
More Than One Night - Kriss Dela Roca

Mabigat ang talukap ng mga mata ni Noelle pero 
pilit niyang iminulat ang paningin. Ramdam niya 
ang pananakit ng buo niyang katawan at pumipitik 
ang kanyang sentido. Lasing nga pala siya kagabi 
at dahil nag-all out siya ay halos ilabas ng kanyang 
sikmura ang lahat ng laman nito.

Ang dami kong nainom… 

Nag-enjoy kasi siya sa muling pag-uwi sa 
Pilipinas. Lumaki siya sa Las Vegas at doon 
nagtatrabaho bilang social events organizer para 
sa ilang Hollywood celebrities. Madalang siyang 
bumisita sa bayan ng ama sa Camiguin. Inaninag 
niya ang labas ng malaking glass window.

Madilim pa. Siguro, mag-a-ala una pa lang ng 
umaga. Nasaan ba ’ko? 

She tried to remember what happened when 
she left the party around ten o’clock last night. Isang 
guwapong lalaki ang tumulong sa kanya upang 
makalakad nang tuwid pabalik sa hotel room niya. 
Amoy alak din ang lalaki pero mas kontrolado nito 
ang kilos kaysa sa kanya. 
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Teka, hindi ito ang kuwarto niya. 

Kaninong silid ’to?

Naramdaman niya ang paggalaw ng kama at 
isang braso ang yumakap sa kanyang katawan buhat 
sa likod. Para siyang na-ground dahil sa boltahe 
ng kuryenteng biglang dumaloy sa balat niya. Ang 
marahang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis 
at nagwawala sa sobrang kaba. Dahan-dahan siyang 
pumihit upang tingnan ang may-ari ng braso.

Oh, my gosh! Ang guwapong lalaki kagabi! 

Nahatak ang kumot na nakatabing sa kanila 
dahil sa paggalaw ng tulog na estranghero. Napigil 
ni Noelle ang paghinga.

You take my breath away… kanta niya sa isip. 

Nanlaki ang may pagka-singkit niyang mga mata 
nang mapansin na pareho silang walang suot na kahit 
ano ng lalaki. Naaalala na niya nang malinaw ang 
nangyari kagabi. And seeing the bedsheet stained 
with what could only be her blood, alam niyang ang 
Adonis na katabi ang unang pinagbigyan niya ng 
sarili. Lumaki man siya sa Amerika ay may pagka-
conservative pa rin ang mga magulang niya. Chinese 
ang kanyang ina na si Lee-Ann Dy at ang amang si 
Noel ay Filipino-Spanish.



More Than One Night - Kriss Dela Roca
Nagsikip ang kanyang dibdib nang tumawid sa 

isip niya ang pagniniig nila ng lalaki. Ramdam pa 
niya ang mainit nitong mga halik. Kay lambot ng 
mga labi nito at kay sarap halikan. 

Lasang cherries. 

Ang mga haplos ng kamay nito at higpit ng yakap 
ay walang tigil na nagpainit sa buong katawan niya.

Strange. Ang lakas ng aircon pero pinagpapawisan 
ako. 

Malinaw na malinaw na sa kanyang alaala ang 
lahat. Nagpunta siya sa comfort room kagabi to 
throw up. Nang medyo umayos ang pakiramdam 
niya, she decided to go back to her hotel room and 
call it a night. Pasuray-suray ang lakad niya dahil 
hilong-hilo siya. Nang malapit na siya sa elevator ay 
may kumabig sa kanyang baywang upang hindi siya 
tuluyang mabuwal. 

She was intoxicated. Pero nag-register pa rin 
sa utak niya kung gaano kaguwapo ang lalaki na 
nakatitig sa kanya. May sinasabi ito pero hindi niya 
maintindihan. Ang tanging nakikita niya nang oras 
na iyon ay ang mga mata nito. 

He owned a pair of gorgeous, deep-set eyes. 
Itim na itim ang mga irises nito na bumagay sa 
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dangerous and sexy look nito. He helped her get 
inside the elevator. Ang alam niya ay sinabi niya rito 
ang room number niya pero ang sunod na nangyari 
ay mainit na silang naghahalikan ng lalaki. 

Lagot ka sa nanay mo kapag nalaman niya ito, 
Noelle!

Nang bumukas ang elevator ay binuhat siya 
ng lalaki. Ikinawit niya ang kanyang mga hita sa 
baywang nito at tuluyan na silang nadarang sa init 
na nararamdam. Kaya siya ngayon ay…

Hindi na virgin.

Tuluyan na siyang humarap sa lalaki matapos 
balikan ang gabing nagdaan. Bigla ang ginawang 
paghapit ng lalaki sa kanya kaya ngayon ay 
magkadikit na ang kanilang mga katawan at halos 
wala nang espasyo sa pagitan ng kanilang mga labi. 
Hindi pa rin nagmumulat ng mga mata ang Adonis 
kaya pinagsawa niya ang mga mata sa detalye ng 
mukha nito. She wanted to memorize his face.

Matangos ang aristócrato nitong ilong. Perpekto 
at makapal ang mga kilay nito. Maganda rin at 
pantay ang natural tan complexion nito. Ang buhok 
nito ay alon-alon at makapal, pero clean cut. Ang 
biceps muscles nito pati ang muscles sa dibdib ay 
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halatang alaga sa gym. 

My goodness! May six-pack abs! 

Banayad at tahimik ang paghinga ng lalaki na 
para bang normal na rito ang may kasamang babae 
sa kama buong magdamag. 

Ilan na kaya ang nadala ng lalaking ’to sa kama 
niya? 

Bakit, Noelle, nagseselos ka?

Hay, naku! Bakit ba kasi lasing na lasing siya 
nang makasiping ito? Kahit tuloy naaalala niya ang 
lahat ng ginawa ng lalaki sa kanya ay hindi naman 
niya nakita ang expression nito while they were 
doing it. 

She kept her eyes closed dahil sa nakababaliw 
na sensasyon na muling lumukob sa kanya. Marahan 
siyang bumangon sa kama nang saglit na makawala 
sa yakap nito. Nang muling mapadako ang tingin sa 
mantsa ng dugo sa bedsheet ay napaisip siya. 

Paano kung magbunga ang kagagahan niya?

Di bale na, guwapo naman ang ama. 

Baliw ka talaga, Noelle!

Aalis na siya sa kama nang biglang yumakap 
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ang mga bisig ng lalaki mula sa likuran niya. At 
pinaliguan siya nito ng mumunting halik sa kanyang 
balikat. Ang makulit at pasaway na kuryente kanina 
ay naglulumikot muli sa katawan niya. Isinandal 
niya ang likod sa matipunong dibdib nito at mula 
sa kanyang balikat ay naglakbay ang mga labi nito 
papunta sa kanyang leeg at pisngi, hanggang sa 
iharap siya nito at hanapin ng mga labi nito ang 
mga labi niya. Mainit at mapusok niyang ginantihan 
ang mga halik nito. 

His kisses were hot. Hot enough to burn her to 
the core.

She straddled his hips and intertwined her legs 
with his. Mahigpit siyang niyakap ng estranghero. 
She felt his hardening manhood settled between her 
thighs. She groaned in pleasure. He held her waist 
as he buried himself deep inside her, kissing her hard 
all the while. 

She felt the tightening of her muscles around him. 
Tila naramdaman din iyon ng lalaki at nagsimulang 
bumilis ang kilos nito sa ilalim niya. 

She rode him to heaven. Mabilis ang pag-
indayog ng kanyang katawan sa ibabaw nito. Habol 
ang hiningang niyakap niya nang mahigpit ang leeg 
nito habang salitan nitong pinagsasawa ang sarili 
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sa dalawang umbok sa dibdib niya. Muli niyang 
naramdaman ang isang kakaibang sensasyon kaya 
lalo pang mas bumilis ang kanyang pag-indayog.

“I’m coming…” pasinghap niyang sabi.

“Let me come with you, Darling,” hirap na anas 
ng kaniig. 

Ilang saglit pa ay naabot na nila ang rurok ng 
ligaya. She felt his hot release surge inside her. Nang 
bumagal na ang tibok ng kanilang mga puso ay 
hinila siya ng lalaki pahiga at muli siyang niyakap 
nito mula sa likuran. 

She felt… content. Ipinikit niya ang mga mata at 
hindi namalayang nahimbing na rin tulad ng lalaki.

Ginising siya sa tunog ng kanyang cellphone. 
Kinuha niya ang aparato mula sa purse niya. 
Bumangon siya mula sa kama at isinuot ang robe 
na nakasabit sa rack. Lumabas siya sa veranda ng 
kuwarto upang sagutin ang tawag.

Matapos ang ilang minutong pakikipag-usap 
ay tahimik siyang bumalik sa silid. Ngunit sa halip 
na humiga muli ay pinagmasdan lamang niya ang 
tulog na tulog na estranghero. Nanghihinayang man 
at gayong paraan ang unang pagkakakilala nila ay 
hindi na siya maaari pang magtagal doon.
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Uuwi siya sa Camiguin. Aalamin niya kung bakit 

nais siyang makausap ng kanyang Lolo Serafino. 
Kailangan niyang umuwi sa Pilipinas. Isa-isa niyang 
dinampot ang mga gamit niyang nagkalat sa sahig 
at isinuot iyon. 

Bago tuluyang lumabas ng kuwarto ay nilingon 
niyang muli ang estranghero. 

—————

Nagising si Maverick nang hapon na iyon na 
masakit ang ulo. Nagtatrabaho siya bilang TV and 
Print Ad model. Napakarami niyang guestings at 
shoot na dinaluhan nang nagdaang araw. Ngunit sa 
kabila ng pagod ay may sumilay na ngiti sa kanyang 
mga labi. 

Kagabi ay isang hindi malilimutang sandali. He 
had very satisfying sex with a very beautiful lady who 
was also sexy as hell. Hinanap ng kanyang kamay 
ang katabing babae. But the side of the bed where 
she should be sleeping was empty. Napabangon 
siyang bigla sa panghihinayang. 

Naglaro sa kanyang balintataw ang lahat ng 
naaalala niya tungkol dito. She had a very beautiful 
pair of legs, magandang hips, maliit na waistline, 
two perfect mound of breasts, creamy neck, pouty 



More Than One Night - Kriss Dela Roca
lips na kay sarap halikan… 

Damn! Why can’t I remember her face?

Sa lahat ng puwede niyang makalimutan ay 
iyon pa! Paano niya ngayon ito hahanapin? At paano 
niya ito makikilala sakaling magkaharap sila? Bakit 
ba kasi lasing na lasing siya?

But he would see the sexy siren again. 

Pero paano nga? 

Kahit ano ang gawin niya para maalala ito ay tila 
balewala. Ayaw makipag-cooperate ng subconscious 
niya para kahit man lang sana mga mata nito ay 
bumalik sa isip niya. Pinagala niya ang mga mata sa 
kabuuan ng silid. 

Nagkalat ang ilang piraso ng kasuotan niya 
sa sahig. Napansin niya ang kanyang maong na 
napasiksik sa ilalim ng couch sa loob ng kuwarto. 
May kumislap doon. Tumayo siya mula kama upang 
usisain iyon. 

Hindi niya alintana na wala siyang kahit na 
anong suot. He was at ease with his body. Yumuko 
siya nang marating ang tabi ng couch at hinila ang 
ibabang bahagi ng pantalon. Tumambad sa kanya 
ang isang kuwintas.
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My lady’s necklace…

It was a diamond necklace in its finest. Tingin 
niya ay customized iyon dahil sa hugis ng pendant. 
Ang chain ay halatang pasadya rin dahil may 
napakaliit na initials doon. Hindi mapapansin ang 
mga letra kung hindi susuriing mabuti. Halatang 
magaling ang gumawa. 

Tantya niya ay nasa lima hanggang sampung 
milyong piso ang halaga ng kuwintas. May naka-
encase na dolphin sa diamond pendant ng necklace.

Ang dolphin, sa kanyang pagkakaalam, ay 
simbolo ng wagas at matinding pag-ibig. Siguro ay 
ganoon magmahal ang may-ari, kung di man ang 
lalaking nagbigay niyon sa babaeng kasama niya 
kagabi.

M.N.S. Iyon kaya ang initials ng babae? 

—————

Nasa ancestral house sila sa Sagay, Camiguin at 
habang naglilitanya ang pinsang si Danie Soledad 
ay nakatulala si Noelle sa labas ng bintana. Tanaw 
mula sa puwesto niya ang asul na asul na dagat. 

Iniisip marahil ng mga pinsan na naiinip siya 
sa probinsya nila. Napakalayo ng buhay roon sa 
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aktibidades niya kapag nasa Las Vegas. Pero ang 
totoo, kahit pa trabaho niya ang mag-organize ng 
socialite parties, hindi niya talaga na-e-enjoy ang 
mga iyon. 

It was just work—pure and simple. At sa gayong 
paraan siya kumikita ng pera. Truth was, kung 
mababaliw man siya ngayong mga sandaling ito—
hindi iyon dahil sa pagkainip. Kundi dahil sa kaiisip 
sa Adonis na nakasama niya isang linggo na ang 
nakalipas.

Baliw ka na talaga, Noelle!

Narinig niya ang tinuran ni Danie kaya nakuha 
nito ang atensyon niya. Pumihit siya paharap dito. 
Hinahamon nito ang kanilang lolo tungkol sa pagtira 
sa Pilipinas. For good. Ang akala siguro nito ay hindi 
sila papayag ni Reian sa kagustuhan ng matanda. 
Ang hindi alam ni Danie ay napag-usapan na nila ng 
pinsang si Reian sa telepono ang tungkol dito. 

“So, tell me about Amazon Solace,” narinig 
niyang sabi ni Danie. 

Sa wakas, mukhang na-convince din ito ni 
Reian. Nakahinga siya nang maluwag. 

Makakalabas na rin siya upang maghanap ng 
ibang diversion para sa utak niyang tanging ang 
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estranghero pa rin ang laman. She had good vibes 
about this project of Reian. Malakas ang kutob niya 
na magiging malaking parte ang business na iyon sa 
buhay niya. 

Kung puwede lang na kasama sa magandang 
turn of events ang perfect stranger in bed niya.

The three of them would be business partners. 
Mas gusto niyang hindi mabigat ang papel niya 
para makuha pa rin niyang tumanggap ng events 
to organize outside Camiguin. Gusto naman niyang 
makalibot din sa Manila area. 
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Malakas ang rock music na nanggagaling sa deck ng 
disc jockey sa party na ipina-organize ng may-ari ng 
Emerald Talents & Modeling Agency. Ninang ng DJ na 
si Nishii Kawamura ang may-ari. 

Ang kaibigang si Nishii ang nag-recommend 
kay Noelle bilang events organizer doon. Nakilala 
niya si Nishii sa isang party na in-organize niya five 
years ago sa Nevada.

Inikot ng mga mata niya ang kabuuan ng 
marangyang imperyo ng mga Emeraude. Mayaman 
at maimpluwensya ang angkang ito na nagmula 
sa Pampanga. Malaki ang mansyon na Modern 
Mediterranean ang style. May Olympic-size na 
swimming pool na may underwater blue lights. May 
stone bridge na nagkokonekta sa magkabilang panig 
ng pool. Malaki ang bridge at may gazebo iyon sa 
gitna kung saan siya nakatayo ngayon. 

Victorian England ang theme ng party. Para 
silang nasa authentic English ball kung saan anytime 
ay may itatanghal na debutante.

Napansin niyang papalapit si Nishii at ang ninang 
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nito na si Mrs. Anamaria Emeraude. Maganda pa 
rin ang ginang kahit nasa mid to late fifties na ito. 
Graceful pa rin ang kilos nito at hindi maikakaila na 
galing ito sa isang prominenteng pamilya.

“Hi, Noelle!” bati ng kaibigang DJ. 

Nginitian niya ito.

“Are you enjoying yourself? Siguro kaliwa’t 
kanan ang invitation sa iyo ng mga guwapong 
modelo at celebrities na present ngayon,” biro nito. 

Natawa lang siya sa sinabi nito. 

Ang assets lang niya ay ang height na five-eight 
at ang mahaba at tuwid na tuwid na buhok. Hindi na 
mabilang ang nag-alok sa kanya na maging endorser 
at modelo.

“Oh, Nishii, lalaki ka. Alam mo dapat na mahina 
ang appeal ko,” aniya.

“How could you say that, Hija?” sabad ng 
ninang nito. “I think you’re the most beautiful lady 
here tonight. I have a feeling that my son won’t let 
you escape easily.” The woman’s smile was genuine. 

Parang gustong mailang ni Noelle nang 
pasadahan nito ng tingin ang kabuuan niya, tila 
sinusuri ang kanyang kutis na alaga ng ina mula sa 
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pagkabata.

“Yes, my son should meet you. I like you at 
walang problema sa akin kung ikaw ang maging 
girlfriend niya.” Hopeful ang mga mata nito. 

Sana ay may magagawa siya para pagtakpan 
ang pamumula ng kanyang mga pisngi. 

“Nasaan na nga ba ang kinakapatid mo, Nishii? 
Kanina ko pa siya hindi nakikita,” anang ginang.

“Ninang, either wala pa siya o nambababae na 
iyon sa paligid. Living up to his playboy image, as 
usual,” sagot nito.

“Kailan kaya magtitino ang batang iyon? Aba, 
he’s not getting any younger. He’s already thirty-
two. Kailan kaya mangyayari na may ipakikilala 
siya sa amin ng daddy niya na girlfriend niya? Gusto 
kong magkaapo na,” reklamo ng matandang babae.  
“Ikaw, Hija, ilang taon ka na ba?” baling nito sa 
kanya.

“Twenty-six, Ma’am.”

“Just the right age for my son!”

—————

So beautiful, saad ng isip ni Maverick nang 
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mahuli ng tingin niya ang babae. 

Bakit ngayon lang niya ito nakita? Saang lungga 
ito nagtatago at ngayon lang sila nagkatagpo? From 
her looks, mukhang sanay ito sa klase ng sosyalan 
na madalas ipa-organize ng mommy niya. 

He could not help noticing her curves.

She’s so sexy, parang ang sarap hawakan... 

Kausap ng babaeng tinitingnan ang kanyang 
ina at kinakapatid. 

Even from afar, the girl felt… familiar. Parang 
nagkita na sila nito. Hindi niya lang maalala kung 
saan. She reminded him of that particular night in 
his hotel room. 

Kinapa niya ang bulsa ng pantalong suot. Mula 
nang araw na iyon ay hindi na niya inihiwalay ang 
kuwintas sa sarili. Lihim niyang hiling na muling 
makaharap ang may-ari niyon. Kapag nangyari iyon, 
may ihaharap na siya sa altar.

What about the oath that you’ll stay single for the 
rest of your life? 

He made his way through the partying crowd. 
At last, nasa harap na siya ng babaeng kanina pa 
ninanakawan ng tingin. Iba talaga ang hatak sa 
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kanya ng babaeng ito. Bigla ay parang nabahag ang 
buntot niya sa lakas ng kaba na nararamdaman.

Come on, Maverick, kailan ka pa naduwag 
pagdating sa babae? Puno ka ng kayabangan sa 
katawan. 

Well, that was true. Mayabang ang pagkakilala 
sa kanya ng iba. Iyon ang karakter na ipinapakita 
niya sa mga ito. Maybe he needed a little help from 
his mom or Nishii. 

He could not afford to make a bad impression 
on the lady.

—————

Parang binuhusan ng nagyeyelong tubig si 
Noelle nang makita ang lalaking kasama ni Mrs. 
Emeraude habang palapit sa kanyang kinatatayuan. 

Iyon ang lalaking laman ng kanyang panaginip 
gabi-gabi. Napahawak siya sa dibdib. Ang lakas ng 
tibok ng kanyang puso at para itong sasabog sa bilis. 

Tila nagpupumiglas iyon para makakawala at 
tumakbo papunta sa lalaki.

“Hija, this is my son. Hijo, she’s the lady who 
made this party a huge success. Meet Noelle Soledad.”
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Nakatingin nang mataman ang lalaki sa kanya. 

She saw him held out his hand. Tinanggap niya 
iyon. A jolt of electricity ran through her. Bigla ang 
ginawa niyang pagbawi sa kamay. 

Nakita niyang kumunot ang noo ng estranghero 
na may pangalan na ngayon. Naramdaman din kaya 
nito ang kuryenteng iyon?

“Nice to meet you, Noelle. You did a great job,” 
anito, tinutukoy ang party ng ina. “I’m Maverick 
Palacios.”

“Palacios?” nagtatakang tanong niya. Emeraude 
ang apelyido ng ina nito.

“Ah, yes, Hija. Palacios is my maiden name 
and Mav said he prefers it. Nasa modeling business 
siya,” paliwanag ng ina nito. “Paano? I’ll leave the 
two of you. Marami pa akong bisita na kailangang 
estimahin. Enjoy the party, Noelle. Maverick, you be 
a good boy, okay?” bilin nito.

“I’m always a good boy, Mom.”

Bumalik ang tingin nito sa kanya at pakiramdam 
niya ay sinusuri siya nito. 

Parang hindi siya nito natatandaan. Nagkaroon 
ba ito ng amnesia pagkatapos ng mainit na gabing 
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pinagsaluhan nila? Clearly, siya lang ang nakakaalala 
sa namagitan sa kanila. Para siyang baliw na umaasa 
na muling makita ito. 

Now, he’s here. Pero hindi pala siya nito 
natatandaan. Did he also forget how it felt when 
they made love? Baka hindi nito nagustuhan ang 
performance niya. 

Ano ang magagawa niya? She was a virgin until 
Maverick Palacios took her innocence that night. 
Wala siyang kaalam-alam sa pakikipag-one-night-
stand.

At lalong hindi niya alam kung bakit sa lahat ng 
nagpakita ng interes sa kanya ay tanging sa lalaking 
ito lamang siya bumigay.

Ano ba kasing meron sa iyo?

“You’re an events organizer, right?” tanong nito. 
Tumango siya. “I frequent parties, and I have reason 
to think that you’re not new in this business. Pero 
bakit ngayon lang tayo nagkita?”

“You’re right. I’m not new in this business. 
Pero sa Las Vegas talaga ako naka-base. Pangatlong 
beses pa lang akong nag-organize ng party dito sa 
Pilipinas. I did it for a friend’s godmother.”
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“A friend?” usisa nito.

“Nishii Kawamura. Iyong inaanak ng mommy 
mo. Gusto niya kasing mag-concentrate sa pagdi-DJ 
tonight,” paliwanag niya.

“Saan kayo nagkakilala ni Nishii?”

“Sa Nevada. Sa isang party na in-organize ko. 
Siya ang nag-host.”

Ang malas ko naman at nauna kang nakilala ni 
Nishii, ani Mav sa sarili.

“So, do you stay here in Pampanga?” 

“No. I’m in Camiguin most of the time. May 
business kaming magpipinsan doon. Have you heard 
of Amazon Solace?”

“You own Amazon Solace?”

“No,” mabilis niyang sabi. “My cousin does. 
Business partners lang kami n’ung isa kong pinsan.”

“P’wede bang magpunta doon kahit hindi muna 
ako mag-member?”

“Okay lang. I‘ll give you an exclusive pass on 
one condition.” May ideyang pumasok sa isip niya.

“And what is that?” tanong nito.
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“That you be the male image of Amazon Solace.”

 Saglit itong nag-isip. “Okay. Payag na ako. 
At kapag nagustuhan ko ang lugar, I’ll apply for 
membership.”

Tama ba ang narinig niya? Once na magustuhan 
ni Maverick ang services ng Solace ay magpapa-
member ito? Sigurado siyang masisiyahan ito roon. 
Ang hindi niya sigurado ay kung magagawa niyang 
pigilan ang makulit niyang puso na tila may balak 
magpabisto.

“Deal?” tanong niya, inilahad dito ang kamay.

“Deal.” Inabot nito iyon. “Sigurado akong 
maraming babae na magkakandarapang sundan 
ako d’un.” 

Mayabang! 

Baka may ipagyayabang ang ibig mong sabihin? 
kontra agad ng isip ni Noelle.

No, his nerve’s a turn-off. At hindi por que may 
nangyari na sa ’min ay excused na siya. 

Tahimik niyang pinagmasdan ang papalayong 
binata. He was a charmer. Sinalubong ito ng isang 
babae na halos bumitin na sa leeg nito. Nakaramdam 
siya ng pagkainis dahil may ibang pumupulupot sa 
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guwapong modelo. 

Ano ba ang ipinagsisintir mo diyan? Ni hindi nga 
nag-register sa utak niya kung sino ka.

Nagtapon siyang muli ng tingin sa lalaki. He 
was wearing a white cotton shirt na tinernuhan ng 
leather jacket at black maong pants and sneakers. 
Hindi nakapagtataka na maraming babae ang 
nahuhumaling dito. 

Ayon kay Nishii, hindi kailanman kinailangang 
manligaw ni Maverick. Base sa pag-uusap nila 
kanina, palagay niya ay hindi naman ito ganoon 
kayabang. 

—————

Nagising si Noelle dahil sa pagyugyog sa kanya 
ng pinsang si Danie. Pakiramdam niya ay kulang pa 
ang tulog niya. Ala-una na ng umaga siya nakarating 
sa hacienda. Sa halip na tumuloy sa sariling 
accommodation sa Chalet Astoria ay dumerecho 
siya sa ancestral house nila na ngayon ay bahay na 
ni Reian. 

Ang alam niya ay umuwi si Danie sa Mexico 
dahil nagkasakit ang mama nito. Nakabalik na pala 
ang pinsan.



More Than One Night - Kriss Dela Roca
“Kumusta ang event?” bungad nito.

Nag-unat siya at tinitigan ang pinsan na naka-
executive attire gaya ng dati.

“Ilan ba ang damit mo na ganyan ang tabas, 
ha?” tanong niya. 

Danie just smiled.

“Huwag mong ibahin ang usapan, Mei Noelle. 
Bakit hanggang ngayon ay nakahilata ka pa diyan? 
Aba, may mga papeles na naghihintay sa iyo sa 
opisina mo.”

“Di ba kararating mo lang galing Mexico? Wala 
ka bang jet lag?” 

“Anong jet lag ang pinagsasabi mo? Noelle, I 
arrived here two days ago at gan’un katagal ka nang 
tulog. Akala ko nga ay patay ka na.”

“What? Forty-eight hours!”

“Yep. As in two days straight.”

Naihilamos niya ang kamay sa mukha. Hindi 
siya makapaniwala na ganoon kapagod ang katawan 
niya matapos ang sunud-sunod na proyekto sa labas.

“Tatlong events ang inayos ko. Kaya halos three 
days din akong walang tulog. Tapos may mga mga 
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promotional ads din akong ginawa para sa club. At 
hindi ko mahagilap ang may-ari nitong hacienda 
para makatulong man lang sa mga naiwan mong 
trabaho.”

“Hayaan mo na si Reian. Bata pa iyon,” anito. 

“Siya kaya ang may pakana ng Amazon Solace. 
Dapat hands-on siya dito sa club. This is her project, 
her dream. ’Tapos ay hahayaan lang niya sa atin?”

“Noelle magpasalamat na lang tayo at hindi 
araw-araw ang tantrums niya ngayon kung hindi ay 
baka gumuho na nang tuluyan itong lugar na ito,” 
rason ng dalaga.

Bakit ba lagi nitong ipinagtatanggol si Reian? 

“She’s a good accountant. I wonder kung ganito 
rin siya magtrabaho sa London,” aniya.

“One of these days, mag-ma-mature din siya. 
Makakahanap din ng katapat iyan. Kaya kung ako 
sa iyo ay bumangon ka na at baka abutan ka pa n’un 
dito. Mauuna na ako sa opisina at may meeting pa 
ako.”

“Sige, susunod na ako. Dadaan lang ako sa 
Astoria to get my things.” Tuluyan nang nawala ang 
antok niya pero ramdam pa rin niya ang pagod. 
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Mabuti na lang at wala siyang ibang appointments 
ngayon sa labas ng club.
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“Ano’ng masama kung makipag-date ka kay Mav? 
You must admit, he’s handsome,” ani Noelle.

Hindi niya maunawaan kung bakit ayaw ni 
Danie sa lalaki. At lalong hindi niya maunawaan 
ang sarili kung bakit inilalakad niya ang modelo sa 
pinsan.

“Can you hear yourself, Mei Noelle? Mayabang 
siya, iyon ang problema. Simula nang maging 
member ang model na iyan dito ay wala na siyang 
ginawa kundi buhatin ang upuan niya. Bakit ba kasi 
in-invite mo pa siya dito?” iritadong sagot nito.

Hindi siya makasagot. Alam niya ang tunay na 
dahilan bagaman hindi niya makakayang aminin 
iyon. Isa pa, si Maverick ang nag-imbita sa sarili 
nito. Naglapat lang siya ng kondisyon.

Siguradong sermon ang aabutin niya sa 
kanyang ina kapag nalaman ni Danie. Dahil tiyak na 
magsusumbong ang pinsan. Kaya kahit nasasaktan 
siya, hindi niya rin gustong pigilan ang attraction ni 
Mav para sa pinsan niya.

May comment ang lalaki na hindi niya 
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malimutan. Parehong-pareho raw sila ni Danie.

Really?

No. Maganda si Danie. Kaya nga ito ang gusto 
ni Mav.

Ilang buwan na siyang kinukulit ng binata na 
nais nitong maka-date ang kanyang pinsan. 

Natanggap na rin niya na talagang hindi siya 
naaalala nito.

“Kailangan ko nang umalis. I have a meeting 
with a sheikh.” Tumayo na siya upang lumabas ng 
office ng pinsan.

“Kailangan ba talagang ngayon ka umalis?” 

“Danie, he’s a potential client. Malaki ang 
maitutulong niya kapag nag-invest siya sa atin. He 
can help us promote Amazon Solace even in the 
Sahara. Malay mo, makapag-branch out pa tayo.”

“Okay. Pero hanggang kailan ka mawawala?” 

“Mga one week siguro ako sa Manila.” Bago pa 
siya nakahakbang ay bumukas ang pinto ng opisina 
at pumasok doon si Reian. 

Their cousin’s face was radiantly glowing. 
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“Danie, I know just what to do about Rendezvous 

Forest,” bulalas nito.

Kung tutuusin ay wala silang magagawa ni 
Danie anuman ang ipasya ni Reian. After all, dito 
ipinamana ang buong Hacienda de Soledad. Pero 
ibang usapan ang secluded forest sa likod ng 
ancestral house. Ayaw ni Danie na buksan iyon sa 
mga members at guests ng club. Tanging selected 
guests at silang mga Soledad lang ang makakapasok 
doon. 

Ngayon ay hysterical na si Reian dahil ayaw 
itong pakinggan ni Danie.

Kung siya ang tatanungin, ayaw rin niyang 
maging public ang bahaging iyon ng hacienda. 
Hindi rin niya alam ang motibo ni Jet Andrada, ang 
ex-boyfriend ni Danie. Batid niya na kinausap nito si 
Reian tungkol sa project na iyon.

Reian walked out of the office. Danie was trying 
to calm herself. Nakaharap ito sa glass window kung 
saan tanaw ang kagubatan. Sa kanilang tatlo, siya 
ang pinaka-levelheaded. 

“Sleep on it, Danie. Hindi niya hahayaang masira 
ang Rendezvous Forest. Hindi niya iyon pababayaan.” 
Saglit siyang tumingin sa pinsan na hindi man lang 
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nagsalita bago tuluyang lumabas ng opisina nito.

—————

Noelle saw Maverick approaching her cousin 
Danie sa loob ng diner. Ang totoo ay nagulat siya na 
makita roon ang pinsan dahil sa pagkakaalam niya 
ay walang VIP na darating nang araw na iyon. Siguro 
ay pumayag na rin ang pinsan niya na makipag-date 
sa guwapong modelo.

Bakit ang sakit?

Ang hawak niyang facial tissue ply sa isang 
kamay ay tila confetti na siguro kapag binitawan 
niya. Malamang ay nagkapira-piraso na iyon dahil 
sa kanyang pagngingitngit. Selos na selos siya.

Hindi ba ikaw ang mapilit na mag-date sila? 
Bakit ka nagseselos d’yan?

Napansin niyang lumapad ang ngiti ni Danie 
nang tumingin ito sa pintuan ng diner. Sinundan 
niya ang tingin nito at sa gawi ng entrance ay may 
kapapasok lang na masama ang tingin sa dalawa. 
Kung hindi siya nagkakamali ay ito si Jet Andrada. 
Nakalabas na siya ng diner at patungo na sa Chalet 
Astoria nang may kumabig sa kanyang braso.

“Saan ka pupunta?” kaswal na tanong ni 
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Maverick.

“Sa chalet ko. Bakit?”

“Puwedeng ihatid ka?” 

Hindi niya alam kung ano ang iisipin sa inaasal 
nito. On the rebound ba ito dahil may ka-date na iba 
si Danie?

“Tinatawag kita kanina nang makita kitang 
palabas ng diner, pero hindi mo ako pinansin.” 
Hindi maintindihan ng binata kung bakit nais nitong 
magpaliwanag sa nakitang eksena ni Noelle.

“Sorry, hindi kita narinig. May iba akong 
iniisip,” pagsisinungaling niya habang patuloy ang 
paglalakad. 

Medyo binilisan niya ang paghakbang dahil 
ayaw niya itong magkaroon ng opportunity na 
magkuwento tungkol sa naunsyaming date nito sa 
pinsan niya. Dadagdagan lang nito ang sakit na 
nararamdaman niya.

Bakit? In love ka sa kanya?

“May event ka ba sa Sabado?” tanong nito.

“Wala. Bakit?”

“May family dinner kasi kami on Saturday and 
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I want you to be there.” Kung nagulat si Noelle ay 
mas nagulat ang lalaki sa sinabi. 

Wala itong balak na imbitahin si Noelle sa family 
dinner na iyon. Hindi nito alam kung bakit nais nito 
na naroon ang dalaga. Shouldn’t he bring home the 
girl that he wanted as his girlfriend? 

Si Danie iyon. But his heart was protesting. Si 
Noelle ang isinisigaw niyon. Inviting Noelle felt… 
right.

Nabingi si Noelle sa narinig. Mav was inviting 
her to dinner with his family?

“Bakit ako?” tanging naitanong niya.

“I don’t know. Maybe because I feel at ease with 
you. Pakiramdam ko ikaw ang tamang tao na dalhin 
sa intimate family affair na ’yun.” He smiled at her. 

At hindi na nakahindi si Noelle.

—————

Noelle was wearing a spaghetti-strapped 
midnight blue dress na umaabot lamang sa ibabaw 
ng kanyang mga tuhod. It had a low neckline kaya 
kita roon ang maganda niyang cleavage. Na-enhance 
din ng damit ang kinis ng kanyang mga balikat. 
Lumitaw ang kurba ng kanyang katawan dahil sa 
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damit na dinisenyo ni Sharie King para lamang sa 
kanya. Si Sharie ang main fashion designer nila sa 
Amazon Solace.

Naka-heels siya kaya lalong naging kapansin-
pansin ang kanyang magandang height. Hinayaan 
niyang nakalugay ang mahabang buhok. Isang 
maliit na pearl hairpin ang tanging adorno niyon. 
Her makeup was light and natural. Tanging ang 
bracelet na regalo ng abuelo ang suot niyang alahas. 

She was a sight to behold and Maverick felt a 
lump in his throat upon noticing her. Hindi ito halos 
makahinga at parang naengkanto sa pagkakatitig sa 
dalaga. She could make his hormones go wild. He 
couldn’t tear his gaze off the beautiful lady who was 
making her way toward him.

Huminga nang malalim si Noelle, dama niya ang 
init ng pagkakatingin ni Mav. Sana lang ay magawa 
niyang makalapit dito nang hindi natatapilok o 
nadadapa dahil kanina pa nangangatog ang mga 
tuhod niya sa sobrang kaba. She also prayed na 
mairaos ang buong dinner nang hindi siya nasasamid. 

When she reached him, he smiled at her. Isang 
pang ngiti nito sa kanya at baka tuluyan na siyang 
mabuwal. His laconic smiles had always managed 
to send her senses reeling.



More Than One Night - Kriss Dela Roca
Ang guwapo talaga niya.

—————

Maverick tried to be the perfect gentleman that 
night. Inalis niya ang lahat ng pagkukunwari nang 
gabing iyon. He focused on her.

Dahil natatangi para sa kanya si Noelle. Ewan 
niya kung bakit pero komportable siya kapag kapiling 
ang dalaga. When a slow love song started to fill the 
air, he asked her to dance.

She shyly accepted. Namumula ang pisngi nito 
habang kasayaw niya. Hinapit niya ang baywang 
nito palapit sa kanya, parang ayaw na niya itong 
pakawalan. Alam niyang hindi sanay si Noelle sa 
ibinibigay niyang atensyon. Pero masaya siya at 
alam niyang ganoon din ang nadarama nito nang 
mga oras na iyon.

After a while ay niyaya niya si Noelle na 
maglakad sa hardin. Malamig ang simoy ng hangin 
at maliwanag ang buwan. Napaka-romantic ng 
setting, lalo’t ang kasama niya ay isang special na 
tao.

Yes, Noelle was indeed very special to him.

Kulang na lang ay bantayan niya ang bawat 
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kilos nito. Naupo ito sa bench sa lilim ng isang 
puno. Nangangarap siya na sana ay humantong sa 
magandang pagtitinginan ang pagkakaibigan nila ng 
dalaga. Umupo siya sa tabi nito at walang pasabing 
kinabig ang batok nito, pinaglapat ang kanilang 
mga labi. 

Kung nabigla ito sa ginawa niya ay nabigla rin 
siya. But his lips lingered on hers long enough. Halos 
panawan sila ng hininga. He looked at her, then at 
her lips. 

Her taste was familiar. Parang nahalikan na 
niya ang mga labi nito. Ngunit saan? Sa panaginip? 
Because he was sure that he had never kissed Noelle 
while in full control of his faculties. 

He felt lost. Ang mga labi nito ang siyang 
hinahanap-hanap niya. Kalasa ng halik nito ang 
halik ng estranghera na nakasiping niya sa kanyang 
hotel room. Muli niyang tinitigan ang may pagka-
singkit nitong mga mata na ngayon ay namimilog 
dahil sa pagkabigla.

“Mav…” usal nito.

“I’m sorry. I didn’t mean to…” Nalilito siya. 

No, hindi si Noelle ang babaeng matagal na 
niyang hinahanap. Hindi nga ba? Puwede niya 
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sigurong subukan. Kung magtatanong ito tungkol sa 
kuwintas, then… Aalamin lang niya ang reaksyon 
nito.

“You know what? You remind me of a girl I 
knew once,” umpisa niya. “We shared a special night 
together pero the next day ay nagising ako na wala 
na siya sa tabi ko.” 

Nagdadalawang-isip si Noelle kung aaminin na 
siya ang babaeng tinutukoy nito. Pero sa dami ng 
babae ni Maverick, mahirap mag-assume. Sumigid 
ang kaba sa dibdib niya. Her grip tightened around 
the strap of her shoulder bag. May bumara sa 
lalamunan niya. Parang hindi siya makahinga.

“But everytime I try to remember her face, 
nada. Ayaw makipag-cooperate ng utak ko. Kaya 
hanggang ngayon, wala akong ideya kung paano ko 
siya makikilala, unless…”

So, talagang hindi siya naaalala ng binata. 
Kahit alam na niyang normal lang dito ang bagay 
na espesyal para sa kanya, nasasaktan pa rin siya 
na mapatunayan iyon. Kung may kaunti man lang 
iyong katuturan para rito, disin sana’y may ideya na 
ito kung sino siya.

Just keep it to yourself, Noelle. Para hindi ka 
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masaktan. Para tuloy nauunawaan niya si Danie na 
ang solusyon lagi ay takasan ang mga ng problemang 
puso nito.

“Parang pareho ang buhok n’yo ng—”

“Come on, Mav, you shouldn’t be telling me 
these things. Mabuti pa ay bumalik na tayo sa loob 
at baka hinahanap na tayo ng parents mo.”

—————

Hindi maintindihan ni Maverick ang sarili. He 
was attracted to Noelle. Sigurado na siya sa bagay 
na iyon ngayon. Sa bawat sandaling nakakasama 
niya ito ay nababawasan ang nararamdaman niya sa 
seryoso nitong pinsan na si Danie. Kung hindi siya 
nagkakamali ay matagal na iyong naglaho. Parang 
ginagamit pa niyang dahilan ang panliligaw kay 
Danie para mapalapit kay Noelle.

Kasama mo lang siya palagi kaya ganyan. Behave, 
Maverick Palacios. Baka masaktan mo siya.

Nang maihatid niya si Noelle sa kuwartong 
nakalaan para rito ay pumasok na rin siya sa sariling 
silid para magpahinga. Ngunit ilang oras na ang 
nakalipas ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok.

Putik naman. 
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Kung kailan niya kailangang gumising nang 

maaga ay saka pa siya hindi makatulog agad. Gusto 
niyang ihatid si Noelle pabalik sa Sagay. Bumangon 
siya at binuksan ang drawer sa bedside table. Kinuha 
niya mula roon ang isang velvet box at binuksan 
iyon. Kinuha niya mula sa bulsa ang kuwintas at 
muling isinilid iyon sa box. Tinitigan niyang muli 
ang diamond necklace na naiwan ng misteryosang 
dalaga na nakaniig niya.

Bakit mo ako pinahihirapan ng ganito? Where 
the hell are you?

Pero tila nababawasan na rin ang attraction niya 
para sa estranghera. Kuryosidad na lamang siguro 
ang dahilan at nais pa niyang makita ito at makilala. 
Lahat ng pagkaakit niya ay tila nasalin lahat kay 
Noelle. 

And once again, he was making love to the 
beautiful stranger who owned the exquisite necklace. 

She was wearing the diamond necklace. He heard 
her moan and that made him ache for her more. She 
smelled so nice, so familiar. He kneaded her breasts 
and suckled on the tips alternately. His heart was 
hammering inside him as he felt the hot need to possess 
her.
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Without any warning, he nudged her legs, she 

wrapped her thighs around his hips, and buried his 
throbbing manhood deep inside her until it reached 
her core. He heard her scream wildly. Mabilis ang 
galaw niya sa ibabaw ng dalaga. She tried to match 
his every thrust. 

They both felt the impending climax. Mas binilisan 
niya ng pagkilos until she reached her peak. He followed 
soon enough. His limp body slammed on top of hers. 
Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanilang mga 
puso at ang paghingal nila. He had never felt so good 
and satisfied after making love. At tanging sa babaeng 
ito lamang niya naramdaman iyon. Ayaw na niyang 
pakawalan pa ang estranghera.

Nais niyang makita ang mukha nito. It was a 
dream, that same old fantasy that kept replaying in 
his mind whenever he hit the bed. Nangangamba siya 
na baka tulad ng mga naunang pagkakataon ay hindi 
na naman niya maaninag ang mukha ng dalaga. 

Hinaplos ng kanyang mga labi ang kuwintas nito 
at naglakas-loob siyang iangat ang mga mata upang 
masilayan ang babae. 

Napabalikwas si Maverick mula sa pagkakatulog. 
Para siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig. 
Naglaho na ang panaginip niya.
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No shit! 

Kay Noelle ang mukhang nakita niya.


