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#witchORbitch - చాన్ననళ్ళు ట్రండింగ్ో నసనగిన న ష్ాగ్ద దాదాగా ప ప్ర
ష్ాగ్ నుకాకా ఉననటే ద నిని నుకాకా నసందరు మకాలు, నసనిన సంఘటను ఉన్ననయిద ఆ రాత్రి
ఆమె ఏ ఉద్దదశ్మంతో అతడికి మెయిల్ చేసందో ఖచ్చితం ప తేుికోలేకపోయారు డిజిటిల్
మీడియాోని ప్రజానీకంద వాదోవాదాు గొడవు ప మారాయిద
ఈ గొడవంతా మొదలవవడానికి మందు డిజిటల్ ప్రంచం ప్రశాంతం ప ఉనన ఆ రాత్రి,
ఆమె మాత్రం తీవ్రమైన అలజడితో నసట్టదమిాదడిందిద రోజూవారి నితో ఆమె బిజి ప లేదని కాదు,
అయిన్న అతడితో జరిన న వాదులాటకా మరిిపోలేకపోయిందిద అద్దం పెదదది కాదుద అద్ద మాా
అతడూ అకాండేవాడు మరానడు, టిదంచుకోనవసరం లేదని, మరిిపొమభనిద
అతడికి సంబంధంచ్చనవరకూ ఆమెకు ఏని చ్చనన విషయం కాదుద అది అతడికి అరథం కాదుద
ఎగాడూ వినేద్ద అని మధమో లేచ్చ నుళ్ళుపోయాడుద ఆ అలజడిో, ఆమె ఆమెద ఆమె అతడు కూడాద
ఆమె వాళ్ళుదదరి మధమకానన వారధద ఆ వారధని కూలేి విస్ఫపటనం కూడా ఆమేద ఆమెో ఈ
రూపాలనీన అక్షరధారలై అతడి మెయిల్ బాక్స్ ో మెయిల్ ప ఆవిరబవించాయిద
ఆడ్స్, నోటిఫికేషన్స్, గిమ్, ఆమె మెయిల్ద రిపెలై చేయాల్న ఆబిైగేషన్స లేని మెయిల్్ద ఆ
ఉదయం, ఆమెతో ఏదో చ్చనన గొడవ లాంటిది జరిన ందని అతడికి లీల ప గురుతంది పనీ, బిజీ
బిజినెస్ డే ో అది బాక్సరండ్స అయిపోయిందిద అరథరాత్రి ఆుండికాండి వచాిక, అలసపోయిన
శ్రీరానిన మంచాన డేస, నిద్ర కరువైన కళ్ుకి ని చెానికి తెరచ్చన లాప్ాప్ోఆమె మెయిల్
కనిపంచ్చందిద
చదవటం మొదలెాదడుద చదువుతూనే నిద్రోకి జారుకున్ననడుద
మరానడు, ఉదయానేన అతడి కుట్టంబసభ్యము అలవాట్ట ప ఫోన్స చేశారుద బదుు రాలేదుద
రాత్రి ఆలసమం అవవడం వలై ఇంకా నిద్రపోతున్ననడకానసని ఊరుకున్ననరుద ఆమె కూడా చేసందిద
ఫోన్స మోన , మోన  ఆన పోయిందిద అతడి సల్ అయిన్న బదులచ్చినందుకు ఆమె సంతోషంచ్చందిద
మధామహనం నెనండింటికి అతడి ఫ్రండొకడు వచాిడు ఇంటికిద తుపెంత నసటిదన్న
తెరవలేదుద ఫోన్స చేసన్న ఎతతలేదుద కం పరు ప, తమ వాా్ప్ గ్రూప్ో ఈ విషయం టైగా చేశాడుద
డుపైకేట్  తన దగగర ఉందని ఇంనసకడు మెసేజ్ పెటిద,  తో పాట్ట చేరుకున్ననడు ది నిమిషాోైద
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 నిచేసందిద కానీ తుగా మాత్రం అంగుళ్ం కూడా జరగలేదుద బలమంతా
ఉయోన ంచ్చ నెటదడానికి ప్రయ నంచారు ఇదదరూద నసదిద ప జరిన  మళ్ళు మూడికుపోయిందిద మళ్ళు
బలాననంతా ఉయోన ంచారుద తుగా నసదిద ప జరిన నట్టద అనిపంచ్చందిద తెరుచుకునన కాసత
సందుోనూ కడు చేయి పెాదడుద చే కి ఏవో తన లాయిద నసనిన అతని మీదకు పాకాయిద అతడు
నుంటనే చే ని నునకిి తీడినసని, కిన ఉననవాడికి చూపంచాడుద ఇదదరి ఏమీ పాుపోలేదుద
వాా్ప్ గ్రూప్ో తకిినవారందరికి “ఎమెరజనీ్ద గిదర్టద నౌ!” అని అరిచ్చనంత నిచేశారుద
వాళ్ు  పమంగే క ఐదారుగురు వచాిరుద వీళ్ై కం పరు చూస ఎదురుబొదురు ఫ్లైట్్ ో
ఇంకో ఇదదరు మగుగరు వచ్చి చేరారుద తరజనభరజనల తరావత, తుగా తెరుికోవడం లేదు కాబటిద
కిటికి కాండి ఏం జరిన ందో చూడాలకాకున్ననరుద అందు పగనూ క కుర్రాడిని పైగా దావరా కిటికి
చేరుకునేలా చేశారుద ఆ కుర్రాడు, కిటికిోంచ్చ చూస్తత ఉండిపోయాడుద ఏం చూడితన్ననడో
చెలేకపోయాడుద చెడానికి ప్రయ నంచ్చనవేవీ కిందకానన వాళ్ుకి అరథం కాలేదుద కిటికి
తుగాు తెరవమన్ననరుద ఆ కుర్రాడు కిటికి తుగాు నునకుితోస, పైగా మీదకు ఉరికి, దానిన
బలైలా ట్టదనసని ఉన్ననడుద తెరుచుకునన కిటికిోైంచ్చ నుుైవలా ఏవో వచ్చి డాాయిద
అటికే అకిడ గుమిభగూడిన నసంతమందిో వాళ్ళు చూడితననది ఒ వింతని సగటిదన
కిరిదదరు ఆ నుుైవకా ఫోటోు ప, వీడియో ప తీశారుద ఒ అపార్టదమంట్ కిటికిద అందుో ధార ప
పొంగునసడితననవేవోద కినే పైగాకి అతుకుినన కుర్రాడుద దానిన ఫేస్ుక్స, టివటరైో అప్ోడ్స
చేశారుద
వచ్చి డుతుననవేంటో ఎవరికి అరథం కాలేదుద వాటి మధమన, ోల అతడు
ఇరుకుిపోయాడనన నిజం అతడి సనినహతులకా, శ్రేయోభిలాలలకా కం పరు పెటిదందిద ఫ్లైట్కునన
అనిన కిటికిు, నుంటిలేటరుై తెరిపంచ్చ ఆ వింతవి వీలైనంత ప బయటకి వచేిలా చూశారుద
మొష్లకి, కాళ్ళు చేతుల కవరుై తొడునసిని, ుగూ, పారా తీడినసని, తుగా బదదు
నసట్టదనసని ోలకి జొరబడాారుద వాటిని ఎ తపోస్తత, బెడ్సరూమ్ వరకూ దారి చేడికుంటూ నుళ్ళురుద
ఊహంచ్చనటే ద, అతడు వాటికింద కూరునసనిపోయి ఉన్ననడుద నుంటనే ఆంులెన్స్ పలపంచారుద
అద్ద పూట, ఆ అపార్టదమంట్్ ో ఏదో అతాతకోడళ్ు గేమ్ షో షూటింగ్కని క ఛానెల్ వాళ్ళు
వచుిన్ననరుద

టివిో
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మాయమైపోతుండడంతో, అకామానం వచ్చి ఆ షో హోసేదస్ అట్ట క్కిళ్ళు చూసేత, క కిటికిోంచ్చ
ఏవో చ్చకాకుు కురుడితననట్టద కిందకు రాుతున్ననయిద అందరిలానే, ఆమెకు ఏమీ అరథం
కాలేదు పనీ, నుంటనే వాళ్ు నూమస్ ఛానెల్ోనే నిచేడితనన తన బాయ్ఫఫ్రండ్సకి ఆ అపార్టదమంట్్
అడ్రస్ మెసేజ్ చేసందిద
మొదట చేరుకునన నూమస్ ఛానెళ్ు వాళ్ళు ఉబిఫతబెలఫపోయారుద ఎక్స్-కూైజివ పకిర్ట్ కా
బ్రేకింగ్ నూమస్ కింద విడుదల చేశారుద అటికే, స్ఫషల్ మీడియాో ఆ అపార్టదమంట్ వాళ్ళు
అప్డేట్ చేసన వీడియోలకా, ఫోటోలకా తీడికుని నసనిన ఛానెల్్ వారతకా చూపెటదటం
మొదలెాదరుద వారత ఊందుకుంట్టందని గ్రహంచ్చ, మీడియా వాళ్ు ఇంటి దగగర, అతడిని
చేరించ్చన ఆడిత్రి దగగర షదవేశారుద
అతడిని తీడిక్కళ్ళున ఆడిత్రిో డాకదరుై ఏమయిమందని అడి పరుద అద్ద అరథం కావటం
లేదని చెప్తత, పోలీడిలొసేత త అడిభట్ చేడికోమన్ననరుద అటికే, తమ అపార్టదమంట్్ ో అంత్రాక్స్
లాంటిద్దదో గాట్టదనసచ్చిందని ఒ హడావిడి మనిష పోలీడిలకి కాల్ చేశాడుద
అపార్టదమంట్్ కి చేరుకునన పోలీడిు జరిన ంద్దమిటో అకిడునన వాళ్ుని కకానసిని, అతడు
తపంచ్చ ఆ వింతవాటి వలై మర్టవవరికి ష్ని జరగలేదని నిరాధరించునసని, ఆ ఫ్లైట్ోకి నుళ్ళు
రిసరాలకా రిశీలంచారుద ఎసల్ ధైరమం చేస వాటిని చే ోకి తీడినసని రీక్ష ప చూశాడుద అవి
మరీ మెతత ప లేవుద గటిద ప లేవుద రికించ ప నసనినంటి ఆకారాు తెలసనటే ద అనిపంచాయిద వాటిని
చ్చటిక్కడు తీడినసని, మరో అరచే ోకి వేడినసని, వీలైనంత ప వాటిని విడనిస ప్తరాిడుద ఆయన
ధైరమ గిహగిలకి పెదదు అుఫరపోయి చూశారుద అకిడ గుమిభగూడిన జనంో పలైు మాత్రం
ఆయన  పోై లేప ట్టదకునన ప్ర ఆకారానిన గురుతటిద, దాని ప్తరుకా అరవడం మొదుపెాదరుద
“ఏ”, “ఉ”, “ఎమ్ద”, “ష్”, “జ”, “ఎల్”...
గింపల్్ ని లాబకి ంపారుద అటికే వారత ద్దశ్మంతా పాకిందిద వారత వినన ఆమె గుండె
ఆన నంత ని అయిమందిద అతడి ఊరూ, ప్తరూ, ఉదోమగంతో సష్ మీడియాో వినిపడితన్ననయిద
అతడు కాదకాకోడానికి ఆగిిరమే లేకుండా పోయిందిద ఆమె అతడిని చేరించ్చన ఆడిత్రికి
చేరుకుందిద డాకదరుై అగాడే ఏమీ చెలేమని పెదవి విరిచారుద
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ఇదో నసతత రకం టెర్రరిస్ద అాక్స అని గాకారుై లేచాయిద అద్దం కాదు, ఇవి కేవలం టైమ్్
నూమ రోమన్స ఫ్లంట్ో ఉనన అక్షరాల ఆకారాలని, పాైసదక్స తో చేయబడినవని, ఎలాంటి ష్నీ లేదని
గింపల్్ రీంచ్చన సంటిడిదు చెపారుద అతడు కేవలం ఊపరాడకపోవడం వలేై ఈ రిసథ ో
ఉన్ననడని, మిన తా అంతా బానే ఉందని డాకదరుై ప్రకటించారుద
జన్ను తమ ప్రాణాలకు గండం లేదన పనే ఊపరి పీుికున్ననరుద కానీ, నసనిన ప్రశ్ను
అందరిని వేధంచాయి - అవి ఏవైన్న పనీ ఎలా వచాియి? అనిన ఎలా వచాియి? ఎకిడ కాండి
వచాియి? ఎవరు ంపతే వచాియి?
అతడి ఫ్లైట్కా తని఼ చేసన పోలీడిు నసనిన సమాధాన్ను కకాకుిన్ననరుద అతడి మంచం
మీద స్లైప్ మోడ్సో క లాప్ాప్ ఉందనిద దానిన అన్సలాక్స చేసేత ఆకిదవ విండోోని ఆకిదవ
ాబకాండి ఇంకా నసనిన అక్షరాు రాుతున్ననయనిద అందుో క మెయిల్ తెరచ్చ ఉందనిద
మళ్ళు ప్రశ్ను - ఎవరా మెయిల్ రాసంది? ఎందుకు రాశారు? ఏమని రాశారు?
మీడియా నసనిన ప్రశ్నలకు జవాుు ట్టదనసంది, తన సలదోై -- ఆ మెయిల్ రాసంది
ఎవరనేది ఇగాడు ద్దశానిన వేధడితనన ప్రశ్న? అది ఆమె! ఆమె! ఆమే! ప్రంచం దృషదో
“ఫ్రండ్స్” ప మడిగేడినసని చెలామణి అవుతునన వాళ్ళుదదరి అసు బంఢారం మీకు తెుగి? ఆమె
అతడిని ప్రేమించ్చందిద అతడు కాదన్ననడుద ఆమె ఊరుకోలేదుద ప్రేమించమని నుంటడిందిద
వేధంచ్చందిద చ్చవరకు అతడి ప్రాణం తీయడానికి ఇలా న్ననగం చేసందిద (ఇవవనీన చేరవేయడానికి
విశ్వసనీయ వరాగు అతడి ఈమెయిల్కా ష్క్స చేశాయిద)
స్ఫషల్ మీడియాో తొల వీడియోు, ఫోటోు వైరల్ అయామయిద డిజిటల్ మీడియా
ప్రజానీకం, ఈ వారతో ప్ర చ్చనన విషయానిన తమ శాయశ్కుతలా శ్రదధ ప ఫ్లో అయిమ, లైక్స చేస,
షేర్ట చేడికున్ననరుద ఆమె అతడిపై హతామయతనం చేసందనన ఊష్ పనం స్ఫషల్ నెటవర్టి్ ో
పెకాతుఫ్లనయిమందిద మొదట టెర్రరిస్ద అాక్స అకాకుననది కాసత ఇగాడో మామూు “న్నకు
దకినిది మర్టవవరికి దకినివవకా” అనే స్ఫది ాలీవుడ్స విలన్స కథలా మారినందుకు నసందరు
నిరాశ్చెందారుద ఆమెకి #mailkiller అని న్నమకరణం చేశారు నసందరుద ద్దశ్ంో మగవాళ్ుకి
రక్షణ లేకుండా పోతుందని వాపోయిన మరినసందరు #withYouBro అంటూ అతడికి
సంాభావం వమకతం చేశారుద ఆమెకి ఇంకా బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఇవవడానికి మొగుగచూపన
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ఇంనసందరు ఆమె #witchORbitch అనన ప్రశ్న లేపారుద నూట నలభై కార్టకదరుై దాటి
మాాైడుకోని డిజిటల్ యుగంో అవతలవాళ్ుని చంప్తంత భారీ ప ఉతతరాు రాసే మూరుుు
ఎలా ఉంారనేది అంతుబటదలేదు చాలామందికిద “లఖె జొ మెయిల్ తుఝెదదదవొ తెరి నఫ్రత్  మెదద
హజార్ట తరహ క్క ఖతెర్ట బన్సగయె.దద” అని ప్తరడీు మొదలయామయిద ఇంటర్టనట్ జోకుు లెకికు
మించ్చపోయాయిద
ఆమె ఆమే అని మీడియా తేలేిశాక, ఆమె ఇంక ఇంటి బయట కాు పెటదలేని రిసథ ద
ఇంటి చుటూద మీడియా, ఆమెకా ఇంటరూవూ, ఇననర్ట వ్యమ ఇవవమంటూద ఆమె మాాైడాానికి
నిరాకరించ్చంది - మీడియా వాళ్ుతో, తనవాళ్ుతోద రిసథ

ఇంత చేయిదాటిపోయాక, అసలేం

జరిన ందో, జరుగుతుందో, జరగబోతుందో ఆమెకే అరథం కాలేదుద ఆమె నేరం చేయడం వలేై
మాాైడాం లేదని మీడియా నిరాధరించ్చందిద ఆమె గురించ్చ అనేక రకాల కథన్ను వచాియిద వాటి
అనినంటి మధామ అతడి ఆరోగమ రిసథ తెలప్త స్క్ిోలంగ్ కోసం ఆమె చూస్తత ఉండేదిద
“మీరు

వాళ్ుపై

కేడిు

వేడితన్ననరా?”,

“మీరు

వాళ్ు

చేత

కేడిు

వేయించుకుంట్టన్ననరా?” అని మీడియా ఆ ర్టండు కుట్టంబాల నుంటడాారుద విసన ంచారుద మారు
వేషాోై

రుగుతున్నన సగటిద అవే ప్రశ్ను అడి పరుద అతడింకా కోుకోకపోవడంతో, అతడి

తరఫున అతడి కుట్టంబసభ్యమోై కరు వచ్చి, “మేమ నినోన అకి్డెంటని అకాకుంట్టన్ననంద మేమే
కేస్త వేయడం లేదుద” అని చెపారుద
“కేడి మేం వేడితన్ననం!” అన్ననరు ఎవరో ప్రంచంో ఇంకో మూలకాండిద అందరూ
అట్టవైగా చూశారుద
అననవాళ్ళు ఇంనసనిన ప్రశ్ను లేపారు: అసు తెరిచ్చ ఉనన మెయిల్ కాండి అక్షరాు
గాట్టదకురావటం ఏంటి? వచ్చినవి వచ్చినట్టద ఉండకుండా అంతలా మలదపెలై ఎలా అయామయి?
వాళ్ళు జవాులకు హంట్్ అందించారు: న్నన్స లవింగ్ థంగ్్ కా సృషదంచే టెకానలజి నసనిన
పెదద టెక్స కంపెనీల దగగర ఉందిద వరుివల్ వరల్ా ో దోచుకోడానికి ఇంకేం మిగలక, ఇగాడిలా
అక్షరాల ఆకారాలతో ఆబెజక్సద్ క్రియేట్ చేస, వాటిో న్ననో క్కమరాు పెటిద, రియల్ వరల్ా ోని
డేాకా కూడా లాకుినేందుకు చూసన్న చూడచుి కదా? ఇంత, ఈ సంఘటన జరిన నగాడు,
వాళ్ళుదదరూ వాడిన మెయిల్ డొమేన్స ఏ కంపెనీది? వాళ్ళుదదరూ వాడిన బ్రౌజరుై?
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అందరూ కే కంపెనీ వైగా చూశారుద అని ఇని అని లేక, ఇంటెర్టనట్ో అనిన సరీవడిలూ
అందించడంో మార్టిట్కా ఆక్రమించుకునన ఆ జెయింట్ కంపెనీ ఆ చూగాల కాండి
దాకోిలేకపోయిందిద
నెట్ో ప్రైవస్ల లేదుద మన డేా అంతా మరొకడి సొతుతద కానీ ఇగాడు సకూమరిటి కూడా
లేదుద క మామూు మెయిల్ ప్రాణం తీసేంత దాకా రాగలన ందంటే , ఇంకేమేం జరగచ్చి
ఊహంచుకోండి - అని ర్టచిగొాదరు కేడి వేడితన్ననమననవాళ్ళుద
ప్రంచం ఉలకిిడిందిద ఇంటర్టనట్ ఆఫ్ థంగ్్ వసేత ఆన్సలైన్స మరారైకు తెరలేడితందనన
హెచిరికలకా ఆ టెకానలజిస్ ఇంకా లాబో ఉన్ననయకానసని నసటిదపారేసనవారు ఇగాడవి తమ
బెడ్రూమ్ోకి రావొచుినని భయడి చచాిరుద ఆ భయాననంతా ఇంటర్టనట్ోనే ంచుకున్ననరుద
అటిదాకా #mailkiller అనిపంచుకునన ఆమెపై ఇగాడు బోలెడు సంథీ కురిసంది,
ఒ జెయింట్ కంపెనీ ప్రయోగంో పావు ప మారిపోయిన వికిదమ్ అయినందుకుద ఆమె బిచ్ కాదు,
పాం ప్రేమో ఉనన క మామూు మనిష అని అభిప్రాయాు వమకతమయామయిద అనిన
విమరశలకు, విడిరైకు ఆమె వహంచ్చన మౌనం ఋలలకా తలపంచేదని కథన్ను వచాియిద
మామూు మకాలలకు గిధమమవవని గుణాు ఆమెకున్ననయని, ఆమె విచ్ అని అకాకున్ననరుద
ఎండని, వానని, ఆకలని, నిద్రని, చెమటని మరిిపోయి అుపెరుగక తమ లైకుు, షేరుై,
అప్ోడైతో ఆ కంపెనీ గిరాజ్జమం విసతరించడానికి దోహదడిన తమలాంటి అమయాకులకా
చంప్తంత వరకూ వచ్చినందుకు అందరి కోం వచ్చిందిద
ఇవనీన కిటదనివాళ్ు న్నన పలని ఆ కంపెనీ ఎదురు రిన ందిద తమ మీద దుష్పోచారం
చేడితనన వాళ్ు మీద చరము తీడికోవాలంటూ ఆయా ద్దశాలకా కోరిందిద జరిన న వితుతకి తమ
సరీవడిలకి ఏ సంబంధం లేదని నిరూపంచుకునేందుకు వీు ప ఆమెకా, అతడిని నూమట్రల్ లాబ్
ో జరిగే ఎకి్రిమెంట్్ ో పాలొగనేలా ఆద్దశంచాలని భారతీయ కోరుదలకా అభమరిథంచ్చందిద
అకామ వచ్చిరా పనే ఆమెపై ప్రయో పు మొదలైయామయిద ఆమె చేత అటికే ఽ పబైటై
మెయిల్్ రాయించ్చన్న అక్షరాు గాట్టదకురాలేదుద అతడికి సృహ రావడమే తరువాయి కోరుద
సమభకాై చూపంచారుద అతడికి రిసథ అరథమయేమ ోగా లాబకు తరలంచారుద
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వాళ్ుచేత మెకానికల్ ప ఎనినగిరుై సన్నరియో రిపీట్ చేసన్న లాభమండదని గ్రహంచ్చ
వాళ్ుదిదరికి నసంచెం సమయం ఇచాిరుద
అతడు శారీరికం ప అలసపోయున్ననడుద ఆమె మానసకం పద అయిన్న, వాళ్ళుదదరి మధమ
ఎగాడూ ఉననది, ఇంకా మిన ుందిద అది మళ్ళు చ్చగురించ్చందిద అతడి మనడి గెుికునే అవకాశ్ం
ఇంకా ఉందనే చ్చనన ఆశ్ కూడా గాటిదందామెకుద
షరా మామూు పనే ఆమె ఆశ్ గాట్టదగాటద పనే చచ్చిపోయిందిద వాళ్ళుదదరి మధమ మళ్ళు
అభిప్రాయబేధాు తలెతాతయిద అతడు గొడవ మధమోనే అకిడికాండి నుళ్ళుపోయాడుద ఆమె
మెయిల్ రాసంది కాసేటికిద మరి కాసేటికి అతడా ఉతతరం చదివాడుద
అక్షరాు గాట్టదనసచాియిద అతడి ఎదురు ప ఉనన స్క్ిోన్స కాండే కాక, కికు మళ్ళుంచ్చన
అద్ద మెయిల్, వేరే ఈమెయిల్ డొమెన్స, వేరే బ్రౌజర్ట కాండి కూడా అక్షరాు బయుద్దరాయిద
నుంటనే అందరూ అప్రమతుతలయామరుద
ఈగిరి అతడు మెలకువ పనే ఉన్ననడుద ఆ అక్షరాు వడితనన చ్చట వేు పెాదడుద అవి
అతడి వేు మీదకు ఎకాియిద అతడిని తడిమాయిద నిమిరాయిద అతడింకా వాటిని ఇంకా
నమభలేకుండా చూడితననగాడే వాళ్ళుచ్చి అతడిని కికు తీడిక్కళ్ళుపోయారుద
పోయినగిరిలా కులకుల అక్షరాు గాట్టదనసగితయని అందరూ కం పరు డాారుద ఆ
ఆవరణ కాండి అందరిని కికు ంప్తశారుద
కానీ, ఈగిరి నసనినంటితోనే ఆన పోయాయిద ఆమె వైగా నుళ్ళు చూసేత, అటికే ఆమె
డిపోయుందిద ఆడిత్రికి తీడిక్కళ్ళుసరికి ఆమె ఊపరి వదిలందిద
ప్రంచం ఊపరి తీడికుంది, ఇంటర్టనట్ పై భయాలేవీ అవసరం లేదనిద ఆమె
#witchORbitch అనన డిబేట్ మళ్ళు మొదలయిమందిద లీక్స అయిన వాళ్ు మెయిల్్ మీద
సకలాజికల్ అన్నలసస్ జరిన ందిద ప్రేమ టెకానలజికి, సన్స్ కి మించ్చందని, ఆమె తన ఘాటైన
ుంలంగ్్ వలేై అలా అక్షరాు కదిలేలా చేయగలన ందని నసందరు నమభటం మొదలెాదరుద ఇది
టెకిననికల్ mishap అని, ఆ కంపెనీవాళ్ళు తమ ర వాడునసని కేడి కాండి బయటడాారని
ఇంనసందరు బలై గుదిద చెపారుద వీళ్ు మధమ హోరాహోరి ప వాదోవాదాు జరి పయిద
సంటిమెంట్ అన్నలసస్ మీద రిసర్టి చేడితననవాళ్ుకి డేా దండి ప దొరికిందిద ుంలంగ్ోని బలానిన
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బటిద మెషీన్సకా కదిలంచవచాి అనే అంశానిన కిళ్ళుదదరు పహెచ్డి థీసస్ ప తీడికున్ననరుద
జరిన నదాని ఆధారం ప నసతత వీడియో గేమ్ు వచాియిద
ఈ మొతతం ఎపస్ఫడ్స గురించ్చ అతడి అభిప్రాయం కకాకోివాలని మీడియా బా ప
ప్రయ నంచ్చందిద అతడు కటే  సేదటెభంట్ ఇచాిడు -- ఇదదరి మధమ ఉండాల్ంది ఇందరి మధమకు
వచాిక దాని సవరూసవభావాలే మారిపోతాయిద ఏం జరిన ందో, ఎందుకు జరిన ందో న్నకు అరథం
కావటం లేదుద
నసన్ననళ్ుకు

సనే్షన్స

సదుదమణిన ందిద

చాన్నళ్ళు

ట్రండింగ్ో

ఆ

ష్ాగ్

మరుగునడిపోయింది - ఎటిద
*
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