ্ ম্ভব বযোপোর। এেরলনর 
ইেো নো থোেললও, েরুন েলদ আপনোলে আলে ক্লোলব লনলয়ও েোই, সেোলনো সেম্বোরই 
আপনোর লজজ্ঞো োবোদ েরোর্ো পেে েরলবন নো। 
  
–আলে আপনোর  লি সতো েোলবো। শুলনলে স খোলন দোরুণ ব়েললোলের লভ়ে। েলদ আপলন 
লজজ্ঞো োবোদ েলরন আেোর হলয়। 
  
–আ’ে  লর লেেোর ব্রোন্ডন। তো এলক্কবোলরই অ্ ম্ভব। এখন বললত বোেয হলে আপলন 
চলল েোন। 
  
লে  লিলি সবল বোজোন। েেযবয়স্কো পলরচোলরেো েুেলতই বললন–অ্যোই সর্ ো, এখন 
লেেোর ব্রোন্ডন েোলেন। 
  
পলরচোলরেোর হোত সথলে রু্লপ লনলয় আলে ঘর সেল়ে েলরলিোলর রোলখ। 
  
এলললভর্লর নোেলত নোেলত েলন হল, ে টর্ জোলন তোর বোবো ল লিলে সেন ভো়েো 
েলরলেললন। অ্থটোৎ এর্ো পোলরবোলরে বযোপোর। এ বযোপোলর লেল   লিলির বয়লফ্রন্ড 
জযোেুই  লফ্র লবর  োলথ েথো বলো দরেোর। 
  
এখন েোত্র এ োলরোর্ো দশ। সহোলর্লল এত তো়েোতোল়ে লফরলবো?  োল়েলত উলঠ লেেুক্ষণ 
বল  রইলোে চুপচোপ। তোরপর  েুদ্রোলভেুলখ  োল়ে সেোর্োলোে। 
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লেলনর্ দলশে সলল লে  েুদ্রতীর সপৌঁেলত। অ্ লনত নোরী–পুরুষ সনলেলে  েুদ্রস্নোলন। 
বোললয়োল়ে সভলি হোাঁর্লে তীলরর লদলে। লবচ–এর স র্ বন্ধ। তোলো সদওয়ো। েোক  লনলশ্চন্ত। 
সেউ লক্ষয েরলব নো আেোয়। দূলর সদখো েোয় স্নোনোলথটলদর  োলরবদ্ধ সেলবন। পোহোরোর 
জনয র যোনলেন পুললশ সেোতলয়ন েরলত পোলরন।  েুদ্রতীর ভোলর লনঃ ি। 
  
এই স ই অ্লভশপ্ত সেলবন, দরজো সঠললোে, খুলললো নো, তোলোবন্ধ  লি ফ্ল্যো লোইর্ লেল। 
জ্বোললোে। পলের্ সথলে  রু এের্ো েীললর  জ সবর েরলোে। ে়েো ও তোলোর েলেয 
স র্ো েুলেলয় চোপ লদলতই দরজো খুলল স ল। 
  
দরজোর েোলে থোেলোে।  ন লন আাঁচ সথলে সেন তোপ ঝোপর্ো লদলে। ফ্ল্যো লোইলর্র 
তীব্র স োল আললো,  োরো ঘলর েীলর েীলর সবোলোলোে। 
  
 ঘলর দুলর্ো আ বোব। এেলর্ লিভোন, এেলর্ সর্লবল, সেখোলন ল লি েোরো েোয় স ই সেোলন 
রলক্তর েোললো েোপ েৃতুযর আলপনো এাঁলেলে। ভয় ভয় লোল । লহে হলয় আল  শরীর। 
আেোর লবপরীলত দুলর্ো দরজো। এঘর সথলে দুলর্ো ঘলরই েোওয়ো েোয়। ওরই এের্ো 
বযবহোর েলরলেল ল লি। এই সেলয়র্োর েথো ভোবলত অ্বোে লোল । সেোন বদ উলেলশয 
লে ল লিলে এখোলন এলনলেল? সেলয়লদর ফোাঁলদ পো সদবোর সেলল ল লি নয়। ল লির 
েৃতুযলত লিলির লে সেোন হোত সনই? 
  
হোত লদলয় েপোল েুলে। ভোবলত থোলে সেলয়র্োই খুনী নয়লতো? 
  
দরজো সভলজলয় েুলে।  োেলনর সড্রল ং রুলের দরজো খুলল উাঁলে লদই সভতলর। লেেু নো 
সপলয় অ্ তযো সবলরলয় এলোে। ভোবলে,  েয় নি শুেু শুেু। এবোর সদখো েোে পোলশর 
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ঘরর্ো। চলেলত অ্নুভব েলর অ্ন্ধেোর সেলবলন এেো নই আলে। স্নোযু়র েত দোাঁল়েলয় 
থোলে। েোন সপলত রই। সেবল লনলজর হৃৎলপলণ্ডর শব্দ। ফ্ল্যো লোইলর্র সবোতোলে হোত 
সলল  লনলভ েোয়। আেোলে সেলে সদয় প্র োঢ় অ্ন্ধেোর। লেেুক্ষণ েোলর্। সেোন  ো়েোশব্দ 
সনই। ভোলব, আেোয় লবভ্রোন্ত েলরলে আেোর েল্পনো। তখনই ক্ষীণ শ্বো  সফলোর শব্দ েোলন 
আল । সে সেন খুব েীলর েীলর েুখ খুলল শো  সফললে। এই স্বল্প  েলয়র েলেয অ্নয 
সেোন শব্দ হলল ঐ শলব্দ সপতোে নো। ভোল য  বেুে এলনলে  লি। দু–পো লপলেলয় 
ফ্ল্যো লোইর্ জ্বোলল। সেলঝলত আললো ে়েোয় বৃেোেোলর। আললো ঘুলরলয় সদলখ। নজলর লেেুই 
পল়ে নো। তবু ঐ ক্ষীণ শব্দ আেোয় তো়েো েলর সফলর। লিতীয় সপোষোে েো়েোর ঘলরর 
দরজোয় েৃদু চোপ লদলত খুলল েোয়। তুলল েলর ফ্ল্যো লোইর্। 
  
সেলয়লর্ বল  আলে সেলঝলত। দৃলি আেোর লদলে। পরলণ হোলেো নীল  োাঁতোর সপোষোে। 
উজ্জ্বল হলরদ্রোভ ত্বে। সচোখদুলর্ সখোলো শূনয দৃলি। বো েোাঁে সথলে বলয় স লে রলক্তর েোরো। 
চলিশ পাঁলচশ–এর সেন লনখুাঁত েলিল, েোললো  ুের েুখ। 
  
আললোর বৃলে অ্লন্তে শ্বো  েো়েলত েো়েলত অ্পলে সচলয় থোেল স । আলে দোাঁল়েলয় আলে 
পোথলরর েত।  োরো শরীর লহে হলয় স লে। হৃৎলপণ্ড লোফোলে। েুখ শুলেলয় েোলে। 
  
তোরপর খুব েীলর এেপোলশ েোৎ হলয় প়েল। লনস্পে। লস্থ্র। 
  
আলে ন়েলত পোরলে নো। ঠোয় দোাঁল়েলয় রুদ্ধশ্বোল  সচলয় রলয়লে। সেলয়লর্ েলল প়েোর েুহূলতট 
েুলর্ স লোে। লেন্তু হোয়! তখন সদরী হলয় স লে ব়ে। 
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েৃতোর লদলে তোেোলত ল লয় বরফ সখোাঁচোলনো েুলরর্ো েোলর্লত পল়ে থোেলত সদখলোে। হোতল 
েোলেলের। অ্থটোৎ সেভোলব ল লি খুন হলয়লেল স ভোলবই েুবতী খুন হলয়লে। 
  
উলঠ দোাঁ়েোই। েুলখর ঘোে রুেোলল শুলষ লনই। ঘলর অ্ হয  রে, ব়ে ঘলর পো বো়েোই। 
সবলরলয় আ লত সচোলখ পল়ে এের্ো দরজো। পোলশর সেলবলনর  োলথ েুক্ত। লপেলনর লদলে 
লখল সদওয়ো। এই লখ়েলে লদলয় খুনী সেোলে, সবলরলয় স লেল লে? হয়ত এখলনো স ই খুনী 
পোলশর ঘলর ঘোপলর্ সেলর বল  আলে আেোর েোবোর অ্লপক্ষোয়।  লির বেুে  োহ  
সজো োয়। দরজোর হোতলল হোত সরলখ সর্র পোই, দরজো বন্ধ, চোপ লদললও সখোলল নো। খুনী 
চলল েোবোর  েয় লে দরজোয় লপেন সথলে লখল লদলয় স লে লে? নোলে ঐ ঘলর খুনী 
আলে? 
  
তখনই এে আওয়োজ। লশহলরত হই।  বটনোশ! ওর্ো দূরো ত পুলললশর  োইলরন। 
  
দ্রুত ফ্ল্যো লোইর্ সনভোই। দরজোর হোতলল লনলজর হোলতর েোপ েুলে লদই রুেোল লদলয়। 
দরজোর বোইলর আল  এেলোলফ। িোন বোলে তোেোই। চতুলদটলে শূনয তীরভূলে। 
  
 োইলরলনর শব্দ আলরো তীব্র। েোলে আ লে িলে। পোে সঝোাঁলপর লদলে সেলত ল লয়ও 
লফলর আল । পুলললশর সলোে আ লে সেলবলনর লদলে। এখন ঐ সঝোলপ লুলেোলত স লল 
েরো পল়ে েোলবো লনঘটোৎ। 
  
অ্ তযো লপেলনর লবস্তীণট বোলুেোলবলোর লদলে েুর্লত থোলে আপ্রোণ।  োইলরলনর র্ধ্লন 
েোলন আল । তীলর সবোেহয় ওরো এল  প়েল। লপেলন নো তোলেলয় েে েলর ওলদর 
সথলে হোজোর  জ দূলর চলল সেলত হলব। 
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বহুদূলর সেলবনগুললো সেন সখলোঘর। আেোর লদলে লপেু লফলর দোাঁল়েলয় আলে এে 
সপেলেযোন। চোাঁলদর আললোয় সবশ স্পি। ঐ েৃতোর সেলবলন দুলর্ো পুললশ রু্েললো। 
  
অ্বলশলষ রোস্তোয় এল  পল়ে। লনলজর  োল়েলত উলঠ দ্রুত েোর্ট লদই। 
  
 সহোলর্ললর পোলেটং ললর্  োল়ে থোেোই। িোেোর লদলয় সপোষোে ও শরীলরর বোলল সঝল়ে 
সফলল। তোরপর  োল়ে সরলখ সহোলর্লল েুলে। 
  
রোলতর সহোলর্ল ক্লোলেটর েোে সথলে ঘলরর চোলব লনলয় এলললভর্লরর লদলে এল লয় েোই। 
তখনই সফোন বোলজ। সফোন েলর রোলতর ক্লোেট। এলললভর্লরর খোাঁচোয়  লব পো সরলখলে, স  
জোনোয়–আপনোর সফোন। 
  
–সে আবোর সফোন েরললো এখন? অ্বোে লোল । 
  
–হযোললো, বুলথ এল  সফোন েলর। 
  
—-লেেোর ব্রোন্ডন? 
  
–হযোাঁ। 
  
ে টর্ লিলি বললে লেলি নোরীেে লরলরন্ বোলজ। 
  
 –সফোন েরোর জনয েনযবোদ। 
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–েো লেলর্য়োর ক্লোব সথলে বললে। লভলজর্র বই সদখলোে। লেেোর ল লির নোে সনই। 
  
–হয়লতো েদ্মনোে বযবহোর েলরলেললন। 
  
–আলেও তোই ভোবলে। দোলরোয়োন বলললো, েলয়েেো  েোবৎ লোলচুললর সেোন সলোেলে স  
সদলখলন।  ব েলন রোলখ সলোের্ো। 
  
–তোহলল লতলন েোনলন সবোেহয়। 
  
–লতলন ল লয়লেললন ভোবলেন সেন? 
  
ওনোর  ুযর্লেল  এের্ো েযোচ সফোল্ডোর সপলয়লে। 
  
–সেউ ওনোলে হয়লতো লদলয়লেল। 
  
–লদলয়লেল লনশ্চয়ই সেউ। 
  
–হযোাঁ,  োহোেয েরোর জনয েনযবোদ, লে  লিলি, আলে খুব..লক্লে শব্দর্ো লোইন সেলর্ েোবোর 
জোনোন সদয়। বুথ সথলে সবলরলয় এলললভর্লরর সবোতোে লর্লপ। 
  
ঘলর এল  লবেোনোয় রু্লপ খুলল েুাঁল়ে লদই। জযোলের  ুযর্লে  খুলল বল । েযোচ সফোল্ডোরর্ো, 
সদলখ পাঁলচশ পোতো সোঁ়েো হলয়লে। প্রলতযে েোউন্টোর পোলর্ট েো লেলর্য়োর ক্লোলবর নোে 
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সখোলদত। সভতলরর প্রলতযে পোতোর সপেলন এের্ো পর্োরীর লবজ্ঞোপন েোপো, লবজ্ঞোপন 
েোপো হলয়লে এই রেে—- 
  
েোরেু ই হযোন সু্কল অ্ফ ল রোলেক্স। দয সেজোর হোউ  অ্ফ ওলরলজনযোল লিজোইন। 
দয চযোলর্উ 
অ্যোলরো পলয়ন্ট 
স ন্ট র যোফোইল ল লর্। 
  
এরেে এে  োেোনয পর্োরীর লবজ্ঞোপন লে েলর স্থ্োন পোয় দোরুণ রোশভোলর ও প্রখযোত 
েনী ক্লোলবর েযোচ সফোল্ডোলর? এলদর পোেো সদয় লে েলর এত ব়ে ক্লোব? লনশ্চয় লেেু 
রহ য আলে এর েলেয। 
  
েযোচ সফোল্ডোলরর এের্ো পোতো লোঁল়ে পরীক্ষো েলর। লপেলনর লদলে েলর্  ংখযো েোপো 
আলে–C45il36 : এবং সফোল্ডোলরর প্রলতযে পোতোর সপেলনই,  ংখযোগুললো িেোনু োলর 
েোপো আলে। সেেন সশষ পোতোলর্র লপেলন েোপো C451160। েযোচ সফোল্ডোলরর সোঁ়েো প্রথে 
পোতোলর্ সফোল্ডোলর েুলেলয় আেোর েযোলনবযোল  সরলখ লদই। আপোততঃ ঘুলেোলনো েোে। 
  
দরজোয় হঠোৎ েরোঘোত। 
  
  েুদ্র সেলবলন লে হোলতর েোপ সরলখ এল লে? লবেোনো সেল়ে উলঠ পল়ে। 
  
দরজো খুলুন, আেরো জোলন আপলন সভতলর আলেন, ভোরী পুরুষেে। 
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 দ্রুত েোলনবযো  সথলে েযোচ সফোল্ডোর বোর েলর ঘলরর সেোলণ সেলঝর েোলপটলর্র তলোয় 
সরলখ লদই। বযো  সরলখ দরজো খুলল। 
  
 োেলন দোাঁল়েলয় আলেন েযোলন্ড। ভোলর  লোয় বললনেযোলেন েযোলচন আপনোলে চোন। 
  
লবেোনো সথলে রু্লপ তুলল লনলয় বলল–আলে েোলে, চলুন। 
  
. 
  
০৫. 
  
ঘলর ের্ো সচয়োর, সিক্স, ফোইলপের রোখোর েযোলবলনর্। েযোপলর্ন েযোলচন, সলফলর্নযোন্ট 
র যোনলেন এবং এেচলিশ বেলরর শীণট, লম্বো, লরেললশ চশেো পলরলহত ভদ্রললোে। 
েযোলেন জোনলোর েোলর দোাঁল়েলয় আলেন। েুখ থেথলে। ল  োর সঠোাঁলর্, রক্ত জেোর্। 
  
র যোনলেন বল  আলেন উাঁচু সচয়োলর। ভোলরলে  লোয় লম্বো ভদ্রললোে বললন–এর হোলত 
হোতে়েো সেন েযোলেন? 
  
 হ ো েলন হয়, লনঃশ্বো  লনলত েি হলে েযোলেলনর। েযোলেন বললন–এলে সগ্রফতোর 
েরোয় আপনোর েলদ আপলে থোলে আপলন েলেশনোলরর  োলথ েথো বললত পোলরন। 
  
এনোলে অ্যোলরে েরো হল সেন? 
  
 েযোলন্ডর লদলে তোেোন েযোলচন, বললন–খুলল লদন হোতে়েো। 
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আেোয় হোতে়েো খুলল সদন েযোলন্ড। 
  
ব ুন লেেোর ব্রোন্ডন। খল়ের েত চুললর দীঘট শীণট ভদ্রললোে বলল–আলে সহোলল্ডং। আ লে 
লিলিট অ্যোর্লনটর অ্লফ  সথলে। শুনলোে, আপনোলে সদখলত সচলয়লেন েযোলেন, তোই 
আলেও সদখলত এলোে আপনোলে। সহোলল্ডং সচোখ সথলে লরেললশ চশেো  লরলয় সনন। 
েোাঁচ. পরীক্ষো েলর েুলে সফর পলরন, বললনেতটলবযর বোইলর েযোলেন েযোলচন লেেু 
েরলত পোলরন নো। 
  
জোনলো সথলে ঘলর আেোর লদলে তোেোন েযোলেন। সচোলখ বনয  লরলোর উগ্রতো। 
  
তীক্ষ্ণ েলে সহোলল্ডং বললন েযোলেন প্রশ্নগুললো আপলন েরলবন নো আলে েরব? 
  
েযোলচন চুপ। আেোর সথলে সহোলল্ডং–এর লদলে দৃলি বুলললয় বললন–আপলনই েরুন। আলে 
েলেশনোলরর  োলথ েথো বললত েোলে। ইদোলনং বড্ড সবলশ বোেো আ লে আপনোলদর 
অ্লফ  সথলে। 
  
ঘর সেল়ে চলল স ললন েযোলেন।  োলজটন্ট েযোলন্ড লজজ্ঞো ো েলরন–আপনোর আেোলে 
প্রলয়োজন সনই সতো লেঃ সহোলল্ডং। 
  
–নো, লঠে আলে, আপলন আ লত পোলরন। চলল স ললন েযোলন্ড। 
  
সহোলল্ডং আেোর লদলে তোলেলয় বললত থোলেন েযোলেন েযোলচন এেোল র সশলষর লদলে 
লরর্োয়োর েরলেন। তোর জোয় োয় আ লেন সলফলর্নযোন্ট র যোনলেন। 
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েনগ্রোচুললশন, আলে বলল। 
  
প্রতুযেলর র যোনলেন অ্ধেেটভোলব নল়েচল়ে বল ন। র্োই লঠে েলরন। সেোন জবোব সদন 
নো। 
  
সহোলল্ডং জোনোন–এই রহ য উদ্ধোলরর পুলরো দোলয়ত্ব সলফলর্নযোন্ট র যোনলেলনর ওপর। আলে 
 েুদ্রতীলরর সজো়েো খুলনর েথো বললে। 
  
এখন জোনলোে এ সে র্ো র যোনলেলনর হোলত।  ম্ভবতঃ আেোলে েযোলেন ফো োলত 
পোরলবন নো। অ্তএব  োনলে আলে এের্ো লববৃলত লদলত রোলজ আলে। 
  
এবোর  হজভোব সহোলল্ডং বললন–ঐ সেলবলন েুেলত সদখো স লে আপনোলেই? 
  
তো বললত পোরলবো নো। তলব, ওখোলন েুলে সদলখলে েুবতী েোরো েোলেন। 
  
 উলন লে বলললেললন লেেু? 
  
 –নো, তোলে সদখোর েলয়ে েুহূলতটর েলেযই উলন েোরো েোন। 
  
–ওখোলন সেন ল লয়লেললন? 
  
–সেোন লনলদটি েোরলণ নয়। সেোন েোজ লেলনো হোলত। ভোবলোে অ্েুঃস্থ্লর্ো সফর সদলখ 
আল । জোলন লবশ্বো লেো য হললো নো েথোর্ো। লেন্তু আেোর পোর্টনোর ওখোলন খুন হলয়লেন। 
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আজ  েোলল েখন েোই তখন আপনোলদর বহুললোে লেল। আলে জোয় োর্ো শুেু আর 
এেবোর সদখলত স লেলোে। 
  
–েখন স লেললন? 
  
  লঠে  েয় এবং ওখোলন েো েো সদলখলে  ব বললোে। র যোনলেন তোেোন সহোলল্ডং–এর 
লদলে। তোরপর হঠোৎ আেোর লদলে সচলয় হোল  ফুর্ললো তোর েলঠোর শক্ত েুলখ–আপনোলে 
সদোষ লদলে নো। আলেও আপনোর জোয় োয় হলল এেই েোজ েরতোে। তলব, আর ওরেে 
েোজ েরলবন নো। আপলন েত ভো যবোন সভলব সদখুন। আপনোলে খুলনর চোলজট সফলো 
হয়লন। েোরণ িোক্তোলরর েলত সেলয়লর্লে েুলর েোরো হলয়লে অ্ন্ততঃ আপলন সেলবলন 
সেোেোর দু–ঘন্টো আল । লে েলর জোনললন ওখোলন েলহলো আলেন? 
  
–সেউ আপনোলে ঐ সেলবলন েুলেলত সদলখ সহি সেোয়োর্টোলর খবর সদয়। 
  
লনশ্চয়ই খুনীর পোেো পোওয়ো েোয় লন? েৃত েলহলোলর্ সে? সহোলল্ডং ও র যোনলেন পরস্পর 
দৃলি লবলনেয় েলরন। সহোলল্ডং বললন– ম্ভবতঃ স ই েলহলো লেলন ল লিলে সহোলর্ল সথলে 
সিলে আলনন। লেন্তু েৃতুযর আল  পেটন্ত  েোল এ োলরোর্ো সথলে েলহলো লে েরলেললন 
বুঝলত পোরলে নো। 
  
 নোক্ত েরো স লে েৃতোলে? 
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সথলেো েোজন নোলে এে েলহলো লনরুলদি হলয়  েোলল েোলজ ল লয়লে, এই বলল তোর 
বোল়েউলল লরলপোর্ট েলরলেন। আেরো লিতীয়বোর সথলেোলে পরীক্ষো েরলত েোলে। েোর 
েোলে েোজ েরলতন সথলেো, স ই ভদ্রললোেও উপলস্থ্ত থোেলবন। 
  
–লতলন সে? 
  
তোর নোে েোরেুই  হযোন–জোনোন র যোনলেন। েজোর েথো লতলন অ্যোলরো পলয়লন্ট সু্কল অ্ফ 
ল রোলেক্স নোলে পর্োরীর বযব ো চোলোন। তোর ঐ সশোরুলে সথলেো েোজ েরলতন। 
  
র যোনলেন চলল েোন। 
  
অ্লনেক্ষণ বোলদ সহোলল্ডং বললন েযোলেলনর  োলথ আজ  েোলল আপনোর লে েথো 
হলয়লে? আপলন লে েযোলচনলে বলললেন, ল লিলে েোলজর জনয লিলি ভো়েো েলর 
লেললন? 
  
–হযোাঁ। 
  
–তোর সেোন প্রেোণ আলে? 
  
আলে  ব বললোে। লিলির নোে ব্লর্োলর লললখ সরলখলেল ল লি তোও জোনোলোে। শুলন 
সহোলল্ডং বললন–অ্নয সেোন সলোেও সতো লিলি  ম্পলেট সখোাঁজ সনবোর জনয ল লিলে লনেুক্ত 
েরলত পোলর। 
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লনলবটেোর ভলিলত শুলন েোন সহোলল্ডং। পোইপ সথলে সেোাঁয়ো ওল়ে। বললন–এখন েলন হলে 
আেোর, ল লিলে লী লিলি ভো়েো েলরলেললন। ল লি খুন হলত লিলি চোইলেন, ল লিলে 
তোর েোলজ লনেুক্ত েরোর েথোর্ো সচলপ সেলত। আেো ল লির হতযোরহ যলভলদই আপনোর 
সবলশ আগ্রহ তোইনো? 
  
–অ্বশযই। 
  
–তো লেভোলব ল লি হতযোরহ য সভদ েরলবন ভোবলেন? লনরোপেো েো়েো সবশীদূর সেলত 
পোরলবন নো। 
  
–জোলন। সে অ্বস্থ্োয় আলে, লনরোপেো েো়েো চললব নো। 
  
–স  বযবস্থ্ো েরো েোলব। েলদও এখলন তো েোেটের েরো েোলে নো। 
  
 –আেোর  লো সথলে েযোলচলনর ফো   লর স লল হোজটলে সঝল়ে সফললত পোলর। 
  
েযোলচনলে আর্েোলনো েোয়। েলঠন হোজটলে  োেলোলনো। ওলে অ্ত ফযোলনো েলন েরলবন 
নো। ওঠো েোে তোহলল, সদরী হলয় েোলে। আেোর সশোবোর  েয় এখন। 
  
–লেন্তু আলে লে তদলন্তর স্বোেীনতো পোব। 
  
–স র্ো প্রশ্ন নয়। ল লির েৃতুযর পর আপলন লনজস্ব পদ্ধলতলত তদন্ত েরলবন, েতটবয 
স র্োই, সেলহতু দুজলনই আপনোরো স োলয়েো সেলির সলোে। লঠে আলে, আেোর েোিট 
রইল সর্লবলল। আপলন আেোর  ীেোবদ্ধতো বুঝলবন নো। উলন বলল েোন–আ োেী েলয়ে 
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 প্তোলহর েলেয এের্ো নতুন সেো়ে সনলব প্রশো ন। লবলরোেীপক্ষরো  ুলেো  খুাঁজলে এ শহলর 
লিলির আলেপতয খবট েরোর। ল লির েৃতুযর  োলথ সেোনভোলব েলদ লিলি জল়েত থোলেন, 
লবলরোেীরো েস্ত  ুলেো  সপলয় েোলব। বতটেোন প্রশো ন েলথি জনলপ্রয় নো হললও লবস্তর 
শলক্তশোলী। এখন তোরো তীক্ষ্ণ তরবোলরর ওপর। দোাঁল়েলয়। সে সেোন স্কযোন্ডোল তোলদর সফলল 
লদলত পোলর। 
  
–ওলে। তদন্ত চোলললয় েোব আলে। আপনোলদর অ্ ুলবেো দূর েরোর জনযনয়। জোজ 
হযোলর লনর সভোলর্র লর্লের্ পোবোর জনয নয়। আেোর পোর্টনোর খুন হবোর জনয তদন্ত 
েরলবো। েো আেোর বযব োর পলক্ষ অ্পূরণীয় ক্ষলত। লতলন আেোর অ্ংশীদোর লেললন বললই 
এর সপেলন আেোর স লন্টলেন্ট েোেু েরলে। নইলল সবাঁলচ থোেোই বৃথো আেোর। েলদ 
আপনোলদর স্বোথটোলিষী সলোলেরোআেোর রহ যলভলদর েোলহনী জোনলত চোন, তোহলল আেোর 
খরচো দোবী েরব আলে। 
  
চেলে ওলঠন সহোলল্ডং–তোও বযবস্থ্ো হলব। তলব তোর আল  আেরো লনলশ্চন্ত হলত চোই, 
লিলি এ সেল র  লি েুক্ত লেনো। 
  
বুঝলত পোলে। ইলতেলেয েোলরোর সথলে লে সেোন  োহোেয সপলত পোলর? 
  
–আপনোর জনয লে বযবস্থ্ো েলরলে র যোনলেন জোলনন।  েয়  েয় তোর বোল়েলত সেো োলেো  
েরললই জোনলত পোরলবন, লতলন তদলন্তর েোলজ েদুর এল লয়লেন। 
  
–ঐ  ম্পোদলের লে নোে? 
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রোলফ েয়। আপলন তোলে লবশ্বো  েরলত পোলরন। তোলে  তয েোলহনী লদলল লতলন 
েোপলবন। 
  
তোর আল  রহ য সভদ েরলত হলব। সদখো েোে, েদুর সেলত পোলর…তোরপর সদখো েোলব। 
  
 সহোলল্ডং হোত বো়েোন–গুিলোক।  োবেোলন থোেলবন। 
  
 জোলন আেোর দরেোর ভোল যর, আেোলে  োবেোন হলতই হলব। 
  
সহি সেোয়োর্টোলরর সশষপ্রোলন্ত লোশ েোর্ো ঘর। আলে ঐ ঘলর েুেলত র যোনলেন আেোলে 
সদলখ রুক্ষস্বলর লখাঁলচলয় ওলঠন–লে চোই? 
  
অ্দূলর উপলবি এেজনলে সদলখলয় বলল–ঐ সলোের্ো লে হযোন? 
  
–হযোাঁ। ঝোনু পর্োরী বযব োয়ী। ওনোর ভলবষযৎ উজ্জ্বল। উলন লে বলললেন জোলনন? েৃতোর 
বোহুলত র যোনলেনহোত রোলখন–সেোন বয়লফ্রন্ড লেলনো সথলেোর। েোলেটের্োইলপর েুবতী। 
পর্োরীলদর েোজ েলর  রীবলদর স বো েরলতন। সথলেো অ্ক্ষত সেোলন, িোক্তোর বলললেন, 
েুেোরী। 
  
–ল লিলে সশষ অ্লব্দ বয়লফ্রন্ড বললই লে েলন হয় নো? 
  
েল টর আললো লনলভলয় সদন র যোনলেনো–আপলন সহোলল্ডং–এর েথোয় নোচলেন? আেোর েোাঁলে 
হোত লদলয় বললত থোলেন–লক্ষয রোখুন ওনোলে।  ত চোরবের েলর সে পলজ লন উলন 
আলেন, তোলত েোলরো নো েোলরোর প্রভুত  োহোেয লনলয়লে। চেৎেোর বুলদ্ধদীপ্ত সলোেলর্ 
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 বটদো লনলজর দরেোলর েোউলে নো েোউলে বযবহোর েলরলেন। উলনই এেেোত্র সলোে, 
লেলন প্রশো লন সথলে লবলরোেী পলক্ষর  োলথ আাঁতোত রোলখন।  ুতরোং ওনোলে নজলর 
রোখলবন। র যোনলেন সবলরলয় আল  ে ট সথলে। 
  
 েোথোয় সঘোলর র যোনলেলনর েথোগুললো। ভোল য  জোনলোে, তনলল লবশ্বো  েলর বল লেলোে 
সহোলল্ডং–সে। তোরপর ে ট ও সেোয়োর্টোর সেল়ে  োল়েলত সচলপ ব লোে,  ন্তবয সহোলর্ল। 
  
লনলজর রুলে ল লয় চেলে উলঠ। দেবন্ধ হবোর সজো ো়ে। ল লির ঘলরর েত অ্বস্থ্ো। 
আলেোলরর ড্রয়োর সখোলো, ঝুললে। 
  
লবেোনোর  লদ, সতোষে ওলর্পোলর্। ঘরেয়  ুর্লেল র েো জপত্র ে়েোলনো লের্োলনো। 
এেনলে ল লির েো জপত্রও লণ্ডভণ্ড। দ্রুত েুলর্ েোই ঘলরর সেোলণ। হযোাঁ, েোলপটলর্র 
তলোয় েযোচ সফোল্ডোর লঠে আলে। সফোল্ডোর উলল্টপোলল্ট সদলখ। সবোেহয় দুষৃ্কলতর সচোখ 
এল়েলয় স লে এর্ো। সফোল্ডোলরর সপেলন েোপো নম্বলরর স্থ্োনর্ো ফোাঁেো সেন? 
  
উলঠ দোাঁ়েোই। বুঝলত বোেী থোলে নো, ল লির েযোচ সফোল্ডোর লনলয় সেউ  ুলনপুণভোলব 
নেল এেলর্ েযোচ সফোল্ডোর সরলখ স লে। আেোলে সেোাঁেো সদবোর জনয। নো–আ ল েযোচ 
সফোল্ডোর নয়। 
  
লণ্ডভণ্ড লবেোনোয়  ো এলললয় লদই। 
  
. 
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০৬. 
  
 পরলদন সবলো স োয়ো এ োলরোর্ো অ্বলে ঘুলেোলোে।  ত রোলত নোইর্ ক্লোেটলে েখন 
জোলনলয়লে সেউ আেোর অ্বতটেোলন আেোর ঘর তেনে েলর স লে, ক্লোেট তৎক্ষণোৎ 
পুললশলে সফোন েলর জোনোয়। 
  
লেেুক্ষলণর েলেয প্রোতঃরোশ এল  েোয়। েলফর সপয়োলোয় চুেুে রোখলত ঝনঝন েলর 
সফোন বোলজ। র যোনলেলনর স্বর–শুনলোে, সেউ  তরোলত হোনো লদলয়লেল আপনোর ঘলর। 
  
হযোাঁ 
  
–লে রেে বুঝলেন? 
  
–লে েোথোয় আ লে নো। লেেু সপলল জোনোলবো আপনোলে। 
  
এেরু্ সথলে র যোনলেন বললনেেটেোজে বলললেন, সেোন পুরুষ বনু্ধ লেল নো েৃত সথলেোর। 
সেলললদর  লি সেোলর্ লেশলতন নো। সথলেো লেললন েেটপ্রোণ। 
  
সফোন সেল়ে সদন র যোনলেন। 
  
েলফ সশষ েলর অ্লফল  সফোন েলর এলোলে। েলয়ে লেলনর্ বযব োলয়ে েথোবোতটো হয়। 
দুএেলদন পর সফোন েরব বলল লোইন সেলর্ লদই। অ্ হয  রে ঘলর। ইলে েরলে 
 েুলদ্র সবশ লেেুক্ষণ  োাঁতোর সেলর্ সরৌদ্র সেলখ আল । েোল লবলম্ব নো েলর  োাঁতোলরর 
সপোষোে চোলপলয় এলললভর্লর এেতলোয় নোলব। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদটি আর অ্যাফ্রেড । জেমস জেডদি জেে  

84 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
ঘলরর চোলব সিক্লোেট লব্রওয়োরলে লদই। 
  
সি–ক্লোেট বলল…আলে দুঃলখত লেেোর ব্রোন্ডন। আপনোর নোলে এত অ্লভলেো ..আপলন 
আ োর পর চলিশ ঘণ্টোয় চোরবোর পুললশ এখোলন হোনো লদলয়লে। 
  
জোলন, বুলঝলে সেেন লো লে আপনোর। আজ রোলতই আলে চলল েোলে। 
  
 োল়ে েুলর্লয় চলল আল   েুদ্রতীলর। এখন েেযোি। বোলরোর্ো সবলজ স লে। লবস্তর ভী়ে 
 েুদ্রতীলর।  োল়ে সরলখ এল লয় েোই স্নোন–ঘোলর্র লদলে। 
  
এেদলে  েুদ্রতীর সথলে বহুদূলর চলল েোই। তোরপর, েীলর েীলর  োাঁতলর লফরলত থোলে। 
তীলর উলঠ চোরলদলে সচোখ সবোলোই। লনজটনতো খুাঁলজ। সেখোলন স্বেলে  ো েুেলত পোলর। 
তখনই সচোলখ পল়ে এে তরুণীলে।  োদো নীল েোতোর নীলচ…দৃলি আেোর লদলে। 
 োাঁতোলরর সশ্বতশুভ্র লবলেনী পরো। সচোলখ ব়ে সরোদ চশেো লো োলনো। সরশে সেোেল চুল। 
অ্িল ৌষ্ঠব েলন েলরলয় সদয় সেন ঐ েুখ সদলখলে সেোথোও। হোতেোলন সদন ে টর্ লিলি। 
  
আলে তোর েোলে সপৌঁেলত বললন–আপলন লেেোর ব্রোন্ডন সতো? 
  
েলদ নো হই, তোহলল লনশ্চয়ই সেউ আেরো চোে়েো চুলর েলর লনলয় স লে। আেো, ঐ ব়ে 
ব়ে সরোদ–চশেোর আ়েোলল আপলন লে লঠে লেস্ লিলি? 
  
লখল লখল েলর সহল  উলঠ  োনগ্লো  খুলল লতলন বললন ব লেন নো সেন? ক্লোন্ত, নোলে 
অ্নয সেোন েোরণ আলে? 
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েপ েলর তোর পোলশ বল  পল়ে। বলল ক্লোলন্ত বো অ্নয লেেু নয়।  তেোল  োহোলেযর জনয 
েনযবোদ, আশো েলরলন। 
  
ঘর্নোচলি আলে তখন ক্লোলব লেলোে। তোেো়েো আেোর সেৌতূহল লেল। এ খুলনর ঘর্নো 
শুেু আশ্চেটজনে নয়, নৃশং তে, তোই নো? েখন আপলন প্রশ্ন েরললন, আপনোর পোর্টনোর 
ক্লোলব এল লেললন লেনো, তখনই জোনতোে আল নলন, তবু পরীক্ষো েলর এেবোর 
সদখলোে। ক্লোলবর সেম্বোর েো়েো এখন ক্লোলব সেোেো খুব েুশলেল। 
  
আলে লজজ্ঞো ো েলর–েো জ পল়েলেন, আজ  েোললর? 
  
–েোলন লিতীয় খুলনর েথো বললত চোইলেন? সেলয়লর্ সে জোলনন? ঐ সেলয়লর্ই লে 
আপনোর বনু্ধর  োলথ সদখো েলরলেল, এে োলথ সেলবলন লেল? 
  
–হযোাঁ, ঐ েুবতীই। 
  
েরুন ঐ সেলয়লর্ই েলদ ল লেলে খুন েলর থোলে। তোরপর স  হয়লতো েৃতেলেটর 
অ্নুতোলপ আত্মহনন েলর। সেলয়লর্ নোলে খুব েেটপ্রোণ লেল, খবলরর েো জগুললো তোই 
বললে। 
  
–আপনোর জোয় োয় আলে থোেলল েুবতী লেভোলব েলরলে তো লনলয় সেোলর্ও েোথো ঘোেোতোে 
নো। পুলললশর েোজ ওর্ো। অ্যোলরো পলয়লন্ট, সু্কল অ্ফ ল রোলেলক্স েোজ েরলত সেলয়লর্। 
েখলনো স লেন স খোলন? 
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–অ্লনেবোর স লে, সেন? হযোলনর ততলর বহু নো আেোর লপ্রয়। দোরুন েোরুেোজ। এইলতো, 
 ত  প্তোলহ হযোলনর ততরী এে বোচ্চো সেললর েযোচু লেলন লনলয় এলোে। 
  
–এই েুবতীলে েখলনো সদলখলেন? 
  
–েলন সনই। অ্লনে সেলয়ই সতো ওখোলন েোজ েলর। 
  
–আেোর েোরণো সদোেোনর্ো ভ্রেণোথটীলদর জনয। লনঃ লেলহ হযোন এেজন ব়ে লশল্পী। আলে 
এেলদন সদখলত েোলবো।  লি লে আপলন সেলত পোরলবন? 
  
— এেরু্ লচন্তো েলর ে টর্ বললন–আবোর স লল জোনোলবো আপনোলে। আপলন লে এখন 
অ্যোলদললফ সহোলর্লল আলেন? 
  
েলন েলরলয় লদললন। ভোল েথো,  তরোলত আলে ঐ সহোলর্লল আলে লে েলর জোনললন? 
  
ে টর্ হোল । স  হোল লত লনলর্োল ে ৃণ েুলক্তোর েত ঝলেল েলরদোাঁত, সেন পোজলর েোক্কো 
সদয়। 
  
আলে বলল–পুললশ এেবোর আেোর ঘলর েোলে আ লে বলল েযোলনজোর ভীত হলয় 
পল়েলে। আেোয় আজ রোলতর েলেয অ্নযত্র জোয় ো সদখলত হলব। 
  
 হজ েোজ নয়। এখনই সতো ল জন। 
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–হযোাঁ, খুাঁলজ সদলখ। সহোলর্ল  ংিোন্ত বযোপোলর জযোে অ্থটোৎ ল লি লেল ওস্তোদ। সেোন 
সহোলর্ললর রুে েত  স্তো, খোবোর দুদটোন্ত…এ ব তোর নখদপটলণ। এই সহোর্ললও ওই 
বযবস্থ্ো েলর সদন। 
  
–আর েতলদন এখোলন থোেলবন? 
  
তদলন্তর লেনোরো েতলদন নো হয়। স র্ো এে  প্তোহ বো এেেো ও হলত পোলর। েতলদন 
জোলন নো…। 
  
অ্যোলরো সব’র  ীেোলন্ত দু–তলরর লীলজ আেোর এের্ো বোংললো আলে। আলে এখন স খোলন 
েোই নো। এখনও এেবের বোলে লীলজর সেয়োদ সশষ হলত। ইলে হলল, আপলন থোেলত 
পোলরন। স খোলন আ বোবপত্র হ  ব  োজোলনো আলে।  ত এেেো  েোবৎ েোইলন। তোর 
আল  সদলখ এল লে  ব লঠেঠোে আলে। লোইলর্র লবলর্ো শুেু আপনোলে সের্োলত হলব। 
বোেী  ব বযবস্থ্ো আলে। সতেন েোজ নো থোেলল চলুন নো আজ রোলত লিনোলরর পর 
েোই। আলে রোত দশর্ো নো োদ লফ্র হব। 
  
আপনোলে লে বলল সে েনযবোদ সদব লে  লিলি, অ্পলরলচত লবলদশীর জনয এেন 
অ্েোলচত উপেোর–সদখুন, আপনোলে সেোন রেে েি লদলত চোই নো। 
  
–নো নো, েি লেল র। ঘল়ের লদলে তোেোল ে টর্–এবোর সেলত হলব, িযোলির  োলথ লোঞ্চ 
আলে। লতলন সদরী পেে েলরন নো। দশর্োয় েো লেলর্য়োর ক্লোলবর বোইলর সদখো 
েরলবন। তোরপর এে োলথ বোংললোয় চলল েোব। 
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–সবশ, ওখোলন থোেলবো আলে। 
  
 –তোহলল এখনেোর েত লবদোয়। 
  
. 
  
লোঞ্চ স লর সহোর্লল লফরলোে।  ুযর্লে  গুলেলয় লনলোে। সবল বোলজলয় সজোলে সিলে 
ল লির লজলন  তোর স্ত্রীর েোলে পোঠোলত বললোে। তোরপর ল লির স্ত্রীলে  ংলক্ষপ্ত লচলঠ 
ললখলোে, স ই লি দুহোজোর বোক–এর সচে লললখ লদলোে। েলদও জোলন, সচে সফরৎ 
আ লব এবং সশলষ সেোর্ো অ্লঙ্কর সচে লদলত হলব। 
  
গ্রীভল র অ্লফল  এলোে। িোেোলর জুলতো ঝো়েলেন বললোে সেোলর্ট েোলবন নোলে? 
  
–আেোলে সেলত বলো হলয়লে। িোেোর সরলখ, র্োই লঠে েলর রু্লপর জনয হোত বো়েোললন–
আপলন ললফর্ সদলবন নো বো  েরলবো। 
  
–লনশ্চয়ই সদলবো। চলুন। 
  
সেোলর্ট সপৌঁেই আেরো। েলরোনোলরর লবচোর বযবস্থ্ো ব়ে এেলঘলয়। লতলন আেোর েোলে 
 োক্ষী োবুদ চোইললন। লব্রওয়োলরর দোপুলর্ লববৃলত শুনললন বহুদুলর সচোখ সরলখ লনললটপ্ততোয়। 
গ্রীভ লে িোেললন নো। স্নোলনর সেলবলনর দোলরোয়োনলে বোদ লদললন। এে  েয় র যোনলেন 
উলঠ বলললন–পুললশ তদন্ত চোলোলে এ ঘর্নোর। স জনয এে প্তোহ  েয় েঞু্জর েরো 
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সহোে। ভোল েোনুলষর েলতো েলরোনোর  েয় েঞু্জর েরললন। অ্তঃপর উলঠ তোর সচয়োলরর 
সপেন দরজো লদলয় লনলেলষ অ্দৃশয হললন। 
  
 োক্ষয প্রেোণ দোলখল েলর এল  আলে বল লেলোে গ্রীভল র পোলশ। ঝেঝলে সচহোরোর 
দুজনলে সদলখলয় তোলে লজজ্ঞো ো েরলোে–ওরো েোরো? 
  
উের এল– েুদ্রতীরবতটী অ্ঞ্চল  েূলহরেলেয  বলথলে ব়ে ও তীক্ষ্ণেী ম্পন্ন 
অ্যোর্লনটওরো। 
  
–ওরো লে লিলির বযব ো সদলখন? 
  
–লিলি েো়েো এেন সেোন লবখযোত ব়ে বযব োয়ী সনই েোলদর েোজ ওরো েলরনলন। 
  
সেোর্টরুে সথলে সবলরলয়  োল়েলত েোর্ট লদই, পলথ এেস্থ্োলন  োল়ে থোলেলয় পুলললশর েোে 
সথলে সজলনলনই েুলরয়োর অ্লফল র লঠেোনো। তোরপর নবলব্ধ লঠেোনোয় এল   োল়ে 
থোেোই। 
  
লেেোর েয় বলললন–ব ুন লেেোর ব্রোন্ডন। আপনোর েথো শুলনলে। সহোলল্ডং বলললেন 
আপলন আ লত পোলরন। 
  
 আলে বলল–এখন সবশী লেেু বললত পোরলে নো। শুেু পলরচয় েরলত এলোে। হয়লতো অ্ল্প 
েলদলনর েলেয জোনোলত পোরলবো লেেু আপনোলে। বুঝলে,  তয েোলহনী লদলল আপলন 
েোপলবন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদটি আর অ্যাফ্রেড । জেমস জেডদি জেে  

90 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

েয় বললন–এ শহর অ্নযোয় আর নীলতহীনতোয় িুলব স লে। সেোন রেলে নোে েো ওয়োলস্ত 
এের্ো প্রশো ন আলে। েোজেলেটর বোলোই সনই। 
  
–আজ জোজ হযোলর ন নয়ো  েোজ চোন। — 
  
েয় েোাঁে ঝোাঁেোলন লদলয় বলল–অ্িীেোর েলরলেন েরলবন, েলদ লনবটোচলন সেলতন। লেন্তু 
লজতলবন নো। আলে বললে নো এ শহরলে পলরেন্ন বো উন্নত েরো েোলব নো। েরো সেলত 
পোলর। লিলি বো হযোলর ন, সেই আ ুন, েোজ েলর েোলব স ই পুলরোলনো চি। এই হল 
ল লেে। তোেো়েো এেজন েোনুষ লেেুদূর পেটন্ত  ৎ থোেলত পোলরন।  ব েোনুষলেই 
হয়লতো সেনো েোয় নো, তলব পয় ো থোেলল হযোলর নলে সেনো েোয়। 
  
অ্নুেোন েরো েোয় ঐ েুচিীলদর সনতো লিলি। লিলি নো হলল আর সে? 
  
এেেুখ সেোয়ো সেল়ে েয় বললন–লিলির অ্থট লনলয় লেলন বযব ো চোলোন এবং এ শহর েোর 
অ্িুলল সহললন চলল, লতলন েো লেলর্য়োর ক্লোলবর েোললে েলিটজ। এখন লিলি ক্ষেতোচুযত 
হলয় জোজ হযোলর ন ক্ষেতোয় এললও েলিটজ তোর লনজস্ব স্থ্োলনই থোেলবন। সেউ েলদ 
তোর পোলয়র তলোর েোলর্ সেল়ে সনয়, তলবই শহর দুিচি েুক্ত হলব। লেন্তু সেউ স  
েোলজ সেো য নয়, 
  
–েো লেলর্য়োর ক্লোব লনশ্চয় েলিটলজর এেেোত্র আপলে নয়। 
  
–নো। লিলির পয় ো লিী েলর লতলন পয় ো েোেোন। েযোল লনো এেলর্ উদোহরণ। লিলির 
পয় োয় েোবতীয় বযব ো েলিটজ সদখোলশোনো েলরন, লবলনেলয় পাঁলচশ শতোংশ সনন। আলে 
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আপনোলে পলরষ্কোর েলব তুলল েরলোে। েয় বলল েোন–সহোলল্ডং লবষের  োপ। তোর স্বোলথট 
েতক্ষণ চললবন ততক্ষণ বনু্ধ। এেপো এলদে–ওলদে হললই সেোবল খোলবন।  ুতরোং 
তোলে  োবেোন। 
  
েলনবলন্ধ ঘল়ে সদলখ েয় বললন–এবোর সেলত হলব আেোয়। 
  
 লজজ্ঞো ো েলর–আ োেীেোল সহল্পললর  োলথ সদখো েরলবন। লে, এই নোেই সতো বলললন? 
  
–হযোাঁ, ফ্রযোঙ্ক সহিল। 
  
-েো লেলর্য়োর ক্লোলবর সেোন সেম্বোরলে সচলনন? 
  
আলে? সহল  সফলল েয়–লবেুেোত্র  ুলেো  সনই। 
  
জোয় োর্ো সদলখ আ তোে। –স  আশো েো়ুেন। সবোেোেী েরলবন নো। সেম্বোর েো়েো, সেম্বোর 
েলদ েোউলে  োলথ লনলয় নো েোয়, তলব ওখোলন সেোেো অ্ ম্ভব। 
  
–আেো লিলির লবরুলদ্ধ লনলরর্  োক্ষয প্রেোন েো়েো লে লেেু েরোর সনই? 
  
–তোর লবরুলদ্ধ সব  লেেু েরলত স লল আেোর বযব ো লোলর্ উঠলব। 
  
–সবশ, এবোর  োক্ষয প্রেোণ  হ আ লবো। 
  
 ঘো়ে সনল়ে  ম্মলত জোনোল েয়। 
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. 
  
০৭. 
  
 েো লেলর্য়োর ক্লোলবর অ্বস্থ্োন হল, লরজো–েোজো সহোলর্ললর শীষটতলোয়। লেন্তু স খোলন 
সিোেো েোয় লে েলর? 
  
হঠোৎ েলন প়েল গ্রীভ  এেবোর বলললেললন, লতলন লরজো েোজোয় স োলয়েোল লর 
েলরলেললন লেেুলদন। সফোলন সেো োলেো  েরলতই লতলন আেোয় থোিট স্ট্র্ীলর্র বোর এক্স–এ 
আ লত বললন। 
  
এবোলরর  ব সথলে সেোণোর সর্লবলল বল  লবয়োলরর অ্িটোর লদলোে। সবয়োরোলে লদলয়  োন্ধয 
খবলরর েো জ আলনলয় প়েলত থোলে। প্রথে পোতোয় লবরোর্ েলব হ খবর। েলবলত 
র যোনলেনলে সদখো েোলে অ্েুস্থ্লল, শোলটে সহোেল র দৃলিলত সদখলেন। সশষ পোতোয় 
সথলেোর েলব। 
  
এেন  েয় গ্রীভ  এললন। এল  সর্লবললর অ্পরপ্রোলন্ত ব ললন, স লোল  চুেুে লদলয় 
বললন–লরঞ্জো েোজো  লবটোচ্চ তলো জুল়ে েো লেলর্য়োর ক্লোব। প্রথলে আপনোলে সহোলর্লল 
েুেলত হলব। তোরপর ললব, সশষ প্রোলন্ত ললফর্। ললফর্ সথলে সনলব ললব েলর খোলনে 
ল লয় খোাঁচো। তোরেলেয লরল পশলনে। 
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লতলন েলদ আপনোলে লচনলত পোলরন খোাঁচো খুলল লভলজর্ো ট বইলত  ই েলর েুেলত 
সদলবন। এবোর েো়েো সপলল আলরের্ো ললফর্ আপনোলে সপৌঁলে সদলব। ললফলর্ উলঠ 
ওপলর সেোথোয় লে আলে জোলন নো। ওরো আপনোলে লচনলব নো  ুতরোং েুেলতও সদলব 
নো। ও ব ভোবনো েো়ুেন। লেলেলেলে  েয় নি েরলেন। 
  
–ওপলর এের্ো সরিুলরন্ট আলে নো? 
  
–এ শহলরর সেষ্ঠ সরিুলরন্ট সবোেহয়। 
  
সরিুলরন্ট ওপলর থোেোয় লনশ্চয়ই এেতলো সথলে বোর বোর েোে েোং  অ্লব্দ ওপলর েোয়? 
  
–হযোাঁ েোরো লনলয় েোয়, তোলদর সদলখলে, তোরো সিললভোলর েযোন। 
  
সিললভোলর েযোনলদর েোউলে সচলনন। আেোয় সভতলর েুেলত সদবোর জনয তোলে চোপ 
সদওয়ো সেলত পোলর? আলে শুেু সভতরর্ো এেবোর সদখলবো। 
  
বীয়োর সশষ েলর গ্রীভ  বললন–হযোলর সবন্নোেলে লচনতোে। এখলনো েোজ েরলেন লেনো 
জোলন নো। দোরুন উৎ োলহ আর েেটঠ সেলল। তলব আপনোলে লতলন  োহোেয নো েরলল 
আশ্চেট হলবনো। আ লে এে লেলনর্। 
  
সর্লবল সেল়ে উলঠ স ললন গ্রীভ । সর্লললফোন বুথ সথলে লেলনর্ পোাঁলচে পলর এল  
বলললন–এইেোত্র েথো বললোে। পঞ্চোশ বোল র জনয হযোলর তোর সবৌলে েো়েলতও রোজী। 
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বযব োলয়ে চুলক্ত পঞ্চোশ বো । সভলব সদখুন, হযোলর লেন্তু পঞ্চোশ বোল র লবলনেলয় 
েতৃটপলক্ষর েোলে আপনোলে তবলচ লদলতও পোলর। 
  
–তোই েলদ েলর, ওরো সেলর সফললবনো আেোলে। ব়ে সজোর  লো েোক্কো সদলব। আপলন 
ওনোলে রোত  োতর্োয়  েয় লদন। 
  
গ্রীভ  েোথো সহলোন। হযোলর এলললভর্লরর েোলে থোেলবন। 
  
–েলদ ওখোলন ল লয় ঝোলেলোয় পল়ে লে েরো উলচৎ এেরু্ পরোেশট লদন। 
  
লেেুক্ষণ গুে সেলর সথলে হঠোৎ উলঠবলললন–ঘুলর আ লে। পোলোলবন নো। আেঘন্টোর 
েলেয লফলর এললন, হোলত এের্ো সেো়েে। স র্ো  োেলন সরলখ বলললন–লনন আর েুল়ে বো 
লদন। আেোর পলরলচত এে েদয বযব োয়ী আলে। সে ওই ক্লোলব েদ  রবরোহ েরলত 
চোয়, সেোন আশো সে সনই তো সবোলঝ নো। এই সবোতলল তোর েলদর নেুনো। আর এই সে, 
তোর বযব োলয়ে েোিট। 
  
লে আশ্চেট, এর্োই সতো চোইলেলোে েনযবোদ; অ্ ংখয েনযবোদ। অ্ ংখয েনযবোদ! সবশ, 
এবোর উলঠ। 
  
উঠলত উঠলত গ্রী  েৃদুস্বলর বললন–ইলয়, আপলন জীবনবীেো েলরলেন সতো? 
  
বললোে–এর সচলয় েত  োংঘোলতে জোয় োয় গুণ্ডোলদর শোলয়স্তো েলরলে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদটি আর অ্যাফ্রেড । জেমস জেডদি জেে  

95 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

লরৎজো–েোজোর লনলদটি এলললভর্লরর  োেলন এল  দোাঁ়েোই। ওপর সথলে সনলব আল  
ললফর্। েোলঠর সচৌখুলপ সথলে সঠোাঁলর্ জ্বলন্ত ল  োলরর্ লনলয় সবলরলয় আল ন লেলন লতলনই 
গ্রী  বলণটত হযোলর সবন্নোে।  োদো সেোর্, েোললো েোউজোর, েুলুেুলু সচোখ। সেোর্ো নোে, েুখশ্রী 
চেৎেোর। 
  
আলে হো লোে–প্রোপয লনলয় আেোয় লনলয় চলুন। পাঁলচশ বো এল লয় লদলোে। 
  
হযোলরর সচোয়োল শক্ত হল–এলে, গ্রীভ  বলললে পঞ্চোলশ? 
  
–গ্রীভ  এও বলললেন আপনোলে লবশ্বো  েরো েোয় নো। এখন অ্লেটে, জোয় ো সদলখ 
সফরোর  েয় বোেী অ্লেটে। 
  
পাঁলচশ বোক্স লহপ পলেলর্ চোলোন েলর লদলয় হযোলর বললন–লপেলনর দরজো লদলয় েোন। 
তলব লবপলদ প়েলবন লেন্তু। 
  
–পাঁলচশ বো লে এেলনই লদলে? ওখোলন আর সে সে আলে এখন? 
  
এখন সেউ সনই, আর দশ লেলনলর্র েলেয  ব এল  প়েলব। বস্ তোর অ্লফল । 
  
েলিটজ? 
  
–েোথো নোল়ে হযোলর। 
  
আর ওয়োইন ওলয়র্োর? 
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–অ্লফল । 
  
–সবশ আপলন চলুন আল , আলে আ লে সপেলন। সেোন লবপলদ প়েলল আলে ওয়োইন 
ওলয়র্োলরর সখোাঁজ েরলবো।  লি  যোলম্পল আর লবজলন  েোিট আলে। হযোলর এল লয় েোন 
ললবর লদলে। অ্ল্প দূরত্ব সরলখ আলে অ্নু রণ েলর। দরজো সপলরলয় পো রোলখ প্রেোণ্ড 
েেলর্ল লোউলঞ্জ। সদখোর েত জোয় ো। এেন েলনোরে লবশোল বোর জীবলন প্রথে 
সদখলোে। দুই দরজোর েোলঝ ইংলরলজ এ  আেোলর বোর। লতনলশো জন সলোে এেলত্র 
ব লত পোলর। েোললো েোাঁলচর সেলঝ। ঘলরর অ্লেটে অ্ংশ েোদ লবহীন। সেখোলন দোাঁল়েলয় 
আেোলশর তোরো স োনো েোয় এখোন সথলে দশেোইল পেটন্ত দৃলি েোয়। সচোলখ পল়ে  েুদ্র ও 
বোললয়োল়ে। পোে  োলের আ়েোলল সবন্নোলের  োলথ লেললত হই। লতলন জোনোন অ্লফ গুললো 
ঐ লদলে। বোলরর সপেলন দরজোর লদলে অ্িুলল– লঙ্কত েলরন। সরিুলরন্ট এলদলে। 
আপলন লে সদখলত চোন? 
  
–পুলরো জোয় োর্ো। আেো, আপলন  বোইলে সে েযোচ সফোল্ডোর সদন, স রেে লেেু েযোচ 
সফোল্ডোর আেোলে লদন নো? 
  
আলে সবন্নোলের েোে সথলে এের্ো েযোচ সফোল্ডোর লনই। খুলল উলল্ট লপেন লদলে সদলখ নো, 
সেোন  ংখযো েোপো সনই। 
  
এরেে আলরো আলে? 
  
–এগুললো সতো েযোচ–সফোল্ডোর, নো? 
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 লজজ্ঞো ো েরলেন সেন? 
  
–আলরে রেে আলে, সেগুললো বস্ সদন। সদখুন েশোই, ও ব বোদ লদন। সবন্নোলের েুখ 
ঘোলে লভলজ ওলঠ। আপনোলে এখোলন সেউ সদখলল চোেলর েোলব আেোর। 
  
–অ্লফ গুললো সদখোর  ুলেো  হলব নো? 
  
 –আ ুন। 
  
 এেন  েয় বোলরর সপেন দরজো লদলয় লযোলর্ন সচহোরোর সেোর্ো এে ভদ্রললোে সবলরলয় 
এললন। তোর  োদো সেোলর্টর বুলে এেব্রয়িোরী েরো আিুলরর েলব লচলনলয় সদয় ইলন 
ওয়োইন ওলয়র্োর। সলোের্োর দৃলি সবন্নোেলে ঘুলর আেোর লদলে লস্থ্র হয়। 
  
েোথো লঠে সরলখ সবন্নোে বললন–ইলন লেঃ স োলেজ। অ্যোপলয়ন্টলেন্ট েো়েো সেোন েোজ হয় 
নো এখোলন। তোরপর স োলেলজর লদলে লফলর বললন–এই ভদ্রললোে আপনোর  োলথ েথো 
বললত চোন। 
  
হোল  েল়েলয় বলল–আেোলে এেরু্  েয় লদলত পোলরন লেঃ স োলেজ, আলে হলোে ওক্লোর। 
েযোলললফোলনটয়ো ওয়োইন সেোম্পোলন সথলে আ লে। আলে সেি েোিট সবর েলর লদই। 
ভোবললশহীন েুখ স োলেলজর। েোিট সফরৎ লদলয় বললন–আপনোলদর  োলথ সেোন েোরবোর 
আেোর সনই। 
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–আেরো েোজ েরলত চোই লেেোর স োলেলজ। আেোলদর বহুেুখী বযব ো আলে েোলত 
আপনোরো উৎ োলহত হলবন। 
  
–উলন সভতলর লে েলর এললন? স োলেজ সবন্নোলের লদলে তোেোন। 
  
লে জোলন, এখোলনই লেলোে আলে, সদলখ, আপনোলে ভদ্রললোে এল  খুাঁজলেন। 
  
আলে বললোে, েোলপলত্রর ললফর্ েলর এল লে। ভুল েলরলে? 
  
স োলেজ বললন, অ্যোপলয়ন্টলেন্ট েো়েো স ল েযোনলদর  োলথ আলে সদখো েলর নো। 
  
দুঃলখত লেঃ স োলেজ। েোউন্টোলরর ওপর ব্রোলন্ডর সেো়েে সরলখ বলল, আ োেীেোল আেোয় 
সির্ লদলত পোলরন? এই বস্তুর্ো ইলতেলেয সচোলখ সদখলত পোলরন। আেরো েোল বযব োর 
েথো বললবো। 
  
–আেরো এখনই বযব োর েথো বলব। সপেন সথলে েেস্বর সভল  আল । 
  
 ঘুলর সদলখ, সেতোদুরস্ত েোললো েোনুষলর্ েুল়ে ফুর্ দূলর দোাঁল়েলয় আলেন। বুলের সবোতোলে 
 োদো েযোলেললয়ো। ঈশ্বর দূলতর েত েুখ, খো়েো নোে, সেোর্ চুল, চঞ্চল দৃলি, সরো ো, লম্বো, 
উলনই লে লেঃ েলিটজ? 
  
–এর্ো? বোর েোউন্টোলরর সেো়েলের লদলে ইলিত েলরন লতলন। দ্রুত সেো়েে সখোললন 
স োলেজ। সর্লবলল ব্রোলন্ডর সবোতল এেন ভোলব রোলখন েোলত েলিটজ সললবলর্ো প়েলত 
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পোলরন। সললবলল সচোখ বুলললয় েলিটজ বললন–এেেো  আল ই নো বলললে। আপলন নো 
েোলন জোলনন নো। 
  
–দুঃলখত। আলে নতুন েোজ েরলে তোই জোলন নো, আেোর আল  এর্ো সেউ আপনোলে 
সদলখলয়লে। 
  
–সবশ! এবোর সতো জোনললন। ক্লোব সথলে সবলরলয় েোন। চলল েোন। 
  
ও হযোাঁ। আ’ে  লর। ভোব সদখলে সেন আলে লেংেতটবযলবেূঢ়–সবোতলর্ো েলদ সরলখ েোই, 
খুব ভোল ব্রোলন্ড, সেলেোন শলতট আেরো এ েোল  রবরোহ েরলত পোলর। 
  
–সবলরলয় েোন বললে। 
  
বোর সথলে চলল আল । েোাঁলচর সেলঝলত  লব পোাঁচ–ে পো সফলললে লে সফলললন, সচোলখর 
লনলেলষ লতনজন গুণ্ডো সেণীর সলোে েোবোর পথ সরোে েলর দোাঁ়েোয়। ওলদর দুজনলে 
েলস্মনেোললও সদলখলন। লোলতন আলেলরেোন েুখ, শক্ত, ভোবললশহীন। তৃতীয়জলনর ভোিো 
সচোয়োললর লদলে তোলেলয় েে েলর আেোর হোাঁরু্ সোঁলপ ওলঠ। এ আর সেউ নয়।  োক্ষোৎ 
েেদূত, হোজট। 
  
 োলপর লহ লহ  শলব্দর েত হোলজটর  রু সঠোাঁর্ সথলে লের্লে আল –এই সে সখোচ্চর, 
লচনলত পোরলেো? 
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আলে এেপোলশ  লর দোাঁ়েোই েোলত হোজট ও েলিটজলে এে লি সদখো েোয়। েলিটজ 
অ্বোে হলয় বলল–লে বযোপোর? 
  
হোজট বলল, েুাঁলচোর নোে ব্রোন্ডন। বযোর্ো লর্েলর্লে। ল লির  হেোরী। 
  
আেোর লদলে লনসৃ্পহ দৃলিলত লেেুক্ষণ সচলয় থোলেন েলিটজ। েোে ঝোাঁলেলয় বোলরর লদলে 
চলল সেলত সেলত েুাঁল়ে লদলয় েোন েথোর্ো। 
  
এখোন সথলে সবর েলর দোও ওলে। 
  
 –আলবোৎ। হোজট বলললো–এই সেললরো  লরো, জোয় ো দোও, সখোেোলে সদলখ এেরু্। 
  
ভয়ঙ্কর হোল  লনলয় হোজট বোেী দুই গুণ্ডোলদর  লরলয় েোাঁলচর সেলঝলত পো সফলল আেোর 
লদলে এল লয় এল। চলেলত পলয়ন্ট থোলর্ট এইর্ লরভলভোর সবর েলর চিোেোলর ঘুলরলয় 
হোলজটর বুলে তোে েলর–থোেুন। আেোলে রো োলল ভোিচুর হলব। 
  
হোজট এল লয় আল  েলয়ে পো। দরজোর হোতলল হোত রোলখ। সচোখ আেোর লদলে। 
  
দুই তো রোই গুণ্ডো লস্থ্র। ওরো সপশোদোর গুণ্ডো। জোলন, আেোলে লঘলর েরলল গুলল খোবোর 
 ম্ভোবনো আলে। 
  
েলিটজ লফলর আল ন। বললন–আপনোলে চলল সেলত বলললে। েোন চলল েোন। 
  
আলে বলল–বোাঁদরর্োলে আেোর পথ সথলে  লর সেলত বলুন, চলল েোলে। 
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–লঠে তখনই ঝপ েলর আললো লনলভ েোয়। 
  
েোজর্ো সবোেহয় হোলজটর। দুেদোে ের্ো দ্রুত পদশব্দ। েেলো রলির তীক্ষ্ণ আললো েুলর্ 
স ল। ঝনঝন শলব্দ সভলি প়েল আয়নো। েলয়েলর্ শরীর ঝোাঁলপলয় প়েল আেোর ওপর। 
এললোলেললো অ্লনেগুললো হোত আেোর  লো, হোত, সেোের জল়েলয় েলরলে। আলে বেুলের 
লে োলর চোপ লদলতই েোথোর েোলে েোতব লেেু সেলঝয় প়েোর শব্দ। এের্ো বুর্ আেোর 
পোলশ  লজোলর প়েললো। বুঝলোে লক্ষযভ্রি হলয়লে। আেোলজ েুখ লক্ষয েলর ঘুলষ 
চোলোলোে েলষ। েোাঁলচর সেলঝলত সদহ আেল়ে প়েোর শব্দ। স ই  লি আাঁে েলর ভয়োতট 
আতটস্বর। এেন  েয় সে সেন আেোর সচোয়োলল প্রচণ্ড সজোলর ঘুলষ হোনললো। সব োেোল 
হলয় েোলর্লত পল়ে স লোে। েোথো সভো সভো েরলে। তখনই আললো জ্বলল উঠল। 
  
হোজট ও দুই গুণ্ডোর েলেয আলে পল়ে আলে। উফ সচোয়োলর্ো বুলঝ সভলিই স লে। েন্ত্রণোয় 
সফলর্ েোলে। আেোর বেুে সেল়ে লনল এে গুণ্ডো। 
  
েলিটলজর  ম্ভীর  লো–ওলে লনলয় ল লয় বোইলর েুাঁল়ে সফলল। সেন এেুলখো আর নো হয় 
  
েলিটজ চলল েোলেন, তোর জুলতোর শব্দ িলে লেলললয় স ল। আেোর বেুে হোলজটর হোলত 
েুলখ শয়তোলনর উিো , পোেো বেুেবোলজর েত বেুে নোচোলত নোচোলত হঠোৎ বেুে লস্থ্র 
হয় আিুল েুাঁললো লে োর। জোলন সপশোদোর বেুেবোজরো শত্রর েলর্ গুরুত্বপূণট জোয় ো েো়েো 
 বটত্র গুলল েলর ঝোাঁঝরো েলর সদয়। এবোর নোও, েেো  হো পোতোললর লবেোনোয় খোলব 
খোও। েরলব নো, েন্ত্রণো পোলব। 
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নম্র েলে বলল–আেোয় সেলত লদন আর সেোলনো  ণ্ডল োল েরলবো নো, শুেু এখোন সথলে 
চলল সেলত লদন। 
  
–তুলে েোলব চোাঁদু। হোলজটর েুলখ নৃশং তে হোল –আেোর রোস্তোয় েোলব। 
  
উলঠ দোাঁ়েোই। আচেেো আেোর েোথোয় বেুলের বোাঁলর্র আঘোত েলর হোজট।  লর েোই 
তৎক্ষণোৎ। পোশ লদলয় বোতো  সেলর্ আঘোতর্ো েোাঁলে এল  পল়ে। ফলল েোেোেোলে চলল 
আল  আেরো। েুহূলতট হোলজটর সেোলর্টর দুলেোণো েলর শূলনয তুলল, েোথোর ওপর লদলয় েুাঁল়ে 
লদই। বোলরর সেোণোয় তোর েোথো ঠুলে েোাঁলচর সেলঝলত আেল়ে পল়ে। উপু়ে হলয় লনশ্চল 
হলয় পল়ে থোলে হোজট। 
  
লিতীয় গুণ্ডোর লদলে সেলয় সেলত প্রথে গুণ্ডো  লর েোয়। সলোের্ো প্রস্তুত লেল নো। তোর 
সচোয়োলত এল  পল়ে আেোর  বটশলক্ত লনলয়োলজত দুদটোন্ত ঘুলষ। েুপেলর পল়ে,  ল়েলয় স ল 
স । স্বে েোাঁলচর সেলঝলত লপেলল সদওয়োলল ল লয় দুে েলর েোথো ঠুলে স ল। 
আওয়োজর্ো ভোরী, সবোেহয় ফোর্লল েোথোর্ো। 
  
অ্েলন তৃতীয় গুণ্ডোর্ো েুলর্ এল েে হোলতর েত। লেন্তু তোর সচোলখ ভয়। তোর িোন হোলতর 
লনলচ েোথো নুইলয় পোজলর েোরলোে সেোক্ষে ঘুলষ। র্োল সখলয় স  লপেু হর্ললো। খপ েলর 
তোর দুই ঠযোং েলর লহ়েলহ়ে েলর সর্লন শূলনয এে পোে ঘুলরলয় লদলোে আেো়ে। েোথোর্ো 
সেলঝলত  শলব্দ আেল়ে প়েললো। েে শরীরর্ো  োেোনয সোঁলপ ওলঠ, অ্সু্ফর্ আতটনোদ েলর 
লনথর হলয় স ল 
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হোলজটর লদলে তোেোলোে। বোলরর সেোলণ উপু়ে হলয় পল়ে আলে। েুখর্ো েোৎ হলয় আলে। 
দৃলি শূনয, লস্থ্র। 
  
একু্ষলন পোলোলত হলব নয় সতো এখোলন সেোথোও ঘোপলর্ সেলর লুলেলয়  ব সদলখ সেলত 
হলব। ভলবষযলত আর এখোলন আ োর  ম্ভোবনো সনই। তোর সচলয় লুলেলয় সথলে  ব সদলখ 
লনই। লেন্তু লুলেোলনো েোয় সেোথোয়? সর্লরল র লদলে সহাঁলর্ েোই। িোনলদলে  োলরবদ্ধ 
আললোর লবেু জোনোলোয়। অ্নুেোন েলদ ভুল নো হয়, ঐগুললোই েো লেলর্য়োর ক্লোলবর 
অ্লফ ঘর। সর্লরল র েোদ র্পেোলল েোলু েোলঠর পোর্োতন সনলে স লে ঐ জোনোলোগুললর 
েোথোয়। সচলয় সদলখ,  োঢ়তর অ্ন্ধেোলর পোর্োতন সদখো েোলে নো। ওখোলন নোেলত হলল 
আল  র্োললর েোলদ নোেলত হলব। আলে লোলফলয় সর্লরল র েোলদ উলঠ পল়ে। প্রথলে 
লেেুর্ো  েোন্তরোল, তোরপর  ়েোলন েোলু র্োলল সনলে স লে  র্োন লনলচ। আলে  ন্তপটলণ 
লনলচ নোেলত থোলে। 
  
েীলর উলঠ দোাঁ়েোই, আলরো লনলচ নোেলত হলব। ওঠোর সচলয় নোেো শক্ত। পো ফস্কোললই 
লতনলশো ফুর্ লনলচ পল়ে েৃতুয অ্বেোলরত। র্োললর েলেয স ো়েোলল স াঁলথ শব্দহীন ভোলব 
 তলেট পো সফলল নোেলত থোলে। েোলু র্োললর সশষ প্রোলন্ত দু–হোত েলর শরীর ঝুলললয় 
লদই। তোরপর পো তুলল শরীর তুলল লদই। 
  
এখোন সথলে সদখো েোলে অ্লফ  ঘলরর সর্লবল, দোেী সপোষোলের  ুদৃশয রেনী। আলে 
লেলশ আলে অ্ন্ধেোলর। সর্লরল র সশষপ্রোলন্ত সেউ নো এলল আেোয় সদখলত পোলব নো। 
এে লচললত পলরতযক্ত ললব। জোনোলোর সপেলন অ্লবেল সব়েোললর েত লোফ লদই। অ্ল্প 
হোত লপেলল েোয়। শরীর র্োল সখলয় পো হ়েলে েোয়। সেোনরেলে বোাঁ হোলত র্োললর সেোণো 
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সচলপ েলর। লেল  সেন পো সলল  খুর্ েলর শব্দ ওলঠ। দুপো সবাঁলেলয় লদই লোফ। অ্লফ  
জোনলোর সপেলন পল়ে হোাঁফ সেল়ে বোাঁলচ। 
  
এর্োও  ়েোলন র্োলল–আলরো লনলচ সনলব স লে। তবু  ুলবেো এই, এখোন সথলে অ্লফ গুললো 
স্পি সদখলত পোব। প্রথে দুলর্ো জোনলোর সভতলর তোেোই। সলোেজন সনই। সর্লবল, 
র্োইপরোইর্োর ফোইললং েযোলবলনর্  ব লঠেঠোে  োজোলনোনো। প্রথে সেণীর অ্লফল র েত। 
তৃতীয় ঘরলর্ সবশ লম্বো। ঘো়ে উাঁচু সচয়োলর েস্ত েোাঁচ েোেো সর্লবললর  োেলন বল লেন 
েলিটজ। সঠোাঁলর্র দীঘট পোইলপ ব্রোউন রলির ল  োলরর্। ব়ে এের্ো সলজোলরর  ংখযগুললোয় 
সপলন্সলল দো  লদলেন। ঘলর নীল উজ্জ্বল আললো। জোনলো সথলে সে আললোর সরখো এল  
পল়েলে তো সথলে লনলজলে  লরলয় চুলপ োল়ে সদখলত থোলে। 
  
দশ লেলনর্ সেলর্ স ল। ভোবলে লেলে লেলে  েয় নি। তখনই সর্োেো প়েললো দরজোয়। 
  
 েুখ সতোললন েলিটজ–সভতলর আ ুন। বলল সফর েোলজ েন লদললন। 
  
দরজো খুলললো, সেোর্ো সলোের্ো েুেললো। ঝেঝলে সপোে। সবোতোলে লোল েোরলনশন। েুলে 
সলোের্ো দোাঁল়েলয় রইল। 
  
সেো  সশষ েলর েুখ সতোললন েলিটজ। লনললটপ্ত আন্তলরেতোয় বললন–সদখুন, আপনোর 
েোলে পয় ো েলদ নো থোলে চলল েোন। আপনোর েোে সথলে েো সপলয়লে, তো উশুল েলর 
লদলয়লে। 
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–পয় ো এলনলে। সলোের্ো র্োই লঠে েলর, পলের্ সথলে এেতো়েো িলোর সর্লবলল রোলখ–
এই লনন, হোজোর িলোর, এবোর দুলর্ো চোই। ভুল েোল সদলবন নো। 
  
েলিটজ িলোরগুললো েুলেলয় রোলখন। উলঠ আলেোলর খুলল লে লনলয় আল ন। সর্লবললর 
ওপর েযোচ সফোল্ডোর এল লয় সদন সলোের্োর লদলে। 
  
সলোের্ো সফোল্ডোলরর পোতোগুললো পরীক্ষো েলর পলেলর্ চোলোন েলর সদয়। তোরপর 
লবনোবোেযবযলয় প্রস্থ্োন েলর। সফর–সলজোর খোতো খুলল বল ন েলিটজ। 
  
দীঘট চলিশ লেলনলর্র েলেয আলরো দুজনলে প্রলবশ, লবল প্রদোন ও েযোচ সফোল্ডোর লনলয় 
প্রস্থ্োন েরলত সদখো েোয়। তোলদর এেজন সহোাঁৎেো বয়স্ক এবং অ্নযজন েললজ প়ুেয়োর 
েত সেোেরো। 
  
েলন পল়ে ে টলর্র  োলথ সদখো েরোর েথো। েোলু চোতোল সবলয় আলরো লনলচ নোেলত 
থোলে। আলর লে এর্ো? েলন হলে সহোলর্ললর সবিরুলের বযোলেলন। জোনোলোয় আললো 
সনই সেোন। অ্থটোৎ লনরোপদ। এ পলথ সবিরুলে েুলে তোরপর দরজো খুলল সবলরলয় েোব। 
এরপর ললফলর্ সহোলর্ল সেল়ে সবলরোলত সদরী হয় নো। 
  
. 
  
০৮. 
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 সহোলর্ললর লরভললভং দরজো সঠলল সবলরলয় এললন ে টর্। উজ্জ্বল আললোর লনলচ সেন 
 বুজ রোতপরী। 
  
–হযোললো। দোরুণ লো লে আপনোলে। 
  
 লোবন্ধ  বুজ সপোষোে লিতীয় চোে়েোর েত তোর শরীর সেলেলে। ে টর্ হোল ন–আপনোর 
জলনযই পলরলে। ভোল সলল লে? সজলন খুশী হলোে। 
  
 োলথ  োল়ে আলে? 
  
নো। আপনোলে বোংললো সদখোলবো, আপলন আেোলে সপৌঁলে সদলবন নো? 
  
 লনশ্চয়ই সদলবো। 
  
দরজো খুলল আেোর  োল়েলত ওলঠন ে টর্।  োল়ে সেোর্োই। েোলঝ পথ লনলদটশ সদন লতলন, 
আলে চোলোলত থোলে। 
  
হঠোৎ স্তব্ধতো ভোলিদোরুণ জোয় ো েো লেলর্য়ো ট ক্লোব, আপলন েোন েখলনো– খলনো? 
  
 –ঐ এের্ো জোয় ো রু্যলরেরো দখল েরলত পোলরলন। হযোাঁ আলে স লে অ্লনেবোর। ক্লোলবর 
অ্েটোংলশর েোললে আেোর িযোলি বলল, আেোয় সেোন লবল সের্োলত হয়নো। 
  
ঘণ্টোয় চলিশ লেললোলের্োর সবল  েুলর্ চলললে। 
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ে টর্ বললন–বললল লবশ্বো  েরলবন নো র্োেোর জনয েলরয়ো হলয় উলঠ েোলঝ েোলঝ। 
  
–আলেও। সদখুন, র্োেোর জনয েলরয়ো হওয়ো আপনোলে েোনোয় নো। েলিল লহল লব নোচলল 
আপনোর এের্ো ভলবষযৎ আলে। স েথো সেোনলদন সভলবলেন? 
  
–িযোি েরলত সদলবন নো তোর েেটোদোহোলনর ভলয়। লতলন বলল লদলল সেউ েোলজ সনলব নো 
আেোয়। 
  
–পোলোলত হলব আপনোলে। লনউইয়েট আপনোলে  োদলর গ্রহণ েরলব। 
  
–আপলন লে েলন েলরন আলে পোরব? বোাঁ–লদলের রোস্তো েরুন। অ্ন্ধেোরলভদী  োল়ের 
সহিলোইলর্র আললোয় স্পি হয়  েুদ্রোলভেুখী বোলুেোেয় এবল়েো–সখবল়েো রোস্তো। স্পীি 
েলেলয় আলন। 
  
ও শুেু েথোর েথো, বলো  হজ। 
  
 সললিজ বযো  সথলে ল  োলরর্ লনলয় েরোন ে টর্। সেোাঁয়ো সেল়ে বললন–আপনোর এেো 
থোেলত ভোললো লোল  নো? 
  
েলন পল়ে হোজটও তোর  োিপোিলদর েথো। েলনর ভোব সচলপ বলল–েোরণ থোেলল। 
  
আলরো আে েোইল  োল়ে েুর্ললো। দু–পোলশ অ্ন্ধেোর লচলর সহিলোইলর্র আললো। সজযোৎস্নোয় 
েোয়ো েোয়ো পোে োে ও বোললয়োল়ে। বহুক্ষণ দুজলনই নীরব। হঠোৎ ে টর্ বললন–এল  
স লে। 
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 োল়ে থোলে। ে টর্ আেোর েোে সথলে ফ্ল্ো  লোইর্ লনলয় েোন। সেন স লর্র  োেলন 
দোাঁল়েলয় বযো  হোতল়ে চোলব সবর েলরন। 
  
েোইলবযোপী সজযোৎস্নোেোলবত বোললয়োল়ে। পোইন  োলেরশযোেললয়ো আর অ্নন্ত  েুদ্র। দূলর 
খো়েোই পোহোল়ের ওপর বোল়ের েোথোয়  েুদ্রেুখী তীব্র আললো সদলখ বলল–ও আললো 
লেল র? 
  
–ওর্োই অ্যোলরো পলয়ন্ট। 
  
–ঐ আললো লে হযোনল র সে  সথলে আ লে? 
  
–হযোাঁ। 
  
তোলো খুলললো। আললো জ্বোলললো, সদখো স ল দুদটোন্ত েহোঘট আ বোলব  োজোলনো ঘর। দুলর, 
এেলেোলণ েেলর্ল বোর। এের্ো লর্লভ েোে সরলিওগ্রোে েম্বোইন্ড। অ্লনেগুললো 
আরোেদোয়ে দোেী সচয়োর। নীল  োদো সেোজোইে সেলঝ। সদওয়োলল লতনফুর্ দীঘট জোনোলোর 
েোলরর লিভোন। বোঃ চেৎেোর,  লতয আেোয় থোেলত সদলবন এখোলন। 
  
দরজো পলথ ে টর্। সচোলখ লো যেয় েলদর হোল  েল়েলয় বললন–পেে। 
  
ঐ হোল  রলক্ত লহলেোল সতোলল। –অ্পূবট। বোলরর লদলে তোেোই।  ব েরলনর েদ েজুদ। 
  
–ঐ সবোতলগুললো আপনোর বোবোর নো আপনোর? 
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–বোবোর, বোল়ে সথলে লেেু লেেু েলর এলনলে। 
  
 ে টর্ বোলরর সপেলন লফ্রজ খুলল এে সবোতল লহেশীতল  যোলম্পইন লনলয় আল ন। –
স লললব্রর্ েরো েোে। এই সে, আপলন খুলুন, আলে গ্লো  আনলে। আলে সবোতললর লেলপ 
খুলল। ে টর্ লোউঞ্জ সথলে এের্ো সেলত দুলর্ো গ্লো  আলনন। গ্লোল  েদ সেলল লদই। গ্লোল  
গ্লো  সঠেোই–লচয়ো ট। সঠোাঁলর্ তুলল। লজজ্ঞো ো েলর–আেরো, লে স লললব্রর্ েরলে? 
  
–আেোলদর লেলন। তোর সখোলো সচোলখ সখলো েলর েোেনো। 
  
 –আপলনই আেোর জীবলন প্রথে, লেলন পলরোয়ো েলরন নো আলে  রীব নো ব়েললোে। 
  
দোাঁ়েোন দোাঁ়েোন, লে েলর ভোবললন এেথো? 
  
সঠোাঁর্ সথলে লনঃলশলষত গ্লো  নোলেলয় বলললন–আলে বললে। এবোর উঠুন, বোল়ের্ো ঘুলর 
সদখুন, সেেন লোল । আলে খোলল গ্লো  নোেোই–সেোথো সথলে শুরু েরলবো? 
  
বোাঁ–লদলে স োজো স লল সশোবোর ঘর। 
  
 পরস্পলরর লদলে অ্পলে তোেোই। বুলের েোলঝ দেেো বতো । দুজলনরই ভোবনো বুলঝ 
এেই সেন্দ্রলবেুলত এল  লেলশলে। চেৎেোর সবিরুে। িোবল সবি। 
  
জোনোলোর েোলর লিভোলন শুলয় আলেন ে টর্। দুলর্ো েুশলনর ওপর েোথো। দৃলি প্র োলরত 
সজযোৎস্নোেোলবত  েুলদ্র। আেোর লদলে নো লফলরই প্রশ্ন েলর, পেে হলয়লে? 
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খুউব। আেোলে এখোলন রোখলত আপলন রোজী সতো? 
  
–হুে। আলেলত এর্ো বযবহোর েরলে নো। 
  
–খুলনর তদন্ত েেূর এল োললো? 
  
–লবলশষ লেেু নো। তলব এ েুহূলতট, েখন আেোর েলেয লে ব ঘর্লে তখন েোজ লনলয় 
েোথো ঘোেোলবো তো আশো েরলবন নো। 
  
–লে হলে আপনোর? 
  
–এই–ই লনজটন বোংললো আর রোতপরীর েলতো আপলন। 
  
–তোহলল বলুন খুব লবরক্ত েরলে আপনোলে! 
  
েরলত পোলরন। হযোাঁ আপলনই পোলরন। 
  
আেোর লদলে তোেোন  ুেরী–লে হলব েরলল? 
  
এেরু্ক্ষণ স্তব্ধতো। তোরপর তোর দীঘল পো সেলঝলত সরলখ বললন– োাঁতোর েোর্লত েোলবন? 
  
চলুন। 
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 আলে উলঠ দোাঁ়েোই।  োল়ে সথলে বযো র্ো লনলত হলব। বযো  লনলয় ঘলর আল । সবিরুলে 
বযো  রোখলত ল লয় সদলখ, পূণট তদলঘটযর সদওয়োল আয়নোর  োেলন দোাঁল়েলয় ে টর্। েীলর 
েীলর সপোে খুললেন। উমুক্ত হলে নিলদহ। সেন নি সশ্বতপরী। দু–হোত েোথোয় তুলল 
েোাঁে সথলে চুল  রোলেন। দৃলি দপটলন। 
  
বযো  সরলখ, লফ লফ  েলর বলল–ওর্ো সতোেোয় েরলত হলব নো, আলে েলর লদলে। 
  
ঘুলর দোাঁ়েোন ে টর্। েীলর। সচোলখ েোেনোর আেন্ত্রণ। ভলিলত অ্হংেোর তুলল বললন–
সতোেোর লে েলন হয়, আলে  ুের? 
  
তোর সচলয়ও সবশী। 
  
 তেলেটর সশষ  ীেোয় চলল স লে। েো ঘর্লত চলললে, েৃদু সচিো েলর তোলে থোেোলত। 
  
 লনলজর অ্পরোেলবোলে বলল উলঠ–আেোলদর দুঃলখত হওয়ো উলচত। 
  
 েোথো নোল়েন ে টর্ও েথো সবোললো নো। আলে েো েলর তোর জনয দুঃলখত হই নো। 
  
তখনও তোর নরে দৃলি আেোর লদলে লনবদ্ধ। েীলর পো সফলল আেোর লদলে এল োলত 
েোলবন। 
  
আাঁেলর ে টলর্র েথো ভোল –এের্ো ল  োলরর্ দোও। পোলশর সর্লবল সথলে পযোলের্ খুলল 
  োলরর্ লদই। লোইর্োর জ্বোলল। স ই নরে আললোয় সদলখ রোতপরীলে। বোলললশ শোলয়ত 
স োনোলী, েোথো। আেোর লদলে তোেোলত সচোলখ সচোখ পল়ে। হোল  ে়েোয়, লোইর্োর সনভোই। 
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অ্ন্ধেোলর ে টলর্র ল  োলরর লোল আগুলনর ের্ো। অ্ন্ধেোলরর নোরী বললন–লে ভোবলেো 
আেোর  ম্পলেট? ক্ষেো চোইলে নো। আলে খুব স্বোেীন ও  হজলভযোনই। লেন্তু েখন এেনলর্ 
ঘলর্, তখন স র্ো অ্বশযম্ভোবী। সতোেোলে প্রথে েখন সদলখ, লে রেে এে অ্দু্ভত অ্নুভব 
সপলয় বল । সে রেে বহুেোল অ্নুভব েলরলন। আর এ হল তোর পলরণলত। তুলে লবশ্বো  
নো েরললও এ খুব  তয। এই ইলে– ুলখর পো লোলেলত আলে খু–উ–ব খুলশ। লনলটজ্জ 
ভোলব খুলশ। হোত বোল়েলয় আেোর হোত খুাঁলজ সনন ে টর্…সতোেোলে সেেন সভলবলেলোে, 
তোর সচলয়ও তুলে  ুের। আেোর স্বলের সপ্রলেেলেও হোর েোলনলয়ে তুলে। 
  
ঘর্নোর আেলস্মেতোয় তখন আলে লবহ্বল। লবেূঢ়। রেনীর প্রলতলর্ শব্দ সরোেোলঞ্চত েলর। 
.তবু েলন হয় সেন ব়ে অ্লক্ললশ সপলয় স লোে। সেখোলন আেোর পো সফলোর েথো নয়, 
স ই লনলষদ্ধ এলোেোয়, নো, আেোর পো র্লললন। দু–হোলত ভর লদলয় ে টলর্র শরীলরর ওপর 
শরীর তুলল সঠোাঁলর্ লদই আলেষী চুম্বন। 
  
এে েয় লতলন উলঠ পল়েন। সড্রল ং  োউন চোলপলয় আলে অ্নু রণ েলর। সদলখ, সখোলো 
দরজোর  োেলন রোলত্রর  েুলদ্রর বোললয়োল়ের লদলে লনলনটলেষ সচলয় আলেন। চোাঁলদর আললোয় 
সেন েলব। প্রেৃলতর হোলত  ়েো েূলতট। 
  
আেরো বোরোেোয় আল । চোাঁলদর আললোয় ঘল়ে সদলখ। দুলর্ো সবলজ স লে। 
  
ে টর্ আল , আলে পলর  েুলদ্র নোলে। দুলশো  জ  োাঁতলর তীলর উলঠ দুজলন। জল উষ্ণ 
লেল। লনস্তব্ধ চরোচর। সেন পৃলথবীলত পল়ে আলে আেরো দুজন নরনোরী। বোললয়োল়ে সভলি 
বোংললোয় সপৌঁেই। 
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বোংললোয় পো লদলয় হঠোৎ সথলে ে টর্ ঘুলর েুখ সতোললন। আেোর দুলর্ো হোত তোর দীঘল 
ে ৃণ পশ্চোত েুাঁলয় িলে ওপলর, সেউ সখলোলনো লনতলম্ব এল  থোলে। লনলব়ে েলর েোলে 
সর্লন লনই। েতক্ষণ সেলর্ েোয় এভোলব। এে েয় সখলো ভোলি। ে টর্ বললন–ভোরী  ুের 
েোর্ললো ললউ। আলে আবোর আ লবো। তুলে লেেু েলন েরলব নো সতো? 
  
–লে সে বল। ভোবলল লে েলর লেেু েলন েরলবো? 
  
–আেোয় সপৌঁলে লদলয় আ লব? 
  
–এখন? বোেী রোতর্ো সথলে েোও নো। 
  
–থোেলত চোইললই লে থোেো েোয়। িযোলির সলোে আেোয় পোহোরো সদয়।  োরোরোত বোইলর 
থোেলল লনঘটোৎ িযোলি জোনলত পোরলবন। 
  
–সবশ, তলব চল। 
  
আেরো  োল়েলত উলঠ। ফোাঁেো পথ। েোথোয় অ্জর লচন্তো। প্রশ্ন েরোর এই  ুবণট  ুলেো । 
অ্তযন্ত  হলজ লজজ্ঞো ো েলর–সতোেোর বোবো প্রোইলভর্ লিলর্েলর্ভ ভো়েো েলরলেললন সেন? 
  
 ীলর্ েোথো সরলখ ে টর্ উের সদন তোহলল লনজেূলতট েলরে। তুলে লে ভোলবো  ব প্রলশ্নর 
উের আলে জোলন। জোলন নো। তলব আেোজ েরলত পোলর। লতলন স োলয়েো লনেুক্ত েরলল, 
তো েলরলেন লনলজর স্ত্রীর ওপর নজর রোখলত। 
  
–স্ত্রীর ওপর নজরদোরীর সেোন েোরণ লেল লে? 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদটি আর অ্যাফ্রেড । জেমস জেডদি জেে  

114 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
বহু েোরণ থোেলত পোলর। এতলদন সেন েলরনলন তোই সভলব অ্বোে হলে। ঐ েলহলোর 
চোরপোলশ  বটদো লেেু ভ্রের গুঞ্জন েরলতো। বতটেোলন লি লবর  োলথ তোর ঘলনিতো চললে। 
সলোের্ো ভয়োনে।  ম্ভবতঃ এ লনলয় বোবো বীতেদ্ধ হলয় পল়েলেললন। বোবোর উলচত এখলন 
লিলভো ট েরো। তোহলল আলে বোল়েলত থোেলত পোলর। 
  
তুলে লে তোই চোও। 
  
–সেউই বোল়ে েো়েো থোেলত চোয় নো। লব্রলজত আর আেোর এে োলথ থোেো অ্ ম্ভব। 
  
–সতোেোর ওপর নজর রোখলত সতোেোর বোবো ল লিলে লনেুক্ত েলরন লন, েলন হয়। 
  
–স জনয পয় ো খরচ েলর স োলয়েো রোখোর দরেোর লেল নো বোলপর। আেোর পলরচোলরেোই 
েলথি স্পোইল লর েলর তোাঁলে। েোইলখোলনে পথ ল লয় হঠোৎ প্রশ্ন েলর ে টর্–লব্রলজলতর 
ওপর নজর রোখোর েথো ভোবলেো? 
  
নো। ল লির খুলনর  োলথ ওনোর সেো  োজ  আলে বলল েলন হয় নো। লব্রলজলতর ওপর 
নজর রোখলত ল লয় ল লি এেন লেেু আলবস্কোর েলর সফললন, েোর েোলে লব্রলজলতর ওপর 
নজরদোরী েূলযহীন। স জনয খুন হলত হয় তোলে। 
  
–ওহ তুলে  লতয তোই ভোবলেো? 
  
–অ্নুেোন েরলে। 
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–আেো, ল লির েোলে এেন প্রেোণ েলদ থোলে েোলত িযোলি লব্রলজতলে লিলভো ট েরলত 
পোলরন। আর েলদ তো লব্রলজত জোনলত পোলর তলব স  েোথো ঠোণ্ডো েলর বল  থোেলব নো। 
েলথি অ্থট তোর সনই। িযোলি তোলে লিলভো ট েরলল লব্রলজত তো পেে েরলব নো। ফলল 
লক্ষপ্ত হলয় উঠলব। 
  
–সতোেোর লে েলন হয় লতলন ল লিলে খুন েলরলেন? 
  
নো। তলব লি লব েরলত পোলর। তুলেলতো সদলখোলন স েত ভয়ঙ্কর। ল লি েলদ সতেন 
প্রেোণ পোন এবং তোর ফলল লব্রলজত েলদ তোলে র্োেো লদলত অ্স্বীেোর েলর, তোহলল 
লপ্র লব ল লিলে খুন েরলত পোলর। 
  
লি লবলে সদখো দরেোর এেবোর। সেোথোয় পোলবো তোলে? 
  
–শহলরর সশষপ্রোলন্ত সেোট্ট সনোংরো এের্ো জোয় ো আলে। সহোয়োইর্ চযোলর্উ। সদখো সেলত 
পোলর ওখোলন। ে টলর্র েলের লতক্ততো আেোয় আেষটণ েলর–স  শুেু লব্রলজতলেই আনে 
সদয় নো। র্োেো থোেলল সে সেোন সেলয়লেই স  আেন্ত্রণ জোনোয়। এরেে সলোে আেেোর 
সদখো েোয়। িোনলদলে, স োজো ফ্রোঙ্কললন আেট  েলরো। 
  
আলে তোর লনলদটশেলতো  োল়ে চোলোই। অ্বলশলষ তোর অ্যোপোর্টলেলন্টর েোলে থোলে। 
  
আেোর হোত স্পশট েলর লতলন বললন–শুভরোলত্র, আবোর সতোেোয় িোেলবো। লি লব  ম্বলন্ধ 
 োবেোন। 
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 োল়ের দরজো খুলল ে টর্ সনলে েোন। আলে  োল়ে েোর্ট লদই। এবোর সফরোর পোলো। 
  
সফরোর পলথ ভোবনো আল । ে র্ট সথলে েলিটজ। ল লির  ুযর্লেল  সে েযোচ সফোল্ডোর 
সপলয়লে তোর প্রলতলর্ পোতোর দোে পোাঁচলশো িলোর। েলিটজ েযোচ সফোল্ডোলর লতনলর্ পোতো 
লোঁল়ে লতনজনলে লদলয় প্রলতযলের সথলে পোাঁচলশো িলোর লনলয়লে। ল লি সেভোলবই সহোে 
এেলর্ েযোচ সফোল্ডোর সপলয়লেল। েোর জনয প্রথলে ল লির ওপলর পলর আেোর ঘলর দুষৃ্কতী 
তেনে েলর স লে। ল ল র ঘলর লেেু নো সপললও আেোর ঘলর সপলয়লে। আ ল েযোচ 
সফোল্ডোর লনলয় তোর স্থ্োলন নেল। েযোচ সফোল্ডোর সরলখ স  সভলবলে, সফোল্ডোলরর সপেলন 
 োাঁর্ো  ংখযো েোপো সললবলর্ো আেোর নজলর পল়েলন। অ্থটোৎ ঐ  ংখযোগুললোর এের্ো 
তোৎপেট আলে। হয়লতো েযোচ সফোল্ডোলরর জনযই ল লিলে প্রোণ লদলত হল। আ লল 
অ্নুেোলনর ওপর লভলে েলর এগুললো েো়েো এখন উপোয় সনই। আলরো তথয প্রেোণ চোই। 
  
রোত স োয়ো লতনলর্। 
  
বোংললোয় লফলর  দয হুইলস্ক স োিো গ্লোল  সেলল বোর েোউন্টোলর েোলে হঠোৎ নজলর আল , 
লোউলঞ্জর েোলরর সর্লবলল ে টলর্র হোতবযো  পল়ে আলে। বযো  খুলল। লে আশ্চেট! বযোল র 
সভতর সথলে হোলত উলঠ আল  এের্ো েযোচ সফোল্ডোর। সপেলন সদলখ, হযোাঁ  োাঁর্ো সললবলল 
স্পি েোপ.. ca5i148 সথলে C45160 পেটন্ত। 
  
এই স ই েযোচ সফোল্ডোর েো ল লির  ুযর্লে  সথলে সপলয়লে। এর্োই আলে েোলপটলর্র 
তলোয় লুলেলয় সরলখলেলোে। সফোল্ডোর পলেলর্ সরলখ লরল ভোর তুলল। –হযোললো? 
  
–অ্যোই, তুলে…ললউ? উলেজনোপূণট  লো ে টলর্র। 
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বললত হলব নো। জোলন লে হোলরলয়ে তুলে? 
  
 –হযোাঁ, আেোর বযো । তুলে সপলয়লে? 
  
–ওর্ো সর্লবলল পল়ে আলে এখন। 
  
–ওহ বোাঁচলোে। বুঝলত পোরলেলোে নো ওর্ো ক্লোলব নো বোংললোয় সফলল এল লে। আলে 
 ব েয় লজলন  হোরোই। েোল  েোলল বযো র্ো লনলয় আ লবো, নো তুলে লদলয় েোলব? 
  
–লঠে আলে। েোল  েোলল েখন সহোে সপৌঁলে সদব। 
  
থযোঙ্ক যু় িোললটং, এেরু্ স্তব্ধতো। তোরপর ে টর্ বলল–ললউ এখলনো সতোেোর েোলে 
আলে…সতোেোর েথো ভোবলে। 
  
পলেলর্ হোত লদলয় সফ্ল্োল্ডোর েুাঁই। বলল–আলেও ভোবলে সতোেোর েথো। 
  
…শুভরোত ললউ। 
  
…শুভরোত,  ুের। 
  
 েোল এ োলরোর্ো েুল়ে। 
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বোংললো সথলে  োল়ে েুলর্লয় এল  স লে অ্যোলরো পলয়ন্ট। লবচ সরোলি  োইনলবোিট জোনোয় এই 
পলথ সু্কল অ্ব ল রোলেক্স দয সেঞ্জোর আইলযোন্ড অ্ফ ওলরলজনযোল লিজোইন। 
  
রু্যলরেলদর  োলথ সভতলর েুলে। েুল়ে ফুর্ চও়েো, পঞ্চোশ ফুর্ লম্বো ঘর। দু–েোলর লম্বো 
সর্লবল নোনোন আেোলরর, নোনোন রলির লবলচত্র নক্সোদোর চীলন েোলর্র েহোঘট  ব 
লজলন পত্র। প্রলতযেলর্ লজলনল র লপেলন এেজন েলর েলহলো দোাঁল়েলয়। প্রলতযলের পরলন 
 োদো সেোর্, বুে পলেলর্ েোলের েুলর। এই েরলনর সেোন েোউন্টোলরর সপেলন দোাঁল়েলয় লে 
সথলেো েলদন আল  খলের  োেলোলতো? ঘলরর সশষ প্রোলন্ত রলিন পদটো। সবোেহয় আর 
এের্ো ঘর আলে ওলদলে। আলে লবলভন্ন  রঞ্জোে সদখোর ভোন েলর বোলর বোলর ঐ পদটোর 
লদলে সদখলে।  োেলনর েোউন্টোলরর স ল   োলট আেোর ভোবভলি সদলখ বলল–সেোন 
লজলন  পেে হলে নো? উেলর বলল–আপলনই বলুন, এখোনেোর সেোন বস্তুই লে লবলয়র 
উপহোলরর সেো য? 
  
–এেরু্ দোাঁ়েোন। সেলয়লর্ েোউন্টোর সেল়ে সবলরলয় দরজোর েোলের সপ্রৌঢ়োলে লে সেন 
বলল। সপ্রৌঢ়ো অ্ ন্তুি দৃলিলত তোেোয় আেোর লদলে। হোলত হীলরর আংলর্ বো পরলণ আেোর 
দুলটভ সপোষোে সনই। সেলয়লর্ লফলর এল  জোনোয়–লে  েযোিক্স আপনোলে  োহোেয 
েরলবন। আলে এল লয় েোই। সপ্রৌঢ়ো  ীর্ সেল়ে উলঠ আল ন। বললন–আেোলদর আলরো 
অ্লেল  োেগ্রী আলে। দোে এেরু্ সবশী। 
  
–তো সহোে, জীবলন লবলয়লতো এেবোরই। চলুন, স গুললো সদখোেোে। সপ্রৌঢ়ো ঘলরর সশষ 
প্রোলন্তর রলিন পদটো  লরলয় আেোলে লনলয় েোঝোলর আেোলরর এে ঘলর েুেললন। 
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এ ঘলর েোত্র ের্ো এেই েোলপর েুলতট– যোলন্ড রোখো। 
  
–হয়লতো এগুললোর েলেয পেে হলব আপনোর। 
  
চোরলদে তোলেলয় বলল–আল র সচলয় ভোললো। 
  
এেন  েয় ঘলর সেোলেন  োদো েুলখর এে ভদ্রললোে। তখলন লচনলত পোলর। এই 
ভদ্রললোেই দোনোগুলয়, লেলন েলিটলজর েোে সথলে এে হোজোর িলোর লদলয় দুলর্ো েযোচ 
সফোল্ডোলরর পোতো লেলনলেললন। 
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তৃতীয় ঘর 
০৯. 
  
দোনোগুলয় ঘলর েুলে দু-পো লপলেলয় আল ন। লিেোলিত সদখোয় তোলে। তোরপর চলল েোন 
আেোর পোশ লদলয়। প্রথে ঘলরর েত এ ঘলরর সশষপ্রোলন্তও রলিন পদটো। স ই পদটো 
 লরলয় েুলে েোন। অ্থটোৎ, ওর্ো তৃতীয় ঘর। 
  
ঘুলর ঘুলর েূলতট সদখলত থোলে। বুল়ে লঠে নজর রোলখ। েূলতট সদখোর অ্লভনয় েলর পোলয় 
পোলয় ঘলরর সশষপ্রোলন্ত এল  থোলে। পদটোর ফোাঁে লদলয় এখোন সথলে পোলশর ঘর  হলজই 
সদখো েোয়। পদটো  লরলয় দোনোগুলয় সেোলেন। েুলখ অ্পরোেী ভোব লনলয় এ পোলয় প্রথে 
ঘলরর লদলে চলল েোন। লে  েযোিক্স তখলনো তোলেলয় আলে। হোল  অ্ন্তলহটত। সচোলখ 
 লেহ। 
  
আলে েযোচ সফোল্ডোর সদখোই। দুরু দুরু েলর বুে। েরো পল়ে েোলবো নোলতো? ে টলর্র 
লজলন , স র্ো এেপলে সদলখ অ্লভজ্ঞো েযোিক্স পদটো  লরলয় আেোয় সভতলর সেোেোর 
ইলিত সদয়। 
  
েনযবোদ। এতক্ষণ লনলশ্চন্ত হলত চোইলেলোে েোলত আেোয় সেউ লক্ষয নো েলর। তোর শূনয 
শীতল দৃলি বলল লদল, ভীষণ সবোেোর েত েথো বলল সফলললে। 
  
পদটোর পরদরজো। েলেযভাঁই হলয় পল়ে আলে এেরোশ বযবহৃতেযোচ সফোল্ডোর। এের্োতুলল 
সদলখ, সভতলরর পোতো সোঁ়েো। প্রলতযেলর্র লপেলনর  োাঁর্ো সললবল সোঁ়েো, েোথোগুললো 
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সপো়েোলনো। জোলন আর লনস্তোর সনই।  োেলনর ঘলরঅ্বেোলরতেৃতুয ওৎলপলত আলে। 
লেংবোতুেুল ণ্ডল োল। এবোর েরো প়েোর  েয়। হঠোৎ সখয়োল হয়, আলর, েোলঝর ঘর 
সথলে সতো েযোিক্স আেোয় সদখলত পোলেন নো। 
  
অ্লবেল দোনোগুলয়র েত েুখ েলর সবলরলয় এল  ত্রস্ত পোলয় সু্কল সথলে পলথ নোলে। 
পোলেটংলর্ সথলে  োল়ে সেোর্োই ফ্রযোঙ্কললন আেট  অ্লভেুলখ। পলের্ সথলে েযোচ সফোল্ডোর 
সবর েলর ে টলর্র বযোল  রোলখ। লেেুক্ষলণর েলেয তোর অ্যোপোর্টলেলন্ট সপৌঁেোই। লরল পশন 
ক্লোেটলে নোে বললত স  বোলর ল লয় ব লত বলল। উলন পোাঁচ লেলনলর্র েলেয আ লে। 
বোলর বল  থোলে। 
  
দশ লেলনর্ও েোলর্ নো, ে টর্ আল । পরলন  োাঁতোলরর সপোষোে সেলেলে লবচলেোর্, পোলয় 
 যোলন্ডল। 
  
ব লত ব লত লতলন বললন–সবশীক্ষণ ব লবো নো, ললউ। এে জোয় োয় লোলঞ্চর সির্ 
আলে। বযো  এলনলেো? 
  
বযো  সর্লবলল রোখলোে। এর জনয পুরস্কোর পোওনো রইল। 
  
সচোলখ েোেনোর ের্ো–খুলশ েলন সদলবো। েনযবোদ ললউ। আলে এত সবলখয়োলী..বললত 
বললত সর্লবল সথলে বযো র্ো লবচবযোল  ভলর সনন। 
  
–এে লেলনর্ দোাঁ়েোও। বযো র্ো খুলল সদখলল নো লেেু সখোয়ো স লে লেনো? 
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অ্বোে দৃলিলত ে টর্ বললন–লে সখোয়ো েোলব? 
  
–সতোেোর বযোল  এের্ো েযোচ সফোল্ডোর আলে। 
  
 –তোই নোলে? েযোচ সফোল্ডোর! এলত সতোেোর সেৌতূহল সেন? 
  
 প্রোয় ব়ে বযো , তোর লভতর সেোর্ বযো  খুলল ে টর্ সফোল্ডোরর্ো তুলল বললন–এর্োই সতো? 
  
–হযোাঁ, সেোলত্থলে সপলল? 
  
জোলন নো। ওর্ো বযোল  আলে তোই জোলন নো। ললউ এত সেৌতূহল সেন? 
  
েোরণ আলে। এর্ো ল লির বযো  সথলে সপলয়লে এবং আেোর সহোলর্ল রুে সথলে চুলর 
স লে। পলরবলতট এে নেল সফোল্ডোর সরলখ েোয় সচোর। এখন সদখলে সতোেোর বযোল  এর্ো। 
  
–এর্ো তুলে সেোথোয় সপলয়ে? 
  
–সবোেহয়  তরোলত ক্লোব সথলে এলনলে। েোল লিনোর সখলয়লে স খোলন। ও হো হো, েলন 
পল়েলে। আলে লোইর্োর লনলত ভুলল স লেলোে। লোইর্োর লনলত নো ভুললল েখনই সদশলোই 
বো েযোচ সফোল্ডোর বযবহোর েলর নো। রু্লপ রোখোর সে সথলেই সবোেহয় ওর্ো লনলয়লে। 
  
েোলদর  োলথ লিনোর স লরলেো? 
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–পোলর্ট লেল।  োেুললয পোাঁচজন লেলোে। আলে, লব্রলজৎ, লি লব, দোনোগুলয়নোলের এে 
ভদ্রললোে, বনু্ধ সভোলর  ও েোর  লি প্রোয় সর্লন  সখলল স ই হযোলর লুেো । 
  
ে টর্, এই েযোচ সফোল্ডোর আলে চোই। সলফলর্নযোন্ট র যোনলেনলে সদখোলবো। 
  
–লেন্তু ললউ, আলে পুলললশর বযোপোলর জ়েোলত চোইনো। তোহলল িযোলির েোলন উঠলব 
েথোর্ো। 
  
 –লচন্তোর েোরণ সনই। সতোেোলে জ়েোবোর ক্ষেতো সতোেোর বোবোলে এল়েলয় র যোনলেলনর 
সনই। 
  
ে টর্ সফোল্ডোর সদন। বললন–লেজ, আেোয় জল়েওনো। েলদ খবলরর েো লজ প্রেোশ পোয়…। 
তোর হোলত েৃদু চোপ়ে সেলর বলল–সভলবো নো। 
  
তুলে লে এখন লি লবর েোলে েোে? তোলে পোলব সেোথোয়? েোউলন্টন সরোি েলর 
পোাঁচেোইল ল লয়  োইন সপোে সদখলব লদ লিে। ঐখোলন পোলব সহোয়োইর্ চযোলর্ি। আেো, 
শীঘ্রই সদখো হলব ললউ। ও সে। 
  
সহোয়োইর্ চযোলর্উ? নীল, র্োললর  োলরবদ্ধ বোল়ে। েোলঠর স র্।  োলয় বোল়ের নোে।  োল়ে 
পোেট েলর এল লয় স লোে, েললংলবলল হোত রোখলত েোলবো, সভজোলনো দরজো সথলে সভল  
আল   ংলোপ–পুরুষ েে–সবশ, তুলে লড্রঙ্ক নো েরলল আলেই েলর। খোলনে নীরবতো। 
  
নোরীেে–ঈশ্বলরর সদোহোই। এখনই শুরু েলরো নো জযোেুই । সতোেোর  োলথ েথো আলে। 
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পুরুষেে–আলর স জনযই সতো েদ সখলত হলব। নো হলল সতোেোর প্রলোপ হজে েরলবো লে 
েলর? 
  
নোরী–তুলে এের্ো শয়তোন। েুৎল ত সশোনোয় নোরীেে। আলে লনঃশলব্দ দরজোর আ়েোলল 
দোাঁ়েোই। সভজোলনো দরজোর ফোাঁলে দৃশযেোন সবশ ব়ে ঘর। েলত্রশ– োাঁইলত্রশ বেলরর অ্পূবট 
এে রেনী লোউলঞ্জং সচয়োলর  ো এলললয় বল । হযোাঁ সচনো েোয়। ইলনই লব্রলজৎ লিলি। 
প্রোক্তন অ্লভলনত্রী, লী লিলির স্ত্রী। 
  
সচোলখ পল়ে লি লবলে।  ুঠোে, সরোদজ্বলো চোে়েো, েোললো ঝোে়েো চুল, নীল সচোখ, স োাঁফেুক্ত 
েুখলর্ সচৌে । পরলন লোল  র্টস্ ও  যোলন্ডল। িোনহোলত েদভলতট গ্লো । সঠোাঁলর্ ল  োলরর্। 
প্রশ্ন েলর লব্রলজৎ–সেোথোয় লেলল েোল রোলত? 
  
েতবোর বললবো এখোলন লেলোে। লর্লভলত েোরলপর্ সদখলেলোে। 
  
 নো। তুলে তো েলরোলন। আলে ক্লোব সথলে সফোন েলর সেোন  ো়েো পোইলন। 
  
–আলে  ব  েয় সফোন েলর নো। লব্রলজৎ িোললটং, আলে চোই নো সেউ লবরক্ত েরুে। তোই 
লরং শুলনও েলরলন। 
  
 হ ো উলঠ দোাঁ়েোন লব্রলজৎ। সচোলখ আগুন–লেলথয েথো, তুলে লেলল নো এখোলন। আলে এল  
সদলখলে তুলে সনই। আললো সনভোলনো এেনলে  যোরোলজ  োল়ে সনই। সতোেোর এত  োহ , 
লেলথয বললো? লে েরলেলল? 
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লি লবর েুখ সথলে সেবলয়র হোল  উেোও। েলঠোর লহংরতো ফুলর্ ওলঠ–স জনয েুলর্ 
এল লেো? েত  স্তো েলর সফলললে লনলজলে তুলে! প্রথেত এেজন প্রোইলভর্ স োলয়েো 
লো োলল আেোর ওপর নজর রোখলত। স  েোরো স লল লনলজই স োলয়েোল লর শুরু েলরে? 
েলথি হলয়লে। আেোলদর  ম্পেট এখোলনই সশষ। 
  
বীভৎ  লচৎেোর েলর ওলঠ লব্রলজৎ–সেলয়র্ো সে? 
  
ল  োলরর্ লনলভলয় লি লব বললন–েলথি হলয়লে আজ। তুলে চোইলল আলে আর  ম্পেট 
রোখব নো। এখোলনই সশষ সহোে। 
  
–স  লে ে টর্? তোর  োলথ শুরু েলরলে? 
  
ে টর্ সতোেোর সথলে দশ বেলরর সেোর্। েুবতী ও সের সবশী  ুেরী। তলব সদখলে 
সতোেরো দুজলনই েোদেো ক্ত, অ্লতলরক্ত সেৌন লপপো ু ও লবরলক্তের। েোল  এবোর তুলে 
আ লব, আেোর লোলঞ্চর লনেন্ত্রণ আলে। 
  
সেলয়র্ো ে টলর্, তোইনো? স  এখলনো ভোললোবোল  সতোেোয়? স  লঠে েলরলে সতোেোলে 
লেলনলয় সনলব আেোর েোে সথলে? উলেলজত ও রো লেলেত  লো েোলপ লব্রলজলতর। 
  
দযোলখো ল ন লিলয়র্ েলরোনো। তুলে লে েোলব এখন? 
  
 েোল সেোন েো ীর  লি েোলর্লয়ে নো সজলনো েোলবো নো। 
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–সবশ, সশোন তলব। সেলয়র্ো এেদে তোজো। স োনোলীচুল,  দয েুবতী। রোস্তোয় এেো 
হোাঁর্লেল, আলোপ হলয় স ল। তোর  োলথই রোত েোলর্লয়লে। 
  
লম্পর্! েুলের বোচ্চো–লব্রলজলতর েুলখ রক্ত েোয়। রোল  েে েোলপ লেলথয েথো। েো ীর্ো 
ে টর্ 
  
–তুলে নো স লল আলে েোলে। পলর সবোলনো সে আলে প্রোক্তন সপ্রলেেোলে ঘর সথলে 
তোল়েলয় লদলয়লে। লি লবলে সদখো েোয় নো। সবোতললর লেলপ সখোলোর শব্দ। লব্রলজৎবললন–
এে োলথ আেরো অ্লনে এনজয় েলরলে। আজ সে েোর পথ সদখোর  েয় এল লে। লঠে 
আলে, আলোদো হলয় েোলবো। তলব তুলে ভুলল েোওলন লনশ্চয়ই আেোর সথলে লেেু িলোর 
েোর লনলয়লেলল। েলন পল়ে? , লঠে সতলরো হোজোর িলোর। 
  
চোইলত পোলরো, আেোলে জবরদলস্ত েরলত চোইলল সেোলর্ট সে  েলরো। েলন হয় সতোেোর 
স্বোেী এ লবষলয় সতোেোয় েলথি  োহোেয েরলবন। লতলন আেোয় এত র্োেো লদলয়ে শুনলল 
সতোেোয় লনঘটোৎ লিলভো ট েরলবন। 
  
লব্রলজৎ লচলবলয় লচলবলয় উচ্চোরণ েলরন–সতোেোর  োলথ সেোনলদন আেোর লেেু হলয়লেল তো 
ভুলল েোলবো। সতোেোর সবাঁলচ থোেোর প্রলয়োজন আলে বলল আলে েলন েলর নো। 
  
সচয়োলর ঘুলর বল ন লি লব–উাঁহু, অ্তর্ো েলঠোর সহোলয়োনো। সদলখো, তুলে সেৌন অ্তৃপ্ত 
রেনী। আলে সতোেোর লখলদ লেলর্লয়লে। তোর জনয েূলয লদলত হলয়লে। সভলব সদলখো 
লব্রলজৎ, লবলেলদর  েয় লতক্ততো সরলখো নো। আেোর েত অ্লনে  ুের সচহোরোর েুবে 
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পোলব। েলয়ে  প্তোলহর েলেয অ্লক্ললশ আেোয় ভুলল েোলব। আর ে–খ–সনো সদখো হলব নো 
আেোলদর? 
  
সচোখ জ্বলল ওলঠ লব্রলজলতর। সর্লবল সথলে তুলল সনন লের্বযো । সবশ তোই সহোে। 
লব্রলজলতর হোল লত লনেটে সেৌতুে ঝলর। লশরদোাঁ়েো েোাঁপোলনো লহেবোহ–সতোেোয় খুন েরলে 
জযোেুই । আলে সতোেোয় নো সপলল, আর েোউলে সপলত সদলবোনো। বযোল র সভতর সথলে, 
লব্রলজলতর হোলত উলঠ আল  পলয়ন্ট আর্লত্রলশর স্বয়ংলিয় লরভলভোর। লি লবর লদলে 
লনশোনো। 
  
. 
  
১০. 
  
 েীলর উলঠ দোাঁ়েোন লব্রলজৎ। বেুে হোলত সেন লবলেনী পলরলহতো বোলঘনী। পোথুলর েুখ। 
বেুলের রূপোলী লে োলর আিুল। লনচুস্বলর বলললন–হযোাঁ, জযোেুই , আেোলে সের 
জ্বোলললয়লে। এবোর স ই েন্ত্রণোর লেেু ভো  নোও। 
  
সঠোাঁলর্ লজভ সবোলোন লি লব–লব্রলজৎ বেুে নোেোও। এল ো আেরো আললোচনোয় বল । 
  
ব়ে সদরী হলয় স লে জযোেুই । সের ক্ষেো েলরলে। আর নো, লম্পর্, ভীতুর লিে। 
  
লঠে এ েলয় লনঃশলব্দ ঘলর পো রোলখ। লি লব আেোলে সদখলত পোয়। লব্রলজলতর সপেলন 
এল  দোাঁ়েোই। বেুে তুলললেন লব্রলজৎ। লোলফলয় পল়ে। তোর হোত  লজোলর লনলচ নোলেলয় 
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লদলত, লক্ষযভ্রি বুললর্ েোলপটর্  তট েলর জোনলো লদলয় েুলর্ েোয়। হোত েুচল়ে বেুে 
লেলনলয় লনই। অ্বোে সচোলখ লব্রলজৎ তোেোন। তোর ভয়োতট েুলখ চোে়েো ঝুলল পল়ে। 
লেেুক্ষণ ওই ভোলব সচলয় সথলে, সর্লবল সথলে বযো  তুলল লনলয় ঝল়ের সবল  লনষ্ক্রোন্ত 
হন। বোইলর  োল়ের েোর্ট সনবোর শব্দ। 
  
বেুে সর্লবলল সরলখ হোত েুলে রুেোলল। স্তব্ধতো সেন ভোরী পোথর। লি লব সদখলেন 
আেোলে। নরে  ুলর বলল, উলন খুন েরলত স লল ব়েলজোর আপনোর পোলয় এের্ো গুলল 
লো ত। 
  
 লম্বৎ লফলর পোন লপ্র লব। তখলনো ভয়োতট দু–সচোখ, সেোনরেলে উচ্চোরণ েলরন, 
লনউলরোলর্ে েো ী! বেুে সপল সেোথোয়? তো আপলন উদয় হললন সেোলত্থলে? 
  
সেি েোিট লদই। লি লব সচোখ বুলললয় সনন, দয েোর এলজলন্স, আলর। এই এলজলন্সর 
এেজন, আচেেো সথলে েুখ সঘোরোন। সচোলখ ভয়, হতোশো, লবহ্বলতোর  ংলেেণ। 
  
–লঠে, ল লি আেোর পোর্টনোর লেললন। 
  
–আেোর ওপর নজরদোরীর জনয লনেুক্ত হন? 
  
নো। দুঘটর্নোর পর আলে এল লে। আপনোর  োলথ েথো বললত চোই। 
  
 রুেোলল েুখ সেোলেন লি লব। শূনয গ্লো  লনলয় বোর সর্লবলল েোন–েদ চললব? 
  
চললত পোলর, েনযবোদ। 
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 দু–গ্লোল  েদ সেলল, এে গ্লো  আেোয় সদন। ল  োলরর্ েলরলয় এে বুে সঘোয়ো সর্লন 
বললন বলুন, লে জোনলত চোন? 
  
–লব্রলজৎ লে আপনোর ওপর নজর রোখলত ল লিলে লনলয়ো  েলরন? 
  
 লি লব লিেোলিত–পুললশ সেল  জ়েোলবো নোলতো? 
  
–হযোাঁ, ল লিলে ও ভো়েো েলরলেল। 
  
–সেন? 
  
—-ওর েোরণো, আলে ওর  ৎলেলয় ে টলর্র  োলথ সপ্রে চোলোলে। 
  
আলে গ্লোল  চুেুে লদই, ল  োলরর্ েরোই, তলব েোর  োলথ আপনোর সপ্রে চললে? 
  
–স র্ো বলোর েত নোলে।  োা্েোরণ এে সেলয়। 
  
ল লি লে স  েথো লব্রলজৎলে জোলনলয়লেললন? 
  
–হো জোলনলয়লেললন। তোই লব্রলজৎ সেলয়র্োরেোলে ল লয় তোলে ঈশ্বলরর ভয় সদখোয়। 
পোলপর পথ সথলে  লর দোাঁ়েোলত বলল। 
  
–লব্রলজং লে  ফল হলয়লেললন? 
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–সবোে হয়। সেলয়র্োলে আর সদখলত পোই নো। 
  
 –তোরপর লে হল? 
  
–লব্রলজৎ আেোর  লি সফোলন সেো োলেো  েলর, বচ ো হয়।  ত পরশু লঠে েলর, অ্লনে 
হলয়লে। এবোর  ম্পেট চুলেলয় সদলবো। বোেীর্ো সতো সদখললন। 
  
আেো লেেোর লি লব, ল লি েোলে ফললো েরলেললন, আপনোর স ই সপ্রলেেোর নোে লে 
সথলেো েোলজন? 
  
েুহূলতট েুখ–সচোলখর অ্দু্ভত পলরবতটন হল। ভয়োতট েলে বলললন, সদখুন, পুললশী সজরো 
েরলবন নো, স  এে  োেোরণ সেলয়। 
  
–অ্লনে েথোই বলললন, বলুন নো, সেলয়র্ো সথলেো েোলজন? 
  
–হযোাঁ হযোাঁ স ই, এবোর খুলশ সতো? 
  
–লে েলর আলোপ হল? 
  
–পর্োরী সেল  লব্রলজৎ সেনোেোর্ো েরলত লনলয় ল লয়লেল। তখনই সর্র পোই সেলয়র্ো 
আেোর সপ্রলে পল়ে স লে। 
  
লে েলর বুঝললন আপনোলদর ওপর ল লি নজর রোখলেন? 
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সথলেো বলললেল। স  তোর েেটস্থ্োলন আেোয় সিলে জোলনলয়লেল, আেোর  লি  ম্পেটলেদ 
েরলত তোলে চোপ সদওয়ো হলে। বুঝলত পোলেলোে, সথলেো নো েো়েলল লব্রলজৎ শোলয়স্তো 
েরলব আেোয়। 
  
–খুন েলরলে? 
  
েলন হয় খুনী ল লিলে নয়, সথলেোলে খুন েরলত স লেল।  ম্ভবতঃ সথলেোলে বোাঁচোলত  
ল লয় ল লি খুন হয়। 
  
–তোহলল লব্রলজৎ সজো়েো খুলনর আ োেী? 
  
আলে তো বলললন, লব্রলজৎ আই লপে লদলয় ল লিলে খুন েরলে–তো আলে বো আপলন 
সেউই। সদলখলন। 
  
–লব্রলজৎ ভো়েোলর্ গুণ্ডো লদলয় খুন েরোলত পোলর। সেেন হোজট? 
  
 লি লব চেলে ওলঠন। েরলত পোলর, আেোর সবোেহয় এ শহলর থোেো লনরোপদ নয়। 
তো়েোতোল়ে সেলর্ প়েলত হলব। 
  
আলে সঠোাঁলর্ লিতীয় ল  োলরর্ সরলখ পলের্ সথলে েযোচ সফোল্ডোর লনলয় এেনভোলব েরোই 
েোলত ওর্ো লি লবর সচোলখ পল়ে। বলল–হোজট  ম্বলন্ধ লে জোলনন? ওর প্রলতলিয়ো সদখোর 
েত। সফোল্ডোর সথলে ওর দৃলি  লর নো। আলে লনলশ্চলন্ত ল  োলরর্ েলরলয় ওর ইতস্ততঃ 
ভোব সদলখ প্রশ্ন েলর–লে বযোপোর? 
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নো েোলন, আপলন েো লেলর্য়ো ট ক্লোলবর সেম্বোর জোনতোে নো। 
  
সেম্বোর নই। এর্ো এেজলনর েোলে সথলে লনলয়লে। 
  
–ওঃ, এেরু্ সবরুলবো। লোলঞ্চর সির্ আলে। উলঠ দোাঁ়েোন লতলন। 
  
 –আেোর প্রলশ্নর উের লদললন নো। হোজট  ম্বলন্ধ লে জোলনন? 
  
–লী লিলির ভো়েোলর্ গুণ্ডো, ওর  ম্বলন্ধ প্রশ্ন েরলেন সেন? েোে লঠে  েলয় এল  
বোাঁলচলয়লেন। েনযবোদ। 
  
–আেো পলর সদখো হলব। 
  
অ্তযন্ত েথ  লতলত লফরলোে স ন্ট রোফোইল ল লর্লত। এে ড্রো  সেোল টর  োেলণ  োল়ে 
থোেোই, ল লে বুলথ ল লয় সফোন েলর লিলির বোল়ে। লেেুক্ষণ লবলচত্র েন্ত্র শব্দ। 
স লির্োরীর  লো সভল  আল , বলললেল   লিলির  োলথ সদখো েরলত চোই। আজ 
 েোলল ওনোর  োলথ সদখো হলয়লেল। ওনোর এের্ো লজলন  আেোর েোলে আলে। লজজ্ঞো ো 
েরুন, উলন েখন সদখো েরলত পোরলবন। 
  
–আপনোর নোে? 
  
–নোের্ো জরুরী নয়, েো বললোে তোই বলুন। 
  
–লেজ, েরুন এে লেলনর্। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদটি আর অ্যাফ্রেড । জেমস জেডদি জেে  

133 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
লেেুক্ষণ স্তব্ধতোর পর স লির্োলরর  লো–লতনলর্র  েয় সদখো েরলত পোলরন। 
  
–সবশ, েোলবো আলে, বলল লরল ভোর নোবোই। ঘল়েলত সদলখ লতনলর্ বোজলত লতন লেলনর্ 
বোেী। পোলেটং ললর্  োল়ে থোেোলত েোলন েোক্কো সদয় পলরলচত েেস্বর–লেেোর ব্রোন্ডন? 
এভোলব পুলরোলনো সদোস্তলে এল়েলয় সেলত হয় বুলঝ? 
  
–সদলখ স ই বোর্লোর ফোল্টলনর সচনো েুখ।  ংলক্ষলপ বলল লেল   লিলির  োলথ 
অ্যোপলয়ন্টলেন্ট আলে। 
  
েলন হয় লতলন এখলন এল  প়েলবন। আলে সভতর সথলে সখোাঁজ লনলয় আ লে। 
  
এে লেলনলর্র েলেয সফলরন তরুণী। ঘলর েুলে সদলখ েলবর েত জোনলোর েোলর দোাঁল়েলয় 
আলে লেল   লিলি। পরলন হলুদ স্নযোক্স,  োদো  োর্ট। দৃলি স োলোপ বো োলন প্র োলরত। 
  
হললউলির লফলল্মর েত সিো সেোশোলন সফলরন  তেট সচোলখ। বুলঝ স লুললয়লি েলর রোখো 
সফ্রে। 
  
 োেলনর সচয়োর সর্লন বল  পল়ে। 
  
–আপনোলে ব লত বলললন, হললউিীয় লচত্রোলপটলতর ভলি লব্রলজলতর। 
  
বললনলন, লেন্তু আলে ক্লোন্ত।  োরোলদন েেল স লে ব়ে। লনন, আপনোর বেুে সফরৎ 
লদলত এল লে। 
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পলের্ সথলে পলয়ন্ট আর্লত্রলশর লপস্তল সবর েলর, েযো োলজন খুলল এল লয় লদই। 
  
লপস্তল তুলল লনলয় লব্রলজৎ বললন লে সভলবলেন। ব্লযোেলেল েরলবন আেোলে? 
  
–আলবোৎ ব্লযোে সেইল েরলত পোলর আপনোলে। উলনশলশো আর্চলিশ–এর অ্স্কোর 
লবজলয়নীর অ্লভনয় সেল়ে আেোর েথো চুপচোপ শুনুন। 
  
ওহ, লঠে আলে। েত র্োেো চোই আপনোর? 
  
–আেোলে আপনোর বয়লফ্রণ্ড ভোবলবন নো লেল   লিলি, সে র্োেোর েোেোয় সঘোলর। আলে 
লেেু খবরোখবর চোই। 
  
লে খবর? 
  
অ্নয েোলরোর ওপর নজর রোখোর জনয লে ল লিলে ভো়েো েলরলেললন? 
  
নো। 
  
–আপলন লে জোলনন  ম্প্রলত সথলেো েোলজন নোলে এেলর্ সেলয়র  োলথ লি লব সপ্রে 
েরলেন? 
  
–নো। ওরেে সেোলনো নোে শুলনলন, লচলনও নো। 
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–লি লব আেোয় েো বলললেন তো সলফলর্নযোন্ট র যোনলেনলে জোনোলল আপনোর আপলে সনই 
সবোে হয়। 
  
–আপলন েো খুলশ েরলত পোলরন? তলব  োবেোন, আেোলে লবপলদ সফললত স লল 
আপনোলে দুলনয়ো সথলে  লরলয় সদব। ভোবলবন নো। তো আলে পোলরনো, আপনোর বেবে 
আর শুনলত চোই নো। এবোর সেলর্ প়ুেন। 
  
এবোর সশষ অ্স্ত্র  োেলন রোলখ। েযোচ সফোল্ডোর….এর্ো লে আপনোর? 
  
— লি লবর েত সেোন প্রলতলিয়ো সফোলর্ নো লব্রলজলতর েুলখ বুঝলত পোলে নো লে বললত 
চোন? এখন চলল েোওয়ো উলচত আপনোর। লব্রলজত উলঠ সবল সর্লপন। দরজো খুলল 
সেোলেন স লির্োরী। সেলত সেলত বলল–আবোর সদখো হলত পোলর। 
  
বোইলরর ঘলর পো লদলতই সদখলত পোই দুলরর সচয়োলর লহল্টন বল  আলেন। বললন লেল   
লিলির  োলথ েথো বলো সশষ হলল লেেোর লিলি আপনোলে তোর  োলথ সদখো েরলত 
বলললেন। 
  
–সবশ, সদখো েোে, চলুন। 
  
লেেোর লিলির ঘলর দরজো খুলল লহল্টন অ্নুচ্চ স্বলর বললন– যোর, লেেোর ব্রোন্ডন 
এল লে। 
  
আলে ঘলর েুেলত লিলি বললন–আেোর স্ত্রীর  োলথ সদখো হল? 
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–এজনয সিলেলেললন? তোহলল আলে েোই। 
  
েলয়ে েুহূতট আেোয় জলরপ েলরন লিলি। সর্লবল সথলে েো জেোর্ো েুলর সচোলখর  োেলন 
ঘুলরলয়–লফলরলয় সদখলত সদখলত বললন–আপনোলদর এলজলন্স  ম্পলেট সখোাঁজ লনলয়লে, 
শুলনলে লবেবোন আপনোরো। লোভজনে বযব ো ভোলই চললে এবং েূলেন লতন হোজোর 
িলোর। উঠলত বযব ো লেনলত আলে পেে েলর। আপনোলদর বযব ো লেনলত আলে 
প্রস্তুত। দশ হোজোর িলোর লদলে।  ুনোে আর ওই, লে সেন বলললন, হযোাঁ, বযলক্তলত্বর 
জনয। 
  
েলন েলন ভোলব, লবলি েরলল ল লি হতযোরহল যর তদন্ত েোেো চোপো পল়ে েোলব, আলে 
তদন্ত চোলোবই। সেনো েোলব নো আেোয়। 
  
–আর লিেো েরলবন নো। আপনোর পোর্টনোর  ম্বলন্ধ সখোাঁজ লনলয়লে। অ্তযন্ত বোলজ সলোে। 
তোর  োলথ আর লেেুলদন েোজ েরলল আপনোর েোরবোর িলে উঠলতো। সলোের্ো 
সেলয়বোজ। আলদৌ ভোল স োলয়েো লেল নো। ওর জনয  ুবণট  ুলেো  নি েরলবন নো, আলে 
পঞ্চোশ হোজোর িলোর সদলবো। 
  
–আলে লবলি হব নো। 
  
 –এেলোখ িলোর? 
  
নো? 
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–সদ়ে লোখ? 
  
বোদ লদন। লনলজলে ব়ে  স্তো েলর সফললেন। আেোলে সেনোর েোেো েো়ুেন এবং 
আপনোর ঐ িলোর  বটস্ব েোনল েতো বোদ লদন। লফরলবো বলল দরজোয় পো রোখলত বুলঝ 
লপেলন সফলল আ ো লনস্তব্ধতো লে েন্ত্রণোদোয়ে। 
  
. 
  
১১. 
  
 েোঝ দুপুলর সর্লললফোন সবলজ ওলঠ। 
  
–হযোললো? 
  
–সে ললউ? ে টলর্র  লো। জোলনো, েযোচ সফোল্ডোরর্ো জযোেুইল র। 
  
লে েলর বললেো? 
  
 –েলন প়েল, ও আেোর সর্লবললর লবপরীলত বল লেল। আেোর লোইর্োর েোজ েরলেল 
নো। ও পলের্ সথলে তোর েযোচলফোিোর সবর েলর। সর্লবলল ল  োলরর্–এর পযোলের্ ও 
েযোচ সফোল্ডোর সফলল সজলরল র  লি নোলচ সেো  সদয়। ল  োলরর্ েরোলত ল লয় আলে স ই 
েযোচ সফোল্ডোর লনই ও পলর অ্নযেনস্ক হলয় স র্ো বযোল  ভলর লনই। হলফ েলর বললত 
পোলর সর্লবললর ওপর ওলে েযোচ সফোল্ডোর রোখলত সদলখলে। ললউ, জযোেুইল র  লি েথো 
হলয়লে সতোেোর? 
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–লব্রলজৎ স খোলন লেললন। লতলন েখন লি লবলে গুলল েরলত েোন স ই নোর্েীয় েুহূলতট 
আেোর প্রলবশ। আেোর হস্তলক্ষলপ লি লব বুললর্ লবদ্ধ হনলন। 
  
–সবোেহয় লব্রলজৎ সেজোজ হোলরলয়লেল। লে ভোবলে ললউ, পুললশলে জোনোলব নোলতো? 
  
নো। তুলে লে জোন ওনোর বেুে আলে? 
  
–নো। 
  
 –ল লির খুলনর বযোপোলর লব্রলজলতর হোত আলে বলল েলন হয়? 
  
–এখন ভোবলত পোরলে নো লেেু। 
  
 –লে েরলব? 
  
লি লবলে সফর েরলত হলব। তুলে জোলনো ওর বোল়েলত চোের আলে? 
  
–হযোাঁ, লফলললপন নোলে এেজন আলে।  েোলল আল , রোত আর্র্োয় েোজ স লর চলল 
েোয়। 
  
আবোর েখন সতোেোর  োলথ সদখো হলব ে টর্? রোত  োল়ে দশর্োয় চলল এল ো। ইলতেলেয 
লি লবর বোল়ে ঘুলর এল  সতোেোয় জোনোলবো নতুন লে খবর সপলোে। 
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–সবশ, েোলবো।  োবেোন ললউ। বোল়ের খুব েোলে স লল জযোেুই  পোলললয় েোলব। আেোর 
েথো েলন সরলখো, সলোের্ো লহং ও ভয়ঙ্কর। 
  
. 
  
 লপস্তললর স ফলর্ েযোচ তুলল লদই। ভয়োতট েলে বলল, সে ওখোলন? 
  
উের সনই। বোরেোর সেোলণ হোাঁরু্ স ল়ে ব ো েোনুষলর্র নো়েোচো়েোর সেোন শব্দ সনই। পো 
েোাঁপলত থোলে। অ্নযেনস্ক হোত সথলে এের্ো বুললর্ দরজো ফুল়ে েুলর্ েোয়। হৃৎলপণ্ড 
লোফোলত থোলে। চীৎেোর েলর বলল–দোাঁ়েোও! নল়েো নো! এে পো ন়েললই খতে েলর সদব। 
  
িোন হোলত লপস্তল উলচলয়, বোাঁ হোলত লোইর্োর জ্বোলোই। স ই স্বোললোে বলল সদয় সেোলণর 
সলোের্ো ন়েলে নো। েোললো–খোলর্ো েোনুষর্োর সচোখ সবোজো। হোাঁ েুলখর েলর্ দোাঁত দৃশযেোন। 
আেোর অ্লভজ্ঞতোয় বুলঝ েোনুষলর্ েৃত। লনষ্প্রভ হলত শুরু েলরলে লোইর্োলরর আললো। 
আলে লনলচ ল াঁল়ে  সথলেফো লোইর্ েুল়েলয় আলন। এই েৃত সলোেলর্ই সবোেহয় লি লবর 
চোের। সেউ তোর বুলে গুলল েলরলে। েৃলতর েোথোর্ো সঘোরোই। ঠোণ্ডো চোে়েো। চোে়েোর 
লনলচ শক্ত সপশী পরীক্ষো েলর বুলঝ এর েৃতুয হলয়লে েলয়েঘন্টো আল । 
  
েোললো সব়েোলর্ো আবোর  োেলন এল  দোাঁ়েোয়। লযোজ সনল়ে জুলজুল েলর তোেোয়। হোাঁর্লত 
থোলে অ্লত েীলর েীলর। েোলঝ েোলঝ লপেু লফলর সদলখ। আলে সব়েোলর্োলে অ্নু রণ 
েরলত থোলে। 
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েৃত চোের লফলললপলনোলে পোশ েোলর্লয় এের্ো দরজোর  োেলন থোলে সব়েোলর্ো। রুদ্ধ 
দরজোয় পো লদলয় আাঁচ়ে েোলর্। 
  
আলে এল লয় ল লয় দরজোয় েৃদু চোপ লদই। খুলল েোয় সভজোলনো দরজো। অ্ন্ধেোর আর 
লনঝুে স্তব্ধতো। সব়েোলর্ো েোন খো়েো, খো়ে েোৎ েলর দোাঁল়েলয় থোলে। আেোর েুখ শুলেলয় 
েোয়, হৃৎলপণ্ড লোফোলত থোলে, পো সেন স াঁলথ েোয় েোলর্লত। 
  
ঘলরর েলেয ফ্ল্যো লোইলর্র তীব্র আললোয় উদ্ভোল ত হয় সেলঝ, খোলর্র পোয়ো। লোফ লদলয় 
েোললো সব়েোলর্ো খোলর্র ওপর ওলঠ। 
  
লি লব পল়ে আলেন লবেোনোয়। পরলন লোল  র্ট   োদো জোেো। পোলয়  যোন্ডোল। রলক্ত 
লবেোনো সভল  েোলে। লপেন সথলে লি লবলে েুলর সেলরলে আততোয়ী। 
  
সফোন েলর লিলির বোল়েলত, সবশ লেেুক্ষণ বোলদ অ্পর প্রোন্ত  রব হয়দুঃলখত লেেোর 
ব্রোন্ডন। লেল   লিলি আপনোর  োলথ েথো বললত রোলজ নন। 
  
–সদখুন, লেল   লিলিলে লদন। তোলে আেোর  লি েথো বলোর েি েরলত হলব নো। 
  
অ্লনক্ষণ পর লেল   লিলির  লো পোই–সফর েলদ ঝোলেলো েরলত চোন, আলে স্বোেীলে 
ল লয় বললবো। 
  
খুব ভোললো। লতলনও পেে েরলবন। আপলন বরং এখলন তোলে বলুন। সেন নো, আপলন 
এখলন সে ঝোলেলোয় জ়েোলত েোলেন েোলত আেোর হোত সনই। লপ্র লব খুন হলয় তোর 
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লবেোনোয় পল়ে আলে। আর আপনোর পলয়ন্ট থোলর্ট এইর্ লপস্তল েৃতলদলহর েোলে পোওয়ো 
স লে। 
  
লেলথয েথো। 
  
–সবশ তোই ভোবলল  যোর্ হলয় বল  থোেুন েতক্ষণ নো আইলনর জোলল জল়েলয় পল়েন। 
আলে খবর লদলে পুললশলে। 
  
ভীত শো রুদ্ধ েলে লব্রলজৎ বললন– লতয েোরো স লে? 
  
পুলরোপুলর। আজ পোাঁচর্ো সথলে ের্ো পেটন্ত সেোথোয় লেললন? 
  
 –এখোলন লনলজর ঘলর। 
  
 –সেউ সদলখলে আপনোলে? 
  
নো, আলে এেো লেলোে। 
  
 –আপনোর স লির্োরী? 
  
চলল ল লয়লেল। 
  
 –আপনোলে সে লপস্তলর্ো লদলয়লেলোে স র্ো সেোথোয়? 
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সবিরুলের ড্রয়োলর সরলখ লদলয়লে। 
  
–আপনোর জনয েরলে সেন জোলন নো। তলব লপস্তলর্ো অ্েুস্থ্ল সথলে  লরলয় লনলয়লে। 
েলন হয়, সেউ আপনোলে লি লবর খুনী  োজোলত চোইলে। লপস্তল  রোললও লি লবর  োলয় 
লবদ্ধ বুললর্ সথলে লপস্তললর হলদ  েরলত পোলর পুললশ। েলদও তো েরলবনো খুব  ম্ভব। 
এখন বল  বল  িোেুন ঠোেুরলে। লব্রলজলতর উেলরর অ্লপক্ষো নো েলর লরল ভোর নোলেলয় 
রোলখ। 
  
লঠে স োয়ো দশর্োয় বোংললোয় লফলর আল । পোে  োলের আ়েোলল েনভোলর্টবল েযোলিলোে, 
এেপলে স লদলে তোলেলয় বোংললোর ফর্লে তোলো খুলল। অ্ন্ধেোলর  ন্তপটলণ  ুযইচ লর্লপ 
আললো জ্বোলল। েোন  জো , হোলত উলেোললত বেুে, সেোথোও সেোলনো শব্দ সনই। হঠোৎ 
অ্ন্ধেোর সথলে সভল  আল  ে টলর্র েেস্বর। 
  
. 
  
১২. 
  
  োল়ে সথলে সনলে সলফলর্নযোন্ট সচাঁলচলয় ওলঠন–আপনোর  লি েথো আলে ব্রোন্ডন। সভতলর 
আ লে আেরো। 
  
র যোনলেন সভতলর েুলে বললন–সস্বেোয় আ লবন, নো সজোর েরলত হলব? আপলন এইেোত্র 
লি লবর বোল়ে সথলে এল লেন, বলুন, েোনলন? 
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আলে পুলললশর  োল়েলত লপেলনর  ীলর্ বল ।  
  
বেুে লদন…হঠোৎ র যোনলেন বললন। 
  
–আেোর েোলে সনই। তৎক্ষণোৎ র যোনলেন  োল়ে থোেোলত বলল প্রশ্ন েলরন–সেোথোয়? 
  
বোংললোয়। 
  
বোংললোর  োেলন  োল়ে থোলে। েযোনলিলে েথো ম্ভব আ়েোল েলর ড্রয়োর খুলল। েযোনলি 
বুলে আেোর পলয়ন্ট থোলর্ট এইর্ বেুে তুলল বললন–এর্ো? 
  
–হযোাঁ। 
  
ড্রয়োলর তোলেলয় লশউলর উলঠ। লব্রলজলতর বেুে উেোও। 
  
স্থ্োণুর েত দোাঁল়েলয় থোলে। সর্র পোই, ভলয় আেোর েুখ শুলেলয় েোলে। েলন পল়ে, আেোর 
েোলে বেুে সনই। র যোনলেন আেোরর্ো লনলয়লে আর লব্রলজলতরর্ো লদলয়লে সহল্পললে। 
সহললর েথোগুললো েোলন বোলজ–সে সেউ সে সেোলনো জোয় োয় আপনোলে খতে েলর লদলত 
পোলর। আপলন খুন হলয় সেলত পোলরন, সেউ স জনয দোয়ী হলব নো। 
  
সেউ সবিরুলে  ন্তপটলণ হোাঁর্লে। লেলহ লেন্তু স্পিই পদশব্দ সশোনো েোয়।  ুইচ লর্লপ 
আললো সনভোই। সে সেন এ ঘলরর দরজোয় চোপ সদয়..েযোচ শব্দ ওলঠ। পোন্নো ফোাঁে হয়। 
আর তখনই ভয়ঙ্কর লচৎেোর েলর উলঠ–ওখোলন সে আলে দোাঁ়েোও, নইলল খুপল়ে উল়েলয় 
সদলবো। 
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বললই হোাঁরু্ েুল়ে বল  পল়ে, েোলত আততোয়ীর গুলল েোথোর ওপর লদলয় চলল েোয়। 
  
–ললউ? …ফুাঁলপলয় সোঁলদ ওলঠন ে টর্। 
  
উলঠ আললো সজ্বলল লদই। দরজোয় ে টর্। েুলখ আতঙ্ক, পরলণ েোাঁলচর েত স্বে রোত 
সপোশোে। অ্দু্ভত  ুের লো লে। সেন এই েুললেললন পৃলথবীর সেউ নয়। 
  
–ওহ ললউ। েো ভয় পোইলয় লদলয়লে। প্রোণ খোাঁচো েো়েো হবোর সজো ো়ে। 
  
–আর তুলে েো েলরলে তোলত আেোর হোর্ট অ্যোর্োে হলয় সেত, এখোলন লে েরলেলল ে টর্? 
  
–লফলর এলোে। সতোেোর জনয দুলশ্চন্তো হলেল িোললটং…লে েরলবো সভলব পোলেলোে নো। ব়ে 
রোস্তো পেটন্ত ল লয় লফলর এলোে। অ্ন্ধেোলর অ্লপক্ষো েরলেলোে। পুললশ এললো, চলল 
স ললো। বোইলর সবশ ঠোণ্ডো বলল ঘলর এল  সতোেোর প্রতীক্ষোয় রইলোে। 
  
সতোেোয় সফলল সেলত হলয়লেল বলল দুঃলখত। ওঃ েো ভয় পোইলয় লদলয়লেলল তোলত 
ভোবলোে অ্লন্তে  েয় ঘলনলয় এল লে। 
  
দুঃলখত, আলে ঘুলেলয় পল়েলেলোে। সজল  উলঠ আললো লনভলত সদখলোে। ভোবলোে তুলে 
হলত পোলর। লেন্তু েলদ তুলে নো হও? সভলব, সতোেোয় িোেলত ভয় সপলোে, তোই দরজোর 
আ়েোল সথলে শুনলেলোে। তোরপর তুলে সেরেে লচৎেোর েলর উঠলল। 
  
আলস্ত বলল–লবেোনোয় েোও, ঠোণ্ডো লো লব। 
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 বটোলি  ভীর আলেষী আেন্ত্রণ জোলনলয় ে টর্ বললন–ঠোণ্ডো লো লবনো। আলে লবেোনোয় সতো 
েোলবো, তুলে? 
  
দোাঁ়েোও আল  স্নোন  োলর, তোরপর আ লে সতোেোর েোলে। 
  
জোেো েোপ়েেুক্ত হলয় বোথরুলে েুলে। দরজো সভলজলয়  োওয়োর খুলল লদই। দরজোর পোলশ 
দোাঁল়েলয় থোলে। দশ স লেন্ড ঐভোলব থোেোর পর খুব  ন্তপটলণ এে ইলঞ্চ দরজো ফোাঁে 
েলর সবিরুলের উলেলশয সচোখ রোলখ। 
  
আশ্চেট। লবেোনোয় ে টর্ সনই। সে সচয়োলর জোেোেোপ়ে সরলখলে তোর পোলশ দোাঁল়েলয় আেোর 
েোউজোলরর লহপ পলের্ সথলে েযোচ–সফোল্ডোর সবর েলর লনললন। েুলখ ভীলত ও েুলক্তর 
লেেণ সদলখ ভোরী লবশ্রী লোল । 
  
 োওয়োর বন্ধ েলর সবিরুলে েুলে। ঘুলর দোাঁল়েলয়লেন ে টর্। সচোখ লবস্ফোলরত। বুলে 
আর্লে আলে দেেো বোতো । 
  
লবেোনোর েোলে ল লয় ে টলর্র েোথোয়  ুস্পি েোপ হ বোললশ সেলঝলত েুাঁল়ে সফলল। 
লবেোনোর ওপর বোললশ চোপো হলুদ হোতললর (আই  লপে) বরফ সখোাঁচোলনো েুলর উমুক্ত 
হলয় পল়ে। 
  
ে টর্ পোথলরর েত লনশ্চল, হোলত সফোল্ডোর, সচোলখ শঙ্কো। 
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–এ লদলয় েোেটল লদ্ধ হলব সভলবলেো ে টর্?  লতয লে সভলবলেো তুলে তৃতীয়বোরও  ফল 
হলব? আেোর প্রশ্নোঘোলত থরথর েোলপ সঠোাঁর্। সেোলনো শব্দ উচ্চোলরত হয় নো। েুলরর্ো হোলত 
লনই।  ুলচর েত ভীষণ আর সব্ললির েলতো েোরোললো। লশরদোাঁ়েো সবলয় লহলেল প্রবোহ বলয় 
েোয়। সর্র পোই েৃতুযর েত েোে সথলে সবাঁলচ লফরলোে। সচোলখ সচোখ সরলখ বলল–
অ্লভলনত্রী তুলে অ্লিতীয়ো হললও এেজন তৃতীয় সেণীর লেথুযে তুলে। 
  
ে টর্ েোথো নোল়েন। বললত থোলেন তুলে বুঝলবনো। ও আেোলে ব্লযোেলেইল েরলেল। 
আেোর েোে সথলে েযোচ–সফোল্ডোর চুলর েলরলেল আর তোর সফরলতর লবলনেলয় আেোয় 
সচলয়লেল। সদহদোলন সজোর েলরলেল। আত্মরক্ষোর জনয তোলে আলে খুন েলর। 
  
–ে টর্ এ  ল্পর্ো আল র সচলয় ভোল। ল লি সেোলর্ই ব্লযোে সেইল েলরন লন। তোর অ্লনে 
ত্রুলর্ হললও লতলন নীচ নন এত। বযোপোরর্ো আলরো জলর্ল। অ্নুেোন েরলত পোলর লে 
ঘলর্লেল। 
  
লেেুক্ষণ পলর েোথো নোল়েন ে টর্, সচোলখর জলল ভোল …হো িযোি সেোন উপোয় লেল নো। 
  
লিলির সচোয়োল শক্ত হয়–উপোয় লেল নো েোলন? 
  
েলিটজ  ম্বলন্ধ ও পুললশলে  ব বললত েোলেল। তো আলে েরলত লদইলন। 
  
 –সেন? তুলে লে বললত চোও, তুলে েোদেো ক্ত–তোই লে? 
  
েলন হয়। 
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হঠোৎ স খোলন লিলির আলবভটোব হয়। েপোল সথলে চশেো খুলল লতলন েুলে সদলখন। 
  
সশোলনো ে টর্, লিলি বললত থোলেন–সতোেোয় এখলন স ন্ট রোফোইল েো়েলত হলব। 
েোলনবযো  খুলল সপর্লেোর্ো র্োেোর বোলন্ডল সেলয়র সেোলল েুাঁল়ে লদলয় বললন রোলখো, চলল 
েোও। ব্রোন্ডলনর  োল়ে লনলয় েোও। আলে চোই েত তো়েোতোল়ে  ম্ভব েোল র েোলে চলল 
েোও। বুঝলল? 
  
সদৌল়ে বোংললো বোইলর আল । পোে োলের েোয়োয় রোখো লিলির েোললো েযোলিলোলে 
উলঠইলঞ্জন চোলু েলর  োল়ে ঘুলরলয় েোওয়ো েলর আেোর  োল়ের সপেলন। 
  
লবপজ্জনে দ্রুততোয়  োল়ে চোলোলেন ে টর্। রোস্তোর সেোল়ে দোাঁল়েলয় েোলফে পুললশ। 
অ্লবশ্বো য ঝল়ের  লতলত ে টলর্র  োল়ে েুলর্ েোয়। পুললশ সতো থ। বোাঁলশ বোজোলতও ভুলল 
েোয়। 
  
েোউলন্টন সরোলি পল়েলে আেরো। আচেেো লবপরীত লদে সথলে েুলর্ আ ো এে েোতোল 
 োল়ে ে টলর্র  োল়েলে পোশ লদলয় েোক্কো সেলর আেোর লদলে েুলর্ আল । সব্রে নো সচলপ 
লেয়োলরং সঘোরোই। এে চুললর জনয সবাঁলচ েোই। 
  
 োল়েশুদ্ধ ে টর্ লি বোলজ সখলয়  ়েোলত থোলে। র্োয়োলর ঘষো সলল  বুইলের সপেলন সেোাঁয়ো 
সবরুলে। রোস্তোর বোাঁলে  োল়ে থোলে। 
  
েো আশঙ্কো েলরলেলোে তোই হল। পুলললশর সে খুলন  োল়ে আেোলে েোক্কো সদবোর জনয 
পলথ সনলেলেল এবং সশষ পেটন্ত দুঘটর্নো ঘর্ললো, ঘর্নোচলি স ই  োল়ের লেয়োলরং লেল 
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ে টলর্র হোলত।  োঢ় অ্ন্ধেোলর  োল়ের চোলেলে ওলদর পলক্ষ ঠোওর েরো  ম্ভব হয়লন। 
জোলন এই সস্বেোেৃত দুঘটর্নোর সপেলন েোপেোলঠ সনল়েলেন লিলি। লতলন জোনলতন আেোর 
 োল়ে সদখো েোত্র পুলললশর  োল়ে েোক্কো লদলয় তো লপলষ সফললব। তোই ে টর্লে স ই  োল়ে 
লনলয় েোউলন্টন সরোি েলর সেলত লনলদটশ সদন। আর এভোলবই লতলন লনঃশলব্দ, রোলতর 
আাঁেোলর  োক্ষযহীন, প্রচোরহীন সপোয়ো পুললশী গুণ্ডো লদলয় লনলজ নি, অ্পদোথট–েোদেো ক্ত ও 
খুনী সেলয়লে পৃলথবী সথলে  লরলয় লদললন। েযোলিলোে থোলেলয় নোেলোে। আর েরোর 
লেেু সনই। পুলললশর  োল়ের এের্োনো  োইলরন বোজলে েোলে। আেরো লফরলত থোলে। 
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