
Too Hot To Handle - Erynn Anne

Jenna Louise Arenas attended quite a number of weddings in 
her life, but nothing compared to her friend Bridgette’s church 
wedding. Keso na kung keso, pero may kakaibang atmosphere ang 
nakapaloob sa Church of San Vicente Ferrer na animo nagpaiyak 
sa lahat ng bisita ng ikinasal. 

Paano ba naman, kitang-kita sa dalawang ikinasal na in love 
na in love sila. Iyong tipong hindi nahihiyang ipangalandakan sa 
buong universe ang pagmamahalan nila. Iyong tipong maiinggit 
ka dahil gusto mo rin magkaroon ng ganoon ka-poging asawa 
na alam mong hindi na titingin sa ibang babae for the rest of his 
life. Iyong tipong iisipin mo na ang tagal-tagal naman ipanganak 
ng taong isang araw ay maghaharap sa iyo sa altar at sa lahat 
ng taong kakilala mo at papangakuan ng habambuhay na 
pagmamahal. Iyong tipong...

Alam mo, Jenna, kung hindi ka titigil sa kakapantasya mo 
diyan, baka maisip ko na kukuha ka na lang ng isang random na 
lalaki sa okasyon na ito at baka maisipan mo pang isunod ang 
sarili para ikasal…

Right on cue, biglang gumalaw ang karga niya at marahang 
umiyak. Hinele niya si Baby Lilly, ang anak ng kaibigan niyang si 
Bridgette at ni Tristan, na sa ngayon ay humarap na sa mga tao 
pagkatapos silang tanyaging ‘husband and wife’ for the second 
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time. Una nang ikinasal ang dalawa by civil rights last year kung 
saan private lang ang seremonyas. Nagpakasal sila ngayon sa 
simbahan to renew their vows at para na rin sa mga kaibigan, 
kamag-anak at kakilala na hindi nakadalo sa naunang kasalan 
nila. 

Saksi si Jenna sa relationship ng dalawa at talaga namang 
natutuwa siya para sa kanila. At least, naawat din ang kadramahan 
sa buhay ng kaibigang si Bridgette at hindi na siya ngayon 
masyadong pinepeste ni Tristan, lalo na noong kasagsagan ng 
tampuhan ng mga ito. It was all for the best na rin siguro dahil 
mas naging solid ang samahan ng dalawa, lalo na ngayong may 
anak na sila. 

Kung si Jenna lang ang masusunod, ki-kidnap-in na niya si 
Lilly dahil talagang aliw na aliw siya rito. Hindi ito masyadong 
bugnutin at pasaway, kaya napakadaling alagaan. Ang sanggol 
din ang kanyang number one fan kapag kinakantahan niya ito 
dahil awtomatikong titigil ito sa pag-iyak kapag narinig na siyang 
kumanta. Hindi naghahanap ng limelight si Jenna, pero hindi rin 
maikakailang maganda ang boses niya. 

Nang matapos ang wedding ceremony ay nag-unahan na 
ang mga bisita palabas ng simbahan. Susunod na sana siya pero 
naipit ang dulo ng gown niya sa ilalim ng pew. Hindi tuloy siya 
makagalaw o makaluhod man lang dahil bitbit niya ang bata. 

“Shit!” mahinang aniya. Pilit niyang hinila ang dulo ng 
gown, pero ayaw pa ring kumawala niyon sa pagkakaipit.
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“Akin na ’yang bata. Baka ’yan pa matutuhan sa ’yo at maging 

first word pa niya ’yan.”

She looked up to find Gael Eleazar’s seemingly annoyed face 
looking down on her. Ito ang nakababatang kapatid ng groom at 
president ng Commerce Bank. Ang bangko ang pinakamalaking 
account na hawak ni Jenna para sa marketing and advertising 
firm nila ni Bridgette. Dahil sa naunang desisyon ni Gael na ibigay 
sa kanila ang pagkakataon para i-revamp ang marketing and 
communications na aspeto ng kompanya, nagtalo ang ngayon 
ay bagong kasal dahil ayaw ni Tristan na ibigay sa isang ‘small 
fry’ agency ang kinabukasan ng bangko. Jenna had to work triple 
time to assure her client they never made the wrong decision to 
go to them. Thankfully, the effort paid off; they were granted the 
account. Pero hindi pa roon natapos ang kalbaryo niya.

Dealing with the stoic and seemingly impossible-to-please 
Gael Eleazar was like working with someone with the emotions of 
an igneous rock. Hindi tuloy niya alam kung paano napapatakbo 
ng isang tao na walang kaemo-emosyon sa katawan ang 
kompanyang iyon. Para kasing hindi nito alam na kahit business 
pa iyon, tao pa rin ang bumubuo sa organisasyon.

Kaya ganoon na lang ang pagkairita ni Jenna sa binata dahil 
sa kabila ng pagka-stoic nito ay hindi maipagkakaila na magaling 
itong executive—quick-witted, astute at industry savvy. Higit sa 
lahat, may hitsura pa ito. Hindi lang basta-basta good looks, ’ka 
mo. He towered over her 5’2” frame, his physique rivaling those 
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of action stars. May kaunting kahabaan ang buhok nito but it was 
not the kind of length that a traditional company would frown 
upon. There were faint stubbles growing on the side of his jaw, 
and his dark eyes smoldered when he looked down on her, his 
thin lips tightened in disapproval.

Mamamatay muna siya bago niya aaminin sa lalaki iyon na 
pasado sa standards niya ang hitsura nito. Mas lalo pa yatang 
nakadagdag sa appeal nito ang suot-suot nitong barong at black 
pants. Iyon nga lang, signature look na ni Gael ang simangot na 
nakapaskil sa pagmumukha—lalo na kapag siya ang kaharap nito. 

Teka, bakit nga ba siya nagko-contemplate sa mga features 
nito, eh, banas na banas kaya siya sa pagmumukha ng lalaking 
ito? Hindi nga lang niya masabi outright dahil kliyente nila ang 
kompanya nina Gael. 

Natural na prangkang tao si Jenna. Kung may ayaw siya 
sa isang tao, sasabihin niya ito nang harapan. What made it all 
frustrating was the fact that she could not outrightly tell the man 
that he was pissing her off... all the time. She was a professional 
at hindi niya tipong—

“Bingi ka ba? Sabi nang akin na ’yung bata para maayos mo 
na ’yang suot mo,” sabi muli ni Gael.

She gritted her teeth in frustration. Talagang kung minsan 
ay sinusubukan ng impakto na sagarin ang pasensya niya. Minsan 
tuloy iniisip niya kung talagang kapatid ba ni Tristan ang kumag 
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dahil hindi lang ito bugnutin, may angking galing pa sa pang-
aasar at wala pa ito ni isang gentlemanly bone sa katawan na 
hindi man lang siya matulungan sa problema niya. 

Iniabot niya nang dahan-dahan ang natutulog na sanggol 
sa binata, saka pilit muling hinila ang dulo ng gown. Ayaw pa 
rin talaga matanggal. 

With an exasperated sigh, itinaas ni Gael ang kneeler ng 
pew at sa wakas, kumawala rin ang hem ng gown niya.

She looked at him accusingly. “Alam mo naman palang 
ayusin, pinahirapan mo pa ako,” panduduro niya.

Umismid ang lalaki. “Mas enjoy kasi pag nakikita kong 
nahihirapan ka.” Holding Baby Lilly in his arms, iniwan nitong 
tigagal si Jenna at lumakad palabas ng simbahan. 

Of all the insidious, annoying son of a—

’Wag na, Jenna, suway niya sa sarili. The idiot is not even 
worth it. 

Pinakalma niya ang sarili at huminga nang malalim. Mahirap 
nang magmura sa loob ng simbahan.

—————

Nakabihis na sa isang simple ngunit eleganteng dress 
si Bridgette sa wedding reception sa bahay nila. Hawak nito 
ang anak habang dumedede ito mula sa isang bote ng gatas. 
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Ginanap muli ang salu-salo sa bahay ng mga Lopez dahil iyon 
ang pinakamalaking lugar na maaaring pagdausan ng okasyon. 
Hindi tulad sa kasal nito noong nakaraang taon, mas maraming 
bisita ang nakisaya sa kanila—mga kaibigan at kaanak na pawang 
malalapit sa mag-asawa.

“Friend, akin na si Baby. Ano ka ba, kasal mo ’to. Mag-enjoy 
ka na diyan. Ako na ang bahala dito.” Kinuha ni Jenna si Lilly 
sa kaibigan at marahang idinuyan ang bata sa mga bisig. Unti-
unting napapikit ang sanggol sa pagduyan na iyon, pero tuloy 
pa rin ito sa pag-inom. 

“Sigurado ka? Baka gusto mo rin namang magpahinga? 
Kanina mo pa siya hawak, baka gutom ka na or gusto mong 
makipagsayawan.” 

Napaikot ang mga mata ni Jenna. “Okay lang, ano ka ba. 
Diyeta ako, remember? Saka bakit naman ako makikipagsayaw, 
eh, wala naman akong type sa mga lalaki diyan,” biro niya.

Natawa ang kausap. “Lukaret! Sige ka, pag masyado kang 
pihikan, hindi ka na talaga makakapag-asawa.” 

“Deadma!” She waved her hand in exaggeration. “Mas 
marami pang importante sa mundo kaysa sa pag-aasawa. Marami 
pang trabaho ang naghihintay sa opisina that needs my attention.”

“Anong ‘hindi importante ang pag-aasawa’ ka diyan? Deny 
to death ka pa, pero kulang na lang hindi mo na isauli si Lilly sa 
akin.”
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Lumapit si Tristan sa kanilang dalawa at niyakap ang 

asawa. “Ma, tawag ka na at toss-the-bouquet portion na tayo sa 
programa.”

“Sige, susunod na ako,” anito sabay humalik sa pisngi ng 
asawa. Bumalik si Tristan sa labas ng bahay kung saan ginanap 
ang kasiyahan. Kinuha ni Bridgette ang pumpon ng lilies mula sa 
mesita. “Jenna, iwan mo muna si Lilly kay Nanay Ising. Sumama 
ka na.”

Nakatingin pa rin siya sa anyo ni Tristan hanggang sa 
mawala ito. “Ano’ng itinawag niya sa ’yo?”

“Mama,” sagot ng kaibigan.

Akmang nangilabot siya. “Jologs n’yo naman. Chaka na ng 
pagiging over-sweet ninyo sa isa’t isa ha.”

Napahalakhak si Bridgette. Tamang-tama, dumaan si Nanay 
Ising at nakiusap ito sa matanda na kunin muna ang bata. “Halika 
na nga, baka hanapin na ako sa labas.” Hinila nito ang kaibigan at 
nagtungo sila sa garden kung saan may naka-set up na makeshift 
tents na decorated ng silver and purple designs na siyang motif 
ng okasyon. 

Nagpalakpakan ang mga bisita nang dumating sila. Tinawag 
ng emcee ang mga babaeng bisita na single para sa bouquet toss. 
Hindi tulad sa Amerika kung saan nakikipagpatayan pa ang mga 
babae para makuha ang mga bulaklak, sa Pilipinas, kailangan 
pang puwersahin ang mga ito para tumayo at makisali. Hindi 
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naiba ang okasyong iyon. Pakiramdam ni Jenna ay napaka-
loser niya para hindi pa makahanap ng husband material sa 
edad na twenty-six. Iyon tuloy, napasabak siya sa kahiya-hiyang 
pakuwelang iyon. Kung hindi lang niya kaibigan ang bride...

“O, ’wag na kayong mahiya, ladies. Puwesto na dito sa 
gitna,” paunlak ng emcee. 

She reluctantly went with the small group bagaman 
lilinga-linga ang paningin niya para makahanap ng paraan na 
makapuslit. Nataranta siya nang makitang nakapuwesto na si 
Bridgette na patalikod sa kanila, hawak ang bouquet. She needed 
to escape, fast!

“Don’t even think about going anywhere,” drawled a lazy 
voice from behind. 

Paglingon ay nakita niyang paismid na nakaupo si Gael sa 
isang table na pinakamalapit sa kanila. She had to control the 
urge to grab the nearest table knife para dukutin ang mga mata 
nito. Her hands were visibly shaking. 

“Gusto mo bang mapahiya si Ate Bridgette kapag nakita 
na ang best friend at maid of honor niya ay tatakas sa mismong 
bouquet toss?”

Nanggalaiti siya at namaywang. “Eh, ano ba ang pakialam 
mo?” To hell with diplomacy. Wala naman sila sa opisina so she 
was not obliged to curb her tongue pagdating sa patutsada. Hindi 
lang niya matiis ang pambuburaot nito sa kanya. 



Too Hot To Handle - Erynn Anne
May itinuro si Gael sa likuran niya. Pinandilatan niya ito 

dahil ganoon na lang ang lawak ng ngiti nito. Paglingon niya ay 
siya namang paglipad ng bouquet ni Bridgette. Sa halip na mag-
agawan ang mga babae ay mistulang hinawi pa ng lumilipad na 
pumpon ang maliit na grupo, causing the bouquet to fall directly 
in front of her. 

Shit. 

Nagpalakpakan ang mga bisita. Iniabot ng emcee ang 
bouquet sa kanya at para siyang tulala na tinanggap ito. Hindi 
pa rin siya makapaniwala na siya ay minalas, dala na rin ng 
kalokohang ginawa  sa kanya ng lalaking iyon. Sa pagkakataong 
iyon, wala na yata siyang kinasusuklaman na tao maliban sa Gael 
Eleazar na iyon. 

Nang dumating naman ang pagkakataon ng mga single na 
kalalakihan para sa garter toss, mas lalo pa yatang minalas si 
Jenna. 

Dahil sa kinaiinisan niyang lalaki lang naman napunta ang 
bagay na iyon. 

Diyos ko, bakit ako pa? himutok niya sa kalangitan. Parang 
isang malaking practical joke ang in-orchestrate ng tadhana para 
mas lalo siyang ma-bad trip. 

Tinawag na ng emcee sina Jenna at Gael, habang umugong 
sa maingay na tuksuhan ang mga bisita. Parang gusto niya tuloy 
sumigaw and tell them all to shut up. 
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“Before you get any weird ideas, hindi ko ginusto ito,” 

biglang sabi ni Gael as he settled at her feet, hawak ang lace garter. 
“This is more excruciating for me than it probably is for you.”

Aba’t nagawa pang magmalaki ng kumag! Gusto niya tuloy 
sipain ang cute na pagmumukha nito gamit ang kanyang three-
inch heeled pumps para tuluyang mawala ang ismid sa mukha 
ng impakto. 

“You wish,” she retorted.

Gumapang sa loob ng gown niya ang kamay ng lalaki. 
Muntik na niyang tadyakan ito dahil sa kakaibang pakiramdam 
na dulot ng palad nito sa legs niya. 

It was as if someone had poured liquid fire on her skin. 

Lord, if this is Your idea of a sick joke, I’m telling You now, 
this is not funny, dasal niya. 

Nakita niyang parang constipated din ang hitsura ni Gael sa 
pangyayaring iyon. Dahil dito, binilisan ng binata ang paglagay 
ng garter sa itaas na bahagi ng kanyang hita. He quickly withdrew 
his hand underneath her skirt na para bang napaso ito.

It was finally over in a matter of seconds, thank God. 
Naghiyawan ang mga bisita. She put on her best, plastic smile 
para hindi magmukhang tinurukan siya ng karayom. Pero hindi 
niya inasahan na magkakalampagan ang baso ng audience, asking 
them to kiss. Bago pa siya nakapag-react, she felt Gael’s mouth 
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on the side of her lips. Nagpalakpakan uli ang mga tao. 

—————

Ginawa na iyon ni Gael nang mabilisan dahil baka 
maghimutok pa si Jenna at gumawa ng iskandalo. Alam niyang 
masyadong volatile ang best friend ng kanyang sister-in-law kaya 
hindi na niya ito binigyan pa ng pagkakataon para ipahiya pa siya. 

Iyon lang, he did not expect that weird feeling nang idampi 
niya ang mga labi sa gilid ng kay Jenna. In some ways, he found 
it almost... pleasant. 

Good God, masyado na yata siyang nagiging softie na 
ultimo ang mahaderang babaeng iyon ay pinag-isipan pa niya 
ng ganoon. Baka kapag nalaman nito ang naisip niya ay ipapulis 
pa siya nito. Pero mabuti na rin at sa umpisa pa lang ay malinaw 
na sa kanya ang lahat.

He should steer clear from Jenna Arenas. 


