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eels like heaven.
Dahil sa buong araw na pagkakababad sa 

shooting ay naisipan ni Asia na mag-bubble bath. 
Kailangan niyang makahinga sa tindi ng pagod 
at stress na pinagdaanan sa loob ng ilang linggo. 
Thank God at natapos na niya ang isa na namang 
surefire blockbuster film. Ngayon, kailangan na 
lang niyang isipin kung ano ang isusuot sa mga 
awards night na kanyang dadaluhan. 

Sinipat niya ang LED TV sa harap ng tub. 
Pinapalabas doon ang interview niya para sa bago 
niyang pelikula. 

“Miss Asia, alam n’yo bang ang pelikula mong 
Bulletproof ang most anticipated movie for this 
MMFF? For sure, blockbuster na naman ang pelikula 
mong ito.”

Of course! Kelan ba siya gumawa ng pelikula 
na hindi blockbuster? People just love her kaya 
pumapatok lahat ng ginagawa niya.

Sa loob ng labinlimang taon niya sa showbiz 
ay naturingan na siyang ‘The Nation’s Little Sister’, 
the country’s sweet and innocent star. With her 
signature long black hair and baby-faced image, it 
was a title only she could pull off. Isa ring titulong 
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alam niyang iba sa totoo niyang character.
“Ah, thank you sa lahat ng mga tumatangkilik 

sa akin. Hinuhusayan ko po ang bawat eksena para 
lang po sa inyo,” sagot niya sa interviewer.

Puro papuri ang sinasabi nito sa kanya pero 
wala roon ang atensyon niya sa ngayon. She looked 
at her face on the television and snorted. Tama ba 
ang nakikita niya? Her cheeks looked chubbier. 

“Shit! Anong diet pa ba ang kailangan para 
pumayat?” Ayaw na ayaw pa naman niya ang 
lumapit sa ‘thank you po’ doctors dahil kung maaari 
ay gusto niyang panatilihing isa siyang natural 
beauty. Isa iyon sa mga ipinagmamalaki niya; 
wala siyang history ng retoke ever. Lahat ay bunga 
lamang ng sikap at pag-iingat sa sarili.

Kaagad niyang kinuha ang cellphone sa isang 
maliit na mesa sa gilid ng tub at tinawagan ang PA 
at kaibigang si Arnel.

“Uy, bakla! Pinapanood mo ba ang interview ko 
ngayon? Channel 6 dali!”

“Oo, nanonood ako. Eh, bakit ba?” 
Hindi na niya inintindi ang malandi nitong 

accent. 
“Ang taba ko na! My goodness, kailangan kong 

magbawas ng food!”
“Bawas? Eh, ang sexy-sexy mo na! Alam mo, 

pagod ka lang kaya kung anu-ano na ang nakikita 
mo!”
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“Titigan mo nga ang mukha ko! Tumataba ako!” 

asik ni Asia.
“Palitan mo na lang ang TV mo,’Teh. Sira ’yan 

for sure.”
“Heh! Ano ba, Arnel, support naman d’yan.”
“Ano pa ba ang ginagawa ko? Hay naku, baka 

gutom ka lang. Kumain ka muna. Nasobrahan ka 
na ng diet kaya nalipasan ka na ng gutom at nagha-
hallucinate.”

Sandali siyang nag-isip. Did she even eat 
dinner? Totoo kayang mali-mali na ang mata niya 
dahil sa gutom?

Ipinikit ni Asia ang mata upang pakiramdaman 
ang katawan. Noon biglang kumulo ang tiyan niya. 

“Syeeet. Tama ka nga, bakla. Gutom lang ’to.”
“See? Ah, by the way, tumawag ’yong si Atty. 

Mendez sa akin. Ipapaliwanag niya daw sa ’yo ang 
laman ng bagong kontrata mo sa CJS.”

Ang huli ang bagong talent agency niya 
ngayon. Kinailangan niya ng isang lawyer para 
maipaliwanag nang maayos ang lahat ng detalye 
tungkol sa magiging kontrata niya. Hindi naman 
sa hindi naiintindihan ni Asia ang mga nakalagay 
roon. Gusto lamang niyang makasiguro. Simula 
kasi noong trese anyos siya ay nag-aartista na siya. 
She had never been to college at pasang-awa lang 
ang pag-graduate niya sa high school. She needed 
some assistance tungkol sa legal matters. Isa iyon 
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sa malungkot na kapalit ng pag-aartista, madalas ay 
nahihinto sa pag-aaral at nilalamon na ng kamera.

“Mabuti naman. Sabihin mo sa kanya na libre 
ako bukas. Maisisingit ko siya sa sched ko.”

That agency would be her passport to 
Hollywood. Marami iyong koneksyon sa mga movie 
producers sa U.S. kaya niya piniling doon lumipat. 
Sa puntong ito ng kanyang buhay, ang career ni 
Asia ang tangi niyang pinakamamahal sa ngayon.

“Okay. No problem. Sige na, kainin mo na ang 
apple mo para makapag-dinner ka na.”

“Fine. Sige na nga, ’bye.”
One apple. No. Actually, just half an apple for 

dinner. Iyon ang hapunan niya sa loob ng ilang 
linggo na ngayon. Yogurt naman sa umaga at 
broccoli sa tanghali. Kailangan kasi niyang maging 
sexy para sa ginagawang action movie. Or else… 

OMG. I don’t even want to think about it.
Gusto pa sana niyang magpakalunod sa tub 

but her stomach was screaming already. Isa pa, 
kailangan na niyang matulog dahil maaga pa 
siya kinabukasan. Maraming naka-line up na 
promotions and interviews para sa kanyang 
pelikula.

She tried to reach for her towel to dry herself 
up when suddenly she felt a cold metal touch her 
bare back. Right there and then, she realized it was 
a gun. 
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“Don’t move,” a man spoke. The voice was deep 

and mysterious. Above all, she could sense danger 
in it.

“S-sino ka?” Kahit nangangatog ang tuhod sa 
takot, kailangan ng dalagang maging kalmado. 
Mamamatay si Asia nang wala sa oras kung 
magiging hysterical siya.

“Nobody else but the one who’d take you 
somewhere…”

“Teka, pwede namang pag-usapan natin ito. 
May pera ako. Magkano’ng gusto mo? Ibibigay 
ko basta huwag mo lang ituloy ang balak mo,” 
pagmamakaawa ng aktres.

“I’ll think about your offer. But for now, you’ve 
no choice but to come with me.” Napakaseryoso ng 
boses nito na mas ikinakilabot niya.

Ang nangyayari kay Asia ngayon ay parang 
kagaya sa mga suspense movies na ginawa na niya. 
At halos pareho rin ang sinabi nito sa mga dialogue 
sa pelikula.

Hindi kaya pinagtitripan lang siya nito? Baka 
may hidden camera sa loob ng banyo niya? Baka 
na-Wow Mali lang siya ngayon.

“Joke ba ito? Sino’ng may pakana nito?”
“Do you think I still have the luxury to joke 

around?” Naramdaman ng babae ang pagdiin ng 
baril sa kanyang likod. “The fact na nasa kamay 
ko ang kaligtasan mo ngayon ay sapat na para 
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matakot ka.”
Wow! Nagta-Tagalog din pala ’to. Pero shit! Hindi 

nga siya nagbibiro!
“A-ano’ng gusto mo? Wala naman akong 

kasalanan. Hindi kaya nagkamali ka lang? Hindi 
mo ba ako kilala? Baka iba ang talagang target 
mo?”

Then, the feel of the gun at her back was gone. 
Is he leaving? Or…?
Nagulat na lang si Asia nang bumulong ito sa 

kaliwang tainga. “We can make this work, Miss 
Villegas. Alam mong delikado ang buhay mo kaya 
sumunod ka na lang.”

His breath was giving her chills. He was like a 
vampire ready to bite her.

Wait. Is he gonna rape me? Oh God, no! Please, 
no.

“P-please huwag mo lang akong 
pagsamantalahan.” Naiiyak na si Asia.

Iba-iba ang klase ng mga fans. Hindi kaya isa 
ito sa mga obsessed fans niya?

“You have a nice body.”
Shit! “P-patayin mo na lang ako! Hindi mo 

makukuha ang katawan ko!”
Tumawa ito nang malutong. 
He is really crazy! Paano ba ako makakahingi ng 

tulong? I need to get out of here.
“Wala akong interes sa katawan mo, Miss. You 
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don’t have the body that I want in a woman.”

Ano raw? Ibig sabihin, hindi kagandahan ang 
katawan niya? Was he kidding? O tama nga kaya 
ang iniisip niya na tumataba na siya?

“Excuse me! Hindi ako mataba!”
“I didn’t say you are. What I’m trying to say is 

that I don’t have no intention to sexually abuse you 
or something. I have reasons for doing this. Just 
cooperate and I won’t make it any harder for you.”

Kung maka-English parang hindi barumbado. 
Teka? Bakit nga ba ang galing nitong mag-Ingles? 
Hindi tuloy ito tunog-kriminal.

“And by the way, I have this rule. If you’re smart 
enough to follow it, you will live.”

“A-anong rule?”
Lumapit muli ito at bumulong sa tainga niya. 

“No questions.”
“Ano?”
“No questions. That’s the only way you will 

live.”
The bastard was giving her hope? Kahit alam 

niyang hindi ito mapagkakatiwalan, walang 
magagawa si Asia kundi gawin ang gusto nito.

“O-okay, naiintindihan ko. Just please… Huwag 
mo akong saktan.”

“I promise. But I have one request,” untag nito.
“Ano?”
“Get dressed. Baka sipunin ka.”
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Shit! She totally forgot that she was freaking 
naked! Mabuti na lang at likuran lang ang nakita 
nito. Kaya ba sinabi ng lalaki na wala itong interes 
sa katawan niya dahil nakita nitong mataba siya? 

Umayos ka nga, Eustasia Villegas! Kikidnapin ka 
na nga, iyan pa rin ang iisipin mo?

“Puwedeng pakiabot ng towel?”
i

“Why bother dressing up like that? We are not 
having a pictorial, Miss,” sarkastikong komento ng 
kidnapper ni Asia. 

Kalalabas lang nila sa kanyang bahay at 
tinutungo nila ang kotse nitong nakaparada sa may 
kalsada. 

English ulit? Paduduguin talaga nito ang ilong 
niya.

“Artista pa rin ako. Paano kung may 
makakakilala sa akin? Ano na lang ang sasabihin 
ng mga tao? Na gusgusin ang idol nila?” katwiran 
niya. 

Ang totoo ay pinagdarasal pa rin niyang prank 
lang ang ginagawang ito sa kanya. Nagbihis siya 
para just in case magkabukingan na ay maganda pa 
rin siya.

“It’s just I don’t understand the need to wear 
big accessories like that funny necklace around 
your neck.” Napailing ang kidnapper habang 
tinitingnan siya. Pustahan man, siguradong sa 
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ilalim ng baseball cap at face mask na iyon ay ang 
nakakalokong ngiti nito.

“Bigay ’to ng fan ko kaya sinusuot ko.”
Fashion police ba ’to? Kanina pa talaga nito 

inookray ang kanyang hitsura. Isa pa, totoo 
namang as much as possible, sinusuot ni Asia ang 
binibigay sa kanya ng fans. Isang paraan iyon 
upang ipakitang thankful siya sa generosity ng mga 
tagahanga.

Wala namang alam tungkol sa buhay artista, 
kung makapanglait below the belt!

“Here,” sabi nito sabay abot ng susi ng kotse sa 
kanya.

“Ano ’to?”
“Susi ng kotse.”
Duh! Pilosopo. “Alam ko. Pero bakit ako magda-

drive?”
“Para siguradong hindi ka makakatakas.”
Kikidnapin na nga lang siya, gagawin pa siyang 

driver. Iba na talaga ang panahon ngayon.
Makalipas ang ilang minuto, inihinto niya ang 

kotse sa labas ng isang fast food tulad ng utos ng 
lalaki.

“Di ba gutom ka? Um-order ka ng pagkain sa 
drive thru.” 

Boses lang ang naririnig niya rito. Nakasuot pa 
rin ito ng baseball cap at face mask kaya hindi niya 
talaga mamukhaan.
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“Hindi ako gutom,” she tried to lie. She couldn’t 
eat anything from a store like that!

“O-order ka ba, o hindi?”
He was really giving her creeps. Sa hitsura 

nitong mata lang ang kita—bagaman magaganda 
ang nabanggit na mata—tila wala itong plano na 
magpadakip sa mga pulis.

Kaya napatango na lang siya. “Sige. O-order na. 
Ano’ng gusto mo?”

“Anything. Just keep in mind, I still have my 
gun with me. And I know how to use it well.”

Oo na! Takot na ako. Tama na ang death threats, 
please!

“Good evening, Ma’am. May I take your order?” 
bati ng service sa kanya.

“May apple ba kayo rito?”
“I’m sorry wala po kaming apple, Ma’am.”
’Kainis! Sira na tuloy ang dinner niya. 
Hoy, Eustasia! Mamamatay ka na nga, diet pa 

rin ang nasa utak mo? 
“Fine. Dalawang burger at dalawang coffee latte 

please.”
“Two burgers and two coffee lattes—” Natigilan 

ang service crew nang mag-angat ito ng mukha at 
makita siya. “Right away, Ma’am.”

Yes, Miss. I am Asia Villegas. Please call some 
help. I’m being kidnapped!

Mukhang excited pa ang crew dahil nakita 
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siya. Kung sana alam lang nito ang tunay niyang 
sitwasyon ngayon. 

Nang ibigay na ng crew ang pagkain at sukli ay 
patuloy pa rin siya sa pagtitig dito.

“Ayaw mo ng autograph?” hindi niya napigilang 
tanong dito. 

She wanted to write her plea for help there. At 
least may paraan para matulungan siya. Hindi niya 
puwedeng palampasin ang pagkakataong ito.

“Puwede po?” excited na tanong ng service 
crew.

“No. We’re in a hurry. Let’s go,” mabilis na putol 
ng lalaki sa kanyang tabi.

Noo! Nanggagalaiti si Asia sa inis. It could’ve 
been her chance. Ngayon, wala na siyang paraan 
para makatakas. She’s so doomed!

Napilitan siyang paandarin ang kotse at mag-
drive palayo mula roon.

“You thought you can just run away from me?”
“Kahit sinong kinidnap ay magtatangkang 

gawin ang sa tingin niya ay makakasalba ng buhay 
niya,” she retorted. Napahawak si Asia sa manibela 
nang mahigpit. Kung puwede lang ibangga niya 
ang kotse sa poste ng kuryente ay ginawa na niya. 
Kaya lang ay ayaw pa niyang mamatay ngayon.

“Kaya maraming kidnap victims ang hindi 
nakakauwi sa pamilya nila nang ligtas.”

Napalunok siya. Tama ang lalaki. Bakit ba kasi 
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hindi niya mapigilan ang pagmamaldita? Dapat ay 
mag-isip muna siya bago ibuka ang kanyang bibig.

“O baka wala kang pamilya kaya hindi ka nag-
aalala?” patuloy ng lalaki. 

Parang isang sampal ang narinig niyang iyon. 
He just hit a nerve! Sensitive pa naman siya sa issue 
patungkol sa pamilya. Ayaw na ayaw niyang pinag-
uusapan iyon. At lalong-lalo na kung ang taong 
umuungkat ay walang ideya kung anong klase ng 
pamilya meron siya.

“Yeah, right! Wala ka nga palang pamilya. Your 
mom’s dead. And you don’t have a father, right? Or 
rather, your father seems so busy with other things 
that he’s always taken you for granted.”

“Pucha! Talagang nag-research ka tungkol sa 
buhay ko, ah! Oo. Wala akong pamilya kaya wala 
akong kinatatakutan na may masasaktan kapag 
nawala ako. Kaya mag-isip-isip ka. Mahirap kaaway 
ang taong walang kinakatakutan.” Kung kanina ay 
nakukuha pa ni Asia na sumunod nang mahinahon 
sa mga utos ng captor niya ay baka ngayon hindi 
na. Kinanti nito ang isang parte ng buhay niya na 
ayaw na ayaw niyang pag-usapan.

Ang alam ng buong Pilipinas ay wala na siyang 
ina. Totoo iyon. Namatay ito limang taon na ang 
lumipas. Idagdag pa ang dati nang impormasyon 
tungkol sa ama niyang hindi sila pinanindigan. 
Iniwan kasi sila ng magaling niyang tatay noong 
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two years old pa lang siya. Alam din ito ng buong 
bansa kaya mas nagkaroon ng simpatya ang mga 
tao sa kanya.

“I’m sorry.”
Tama ba ang kanyang naririnig? Alam nitong 

mag-sorry? Isang kriminal na tulad nito? It seemed 
so funny pero hindi siya natawa. 

“Kung sorry ka, hindi mo na dapat ako 
kinidnap.”

“Okay then. Binabawi ko na ang ‘sorry’ ko. Now 
pull over. Ako na ang magmamaneho.”

Buwisit! Kidnapper na, antipatiko pa!
“Ah, siya nga pala, kainin mo ang burger.”
Really? Ibang klase rin ito. Matapos ang 

masasakit na sinabi niya, pakakainin pa ako?
“Ayoko.”
“Eat.”
“Napakaraming calories ng isang burger, alam 

mo ba ’yon? Hindi ako puwedeng kumain n’yan,” 
irap ni Asia.

“You. Will. Eat.” Inabot sa kanya nito ang 
paperbag ng pagkain.

Biglang nanuot sa ilong niya ang amoy ng 
burger. Ilang taon na ba siyang hindi nakakakain 
niyon? Two years?

Nadinig niya muli ang pag-ungol ng kanyang 
sikmura. 

Aish... Bahala na! 
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Gutom na rin siya kaya pikit-mata niyang 
kinain ang burger. Kung hindi pa siya kinidnap ng 
lalaking ito ay hindi siya makakakain muli niyon. 
Magpapasalamat ba siya rito? 

Hell, no!
Nang maubos ang pagkain ay saka siya 

nakaramdam ng uhaw. Akmang aabutin niya ang 
biniling kape pero pinigilan siya ng lalaki. 

“No coffee for you.” May dinukot ito sa bulsa. 
Mula roon ay inilabas nito ang isang maliit na 
puting container. “Uminom ka ng isa.”

“Ano ’to?”
“No questions, remember? Pero para hindi 

masyadong mukhang pinilit kita, sasabihin ko sa 
’yo. It’s a sleeping pill. Iinumin mo ’yan para hindi 
mo matandaan ang dadaanan natin. That will make 
you and me safe.”

Sinipat niya ang lalagyan at tumawa. “Ano ako, 
sira? Ayokong uminom niyan. Baka pagtulog ko, 
kung ano na’ng gagawin mo sa akin.”

Tumawa nang malakas ang lalaki. At ang tunog 
noon ay nakakainsulto sa pandinig ng dalaga. 

Yeah right, hindi ako appealing sa kanya. Pero 
bakit ko paniniwalaan ang isang katulad niyang 
halang ang kaluluwa?

“I might look like a criminal to you. But believe 
me, I have my reasons. And when I say I don’t want 
you, I mean it. Besides, you have no choice but to 
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do as I say. I have all the cards, Miss Villegas.”

“Punyeta! Huwag ka ngang Ingles nang Ingles! 
Marunong ka naman ng Filipino, mag-Tagalog ka 
nga!” Nakakairita na talaga ang English nito. Hindi 
lang fluent, may accent pa!

Namilog ang mga nito na tila nagulat sa 
kanyang sinabi. Pero walang pakialam ang dalaga 
kung ano man ang iisipin nito. 

“Inumin mo na lang. Ayokong gumamit ng 
pwersa sa ’yo,” malumanay na sabi ng kidnapper. 
“Wala ka rin namang mapagpipilian. Kailangan 
mong gawin ang gusto ko.”

Mula sa mga kamay niya ay kinuha nito ang 
lalagyan ng gamot at saka kumuha ng isa roon.

“Open—I mean, buksan mo ang bibig mo.” 
Tinitigan siya nito sa mata. Kahit hindi pa niya 
nakikita ang buong mukha ng lalaki dahil sa suot 
na mask at sombrero ay alam niyang seryoso 
ito.“Pakiusap, Asia.”

Sa unang pagkakataon ay namutawi sa labi ng 
estranghero ang kanyang pangalan. At hindi niya 
alam kung bakit tila nawala ang inis niya nang 
marinig iyon. Isa pa, totoo ang sinabi nitong wala 
siyang ibang choice.

Nalasahan na lang ng babae ang pait ng gamot 
nang dumikit na iyon sa kanyang dila. Mabilis 
nitong inabot sa kanya ang isang bote ng tubig.

Ilang sandali pa ay naramdaman ni Asia ang 
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pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. 
Shit, ’eto na ’yon.
Pero bago siya tuluyang nakatulog ay tila may 

narinig siyang sinabi ng lalaki. “I’m sorry, Asia.”

x
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aramdaman ni Asia ang mainit na sinag ng 
araw sa kanyang mukha kaya agad siyang 

napabalikwas. Ilang minuto kaya siyang nabilad sa 
araw? O baka kung ilang oras na!

OMG, nakakatanda ng balat ang init ng araw! 
Baka may sunburn na rin siya. Hindi pa naman siya 
nakapaglagay ng sunblock.

“Mabuti at gising ka na.”
Halos mahulog si Asia sa kama sa gulat. 

Nandoon ang lalaki at nakatayo sa may pintuan. 
Nakasuot pa rin ito ng mask at baseball cap.

Kanina pa kaya siya nito hinihintay na 
magising? Bakit naman? Natatakot siguro itong 
baka patay na siya. Tsk! 

“Nasaan tayo? Anong lugar ’to?” 
“Isang lugar na kahit magsisisigaw ka ay walang 

tutulong sa ’yo.” Agad itong tumalikod at saka 
lumabas ng kuwarto. Narinig niya ang pagkandado 
nito mula sa kabilang bahagi ng pinto.

Naku! Humanda ka pag nakatakas ako! Ikaw 
naman ang ipapakulong kong hayup ka!

Agad siyang naghanap ng salamin para tingnan 
ang mukha pero wala siyang makita. Actually, wala 
talaga siyang makita sa loob ng silid kung saan siya 

Chapter Two

N
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naroon. Bukod kasi sa kama ay isang malaking bag 
lang ang laman ng kuwarto. Agad niyang binuksan 
ang bag at tulad ng nasa kanyang isip, puro damit 
ang laman niyon. Tila ba pinlano talaga ang lahat 
ng ito ng walanghiyang iyon.

Aish! Hanggang ngayon ay hindi pa alam 
ni Asia ang tunay na pangalan ng damuhong 
kumidnap sa kanya. Hindi pa rin ito nagpapakita 
ng mukha sa kanya. Kaya lalong kailangan niyang 
makatakas doon. Bukod sa nasa panganib ang 
kanyang buhay, masisira ang career niya kapag 
hindi siya nakauwi agad. Masisira ang pagpirma 
niya ng kontrata sa CJS. Marami pa siyang 
commitment dahil sa bago niyang pelikula.

At mabuti kung mapatunayan niyang nakidnap 
siya. Paano kung hindi maniwala ang mga tao sa 
kanya? Ayaw niyang masira ang malinis niyang 
imahe.

Lalo tuloy siyang namomroblema. Ngayon 
kasing mas klaro na ang isip niya, naiisip na niya 
ang masasamang bagay na puwedeng mangyari 
dulot nitong sitwasyon niya.

Makaligo nga muna! Kailangan ni Asia na 
maging komportable para makaisip ng magandang 
plano. Kaagad siyang pumasok sa loob ng banyo ng 
silid. Ang nakakatawa sa bathroom na iyon ay wala 
iyong pintuan; isang kurtina lang ang nakakabit 
bilang pangharang. 
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Sigurista rin ang lokong ’yon. Siguro ay naisip 

na nitong baka mag-lock siya ng pinto o di kaya ay 
gagawa siya ng sekretong butas para makalabas. 

Kaagad nakita ng dalaga ang mga gamit 
panligo. Ordinaryong sabon at shampoo ang 
nandoon pero hindi na siya magrereklamo. Bakit 
naman siya mag-e-expect na ang mga brand ng 
sabon at shampoo niya ang naka-stock doon?

Habang naliligo ay nag-isip si Asia ng mga 
posibleng rason kung bakit siya dinukot. Hindi 
kaya isa sa mga nabasted niyang manliligaw ang 
may pakana nito? O di kaya isang pulitikong gusto 
siyang gawing… Eww! Ni sa isip ay hindi niya 
magawang banggitin ang salitang iyon. 

Erase! Erase! Kailangan niyang mag-isip pa ng 
posibleng dahilan. May tao kayang sobrang galit 
sa kanya na kailangang humantong pa sa ganitong 
pagpapadukot? 

Pero kung galit ito sa kanya, hindi na sana ito 
nag-isip na maglagay ng sabon ay shampoo sa 
banyo. Hahayaan na lang sana nito na mangamoy 
siya dahil sa walang ligo. O baka kaya nilagyan 
talaga ang banyo niya ng pampaligo ay dahil— 

Eww! Hindi! Hindi nga puwede, eh!
Binilisan niya ang pagligo. Kailangang 

makausap niyang muli ang lalaki.
Hay, naku! Towel! Ba’t ba kasi ang ilap nito sa 

kanya ngayon?
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Gamit ang maruming damit bilang pangtakip 
sa katawan ay mabilis niyang tinakbo ang kama 
kung saan nandoon ang bag na puno ng damit. 
Pero bago pa siya nakarating sa kama ay biglang 
bumukas ang pinto.

“Ay, punyeta!” Mabilis siyang kumuha ng mga 
damit at tinakpan ang sarili. Nasa pintuan na ng 
kuwarto ang kidnapper. “H’wag ka ngang basta-
bastang pumasok!

“Bahay ko ’to. Papasok ako kapag gusto ko. At 
saka nakita ko na ’yan kaya huwag ka nang mag-
inarte. Wala akong nakitang maganda,” walang 
kaemo-emosyong sabi nito sabay lapag sa isang 
tray na may lamang pagkain at inumin.

Ano raw? Is that how unattractive she is? Ilang 
beses na siyang ininsulto nito tungkol sa bagay na 
iyon. Sumusobra na ang lalaking ito! 

“Hoy! Naka-pose na ako sa FHM! At sold-out 
lahat ng copy!”

“So?”
“So huwag kang magsalita na parang nakakadiri 

ang katawan ko!” Hindi na talaga makapagpigil si 
Asia. Gusto na niya itong sugurin kung hindi lang 
siya hubo’t hubad ngayon. Sa lahat kasi ng nakilala 
niya, ito lang ang lalaking kung tingnan siya ay 
para bang may sakit siyang ketong.

“So you want me to be attracted to your body? 
Wait, let me rephrase that. Allergic ka nga pala 
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sa English.” Naglakad ito palapit sa kanya. Nang 
makarating sa kama ay umupo ito sa kanyang tabi 
at saka bumulong, “Gusto mong pagnasahan ko ang 
katawan mo?”

Tila nanayo ang lahat ng balahibo ni Asia dahil 
sa sinabi nito. Sumabay pa roon ang lakas ng tibok 
ng kanyang puso.

Shit! Bakit ba hindi na naman siya nag-isip bago 
nagsalita? Baka ginalit niya ito. Baka dahil sa sinabi 
niya ay magkaideya tuloy itong pagsamantalahan 
siya.

Ano ka ba, Eustasia! Hindi ka talaga nag-iisip! 
“H-hindi naman. Nakakainsulto lang kasi.”

“Hindi ba dapat masaya ka dahil wala akong 
interes sa katawan mo? Dahil kung nagkataon, 
baka maging dalawa na ang kaso ko. Hindi lang 
kidnapping, baka may iba pang madagdag.”

Napalunok ang dalaga. Kailan ba siya 
magtatanda? At bakit ba kasi ang tigas ng ulo 
niya? Bakit din naman kasi kakaiba ito sa lahat ng 
lalaking nakilala ni Asia? Isa lang naman ang alam 
niyang walang pagnanasa sa kanya. Si Arnel iyon. 
At iyon ay dahil si Arnel ay isang… Oh. Now I know.

i
“Konti na lang, Eustasia,” bulong niya sa sarili 

habang isa-isang inaalis ang glass jalousie window 
sa kuwarto. 

Sa labas noon ay may screen na madali na lang 
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niyang babaklasin. Makakatakas na siya sa lugar na 
iyon! 

Tiningnan niya ang relo. Mag-a-ala-una na ng 
madaling araw. 

Siguradong tulog na ang baklang iyon.
Nang maalis ang mga salamin ay sinubukan 

niyang sirain ang screen. Wala pang limang minuto 
ay nagawa na niya ito kaya dahan-dahan siyang 
lumabas mula sa bintana.

Yes! Akala siguro ng taong iyon ay hindi siya 
maparaang babae! Daig ng wais ang matalino. 
Mabuti na lang at wais siya.

Sa loob ng dalawang araw na pagkakakulong 
sa kuwartong iyon ay pinag-aralan ni Asia ang mga 
puwede niyang daanan palabas. And she finally 
came up with the idea of how to get out.

Nang matanaw ang labas ng bahay ay noon 
na niya napagtantong sa kakahuyan pala siya 
dinala ng kanyang kidnapper. Wala siyang ibang 
bahay na nakita. Okay lang sana ito, ang kaso ay 
madilim. Ang buwan lang ang tanging liwanag na 
magagamit ng dalaga sa pagtukoy ng daan. 

And it was really a bad, bad thing for her. Takot 
pa naman siya sa dilim. Pakiramdam kasi ng aktres 
ay lalamunin siya niyon at ipapakain sa kung ano. 

Pero malaya na si Asia. Hindi niya puwedeng 
sasayangin ang pagkakataong ito.

Kahit nangangatog ang mga tuhod ay malayu-
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layo rin ang nalakad niya mula sa bahay ng 
kidnapper. Kailangan niyang magpakatatag dahil 
masasayang ang lahat ng pinaghirapan niya kung 
kanyang paiiralin ang takot. 

Thank you, moon. At least napakaliwanag 
nito para maging gabay niya sa nakatatakot na 
kadiliman ng gabi.

Ilang minuto pa ang lumipas nang muli niyang 
lingunin ang bahay. Hindi na niya iyon makita. 
Mabuting bagay iyon dahil ibig sabihin lang, 
malayo na siya. Kaya naisipan ni Asia na huminto 
upang pakalmahin muna ang nagririgodon sa 
kabang puso.

Pero ang kaninang tahimik na bumabalot sa 
paligid ay tila nabasag nang may mga yapak ng paa 
siyang narinig. Buong tapang niyang nilingon ang 
kanyang harapan, likod at tagiliran pero hindi niya 
masiguro kung kanino o saan galing ang mga iyon.

Hindi kaya sa aso o sa iba pang hayop na 
nandoon sa gubat? Napalunok si Asia. Ayaw kasi 
niyang pagsisihan ang tangkang pagtakas na iyon. 
Kaya kahit natatakot ay naglakad pa rin siya. 
Malaya na siya, hindi niya maaaring palampasin 
ang pagkakataong iyon.

Sa di-kalayuan ay isang pares ng tila matingkad 
na bagay ang nakita niyang gumalaw. Doon na siya 
napahinto. Tinitigan niyang mabuti kung ano ang 
mga iyon. Ilang sandali pa ay tila lumalapit ang 
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mga iyon sa kanya.
Oh, my God! Isang pares iyon ng mata ng… 
“Baboy ramo!” 
Napatakbo si Asia pabalik sa kanyang dinaanan. 

Hindi na siya nag-isip pa; ang importante ay 
makaalis siya roon. Mahirap nang makagat ng 
mabangis na hayop!

Pero kahit anong bilis niya sa pagtakbo ay tila 
lumalapit pa rin talaga sa kanya ang baboy ramo. 

“Lumayo ka!” sigaw ni Asia. Hindi na niya 
mapigilan ang takot na kumakain sa kanya. “Aahh!” 

Punyeta! Sa malas ay natumba pa siya.
Pinilit niyang tumayo pero tila matindi ang 

kanyang pilay. O baka hindi lang iyon pilay, kundi 
baling buto na sa paa. Napalingon siya sa direksyon 
ng baboy ramo. Tumatakbo pa rin ang hayop 
palapit sa kanya.

Napapikit na lamang siya sa takot. Lord, iligtas 
N’yo po ako.

Hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. 
Basta nakita na lamang ni Asia ang isang lalaki na 
nakikipagbuno sa baboy ramo. 

Nanginginig siya sa nasaksihan. Napakalakas ng 
baboy ramo at talagang sinusuwag nito ang lalaki. 
Tila nasugatan na rin ang tagapagligtas niya dahil 
may umaagos na kulay pula sa braso nito. 

“Mag-ingat ka!” sigaw niya sa lalaki pero 
tila wala itong narinig dahil patuloy lang ito sa 
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pakikipagbuno. 

Ilang sandali pa ay nakita niyang biglang may 
isang makinang na bagay nang hawak ang lalaki. 
Isinaksak nito sa tiyan ang baboy ramo. Doon na 
niya napagtantong isa iyong uri ng kutsilyo. Ilang 
sandali pa ay nasa lupa na ang baboy at umuungol. 

“Asia, close your eyes,” anang lalaki.
Nagtaka siya kung paano nito nalamang siya 

iyon. Wala itong pagkakataong matingnan man 
lang ang kanyang mukha.

Teka, ang boses na ’yon. Hindi kaya...?
“Do it, Asia. Close your eyes,” muling sabi ng 

lalaki. 
Ipinikit na lamang niya ang mga mata. Ilang 

sandali pa ay hindi na niya narinig ang ingay mula 
sa baboy ramo. Nang imulat niya ang mga mata 
ay nakaupo na sa lupa ang lalaki at humihingal. 
Tumatagas ang dugo mula sa leeg ng hayop.

Gamit ang liwanag ng buwan ay tinitigan 
ni Asia ang mukha ng estranghero. Ngayon ay 
sigurado na siya. Isang guwapong lalaki ang 
kanyang kidnapper. 

i
Sinipat ni Asia ang paa. Maayos ang pagkagawa 

ng benda. Tila alam talaga ng kidnapper kung 
paano gawin iyon.

“S-salamat.”
Wala na siyang iba pang masabi dito. Alam 
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naman niyang sinagip ng lalaki ang kanyang buhay. 
Pero sa isang banda, hindi rin naman mangyayari 
ito sa kanya kung hindi siya nito kinidnap. 

Pero in fairness, napakatapang ng estranghero 
sa pakikibagbuno sa hayop. Feeling niya tuloy 
maling inakala niyang gay ito.

Well, may matatapang naman talagang mga 
bakla. Pero kakaiba talaga ang pinamalas nito.

Hindi ito tumugon sa pasasalamat niya. Bagkus 
ay tumayo lamang ang lalaki at lumapit sa bintana 
na sinira niya kani-kanina lang. Ibinalik nito ang 
mga inalis niyang jalousie. Ilang ulit din itong 
tumigil sa pag-aayos na tila ba pinapakalma ang 
sakit sa braso nito. Gusto sana ni Asia na patigilin 
na ito pero ayaw rin naman niyang matulog na 
bukas ang bintana.

“Bukas ko na lang aayusin ang screen.” Sa 
wakas ay nagsalita ang lalaki. Pero hindi ito 
nagtagal sa silid niya at kaagad ding lumabas.

Napabuntong-hininga ang dalaga. Kaunti na 
lang sana ay makakatakas na siya. Pero dahil sa 
baboy ramo na iyon ay nakokonsyensya tuloy siya 
dahil kinailangang makipagbuno pa ang taong iyon 
para lang masagip siya. 

Sa isang banda, mukha namang hindi talaga 
siya papatayin ng kanyang captor. Dahil dapat 
hinayaan na lang siya nitong lapain ng baboy ramo 
kung may balak itong patayin siya.
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Patayin, hindi. Pero baka may ibang rason pa. 

Hindi pa rin niya mapigilan ang sarili sa pag-iisip.
Ipinikit na lang ni Asia ang mga mata. Bukas ay 

susubukan niyang kausapin ang lalaki. Baka may 
pagkakataon pa siyang hingin dito ang kanyang 
kalayaan.

i
Mag-a-alas-nueve na nang magising si Asia. 

Kahit masakit ang mga paa ay pinilit niyang maligo 
at magpalit ng damit. Medyo gutom na rin siya. 
Sana ay maghatid na ang lalaki ng pagkain para 
sa kanya. Pero lumipas ang isang oras ay wala 
pa rin ito. Kaya dahan-dahan siyang naglakad 
patungo sa pintuan. Nadiskubre niyang hindi iyon 
nakakandado di tulad noon. 

Naglakas-loob siyang lumabas. Nakita na 
ni Asia kaninang madaling araw ang hitsura ng 
sala nang pumasok sila sa bahay matapos ang 
engkwentro nila sa baboy ramo, pero hindi niya 
iyon masyadong pinansin. Ngayon ay mas nakita 
niya ang hitsura niyon. Mula sa mga muwebles 
hanggang sa mga painting sa dingding ay native 
ang disenyo.

Hinanap niya ang lalaki pero wala ito kahit sa 
kusina kaya nagdesisyon siyang silipin ang isa pang 
kuwarto ng bahay. Kumatok si Asia ngunit hindi 
ito nagbukas ng pinto kaya napilitan siyang itulak 
iyon. 
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Nakita niya ang lalaki na nasa kama, tulog na 
tulog at tuyo na ang dugo sa braso. Mukhang hindi 
ito nilinisan kanina. 

Isa pa sa nakaagaw ng pansin niya ay ang 
mukha nito. Sa ikalawang pagkakataon ay wala 
talaga siyang ibang masabi kundi…

Ang pogi. Parang mas guwapo pa sa mga leading 
men ko.

Agad niyang kinastigo ang sarili. Hoy, Eustasia! 
Nakakalimot ka!

Tatalikod na lang sana si Asia para kumuha ng 
bimpo at palanggana upang linisan ang sugat ng 
estranghero pero napahinto siya. 

Tila may dalawang nilalang sa loob ng utak 
niya na nagtatalo. 

Ang isa ay nagsasabing kailangan niyang 
tumakas habang tulog ang kidnapper. Ang isa 
naman ay nagsasabing tulungan muna ang tao 
dahil sinagip nito kanina ang kanyang buhay. 
Gulung-gulo tuloy siya.

Pinikit niya ang mga mata at huminga nang 
malalim. Kailangan niyang magdesisyon dahil 
sayang ang pagkakataon. Nang imulat niya ang 
mga mata ay isang larawan ang nakita niya sa 
sahig. May bahid iyon ng dugo kaya nahulaan 
niyang hawak-hawak iyon ng lalaki kanina lang. 
Nang tingnan kung sino ang nasa larawan ay bigla 
siyang kinabahan. Parang kilala niya iyon. She felt 
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like she had seen her somewhere. Binaligtad niya 
ang larawan at tama nga siya, may nakasulat doon.

  I love you, Vaughn.
    - Genie

Vaughn pala ang pangalan ng lalaki. And this 
girl must be his girlfriend. Maganda ito at matamis 
ang ngiti.

Pero may kamukha ito. Parang…
Natigil siya sa pag-iisip nang bahagyang 

gumalaw ang lalaki sa pagkakahiga. Kaagad niyang 
ibinaba ang larawan sa kama nito bago tumalikod.

May parte sa pagkatao ni Vaughn ang 
nakakaduda. Bakit kailangan nitong halos 
magpakamatay para lang maligtas siya? 
Nararamdaman ni Asia na mabigat ang rason nito 
kaya siya nito dinukot. Kaya nakapagdesisyon na 
siya; hindi siya aalis hangga’t hindi niya nasasagot 
ang mga tanong sa kanyang isip.

Agad siyang kumuha ng bimpo at palangganang 
may mainit na tubig upang linisin ang sugat ni 
Vaughn. It would be a good way to get closer to 
him.

Dahan-dahan niyang pinunasan ang sugat nito 
sa braso. May mga sandaling umuungol ito na tila 
ba nananaginip pero hinayaan lang niya ang binata. 
Malay niya, magsalita ito habang tulog at lumabas 
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ang mga sekreto nito. Natawa siya sa ideya pero 
hindi pa rin iyon imposible. 

Malapit na siyang matapos nang umungol itong 
muli. Ngayon ay binanggit na nito ang pangalan ng 
babae na nasa litrato.

“Genie… Genie…” Parang nagmamakaawa ang 
boses ng lalaki. Tila ba natatakot itong umalis ang 
nagmamay-ari ng pangalan. “Genie… please… 
huwag…”

Naaawa na tuloy si Asia rito. Mukhang hindi 
lang iyon simpleng panaginip kundi bangungot na.

“Vaughn… Vaughn, gising,” pukaw niya sa 
binata. Pero tila hindi ito nakakarinig. “Vaughn, 
nananaginip ka,” tawag niyang muli.

Biglang nagmulat ang mga mata nito na waring 
nagulat. Agad itong napaupo at tumitig sa kanya. 
Bigla siyang kinabahan sa uri ng mga tingin na 
ipinupukol nito.

“Genie? Ikaw ba iyan?” sambit ng kaharap na 
inabot pa ng palad ang kanyang mukha.

“Vaughn, hindi ako—”
Ngunit huli na. Sinakop na nito ang mga labi 

niya. 
Syeeet! My first real kiss…. 
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arahas ang halik na iyon ni Vaughn at 
mahigpit ang yakap kaya hindi niya 

magawang makawala mula rito. Para rin kasing 
pinagtaksilan siya ng sariling katawan. Hindi alam 
ni Asia kung bakit tila may isang parte ng kanyang 
isip na gustong tugunin niya ang halik.

No! Eustasia Villegas! Maghunos-dili ka. 
Kidnapper mo ’yan! 

Doon na siya nagising. Malakas niyang itinulak 
ito saka binigyan ng isang malutong na sampal.

Mukha naman itong natauhan sa ginawa niya. 
“A-Asia?” kunot-noong anito.

“Ako nga! At kanina mo pa hina-harass!” singhal 
niya.

“I… I’m sorry.”
Tinaasan niya ito ng kilay. “Akala ko ba wala 

kang pagnanasa sa ’kin?”
Napayuko ang binata na tila ba nahihiya. 

“Sorry. I had a weird dream.”
“Si Genie?”
Agad nanlaki ang mga mata ng kaharap. Kulang 

na lang ay lumuwa ang mga iyon. “How did you 
know?”

“Narinig ko.”

Chapter Three

M
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Tumango ito na parang alam na kung ano ang 
nangyari. 

“At nakita rin.”
Nanlaki ang muli ang mga mata nito. “How?”
“Sa picture. ’Ayan, o.”
Inabot niya sa lalaki ang litrato sa gilid nito. 

“Buong gabi mo yatang tinitigan kaya umabot 
hanggang sa panaginip mo.”

“G-ganoon ba?” Tila napipi ang binata nang 
wala itong naidugtong doon.

“Ang ganda niya, in fairness ha,” komento niya.
“Ah… oo.”
“Girlfriend mo?”
Tumango si Vaughn. Taken ka na pala talaga. 
“Actually, may kamukha siya.”
Tumitig ang binata sa kanya na tila naghihintay 

ng sasabihin niya. 
“Hindi ko maalala, basta! Meron.”
“Sabihin mo na.”
“Hindi ko nga maalala, eh. Basta sure ako 

meron.”
“Try to remember.”
“Ano ba ang complete name niya? Baka maalala 

ko.”
Bahagyang tumigil ito at tila nag-isip. “Never 

mind. Bumalik ka na lang sa kuwarto mo.”
“Teka! Amanos na tayo. Kaya malaya na akong 

makakalabas ng room ko.”
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“What? Hey, I’m still in charge here, so better 

get your ass back to your room.”
“Pucha. Nag-i-Ingles ka na naman! Ang ibig 

kong sabihin, may atraso ka n’ung kidnapin ako. 
Pero dahil sinagip mo ang buhay ko, parang 
nakabayad ka na rin nang kaunti. Alam ko ring 
hindi ka masamang tao. Dahil kung masama ka, 
hindi mo ako ililigtas. Gusto ko lang malaman ang 
dahilan kung bakit.”

Hindi tumitingin ang binata sa kanya pero alam 
niyang naririnig siya nito.

“Ano na ngayon, Vaughn?”
“You even know my name now.”
“Siyempre marunong naman akong magbasa 

kahit hindi ako matalino,” sagot ni Asia.
“Hindi ka na ba takot sa akin ngayon? Do I have 

to use my gun to scare you once more?”
Bigla siyang kinabahan pero hindi nagpahalata. 

He’s starting to warm up to her. Sayang ang 
pagkakataon. 

“Come on, Vaughn. Hindi na kailangan. Hindi 
naman ako tatakas. Alam kong mabuti kang tao at 
sa simula pa lang ay wala kang intensyong saktan 
ako.”

Kaya mo ’yan, Eustasia! Konti na lang.
“How sure are you?” hamon nito habang 

nakatutok ang mga mata sa kanya.
“Basta… Alam ko lang. Nararamdaman ko.”
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“You’re using theatrics on me now?”
“Ha?” Tila nabingi si Asia sa term na gamit nito.
Bahagya itong ngumisi. “Wala. Just go back to 

your room. Dadalhin ko r’un ang pagkain mo.” 
Akmang tatayo si Vaughn nang bigla itong 

bumalik sa kama. Napahawak pa ito sa kanya 
habang namimilipit sa sakit. 

“Okay ka lang?” 
Binuksan nito ang suot na polo at nakita niya 

ang pasa sa may tagiliran nito.
“Dahil sa baboy ramo kanina iyan, di ba?”
Tumango ito. Mukhang masakit talaga ang tama 

nito dahil napapikit ito nang mariin.
“May gamot ka ba dito? Ano’ng puwede nating 

gawin d’yan?” 
Ano ka ba, Eustasia! Naaawa ka na ba diyan?
“Stockholm Syndrome,” banggit ng lalaki.
“Ano?”
“Ikaw yata ang may problema.”
Hindi talaga niya ito maintindihan. “Ano ba’ng 

pinagsasabi mo?”
“Wala. May pain killer ako sa drawer. 

Pakikuha.”
Matapos mapainom ng gamot ay nagtangka 

itong tumayo. 
“Teka, saan ka pupunta?” usisa ni Asia.
“I’ll make some food.”
“Ako na ang bahala,” pigil niya rito. 
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“Sigurado ka? You don’t cook.”
Kinunotan niya ito ng noo. “Paano mo 

nalaman?”
“Sa tingin ko lang. Masyado kang busy na 

artista. Hindi ka nakakapagluto.”
“Susubukan ko pa rin. Kaya maghintay ka 

d’yan.”
i

Tila may giyera sa kusina nang matapos si Asia. 
Hindi kasi mahitsura ang kalat doon. Pero wala na 
siyang pakialam. Ang mahalaga ay nakapaghanda 
siya ng pagkain. Mayroon na siyang misyon 
ngayon: ang alamin ang rason ni Vaughn para 
dukutin siya. 

Kahit na may kaunting takot pa rin siyang 
nararamdaman ay hindi na iyon kasing-tindi noong 
una. When Vaughn saved her from that wild boar, 
alam niyang may kakaiba rito. 

“Masarap ba?” tanong niya sa binata.
“Ganoon pa rin. Lasang itlog,” sagot nito. 
Oo nga naman. Kelan ba nagbago ang lasa ng 

pritong itlog?
Kumain na rin siya. Kanina pa kasi siya 

nagugutom. Kahit masira ang diet niya ay wala 
siyang pakialam. Babawi na lang siya pag-uwi.

Makakauwi ako. Kailangan kong makauwi.
“Umm… Vaughn. Puwede bang magtanong?” 
“I told you. No questions.”
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Suplado talaga ito kahit kailan. “Kahit isa lang?”
“Since you dressed my wound, okay. Pero 

depende sa tanong.”
See? May soft spot din ito.
“Kasi… tungkol kanina. Bakit mo pa ako 

sinagip? Nasugatan ka pa tuloy. Paano na lang kung 
natuluyan ka kanina?”

Ngumisi ang kaharap. “Hindi ako takot 
mamatay. I’ve been dead for years now. I have no 
one to live for.”

Ang emo naman nito. 
“Di ba, may girlfriend ka? Anong ‘I have no one’ 

ka d’yan.”
Sandali itong tumahimik na tila ba may nasabi 

siyang mali. 
 “Basta, responsibilidad kita. Isa pa, hindi pa 

tapos ang plano ko sa ’yo.”
Napalunok si Asia. “Papatayin mo ba ako 

pagkatapos ng plano mo?”
“That’s another question. Bakit ba? Takot ka 

bang mamatay?”
Sirang ’to! Sino ba ang hindi takot mamatay? 
“Siyempre naman. Gusto ko pang mabuhay,” 

asik niya.
“Para kanino?”
Natigilan ang dalaga. Para kanino nga ba siya 

nabubuhay? Wala siyang pamilya. Ni boyfriend 
wala. Ano pa nga ba ang meron siya?
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“Ah! Eh di, para sa mga fans ko. Kailangan 

pa nila ako. Kaya hindi pa ako dapat mamatay. 
Gagawa pa ako ng maraming pelikula. At siyempre, 
magha-Hollywood pa ako.”

He smiled. Biglang nawala lahat ng gloomy 
background nito kanina. Ito rin ang unang 
pagkakataon na nakita niya ang ngiting iyon. He 
was always stiff but now he looked so… gorgeous?

Lub-dub… lub-dub… lub-dub…
Anong ingay iyon? 
Lub-dub… lub-dub… lub-dub…
Saan galing iyon?
Lub-dub…lub-dub…lub-dub…
Syeet… puso ko ba ’yon? Ano ba’ng nangyayari 

sa akin?
“Okay then. Para sa mga fans mo, I’ll let you 

live.”
Tama ba ang naririnig ni Asia? Did it mean she’s 

safe now?
i

“Akin na ang mga damit mo,” sabi ni Vaughn 
nang pumasok ito sa kanyang kuwarto. Tatlong 
araw na ang nakakaraan mula nang mangyari ang 
‘Baboy Ramo Incident’.

“Bakit?” sagot ni Asia.
“Lalabhan ko.”
Nagulat siya at napatawa. “Wow? Free laundry 

pala ang isang sa mga services ng kidnapping.”
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“Huwag ka nang mahiya. Akin na.”
“Sure!” Mabilis niyang kinuha ang maruruming 

damit at ibinigay sa binata. “At take note, hindi ako 
nahihiya.” Half-meant joke iyon. Ang totoo kasi ay 
hindi siya marunong maglaba. Actually, wala talaga 
siyang alam na gawaing bahay. Buong buhay niya 
ay may mga taong gumagawa ng mga bagay na 
ganoon para sa kanya. 

Nang makuha na nito ang mga damit ay 
bumalik siya sa kama. Minsan lang siya makatikim 
ng mahaba-habang pahinga. Ang tulad nitong 
pahiga-higa moment ay dapat niyang lasapin. 

Sa loob ng dalawang araw ay naging mabuti na 
ang paa niya. She’s able to walk without limping. 

Si Vaughn naman ay magaling na rin ang 
sugat. Matipid pa rin ito sa pagkukuwento at hindi 
nagsasalita tungkol sa pagdukot sa kanya. Wala rin 
siyang napansing ibang taong kausap nito, ni wala 
yata itong cellphone. Nahihirapan tuloy siyang 
analisahin ang mga plano ng lalaki.

“What do you think are you doing?” tanong nito 
bago lumabas ng pinto ng silid.

“Ha?”
“Ako ang maglalaba ng damit mo, pero hindi 

ibig sabihin hihiga ka lang. Magwalis ka sa 
bakuran.”

Aish! Akala pa naman ni Asia ay ligtas na siya.
i
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Syeet! Free viewing din pala dito!
Mula sa bakuran ay kitang-kita ni Asia na 

naglalaba si Vaughn sa gilid ng poso. Nasa dulo 
lang iyon ng bakuran kung saan siya nagwawalis 
kaya crystal clear ang vision niya sa mga abs ng 
binata.

He was half-naked with only his jeans on. 
Nasisiraan na siguro siya; pinagnanasaan niya 
talaga ang kanyang kidnapper. 

Pero hindi niya masisisi ang sarili. Para kasi 
itong model ng sabong panlaba sa hitsura nito 
ngayon. Hindi niya alam na may lalaking carry 
ang ganoong image. At mga damit pa niya ang 
nilalabhan nito! Mabuti na lang at nahiwalay 
niya ang mga undies niya nang mabuti dahil 
mahihimatay si Asia sa hiya kung pati iyon ay 
malabhan ng binata. 

Tama na, Eustasia! Ano ka ba? Gumising ka nga? 
Hindi siya safe! kastigo muli niya sa sarili. 

Hindi pa siya nakidnap noon kaya hindi niya 
alam kung normal ang kanyang nararamdaman. 
Bakit ba hindi na siya natatakot sa captor niya? 

Baka napopogian ka lang? sigaw ng kanyang 
utak. Pero sa tingin niya ay hindi. Nararamdaman 
ni Asia na may mabigat itong rason kaya siya nito 
in-abduct.

Nang matapos ang pagwawalis ay pumasok na 
rin siya ng bahay para magluto. Nakakahiya naman 
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kung si Vaughn pa rin ang maghahanda ng pagkain, 
eh, pinaglaba na nga niya ito.

Parang bahay-bahayan lang ang peg? Natawa 
siya sa pumasok na ideya sa utak niya. Kasi para 
ngang ganoon ang ginagawa nila.

Nagsimula na siyang magprito ng karne ng 
baboy. Ano ba naman ang alam niyang gawin 
kundi ang magprito? Mabuti na nga rin ang 
pagkakatay nito sa baboy ramo noong nakaraang 
araw dahil marami sila ngayong karne sa ref. Nang 
makapagluto ay tinawag na ang kasama upang 
makapananghalian na sila. Inayos niya nang mabuti 
ang hapag upang magmukhang kagana-gana 
naman ang pagkain nila. Hindi tulad noong unang 
paghanda niya ng pagkain ay tila mas kaaya-aya ito 
ngayon.

“Vaughn?” tawag muli niya rito pero hindi 
sumagot ang binata. Sa pagkakaalam niya ay tapos 
na itong maglaba. 

Akmang kakatukin na ni Asia ang pinto nito 
nang biglang bumukas iyon at hinila siya ng lalaki 
papasok. Tinakpan nito ang bibig niya ng kamay 
nito. Bigla siyang nag-panic. Ano ang nangyayari 
rito?

“Shhh… We have guests.” 


