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Chapter 1

Bumangon na sa kama si Red kahit 
pa isang oras na mas maaga iyon sa normal na 
paggising niya. may importante kasi siyang lakad 
kaya kailangan niyang matapos ang mga gawain 
sa orphanage nang mas maaga.

Ulilang lubos si red at ang orphanage ang 
naging tahanan niya mula noong limang taong 
gulang siya. Up until the age of  eighteen, isa siya 
sa mga inaalagaan ng mga madre sa ampunan. 
Hindi siya naampon dati dahil napakatahimik 
niya at hindi naging komportable ang ibang tao sa 
kanyang katahimikan. His adoption didn’t even 
last for a week bago siya ibalik.

Dapat talaga, pagkatungtong niya ng eighteen 
years old ay bubukod na siya but he couldn’t 
afford the loneliness of  living alone. kaya 
naman pinakiusapan niya si mother Therese—
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the one running the orphanage—kung puwede 
siyang mag-volunteer. Tumutulong si Red sa 
mga gawain sa orphanage, sa pag-aalaga sa mga 
bata, and sometimes sa pagbabayad ng mga bills. 
Hanggang sa ngayong twenty-one years old na 
siya, ito na ang kanyang nakasanayan.

Pagkatapos ayusin ang sarili ay dali-daling 
pumunta ng kusina si red. Siya ang nakatokang 
magluto ngayong araw. Simpleng agahan lang 
naman pero dapat masustansiya pa rin dahil 
karamihan ay mga bata ang kakain. Pagkatapos 
niyang ihanda ang almusal, umakyat na si Red 
sa second floor at isa-isang pinuntahan ang mga 
silid ng mga bata para sila ay gisingin.

“Gising na!”
may mga batang madaling nagising sa 

kanyang pagtawag at pupungas-pungas pang 
bumangon habang meron ding iba na mantika 
talagang matulog. napangiti siya. Ipinaubaya na 
niya sa mga batang gising na ang paggising sa iba.

Babalik na sana si Red sa kusina nang marinig 
ang mahihinang boses na galing sa study room. 
madadaanan kasi ang study room bago bumaba 
ng hagdan. nakita ni red na nakaawang ito 
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nang kaunti. Nakita rin niya si Maico, ang isa sa 
mga nakatatanda sa mga bata sa orphanage, na 
nakaupo sa gilid ng pinto. Halatang nakikinig ito 
sa usapan ng matatanda.

Sasawayin na sana ito ni red ngunit sinenyasan 
siya ni maico na tumahimik. kinawayan din siya 
para umupo sa tabi nito na para bang gusto ding 
iparinig sa kanya ang naririnig.

Wala siyang balak makinig sa usapan ng mga 
tao sa loob ng study room. lumapit lang si red 
kay maico para sawayin sana ito sa pamamagitan 
ng mahinang boses. Pero napatigil siya nang 
marinig ang pinag-uusapan sa loob ng kuwarto.

“Darating ba talaga ngayon si mr. 
Hontiveros?” sabi nga isa sa mga boses na 
nakikilala niya bilang si Sister May, isa sa mga 
madre sa orphanage.

“Oo, Sister May,” mahinang sagot ni Mother 
Therese. “Pag-uusapan na ngayon ang pagbawi 
sa lupa na kinatatayuan nitong orphanage.”

napasinghap si red. malaking bagay para 
sa mga nakatira sa orphanage ang pagbawi sa 
lupa. Ibig sabihin ay kailangan nilang lumipat ng 
bagong lugar o kaya ay kailangang ilagay sa iba’t 
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ibang orphanages ang mga bata.
Sa pagkakaalam niya, si Mr. Hontiveros ay isa 

sa mga bilyonaryo sa kanilang lugar na tinitingala 
sa real estate industry. Ito rin ang may-ari sa 
lupang kinatitirikan ng orphanage nila.

Tumayo si red at pumasok sa loob ng study 
room. Ikinagulat ito ng dalawang babae na nasa 
loob.

“red!” saway ni Sister may sa kanya. 
malamang dahil sa hindi niya pagkatok sa pinto 
bago pumasok.

“Sorry po, Sister May,” hinging paumanhin 
niya. “Narinig ko po kasi ang pinag-uusapan 
ninyo mula sa labas. alam ko po na masama ang 
makinig sa usapan ng iba kaya po pumasok ako 
dito para hingin ang inyong pahintulot na marinig 
ko rin sana ang inyong pinag-uusapan.”

Napabuntong-hininga si Mother Therese. 
Tumingin din ito sa pintuan at nakita si maico na 
nakasilip sa gilid ng pinto at mabilis ding nagtago.

“Sige,” pahintulot ni Mother Therese. 
“Isara mo na rin ang pinto. Hindi pa kailangang 
malaman ng mga bata ang mga bagay-bagay na 
ito.”
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Tumalima naman si red.
“Totoo po ba na binabawi na ni mr. 

Hontiveros ang lupa?” tanong niya matapos 
maisara ang pinto.

“Oo,” buong panlulumong sagot ni Sister 
may. “may ipapatayo silang bagong mall at 
kailangan nila ang lupa para doon.”

“Hindi ba tayo puwedeng makiusap?”
“Sa totoo lang, limang taon na ang nakalilipas 

mula nang unang sinabi ni mr. Hontiveros sa akin 
ang plano ng kanyang kompanya,” ani Mother 
Therese. “Binigyan niya tayo ng palugit para 
bilhin ang lupa. Pero hindi pa rin kaya ng ating 
finances na bilhin ang lupa.”

“Papaano ang mga bata?”
“Hindi pa namin alam,” sagot ni Mother 

Therese. “nakadepende iyon lahat sa kung ano 
ang mapag-uusapan mamaya.”

Hindi mapakali si red. alam niya kasi na 
mahirap ang sitwasyon nila ngayon. Inaalala niya 
ang mga bata na wala pang nakikitang foster 
parents. Tiyak na masakit para sa kanila ang 
mawalan uli ng tahanan, kahit na ba makahanap 
sila ng iba pang ampunan na puwedeng 
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tumanggap sa mga ito. Ibig ding sabihin niyon 
ay mahihiwalay ang mga bata sa isa’t isa. naiisip 
pa lamang ni red ang maaaring maramdaman ng 
mga bata ay nasasaktan na siya para sa mga ito. 
Napabuntong-hininga na lamang siya. 

Ginugol niya ang buong araw sa paglilinis 
at pag-aayos sa orphanage. Kailangan niya ring 
matapos nang maaga ang mga gawain dahil 
may welcoming party mamayang hapon sa mga 
freshmen. naimbitahan siyang dumalo bilang isa 
sa mga seniors.

naghanda na si red para umalis nang sumapit 
ang hapon. Papaalis na sana siya nang dumating 
si mr. Hontiveros.

kahit na ba masama ang timpla niya kay mr. 
Hontiveros, magalang pa rin ang pakikitungo niya 
rito. Pinalaki siya ni mother Therese na magalang 
kaya naman hindi madali para sa kanya ang mag-
asal barumbado.

Iginiya niya si mr. Hontiveros papuntang 
study room at tinawag na si mother Therese. Pati 
si Sister may ay sumama rin sa loob. nais niya rin 
sanang sumama sa pag-uusap ngunit pinaalis na 
siya ni mother Therese dahil na rin sa may nauna 
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na siyang commitment.
kahit na ba gusto niyang malaman kung ano 

ang mapag-uusapan tungkol sa bahay-ampunan, 
wala na siyang nagawa kundi ang umalis. 
magtatanong na lamang siya pagbalik niya.

“Hi, Prince Harris!” bati ng isang 
babae sa kanya—for the ninth time—habang 
naglalakad siya sa hallway ng school kasabay ng 
mga kabarkada niya.

Hindi niya nginitian ang babae o sinagot man 
lang. Sanay na siya na laging binabati habang 
naglalakad sa daan o kahit man lang nananahimik 
siya sa isang sulok. Sabi nga ng mga kabarkada 
niya, the perks of  being a prince of  a kingdom.

Yes, he was a prince. In fact, he was the 
second prince of  the royal house.

Dahil sa kagustuhan na maging independent, 
nag-aaral si Harris abroad, malayo sa nakagisnang 
bayan. It didn’t really matter that much though 
dahil na rin sa marangya pa rin naman ang 
pamumuhay niya at may mga bodyguards din 



10

siyang palaging kasama.
The girls didn’t only ogle him because of  

his prince title and his wealth but also because 
of  his good looks. He tied his jet black hair into 
a topknot. Maputi siya. His bluish-green eyes 
were mesmerizing. Naririnig pa niya lagi mula sa 
paligid niya na he was ‘drop dead gorgeous’ and 
‘makalaglag-panty’ daw.

He didn’t entertain any of  these indecent 
propositions though. He tried hard not to be 
involved in any scandal para pangalagaan ang 
pangalan ng royal house. lalo na at hindi pa 
sigurado kung sino ang nakatakdang tagapagmana 
ng trono.

In his kingdom, the heir will be decided not 
according to bloodline or birth. as long as you 
had royal blood and you belonged to the current 
generation, you will have the chance to succeed 
in the throne. Moreover, isang ancient ritual ang 
magdedesisyon kung sino ang susunod na hari.

at ang ancient ritual din na iyon ang dahilan 
kung bakit pinilit niyang mag-aral abroad. 
Basically, tumatakas siya sa posibilidad na sa 
kanya tumalab ang ancient ritual na iyon. Hindi 
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siya nangangarap na maging hari at lalong ayaw 
niya sa ritwal, where he had to marry someone 
dictated to him by destiny.

“Hey, Harris!” narinig niyang may babaeng 
tumawag sa kanya. kung hindi lang niya kilala 
ang boses, hindi niya lilingunin ito. But the 
person who called him was none other than their 
batch president. kaya hindi niya ito puwedeng 
lantarang deadmahin.

“What do you want?” may pagka-cold na 
tanong niya.

nakita niyang may gumuhit na sakit sa mga 
mata ng babae pero madali din iyong nawala. 
matagal nang sinasabi ng mga kabarkada niya na 
may gusto ito sa kanya. He acted cold towards 
any female who liked him simply because hindi 
niya gustong mag-isip ang mga ito na may pag-
asa sila.

“may welcoming party mamayang hapon for 
the freshmen,” sagot nito matapos tumikhim. “I 
was wondering if  you and your band can play 
later? Hindi makakasipot ang bandang inarkila 
namin, nag-back out at the last minute. Kaya 
naman no choice kami kundi lumapit sa inyo.”
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Parte si Harris ng bandang The ravens 
kasama ng mga kabarkada niya. Siya ang drummer 
ng banda at nagsisilbing leader na rin. However, 
isang indie group lang sila and they did it for fun.

“mamayang hapon talaga?” sabad ni Galvin 
sa usapan nila. Galvin was the vocalist and siya 
mostly ang may say kung papayag ba sila na 
tumugtog sa isang event or not. “Wala kaming 
time para makapag-practice.”

“It’s okay,” giit pa ni Ivy, the batch president. 
“Hindi naman ito formal event. you can play as 
if  you are in a jamming session. mga freshmen 
lang naman ang dadalo and a few seniors.”

napaisip muna si Galvin bago bumaling sa 
kanila.

“Busy ba kayo mamayang hapon?” tanong 
nito. nakita niyang lumapad ang ngiti ni Ivy. 
Sino ba namang hindi matutuwa, eh, para na ring 
pumayag si Galvin sa gusto nito sa tanong na 
iyon.

Harris shrugged his shoulders, tanda 
na okay lang sa kanya kung ano man ang 
mapagdedesisyunan. Si Clyde at si Jace, ang lead 
at bass guitarist respectively, ay umiling na din. 
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Si Yul naman, ang keyboardist, ay may tiningnan 
muna sa cell phone nito bago nag-gesture na 
okay siya for a gig this afternoon.

mukhang set na talaga ang gig mamaya.
“Okay, we will play,” si Ivy ang sinabihan ni 

Galvin. “We’ll take advantage of  this time until 
mamaya to practice our set. What time ba kami 
dapat pumunta at where ang venue?”

“Sa Phoenix Auditorium, mga 4 PM.”
“okay.”



Chapter 2

Eksaktong alas-tres y media ng 

hapon nang marating ng nakabisikleta na si 
red ang school. Doon kasi gaganapin ang party. 
Dumiretso na siya agad sa Phoenix Auditorium 
para makahanap ng magandang puwesto at 
para na rin mahanap ang mga kaibigan niyang 
nangakong dadalo sa event.

Pagkapasok ni Red, inilibot niya ang paningin 
sa venue. Okay na din ang decorations at malaki-
laki din ang lugar. Sa may stage, may nagse-setup 
ng musical instruments. mukhang may banda na 
inarkila para tumugtog sa party. Sa gilid ng stage, 
nakahilera ang mga pagkain—buffet style.

Marami-rami na rin ang tao na naroon. 
Kahit mukhang busy pa sa pag-aayos ang mga 
organizers, may mga freshmen na mukhang 
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nagkakasiyahan na. 
Sa wakas, nakita niya na rin ang dalawang 

kaibigang kanina pa hinahanap.
“Nandito ka na pala,” pansin ni Alex sabay 

abot ng styro cup na may fruit punch. kinuha 
naman ni Ian ang bag nito na nakalagay sa 
bakanteng upuan na nireserba para kay red. 
Inilapag ni red ang kanyang bag doon bago 
naupo.

“Puwede na palang kumuha ng food?” 
nagtatakang tanong ni Red at nakakunot-noong 
inabot ang baso. Hindi pa naman kasi tapos ang 
preparations.

“Ang ulam at kanin, hindi pa puwede,” si Ian 
ang sumagot sa kanya. “Pero ang drinks kanina 
pa ipinamigay.”

“Akala ko ba 4 PM pa magsisimula?” tanong 
niya.

“Eh, excited sila, eh,” turo ni Ian sa mga 
freshmen na kanina pa nagkukulitan.

Pagkapatak ng alas-kuwatro ng hapon, sakto 
naman na natapos na ang preparasyon ng mga 
organizers. Umakyat na rin sa stage ang babaeng 
emcee ng party. Hindi naman iyon isang formal 
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na event kaya naka-jeans at blouse lang ito.
“Freshmen, welcome to Sanford University!” 

sabi pa nito. “Mga ate at kuya, palakpakan naman 
diyan. Hayaan natin ang ating mga bunso na ma-
feel ang warm welcome natin!”

at nagsimula na ang program. may 
presentations from each year level. ang mga 
fourth year at mga third year, makikita sa 
kanilang presentations na mukhang last-minute 
practice lang ang ginawa nila. Ganoon pa man, 
hindi maikakaila na nakakatawa at enjoyable ang 
palabas nila. For the second year, medyo seryoso 
nga ang dance number nila pero may halo ring 
joke. Talagang nabahiran na ng kapilyuhan ng 
mga ate at kuya nila from the third year and fourth 
year ang mga second year. As for the first year, 
naroon pa rin ang feel na perfect performance. 
Iyong para bang pinaglaanan talaga ng ilang 
araw na practice. natatawa si red na isipin na sa 
susunod na mga taon ay matutulad din ang mga 
batang ito sa mga ate at kuya nila na maloko na 
rin kapag may presentations. Ganoon nga yata sa 
college.

nang matapos ang performance ng bawat 
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year level ay biglang tumaas ang excitement ng 
mga tao sa venue.

“Bakit excited ang mga `to?” hindi mapigilan 
ni red ang sarili na magtanong sa katabing si Ian.

“Tutugtog kasi ang bandang The ravens 
ngayon.”

Napatango-tango na lang siya. Well, 
naiintindihan naman niya, eh. Sikat ang The 
ravens as an indie group sa Sanford kaya marami 
ang excited sa appearance ng banda.

“What’s up, guys?” panimula ni Galvin, ang 
bokalista ng banda, habang hawak ang mic.

“Galvin, we love you!” sigaw ng isang grupo 
ng kababaihan doon na mukhang fan club 
members ni Galvin.

Tumango lang si Galvin sa direksiyon ng 
mga ito bago pilyong ngumiti. kumindat pa ito 
na lalong nakapagpalakas sa tilian ng kababaihan.

“We will be playing our first song, Cake by 
the Ocean by DNCE,” sabi pa ni Galvin.

“Nice song choice,” komento pa ni Ian.
Napatango si Red. Pang-party na pang-party 

kasi ang beat ng kantang iyon. At saka, madaling 
sabayan.
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nagsimulang magsitayuan ang mga tao 
papunta sa gitna na nagsisilbing dance floor. Ang 
iba naman ay nanatiling nakaupo. kabilang na 
silang magkakaibigan roon.

Kahit nakaupo lang sila, hindi nila mapigilan 
ang mga sarili na gumalaw din sa tugtog. Si Alex 
nga ay nagda-drums pa sa hangin, sinasabayan 
ang beat ng kanta.

Speaking of  drums, napabaling ang tingin 
ni Red sa bandang nagpe-perform sa stage. 
Specifically, napatingin siya sa drummer na 
yumuyugyog pa ang ulo at feel na feel ang tugtog. 
mukhang eksperto talaga ito sa drums dahil hindi 
man lang ito tumitingin kung saan pumapalo. 
Palipat-lipat lang ito ng tingin. Minsan sa dance 
floor. Minsan sa mga ka-bandmates. Minsan 
naman sa kawalan.

May panaka-naka ring sumisigaw sa pangalan 
nito. Well, ito lang naman ang nag-iisang lalaki 
sa buong university nila na may titulong royal 
Prince—royal Prince of  Provyth. Si Harris 
livius Clarke. Isa itong prinsipe sa isang island 
kingdom.

Bigla ay tumingin ang lalaki sa gawi niya. 
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Ewan lang pero kinabahan si Red bigla. Bago 
pa man magtama ang mga mata nila, mabilis na 
siyang nag-iwas ng tingin.

Bandang alas-onse na ng gabi natapos 
ang party. Kanya-kanyang uwian na ang mga 
estudyane. Iyong iba, mukhang gagala pa kahit na 
ba dis-oras na ng gabi.

matapos makapagpaalam si red sa mga 
kaibigan, agad siyang nagtungo sa kung saan niya 
iniwan ang kanyang bisikleta. malakas ang loob 
niyang mag-bike mag-isa pauwi kahit na ba hindi 
naman ganoon kalakihan ang bulto ng kanyang 
katawan. In fact, masasabing slender type siya.

Napagpasyahan ni Red na mag-shortcut. 
may shortcut kasi na puwede niyang madaanan 
kapag gabi dahil wala nang masyadong traffic.

kakaliko niya pa lang nang may mabunggo 
siya sa daan. Dahil medyo mabilis ang pagba-bike 
niya, talagang tumilapon ang katawan at bike niya 
sa kung saan. naramdaman na lang ni red ang 
pagkakasubsob ng kanyang balikat sa semento. 
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medyo nabagok pa nga nang kaunti ang ulo niya.
“aray!” daing niya. Pakiramdam niya nawalan 

siya ng hininga sandali nang maramdaman ang 
impact. 

Pilit pinapakalma ni red ang sarili. nang 
makabawi sa hininga, napapangiwi sa sakit 
niyang itinayo ang sarili. Ganoon na lamang ang 
gulat niya nang maramdamang may malapot na 
nahawakan ang kanyang kanang kamay sa sahig.

Tiningnan niya kung ano man iyon at nanlaki 
ang mga mata sa nakita.

Dugo!
agad niyang tiningnan kung saan nanggaling 

iyon at lalo pa siyang nabigla nang makita ang 
bagay na tinamaan niya kanina habang nagba-
bike.

May mga lalaking naka-black suit na 
nakahandusay sa sahig. may umaagos na dugo 
mula sa hita ng nabangga niya.

Dahil sa nakita, nagpa-panic na pinahid ni 
red ang dugo na nasa kamay sa kanyang pantalon. 
Ilang segundo rin siyang parang timang na hindi 
malaman kung ano ang gagawin. mabuti na lang at 
bumalik siya sa tamang huwisyo kaagad. Dinama 
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niya ang pulso sa leeg ng lalaking pinakamalapit 
sa kanya. nakahinga siya nang maluwag nang 
maramdaman ang pulso nito.

narinig niyang umungol ito kapagkuwan.
“Boss!” tawag niya rito. “Okay ka lang? Wait 

lang, ho! Tatawag ako ng ambulansiya agad!”
akmang kukunin na niya ang kanyang cell 

phone nang bigla siyang hawakan sa braso ng 
lalaki.

“S-save his R-royal Prince first!” mariin 
na utos nito. “O-our re…in...forcements are 
c-coming s-soon so please h-hold out until 
t-hen!”

“Royal Prince?” kunot-noong tanong niya. 
Isa lang ang kilala niya na royal prince sa lugar 
nila. 

Hindi kaya...? Si Harris!
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Agad na nagpalinga-linga si Red 
sa paligid. Hinahanap ng kanyang mga mata si 
Harris. nang makita niya na may palikong daan 
sa unahan, agad siyang tumayo at pumunta doon 
para i-check kung may tao ba. Hindi nga siya 
nagkamali. nakita niya si Harris na ekspertong 
nakikipaglaban sa tatlong kalalakihan na naka-
bonnet.

naging parang bato siya sa kinatatayuan dahil 
nakita niya na hindi basta-basta ang laban. Oo, 
namamangha siya na makita ang roundhouse 
kick at kung ano-ano pang tae kwon do moves 
ni Harris pero mas nabigla siya dahil ang tatlong 
kalalakihang kaharap ng binata ay may hawak-
hawak na baril.

Peligro `to! nagpa-panic na bulong ng isip niya 
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sa kanya.
mas kinabahan pa si red nang mahagilap ng 

kanyang mga mata ang duguang braso ng binata.
Nagpalinga-linga siya sa paligid para 

makahanap ng bagay na puwede niyang magamit 
na armas. alam niyang kailangan niyang tulungan 
si Harris kahit na ba hindi pa siya nakaranas 
na makipagbasag-ulo at hindi siya marunong 
manuntok. labag din iyon sa prinsipyo niya. 
Subalit ngayon, alam niyang kailangan niyang 
baliin ang prinsipyong iyon dahil may buhay na 
nakataya.

naghahanap pa rin siya ng magagamit na 
panlaban sa tatlong lalaking naka-bonnet nang 
mahagip ng kanyang mga mata ang isa sa tatlo 
na pilit tumatayo kahit namimilipit na sa sakit ng 
katawan at may pinupulot. nanlaki ang mga mata 
ni red at bumilis ang pintig ng kanyang puso sa 
kaba nang makitang baril ang pinupulot nito.

na kay Harris ang atensiyon ng lalaki. Si 
Harris naman ay pinagsasabay ang depensa at 
opensa sa pakikipaglaban sa dalawang natitirang 
kalaban. 

alam na alam ni red na babarilin ng lalaking 
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nasa malapit lang niya si Harris. Unti-unti nitong 
itinutok ang baril sa kamahalan. Sa sobrang panic 
niya, kusang gumalaw ang kanyang mga kamay. 
Hinubad niya ang backpack at ibinato iyon sa 
lalaking may hawak ng baril.

nakalabit na ng lalaki ang gatilyo ng baril 
ngunit hindi ito tumama kay Harris. medyo may 
kabigatan ang bag niya dahil may laman iyong 
pagkain na t-in-ake home niya mula sa party 
kanina. Para sana iyon sa mga bata sa ampunan 
kaya marami-rami. Dahil sa bigat ng bag at 
saktong tumama iyon sa balikat ng lalaki, hindi 
nito naasinta ng tama si Harris. Sa halip, tumama 
ang bala sa kasamahan na nasa likuran lamang ni 
Harris at akmang aatake sana.

nakahinga nang maluwag si red dahil 
nakaligtas ang binata. ngunit napalitan naman 
iyon ng takot nang galit na bumaling sa kanya ang 
lalaking binato niya ng bag kanina.

“mierda!” sigaw nito kasabay ng pagtutok 
nito ng baril sa kanya. “Vete a la verga culero!”

napapikit si red. Hindi niya naintindihan 
ang sinabing iyon ng lalaki pero alam niyang 
minumura na siya nito dahil sa kanyang 
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pangingialam. He hunched and raised his arms 
by instinct to protect his head and heart.

Diyos ko! natatakot na sigaw niya sa sarili.
Tatlong magkakasunod na putok ang 

pumailanlang sa ere. napapitlag si red sa narinig. 
naghintay siya na may sumakit sa kanya o kaya ay 
mawalan siya ng malay.

lumipas ang ilang segundo ngunit hindi 
dumating ang sakit na inaasahan niya. kaya 
naman buong tapang at dahan-dahan niyang 
iminulat ang mga mata.

Wala na ang lalaking nanutok sa kanya ng 
baril. Sa halip, nakita niya ang ilang kalalakihan na 
naka-black suit din na tulad ng lalaking nabangga 
niya ng bisikleta kanina. nakita pa niya ang isa 
na mukhang papalapit sa kanya. nakahinga siya 
nang maluwag dahil tingin niya ay kakampi ang 
mga lalaking ito ng kamahalan.

Unti-unti niyang ibinaba ang kamay at 
pinakalma ang sarili. nilapitan siya ng lalaking 
naka-black suit na sa tantiya niya ay siyang 
bumaril sa kalaban. nanginginig pa siya at hindi 
pa tuluyang nawawala ang takot sa dibdib niya.

“okay ka lang ba?” walang emosyong tanong 
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sa kanya.
Kahit nanginginig at shocked, nakuha pa rin 

ni red na tumango.
“Good,” napatango din sa kanya ang lalaki. 

Umalis na ito para asikasuhin ang kamahalan.
Nang unti-unting humupa ang kaba sa dibdib 

ni Red, nakuha niyang ilibot ang paningin. May 
iilang kalalakihan na naka-black suits ang sini-
secure ang paligid. mukhang mga bodyguards 
ang mga ito. Tatlo sa mga iyon, kabilang na ang 
lalaking kausap niya kanina, ay tinatalian ang mga 
sumugod kay Harris.

Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita 
niyang dahan-dahang bumangon ang isa sa mga 
kalalakihan na nakatumba sa daan. mukhang 
hindi ito napansin ng bodyguards kaya naman 
nagawa nitong bumunot ng balisong at tumayo. 
Kitang-kita ng dalawa niyang mata ang pagsugod 
nito kay Harris. 

Parang may sariling pag-iisip na gumalaw ang 
kanyang mga paa. Kahit siya, hindi niya mawari 
kung bakit niya nagawang iharang ang sarili sa 
harap ni Harris. naramdaman na lamang niya ang 
sakit na sumigid mula sa kanyang tagiliran. Hindi 
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niya alam kung gaano kalalim ang pagkakasaksak 
pero naramdaman niya agad ang hapdi. Napa-
igik siya sa sakit.

narinig niya ang malalakas na putok at 
sigawan. Pero hindi na niya inalintana iyon. 
Hinawakan ni red ang tagiliran niyang kumikirot 
sa matinding sakit. nanlaki na lamang ang 
kanyang mga mata nang maramdaman at makita 
ang malapot na likidong umaagos roon.

napatingin siya sa lalaking nakasuporta sa 
kanya. nakita niyang nakaawang ang mga labi 
nito. In shock. Hindi na yata niya kaya ang sakit. 
naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga 
tuhod, kumapit siya sa braso nito. Pero bago pa 
siya nawalan ng malay, nabahala siya dahil nakita 
niyang napangiwi si Harris.

Oo nga pala. May sugat nga pala ito sa braso, 
naisip ni red bago nagdilim ang lahat. nasaktan 
ko ba siya? 

Ah… Bahala na nga.



Chapter 4

Shit! Shit! Shit talaga! Paulit-ulit na 
usal ni  Harris sa sarili habang pabalik-balik ng 
lakad sa labas ng operating room.

nasa loob ng operating room ang lalaking 
nagligtas sa kanya kanina. although hindi niya 
kilala ang lalaki, alam niyang schoolmate niya ito. 
Dati na niya itong nakikita sa campus.

ang pagmumura niya ay hindi lamang 
sa kadahilanang may sibilyan na nadamay sa 
pagtatangka sa kanyang buhay. His curses were 
more on what happened after the guy got 
stabbed.

The moment the guy grabbed his arms for 
support bago ito nawalan ng malay, napangiwi 
siya sa sakit. may sugat siya sa braso na nakuha 
niya earlier in the fight. Alam niyang medyo 
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malalim iyon dahil kanina pa umaagos ang dugo 
mula roon. After a while, naramdaman niyang 
sumasakit ang left ring finger niya. Pakiramdam 
ni Harris ay parang may inuukit roon na hindi 
niya mawari.

Dahan-dahan niyang inilapag ang lalaki while 
instructing his bodyguards to drive the car over. 
kailangan madala agad ito sa ospital. nadamay 
lang ito sa gulo. More than that, iniligtas nito ang 
buhay niya kaya may utang-na-loob siya rito.

Habang hinihintay ang sakayan, mas lumalala 
ang sakit sa kanyang daliri. He looked at it and 
was shocked at what he saw. Faint shining red 
marks were dancing and slowly becoming more 
legible around his ring finger.

“What the hell?!” hindi niya napigilan ang 
mapasigaw.

Craig, his personal butler and bodyguard, 
looked over and saw everything, too.

“T-that’s—” Na-shock rin ito sa nakita. 
nagkatitigan sila and they both knew what the 
other one was thinking.

It was the freaking ancient ritual! 
Truth be told, walang nakakaalam kung 
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paano, kailan, o saan magaganap ang ancient 
ritual. According to records, fate decided on these. 
But the only thing that would let you know if  it 
was the ancient ritual or not was that the process 
was magical and the final result was a mysterious 
unique mark encircling the lovers’ ring fingers. 
Para nga daw itong wedding ring, unique only to 
the future king and queen of  Provyth.

agad na kinuha ni Harris ang left hand ng 
lalaking nasa bisig niya. He needed to confirm it. 
And right there on the other man’s ring finger, 
he saw the same incomprehensible shining red 
marks that he never wanted to see in his entire 
life.

Seeing it happen right in front of  his eyes 
was just like nightmare turning into reality. 

“Damn it!” he cursed again. “I don’t want to 
be the king!”

Hindi talaga gusto ni Harris ang maging 
hari. a lot of  responsibilities fell upon the king’s 
shoulders. alam ni Harris na he was not up for 
it. mayroon din siyang mga pangarap na gustong 
maabot.

He looked at the operating room doors again. 
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Hindi niya alam kung ano dapat ang maramdaman 
sa lalaking nasa loob. He felt grateful toward the 
guy kasi niligtas siya nito. He was concerned and 
worried dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin 
lumalabas ang doktor at nurse sa loob. However, 
he was frustrated that the man inside will soon 
become his “wife.”

nababahala rin si Harris dahil malamang ay 
alam na ng mga magulang niya na naganap na 
ang ancient ritual. The royal guards had seen it 
happen and they probably already had reported 
back to the palace. His parents would probably 
be flying in right now on their private jet. Having 
the ancient ritual happen was a big thing because 
it meant decided na kung sino ang magmamana 
sa trono.

napaayos siya ng tayo nang lumabas ang 
doktor mula sa operating room. 

“are you a relative of  the patient?” tanong 
agad nito sa kanya.

“I’m not,” sagot niya. “But I’m the one who 
brought him here.”

Napabuntong-hininga ang doktor at tinapik 
siya sa balikat.
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“He’s no longer in danger,” sabi nito sa 
kanya. “We’ve closed his stab wound and he’s 
stable. He’ll wake up in a few hours.”

nakahinga siya nang maluwag sa narinig. 
kargo de konsiyensiya pa kasi ni Harris kung 
may masamang nangyari sa lalaki. It was better 
for the guy to be alive than dead. Either way, siya 
pa din naman ang magiging hari in the future. 
There was no way out now.

Nang ilabas ang lalaki sa operating room, 
nakita ni Harris na maputla pa rin ito. agad 
niyang ipinalipat sa private room ang pasyente. 

“Your Highness,” narinig niya ang boses ni 
Craig mula sa kanyang likuran. May hawak-hawak 
itong folder. “We’ve found out the identity of  the 
royal Consort.”

matalim na tingin ang ipinukol niya rito.
“Don’t call him Royal Consort,” sabi niya sa 

malamig na boses. “We still haven’t confirmed 
that what happened was indeed the ancient 
ritual.”

yumuko lamang si Craig sa kanyang sinabi at 
hindi na nakipagtalo pa.

“Are those his files?” turo niya sa folder.
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“yes.”
“Give them to me,” utos niya sabay lahad ng 

kanyang palad.
Sumunod naman ang lalaki. magalang na 

iniabot nito sa kanya ang folder.
Pagkakuha, binuksan agad ni Harris ang 

folder. Unang bumungad sa kanya ang ID picture 
ng lalaki na naka-clip sa loob.

“So his name is Redentor Guevarra, huh.”
Pinasadahan niya ng tingin ang nakasulat 

sa profile nito. Tama nga ang hinala niya na ka-
schoolmate niya ito sa Sanford University. red 
was a year higher though.

He was still reading the contents of  the 
folder when he noticed the high tension in the 
air. Parang aligaga ang mga tao and they were 
swarming in one direction. He also noticed his 
guards becoming even more alert.

“They’re here.”
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Malaki-laki ang kuwartong kinuha
ni Harris para kay Red. Pang-VIP ito kaya naman 
may extra kuwarto para sa tagabantay, living 
room, at bathroom. Nasa living room sila ngayon 
kasama ng kanyang parents—si king Harold 
livius Clarke at Queen risalde livius Clarke.

makikita sa mukha ng mga magulang ni Harris 
ang kasiyahan habang nakabusangot naman ang 
kanyang mukha. They had been harping non 
stop about him finding his other half  and all that 
stuff. naaasar na talaga siya.

nasa kamay na rin ng mga magulang niya 
ang files ni Red. Binasa na nila iyon at mukhang 
nasiyahan naman ang mga ito sa nabasa.

“He’s an orphan so mas madali sa atin na 
i-convince siya na sumama pabalik sa Provyth,” 
natutuwang saad ng reyna.

“I agree, hon,” tumatango-tangong saad 
ng hari. “His grades are good so nakatitiyak 
ako na makakapasa siya sa standards ng kahit 
saang university sa atin. He can continue his 
studies there kasabay ng kanyang royal Consort 
training.”

“Stop right there!” pigil naman ni Harris 
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sa mga plano ng ama at ina. “There’s no royal 
Consort training! ayokong bumalik! ayokong 
ikasal! at mas ayokong maging hari!”

“What nonsense are you spouting now, 
Harris?!” Pinandilatan siya ng mga mata ng ina. 
“you witnessed the ancient ritual yourself. Craig 
witnessed it, too. As per tradition, ikaw ang 
susunod na hari. you have to prepare yourself  
for your future responsibilities along with your 
bride.”

“No, I don’t want to!” giit pa niya. “There’s no 
way I’ll succumb to tradition. If  there’s someone 
who should be the future king, hindi ba’t mas 
nararapat sina kuya Harry o kuya Janus? They 
had been groomed for kingly duties since they 
were kids!”

Si Harry ay ang nakatatanda niyang kapatid. 
Kung hindi naganap ang ritual, ito sana ang 
first in line sa trono. Si Janus naman, na siyang 
pumapangalawa, ay pinsan niya at ang sumunod 
sa kanyang kuya in terms of  age. Anak ito ng half-
sibling ng kanyang ama. Siya na pinakabunso sa 
henerasyon nila ang third in line. But now that the 
ancient ritual happened, wala nang kompetisyon.
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“There’s nothing we can do about that,” sagot 
ng kanyang ina. “alam mo naman kung ano ang 
ibig sabihin ng ritual para sa ating kaharian, hindi 
ba? It signifies prosperity and wealth during your 
reign! kung itutulak mo ang responsibilidad mo 
kay Harry o Janus, the people would feel uneasy.”

“Then don’t announce that the ritual 
happened!”

“As if  magagawa namin `yan,” the queen 
scoffed. “alam mo ba kung paano namin nalaman 
na naganap na ang ritual? The high priest was 
the one who told us first! Na-confirm lang nang 
mabasa namin ang emergency report ni Craig. 
The high priest even took it upon himself  to 
announce the good news to the people.”

“Damn it!” padaskol na tumayo siya at 
nagpalakad-lakad.

“Language, young man,” saway sa kanya ng 
kanyang ama.

“Sorry, Dad,” frustrated na hinging-
paumanhin ni Harris matapos bumuntong-
hininga. Nag-iisip pa rin siya ng paraan kung 
papaano malulusutan ang problema. 

napasabunot na lamang sa kanyang ulo si 
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Harris. How shitty could his life get? Umalis nga 
siya sa kaharian nila para lumiit iyong chances na 
maganap sa kanya ang ritual, dito naman niya na-
encounter iyong pinakainiiwasan niya. What use 
was his running away for the past years then?!
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