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Pinanood ni Jefferson Aranda si Isabella Hanaway 
habang nakangiti ang dalaga sa matangkad na 
lalaking nakaupo sa tabi nito sa bar. Naka-coat and tie 
si Jason Turner, blond ang buhok, mukhang California 
surfer dude at isang magaling na race car driver. Ito 
ang pinakamalaking kalaban ni Jeff sa track dahil una 
pa lang, hindi na nila gusto ang isa’t isa. Pagkatapos 
ngayon, ito pa ang date ni Isabella sa kasal ng isa sa 
pinakamatatalik niyang kaibigan. 

Nagkuyom ang kanyang kamao sa ibabaw ng 
mesa at ibinaba niya iyon sa kanyang kandungan. 

“You okay?” 

Napalingon si Jeff. Sa kanan niya, nakaupo ang 
isa niyang teammate na si Tristan ‘Chase’ Hanaway, 
ang nakababatang kapatid ni Isabella. 

“Yeah,” aniya bago pinilit na i-relax ang mga 
kamay at inabot ang champagne flute para uminom. 
Kung sana beer na lang iyon. “Hindi lang ako 
kumportableng nakakurbata.”

Tumawa si Chase. “Sandali na lang,” sabi nito. 
“Tiisin mo na para kay Elliot.”

Prologue
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Tulad ni Jeff, mas gusto nitong nakasuot ng fire 

suit pero hindi tulad niya, sanay si Chase sa coat and 
tie. Businessman ito at isa sa mga tagapagmana ng 
pamilya Hanaway. Sanay ang kaibigan sa mamahaling 
alahas, relo at sapatos. Kilala nito ang mga sikat at 
usong brands, at alam kung anong kulay ng kurbata 
ang babagay sa isusuot nitong coat. Hindi tulad ni 
Jeff na nakaasa sa personal assistant na minsan ay 
shopper at stylist na rin niya.

Stock car racer siya. Isang Filipino-American 
na dating mekaniko na nagpakitang-gilas sa tiyuhin 
ni Chase na si Simon Hanaway nang isang beses 
na tanungin siya nito kung marunong siyang 
magmaneho. Na-impress niya ang lalaki at si Chase, 
at inalok siya ng mga ito ng posisyon bilang race car 
driver sa Hanaway Motorsports.

Tinanggap niya iyon hindi dahil gusto niya 
ng yaman at kasikatang tinatamasa niya ngayon. 
Tinanggap niya ang posisyon dahil sa babaeng 
nakaupo sa bar na nakikipagtawanan sa ibang lalaki, 
sa babaeng dating naging kanya. 

Sa babaeng muling magiging kanya. 
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“Damn it!” sigaw ni Belle nang tamaan ng sinag ng 
hawak niyang flashlight ang rear left tire ng kanyang 
kotse at nakitang mas flat pa iyon sa pancake na 
sinagasaan ng pison. Hindi palamura ang dalaga 
pero ngayon, parang gusto niyang sabihin ang lahat 
ng mura na alam niya. 

Huminga siya nang malalim. Ipinikit niya ang 
mga mata. “Okay, kalma.” Muli siyang dumilat at 
muling nadama ang pagbaha ng panic. 

Pauwi siya ng Charlotte, North Carolina galing 
Huntersville nang disoras ng gabi habang nakasuot 
ng maiksing damit at high heels. It was less than a 
twenty-minute drive home pero lagpas dalawampung 
kilometro pa rin. Hindi siya baliw para lakarin iyon sa 
dilim pero parang sira naman ang ulo niya na umalis 
siya nang bahay na four percent na lang ang baterya 
ng cell phone. At—isang malaking at—hindi pa siya 
naki-charge sa bahay ng kaibigan. 

Paano siya tatawag sa magto-tow ng kanyang 
sasakyan? O sa kahit na sino sa garahe ng Hanaway 
Motorsports para sunduin siya at tulungan siyang 
magpalit ng gulong?

1



Maximum Overdrive - Elise Estrella
O gawin niya ang di niya lubos maisip gawin—na 

siya mismo ang magpalit ng sariling gulong. 

Okay lang iyon sa kanya. Hindi naman siya 
helpless, kaya lang medyo mahirap iyon habang 
nakasuot siya ng Louboutins na four inches ang 
takong at isang strapless Monique Lhuillier minidress. 

Tumingin siya sa kanan at sa kaliwa sa kalsada, 
sa isang mahaba at tila walang katapusang kadiliman 
hanggang sa apartment niya sa Charlotte. Gustong 
maiyak ng dalaga. Pero muli siyang huminga nang 
malalim. 

“Next time, magdadala ka ng sweatsuit at 
flipflops kapag aalis ka ng bahay na ganyan ang bihis.” 
Nagtungo si Belle sa trunk at binuksan iyon. Naroon 
ang mga kagamitan para mapalitan niya ang flat na 
gulong kasama na ang spare tire na tila nakangising 
nangungutya. Inirapan niya iyon at kinuha ang jack. 
Kung sana lang kasama niya ang kahit na isa sa mga 
jackman ng Hanaway Motorsports. 

Napagiti siya roon. Na-imagine kasi niya ang 
mga miyembro ng pit crew ng kanyang kapatid na 
si Tristan. Gamit ang specialized jack, air gun at air 
compressor, mapapalitan ng mga ito ang apat na 
gulong ng kanyang kotse sa loob ng fourteen seconds 
or less bago siya muling mabilis na makikipagkarera 



Maximum Overdrive - Elise Estrella
sa kahabaan ng highway pauwi. 

Wish lang ni Belle. Wish din niya na habang 
nakatuwad siya sa kalsada ay walang dumaang ibang 
sasakyan. Kung kailangan niyang magpalit ng gulong 
na nakasuot ng damit pang-club, sana wala nang 
makakita sa kanyang kahihiyan. 

Inalis niya ang mga sapatos at ibinalik iyon sa 
loob ng kanyang kotse bago tumungo at sinimulang 
alisin ang lug nuts ng gulong. Medyo nahirapan siya 
dahil mahigpit ang mga iyon pero hindi naman siya 
weakling. Aabutin siya ng siyam-siyam pero maaalis 
din niya iyon lahat. 

“Bubble bath ka na lang mamaya pag-uwi,” 
bulong niya sa sarili. “Saka champagne, saka 
chocolate-covered strawberries.”

Naalis ni Belle ang isang lug at inilipat ang 
socket wrench sa kabila nang mapunang may mga 
headlights na papalapit sa kinauupuan niya. Agad 
siyang tumayo at mahigpit na hinawakan ang liyabe. 
Siguro dapat magpasalamat siya na may daraang 
maaaring maawa sa kanya kaya tutulungan siya pero 
iba na ang panahon ngayon. Hindi na nakakasiguro 
ang isang babaeng maganda kung ano ang intensyon 
ng tutulong sa kanya lalo na kung suot niya ang 
kasalukuyang outfit. 
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Bumagal ang kotse, isang kulay dark gray na 

sports car na pamilyar sa kanya. Huminto iyon sa 
harapan ng kotse niya at bumukas ang pinto sa 
driver’s side. Humigpit ang hawak niya sa liyabe. 

“Isabella?” tawag ng isang malalim, pamilyar at 
napaka-sexy na baritono. Ang tinig na iyon lamang 
ang kayang humagod sa bawat syllable ng pangalan 
niya na parang senswal at sekswal na haplos. 

Oh, no. Sa lahat naman ng panahon, sa lahat ng 
pagkakataon si Jefferson Aranda pa. 

—————

“Isabella?”

“Thank God!” masayang sabi ni Belle at tinakbo 
niya si Jeff para yakapin. Halatang nagulat ang 
lalaki pero ibinalot nito ang matipunong mga braso 
sa kanyang balikat, saglit siyang pinisil bago siya 
pinakawalan. 

“Ano’ng nangyari?” tanong nito.

Sumenyas siya sa kotse. “Bigla kasing namatay 
’yung makina,” paliwanag niya na naluluha. “Kahapon 
pa nagloloko. Kanina, ayaw mag-start, ’tapos… 
’tapos…”

Bigla na lang siyang umiyak. 



Maximum Overdrive - Elise Estrella
“O, okay lang,” sabi ni Jeff na mahina at nanunuyo 

ang tinig. Hinaplos nito ang kanyang likod bago siya 
iginiya palapit sa kanyang kotse. “Tingnan natin.”

“I’m so sorry,” singhot ni Belle habang pinupunasan 
ang mga mata. “Ang malas ko lang ngayong gabi. Nag-
away kami ni Nadya, ’yung best friend ko, dahil kay 
Ted, ’yung boyfriend ko. ’Tapos nagpunta ako sa dorm 
ni Ted at nakita ko lang naman siyang may kasamang 
ibang babae.”

Muli siyang nagsimulang umiyak. Napuna na lang 
niyang binabalot na siya ni Jeff sa jacket nitong mainit 
pa mula sa katawan nito. 

“I’m sorry,” anang lalaki.

Umiling siya at pinilit ngumiti. “Gan’un yata 
talaga. At least naabutan kita sa garahe. Paano kung 
wala nang tao d’un nang tumawag ako? Wala pa 
naman si Tristan ngayon. Walang susundo sa ’kin.”

Tipid na ngumiti si Jeff bago nito binalingan ang 
nakaangat na takip ng hood ng kanyang sasakyan. 
Tumungo ang binata at pinag-aralan ang makina. 
Suminghot muli si Belle at niyakap nang mas mahigpit 
palibot sa kanyang katawan ang suot niyang jacket. 

Mabango iyon, amoy malinis, amoy sabon at 
cologne. Sabihin nang ang sama niya pero hindi niya 
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inaasahan iyon. Akala niya magiging amoy grasa 
at motor oil ang jacket dahil ngayon lang yata niya 
nakitang malinis ang mekaniko. Mukhang bagong 
shower ito at nagpalit pa ng damit bago siya puntahan 
matapos nitong tanggapin ang histerikal niyang tawag. 

Guwapo itong si Jeff, hindi niya maikakaila. 
Lalaking-lalaki ang features nito at ang sexy pa na mas 
kayumanggi ito kaysa sa kanya. One-eighth Filipina 
lang si Isabella pero nakuha niya ang golden tanned 
skin na hindi nakuha ng mestizo niyang kapatid. Mas 
gusto niya ang lalaking mas kayumanggi ang balat 
kaysa sa kanya. Mas hot. Idagdag pang batak ang 
katawan ng binata na halata sa suot nitong puting 
T-shirt at mukhang biteable ang pang-upong sapu-sapo 
ng suot nitong maong… 

—————

Hindi T-shirt at jeans ang suot ni Jeff ngayon. 
Nakaputi itong long-sleeved polo shirt na bukas ang 
unang dalawang butones at isang pares ng itim na 
dress slacks at sapatos na balat. Mukhang galing ito 
sa isang formal event. 

Pero kahit iba ang bihis ni Jeff, nadama pa rin 
ni Belle ang makapangyarihang hatak ng lalaki 
na nadama niya noong araw na una siya nitong 
tinulungang mag-ayos ng kotse. He was also harder 
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now, at kung posible, more handsome. May aura na 
ito ng isang lalaking sigurado sa sarili at inaasahang 
susundin at irerespeto ang binata ng mga taong 
makakasalamuha nito. Hindi na ito mekaniko kundi 
isa sa mga top race car drivers in the Cup Series. 

“Ano’ng nangyari?” tanong ni Jeff.

“Flat tire,” sagot niya na hindi napigilan ang 
mapalabi. “Kaya ko siyang palitan, actually, so okay 
lang ako,” pagsisinungaling ni Belle.

Sa kasamaang palad, kahit pa sa loob ng walong 
taon na magkahiwalay sila, kilala pa rin siya ni Jeff. 
Siniguro nitong kilalanin siya, ang kanyang mga ayaw 
at gusto, ang kanyang pag-uugali… ang kanyang 
katawan. 

“You sure?” tanong ng binata. Alam ni Jeff na 
kapag pinangunahan siya nito, pipilitin niyang palitan 
ang sarili niyang gulong para lang ipakita sa lalaki 
na hindi niya ito kailangan. 

As it is, she was grateful for his help. 

“No,” nakalabi niyang saad bago tumabi para 
bigyan ng lugar si Jeff sa tabi ng kotse. Ngumiti ito, 
sinimulang itupi ang mga manggas ng polo habang 
naglalakad palapit bago inilahad ang isang palad 
sa kanya. Iniabot niya rito ang liyabe. Tumalungko 
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ang lalaki pero nakatingala ito sa kanya habang 
hawak niya ang flashlight para ilawan ang hubcap 
ng kanyang sasakyan. Pinagmasdan siya nito mula sa 
magarang ayos ng kanyang buhok pababa sa kanyang 
nakayapak na mga paa. 

“Why don’t you put on your shoes?” sabi nito 
bago sinimulang alisin ang isa sa mga lug nuts ng 
gulong. 

Nagmadaling bumalik si Belle sa harap ng 
sasakyan at muling kinuha ang high heels niya. 
Isinuot niya ang mga iyon bago binalikan si Jeff para 
itutok ang flashlight sa ginagawa nito. Sa maiksing 
oras na iniwan niya ito, dalawang lug nuts na ang 
naalis ng binata. 

Muli siya nitong sinulyapan. “Date?”

Hindi pa niya ito kaagad naintindihan. Pero nang 
mapagtanto na itinatanong nito kung galing siya sa 
isang date, pinag-aralan din niya ang porma nito bago 
tinaasan ng kilay. Ngumiti si Jeff. May pamilyar na 
init na nagsimula sa kanyang sikmura na kumalat sa 
kanyang dibdib. 

“Formal fan event,” nakangisi nitong sagot. 

“Bachelorette party.”
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Tumango ang lalaki bago muling binalingan ang 

kanyang kotse. Nang maalis ang apat na lug nuts 
na nagse-secure sa kanyang gulong, tumayo ito at 
nagtungo sa likod ng kanyang sasakyan kung saan 
kinuha ng lalaki ang kanyang jack at ang spare tire. 
Ibinaba nito ang gulong sa kalye bago isinilid sa ilalim 
ng kotse ang jack. 

“Pasensya na, hindi specialized ang jack ko. 
Kailangan mong i-pump.” Muli siyang tiningala ni 
Jeff at nagtama ang kanilang paningin. Nag-init ang 
kanyang mukha. Kung bakit kasi naisip pa ni Belle 
ang salitang ’pump’. 

“Wala naman tayo sa track,” saad nito na mababa 
ang tinig. Nangatal si Belle at niyakap ang sarili. 

Pinanood niyang sinimulang itaas-baba ni Jeff 
ang lever sa jack ng kanyang kotse. The taut muscles 
in his arms and shoulders worked as he moved. Wala 
sa sariling kinagat ni Belle ang pang-ibabang labi. 
Pinagpapawisan yata siya. 

Unti-unting umangat ang kotse. At nang kuntento 
na si Jeff sa taas niyon, inalis na nito ang gulong mula 
sa sasakyan at ipinalit ang spare tire. Naging absorbed 
ito sa ginagawa kaya nabigyan ng pagkakataon ang 
dalaga na panoorin lamang ang dating nobyo, ang 
mga sigurado at confident nitong kilos, ang pagpintig 
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ng matitigas nitong muscles sa mga braso, balikat at 
likod, at ang mga kamay nitong bihasa sa pag-aalaga 
ng mga kotse. 

Hindi lamang sa mga kotse bihasa ang mga 
kamay na iyon ni Jeff. Walong taon na ang nakalilipas 
pero nagigising pa rin si Belle sa gitna ng gabi na 
hinahanap ang init ng mga kamay nito sa kanyang 
balat. 

Hinigpitan ng binata ang huling lug nut bago ito 
tumayo at ibinalik sa tool kit niya ang liyabe. Muli 
nitong ginalaw ang lever sa jack at bumaba sa kalye 
ang kotse. Ito na rin ang nagbalik ng mga kagamitan 
at ng flat na gulong sa trunk. 

“Dalhin mo bukas sa garahe ’yang gulong. 
Ipapaayos natin kay Colm,” anito sa kanya habang 
pinupunasan ang kamay sa nakita nitong basahan sa 
kanyang trunk. “Tingnan natin kung saan may butas.” 

Tumango siya. “Salamat. Nalimutan ko lang 
mag-charge ng telepono kaya hindi ako nakatawag 
kaagad, saka…” Huminto sa pagsasalita si Belle. 
“Anyway, thank you. Again.”

Nakita niya ang bahagyang pagliyab ng init sa 
mga mata ni Jeff at alam niyang naaalala rin nito ang 
unang beses na ni-rescue siya nito sa ganitong uri ng 
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sitwasyon. At kung saan sila nauwi. 

“Okay ka lang bang umuwi? Ihahatid na kita.”

“Naku, hindi na. Okay na ’to. Thank you ulit.”

“All right,” sabi nito bago ibinalik ang basahan sa 
trunk ng kanyang kotse at isinara iyon. Nagtungo rin 
ang lalaki sa kabilang banda ng kanyang kotse para 
tingnan kung okay ang mga gulong niya. Hinintay 
niya ito hanggang sa makabalik ang lalaki sa kanya 
matapos masigurong wala na siyang iba pang flat 
tires. “Looks like you’re good to go.”

Tumango si Belle. “Thanks ulit, Jeff. I really 
appreciate this.”

“No problem.”

Sumakay siya sa kotse bago pa siya may maisip 
na gawing pagsisisihan niya. Baka bigla itong halikan 
ng dalaga o ayaing umuwi kasama niya. Hindi siya 
handa para roon pero malay ba niya. Weak moment 
ni Belle ngayon dahil bihira siyang maging damsel 
in distress. Kapag nangyayari iyon sa kanya, isa lang 
ang naiisip niyang gusto niyang maging knight in 
shining armor. Alam din niyang hindi aalis si Jeff 
hangga’t hindi nito nasigurong umaandar na ang 
sasakyan niya. 
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Isinara niya ang pinto at automatic na inabot ang 

susi sa ignition bago napuna na wala roon ang susi. 
Napaawang ang kanyang mga labi nang bumalik sa 
kanya ang mga alaala na parang flashback. Balak 
niyang ipagawa ang automatic button na nagbubukas 
sa kanyang trunk dahil nag-short yata iyon nang 
isang beses kaya manual ang pagbubukas sa likod 
ng kanyang sasakyan. Nang buksan niya ang trunk 
kanina, dala niya ang susi… na inilapag niya sa tabi 
ng tool kit at nalimutan roon hanggang sa isara ni 
Jeff ang trunk. 

Tumungo siya at iniuntog ang noo sa manibela. 
Kumatok sa bintana si Jeff at sinulyapan niya ito. Sa 
malamlam na ilaw mula sa labas, kita niya ang pag-
aalala sa mga mata ng binata. Binuksan niya ang 
bintana. 

“Problem?”

Maasim ang kanyang mukha nang tingnan niya 
ito. “Nasa trunk ’yung susi ko. Wala akong dalang 
spare key.”

Kumibot ang mga labi ni Jeff, pero nag-alala si 
Belle dahil hindi lamang amusement ang nasa mga 
mata nito. May iba pang bagay na mas mainit, mas 
nakakaengganyo, na para bang nagtagumpay ito. 
Iniabot nito ang isang kamay sa awang na gawa ng 
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pagkakabukas ng bintana at hinila ang lock ng pinto 
bago siya nito pinagbuksan. 

“Kunin mo ang mga gamit mo,” udyok nito. 
“Ihahatid na kita sa bahay.”
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Alam ni Jeff na pareho sila ng naiisip ni Isabella. 

Eight years ago, nang nag-aaral pa ito at siya ay 
hamak na mekaniko pa lamang sa garahe ng tatay 
nito, sinundo niya ang dalaga nang masiraan ang 
kotse nito pauwi galing sa walang kuwenta nitong 
boyfriend. Habang inaayos niya ang koneksyon ng 
baterya, kinuwentuhan siya nito kung paano nito 
nakita ang hayup na lalaking nasa kama na may 
kasamang ibang babae. 

Gusto lang itong yakapin ni Jeff at sabihing kung 
siya ang boyfriend nito, hindi niya ito sasaktan. Pero 
mekaniko lamang siya. Ano ang panama niya sa mga 
lalaking mayayaman at edukado na nagkakandarapa 
para punan ang lugar na binakante ng hudas nitong 
nobyo? Hindi na baleng noong una pa lang niya itong 
nakilala, alam niyang ito na ang babaeng pakakasalan 
niya at mamahalin nang habambuhay.

Suot ni Isabella ang jacket niya at yakap ang sarili 
habang pinanonood siyang magtrabaho. Tinatanong 
siya nito tungkol sa sarili niya, sa kanyang pamilya at 
sa kanyang trabaho. At nang maipit ni Jeff ang sarili 
dahil na-distract siya ng bango nito, hindi nag-atubili 
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ang babae na hawakan ang marumi niyang kamay at 
haplusin ang maliit na galos sa kanyang palad. 

Siya ang lumayo rito kahit wala na siyang mas 
gusto pa nang oras na iyon kundi hayaang haplusin 
siya ng dalaga, hindi lamang sa kanyang palad kundi 
sa buong katawan. Hindi pa naman siya nasisiraan 
ng bait na malilimutan niyang langit ito at mekaniko 
siya. Ang kapal lang ng mukha niyang bahiran ng 
grasa ang malambot nitong mga kamay. 

Nang maayos na ni Jeff ang kotse ni Isabella, 
nagprisinta ito na ihatid siya pabalik sa garahe o sa 
bahay, kung saan niya gusto dahil nag-taxi lamang 
siya patungo sa kinatirikan ng sasakyan nito. Doon 
siya nasiraan ng bait dahil inaya niya itong mag-
merienda

Hindi naman niya akalaing nabaliw na rin ito 
dahil ngumiti si Isabella at sinabing kung gusto muna 
niyang maglinis bago sila kumain, umuwi na muna 
siya sa apartment nito. 

At doon nagsimula ang isa sa pinakamasayang 
taon ng buhay niya na sinundan ng walong taon ng 
hapdi. 

Siguro masokista siya dahil wala siyang pakialam. 
Gusto niya ng isa pang taon ng ligaya, gusto niyang 
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maranasan iyong muli kahit pa sundan pa ulit ng 
walong taon ng pagdurusa habang pinapanood ang 
mahal niyang nakikipag-date sa iba.

Handa siyang ipagkatiwala si Isabella sa ibang 
lalaki kung sa iba ito liligaya, pero sa loob ng 
walong taon, wala ni isa sa mga naging nobyo nito, 
sa mga mata ni Jeff, ang naging karapat-dapat sa 
dalaga. Kaya susubukan niyang muli, ngayong isa 
na siyang mayaman at sikat na race car driver. May 
maipagmamalaki na siya, hindi lamang kay Isabella 
kundi pati sa mga kamag-anak at kaibigan nito. 

Hindi na siya nito ikakahiya.

Tahimik lang ang babae habang nakatingin sa 
kadiliman sa labas ng bintana. Profile lang nito ang 
nakikita niya, ang makinis na pisngi, ang mahaba at 
graceful na leeg at ang alam niyang mabango nitong 
batok. 

Natural na kulot ang buhok nito na alam niyang 
hanggang balikat kahit pa nakapusod iyon ngayon. 
Her eyes were huge and bright, light brown in color 
and expressive. Matangos ang ilong nito, well-defined 
ang mga cheekbones, at mapula ang mga labing tila 
kay sarap halikan. Her soft, smooth, fragrant skin 
made him want to touch his lips to her. Everywhere. 
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Petite ang dalaga na halos hanggang balikat lang 

niya. Her curves could tempt a saint to run his hands 
all over them. Once upon a time, he had. Then again, 
he was just a man.

“Sabi mo galing kang bachelorette party,” simula 
ni Jeff at napasulyap sa kanya si Belle. “Sino’ng 
ikakasal?”

“Si Monique,” anito. “Nakilala mo na siya noon.”

“’Yung mahiyaing blonde?”

“Oo. Uso yata ang kasal ngayon. I mean, last 
week lang sina Elliot at Roxanne. Hindi na nakahintay. 
Talagang nagpakasal na kahit hindi pa tapos ang 
season.”

Naalala ni Jeff si Jason. “Kumusta si Turner?”

Kahit hindi binabalingan si Isabella, alam niyang 
napangiti ito sa tanong niya. “Okay lang siya,” sagot 
nito. “Siya ulit ang date ko sa kasal ni Monique.”

Humigipit ang hawak ni Jeff sa manibela. “Are 
you dating?”

“Hindi ko alam kung ba’t may pakialam ka 
tungkol d’un.”

“Just answer the question, Isabella.”
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Binalingan siya ng babae at halos maramdaman 

niya ang init ng galit sa mga mata nito. Pero sa huli, 
sumagot ito. “Casually. It’s nothing serious.” 

“I don’t like him.”

“Yeah?” sarkastikong tanong nito. “Good thing 
you’re not dating him.”

Humigpit ang kapit ng binata sa manibela. “He’s 
an asshole on the track. Sigurado akong asshole din 
siya sa labas niyon.”

Hindi sumagot ang dalaga pero halos marinig 
niya ang pagngangalit ng mga bagang nito.  

Nang makarating sila sa apartment complex ni 
Isabella, pumarada siya sa parking lot sa ibaba lang 
ng gusali nito. 

“Hindi mo na ako kailangang ihatid,” sabi nito 
nang bumaba rin siya ng kotse. 

“Anong klase naman akong lalaki kung hindi man 
lang kita ihahatid sa pinto? Isa pa, makikigamit sana 
ako ng banyo.”

Natigilan si Isabella. Malinaw sa mga mata ni 
Jeff ang alaala nang una siyang nakigamit ng banyo 
matapos niyang ayusin ang kotse ng babae. 
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Inilahad niya ang mga palad na marumi pa 

rin dahil sa pagpapalit niya ng gulong ng kotse. 
“Maghuhugas lang ako ng kamay. That’s the least you 
could do after I helped you with your car.”

Emotional blackmail pero gagawin niya ang 
lahat.

“Fine,” buntong-hininga nito bago siya 
pinangunahan patungo sa building. Ipinagbukas 
sila ng pinto ng isang doorman at masaya siya nitong 
binati nang makilala siya. Pero wala siyang nagawa 
maliban sa pagkaway sa lalaki dahil nagmamadaling 
nagtungo sa elevator si Isabella na para bang gusto 
siyang iwan. 

Umakyat sa 18th floor ang elevator at lumabas 
sila sa private foyer ng apartment ng babae. Binuksan 
ni Isabella ang pinto at pumasok si Jeff kasunod nito. 

Hindi masyadong nagbago ang apartment ng 
dalaga mula sa alaala niya. Mukha pa rin itong 
tirahan ng isang praktikal na babae na parehong may 
kaya sa buhay at may taste. Hindi nabago ang ayos 
ng living room nito pero bago na ang flat screen TV, 
ang mga kurtina at ang painting sa itaas ng sofa. 

“Alam mo naman kung nasaan ang banyo,” 
sabi nito matapos ipatong ang dalang handbag sa 
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sidetable. Hindi ito makatingin sa kanya. 

“Isabella.”

Nag-angat ito ng mukha pero mabilis ding nag-
iwas ng tingin. “Gusto mo ba ng kape?” tanong ng 
dalaga bago mabilis na umiling, natataranta. “No, 
hindi kita dapat alukin ng kape. Sabi mo maghuhugas 
ka lang ng kamay.”

“Gusto ko ng kape,” ani Jeff, gamit ang tinig na 
hindi matatanggihan nito. “Sandali lang ako.”

Iniwan niya ito at nagtungo siya sa banyo sa 
isang banda ng apartment. Binuhay niya ang ilaw at 
nakita ang pamilyar na kulay sky blue at lavender na 
banyo. His body instantly went hard.

Dahil sa counter sa tabi ng lababo kung saan 
kasalukuyang may soap dish at isang vase ng fresh 
flowers, doon niya unang natikman si Isabella. 

Nag-alis siya noon ng T-shirt at sinusubukang 
alisin ng tubig ang ilang mantsa sa kanyang damit 
nang pumasok si Isabella na may dalang tuwalya. 
Nabigla ito nang makita siya, nag-atubili pero hindi 
nito maalis sa kanyang dibdib ang mga mata. Namula 
ang mukha nito, napaawang ang mga labi, at nang 
mag-angat ito ng mga mata, hindi nito agad naitago 
ang interes at pagnanasa sa kanya. 
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Binitawan ni Jeff ang hawak na T-shirt at 

humakbang palapit kay Isabella. Mahigpit nitong 
hawak ang tuwalya at kinuha niya ang mga kamay 
nito. Nang bumukas ang palad ng dalaga at nalaglag 
ang tuwalya sa sahig, marahang ipinatong ni Jeff sa 
sarili niyang dibdib ang mga palad nito. Gumalaw 
ang mga daliri ni Belle, naglandas sa kanyang balat, 
paakyat sa kanyang mga balikat. At nang muling 
magtama ang kanilang mga mata, tumungo siya para 
halikan ito. 

He had never experienced a kiss that explosive 
before or since. At ang susunod na naaalala ni Jeff, 
binuhat na niya si Isabella at iniupo sa counter sa 
banyo. 

Isinara ni Jeff ang pinto at lumapit sa lababo. 
Pinagmasdan niya ang sarili roon. He was eight 
years older and a lot harder, pero hindi nawala ang 
pagkakagusto niya kay Isabella. 

He was going to have her again soon, pangako 
niya sa sarili. Whether on this counter or not, he was 
going to have her again. Napangisi siya.

—————

Pinapanood ni Isabella na tumulo ang kape sa 
mug mula sa coffeemaker niya. Hindi siya mapakali. 
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Nasa apartment niya si Jefferson, ang ex niyang tila 
ba hindi niya makalimutan. At hindi lang iyon, parang 
naaalala rin nito ang lahat ng mga nangyari sa kanila 
noong nakaraan nila, starting with the bathroom 
incident na siyang nagsimula ng kanilang relasyon. 

Naroon mismo si Jeff sa banyo kung saan 
naganap ang lahat. 

Hindi talaga niya ito dapat inalok ng kape. 
Ngayon, kailangan pa tuloy niyang i-entertain ang 
dating nobyo imbis na maliligo na lang siya at titira 
ng pampatulog para malimutang bigla niyang na-miss 
ang matipuno nitong katawan. 

Na nakadagan sa kanya.

Damn it! 

Nang mapuno ang mug, kinuha niya iyon mula sa 
coffeemaker at inilagay sa island sa gitna ng kusina. 
Black kung uminom ng kape si Jeff kaya hindi na 
siya naghanda ng asukal at cream. Kumuha siya ng 
tubig para sa sarili at muntik pa niyang mabitawan 
ang baso nang makitang nasa pintuan na pala ng 
kusina ang lalaki. 

“Kumusta na ang team?” tanong niya bago 
naupo sa stool sa kabilang banda ng island kung saan 
malayo at hindi niya ito maaabot. 
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Naupo si Jeff sa tapat niya at hinawakan ng isang 

kamay ang mug. “Okay lang. Working really well. So 
far, okay na okay rin ang transition ni Roxanne sa 
team ni Chase.”

Tumango ang dalaga kahit pa halos hindi niya 
maintindihan ang sinasabi nito. Distracted siya sa 
kung paano nakabalot sa mug ang kamay ni Jeff. 
Naaalala niya kung paano iyon bumalot sa kanyang 
hita bago…

Mabilis siyang uminom ng tubig. 

“Kumusta ang trabaho?” tanong ng lalaki. 

“Okay lang,” sagot niya at nag-angat siya ng 
paningin sa mukha nito. Pinagmamasdan siya nito 
sa seryoso, sexy at mainit na paraan nito na kaya 
niyang hindi pansinin kapag may kasama silang ibang 
tao pero pumapaso sa kanya kapag naiiwan silang 
dalawa gaya ngayon. 

At kailangan niyang aminin that she wanted 
this guy. She still wanted him, had never stopped 
wanting him. At sa pagkakatingin ng binata sa kanya, 
mukhang gusto rin siya nito. 

Inangat ni Jeff ang mug sa mga labi at sumimsim 
ng kape nang hindi iniaalis ang mga mata sa kanya. 
Nang ibaba nito ang mug, basa ang pang-ibaba nitong 
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labi. She wanted to lick it. 

Magiging malaking pagkakamali ito at alam ni 
Belle na pagsisisihan niya ito bukas. May dahilan 
kung bakit ex niya ang lalaki pero hindi niya iyon 
maalala ngayon. 

“Gusto mo ba talaga niyang kape?” mahina 
niyang tanong.

“Hindi,” anito.

A second, a heartbeat, and then they both stood 
up. Hindi inaalis ang tingin sa isa’t isa, inikot nila ang 
kitchen island at nagsalubong sa dulo niyon. Agad na 
nagtungo sa buhok ni Jeff ang kanyang mga kamay 
at sinapo nito ang kanyang pang-upo. 

Nagtama ang kanilang mga labi at napasinghap 
siya, hindi dahil sa dahas ng halik kundi dahil sa 
apoy na nagsindi sa kanyang dibdib nang muling 
malasahan ang dating nobyo. 

Iniangat siya nito at iniupo sa ibabaw ng island. 
Kumapit siya rito, kamay, braso at mga binti. Bumaba 
sa kanyang leeg ang mga labi ng lalaki. 

“Jeff,” daing niya, naiinis dahil sa dami ng 
suot nito, naiinip dahil hindi kaagad maapuhap ng 
kanyang mga daliri ang butones ng suot nitong polo. 
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Muling bumalik sa kanyang mga labi ang halik 

ni Jeff at ito na ang nag-alis ng suot na polo. Agad 
na nagtungo sa matipunong dibdib ng lalaki ang 
kanyang mga palad, gutom sa pakiramdam ng mainit 
nitong balat, bago iyon sundan ng kanyang mga labi. 

Isinuklay ni Jeff ang mga daliri sa kanyang buhok 
at hinawakan ang kanyang batok. “Isabella,” hingal 
nito. Her name sounded so rough and sexy when he 
said it like that. “Isabella, I don’t have a condom.”

I don’t care! We can…

Lumipad pabukas ang kanyang mga mata at agad 
niya itong naitulak nang ma-realize na sinabi niya 
iyon nang malakas. Lumayo si Jeff sa kanya, bukas 
ang suot na polo at nakalantad ang mga muscles sa 
dibdib at abs. Humihingal ito at maalab ang mga 
mata habang nakatingin sa kanya. 

“I can go down to get some—”

“No!” sigaw ni Belle bago lumundag pababa mula 
sa kitchen island. Hinila niya pababa sa kanyang 
mga hita ang palda na naitaas na pala nito halos 
hanggang sa kanyang baywang. “Hindi ’yun ang ibig 
kong sabihin. I’m not sleeping with you, not even if 
you have a condom.”

Hindi kumilos ang lalaki at alam niyang 
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pinagmamasdan siya nito. Halos maramdaman niya 
sa kanyang balat ang masidhi nitong mga matang 
humahagod sa katawan niya. 

“Let me touch you again,” anito, mababa ang 
tinig. “And I’ll prove to you that you’re lying.”

Umiling siya at pinilit ang sariling mag-angat 
ng paningin. “Hindi porke gusto ng katawan ko, ibig 
nang sabihin gagawin ko o na tama ’yun. Minsan na 
natin ’tong ginawa at malaking pagkakamali ’yun. 
Sana natuto na tayo.”

“Bata pa tayo n’ung ginawa natin ang—sabi 
mo—ay pagkakamaling ’yun. Nag-mature na tayong 
pareho.”

Muling umiling si Belle. “Hindi ibig sabihin na 
magiging tama na. Hindi ka pa ba natututo? And for 
the love of God, ibutones mo na nga ’yang polo mo!”

Kumibot ang mga labi ni Jeff bago ito tuluyang 
ngumiti. 

Bumuga ng hangin si Isabella at tinalikuran 
ito. Nagtungo siya sa front door at hinintay roon 
ang lalaki. Sumunod si Jeff at tumayo sa kanyang 
harapan. He crowded her into the door at wala 
siyang nagawa kundi panoorin ang sexy, mahahaba 
at bihasa nitong mga daliri na mabagal at isa-isang 
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isara ang mga butones ng polo nito. Nahirapan siyang 
lumunok pero nagtapang-tapangan siya at nag-angat 
ng paningin.

“May gagawin ka bukas?”

“Wala,” sagot ng dalaga bago niya naisip na 
magsinungaling. 

“I’ll pick you up for lunch.”

“Aalis pala ako.”

“Then dinner.”

“Hindi ako dito uuwi.”

Ngumiti si Jeff. Buti na lang at nakasandal na siya 
sa pinto dahil kung hindi baka nalaglag siya sa sahig. 

“Hihintayin kita.”

Mabagal itong tumungo na para bang nanghihingi 
ng permiso sa kanya. Dapat umiwas siya, ibinaling sa 
isang tabi ang ulo, pero hinintay niyang masuyong 
lumapat ang mga labi nito sa kanyang bibig. 

“We didn’t make a mistake when we got together, 
Isabella,” bulong ni Jeff sa kanyang mga labi. “Ang 
pagkakamali natin ay naghiwalay tayo. I’ll pick you 
up at seven tomorrow.” 



Maximum Overdrive - Elise Estrella

Hindi nakatulog si Isabella nang gabing iyon kaya 
mainit ang kanyang ulo kinabukasan. At kapag mainit 
ang kanyang ulo, isa lang ang ginagawa niya, retail 
therapy. 

Umalis siya matapos mag-almusal at nagpahatid 
sa isa sa mga mekaniko nila sa pinag-iwanan niya sa 
kanyang kotse. Kinuha niya mula sa trunk ang mga 
susi gamit ang spare key at nagtungo sa SouthPark 
Mall, ang pinakamalaking mall sa Charlotte. Hindi 
gastadora ang dalaga at kahit ipinanganak na 
mayaman, may kakuriputan siya. Pero kapag masama 
ang timpla niya, talagang nagwo-work out ang credit 
card niya. Buti at bihira lang siyang ma-bad mood. 
Ang huli yata ay eight years ago, nang mag-break 
sila ni Jeff. 

Napabuntong-hininga siya dahil isang sports car 
ang naging bunga ng bad mood na iyon.

Nag-park siya sa isang bakanteng spot at pinilit 
na alisin sa isip ang lalaki. Magbababad siya sa mall 
at uuwi nang gabi kaya kung susunduin siya nito 
nang alas siete, manigas ito sa lobby ng condo niya 
dahil hindi ito paaakyatin ng doorman ng kanyang 

3
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building. 

Pero kahit pa napapaligiran ng mga gamit na 
maaari niyang bilhin, parang nasa likuran lang niya 
si Jeff. Ito ang iniisip niya nang magpunta siya sa 
Neiman Marcus para maghanap ng bagong heels, 
kung magugustuhan ba nito ang sapatos habang suot 
niya iyon. 

At nang makakita siya ng sexy underwear sa 
Victoria’s Secret, mga mata kaagad ni Jeff ang naisip 
niya, kung paano mag-aapoy ang tingin nito at kung 
paano iyon hahagod sa balat niya. 

Iyon ang dahilan kung bakit nakabili siya ng apat 
yatang mamahaling bags mula Louis Vuitton, Hermes 
at Michael Kors, ilang pares ng bagong sapatos, halos 
isang counter ng cosmetics mula Sephora at MAC, at 
isang bagong iPhone na hindi naman niya kailangan. 

Alas nueve na ng gabi umuwi si Belle at kumakain 
ng chocolate truffle mula sa binili niyang isang kahon 
ng Godiva chocolates. Habang nagmamaneho, parang 
naririnig pa rin niya ang malakas at sabay na tili ng 
kanyang credit card at ng kanyang waistline.

Walang pakialamanan. She was feeling better.

Pumarada siya sa designated parking space ng 
kanyang condo at binitbit ang mga paper bags ng 
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pinamili. Isinukbit niya sa isang balikat ang kanyang 
shoulder bag bago dinampot ang kahon ng truffles. 
Nag-beep ang kotse nang isara niya ang pinto at 
i-lock iyon, at naglakad siya patungo sa pintuan ng 
kanyang gusali. Agad siyang pinagbuksan ni Miguel, 
ang doorman ng kanyang building. 

“Good evening, Miss Hanaway,” nakangiti nitong 
bati bago sinubukan siyang tulungang dalhin ang mga 
pinamili niya kahit pa hindi naman nito maaaring 
iwan ang puwesto sa tabi ng pinto. 

“It’s okay, Miguel. I have it,” nakangiti na ring 
sagot ni Belle. 

“Oh, Mr. Aranda is waiting for you.”

Natigilan siya. Is? Narito pa ang lalaki? “Where—” 

Pero napalingon na siya sa dakong tinitingnan ni 
Miguel. Nakaupo sa isa sa mga beige sofa sa malawak 
na lobby ng building si Jefferson. Nakasandal ito at 
nakausli ang mahahabang binti hanggang sa ilalim 
ng center table sa harapan ng sofa. Nakapatong sa 
sikmura nito ang mga kamay at malambot sa pagtulog 
ang guwapo at masculine nitong mukha. 

“Pasensya na, Ma’am,” sabi ni Miguel sa Ingles. 
“Alam kong magkakilala kayo pero dahil wala siya sa 
listahan ng mga puwede naming paakyatin sa unit 
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ninyo, pinaghintay lang namin siya dito sa lobby.”

“Ha? Ah, okay lang. Don’t worry about it. Tama 
ang ginawa ninyo.” Muli niyang nginitian si Miguel 
bago nagtungo sa kinauupuan ni Jeff sa kabila ng 
kagustuhan niyang tumakbo patungo sa elevator 
habang natutulog pa ito. 

Hindi nalabanan ni Belle ang paglambot ng 
puso nang mapagmasdan ang mukha ng lalaki. His 
harshly handsome face was soft in sleep. Bahagyang 
nakaawang ang mga labi nito at madilim na ang 
panga at mga pisngi sa patubong beard stubbles. 
Naalala niyang bigla ang mga oras na nadarama niya 
ang stubbles nito sa kanyang mga labi at pisngi bago 
niya gisingin ito sa pamamagitan ng mga halik sa labi. 

Bumuntong-hininga si Isabella. Ibinaba niya ang 
hawak na kahon ng truffles sa mesa at naupo sa tabi 
ni Jeff. Nagmulat ito, kumurap, at imbis na magalit 
dahil sinubukan niya itong indian-in, ngumiti pa ito 
sa kanya. 

“Hey,” anito na mababa ang tinig. 

“Hi.”

Tumikhim ito at nagmasid sa paligid. “Anong 
oras na?” 
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“Oras na sana para umuwi ka. It’s nine thirty.”

“Sabi ko sa ’yo susunduin kita ng seven, di ba?”

“At sabi ko sa ’yo wala ako rito n’un, di ba?”

Ngumiti lang ito at napatingin sa mga dala 
niyang shopping bags. “Nagsho-shopping ka lang 
kapag may iniisip ka,” turan nito. 

Nagbukas siya ng bibig para simulang i-deny ang 
sinabi nito pero sa halip ay nagkibit-balikat na lang 
ang dalaga. “Kailangan ko na ng bagong wardrobe.”

Inabot ni Jeff ang mga paper bags. “Halika. 
Ihahatid na kita sa taas.”

“Jefferson—”

“Nandito na rin lang ako,” sabi nito na nauna 
nang tumayo sa kanya. “Saka gabi na. Malamang 
napagod ka rin kaya ihahatid lang kita sa taas, then 
uuwi na rin ako.”

Tumayo na si Isabella at kinuha ang kahon ng 
truffles mula sa mesa. Sumunod siya sa lalaki patungo 
sa elevator. Hindi niya natiis ang magtanong. “Hindi 
ka galit sa ’kin kahit hindi kita sinipot?” 

Pinindot ni Jeff ang call button at agad na 
bumukas ang isang elevator sa dulo ng hilera. “Ba’t 
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ako magagalit? Di ba sinabi mo na nga sa ’kin na wala 
ka rito ng ganoong oras?”

Nalilito siyang sumakay sa elevator kasunod nito. 
“Pero nagpunta ka pa rin dito.”

Ngumiti ito. “Kasi sinabi kong pupunta ako. 
Kailan ko ba hindi tinupad ang sinabi ko?”

Never. Kapag sinabi ni Jefferson Aranda ang 
isang bagay, tutuparin nito iyon come hell or high 
water. 

Tahimik silang umakyat hanggang sa floor ng 
unit ni Belle at lumabas sila sa kanyang private foyer. 
Hinintay ng binatang mabuksan niya ang pinto at 
pumasok ito para ibaba ang mga shopping bags niya 
sa sofa. Hindi alam ng dalaga kung ano ang susunod 
na gagawin kung kaya nanatili siya malapit sa pinto, 
hawak ang shoulder bag at ang kahon ng truffles. 
Lumapit nang muli si Jeff sa kanya. 

“Well, that’s it,” anito na may tipid na ngiti. “Aalis 
na ako. Good night.”

“Uhm, yeah, sige. Good night.”

Ngumiting muli ang lalaki bago lumabas ng 
pinto. Sinundan ito ng tingin ni Isabella. Ganoon 
lang? Aalis na ito? Okay lang rito na hindi niya ito 
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sinipot? Ni wala siyang good night kiss?

Ano raw?

“Sandali!” tawag niya at nilingon siya ni 
Jefferson, mapagtanong siyang tinitingnan. Ito pa 
ngayon ang mukhang nagtatanong, gayong siya ang 
nililito nito. Lalo na’t hindi kaya ng konsyensya niya 
ang kaalamang may nalamangan siya, lalo na kung 
wala namang kasalanan iyong tao. Bumuga siya ng 
hangin. “I’m really sorry.”

Umangat ang isang sulok ng mga labi ng lalaki 
at hinarap siya nito. “Sorry enough to go to Phoenix 
with me tomorrow?”

Tumawa siya at umiling. “No, not really.”

“Sayang,” anito na para bang totoong 
nanghihinayang. 

Natahimik sila. 

“Well, I’d better go. Good night.” Pero hindi 
siya kumilos hanggang sa lumapit si Jeff sa kanya 
at kinailangan niya itong tingalain. “Yes?” mahina 
nitong udyok.

Muling lumabas ang seksing ngiti ng lalaki at 
hinila nito mula sa bulsa ang kamay. Hinawakan 
nito ang kanyang baba sa pagitan ng hinlalaki at 
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hintuturo bago ito tumungo para gawaran siya ng 
isang masuyo at mapanuksong halik na nagpabilis 
sa tibok ng kanyang puso. 

“You taste like chocolates. Delicious,” bulong 
nito. “Good night, Isabella.”

Narinig niyang nag-ping ang elevator at bumukas 
ang mga pinto niyon sa likuran ni Jeff. Kumindat ito 
sa kanya bago nagtungo sa elevator. Kumaway pa 
ito bago pinindot ang buton para sa ground floor at 
nagsara ang mga pinto. 

Matagal na itong nakababa, nakatayo pa rin si 
Isabella sa foyer, hawak ang kahon ng truffles. Sa 
tingin niya, kahit kainin niya iyon lahat, hindi siya 
makukuntento dahil higit na mas masarap ang lasa 
ng mga labi ni Jeff kaysa sa makasalanang Godiva 
chocolates. 

—————

Araw ng karera. Magsisimulang panlima si Jeff, 
nakatayo siya sa tabi ng kanyang kotse sa pit road 
Phoenix International Raceway habang nakikinig sa 
last minute instructions ng kanyang crew chief. Suot 
niya ang puti at asul na fire suit ng kanyang sponsor 
na US Navy, at hawak ang helmet sa ilalim ng isang 
braso. 
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Sa di-kalayuan, nakatayo si Jason Turner na 

magsisimulang pang-anim. Hindi kaila kay Jeff na 
ironically, nakasuot ito ng kulay itim at pulang fire 
suit ng sarili nitong sponsor. Mukha lang silang 
anghel at demonyo. Pati fire suits nila magkasalungat. 

Tumango siya sa kanyang crew chief, tinanggap 
ang bati nito ng “good luck” bago hinarap ang kotse. 
Nagkataong humarap din si Jason at nagtama ang 
kanilang mga mata. Umismid ang mokong. Nanatiling 
walang ekspresyon si Jeff. Sa loob-loob niya, hindi 
lang points at pagkapanalo ang nakataya sa karerang 
ito, kundi pati si Isabella. 

Hinila niya ang sarili pataas gamit ang dalawang 
kamay sa frame ng kanyang Chevrolet SS race car, 
isinuot ang dalawang binti sa bintana at pumuwesto 
sa upuan. Tinulungan siya ng isang crew member 
na i-fasten ang mga harness at safety straps niya, 
bago siya nito sinabihan ng “good luck” at ibinaba 
ang netting sa bintana. He flipped the switch that 
would start the engine and tested his gauges. At nang 
magsimulang umandar ang mga kotse sa kanyang 
harapan, sumunod siya sa linya papunta sa track. 

He flexed his fingers, took a deep breath to relax 
himself then exhaled. He was going to do his best to 
win this race. Kasi alam niya, hindi man sumama si 
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Isabella sa kanya, nanonood ito sa TV. And he was 
sure as hell that she was watching him. 

—————

Pinipilit ni Isabella na hindi magtungo sa TV ang 
kanyang mga mata pero kahit nakatuon ang atensyon 
niya sa screen ng kanyang computer, nadi-distract 
siya sa kumikisap na mga imahe sa gilid ng kanyang 
paningin. 

Damn, Jefferson. Siniguro nitong maiisip at 
maiisip niya ang karerang iyon. Fan siya ng stock 
car racing at madalas manood ng mga karera pero 
maliban sa huling race ng season kung kailan nag-
champion si Jeff two years ago, ito na yata ang 
karerang pinakatinutukan niya. 

Last twenty laps na sa Quicken Loans 500 at 
agresibong nagmamaneho si Jeff. He had dominated 
the race, leading the most laps. Pero nasa likuran nito 
si Jason at hindi mapigilan ni Belle ang kaba. The guy 
was an asshole on the track. Hindi siya magtataka 
kung bigla na lang nitong banggain si Jeff. 

What was she thinking, going out with 
Jason? Ngayon tuloy, pakiramdam niya siya ang 
pinagkakarerahan ng dalawa. 

Huminga siya nang malalim at muling ibinalik 
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ang atensyon sa computer screen, pero hindi niya 
maintindihan ang mga figures na naglalaro sa 
harapan ng mga mata niya. 

Pumalatak siya at sumuko. Ibinaling niya ang 
swivel chair sa dingding kung saan naka-mount ang 
flat screen TV ng kanyang opisina. Magkadikit na 
magkadikit ang mga sasakyan nina Jeff at Jason kahit 
pa nakausli nang kalahating dipa ang kotse ng huli. 
Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa kaba. It was a 
disaster waiting to happen. 

Tumili si Isabella at napatayo nang mangyari ang 
kinakatakutan niya. 

At turn three, sinubukang harangan ni Jason 
ang kotse ni Jeff at tuluyan nang nagbanggaan ang 
dalawa. Umikot ang kotse ni Jason at bumangga sa isa 
pang sasakyan bago huminto sa damuhan. Gumilid 
ang kotse ni Jeff, and at the top speed of three 
hundred and twenty kilometers per hour, crashed 
head-on into the wall. 

“Belle?” humahangos na tawag ng kanyang 
sekretarya nang buksan nito ang pinto at nakitang 
namumutla siya. Mabilis siya nitong nilapitan 
at hinawakan ang malamig niyang kamay bago 
bumaling sa TV. Napasinghap ito nang makita ang 
sasakyan ni Jeff. “Oh, my God!” 
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“He’s okay,” mahina niyang saad. “He’s okay.”

Matagal nang walang namamatay sa racing dahil 
sa advancement ng safety features ng mga inilalabas 
na race cars. Alam iyon ni Isabella pero hindi pa rin 
niya mapigilan ang pagtulo ng mga luha, lalo na nang 
makitang kumikilos si Jeff mula sa loob ng wasak 
nitong kotse. “He’s okay,” ulit ng dalaga. “He’s okay.”

Pinisil ni Pauline ang kanyang kamay habang 
pinanonood nilang iwagayway ang puting caution 
flag at mabilis na lumapit ang mga ambulansya sa 
kinalalagyan ng kotse ng binata. Pinanood nilang 
hilahin ni Jeff ang sarili palabas mula sa kotse nito. 
Pagkatapos, nakita nilang nag-collapse ang binata 
sa track. 

“Oh, my God!” 

Hindi pa nakadama ng ganoong uri ng takot at 
lamig si Isabella sa buo niyang buhay. Hinablot niya 
ang cell phone at tumawag sa kanyang tiyuhing 
kasalukuyang nasa Phoenix. 

“Uncle Si!” sigaw niya nang sumagot ito.

“They’re checking him, Belle,” saad ng tiyuhin. “It 
might be his back. We’re not sure yet. They’re going 
to airlift him to a hospital. I’ll keep you posted.”
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“I’m coming to Phoenix!” impulsive niyang sabi. 

“I’ll call you when I land.”

Kung nagulat si Uncle Simon sa sinabi niya, hindi 
ito nagpahalata. “All right. I’ll see you in a few hours.”

Pinutol niya ang tawag at binalingan si Pauline. 
Nasa desk phone na niya ang babae at naririnig 
niyang nagpapareserba na ito ng upuan para sa kanya 
sa susunod na flight mula North Carolina hanggang 
Arizona. Niyakap niya ito, nagpasalamat bago siya 
nagsimulang tumakbo. 


