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ulaga!”
Napasipol si Taylor sa babaeng mukhang 

anime na tumambad sa kanyang harapan nang 
buksan niya ang pinto ng kanyang condo unit. 
Lampas-puwit ang haba ng blue green nitong 
wig. Pigtails ang estilo ng pagkakatali niyon. Gray 
sleeveless ang pang-itaas nito at itim na miniskirt 
ang pang-ibaba. May suot itong itim na arm 
protector sa magkabilang braso, itim na sapatos, at 
asul na kurbata. 

“Who are you? Takas sa Mental Hospital?”
Sinibat siya nito ng makahiwa-buto sa talim na 

titig. Pagkatapos ay tumiyad ito upang pitikin ang 
noo niya. “I’m Hatsune Miku, you idiot!” maasim 
ang mukhang bulalas ni Dee-Dee. Tinabig nito ang 
kamay ni Taylor na nakahawak pa rin sa seradura 
ng pinto saka ito nagmartsa papasok, throwing her 
chest out and her chin up.

Sinundan niya ng tingin ang dalaga. 
Nakatalikod ito at nakalapat ang dalawang palad 
sa baywang. Sinuyod niya ng tingin ang kabuuan 
nito—mula ulo hanggang paa. The woman had a 
petite skeleton. Hindi iyong tipong buto’t balat. 
Nakapuwesto sa tamang lugar ang laman at taba sa 

Chapter One
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katawan. Maliit pero makurba ang katawan. Kaya 
naman bagay na bagay rito ang costume play o 
cosplay, in short. Lalo na at may lahing Korean ito.

“Mukha kang blue green algae sa wig mong 
iyan,” komento niya.

Drizella Aura Cheong a.k.a. Dee-Dee was a 
cosplay enthusiast since time immemorial. Nagko-
cosplay ito purely for fun. Noong pinasok nito ang 
mundo ng cosplay ay kung saan-saang butas na rin 
nasusuot si Taylor. Parati siya nitong kinakaladkad 
sa mga lugar na ni hindi niya alam na nag-e-
exist pala sa mapa ng Pilipinas. Madalas ay hindi 
niya ito matanggihan. They were glued together 
like chicken wishbone. Kulang na lang talaga 
ay pagbuhulin ang mga bituka nila. Siguro nga 
Siamese twins sila sa kanilang past life.

Lumaki sila ni Dee-Dee sa parehong siyudad. 
Magkapitbahay sila, ninang nito ang mommy 
niya, at dahil pareho silang ‘only child’ ay naging 
kuya-kuyahan siya rito. Literal na hindi sila 
mapaghiwalay na dalawa. Dee-Dee was so clingy 
and he didn’t mind. Nagkalayo lang sila nang 
kapwa sila magdesisyong magpaka-independent na. 
Pero hindi nahadlangan ng milya-milyang distansya 
ang pambubulabog nito sa buhay niya.

Ngayon ay beinte-cinco años na ang 
dalaga, isang freelance photographer at part-
time impersonator ng kung sinu-sinong anime 
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characters. Si Taylor naman, sa edad na treinta, ay 
matagumbay na rin ang karera. He had businesses 
in real estate, hotels, and power plants. And he 
was now considered one of the country’s best 
entrepreneurs.

Pumihit si Dee-Dee paharap sa kanya. 
Lumagpas ang tingin nito sa balikat niya. Pumito 
ang babae. Ang sumunod doon ay ang pagpasok 
ng cute na kulay kremang poodle sa loob ng condo 
unit niya. Kakawag-kawag pa ang buntot nito.

“Ikaw muna ang Dada ni Sparky habang wala 
ako, ha. Huwag na huwag mo siyang pakakainin 
ng mga tira-tirang pagkain. Dog food lang ang 
puwedeng tanggapin ng tiyan niya. Paliguan mo rin 
siya at siguruhin mong komportable ang tulog niya 
mamayang gabi.”

Nagsalubong ang mga kilay ni Taylor. “Come 
again? Nabutas ang eardrums ko d’on, ah. Para 
kasing anak lang ng Presidente kung makapag-utos 
ang mahal na prinsesa. Hoy, Ineng, ipapaalala ko 
lang uli sa ’yo na limang taon ang agwat ng edad 
natin. Dumedede ka pa lang sa nanay mo, ako ay 
tuli na! At saka sino ang nagsabi sa iyong payag 
akong dito matulog ang aso mo?”

Sinimangutan lang siya nito. Pagkatapos ay 
pinaikot nito ang bola ng mga mata at binale-wala 
lang ang mga sinabi niya. “Tapos na ang usapang 
ito. May event kami bukas sa Rytmisk bar. I’ll see 
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you there.” Pagkasabi niyon ay tumalikod na ang 
babae at dere-derecho nang naglakad patungo sa 
pinto.

Napanganga siya sa narinig. Pinigilan niya ito 
sa kamay. Matigas siyang umiling. “No can do, Dee-
Dee. May date kami ni Sacha bukas.”

Naningkit ang mga mata ng dalaga. May kung 
anong emosyon ang dumaan sa mga mata nito. 
“So?”

“So, hindi ako makakapunta sa event n’yo,” 
aniya.

Iwinasiwas nito ang kamay niya. Lumabas ito 
ng pinto bago siya nilingon. “Pupunta ka dahil 
ihahatid mo si Sparky sa akin bukas.” She flashed 
him her most bitchy smile then walked away.

“What! No!” protesta niya. “Bumalik ka rito, 
Drizella!” Subalit hindi na nito pinakinggan ang 
pagtawag niya sa pangalan nito. Mabilis itong 
lumulan sa elevator. Napamura na lang si Taylor. 
Swak talaga rito ang pangalang ‘Drizella’ dahil 
hindi lang ito kapangalan ng evil stepsister ni 
Cinderella kundi halos pareho rin ang ugali nito sa 
kontrabidang kapatid ng prinsesa.

Napaigtad pa siya nang biglang nag-vibrate 
ang phone niya. Hinugot iyon ng binata mula sa 
backpocket ng suot na pantalon.

Kunot-noo niyang binasa ang mensaheng 
natanggap. Galing iyon kay Dee-Dee. 
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Pupunta ka, ha? Hihintayin kita. Huwag kayong 

male-late ni Sparky. At huwag na huwag mong 
isasama ang epal mong girlfriend! 

Napailing na lang siya. “Brat.”
i

“Sure ka bang darating pa ang babykins mo, 
Dee-Dee? Kanina ka pa naghihintay dito. ’Kuu! 
Kung pagkain ka lang, kanina ka pa napanis!” 
kantyaw sa kanya ni Tasha. 

Kagaya niya ay naka-costume ito. Kuhang-kuha 
nito si Sakura ng Naruto sa pink nitong buhok at 
pulang damit. Siya naman ay piniling gayahin si 
Lili Rochefort ng Tekken 5. Hanggang baywang ang 
blonde niyang wig na may bangs sa harapan. White 
long-sleeved uniform at maikling white skirt with 
matching white boots ang get-up niya. At dahil 
sa maikli niyang palda ay expose na expose ang 
flawless na mga binti ni Dee-Dee.

“Darating siya. One hundred and one percent 
sure ako riyan,” taas-noo niyang wika. 

May itinayong portable stage platform ang bar 
para gawing rampahan ng mga kasali sa costume 
play event. Ngayon ay nasa backstage sila at 
nagkukubli sa likod ng makapal na kurtina, pasilip-
silip sa mga taong nakaupo sa nakahilerang mga 
bakal na silya. Inilibot ni Dee-Dee ang paningin sa 
kabuuan ng mataong bar. Walang ‘Taylor’ siyang 
nakita.
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Nas’an ka na ba, Taylor? Darating ka, di ba? 
Sigurado akong darating ka. Alam kong hindi mo 
ako bibiguin, pipi niyang usal. Tensyonado niyang 
pinaraanan ng mga daliri ang suot na wig.

“Hay naku! Hayan ka na naman sa mannerism 
mong iyan. I-set aside mo nga muna iyang Taylor-
ng-buhay-mo. Kung bakit naman kasi hindi ka pa 
magtapat sa kanya. Alam mo kasi, Ateng, hindi 
umeepek ang pang-aaway style mo sa kanya, eh. 
Nagmumukha ka lang kontrabida sa ginagawa mo,” 
ani Tasha. 

Inirapan lang ito ni Dee-Dee. “Walang basagan 
ng trip, okay?” Ang totoo niyan, hindi niya rin 
maintindihan ang sarili niya. Mas madali namang 
magpa-cute at magpa-good girl kaysa umaktong 
maldita at palaaway, ngunit kung bakit hindi niya 
magawang ngumiti nang matamis at paamuin ang 
mukha pag kaharap na niya ang binata.

“Let her be,” sabad ng seryoso at hardcore girl 
na si Pippa. Intense demon hunter ng Diablo III ang 
character nito. Kompleto sa armor at pulang hood 
ang nagsisilbing headgear nito. Nagkakila-kilala 
lang sila dahil sa Pinoy Cosplay Club hanggang sa 
naging matalik na magkakaibigan na silang tatlo.

“Whatever. O, siya, maghanda ka na at rarampa 
na ang beauty mo,” ani Tasha.

Nanigas ang gulugod ni Dee-Dee. Again, she 
scanned the place. Subalit wala pa rin ang binata. 
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Nagdilim na ang mukha niya sa puntong iyon. 
Kasabay niyon ay pinagkrus niya ang kamay sa 
tapat ng dibdib. “Hindi ako rarampa sa stage 
na iyan hangga’t hindi dumarating si Taylor,” 
pagmamatigas niya. 

Nagkatinginan sina Tasha at Pippa. Naitirik na 
lang ng una ang mga mata. “Bahala ka ngang luka-
luka ka.”

She just flipped her wig. Pinanatili niya ang 
matalim na kislap sa kanyang mga mata. Ngunit 
nang maiwan siyang mag-isa ay unti-unting 
lumamlam ang mga matang iyon. A feeling of deep 
sorrow and longing crossed her beautiful face. Muli 
niyang inilibot ang paningin sa paligid, umaasang 
sa pagkakatong iyon ay makikita na niya ang 
binatang tinatangi ng kanyang puso.

“Dee-Dee!” biglang tawag sa kanya ng isang 
pamilyar na tinig.

Napatuwid siya ng tayo at kaagad na hinanap 
ang nagmamay-ari ng tinig na iyon. And lo and 
behold, the hero of her very own fairy tale stood in 
the crowd. Simpleng plain white V-necked t-shirt at 
itim na denim trousers lang ang suot nito. Ngunit 
mukha na itong prinsipe ng Wales.

Kumaway ito at itinuro sa kanya kung saan 
ito uupo. Masigla siyang tumango saka mabilis na 
tumalikod upang ikubli ang pagsilay ng malapad 
na ngiti sa mga labi niya. Inayos na ni Dee-Dee ang 
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sarili at taas-noong sumabay sa pagrampa ng mga 
cosplayers. Kanya-kanyang diskarte na pagdating sa 
gitna ng entablado.

Nagpalakpakan at naghiyawan ang audience 
nang mag-pose siya. Pinagkrus niya ang mga 
binti at inilapat sa baywang ang kaliwang palad. 
Ang kanang kamay naman niya ay nakahawak sa 
kuwelyo ng suot niyang uniporme. 

Todo-pokus siya sa nire-represent niyang 
character hanggang sa dumako ang tingin niya kay 
Taylor. Tila ninakaw ang sigla sa sistema niya nang 
makitang hindi pala ito nag-iisa. May kasama itong 
babae. Their arms linked together. At nakapatong 
pa ang ulo ng babae sa balikat nito.

Nalaglag ang kanyang panga. Pakiramdam 
ni Dee-Dee ay tinadtad nang pinung-pino ang 
kanyang puso. Tila nawalan ng bigat ang mga buto 
niya sa katawan. She looked down, clenching her 
fists into tight balls. Nang mag-angat siya ng tingin 
ay matalas na ang kislap ng kanyang mga mata.

Dinig niya ang tensyonadong tibok ng kanyang 
puso. She suppressed a curse. Mabilis siyang 
tumalikod at tinungo ang backstage at patakbong 
lumabas ng bar. 

I swear I could kill a f*cking human being!
i

Halos umusok na ang takong ng boots ni Dee-
Dee habang padabog siyang naglalakad palapit sa 
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nakaparada niyang kotse. Nasapo niya ang tapat 
ng dibdib. Tila sasabog iyon sa sobrang sama ng 
loob. Taylor was possibly carrying a torch for some 
girl and she was so f*cking in love with him? No 
f*cking way! Napaka-unfair niyon. Pitong taon na 
siyang in love dito, magmula noong labing-walong 
taong gulang pa lamang siya, kaya hindi puwedeng 
basta na lang itong agawin ng kung sinong babaeng 
bigla na lang papasok sa eksena. 

Malinaw pa sa isip niya ang unang beses na 
tumibok ang mahirap i-spelling-in niyang puso para 
sa binata.

“Hi, Manang Marcia! Si Taylor po?” tanong niya 
sa mayordoma ng pamilya Laguardia, nakasungaw 
ang ulo ni Dee-Dee sa loob ng mansyon at tanaw 
niya ang malapad na sala—tastefully furnished—at 
nagsusumigaw ng karangyaan mula sa grandiosong 
kisame, marbled flooring, at mamahaling muebles.

Lumipad ang tingin nito sa ikalawang palapag 
ng mansyon. “Nasa kuwarto niya, Dee-Dee. Lasing. 
Galing sa birthday ng kabarkada,” imporma nito sa 
kanya.

Lumawak ang kanyang ngiti. Timing! Madali ko 
nang makukuha ang college yearbook niya! anang 
utak niya. Tina-target niyang mapa-scan ang litrato 
ng crush niyang si Trent Tantoco, ang pinakasikat na 
miyembro ng Taekwondo Club sa eskuwelahan nila. 
Plano niyang ipa-enlarge iyon at ipa-frame.
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“Manang Marcia, aakyat na lang po ako sa silid 
ni Taylor. May kukunin lang naman po ako,” paalam 
niya saka mabilis na pumanhik ng hagdanan.

“Dee-Dee,” tawag ng mayordoma sa kanya.
“Po?” takang lingon niya rito, nasa kalagitnaan 

na siya ng hagdanan.
“Huwag mong gigisingin si Taylor, ha? Lasing 

iyon. Alam mo namang nanghahalik siya pag 
nalalasing.”

Tumango si Dee-Dee at sumaludo sa matanda. 
“Opo!” Dumerecho na siya sa silid ng binata 
at sinimulang kalikutin ang bookshelf nito. 
Sumalampak siya ng upo sa sahig at isa-isang sinipat 
ang sandamukal na librong koleksyon nito.

“Oh.Em.Gee! Ito na iyon!” Hinatak niya ang 
makapal na yearbook at dinala iyon sa tapat ng 
dibdib saka niyapos nang mahigpit. Pigil-pigil niya 
ang mapatili nang malakas. Nakalutang na sa ibang 
dimension ang kamalayan niya nang bigla siyang 
hatakin pabalik sa realidad ng isang mainit na 
kamay na lumapat sa kanyang balikat.

Marahas niyang nilingon ang nagmamay-ari ng 
kamay na iyon at tumambad sa kanya ang inaantok 
na mukha ni Taylor. Magulo ang buhok nito, 
mapungay ang mga mata, at namumula ang mga 
pisngi at mga labi. Halatang kontrolado pa rin ng 
espiritu ng alak ang sistema nito.

“T-Taylor?” gulat niyang sambit sa pangalan nito. 
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Napasiksik siya sa bookshelf nang lumuhod ito sa 

harapan niya. Naghinang ang kanilang mga mata at 
sa loob ng kalahating minuto ay nagtitigan lang sila. 
Ramdam ni Dee-Dee ang pagbilis ng ritmo ng puso 
niya. And for a second there, she thought his face 
shone like the sun. Napuna niya rin ang malusog na 
kulay ng balat nito—a glowing olive skin. He had a 
pair of dark brown eyes with a ring of black around 
them. His eyes were deep-set and kind of piercing. 
And his strong jawline and prominent chin made him 
look aggressive and sexy and hot like fire!

Oh yes, hot like fire, anang isipan niya.
Bigla nitong ikinulong sa mga palad ang maliit 

niyang mukha. At walang anu-ano ay sinakop ng 
mga labi nito ang bibig niya. Nanlaki ang kanyang 
mga mata. Saglit siyang nilayasan ng katinuan.

Taylor, pipi niyang usal. Animo nagputukan ang 
mga blood vessels sa puso niya.

Pagkatapos ng halik ay bumalik na uli ito sa 
kama at natulog na parang walang nangyari.

Pagkatapos ng gabing iyon ay hindi na bumalik 
sa normal ang pintig ng puso ni Dee-Dee sa 
tuwing nakakasama niya ang lalaki. Wala itong 
natatandaan. Ni hindi alam ng kaibigan na nakuha 
na pala nito ang first kiss niya. She fell in love 
with Taylor—all because of a kiss! No. Marahil ay 
matagal na siyang may damdamin para sa binata. 
Hindi niya lang iyon in-acknowledge kaagad dahil 
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si Trent Tantoco lamang ang nakikita ng mga mata 
niya. 

Hindi puwedeng hindi mo ako mahalin, Taylor 
Laguardia! hiyaw ng isip niya. Lumulan na siya sa 
kotse niya at pinaharurot iyon.

x
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akatikwas pa rin ang kilay ni Dee-Dee habang 
minamaneho niya ang kotse. Hindi nakatulong 

ang isang baso ng margarita upang humupa ang 
apoy na ngumangatngat sa kanyang sistema. 
Pagkatapos niyang layasan ang event ay nagbabad 
siya sa bahay ni Trent. Kung noon ay crush niya ito, 
ngayon ay hindi na. He was her male BFF now. Para 
kasi itong lalaking version niya—executioner of 
evil, arrogant, and dangerous. Tila ba pareho lang 
ang ugali at personalidad na isinalpak sa loob ng 
mga katawan nila.

She met him four years ago. At bilang isa siyang 
magaling na freelance photographer ay nabigyan 
siya ng oportunidad na makatrabaho ang isang 
Trent Tantoco. Ito ang modelo nila noon. They 
clicked right away and became good friends. 

Napaapak siya sa preno nang makitang 
nakasindi ang ilaw sa loob ng bahay niya at may 
bagung-bago at nangingintab pang pulang sports 
car ang nakaparada sa tapat ng gate. Kilala niya 
ang may-ari ng kotseng iyon—si Taylor!

“What’s the devil doing in my house?”
Naningkit ang mga mata ni Dee-Dee at 

humigpit ang pagkakahawak niya sa steering 

Chapter Two

N
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wheel. She did a 360-degree mirror check and 
kept her wheels straight then started backing 
up. Kumuha lang siya ng buwelo, pagkatapos ay 
walang ingat niyang pinaabante ang sasakyan. 
Sumalpok ang bumper ng kotse niya sa puwit ng 
kotse ng kanyang kaibigan.

A satisfied grin curved her mouth. Umibis 
siya ng sasakyan at sumandal sa side panel niyon 
habang pinagmamasdan ang damage na nagawa 
niya sa sports car ng binata.

“Oh, f*ck!” gilalas na bulalas ni Taylor. 
Tumatakbo ito palabas ng bahay ng dalaga. Sinipat 
kaagad nito ang malaking yupi sa puwit ng kotse 
nito. “What the hell is wrong with you, Dee-Dee?” 
galit nitong baling sa kanya.

Napahalukipkip siya. “Serves you right. Late ka 
na nga sa event, hindi mo pa dala si Sparky, ’tapos 
isinama mo pa ang epal mong girlfriend! Hindi mo 
siya dapat isinama!” Dahil nagseselos ako, ngali-
ngali na niyang idugtong. Heat rushed up to her 
head.

“What? You’re a psychopath,” hindi 
makapaniwala nitong wika.

“And you’re a pathetic, parasitic, psycho 
whatsoever! At paano ka ba nakapasok sa loob ng 
bahay ko?”

He looked at her. He had an incredulous look 
on his face. Itinaas nito ang hawak na susi. “’Di ba 
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binigyan mo ako ng spare key?”

Muntik nang matampal ni Dee-Dee ang kanyang 
noo. Ang engot niya para makalimutan ang bagay 
na iyon. Inis na lamang siyang tumalikod at 
akmang papasok na sa loob ng bahay nang pigilan 
siya ni Taylor sa kamay. Their hands interlocked. 
Mabilis ang pag-iba ng tibok ng puso niya. Mula sa 
mabilis na tibok dahil sa galit ay naging mabilis na 
tibok iyon dahil sa kilig.

Hinatak siya nito kaya nagbungguan ang mga 
dibdib nila. At kapwa nila hindi inasahan ang 
halos gadangkal lang na distansya ng mga mukha 
nila sa isa’t isa. Saglit na nanigas ang kanilang 
mga katawan. He released her hand and moved 
back. Sabay pa silang nagpaling ng mukha sa 
ibang direksyon. Nahagod ng babae ang kanyang 
lalamunan at napatingala sa madilim na kalangitan.

Awkward!
Tumikhim si Taylor. “Dee-Dee…”
“Y-yes?”
“Uh... I came here to tell you something. Listen, 

sorry kung na-late ako ng dating sa event. Alam 
kong importante iyon sa iyo. Pero dumating naman 
ako, di ba? And just so you know, kasama ko n’on si 
Sparky. Iniwan ko lang sa kotse dahil hindi naman 
puwede ang aso sa loob ng bar,” paliwanag nito.

“Eh, si Sacha? Bakit kasama mo siya?” mataray 
niyang tanong.
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Humugot ito ng malalim na hininga. 
Pinakatitigan siya nito pagkatapos ay hinawakan 
ang baba niya upang magtagpo ang mga mata nila. 
Nagwala ang puso niya dahil doon.

I wish you would kiss me, Taylor. Kiss me… Kiss 
my lips and make me the happiest woman alive, 
hiling ng puso niya. 

Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata 
at hinintay ang paglapat ng bibig ng binata sa 
naghihintay niyang mga labi.

i
Napakurap-kurap si Taylor habang 

pinagmamasdan ang nakapikit na dalaga sa 
kanyang harapan. She looked so angelic. Mukha 
itong hindi makabasag-pinggan. But he knew 
better. Dee-Dee was a wicked witch trapped in 
an angel’s body. She was Cinderella’s stepsister 
reincarnated! Only prettier and sexier… even 
hotter… 

And what the heck am I thinking? saway niya sa 
sarili.

“Dee-Dee…” pukaw niya sa dalaga.
“Hmm?”
“I brought Sacha with me because… uhm… I’m 

proposing to her. Tomorrow. And I’m thinking of a 
romantic floating dinner.”

Hatiin pa sa kalahati ang isang segundo—
ganoon kabilis ang pagdilat ng mga mata ni Dee-
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Dee. She looked mortified and hurt. Or so he 
thought. 

“Ano! P-pakakasal ka sa babaeng iyon? Did I 
really hear you right? Please tell me, mali lang ang 
dinig ko!” halos hysterical nitong bulalas. Hindi 
niya maintindihan kung bakit ganoon kanegatibo 
ang reaksyon nito. Hindi naman masamang babae 
si Sacha at ni minsan ay hindi ito nagtaray o 
nagpakita ng hindi mabuti.

“You heard it right. Naisip ko lang na dapat 
ikaw ang unang makaalam tungkol sa plano kong 
ito.” 

“Oh, my God! I think I’m gonna throw up,” 
ani Dee-Dee, tutop ang noo at panay ang hagod 
sa mahabang buhok. Palakad-lakad ito sa harapan 
niya. Mukha itong nagle-labor na buntis. Pati tuloy 
siya ay nasi-stress sa hitsura ng kaibigan. 

What is wrong with her? “May problema ka 
ba?” nababahala niyang tanong. Sinubukan niyang 
abutin ang kamay nito, pero itinulak lang siya ng 
dalaga palayo.

“Huwag mo akong hawakan! Gusto ko munang 
mapag-isa. Go home, Taylor. Leave me alone. Go 
away!” she roared.

Wala siyang maapuhap sabihin. Naguguluhan 
siya sa kakaiba nitong inaakto. She wasn’t being 
herself. Alam niyang maldita ito at palaaway, pero 
ni minsan ay hindi siya nito itinaboy. Sinubukan 
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niya uling hawakan si Dee-Dee, subalit tinampal 
lang nito ang kamay niya. 

She hissed at him like a cat. “Seriously, dude, 
touch me again and you’re dead meat.”

Pumalatak siya. “You and your criminal mind.”
Binale-wala lang nito ang sinabi niya. “I 

need to call Trent.” Sinungkit nito ang cellphone 
na nakapatong sa dashboard ng kotse nito at 
sinimulang magpipindot.

Nagkiskisan ang mga bagang ni Taylor. 
Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pait 
na nalasahan niya sa dulo ng kanyang dila. 
Pero malinaw sa kanya na hindi niya gusto ang 
pagkakasambit nito sa pangalan ni Trent. Iritable 
niyang inagaw ang cellphone nito saka itinaas ang 
kamay niyang may hawak ng aparato.

“Ano ba! Ibalik mo sa ’kin iyan!” Kumapit ito 
sa balikat niya at tumiyad, pilit nitong inaabot ang 
cellphone. He stood six feet three inches, at hindi 
pa lumampas sa balikat niya ang height ni Dee-Dee.

Itinulak niya ito padikit sa side panel ng kotse. 
Pagkatapos ay inilapat niya ang katawan dito. 
Ramdam niya ang pagtaas-baba ng dibdib ng 
dalaga at ang mabigat nitong paghinga. She was 
so warm and he could smell her natural womanly 
scent. Tila may sumundot sa kanyang lalamunan 
habang tinitignan ang mukha nito, panay ang lunok 
niya.
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Umawang ang bibig ni Dee-Dee. Para itong 

natuklaw ng ahas. Napatingin siya sa mapupula 
nitong labi. Ito man ay nakatingin sa mga labi niya. 

Umangat ang kamay ng binata at humaplos ang 
hinlalaki sa gilid ng labi ng babae. She shivered. 

“You don’t need other guys to help you out with 
your problems, Dee-Dee. Nandito naman ako. I’m 
your kuya, remember?” halos pabulong niyang sabi 
sa dalaga.

Ubod-lakas siyang itinulak palayo ni Dee-
Dee. Muntik nang mawalan ng balanse si Taylor. 
Sinamantala iyon ng dalaga para makuha ang 
cellphone nito saka patakbong pumasok sa loob ng 
bahay at ini-lock iyon. 

Napailing na lamang siya sa inasal ng babae.
i

Sumandal si Dee-Dee sa nakapinid na dahon ng 
pinto at mariin niyang naipikit ang mga mata.

Kuya? Hah! Kuya, my ass! aniya nang maalala 
ang sinabi ni Taylor.

Tarantang naghalungkat siya ng paper bag 
mula sa drawer ng cabinet sa loob ng kanyang silid, 
tutop niya ang tapat ng dibdib habang habol-habol 
ang paghinga. Bumaha ang relief sa sistema niya 
nang may makita siyang supot. She held it over her 
mouth and nose and started breathing in and out. 
Kapagkuwan ay tinawagan niya si Trent.

“What?” derechahang tanong nito mula sa 
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kabilang linya sa nababagot na tono.
“I’m hyperventilating! Magpo-propose na si 

Taylor kay Sacha!” bulalas niya.
Napapalatak ito. “Hindi na kataka-taka, nobya 

niya ’yon, eh. Mas magtataka ako kung ikaw ang 
inalok niya ng kasal,” anito.

She gnashed her teeth. Gumuhit ang sakit sa 
puso niya at hindi niya iyon nagustuhan. “I’m so 
gonna kick your ass, Trent! Ang sama mo talaga! 
Puwede bang putulin mo na muna iyang sungay 
mo? Kahit ngayon lang. Maging mabait ka muna at 
tulungan mo ako!”

Naghikab lang ito. “Ano ba’ng gusto mong 
gawin ko?”

“Pack your bags and get ready. May sisirain 
tayong marriage proposal bukas.” Naniningkit ang 
mga mata ni Dee-Dee habang sinasabi iyon.

Umungol ang kausap niya sa telepono. Ungol 
ng pagtutol. “Bakit ako? May mga best friends ka 
namang babae, di ba?”

She rolled her eyes and stomped her feet. 
“We’re partners in crime, remember? Sige na, I’ll 
call you tomorrow.” She dropped the call.

May idea na ang dalaga kung saan magpo-
propose si Taylor sa girlfriend nito. May pag-
aaring pribadong beach resort ang binata—ang La 
Guardella Beach Resort. Sigurado siyang doon nito 
dadalhin ang nobya para sa isang floating dinner.
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I’m sorry, Taylor, but you can’t get away from 

me…

x
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alambot sa paa at off-white ang kulay ng 
buhangin sa beach resort na pag-aari ni 

Taylor. Matingkad na asul ang kulay ng karagatan. 
Tila may mumunting perlas ang kumikislap dahil sa 
tama ng araw sa tubig-dagat. 

Nakahilera ang mga cottages sa tabing-dagat at 
nagkalat ang mga dwarf coconut trees sa paligid. 
Mayroon ding mga thatched-roof cottages ang 
literal na nakaupo sa ibabaw ng tubig. Sa likurang 
banda ng mga cottages, sa bahaging mataas 
ang lupa, ay nakatayo ang bahay ng binata—
overlooking the sea. Katabi niyon ay isang linya 
ng magagandang guest rooms. Kompleto rin sa 
facilities at amenities ang nasabing lugar—dining, 
swimming pools, bike paths, and a whole lot more.

“Maganda palang talaga ang beach resort na ’to, 
kaya pala ayaw i-share ng loko sa publiko,” kulang 
sa emosyong komento ni Trent.

Hindi bukas sa mga tao ang paraisong iyon ni 
Taylor. Tanging mga empleyado, kamag-anak at 
malalapit na kaibigan lang ang pinahihintulutan 
nitong makapasok doon. Mayroon silang special 
gate pass. Iyon ang ipipresenta nila sa guard upang 
makapasok sila. Bawat taong may hawak ng gate 

Chapter Three

M
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pass ay maaaring magdala ng isang kaibigan. Isa 
lang. Ganoon kaistriko si Taylor.

Tila paranoid na nagpalinga-linga sa paligid 
si Dee-Dee. Naroon sila sa open-space restaurant 
at nagkukubli sa likod ng isang konkretong haligi 
habang tinatanaw si Taylor na nagbibilad ng 
katawan sa ilalim ng araw kasama ang nobya nito.

“Shh! Hinaan mo naman ang boses mo at baka 
makaagaw tayo ng atensyon!” pabulong niyang sita 
kay Trent. Kung naiba-iba lang ang sitwasyon ay 
matatawa siya sa mga ayos nila. 

She wore a long scarf around her head and 
shoulders. May suot pa siyang itim na sunglasses na 
halos okupahin na ang buong mukha niya sa laki 
niyon. Ganoon din ang gayak ni Trent. Nagmukha 
tuloy silang pinagbiyak na bunga sa disguise nilang 
iyon.

Napangisi ang lalaki. “Hindi pa ba tayo 
nakakaagaw ng atensyon sa hitsura nating ito? 
Jesus, this is the lamest disguise ever!” paingos 
nitong reklamo.

Tinapalan niya ng palad ang bibig nito. 
“Puwede ba, itigil mo na iyang kapuputak mo 
riyan? Para kang baklang bibe!” Inalis na niya ang 
kamay mula sa bibig ng kaibigan.

Nagbuga na lang ng hangin si Trent at itinuon 
ang paningin sa asul na karagatan. Siya naman ay 
muling ituon ang mga mata sa kinaroroonan kanina 



26 Wedding disasters (Book 1 of 3) Here Comes The Anti-Bride

ng magkasintahan pero wala na ang mga ito roon. 
“S’an na sila? Bakit nawala?” takang tanong ni 

Dee-Dee. Inilagay niya ang kamay sa tapat ng mga 
kilay at inilibot ang paningin.

“Ma at pa. Malay ko at pakialam ko. You know 
what? This is crazy. Tara, umuwi na tayo,” yakag ni 
Trent sa kanya.

Pinanlakihan niya ito ng mga mata. “What? No 
way! Kumalma ka lang diyan, okay? Now, give me 
the binoculars, hurry!” 

Nang hindi ito sumunod ay siya na ang kumuha 
sa binoculars na nakasilid sa loob ng dala nitong 
backpack. Ngunit bago pa man niya magamit iyon 
ay naagaw na ni Trent iyon mula sa kanya.

“Give it back,” Dee-Dee demanded. Nagsisimula 
nang umusok ang ilong niya. Ang ayaw niya sa 
lahat ay iyong dinidikdik sa kanya kung ano ang 
dapat at hindi niya dapat gawin.

“No. Uuwi na tayo dahil nagmumukha na 
tayong mga sira-ulo rito,” pagmamatigas ng 
kaibigan.

“Ayaw mo, ha!” Ubod-lakas niya itong kinurot 
sa tagiliran. Napahiyaw ito sa sakit at nabitiwan 
ang hawak na binoculars. Bumagsak iyon sa sahig.

She snickered. Yumukod siya upang damputin 
ang binoculars, subalit nagulat na lang siya nang 
may lalaking yumukod din upang damputin iyon. 

i
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Awtomatiko ang pagkagat ng panic sa sistema 

ni Dee-Dee dahil sa lalaking nakayukod sa harapan 
niya nang mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay 
nagkabali-baligtad ang mga laman-loob niya dahil 
sa pag-atake ng nerbyos.

Naglapat ang mga kamay nila ng lalaki. 
Mistulang pinapak ng bubuyog ang kamay 
niya. Nag-init iyon at pumintig na tila sasabog. 
Nagtayuan ang mga pinong buhok niya sa katawan. 
Kahit na hindi siya mag-angat ng mukha upang 
sinuhin ang taong nasa harapan niya ay alam 
niyang si Taylor iyon. Kabisado niya ang amoy ng 
gamit nitong shampoo, deodorant, aftershave, at 
pabango.

Binawi niya ang kamay at mahigpit siyang 
napakapit sa suot na scarf, yukung-yuko ang ulo 
niya. Hindi niya malaman kung paano eeskapo sa 
sitwasyong iyon. Ang magaling naman niyang BFF 
ay wala yatang planong tulungan siya.

“Dee-Dee? Dee-Dee, ikaw ba iyan?” biglang 
tanong ni Taylor sa kanya. Pilit nitong inaabot ang 
baba niya. Panay naman ang palis niya sa kamay 
nito.

“Aniyo, aniyo,” tanggi niya gamit ang 
banyagang lengguwahe na ang ibig sabihin ay ‘no’, 
sabay iling at wagayway sa isang kamay na hindi 
nakahawak sa scarf. Nagkunwari siyang turistang 
Koreana.
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Tumalikod siya, subalit bago pa man siya 
makalayo ay pumaikot na ang mainit nitong palad 
sa pupulsuhan niya at nahatak na siya nito pabalik. 
Sa sobrang lakas ng puwersang ginamit nito ay 
napalakas ang pagsalpok ng katawan niya sa 
katawan nito.

Awtomatiko ang paglingkis ng kamay ni Taylor 
sa baywang niya para hindi siya matumba. Their 
bodies rammed together. Awang ang mga labi na 
napatingin si Dee-Dee sa mukha ng binata. Bumalik 
ang isang alaala ng kahapon sa isipan niya.

Déjà vu! 
Magtatagpo din ba ngayon ang mga labi nila, 

kagaya ng nangyari noon? Bumukas-sumara ang 
mga talukap ng dalaga. Nalulunod siya sa samu’t 
saring emosyon. 

Napabuntong-hininga ito, kasabay niyon 
ay lumuwang ang pagkakayapos sa kanya. All 
her hopes went down the drain. Lumagpas ang 
tingin niya sa balikat nito. She met Trent’s gaze. 
Nakapuwesto ito sa likuran ni Taylor. Ngising-
ngisi ito. Pagkatapos ay pasimple nitong itinulak si 
Taylor, kaya naman lumanding ang kissable nitong 
mga labi sa nakaawang niyang bibig.

Kapwa namilog ang mga mata nila ng binata. 
Nabingi si Dee-Dee sa lakas ng tibok ng puso niya. 
Umakyat ang kuryente sa tainga niya at nag-init 
iyon. She closed her eyes to take it all in: the 
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warmth of his hands and the feel of his kiss—the 
accidental kiss.

Nang matapos ang halik ay parang timang na 
napangisi lang siya kay Taylor. Nakalutang sa limbo 
ang matinong bahagi ng pagkatao niya nang mga 
oras na iyon. She was lost somewhere in the middle 
of nowhere. Ang sarap talaga ng pakiramdam 
na mahalikan ng taong mahal niya. Ang epic ng 
feeling.

Nasapo nito ang labi. “What the hell! Dee-Dee?” 
Dumoble ang pamimilog ng mga mata nito. “What 
are you doing here, brat?”

Oh, no. I am screwed!
i

“Taylor, you can’t marry her! Hindi talaga 
puwede! Maghahalo ang balat sa tinalupan!” 
mariing tutol ni Dee-Dee habang itinutulak siya 
ng binata patungo sa nakaparada niyang kotse. 
Nakasakay na si Trent sa driver seat, siya na lang 
ang hinihintay.

Pumihit siya paharap kay Taylor at sinubukang 
tawirin ang distansya ng mga katawan nila, subalit 
sinalubong lang siya ng malapad nitong palad na 
tumapal sa noo niya. 

“Yeah, yeah. Go home, brat. Hindi ka kailangan 
dito. ’Lam ko kung ano ang plano mo. Sisirain mo 
lang ang diskarte ko. At saka, itigil mo na nga iyang 
pagiging kontrabida mo. For once, maging extra ka 
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na lang muna sa episode na ’to.”
Ubod-lakas niyang pinalis ang kamay nito na 

nakalapat sa noo niya. Kontrabida? Iyon lang ba 
talaga ang tingin nito sa kanya? At gusto nitong 
magpaka-extra na lang muna siya? Hindi ba 
puwedeng siya naman ang maging bida sa puso 
nito? Iyon ang dream role niya. 

“Listen, Taylor! There are plenty of fish in the 
sea. Sumisid ka naman kasi para makita mo ang 
isdang matagal nang nakatingala sa iyo!” hiyaw 
niya.

Pinukulan lang siya nito ng masamang tingin. 
Mayamaya ay inabot ng lalaki ang kamay niya at 
may hinugot ito sa bulsa. Inilagay nito ang isang 
pisong barya sa palad niya.

“Ano ’to?” kunot-noo niyang tanong.
“Piso.”
She glared at him. “Alam kong piso ’to, pero 

aanhin ko ’to?”
“Bumili ka ng kausap mo. Naguguluhan ako 

sa mga pinagsasabi mo.” Pagkasabi niyon ay 
tumalikod na si Taylor at humakbang pabalik ng 
resort. 

Naikuyom ng dalaga ang mga kamao niya. Sa 
puntong iyon ay nag-init na ang sulok ng kanyang 
mga mata sa labis na inis at sama ng loob. Hinabol 
niya ang binata. Sa isang iglap lang ay nasa likuran 
na siya nito at ang noo niya ay nakahimlay sa likod 
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nito, with her hands in his front pockets—she 
wanted him so badly in any shape or form. Gusto 
niyang maramdaman ni Taylor na gusto niya ito 
at higit pa sa pagiging isang kuya o kaibigan ang 
tingin niya rito.

Nanigas ang mga balikat ng lalaki. Hindi ito 
nakagalaw. Alam niyang nagulat ito sa ginawa niya, 
pero wala siyang planong dumistansya. Gusto niya 
ang init na nagmumula sa likod nito. Gusto niya 
ang pakiramdam na napakalapit niya kay Taylor.

“N-nang lumapat ang labi mo sa labi ko kanina, 
m-may naramdaman ka bang kakaiba? Bumilis ba 
ang pintig ng puso mo? Tumigil ba ang pag-inog ng 
mundo?” sunud-sunod niyang tanong. Malakas na 
malakas ang tibok ng kanyang puso, pakiramdam 
niya ay nasa lalamunan na niya iyon.

“Dee-Dee, it was just an accidental kiss—”
“Dammit, Taylor, just answer me!” Nakagat niya 

ang pang-ibabang labi.
Sandaling namayani ang nakabibinging 

katahimikan. Tanging ang paghampas lang ng 
alon sa dalampasigan at ang huni ng kalikasan 
ang naririnig nila. Kapagkuwan ay napabuntong-
hininga ang binata. Pagkatapos ay walang babala 
nitong inalis ang mga kamay niyang nakasuksok sa 
magkabilang bulsa ng pantalon nito.

Humarap si Taylor sa kanya. Lightly, he tilted 
her chin. Pinaliguan nito ng matitiim na tingin 
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ang kanyang mukha, saglit na nagtagal ang mga 
mata nito sa mapupula niyang labi bago muling 
nakipagtagisan ng tingin sa kanya. And then, 
slowly, he planted a kiss on her forehead. 

“Go home, Dee-Dee,” pabulong nitong sabi bago 
siya iniwang nakanganga at hindi malaman kung 
ano ang dapat na maramdaman nang mga oras na 
iyon.

He just kissed her—sweet, soft, and gentle. Pero 
bakit imbis na matuwa ay parang tinusok pa ng 
aspile ang puso niya?

i
“Hoy, Dee-Dee, hindi ako marunong mag-

CPR, ha,” ngingisi-ngising wika ni Trent. Bahagya 
lang siya nitong tinapunan ng tingin. Muli nitong 
ibinalik ang mga mata sa kalsada at halatang 
nagpipigil itong tumawa.

She threw him her deadliest gaze. Masama 
talaga ang ugali ng lalaking ito! Heto nga’t 
nagdadalamhati na ang puso niya, pagkatapos 
nakukuha pa nitong ngumisi. At hindi lang basta 
ngisi kundi ngising nang-aasar pa. 

“Ano naman ngayon? Pakialam ko ba kung 
hindi ka marunong mag-CPR? Kung gusto mo, mag-
training ka ng Basic Life Support,” mataray niyang 
tugon.

“Baka lang kasi matumba ka na lang diyan 
bigla. You know why? Because Taylor took your 



33Desire
breath away. Mukhang hindi ka na humihinga 
riyan, oh,” hirit nito, sabay halakhak.

She sucked in her breath and ran her fingers 
through her hair. Nagpipigil lang talaga siyang 
maupakan ang katabi. Sinusubukan talaga ng 
bruhildong ito ang haba ng pasensya niya. 

“Last mo na iyan, ha. Isa pa talaga at 
makakapatay na ako ng tao. Sana talaga 
makahanap ka ng babaeng magpapabaliw sa 
walang kuwenta mong puso para malaman mo 
kung gaano kahirap ang pinagdaraanan ko ngayon. 
At sana ma-heartbroken ka rin. Tingnan natin kung 
hindi ka lumuha nang balde-balde.”

“Hindi mangyayari iyan, Dee-Dee. Gawa 
sa adamantium ang puso ko. Indestructible,” 
pagyayabang ni Trent.

Napailing na lang siya. “Hay, ewan ko sa ’yo! 
Bumili ka nga ng kausap—” Natigilan siya. Bigla 
niyang naalala ang pisong ibinigay sa kanya ni 
Taylor. Dali-dali niyang kinapa ang bulsa. She felt 
the coin.

Humapdi ang lalamunan ng dalaga. Ibinaba 
niya ang bintana ng kotse at akmang ihahagis na 
ang barya sa kalsada, ngunit hindi niya magawang 
bitiwan iyon. Hindi niya kayang itapon ang piso 
kagaya ng hindi niya kayang itapon ang damdamin 
para sa binata.

Tama! I won’t give up so easily. Ipaglalaban ko 
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ang pag-ibig ko! “Trent, balik tayo sa resort!” utos 
niya sa kasama.

“Ano? Balak mo pa rin bang ituloy ang plano? 
I hate to say this, but it’s too late for that. Magse-
seven na, o. Siguradong nang-e-enjoy na sa 
kanilang floating dinner ang mga iyon ngayon.”

“Just do what I say! Kung lumiliko ka na ba 
ngayon pabalik, baka may maabutan pa ako!” 

Napailing na lang si Trent at kahit na batid 
niyang hindi ito sang-ayon sa gusto niyang 
mangyari ay pinili na lang nitong itikom ang bibig.

i
Parang mabibiyak ang puso ni Dee-Dee nang 

matanaw niya ang floating deck kung saan naroon 
ang isang romantikong candlelight dinner. May 
dalawang bulto ng tao ang nakaupo roon at 
sigurado siyang sina Taylor at Sacha na iyon.

“Trent, ’ayun sila! Halika na, bilisan natin. 
Hindi puwedeng matuloy ang buwisit na marriage 
proposal na iyan!” bulalas niya sa natatarantang 
boses. Wala sa sariling bigla na lang siyang 
lumusong sa tubig. Pinigilan siya ni Trent sa braso. 
Nang lingunin niya ito ay wala na siyang makitang 
pambubuska o pang-iinis sa hitsura nito. He looked 
concerned.

Malamang ay bumalatay ang sakit sa mukha 
niya. She was hurting, yes. Sobrang sakit. 
Namintana ang lungkot sa kanyang mga mata. 
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Nangangatal ang kanyang mga labi at kalamnan. 
Bakit ba paulit-ulit na lang siyang nasasaktan? At 
iisang lalaki lang ang dahilan. Ang mas masaklap 
pa, ni hindi nito alam na nasasaktan na pala siya.

“You can’t swim, Dee-Dee. Gamitin natin ang 
bangka.” Itinuro nito ang wooden boat sa di-
kalayuan. Wala na silang inaksayang oras. Kaagad 
nilang sinakyan iyon. He rowed the boat but it 
didn’t seem to move nearly as fast. 

“Trent! Ang bagal!” natataranta niyang reklamo.
Sampung metro na lang ang layo nila sa 

magkasintahan nang hugutin ni Taylor ang 
kahita sa bulsa nito. He opened it. Kumislap ang 
diamanteng nakapaikot sa singsing. “Sacha, will 
you—”

“No!” malakas na sigaw ni Dee-Dee. She 
jumped off the boat. Lumikha ng malakas na ingay 
ang pagbagsak niya sa tubig. Nakuha niyon ang 
atensyon nina Taylor at Sacha.

“Dee-Dee!” magkapanabay na sambit nina Trent 
at Taylor sa pangalan niya.

She saw darkness. Walang siyang makita. Wala 
siyang makapa. Naghanap siya ng makakapitan. 
Kaunti na lang at puputok na ang baga niya. 
Nauubusan na siya ng hangin. 

Taylor… 
Kung mamamatay na siya ngayon, gusto niyang 

ang pangalan nito ang huli niyang sasambitin, at 
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ang mukha nito ang huling laman ng isipan niya. 
Just when she was about to close her eyes, saka 
naman may humawak sa kamay niya. Mahigpit 
na mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. 
Hinila siya nito pataas hanggang sa salubungin ng 
malamig na hanging panggabi ang balat niya. She 
got out of the water—alive!

“What the f*ck, Dee-Dee! Ano ba ang 
nangyayari sa iyo? You almost died!” kastigo sa 
kanya ni Taylor nang kapwa na sila nakasampa sa 
floating deck.

Taylor! Si Taylor ang nagligtas sa buhay ko…
“Y-you saved my life. T-thank you,” garalgal ang 

tinig niyang pasasalamat. Gumuhit ang mainit na 
likido sa kanyang pisngi.

Kinabig siya ng binata palapit sa katawan nito. 
Mahigpit ang pagkakayapos nito sa kanya. Ang isa 
nitong kamay ay nakalapat sa likod ng ulo niya at 
ang isa naman ay sa kanyang likod. “God, Dee-Dee, 
I almost lost you today… almost lost you there…”

Binalot ng init ang dibdib ng dalaga. Sunud-
sunod ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga 
mata. Masaya na sana siya kung hindi lang nahagip 
ng paningin niya ang pagkislap ng singsing na 
nakasuot sa palasingsingan ni Sacha. 

Kung ganoon, natuloy pala ang pag-propose ni 
Taylor. She failed…


