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Isla ng Siquijor. Present day.

“Bennett, please!” pagmamakaawa ni Alethea habang yakap 
ang duguang katawan ng nobyo. 

Lumuhod sa tabi nila si Joshua na mabilis na ipinatong ang 
mga daliri sa leeg ng kaibigan. “I can’t feel a pulse!” anito bago 
tiningnan kung humihinga ang nakahandusay na lalaki. “He’s 
not breathing.”

“Please,” anas ni Thea. Hindi niya alam kung dasal ba iyon 
sa Panginoon o pakiusap kay Bennett. Siguro pareho. Dahil hindi 
na niya alam kung kanino magmamakaawa. 

Naroon na rin sina Ethan at Kendrick. Hinila ng mga ito 
mula sa kanyang mga bisig si Bennett hanggang sa nakahiga na 
itong muli sa damuhan. 

Sinimulang diinan ni Ethan ang dibdib ni Bennett. “Damn 
it, Bennett!” mahina nitong mura. 

Si Joshua ang nag-resuscitate sa kaibigan at si Kendrick ang 
nag-apply ng pressure sa sugat nito. 

Nagsimulang magyelo ang dugo ni Thea. Kapag namatay 
si Bennett, isasama nito ang araw at init at ilaw ng buhay niya. 

Prologue
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Hindi. Hindi siya papayag na magwagi ang sumpa. Hindi 

ngayon, hindi kailanman. Hindi siya papayag na kunin niyon si 
Bennett sa kanya. 

Kung kinakailangan niyang pumatay para mabawi ito, 
gagawin niya. 

Nag-angat siya ng luhaang mga mata, mga matang nanlilisik, 
sa direksyon ng babae sa gilid ng bangin.
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One month ago...

Nakaupo si Alethea Medrano sa isang banda ng conference 
room ng Insular Hotel Manila kung saan inimbitahan sila ng 
kanyang Kuya Ethan para sa meeting tungkol sa mga kaganapan 
ng mga nakaraang buwan. 

May nagtatangka sa buhay ng mga nobyo ng mga Medrano. 
Una, may pumutol sa brake line ng mga sasakyan ni Kuya 
Ethan—nobyo ng kanyang Ate Cleopatra. Iyon din ang ginawa 
sa sasakyan ni Kuya Joshua na nobyo naman ng kanyang Ate 
Cordelia. Pagkatapos, may nagkabit ng isang canister ng harmful 
gas sa air vents ng opisina ng kanyang Kuya Kendrick na nobyo 
ng kanyang Ate Soraya. 

Alam nila kung sino at kung bakit. Si Imelda na anak ng 
isang malayong kamag-anak nila na taga-Siquijor, ang pasimuno 
ng lahat. Naniniwala ang babae na ito ang reincarnation ng isang 
mangkukulam na pinaslang ng mga babaylan na ninuno nila Thea 
lampas tatlong daang taon na ang nakalilipas. 

“According to the findings,” anang pinuno ng security agency 
na katulong ng NBI para lutasin ang kaso, “si Langdon Fernandez 
na isa sa mga tauhan ng inyong cleaning crew ang naglagay ng 
canister sa air vents ng opisina ni Mr. Tuazon. He was also hired 
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to cut the brake lines in your vehicles.” 

“Sino ang nagbayad sa kanya?” tanong ni Joshua na 
kasalukuyang naka-security chief mode. 

Itinuturing ni Josh na may pagkukulang ito dahil sa mga 
nangyaring krimen sa gusali. Ito ang security chief. Paniwala 
nito, insulto rito ang mga pangyayari. Na ito ang may kasalanan. 

“Naroon po kami nang i-interrogate siya ng NBI,” sagot ng 
lalaking sa tingin ni Thea ay may hawig sa younger version ni Tom 
Cruise. “He says he doesn’t know and that he doesn’t remember.” 

“May lead na ba kayo kay Imelda Montalban?” 

“Tinitingnan pa rin namin kung babalik siya sa Siquijor,” 
derechong pahayag ng lalaki. “We’re waiting for your instructions, 
Sir,” sabi nito kay Ethan. “We’d turn over our findings to the NBI 
or go ahead with the investigation as soon as we get the go signal 
from you.” 

Tumango si Ethan. “Go ahead with the investigation, Captain 
Herrera,” anito. 

Ngumiti ang lalaki at napakurap si Thea. In fairness kay 
Kuya, guwapo talaga siya. 

“I’m no longer with the Armed Forces, Sir. But we’ll continue 
with the investigation.” 

Nang matapos ang meeting at lumabas na si Captain Herrera 
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at ang kasama nito, isinara ni Joshua ang pinto at bumalik sa 
upuan. 

“Thoughts?” tanong ni Ethan. 

“Hindi ako magtataka kung wala talagang naaala si Mang 
Langdon tungkol sa mga ginawa niya,” ani Soraya. “I think Imelda 
is a highly powerful telepath. She could easily plant a suggestion 
in someone’s mind.”

Nakita ni Thea na hinaplos ni Kendrick ang likod ng nobya. 
Noong isang linggo lang, naikulong ni Imelda ang kanyang Ate 
Soya sa sarili nitong pag-iisip. Hindi ibig sabihin na mahina ang 
ate niya, ngunit tanggap nitong kulang pa ang kaalaman tungkol 
sa sariling abilidad kaya nagawa itong isahan ni Imelda. 

Ngumiti si Soya sa nobyo bago nagpatuloy. “Lalo na kung 
tulad ni Mang Langdon. Wala siyang mental shields. Puwedeng 
nilagay lang ni Imelda ang utos na ’yon sa isip n’ung tao ’tapos 
nag-iwan siya ng instructions na makakalimutan nito ang lahat 
ng ginawa niya matapos niya itong gawin.”

“Gusto mo bang makausap si Mang Langdon?” tanong ni 
Ethan. “You can read his mind.” 

Natigilan si Soya. 

Ayaw nito na nanghihimasok sa isip nang may isip pero 
bumuntong-hininga ito. Kaligtasan nilang lahat ang nakataya. 

“Puwede siguro,” mahina nitong saad. 
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“Don’t tell me na kakasuhan mo siya, Ethan,” ani Cleo. 

“Posible ang sinabi ni Soya. Kung ganoon, hindi niya kasalanan 
ang mga nangyari.” 

“Kung ayaw ninyo siyang kasuhan, di hindi natin siya 
kakasuhan,” sabi ni Ethan. “Pero kailangan nating makuha ang 
lahat ng impormasyon sa kanya. Kung may pagkakataon tayong 
maipako si Imelda sa mga krimen na ito, kailangan nating gawin 
’yon. She can’t be allowed to get away with this.”

Sandaling naghari ang katahimikan bago nagsalita si 
Cordelia. “Alam niya kung paano tatapusin ang sumpa,” mahina 
nitong saad. “Hindi ko alam kung ano ang kailangan nating gawin 
o kung paano natin pipigilin, pero siya ang susi.” Nag-angat ito 
ng tingin. “We have to find her.” 

“We will.” Pinisil ni Joshua ang kamay ng dalaga. “Lahat 
gagawin namin... natin para tapusin na ang sumpa na ito.” 

Ngumiti sa nobyo si Cordie pagkatapos ay tumango. 

Patagong bumuntong-hininga si Thea. Mahal niya ang 
kanyang mga kapatid at mahal na niya ang kanyang mga kuya. 
Pero habang nasa silid kasama ng mga ito kung saan siya lang 
ang nag-iisang single at available, hindi niya mapigil ang kirot 
sa kanyang puso. 

Naiinggit siya, damn it! Gusto rin niya ng boyfriend. Dapat 
siguro magdalawang-isip muna siya dahil alam niyang kapag nag-
boyfriend siya, wala itong ligtas sa sumpa sa pamilya Medrano. 
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Pero hindi iyon ang iniisip niya. Gusto niya ng lalaking katulad ng 
mga kuya niya, na ipaglalaban ang pagmamahal sa kanya kahit 
pa ang dala noon ay kasiguraduhan ng bayolenteng kamatayan. 

She wanted someone who’d fight for her, fight with her. 

Hay.

“Gusto kong mag-volunteer na mauna nang umuwi sa 
Siquijor,” sabi niya bago pa tuluyang malimutan ng magkakapareha 
na naroon siya sa silid. “Kulang ’yong mga diaries na nakita natin, 
eh. Hindi naman kasi nila sinabi kung paano talunin ang sumpa. 
I want to be able to check the library sa ancestral house. Baka 
may iba pa tayong makita doon.” 

“Baka nandoon na rin si Imelda,” sabi ni Cleo. “Do you think 
it’s safe for you to be there?” 

“I don’t think kakantiin niya ako kung makita man niya 
ako. Isa pa, matakot naman siyang i-expose ang sarili niya roon. 
Puwera na lang kung gusto niyang malaman ng mga kamag-anak 
niya d’un kung ano’ng pinaggagagawa niya rito.”

“I need about a week or two bago ako makasunod,” pahayag 
ni Cleo. “May mga kailangan akong ayusin sa business.”

“I have the Hidalgo wedding accessories to finish,” dagdag 
ni Soya. “Makakauwi lang ako pagkatapos ng kasal nila.”

“I need at least a week,” ani Cordelia. “Backlog ako sa 
orders, eh.” 
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Isa-isa niyang pinagmasdan ang mga kapatid. Nababasa niya 

ang pag-aalala sa mga mata ng mga ito. Na-appreciate niya iyon 
but she was a big girl now. Hindi porke bunso siya, kailangan na 
siyang protektahan ng mga ito. 

“I’ll be all right,” aniya. “The earlier we start with the 
research, the earlier we can break the curse.” 

“I agree,” nakangising saad ni Kendrick. “I vote that we let 
Thea go ahead. Nagmamadali na ako, eh. Ayaw kasi magpakasal 
sa ’kin ni Soya hanggang hindi natatapos ang sumpa.” 

“Talo kita,” singit ni Ethan bago sinulyapan ang katabi. Halos 
magningning ang mga mata nito sa pagmamahal. “Cleopatra 
already agreed to marry me.” 

“Oh, my God!” 

Halos sabay-sabay silang tumayo para masayang kuyugin 
sina Cleo at Ethan. 

Matapos halikan ang kanyang ate, niyakap niya ang kanyang 
future kuya-in-law. “Alagaan mo siya, ha,” sabi niya habang 
nakasandal sa dibdib nito. 

“Of course,” bulong ni Ethan at hinalikan ang tuktok ng 
kanyang ulo. “Pero alalahanin mo, Thea, hindi lang si Cleo ang 
mahal kong Medrano.” Tiningala niya ito. “I also love you, so I 
also worry about you.” 

Tumango siya at muling sumandal dito. Yes, she was already 
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a big girl pero hindi ibig sabihin ayaw na niyang maging baby. 

—————

Nang gabing iyon, nagbihis ng tank top at shorts si Thea 
bago naupo sa kama. Nagsusuklay siya habang iniisip ang mga 
kailangan niyang gawin pag-uwi ng Siquijor. 

Kailangan niyang halukayin ang library nila sa ancestral 
house, pagkatapos ay libutin ang isla. Gusto niyang hanapin ang 
bangin kung saan lumundag si Aling Aurora. Puwede na sana 
niyang gawin iyon ngayon sa pamamagitan ng astral projection 
kung alam lang niya ang eksaktong lokasyon. Puwede kaya kung 
base lang sa description ng kanyang Ate Soya? 

Sinulyapan niya ang notebook sa mesa sa tabi ng kanyang 
kama. Naroon ang notes ni Soraya tungkol sa posibleng general 
location at iba pang description ng lugar. Hindi iyon ang unang 
beses na mag-a-astral project siya sa isang lugar na hindi pamilyar 
sa kanya. 

Nga lang, iyong ibang beses, kasama niya ang Ate Soya niya. 
At iyong ibang pagkakataon na hindi niya kasama ang kapatid, 
napagalitan siya dahil nabasa nito sa kanya ang kaalamang may 
kasalanan siya. Ayaw na ayaw ng mga ate niya na mag-astral 
project siya sa isang lugar na bago sa kanya, lalo na’t wala siyang 
kasama. Pero sandali lang naman, di ba? Sisilip lang siya. 

Parang pilyang bata siyang nahiga sa kama. Sandali lang 
talaga. Huminga siya nang malalim at pumikit. Unti-unti niyang 
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ni-relax ang katawan mula mga daliri sa paa, paakyat. Iba-iba 
ang paraan ng mga marunong mag-astral project pero kay Thea, 
madali lang. Para lang siyang gumagawa ng tulog. 

Nang maramdaman ang sariling unti-unti nang gumagaan, 
hinayaan na niya ang kanyang kamalayang maglakbay. Sa isang 
iglap, naroon na siya sa tapat ng kanilang ancestral house sa 
Siquijor. 

Madilim ang gabi. Iyong uri ng dilim na hindi makikita sa 
Maynila. Iyong dilim na tila ba makapal pero nakikita mo ang 
libu-libong bituin sa langit. Malamig din ang hanging umiihip 
galing sa dagat. 

Walang ilaw sa ikalawang palapag ng kanilang bahay pero 
maliwanag ang isang bahagi ng ground floor. Malamang naroon 
ang kanilang katiwala at ang pamilya nito. Tumalikod siya. Wala 
roon ang pakay niya. 

Nagsimula muling maglakbay ang kanyang kamalayan. Tila 
ba multo lamang siyang lumulutang sa hangin. Nakita niya ang 
mga pamilyar na bahay at ang ilang mga bagong tayong tahanan. 
May masukal na lugar at may mga modernong istraktura. 

Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero naisip niyang 
silipin ang bahay nila Aling Maita para tingnan kung naroon si 
Imelda. Alam niyang doon siya patungo. Alam niya kung nasaan 
ang bahay ng mga Montalban pero parang may humihila sa kanya 
palayo. 
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Hindi na niya nilabanan ang sarili. Nagpadala siya sa takbo 

ng kanyang kamalayan. Dinala siya nito sa isang masukal na 
gubat. Madilim doon at hitik sa dahon ang mga nagtatangkarang 
puno. Saglit pang lumipad ang kanyang kamalayan nang 
lampasan niya ang gubat at dinala siya sa taas ng isang banging 
nahuhulog sa dagat. 

Ito ba iyong bangin kung saan namatay si Aling Aurora? 

May isang maliit na kubo malapit sa gilid ng bangin. Lumapit 
siya roon dahil parang doon siya hinihila ng kanyang kamalayan. 
Tumagos siya sa pader at huminto sa gitna ng isang maliit na 
silid kung saan naroon ang kama, kusina at ang hapag-kainan. 

Dito ba nagtatago si Imelda? 

Natigilan siya nang marinig ang lagaslas ng tubig mula 
sa isang karatig silid. Lumutang siya patungo sa nakaawang na 
pintuan at sumilip doon. 

Dapat ay pumikit siya o kaya ay lumayo pero napako siya sa 
kinatatayuan nang makita ang maskulado at matipunong likod 
ng isang lalaking naliligo sa maliit na banyo. 

Para itong estatwang inukit sa tanso na nabuhay. Detalyado 
ang bawat linya ng muscles ng likod nito mula balikat hanggang 
sa... likod ng mga hita. Namilog ang mga mata ni Thea at pilya 
niyang kinagat ang pang-ibabang labi habang pinagmamasdan 
ang magandang hubog ng pang-upo nito. Inangat ng lalaki ang 
isang braso para magbuhos at naintriga siya sa galaw ng muscles 
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nito. 

His skin was golden in the light of the single, dim bulb. 
Siguro, dala iyon ng kayumangging balat ng lalaki. Sana bagay 
ang mukha nito sa likod nito. 

Paano kung silipin na rin niya? Hindi naman nito malalaman. 
Nagtataka siya sa sarili. Ni minsan hindi siya nanilip kapag 
ganitong nag-a-astral project siya. Ngayon lang siya natukso. 

Napahagikgik siya at nagulat nang biglang bumaling ang 
lalaki na para bang nadinig siya. 

His face was masculine and handsome beyond her 
expectations. And he was looking right at her. 

Suminghap siya nang magtama ang kanilang mga paningin. 
For one endless moment, they gazed into each other as if they 
were the only two people in the world. 

Naramdaman niya na may kung anong humihila sa kanya. 
Mariin siyang pumikit at naramdaman ang pamilyar na sensasyon 
na para bang nalalaglag siya. Muli siyang napasinghap nang 
naroon na siyang muli sa kanyang silid nang magmulat siya ng 
mga mata. Humihingal siyang napaupo sa kama. Pawisan ang 
kanyang noo at uhaw na uhaw siya. 

Nakita ba siya nito? Tiningnan siya ng estranghero na para 
bang naroon siya mismo sa likuran nito. Hindi pa nangyayari 
iyon. Lagi, anino lamang siya, multo, panaginip. Paanong nakita 



Entangled - Elise Estrella
siya ng lalaki? 

Gayunpaman, mabagal siyang napangiti bago bumungisngis. 

Sino kaya iyon? 

Buti na lang talaga uuwi siya ng Siquijor. Hahanapin talaga 
niya ang kubong iyon at ang guwapo nitong okupante. 


