
The One - Lora Leigh

Samuels Creek, Texas

Nakatayo si Brenna Laine sa sulok habang 
nagaganap ang isang birthday party, hawak niya ang 
isang baso ng champagne at pinapanood ang mga 
nasa dance floor nang may kaunting inggit.

Lumalalim na ang gabi kung kaya karamihan sa 
mga bisita ay medyo lasing na, wala nang ingat sa 
kilos at maharot pa.

Maraming kulay peach at puting mga ilaw na 
tumatama sa mga pareha sa dance floor. Pinapusyaw 
ang liwanag ng lamp lights, at senswal at mabagal 
ang musika. Tumitindi ang sexual tension sa hangin 
habang gumagabi; sumasabay iyon sa musika patungo 
sa mga katawang mabagal na gumagalaw.

Kumikinang ang tubig ng pool dahil sa mga ilaw, 
maging ang hardin na nakapalibot dito. Bahagi iyon 
ng natural landscaping, kasama ng malalaki at patag 
na mga bato sa gilid ng pool.

Ang tunog ng tubig, ang sensual na dagundong 

Prologue



The One - Lora Leigh
ng musika at ang init ng gabi ay nagsaliw upang 
bumuo ng lugal na tila ginawa para sa pagniniig, 
pawis at makamundong mga ungol. 

Pinanood iyon ni Brenna… well, higit doon, 
pinanood niya ang isang pareha. Ang matangkad at 
matatag na anyo ng lalaki, mapanganib at tila natural 
na arogante. Bumubukal ang kumpiyansa sa bawat 
himaymay ng katawan nito, sa parehong paraan 
na binabalot ito ng di-nakikitang aura ng lakas at 
kapangyarihan.

Ang babaeng hawak nito ay napakaganda, bagay 
na bagay sa guwapong lalaki.

Mas maitim nang kaunti ang buhok ng babae 
sa buhok ng kapareha nito, hanggang batok iyon at 
ikinuwadro ng malambot at makintab na bob-style 
ang mukha nito. Ang mga mata nito ay nakatitig sa 
kapareha, at base sa mukha ng babae, kita ni Brenna 
ang intensyon nitong madala ang lalaki sa kama nito.

Naikuyom niya ang mga daliri ng isang kamay, 
habang napupuno ng galit ang dibdib. Labing-tatlong 
taon na niyang pinapanood ang lalaki iyon. Minahal 
na niya ito sa maraming kaparaanan mula pa noong 
araw na nakilala niya ito noong sampung taong 
gulang siya.
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Pinangarap niyang makasayaw ito, makulong 

sa mga braso ng binata, at kada taon, pinapanood 
niya itong makipagsayawan sa ibang babae. Habang 
lumalamlam ang mga ilaw, nagsimulang lumalim ang 
gabi at nag-umpisang bumulong ang musika tungkol 
sa pagtatalik at init. Naroon siya palagi sa parehong 
lugar at nanonood, year after year, habang ito ay 
nakikipagsayaw sa iba.

Bawat taon, nagiging mas mahirap iyon sa kanya, 
mas masakit. At bawat taon—

“Kailan ka ba kikilos, Bren?” tanong ni Poppa 
Jason mula sa likuran niya; hindi niya narinig ang 
tunog ng electronic wheelchair nito dahil sa musika.

Pigil ang sariling kagatin ang pang-ibabang labi, 
humarap siya sa matanda. Hindi niya gustong makita 
nito mula sa gesture na iyon ang nerbyos niya.

Bawat taon ay nangyayari iyon. Pinapanood niya 
ang parehong eksena sa bawat taon. At bawat taon, 
batid niya ang katotohanang ang babaeng kasayaw 
nito ay makakasama rin nito sa kama. At bawat taon, 
patindi rin nang patindi ang sakit na nararamdaman 
niya sa kanyang puso.

“Ano ba’ng sinasabi mo, Poppa Jason?” maang-
maangan niya; mahusay siya roon.
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Iyon nga lang, hindi ganoon kadaling goyoin ang 

matanda, at dahil sa katotohanang ito ang nag-alaga 
sa kanya mula noong sampung taong gulang pa lang 
siya, gamay na nito ang pagbasa ng mga emosyon at 
kasinungalingan na dumaraan sa mukha niya.

Walang amusement sa ngiti ng matanda. Ang 
nasa mukha nito ay ang kalungkutan at karunungan.

“Ah now, baby girl, alam mong hindi mo ako 
basta maloloko.” Iginalaw nito ang isang daliri na tila 
ba nanenermon, habang magkasalubong ang kulay 
abo nang mga kilay nito. “Nakikita ko sa mga mata 
mo na nasasaktan ka, Bren.”

Napayuko siya, sapat lamang para makita si Jase, 
ang anak nito na nakangiti habang pinakikinggan ang 
kung anumang ibinubulong ng kasayaw nito.

Hindi na niya kayang magtagal pa roon. Hindi 
niya kayang manatili roon habang inaangkin nito ang 
babaeng iyon. Baka bigla siyang maging bayolente 
kung makita niya ang nasisiyahan nitong ngiti bukas 
ng umaga.

“Ah, Poppa Jason, hindi pa naman gan’un kalala.” 
Bumuntong-hininga siya habang iniipit sa likod ng 
tainga ang hibla ng buhok.

Hindi na niya kayang manood pa.
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Si Miriam Dallas—ang personal assistant na in-

employ ni Jase noon lang isang taon—ay tila may 
kampanya kung paano nito aakitin at makukuha 
ang binata papasok sa kuwarto nito, mula pa noong 
matanggap ito sa trabahong iyon.

Parang nakikini-kinita ni Brenna ang babae na 
pinapantasya ang tungkol sa engagement rings at 
wedding gowns.

Pinagtiim niya ang mga ngipin dahil sa pagkainis 
sa kaisipang iyon. 

“In love ka na sa kanya noon pa,” nananadyang 
pahayag ni Poppa Jason. “Malapit ka sa kanya, Bren, 
at iyon ang lamang mo sa babaeng kasayaw niya. 
Miriam doesn’t stand a chance, Sweetheart, kung 
chance ang talagang habol niya.”

Ipinagkibit-balikat na lang niya iyon. Panay 
talaga ang komento ni Poppa Jason patungkol sa 
assistant ni Jase.

“Little sister ang tingin niya sa akin,” sa wakas 
ay nasabi niya. “Sa kabila ng lahat ng gawin ko para 
makita niya ako bilang isang babae.”

Hindi niya kapatid si Jase. Kahit kailan, hindi niya 
ito tiningnan bilang kuya. Mula pa noong teenager 
siya, tila nasa ilalim na siya ng hipnotismo nito. 
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Pinuno nito ang mga panaginip niya, at pinahirapan 
siya ng matinding pagkaakit dito na kaybilis lumago 
noon… na ngayon ay isang mapait at mainit na kirot 
sa kanyang loob.

“Alam niyang hindi kayo magkapatid,” imporma 
ni Poppa Jason, malumanay ang boses. “’Wag mong 
lokohin ang sarili mo. Sumugod ka d’un sa dance 
floor at bitbitin mo na siya. Hindi ka niyan hihintayin 
habang-buhay. May mga lalaki talagang matigas ang 
ulo at kailangang pakitaan ng motibo, di gaya ng iba.”

At si Jase na yata ang may pinakamatigas na 
bungo sa lahat ng lalaki na nakilala niya.

Gusto niyang mapatawa. “Lalaki dapat ang mag-
hunting—”

“’Wag mong lokohin ang sarili mo,” ulit nito. 
“Mga babae ang palaging nagha-hunting. May 
nangangaso nang hayagan.” Iminuwestra nito ang 
babaeng kasayaw ni Jase. “At may mga babaeng mas 
subtle kung bumiktima ng masisila.” Ibinalik nito ang 
tingin sa kanya. “Pero mag-iingat ka, baka hindi ka 
ganoon kagaling.”

Subtle? Kung lalapit siya sa parehang nagsasayaw, 
baka ipahiya niya lang si Jase at ang sarili kung 
kailanganin niyang manikluhod pa para lang hawakan 
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siya ng binata. Iyon ang ideya niya ng subtle. And it 
would destroy her kung itaboy siya nito, o di kaya 
ay kaawaan.

“Mamamatay ako pag tinanggihan niya ako,” 
malungkot na saad niya. “I’m sorry, Poppa Jason, 
hindi ko kayang gawin ’yan. Uuwi na lang ako. Hindi 
ko na kayang magtagal dito, at manood hanggang 
sa dalhin niya ang babaeng iyan sa kuwarto niya.”

Ni hindi man lang niya nabigyan ang binata ng 
regalo para sa birthday nito.

Sinubukan niya. Naroon siya kanina sa opisina 
ng lalaki, nakahanda nang kuhanin iyon mula sa 
purse niya, nang pumasok si Miriam doon. Hanggang 
ngayon ay nasa bag pa rin niya ang regalo, nasa 
kuwarto niya.

“Kailangan ko nang umalis, Poppa Jason.” 
Yumuko siya at binigyan ito ng marahang halik sa 
noo. “I love you, pero hindi ko gustong tumigil dito 
ngayong gabi. Not tonight.”

Mababaliw siya. Baka bigla na lang niyang 
pasukin si Jase sa kuwarto nito at sabunutan ang 
Miriam na iyon. Isang taon nang may balak na 
masama ang sinungaling na bruhang iyon. At sa 
ikinikilos ng dalawa, mukhang makukuha na ng 
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babae ang bagay na matagal na nitong inaasam-asam.

Hindi iyon nakikita ni Poppa Jason, maging ni 
Jase, at kung minsan iniisip ni Brenna kung selos 
lang ba ang dahilan kaya niya napapansin ang di-
kagandahang pag-uugali empleyada nito. Dahil ang 
totoo, wala siyang nagustuhan sinuman sa mga 
babaeng nai-date o naikama ni Jase. Palagi siyang 
may nakikitang mali sa bawat isa sa mga ito, dahilan 
para tumanggi siyang makipaglapit sa naturang mga 
babae.

Mabilis na kumilos si Brenna sa gilid ng silid 
hanggang sa makarating siya sa pinto ng ballroom 
na bahagyang nakabukas. Sumingit siya sa siwang at 
mabilis na tinungo ang hagdanan. Kaunti lang naman 
ang kailangan niyang iempake at sa tantya niya, nasa 
daan na siya isang oras mula ngayon at patungong 
airport. Pabalik sa maliit na apartment niya sa New 
York kung saan siya nagkokolehiyo.

Ang matanda na ang nag-aruga sa kanya mula 
noong mamayapa ang kanyang ina noong nag-sixteen 
siya. Hindi siya nito pinilit na magtungo sa tatay niya 
na ayaw naman sa kanya at sa pamilya ng mommy 
niya. Isa pa, interesado lang ang ama sa perang 
matatanggap nito kapalit ng pag-aalaga sa kanya.

Hinayaan siya ni Poppa Jason na manatili sa 
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rancho; ibinili ng kotse, ng mga damit, at binayaran 
ang renta niya sa college apartment basta mananatiling 
matataas ang mga grades niya.

Binigyan siya nito ng monthly allowance, at 
itinuring na bahagi ng pamilya.

As far as he was concerned, kapamilya siya nito 
at madalas nitong inuulit iyon sa kanya, na para bang 
natatakot itong malimutan niya iyon.

Itinuring man siyang kapamilya, hindi pa rin siya 
kadugo ng mga ito, naisip niya habang ina-unlock 
ang pinto ng silid niya at humahakbang papasok sa 
kuwarto.

Nag-cascade ang lace mula sa canopy na gawa 
sa kahoy na nakapalibot sa kanyang kama. Ang 
malambot, antigo at ivory na kulay niyon ay nagbigay 
ng ringal sa malapad na kama. Maraming oras ang 
inilagi niya roon habang nagpapantasya tungkol kay 
Jase.

Tila galing sa isang romantic fantasy book ang 
silid na iyon. Tumatapon ang lace mula sa wood 
canopy; ang makapal na silk and lace duvet na 
nakapatong sa comforter ay may mga bulaklaking 
disenyo.

May malalaki at malalambot na unang nakaayos 
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sa headboard. Kumilos siya sa ibaba ng kama at 
napabuntong-hingang nahiga roon.

Pagod na siya. Halos dalawang linggo ang ginugol 
niya sa paghahanda para sa birthday party ni Jase, at 
sa paninigurong hindi makikialam si Miriam doon.

Pero hindi lang isang beses pumapel ang babae. 
Ang mas nakakainis pa, may merit ang mga ideya 
nito. Ang merit na iyon ang nagtulak kay Brenna para 
gamitin ang mga ideya nito kahit pa kabaligtaran ang 
gusto niyang gawin sa mga iyon.

Kinapa niya ang bedside table, at pinindot ang 
switch ng maliit na lampara roon. Pinuno ng dim 
light ang kuwarto.

Napatingkad ng ilaw ang silver na sinulid sa itim 
na evening gown na suot niya. Gawa iyon sa silk at 
lace; napaka-delicate ng dress niya, malambot at 
feminine talaga. Binili niya iyon na si Jase ang nasa 
isip.

Ang silk slip sa ilalim niyon ay tila ulap ang 
pakiramdam sa balat niya, pakiramdam niya ay 
babaeng-babae siya, sexy, habang ang four-inch heels 
niya ay tama lang para bumagay ang taas niya sa 
height ni Jase.

Kung inaya man lang sana siya nitong isayaw. 
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Pero hindi nito ginawa iyon. Noong mamili ito ng 
dance partner, si Miriam ang pinili nito.

Isang mahinang katok sa pinto ang nagpalipad 
ng tingin niya sa panel na noon ay bahagyang 
nakabukas.

“Bren, baby girl, okay ka lang ba?”

Umakyat yata ang puso niya sa kanyang 
lalamunan at nanikip ang mga muscles doon dahil 
sa excitement nang pumasok si Jase sa silid.

Ang mga mata nito ay halos kulay itim. Halos 
kasing-itim ng makapal at tuwid nitong buhok, may 
mga hiblang nakabagsak sa kuwelyo ng jacket na suot 
nito. Nag-frame din iyon sa mukha nito, bumagay sa 
mataas na cheekbones at sa maiitim na mga matang 
napaliligiran ng makakapal na pilik.

Marahan siyang bumangon paupo habang ang 
lalaki ay nagkalad palapit sa kanya. Pakiramdam niya 
ay nagkulang sa oxygen ang paligid nang kumilos ito 
at naupo sa gilid ng kama niya.

“You okay, baby girl?” Mababa ang boses nito 
nang yukuin siya at inunat ang braso pahalang sa 
mga hita niya.

Tila galing iyon sa isang panaginip. Pumasok si 
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Jase sa kuwarto niya, lumapit at inunat ang braso 
pahalang sa katawan niya. Pero sa pantasya niya, 
hindi ito nakaupo lang sa tabi niya. Dinaganan siya 
nito, ibinaba ang ulo at sinakop ng mga labi ang 
bibig niya.

“Bren?” May concern na sa boses nito.

“I’m fine.” Pinilit niyang huminga kahit mabigat 
ang dibdib niya habang gumagapang na sa buong 
katawan niya ang excitement.

God, she wanted him. She ached for him. 
Ramdam niya ang init nitong pumapalibot na sa 
kanya.

“S’abi ni Dad, masama raw ang pakiramdam mo,” 
anitong itinaas ang isang libreng kamay para iipit ang 
makulit na hibla ng kulot niyang buhok patungo sa 
likod ng kanyang tainga. “Ano’ng problema?”

Mahal niya ang binata.

Mamatay siya kung wala ito sa buhay niya.

She was aching for him so brutally, na pakiramdam 
niya ay pinagpupunit-punit ang puso niya.

“Happy birthday, Jase,” bulong niya.

Hindi na niya kayang maghintay.
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Tatanggihan siya nito. Alam niyang iyon ang 

gagawin ng binata pero hindi na niya kayang pigilan 
ang damdamin. Hindi na niya kayang pigilan ang tila 
gutom na naghihimagsik sa kalooban niya.

Itinaas niya ang isang kamay patungo sa leeg 
nito at itinulak ang sarili palapit dito.

Hindi ito gumalaw.

Nagtama ang mga mata nila at nagsimula siyang 
manginig sa takot at pangangailangan. Idinikit 
niya ang mga labi sa mga labi nito. Parang sabay 
na kumalat sa katawan niya ang apoy at yelo nang 
maramdaman niya ang lambot ng mga labi nito, 
nagdudulot sa kanya ng pangangailangan sa kabuuan 
niya na halos hindi na niya kayang tiisin.

Isang impit na iyak ang kumawala sa bibig niya 
nang bigla nitong dinaklot ang braso niya. Noong 
una, inisip niyang itutulak siya nito o kaya ay ihahagis 
pabalik sa kama. Hindi niya inasahang hahawakan 
siya nito at gagalaw ang mga labi nito.

Bigla siyang tumapang. Tila may nabuksang 
pinto na  hindi niya napaghandaan. Sa pag-awang 
ng mga labi nito laban sa kanya, hinayaan niyang 
sumilip ang kanyang dila upang tikman ito. Isang 
tikim lang.
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Kaytagal na niyang pinangarap ito. Isang halik 

lang, iyon ang sinabi niya sa sarili. Sinabi niya sa 
sarili na magiging sapat na iyon sa kanya. Pipilitin 
niyang maging sapat iyon, kahit gaano man kabilis 
ang halik na iyon.

Hanggang sa idiin siya nito sa sarili. Hawak 
siya nito sa braso, umarko ang leeg niya dahil sa 
puwersa ng pananabik na nasa halik na noon pa man 
ay pinangarap na niya. Isang halik na nagdulot ng 
mala-kuryenteng pakiramdam sa kabuuan niya nang 
lumampas sa mga labi niya ang dila ng binata. He 
tasted her as she tasted him, at nagpasiklab iyon sa 
umaagos na mga sensasyong dumagsa sa lahat ng 
pandama niya.

Init at dumadaluyong na pananabik. Para iyong 
bugso ng init na tumatagos sa bawat himaymay ng 
kanyang katawan. Bumuhos sa kanya ang kaligayahan, 
pinalibutan siya. Umikot iyon sa kanya gaya ng mga 
bisig nito, hinihila siya papalapit sa init ng katawan 
nito habang patuloy na gumagalaw ang labi nito sa 
kanya. Itinulak siya nito sa kama at pumaibabaw sa 
kanya. Itinaas niya ang kamay sa likod nito.

Dumiin ang mga palad niya sa likod ng binata 
at naramdaman niya ang bawat galaw ng mga 
kalamnan nito roon at ang init ng katawan nito. 
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Patuloy na sinalakay ng mga labi nito at dila ang bibig 
niya, taglay ang di mapigil na pagnanasa na lalong 
nagpawala at tumupok sa kontrol niya sa sariling 
pangangailangan.

Bumaon ang mga kuko niya sa likod nito nang 
maramdaman niya ang isang kamay ng binata sa 
tuhod niya, nakadaklot sa palda niya, hinihila iyon 
pataas sa mga hita niya. Natagpuan ng mga daliri 
nito ang tela ng kanyang underwear at kumilos para 
pumailalim doon.

Tila bagyo iyon ng pagnanasa. Nagngalit iyon sa 
pagitan nila, dahil sa kanila.

Bumuka ang mga hita niya. Isang iyak ang 
kumawalam sa lalamunan niya nang tuluyan siya 
nitong hawakan, at natapuan ang pruweba ng 
kanyang pangangailangan.

Isang angil ang kumawala sa lalamunan ni 
Jase nang iwan nito ang bibig niya. Bumaba sa 
panga niya ang mga bibig nito, pababa sa leeg niya 
at doon nagpakasasa. Sa pagitan ng kanyang mga 
hita, gumalaw ang mga daliri nito at gumalaw ang 
balakang niya upang salubungin ito.

“Jase. Oh, God, yes. Please yes.” Namilipit siya 
sa ilalim nito habang natipon ang mga sensasyon sa 
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paligid niya. Paisa-isa iyong dumaluhong hanggang 
sa nagpatung-patong ang kasiyahan sa dibdib niya 
at hindi na niya gustong kumawala sa mga iyon. 
Wala siyang balak na labanan ang mga tanikalang 
pumalibot sa kanyang puso at nagkulong sa kanya sa 
mga damdaming hindi kailanman madudurog, kahit 
hindi ganoon katibay ang puso niya.

Gayunpaman, nang kumilos ang lalaki, hindi 
iyon upang tuluyan siyang angkinin. Hindi iyon para 
tanggalin ang mga damit na nakaharang sa kanila. 
It wasn’t to possess her completely.

Bago pa niya naintindihan kung ano ang 
nangyari, nakatayo na ang binata mula sa kama at 
gulat na nakatitig sa kanya. Matiim ang mga mata 
nito dahil sa pangangailangan at matinding galit. 
Sandaling nagkuyom ang mga kamay ng lalaki sa 
tagiliran nito, bago isinuklay ang isa sa nagulong 
buhok.

“Jase?” bulong niya, batid ang kahulugan ng 
ginawi nitong iyon.

Tapos na ito. Wala itong intensyong angkinin 
siya. Somehow, may pakiramdam siyang hindi nito 
intensyon na ang isang simpleng halik ay umabot sa 
ganoon. At hindi lang ito basta nagulat, dismayado 
ito sa nangyari. Nasusuka.
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“God, Bren, I’m sorry.”

Ramdam niyang papatak na ang luha niya. 
Kita niya ang pagsisisi sa mukha ng binata, habang 
mabagal siyang kumikilos para maupo at ayusin ang 
palda ng suot niyang bestida. Itinuon niya ang tingin 
doon upang hindi makita ang expression ng lalaki 
o ang hindi mabilang na emosyon doon na walang 
kinalaman sa pagnanasa sa kanya.

“Nakainom ako….” Huminto ito bago pa natapos 
ang sasabihin.

Umiling si Bren. Please, God, no excuses. Hindi 
niya kakayaning marinig ang mga iyon.

“Hindi ito dapat nangyari,” sa wakas ay saad nito. 
Magaspang ang boses nito; tigib iyon ng pagnanasa 
kanina pero ngayon ay malamig at walang emosyon. 
“Hindi na ’yun dapat maulit.”

“Siyempre hindi na,” bulong niya habang 
bumabangon.

Mabigat ang katawan niya. Masakit ang kanyang 
ulo hanggang paa, tila encore iyon ng pagluluksa sa 
kaluluwa niya.

“Bren, hindi ko sinasadyang gawin iyon.”

“Pero sinadya ko.”
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Tumingala siya at nakita niya kung paano 

natunaw ang yelo sa ekspresyon ng lalaki bago 
muling rumehistro roon ang pagkagulat. “Ano’ng 
sinabi mo?”

“S’abi ko, sinadya ko ’yung mangyari,” amin 
niya sa paos na tinig dahil sa luhang hindi niya 
pinayagang bumagsak. “Nagsasawa na akong maging 
tagamasid lang mula sa labas, Jase. Napapagod na 
akong manood kung sinong babae ang dadalhin mo 
sa kuwarto mo, kung sinuman ang flavor of the month 
mo. At pagod na akong maghangad sa lalaking hindi 
naman ako nakikita.”

Kung mukhang shocked ito kanina, wari ay 
pinalakol ang anyo nito ngayon. Nakatitig lamang ito 
sa kanya habang ang ekspresyon ay muling naging 
mala-yelo.

“Kapatid kita,” anito.

Pakiramdam niya ay sinaksak siya nito ng patalim 
sa dibdib, derecho sa puso niya, at saka iyon pinihit. 

Kinailangan niyang pigilan ang luha, kinailangang 
pigilan ang paghulagpos ng isang pangarap niya sa 
loob ng napakaraming taon.

“No,” bulong ni Brenna. “Hindi tayo magkapatid. 
Pero hindi na kita guguluhin ulit.”



The One - Lora Leigh
Hindi na siya nag-abalang magpalit ng damit. 

Suot pa rin ang evening gown, nilapitan niya ang 
bag niyang nasa paanan ng kama, inabot ang isang 
nakabalot na kahon mula roon bago humarap sa 
binata. Ipinatong niya ang regalo sa kamang nasa 
pagitan nila.

“Happy birthday, Jase.” Humangos siya mula sa 
kuwarto; naghahalo ang galit at sakit sa loob.

Gusto niyang iabot dito ang regalo niya nang 
personal, pero hindi na siya nag-abala pa. Baka ibato 
lang nito iyon pabalik sa mukha niya.

Nagtrabaho siya nang part-time sa loob nang 
ilang buwan para sa regalong iyon… itinabi ang bawat 
sentimong kaya niya mula sa kanyang allowance. 
Para lang mabili ang isa sa kakaunting mga bagay 
na hindi nito bibilhin para sa sarili.

Iniwan ni Brenna ang bahay na iyon, 
determinadong makalayo at mahanap ang sapat na 
panahon at distansya para malimutan ang sakit na 
nararamdaman.

Kung posible iyon.

May bahagi niyang naniniwala na hindi iyon 
mangyayari.
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Mahal niya si Jase. At iyon yata ang pinakamalaking 

pagkakamaling nagawa niya sa buhay niya.

—————

Nang sumara ang pinto sa likod ng dalaga, 
humakbang si Jase patungo sa hagdanan, hawak ang 
regalo sa isang kamay habang ang mga daliri ng isa 
ay nakakuyom dahil sa maitim at brutal na emosyong 
hindi niya alam kung ano ang pangalan.

Isang singsing. Ibinili siya ni Brenna ng isang 
silver and turquoise band, gawa mismo ng isa sa mga 
paborito niyang artists. Orihinal iyon, walang katulad 
at personally signed pa. Wala na iyon noong balikan 
niya sa tindahan ilang linggo na ang nakakaraan, at 
ngayon alam na niya ang dahilan kung bakit.

Binuksan niya ang palad at tinitigan ang singsing. 
Ano ang gagawin niya ngayon?
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One Year Later…

Tahimik na nakaupo si Brenna, mag-isa sa hangar 
ng isang maliit at pribadong landing strip. Wala ring 
kibo ang piloto sa flight na iyon mula sa New York. 
Ayon dito, inupahan ito para ilipad siya patungong 
Samuels Creek, isang maliit na bayan sa Texas, at 
hindi para i-entertain siya sa kabuuan ng biyahe nila.

Naisip niya, marahil ay close friend ito ng 
stepbrother niyang si Jase. Aaminin niya, hindi naging 
maganda ang relasyon nila ng huli sa nakalipas na 
siyam na buwan. At maraming tao ang may alam 
ng tungkol sa katotohanang iyon. Sa paano mang 
paraan—bagaman, hindi nagmula sa kanila ni Jase, 
kahit pa siya ang inaakusahan—kumalat ang balita 
ukol sa rason ng naging conflict sa pagitan nila.

Hindi rin natuwa ang mga nakaalam kung ano 
ang terms sa last will and testament ni Poppa Jason. 
Maging iyong alam niyang nag-iisip na dapat ay iwan 
na lang niya ang bahagi niya sa rancho na ipinamana 
sa kanya ng stepfather at sa halip ay mawala na lang 
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sa buhay ni Jase.

Pero hindi niya puwedeng gawin iyon—kahit 
pa gustuhin niya. May mga pagkakataong hiniling 
niyang sana ay kaya nga niya iyong gawin. May mga 
oras na baka nagawa na niya iyon kung posible lang. 

Ngunit may mga kondisyon ang habilin na hindi 
alam ni Jase o ng mga kaibigan nito. Mga kondisyon 
na kahit sa kanya ay hindi maliwanag.

Kung may isang bagay siyang natitiyak, iyon 
ang katotohanang ang taong nagmahal, nag-aruga 
at nagprotekta sa kanya mula noong mamatay ang 
kanyang ina, ay humiling ng isang bagay sa kanya. 
Humingi ito ng isang pabor at hindi nakayanan ng 
pagkatao niyang tanggihan ito sa kabila kalituhan 
niya ukol doon. Anuman ang mangyari, kahit gaano 
pa ang maging galit ni Jase, hindi niya puwedeng 
talikuran ang kasunduan nila ng matanda.

Bahagi ng proviso ang isang gag order na 
pumipigil sa kanyang sabihin sa binata ang tungkol 
sa kahit anong parte ng habilin na hindi nito alam. 
Terms na siniguro ng abogado ng stepfather na 
pipilitin nilang maisakatuparan dahil sa parehong 
rason kung bakit siya sumang-ayon: Pareho nilang 
mahal ang yumaong matanda.
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Mayroon ding mga implikasyon kapag sinabi 

niya kay Jase ang mga kondisyones sa habilin, pero 
hindi masyadong mahalaga ang mga iyon kumpara sa 
katotohanang hindi niya kayang humindi kay Poppa 
Jason kapalit ng lahat ng kabutihang ginawa nito. 
Ayon sa habilin, mawawala sa kanya ang bahagi niya 
sa rancho, na hindi naman ganoon kasama. Iyon nga 
lang, kailangan iyong ibenta imbis na ibalik kay Jase. 

Kasama rin sa implikasyon na kung sabihin nga 
ni Brenna sa binata ang tungkol doon, kailangan 
niyang ibalik lahat ng ginastos para sa kanyang 
college tuition, ang mga bayarin sa apartment at ang 
kotseng ibinigay sa kanya ni Poppa Jason bago ito 
namatay.

Kaya niyang i-handle ang lahat ng iyon. Ang 
hindi niya kakayanin ay ang kaisipang mawawala 
kay Jase ang rancho. Ikamamatay iyon ng binata, 
alam niya.

Hindi niya rin puwedeng isuko nang basta sa 
lalaki ang rancho sa loob ng isang taon. Bago siya 
magkaroon ng karapatang gawin iyon, kailangan 
muna niyang manatili sa rancho, sa main house 
kasama si Jase sa loob nang tatlong buwan. That 
meant no overnight shopping trips, no overnight 
parties. Ibig sabihin, titira siya sa isang bahay kasama 
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si Jase. Sa ilalim ng isang bubong. At haharapin niya 
ang galit at posibleng poot nito sa bawat araw sa loob 
ng mga buwang iyon.

May mga kinuha rin si Poppa Jason na ibang 
tao para siguruhing mangyayari ang nasa habilin 
nito. Siniguro ni Jason Samuels IV na hindi niya 
ito maloloko o ang abogadong inupahan nito para 
ipatupad iyon.

Iyon ang impormasyong ibinigay sa kanya 
bago pa man ang formal reading ng will kung saan 
nalaman ni Jase na napunta kay Brenna supposedly 
ang cuarenta porsyento ng rancho, mga ari-arian at 
holdings na buong buhay nitong pinaghirapan para 
manahin.

Napilitan siyang manahimik lang sa upuan 
niya habang ang lalaking minahal niya mula noong 
kabataan niya ay nakatingin sa kanya na para bang 
tinraydor niya ito. Ang maiitim at malalamig nitong 
mga mata ay kumikislap sa galit, at hindi iyon 
nagbago sa nakalipas na siyam na buwan mula noong 
will reading. 

Sa bawat pagkakataong nakikita niya ang binata, 
umaarte ito na para bang hindi siya nakikita. 

Puwera na lang pag ipinaaabot ang disgusto sa 
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kanya sa pamamagitan ng mga tingin nito.

Umaakto ito na para bang ang sa kanya ay 
sasandali at napakaimportanteng mga minuto 
ay hindi nangyari noong gabi ng birthday nito. 
Samantalang inaalala niya iyon bawat gabi sa mga 
panaginip niya, sa bawat araw. Ang pakiramdam ng 
halik nito, ng hawak nito, ang mainam na ligayang 
natagpuan niya nang unang beses niyang maabot ang 
langit sa mga bisig nito. Gayunpaman, ang nangyari 
ilang segundo pagkatapos niyon ang pilit niyang 
kinakalimutan.

Nalulungkot na napabuntong-hininga siya 
habang nakatitig pa rin sa hangar.

Hindi sa umaasa siya, pero wala man lang kahit 
silya roon para maupuan niya. Pag-aari ng kaibigan 
ni Jase ang hangar at ang landing strip. Isa umanong 
corporate CEO si Ron Harold, at nagmamay-ari ng 
lake house malapit sa Arrow S Ranch na pag-aari 
naman ng pamilya ni Jase sa maraming henerasyon.

Hindi kaya kinuha ng mga ito ang mga silya at 
itinago nang malaman ang tungkol sa pagdating 
niya?

Nasa tapat ng malapad at bukas na entrance ang 
bags niya, at halos mahurno ang balat niyon dahil sa 
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init ng araw. At siya rin. Malupit ang init ng araw sa 
hangar na iyon at iyon talaga ang normal na panahon 
kapag ganoong mga buwan. Hindi talaga Hulyo ang 
tamang buwan para magbilad sa Texas.

Namamawis na siya habang naghihintay, at 
nananakit na rin ang mga bukung-bukong niya 
dahil sa suot na heels. Lumapit siya sa kanyang mga 
bags, ipinaling ang isa patagilid at naupo roon. At 
least, may ibang gamit ang luggage niya bukod sa 
pagiging malaki para mapaglagyan ng majority ng 
mga pangangailangan niya para sa trip na iyon.

Tatlong buwan. Sa palagay ba niya ay kaya niyang 
tagalan ang galit ni Jase sa loob ng tatlong buwan? 
Sapat na panahon na ba iyon para masigurong 
maisusuko na niya ang rancho at talikuran na 
lang iyon? Tapusin ang lahat sa tanging pamilyang 
mayroon siya at sa lalaking mahal niya?

Siguro puwede niyang pasekretong sabihin dito 
ang tungkol sa will at makuha ang kooperasyon nito 
hanggang sa matapos ang deadline. Kaso naiinis 
siya sa lalaki. Hindi patas na tinatrato siya nitong 
estranghero, isang sampid, dahil lang binigyan siya 
ng maliit na bahagi ng rancho para masiguro ang 
kinabukasan niya.

Okay, so siguro hindi iyon ganoon kaliit.
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Malaki nga ang apatnapung porsyento; pero 

hindi naman makukuha ang forty percent ng kita sa 
tuwing gugustuhin niya.

Wala naman siyang tinanggap mula sa forty 
percent kundi iyong pangmatrikula niya at ang 
allowance na itinatabi ni Poppa Jason mula noong 
magkolehiyo siya.

Wala siyang makukuha hangga’t wala pa siyang 
treinta at hindi napapatunayan na kaya na niyang 
suportahan ang sarili. Saka lang siya makakatanggap 
ng panibagong allowance.  At hindi mangyayari na 
ang bahaging iyon ay maging actual money, dahil 
kailangan ng operating capital para magpatuloy 
ang operasyon ng rancho at ang katotohanang hindi 
ipamimigay ni Poppa Jason ang anumang parte ng 
property nito.

Sa huli, lumalabas na ang cuarenta porsyento 
na iyon ay basic security net lang. Sa final will, na 
tila sina Brenna at ang abogado lang ang nakaaalam, 
sa loob ng apat na taon ay magkakaroon ng huling 
pagbabasa ng testamento at doon pa lang magiging 
malinaw sa kanila ang lahat.

Sa paliwanag ng abogado, naroon sa final will ang 
mga dahilan ni Poppa Jason ukol sa mga kahilingan 
nito. Saka niyon susubukang ayusin ang anumang 



The One - Lora Leigh
problemang mabubuo sa pagitan nina Brenna at Jase 
dahil sa orihinal na will.

May pakiramdam siyang wala nang pag-aayos 
na kakailanganin pa. Nasira na niya ang relasyong 
iyon ilang buwan bago mamayapa ang matanda. Sa 
sobrang epektibo ng nagawa niyang destruction, sa 
iilang pagkakataong umuuwi siya sa rancho, siniguro 
ni Jace na bihira itong naroon.

Nakatira na siya sa rancho mula pa noong 
pinakasalan ng mama niya si Poppa Jason. Isang 
linggo bago ang sixth anniversary ng mga ito, namatay 
ang ina niyang si Lillian sa isang car accident. Isang 
lasing na driver ang nakabanggaan nito noon.

Inilibing ang mama niya sa Arrow S Ranch. 
Ipinuwesto ang marker nito sa kaparaanan na 
nasa pagitan si Jason Samuels IV ng dalawang 
pinakapaborito nitong babae—ang ina ni Jase at ang 
mama ni Brenna. The love of his youth and the love 
of his old age, minsan ay nasabi pa nito.

Gaya ng palagi nitong sinasabi, she was the 
daughter he had never had. Inalagaan siya nito, ini-
spoil, nakipagtawanan kasama niya. Itinuro nito sa 
kanya ang tungkol sa kasaysayan ng mga Samuels’ 
mula sa unang Jason Samuels, halos dalawandaang 
taon na ang nakararaan, na umano ay nakapag-
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asawa ng isang Cheyenne princess para siguruhin 
ang kapayapaan sa mga Native Americans, hanggang 
sa tatay nitong nakapangasawa ng isang anak ng 
isang English lord. Ang mana nito ang pinagmulan 
ng kasaganaan ng rancho.

Ilang henerasyon ng mga Samuels ang nagtrabaho 
sa rancho, sa lupa at sa batas para siguruhing 
mananatiling pribado at maunlad ang Arrow S. 
Isang negosyong may galamay sa iba’t ibang aspeto 
na madalas mapaisip si Brenna kung paano iyon 
nasusubaybayan lahat ni Jase.

Napabuntong-hiningang hinugot niya ang cell 
phone niya mula sa isang bulsa at muli ay tinawagan 
ang numero ng lalaki. Ilang beses na niya iyong 
ginawa mula pa kanina, matapos siyang dalhin dito 
ng piloto.

Nagtuloy lang uli iyon sa voice mail. Ibig sabihin 
lang niyon, nakapatay ang telepono nito. At bihirang-
bihirang mangyari iyon.

“Alam kong galit ka pa rin sa ’kin,” mahinahong 
sabi niya, “pero ilang oras na ako dito, Jase, at ang 
init-init. Please magpadala ka ng susundo sa ’kin.”

Nang mai-disconnect ang tawag, napatitig siya 
mula sa building patungo sa kahabaan ng daan at 
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ng landing strip. Umaangat ang heat waves mula sa 
aspalto at humihiwa sa mga dumi sa paligid nito. 
Pinagmukha niyong mala-oven ang lupa, sinisipsip 
ang moisture mula rito hanggang sa alikabok na 
lamang ang maiwan doon.

Papatanghali pa lamang at alam niyang tataas 
pa ang temperatura. Ang tag-init yatang iyon ang 
naitala na pinakamainit sa halos buong siglo, at ang 
suwerte lang talaga niyang naroon siya sa ilalim ng 
yerong gawa sa lata sa isang gusali, at Diyos lang ang 
nakakaalam kung gaano katagal pa siya roon.

Sawa na siyang ma-lechon nang buhay.

Hinubad niya ang suot na high heels.

Binuksan niya ang isang suitcase at kumuha ng 
isang pares ng cutoffs at isang camisole mula roon.

Walang katao-tao sa landing strip kaya hindi na 
siya nag-atubiling maghanap ng mas tagong lugar 
para magpalit. Isinuot niya muna ang cutoffs sa ilalim 
ng suot na palda bago hinubad ang huli. Saka niya 
sinunod ang sleeveless blouse na yari sa silk. Mabilis 
niyang sinuot ang tank top. Minabuti na rin niyang 
hubarin na ang suot na bra. Hinila niya iyon mula sa 
leegan at sleeve ng suot na top.

Mas komportable na ang suot niya ngayon, 



The One - Lora Leigh
gayundin ang flat strappy sandals.
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Napabuntong-hiningang hinila ni Brenna ang telepono 
niya mula sa purse niya at muling tumawag. Iyon na 
ang last chance niya para makakuha ng maghahatid 
sa kanya sa rancho. Kung hindi sasagutin ni Stacey 
ang tawag niya, patay siya.

“Bren, nas’an ka?” sagot ng best friend niya 
mula pa noong grade school.  Feminine ang boses 
nito at masayahin ang tunog. “’Kala ko bukas ka pa 
dadating?”

“Akala ko din.” Sumimangot siya. “Kaso tumawag 
’yung sundo ko kagabi at sinabing aalis siya nang 
maaga ngayon. Puwede akong sumabay sa kanya o 
ako ang bahala sa sasakyan ko.”

Hindi sa ayaw niyang sumakay sa commercial 
plane, kaya lang alam niyang ayaw na ayaw ni Jase 
nang nagda-drive nang mula rancho hanggang 
Houston. Ito ang nag-arrange ng private flight na 
iyon, pero heto at hinayaan lang siya nitong ma-
stranded. 

“Ay, mukhang ang mabait nga nating si Noah 
ang nakasabay mo,” natatawang pahayag ni Stacey; 
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alam nito ang tungkol sa tanyag na kasungitan ng 
nabanggit na piloto. Empleyado si Noah ng tiyahin 
ni Stacey, kaya alam ng dalaga kung gaano ka-
temperamental ang lalaki. “So, paano ka binati ni 
Jase?”

Si Stacey ang nag-iisang tao sa mundo na may 
alam ng nangyari noong gabi ng birthday ni Jase. At 
hindi niya sana iyon sasabihin dito kung hindi lang 
siya nahirapang kumuha ng flight papuntang New 
York nang gabing iyon at ilang milya lang ang layo ng 
apartment ni Stacey mula airport sa Houston. Kung 
nagkataong wala ito noon sa apartment, makakapag-
stay pa rin siya roon dahil alam niya kung nasaan 
ang susi ng pinto niyon. Pero naroon ang babae, 
kaya matapos nilang itumba ang isang bote ng wine 
at kaunting encouragement, inilabas na ni Brenna 
lahat ng laman ng dibdib niya.

“Hindi siya nagpakita,” buntong-hininga niya.

Katahimikan mula sa kabilang linya. “Ano’ng ibig 
mong sabihin?” sa wakas ay marahang tanong nito, 
na tila ba may nadiskubre itong kung ano na hindi 
nito mapaniwalaan.

“Stacey, ’andito ako sa hangar ng uncle mo at 
hindi sinasagot ni Jase ang phone niya. Napupunta 
lang parati sa voicemail. Puwede mo kaya akong 
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sunduin?”

“Nagbibiro ka?” Napuno ng dahas ang boses 
ng best friend niya. “Hindi ganyan kalupit si Noah, 
Bren.”

“Hindi ko alam kung si Noah o si Jase,” aniya. 
“Baka hindi alam ni Noah na walang pupunta rito 
para sumundo sa akin. Ang alam ko lang ay mainit 
pa dito kaysa sa impiyerno, wala akong masilungan 
at napapagod na talaga ako, Stacey. Ilang oras na 
ako dito at wala man lang kahit isang bote ng tubig 
sa impiyernong ito.”

Natahimik sila pareho. Dama niya ang concern 
at galit ng kaibigan mula sa kabilang linya.

Gaya ni Stacey, hindi makapaniwala si Brenna 
na ganoon kasama si Noah; pero sa isang banda, sa 
kung paanong paraan, may nagplano nito, at hindi 
siya natutuwa.

“Ako na’ng bahala,” pangako ng kaibigan sa 
wakas. “Hintay lang at mamaya’y nasa bahay ka na 
at nakalatag sa tabi ng pool.”

Natapos ang tawag at naiwan si Brenna na 
umiiling. May ugali ang kaibigan na basta na lang 
tinatapos ang tawag nang walang paalam.



The One - Lora Leigh
Ayaw ni Stacey nang nakikipag-usap sa phone 

habang nagmamaneho. Kahit pa Bluetooth-enabled 
ang earphone nito, hindi tiwala ang babae na gawin 
iyon. Mahina ito sa coordination at kumbinsidong 
makakaaksidente kung magsasalita ito habang 
nagmamaneho.

Ito ang isa sa pinakamatatalinong babaeng 
nakilala ni Brenna, ngunit may habit ito na magbigay 
ng sobrang atensyon sa mga usapan, at hindi masyado 
sa kung ano ang nangyayari sa paligid.

At least malapit na itong dumating, naisip niya. 
Wala pang kalahating oras ay siguradong naroon na 
siya sa isa sa mga kumportableng sasakyan ng tiyuhin 
ni Stacey, at patungo na sa rancho.

Kung paanong nanatiling kaibigan niya si Stacey 
sa nakalipas na siyam na buwan ay hindi pa niya 
alam. Ang tito nitong si James Mayer ay tumangging 
kausapin siya maliban kung sobrang kailangan na 
talaga. Madalas ngang pagtalunan ng magtiyuhin 
ang tungkol sa pagkakaibigan nila ng dalaga. Ang 
tingin ng uncle nito sa kanya ay isang oportunista 
na mababa ang lipad.

Hindi naman sa importante ang opinyon nito o 
gusto niyang maangkin ang rancho, ginagawa lang 
niya kung ano ang gusto ni Poppa Jason na gawin 



The One - Lora Leigh
niya. Ang bukod tanging bagay na hiniling nito sa 
kanya ay maliit na kapalit ng maraming taong inaruga 
siya nito at binigyan ng buhay na masaya at secure.

Siniguro nito sa sulat na iniwan nito sa kanya 
kasama ng will, na pinoprotektahan lang nito ang 
anak. At siya, si Brenna, ay tutulungan ang matanda 
na bantayan ang kinabukasan ni Jase. Personally, 
sa tingin niya, kaya naman ng binatang gawin 
iyon mag-isa. Wala itong puso, walang kahinaan. 
Mahirap saktan ang isang taong ganoon kabigat ang 
proteksyong laan sa sarili.

Nasaktan siya sa kaisipang hindi siya hinintay 
ni Jase. Ang ideyang sinadya nitong iwan siya at 
hayaang mabulok sa hangar ang lalong nagpangitngit 
sa kanya. Wala na siyang pakialam na masyadong 
barumbado ang pakitungo nito sa kanya ngayon, 
samantalang ganoon na lang kung ingatan siya nito 
noon. Matapos ang ilang taong minahal niya ito.

Pinadala siya nito kaagad sa New York at sa 
kolehiyo matapos ang reading ng will ng ama nito. 
Ang mga pagbisi-bisita niya, gaya ng isinasaad sa 
habilin, ay hindi nito maluwag na tinanggap. Hindi 
siya nito iniwan pero patuloy ang pagtingin nito 
nang masama sa kanya, na tila ba nahuli siya nitong 
ninanakaw ang family silver or something.
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Sa bawat dalawang buwan, required siyang 

manatili kahit isang linggo lang sa rancho, bukod 
pa sa tatlong buwan kung magdesisyon siyang isuko 
iyon kay Jase.

Parusa iyon sa school schedule niya. Dahil doon, 
hindi niya nakuha ang pangarap niyang trabaho nang 
tag-araw na iyon. At nag-uumpisa na siyang mairita. 
Kinailangan niyang kumuha ng mas mabigat na class 
load para ma-accommodate ang huling linggong 
iyon, at ang nakalipas na anim na linggo ay humaba 
pa dahil sa three-month stay na hiningi ni Poppa 
Jason para maisuko na ang rancho sa unang taon ng 
kamatayan ng matanda.

Tatlong buwan lang at puwede na niyang 
ibigay kay Jase ang rancho, pangako niya sa sarili. 
Pagkatapos siguro, mahaharap na niya ang buhay 
niya. Halata naman kasing ayaw ni Jase na makisingit 
pa siya sa buhay nito.

Pinapatay siya ng kaalamang iyon sa kalaliman ng 
gabi, at tumatagos ang sakit na dala niyon. Dinudurog 
siya ng lungkot na dala ng pagkaalam na ayaw na 
nitong magkaroon ng kahit anong kaugnayan sa 
kanya. Ang pinakamaliit na maaari nitong gawin ay 
kalimutan ang kahinaang ipinakita niya noong gabing 
iyon. Hindi kailangan na kalabanin siya nito nang 
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buong-buo. Hindi naman niya ito pinupuwersang 
sirain ang marriage vow nito, o anuman.

Napatayo siya nang marinig ang tunog ng 
paparating na sasakyan. Itinulak niya ang luggage sa 
mas magandang puwesto at idinikit doon ang dalawa 
pang extra bags na dala niya. Nakatayo siya sa harap 
ng mga iyon habang naghihintay, nang mamataan 
niya ang behikulong paparating.

Bumilis ang tibok ng puso niya pagkakita sa itim 
na SUV na mabilis na dumaan sa harap ng hangar at 
kagyat na huminto. Halos sumigaw ang mga gulong. 
Bumukas ang back door niyon at habang papalabas 
ang driver mula sa harap, bumaba si Jase mula sa 
likod, may naiiritang simangot sa mukha.

“Tinawagan ka ni Stacey?” Galit na tiningnan 
niya ito, naiinis dahil parang pinagtaksilan siya ng 
kaibigan.

“Tumawag siya sa bahay, na puwedeng ikaw 
ang gumawa,” imporma nito habang ang driver ay 
pinagdadampot na ang mga gamit niya.

Nakatayo ito sa harap niya, nasa balakang ang 
mga kamay, at masungit ang expression sa mukha. 
Ang dark brown at halos itiman nang mga mata nito 
na napapaligiran ng makakapal na pilik ay halos 
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tumunaw sa kanya.

Tinunaw niyon ang kanyang puso, ang kanyang 
katawan… definitely melted her thighs. Nagsimulang 
manghina ang mga tuhod niya at gumapang ang init 
sa gulugod niya hanggang sa punuin niyon ang buo 
niyang katawan. 

Mukha itong salbahe. Salbahe ang kaguwapuhan, 
salbahe ang kaseksihan, pagkadominante at 
kapangyarihan.

Dammit, naiinis talaga siya kapag nangyayari 
ang ganito.

Hindi niya inasahan si Jase. Nagdesisyon na 
siyang tawagan si Stacey kaya nga hinubad na niya 
ang bra niya. Naninindig ngayon ang tuktok ng dibdib 
niya at bumabakat sa malambot na cotton ng suot 
niyang kamiseta.

And that melting thing? She was suddenly 
slick and wet, ang bugso ng dumadaloy na init ay 
nagpatinding lalo sa sensasyong nadarama niya 
kanina.

“Tumawag ako sa main house pagbaba pa lang ng 
eroplano, pero hindi mo sinagot,” sabi niya, nagtagis 
ang mga bagang dahil sa effort niyang ilabas ang mga 
salita sa mga labi niya at ilipat ang atensyon mula sa 
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reaksyon ng katawan niya. “Walang sumagot.”

May gumuhit na linya sa noo nito dahil sa 
pagkakasimangot. “Aalamin ko kung bakit,” pangako 
nito saka tumalikod pabalik sa SUV. “Umalis na tayo, 
I don’t have all day.”

Sumunod siya sa likuran nito, tinanggap ang 
pag-akay nito papalulan sa sasakyan bago naupo sa 
maluwang na upuan sa kabila upang makaupo ito 
sa tabi niya.

“Gaano katagal ka nang naghihintay d’un?” 
tanong nito pagkasara ng pinto.

Tumitig si Brenna sa madilim na salaming 
naghihiwalay sa driver at passenger areas. “Mula pa 
kaninang seven thirty ng umaga, noong ibinaba ako 
d’un ni Noah.”

“Bukas pa dapat ng umaga ang alis ni Noah sa 
New York, ah.” Halos angil na ang tunog ng boses 
nito ngayon. “Paano ka ba napapasok sa ganitong 
gusot, Brenna?”

Sa tono nito para bang iniisip nitong kasalanan 
niya na naiwan siyang stranded sa gitna ng kawalan, 
habang hinihintay itong sunduin siya.

“Well, tumawag siya kagabi at s’abi, may change 
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of plans daw.” Ibinaling niya ang ulo at galit na 
tinitigan ito nang masama. “Tumatawag ako sa cell 
phone mo mula pa kanina, at hindi mo sinasagot ang 
tawag ko. Kung hindi mo in-ignore ang mga tawag 
ko, hindi ako mapupunta sa sitwasyong ito. Tama 
ba, Jase?”

“Hindi ko inignora ang mga tawag mo,” sagot 
nito, sa lalo pang pumapaos na tinig. “Wala akong 
natanggap.”

Tahimik na tinitigan niya ito sa loob ng ilang 
segundo, hindi alam kung ano ang sasabihin.

“Nasa ’yo pa ba ang cell phone mo?” untag niya.

Lumalim ang pagsimangot nito. “Yes.” It was a 
tight, hard sound.

“Gumagana pa?”

“Si Miriam ang sumasagot ng mga tawag para 
sa ’kin kapag nasa meetings ako,” sa wakas ay amin 
nito. “Wala siyang nabanggit na tumawag ka.”

Si Miriam Dallas, ang personal assistant ng 
binata.

Slinky, sexy, black-haired Miriam.

Itinikom ni Brenna ang mga labi at tahimik na 
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tumango saka ibinaling ang ulo at tumitig sa labas ng 
bintana, pinapanood ang mga tanawing nadaraanan 
nila.

“Tatanungin ko siya tungkol sa mga tawag mo.” 
May ugat ng defensiveness sa boses nito.

Nagkibit-balikat lang siya na para bang hindi 
na iyon importante. But it did matter. Ilang oras 
siyang nagtiis sa hangar habang panay ang tawag 
dito. Kinailangan pang tawagan niya si Stacey para 
mapuntahan siya ng binata. Hindi tatangkain ni 
Miriam na balewalain ang mga tawag ni Stacey. Sa 
malapit lang nakatira ang kaibigan niya at madalas 
nitong nakikita si Jase kaya hindi iyon uubra. Isa pa, 
kilala ng P.A. ang best friend niya. Kung hindi nito 
sasagutin ang tawag ng huli, siguradong susugod ito 
sa rancho at magwawala dahil doon.

Ang ikinalilito ni Brenna ay kung bakit hindi 
naisip ni Miriam na tatawagan niya si Stacey. 
Magkaibigan na sila ng huli mula pa noong ten years 
old sila. Paano naisip ng personal assistant ng lalaki 
na gagana ang ganoong plano para pigilan si Jase na 
malaman na naroon siya?

Walang duda, may logical na paliwanag si Miriam 
para sa ginawa nitong iyon. Palagi naman. Master 
manipulator ito at parating nagagawang takasan ang 
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anumang laro o kalokohang simulan nito.

Ipinagtataka niyang hindi iyon nakikita ni Jase 
sa babae. Sa halip, ipinagtatanggol nito si Miriam sa 
bawat pagkakataon.

“Kung tumawag ka…”

“Walang ‘kung’, Jase,” balik niya; inihalukipkip 
ang mga braso sa tapat ng dibdib. “I did call. At alam 
’yun ng kung sinumang may hawak ng phone mo. 
And according to you, si Miriam ’yun.”

“You’ve never liked Miriam—”

“Oh, give me a break,” asik niya, buwisit na 
hinarap ito. “Ayaw sa akin ni Miriam at pareho nating 
alam ’yun. ’Wag mo akong baligtarin, Jase.”

Nagtiim ang mga bagang nito, naningkit ang 
maiitim na mga mata. “Hindi ko alam ang tungkol 
diyan,” mahinahong sabi nito. “Iba ang sinasabi niya.”

“Then by all means, kay Miriam ka maniwala at 
huwag sa ’kin.” Halos hindi niya makayanan ang sakit 
na naramdaman. “Kilala mo siya buong buhay niya, 
tama ba, Jase? Halos sa inyo siya lumaki.” Napuno 
ng hinanakit ang boses niya. “Sumunud-sunod siya sa 
’yo na parang tuta, at inidolo ka buong buhay niya. 
Hindi ba, Jase? Oh hell yes, sa kanya ka maniwala 
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kahit dalawang taon mo pa lang siyang kakilala. 
Maniwala ka sa kanya, kasi I’m sure malalaman mo 
kung nagsisinungaling siya, di ba?”

Dalawang taon pa lang nagtatrabaho si Miriam 
Dallas para kay Jase. Si Brenna iyong nagmahal 
sa binata mula noon pa, ang walang kakayanang 
magsinungaling dito. At siya itong tumatanggap ng 
lahat ng disgusto at poot ng halos lahat ng kakilala 
nila sa nakalipas na siyam na buwan, dahil sa isang 
bagay na hiniling ng ama nito sa kanya. To help 
protect him from whatever Poppa Jason thought he 
needed protection from.

Kinailangan niyang labanan ang pagluha. 
Kinailangan niyang iiwas ang tingin sa katabi. 
Kinailangan niyang takpan ang mga labi para pigilan 
ang pag-alpas ng hikbi, pero walang nakapigil sa 
isang butil ng luhang naglandas sa pisngi niya.

“Nagbago ka na,” mahinang saad nito. “Hindi na 
ikaw ang dating si Brenna.”

“Tama,” bulong niya, nanginginig ang mga labi. 
Masyadong malalim ang sakit sa puso niya at wala 
nang saysay upang itanggi pa iyon. Nilingon niya 
ito. “Lumaki na ako, di ba, Jase? Mula sa pagiging 
maliit na bata, ako rin ang babaeng umidolo sa iyo, 
at dahil d’un kaya tumatakas ang tapang mo. Kaya 
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gusto mong magalit sa akin at kinuha mo ang unang 
available na excuse, di ba? Dahil ayaw mong mag-
expect ang taong iyon na pahahalagahan mo rin siya.” 
Isang hindi nakontrol na hikbi ang umalpas mula sa 
dibdib niya. “Pero hindi ba sobra naman yata iyon?”

Inalis niya muli ang tingin dito. Ipinikit niya ang 
mga mata at nagpanggap na nakatitig sa landscape 
sa labas ng bintana. Iyon ang tanging magagawa niya 
para hawakan ang lahat ng itinagong galit at sakit na 
gustung-gusto nang makawala mula sa dibdib niya.

Hindi na halos siya makahinga. Pakiramdam niya 
ay hindi siya makahinga. Nasasaktan siya. Nasasaktan 
siya mula sa kaloob-looban niya. Naroon na ang sakit 
na iyon sa loob ng siyam na buwan; humahagupit 
sa kanya hanggang sa ang kirot niyon ay hindi na 
mapawi.

Ito ang lalaking pinagkumparahan niya ng lahat 
ng lalaking nakilala niya.

Ito ang rason kung bakit virgin pa rin siya 
hanggang ngayon.

At wala nang halaga ang lahat ng iyon. Tatlong 
buwan lang at aalis na siya. Tatlong buwan, at 
habang-buhay na itong mawawala sa buhay niya.
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Hahayaan ba niyang manatili ang dalaga sa kuwarto 
nito at umiyak mag-isa?

Sa lahat ng mga taong nakatira si Brenna sa 
Arrow S, hindi niya ito hinayaang umiyak nang mag-
isa. Mula noong dalhin ng kanyang ama ang pinong 
batang may strawberry blonde na buhok, at ang 
tahimik nitong ina sa rancho, hindi na napigilan ni 
Jase ang protective instinct na lumago sa loob niya 
para sa bata.

Eighteen lang siya noon. Hindi niya gusto ng 
isang ina o kapatid. Derechahang sinabi sa kanya 
ng ama na hindi niya kapatid si Brenna. Anak ito ng 
babaeng pinakasalan ng tatay niya, iyon lang. Ang 
kailangan daw nito sa kanya ay ang siguruhing walang 
anuman sa rancho o saan man na makapananakit sa 
bata—lalaki man o babae.

Mas tumimo iyon sa kanya.

Napatitig siya sa hagdanan sa labas ng 
kanyang opisina. Itinapak niya ang isang paa sa 
pinakamababang baytang at nagsimulang umakyat. 

“Jase, dumating na ’yung hinihintay mong fax at 
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’yung buyer sa Dallas ay nasa telepono kung gusto 
mong kausapin. Mukhang nakumbinsi ko naman siya 
na mas mahal sa presyong binigay mo ang worth 
n’ung bull na binebenta mo.”

May edge ng tagumpay sa boses ni Miriam, at 
napasimangot si Jase.

Humingi siya ng masyadong mataas na halaga 
para sa toro dahil hindi niya gustong ibenta iyon. 
Gayunpaman, ayaw niyang galitin ang buyer. 

Hell, malamang naintindihan ni Miriam ang 
sitwasyon.

Mabagal na pumihit siya at tinitigan ang babae 
nang ilang sandali.

Ang kulay uwak, maiksi, at malambot na buhok 
nito ay ginupit sa paraang nagbigay rito ng attractive 
‘choppy’ look. Sa asul na mga mata nito at maputing 
kutis, maganda ang babae. Isa rin itong kaibigan; na 
nagpahirap sa kanya para intindihin ang nangyari sa 
pagitan nila ni Brenna two years ago.

“Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na tumawag 
si Brenna?”

Hindi niya tinanong kung tumawag ba si Brenna. 
Alam niyang tumawag talaga ang dalaga.
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Gaya ng sinabi nito kanina sa kotse, kilala niya ito 

buong buhay nito. Alam niya kapag nagsisinungaling 
ito, kung may itinatago at alam din niya kung paano 
ito huhulihin sakaling ginagamit nito ang feminine 
wiles sa kanya. She’d been flirting with him since she 
was ten, at sa nakalipas na maraming taon, sa bawat 
pagkakataong nakikita niya ito ay nagre-react ang 
katawan niya.

Sa kabilang banda, wala siyang nararamdamang 
pagnanasa para kay Miriam, at alam niyang hindi 
naman siya nito tinrato nang higit sa ginagawa nito 
sa iba nitong mga kaibigan.

Tumitig ang babae sa kanya na may tila 
nasorpresang ekspresyon sa mukha. Hindi siya naloko 
niyon.

“Binabalaan na kita ngayon pa, ang trabaho 
mo ang kapalit ng pagsisinungaling sa ’kin.” Ang 
paghahanap ng bagong assistant ay hindi niya 
gustong pakitunguhan sa panahong ito at hindi rin 
niya nais na mawalan ng isang kaibigan. Pero hindi 
niya rin gustong i-tolerate ang pagsisinungaling nito. 
Hindi iyon ang rason kung bakit niya ito kinuhang 
empleyada at alam iyon ng babae. Hindi ito naroon 
para magsinungaling sa kanya, kundi para siguruhing 
hindi siya gagawa ng anumang bagay na ikasasama 
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niya.

Numipis ang mapupulang mga labi nito habang 
pinagmamasdan niya ang nananantyang kinang sa 
mga mata ng babae.

“Busy tayo kanina, Jase,” anito. “Sasabihin ko 
sana sa ’yo, kaso n’ung hinahanap na kita, nakaalis ka 
na pala.” Kumibit ang mga balikat nitong natatakpan 
ng suot nitong sleeveless blouse na ipinares nito sa 
above-the-knee black skirt at four-inch heels.

“Hindi mo kailangang i-monitor ang mga tawag 
sa cellphone ko kapag nasa meetings ako. May voice 
mail para sa mga tawag na puwedeng maghintay,” sabi 
niya rito. “At sabihin mo d’un sa buyer, naipangako 
na sa isang anonymous buyer ’yung bull na binebenta 
natin.”

Isang kunot ang sumulpot sa pagitan ng mga 
kilay ng dalaga. “Jase, nagpakahirap ako para lang 
maibenta ang bull na ’yun para sa ’yo.”

“No, nang-akit ka hanggang sa makuha mo ang 
presyo, gayong alam mo ang dahilan kung bakit in-
overprice ko iyon. Ang gusto kong malaman ay kung 
bakit sobrang determinado kang ibenta ang torong 
iyon para sa akin.”

“Dahil iyon ang trabaho ko?” Nakita niya ang 
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pagtiim ng bagang ng babae, ang kontrol na halatang 
ini-exert nito sa sarili nitong dila. “Ang tanging rason 
kung bakit ayaw mo ’yung ibenta ay dahil si Brenna 
ang bumili n’un para sa ’yo, hindi dahil may value 
pa ’yun.”

Binili ni Brenna ang matigas ang ulo at salbaheng 
toro na iyon walong taon na ang nakakaraan, matapos 
iyong magustuhan ni Jase noong guya pa lamang 
ito. Nadala sa pangungulit ng batang si Brenna ang 
may-ari ng guya, isang ranchero na taga-New Mexico 
na dekada na ang binilang nang huling tablan ng 
karisma, at nabili ang hayop sa presyong halos libre 
na. Ang toro ang naging pundasyon ng kawan niya, 
at tumaas ang breeding prices niya sa bawat taon. 
Hanggang sa pinagretiro na niya ito noong nakaraang 
taon. Hindi lang dahil profitable ang hayop, regalo 
ito mula sa isang batang Brenna. Ang batang babaeng 
kumbinsidong wala siyang gagawing mali.

Hell no, hindi niya iyon ibebenta. And he would 
be damned kung hahayaan niyang manipulahin siya 
ni Miriam para gawin iyon sa kahit ano pang rasong 
maisip nito. Gaya ni Brenna, nagsisimula na rin 
siyang malito sa mga inaakto ng kanyang personal 
assistant.

“Go home for the day, Miriam,” utos niya. “Better 
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yet, mag-leave ka muna ng dalawang araw. Pag-isipan 
mo kung gusto mo pang ipagpatuloy ang business 
relationship natin. Dahil sinisiguro ko sa ’yo, hindi 
ko ito-tolerate ang panghihimasok mo sa relasyon ko 
kay Brenna sa ganyang paraan. Hindi ng kahit sino. 
Hindi kailan man.”

“I see.” Nagtikom nito ang mga labi, kung sa 
galit o pagkondena ay hindi siya sigurado. “At paano 
naman ang opinion ko na ginagamit niya ang sibling 
relationship ninyo para nakawin sa ’yo ang rancho? 
Maaaring tinutulungan lang kitang kalimutan ang 
nakaraan, Jase, para maasikaso mo na ang future 
mo.”

Isang nang-uuyam na tawa ang lumabas sa bibig 
niya. “Nakawin? Son of a b*tch, binigyan siya ng tatay 
ko ng forty percent ng rancho. Hindi niya kailangang 
magnakaw, Miriam. At sa susunod na kuwestiyunin 
mo ang relasyon ko sa kanya o ang kahit anong 
desisyon ko, ipinapangako ko sa ’yo, wala ka na dito 
bago ka pa makapagsisi.”

Hindi na niya ito binigyan pa ng pagkakataong 
sumagot.

Pumihit na siya para umakyat sa hagdanan, at 
ginawa ang desisyong iyon nang mabilisan. Hindi 
niya hahayaang umiyak si Brenna nang mag-isa, 
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dahil tama ito. Masyadong matagal na ang mga taong 
pinagsamahan nila para hindi pa niya ito makilala 
nang lubos.

Inisip niyang ganoon din niya kakilala si Miriam. 
Nakilala niya ito noong kolehiyo. Kasal ito noon sa 
isa sa mga best friends niya na binawian ng buhay 
sa ibang bansa.

Kaya niyang mabuhay nang wala si Miriam. 
Ibang kaso si Brenna. Kahit gaano siya kagalit dito, 
hindi niya kayang mabuhay nang wala ang presensya 
nito sa buhay niya. Kumilos siya palapit sa nakasarang 
pinto ng kuwarto katapat ng sa kanya. Pinihit niya 
ang seradura at tinulak iyon pabukas, inaasahang 
makikita ang isang humikbing Brenna.

Pero ang naabutan niya roon ay nagpahinto sa 
kanya sa kinatatayuan niya.

She had been crying. Namamaga pa ang mga 
mata, malinis ang mukha mula sa makeup at maputla.

Hanggang sa pumasok siya sa silid.

Namula ito—mula sa dulo ng towel na nakapaikot 
sa dibdib nito hanggang sa buhok.

Nakaupo ang babae sa kama, ang isang paa ay 
nasa ibabaw ng mattress habang hawak ang isang 
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bote ng nail polish, obviously hinahanda nitong 
pintahan ang maliliit na toenails habang sumisinghot 
pa rin.

Kapag mas nasasaktan ang loob ni Brenna, 
mas inaalagaan nito ang panlabas na kaanyuan. Na 
para bang ang akto ng pagpa-pamper sa sarili ang 
nagbibigay ng ginhawa rito. Mabuti iyon dahil sila 
ng kanyang ama ay laging nauubusan ng paraan 
kung paano kukonsolahin ang isang batang babaeng 
umiiyak.

Pero hindi isang batang babae ang nakaupo sa 
kama.

This was a woman. Ang babaeng laman ng mga 
pantasya niya.

The woman who made him hard and confused 
the hell out of him.

At nakahubad ito sa ilalim ng tuwalyang iyon.

Umawang ang dulo ng tuwalya mula sa hita nito 
at lumabas ang malambot at maputing balat. Habang 
nakatitig ito sa kanya, gumalaw ang dalawang umbok 
ng dibdib nito sa ilalim ng tela. And he knew her 
nipples were hard.

Kagaya kanina noong sinundo niya ito.
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Nakasuot ito kanina ng cutoff denim shorts, isang 

manipis at skinny-strapped top at strappy sandals. 
Ang tan nito ay perpekto, habang ang buhok nito ay 
nakabagsak sa mga balikat nito. Na-arouse ito kaagad 
paglabas pa lang niya ng sasakyan.

Alam niya dahil nakita niya ang dulo ng dibdib 
nito na nakabakat sa suot nitong pang-itaas.

Her thighs had tightened.

She’d been wet. He’d known she was wet. Wet 
and wild at handang-handa na para angkinin.

Itinulak niya ang pinto ng kuwarto pasara bago 
iyon ini-lock nang halos hindi niya napapansin. 
Nakatutok ang mga mata niya sa kulay-tsokolateng 
mga mata ng dalaga na nanlalaki at puno ng 
pangangailangan habang nakatitig sa kanya.

May epekto sa kanya ang pananabik sa mga mata 
nito na hindi niya alam kung paano paglalabanan. 
Sa nakalipas na mga taon, mula noong araw na 
nag-eighteen si Brenna, tila isang bahagi niya ang 
nagising.

Kumilos siya palapit sa dalaga.

Masyado siyang natulog at nananabik sa mga 
labi ng dalaga na hindi na niya iyon matagalan.
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Ang tanging nasa isip niya ay ang nangyari noong 

gabi ng birthday niya. Naabutan niya itong nakahiga 
sa kama, madilim ang mga mata at misteryoso, 
nakabakat ang mga tuktok ng dibdib sa suot na 
evening gown.

At gusto niyang tikman ang mga iyon. Nais 
niyang damhin ang mga iyon sa loob ng kanyang 
bibig, sa kanyang dila, ready to devour as he sucked 
them.

What the hell was he doing?

Habang palapit dito, ramdam niya ang matinding 
gutom na dumadaluyong sa kalooban niya, pinupunit 
ang manipis na harang ng pagtitimpi niya. At 
pinagbigyan niya iyon. 

Ngayon lang, sinabi pa niya sa sarili. Kaunting 
tikim lang, at baka puwedeng ituloy niya ang buhay 
pagkatapos.

Kinuha niya mula sa kamay nito ang nail polish 
at maingat iyong ibinaba sa nightstand.

Then, he came over her.

Pinagmasdan niya ito. Magkahinang ang mga 
mata nila habang ito ay humihiga sa unan; unti-
unting nagbago ang expression sa mukha nito, naging 
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sensual na tila inaantok habang pinaghihiwalay niya 
ang magkaipit na dulo ng towel.

Nalaglag ang tuwalya mula sa dibdib nito.

Full, firm, her nipples a soft, sweet pink, tight 
and hard and lifting to him.

“Ah, hell,” ungol niya. “Sisirain mo ang ulo ko, 
Bren. I’m so damned hard it’s all I can do to breathe. 
Wala na akong ibang maisip kundi angkinin ka. 
Sinking so deep inside you that I don’t know where 
you end and I begin.”

“What’s stopping you?” bulong nito.

Ano nga ba ang pumipigil sa kanya?

Ang tagal na niyang naghihintay. He’d wanted 
her too much.

Ito ang dahilan kung bakit ginusto niyang malayo 
ito sa rancho at sa kanya, kahit noong nabubuhay pa 
ang kanyang ama.

Bumaba ang ulo niya; sumabog sa kalooban 
niya ang matinding pangangailangan upang tikman 
ang mga labi nito. Isa iyong puwersa na hindi niya 
gustong kalabanin. At wala siyang intensyong pigilan 
iyon.
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Para siyang inilubog sa apoy nang halikan 

niya ito. Binayo ng kaligayahan ang katinuan niya 
nang isang impit na ungol ang kumawala mula sa 
lalamunan nito at para bang natutunaw ito sa ilalim 
niya.

Tumaas ang malalambot nitong kamay sa mga 
butones ng polo niya. Clumsy ang galaw nito at 
masyadong mabagal na halos ikabaliw niya ang 
pagdampi ng mga kamay nito sa balat niya. Isa-isang 
bumigay ang mga butones at nagbigay-daan sa mga 
daliri nito. Itinulak nito ang damit pahubad sa mga 
balikat niya.

Ikinibit niya pahubad ang damit at saka walang 
anumang inihulog iyon sa isang side ng kama. Habang 
nangyayari iyon, nasa mga labi nito ang mga labi 
niya; ang erotiko at sensual na pagsasanib ng mga 
labi at dila nila ay naghatid ng purong pagnanasa sa 
dugo niya.

Inabot niya ang snap at zipper ng suot na 
pantalon, desperadong makawala mula sa materyal.

Nagtagal siya sa paghuhubad niyon dahil 
kinailangan muna niyang hubarin ang suot na boots. 
Habang itinutulak pababa ang pantalon, bumaba 
rin ang kanyang bibig sa leeg ng dalaga, tinikman 
ang balat nito na kagagaling lang sa shower. Pinuno 
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ng halimuyak ng peaches at cream ang lahat ng 
pandama niya. Mainit at mabango, ang balat ng 
dalaga ay parang seda sa lambot; mabilis tumugon 
at sensitibo sa bawat haplos.

Kumilos ito sa ilalim niya; namilipit. Ang mga 
kamay nito ay nasa balikat niya, idinidiin siya sa 
nakaarko nitong leeg. Umungol ito.


