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Julie Stanford haalde even diep adem voordat ze het gordijn opzij 
schoof en de massagekamer in liep waar Nathan naakt, in al zijn 
glorie, op haar lag te wachten. Hij lag natuurlijk op zijn buik met 
een handdoek over zijn billen. Zijn erg strakke, prachtige achterste.

Hij verstijfde iets toen ze dichterbij kwam. De samentrekking 
van zijn rugspieren verried hem. Hoewel hij het probeerde te ver-
bergen, was hij niet immuun voor haar. Beslist niet.

Nou ja, het maakte niet uit. Na vandaag zou ze haar obsessie voor 
Nathan Tucker laten voor wat die was. Ze moest fantasieën gaan 
uitleven, fantastische seks hebben en... goed, dat was het. Ze zou 
voor de fantastische seks gaan. Ze hoefde het niet te overdrijven.

Ze neuriede in zichzelf en legde al haar spullen klaar. Toen 
draaide ze zich om naar het feestelijke banket van mannelijk vlees 
dat voor haar lag. Tot nu toe hield ze altijd rekening met zijn preuts-
heid en liet de handdoek over hem heen liggen. Ze had hem nooit 
gedwongen om zich om te draaien zodat ze zijn voorkant kon doen, 
hoewel ze heel goed wist dat hij dat alleen maar weigerde omdat hij 
niet wilde worden betrapt met een erectie.

Maar vandaag? Ze was niet in de stemming voor compromissen. 
Echt niet. Dit was haar laatste kans om van hem te genieten en dat 
zou ze dan ook elke minuut doen.

Om te beginnen trok ze de handdoek van hem af en gooide die de 
kamer door. Hij schrok daarvan en tastte zonder te kijken met zijn 
hand naar achteren.

‘Wat krijgen we nou?’ mompelde hij, terwijl hij verschoof en tege-
lijkertijd probeerde zich niet om te draaien.

Ze grijnsde en legde haar handen op zijn schouders om hem weer 
op de tafel te leggen. Bij haar aanraking werd hij meteen weer rus-
tig, hoewel hij zo gespannen was dat het haar bijna een uur zou kos-
ten om alle knopen eruit te masseren.
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Hij wilde haar. Maar om wat voor reden dan ook ging hij recht 
tegen zijn gevoelens in en hield hij vol dat hij haar juist niet wilde. 
En dat ergerde haar. Wat was er nou mis met haar? Ze was echt niet 
zo’n plakker die snakte naar liefde en een vaste verbintenis.

Het idee dat hij het vreselijk vond dat hij zich tot haar aangetrok-
ken voelde, stak haar.

Ze probeerde haar opkomende ergernis te bedwingen en concen-
treerde zich op de gladde spieren van zijn schouders terwijl ze zijn 
gebruinde huid masseerde. Al snel werd ze weer rustig en verloor ze 
zichzelf in het intense genot van het hem aanraken.

Ze nam de tijd en was vastbesloten om het zo lang mogelijk te 
laten duren. Na vandaag nam ze ontslag als zijn masseuse en ging 
ze ergens heen waar het gras groener was, dankzij Damon Roche.

Nou ja, ze had nog niet echt met Damon gesproken. Ze wilde 
hem en Serena de tijd geven om hun ruzie bij te leggen voordat ze 
hem zou belagen, maar hij was aardig en ze was ervan overtuigd dat 
hij haar zou helpen. Faith wist dat ook zeker.

Haar lippen krulden op tot een dromerige glimlach toen ze zich 
voorstelde hoe Damon haar seksuele fantasie zou laten vervullen in 
The House.

Toen Nathan een geluid maakte, fronste ze en keek naar hem. 
Ze was bij zijn achterste gekomen en zodra ze zijn strakke billen 
begon te masseren, ontsnapte hem een geluid dat alleen kon worden 
omschreven als een verstikt protest.

Ze deed haar uiterste best om haar lach in te houden. Ze moest 
haar fantasietje even vergeten en terugkeren naar het hier en nu. 
Jezus, Nathan Tucker lag hier naakt onder haar handen en zij fanta-
seerde over hoe ze het met twee andere mannen zou doen.

Ze ging met haar vingers over de harde halve manen van zijn ach-
terste, legde toen haar handen eromheen en masseerde het soepele 
vlees onder haar handpalmen. Hij maakte een wanhopig geluidje 
waardoor ze haar lach weer moest inhouden. Maar hij probeerde 
haar niet tegen te houden.

Op zijn onderrug zat een streepje haar dat naar zijn bilspleet liep 
en dat volgde ze met één vingertop. Hij zoog zijn adem in en bleef 
volledig stilliggen terwijl ze plagend het stukje tussen zijn billen 
bewerkte.
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Vervolgens, alsof ze de grenzen van de massage nooit had over-
schreden, ging ze naar zijn stevige benen en streelde en masseerde 
de spieren van zijn dijbenen.

Ze vond het heerlijk om hem aan te raken. Het was verslavend. 
Hij zou degene moeten zijn die het meest van de massage genoot, 
maar ze wist niet zeker of dat zo was, want ze was zelf in extase.

Toen ze bij zijn voeten kwam, masseerde ze enkele minuten lang 
zijn voetholte en zijn wreef voordat ze weer omhoog ging over zijn 
lichaam. Ze watertandde toen ze zich voorstelde hoe haar tong haar 
hand zou volgen. Maar nee. Nog niet. Ze zou haar troef niet te vroeg 
uitspelen. Ook al voelde ze een sterke drang om voorover te buigen 
en hem in zijn kont te bijten.

Zijn hoofd lag gedraaid en zijn wang rustte op het kussen dat 
ze hem had gegeven. Hij hield zijn ogen dicht, maar er zaten span-
ningslijntjes bij zijn slaap. Ze legde haar handen erop om ze weg 
te wrijven. Haar handen gleden over de gladde huid van zijn kale 
hoofd en vervolgens naar de achterkant van zijn nek.

Nathan had volgens Faith Malone een beetje lang en warrig haar 
gehad. Totdat hij op een dag een weddenschap met Micah Hudson 
verloor en het af moest scheren. Faith had hem ervan overtuigd dat 
hij er goed uitzag met zijn geschoren hoofd en baardje en zei dat hij 
alleen nog maar een oorbel nodig had om zijn look te vervolmaken. 
Ze had hem naar Julie gebracht om een gaatje in zijn oor te laten 
prikken en zo was Julies obsessie begonnen.

En vandaag zou die afgelopen zijn.
Ze was ongeduldig en wilde de massage beëindigen. Ze haalde 

haar handen van zijn huid en zette een stap naar achteren. Zoals 
verwacht verschoof hij, tilde zijn bovenlichaam op en zocht naar-
stig naar de badjas die hij eerder had uitgetrokken.

‘Draai je om,’ zei ze rustig.
Hij keek haar aan en ze huiverde van de intensiteit van de blik in 

zijn groene ogen.
‘Nee,’ zei hij. ‘Waar is verdomme m’n badjas, een handdoek, iets?’
Ze zou niet lachen. Nee, dat deed ze niet.
‘Draai je om, Nathan.’
Haar stem klonk streng en dat leek hem te verrassen.
‘Wat krijgen we nou?’



98

‘Bang dat ik je stijve zie?’ vroeg ze onschuldig. ‘Kom op, Nathan, 
ik wist niet dat je een lafaard was. Erecties komen wel vaker voor 
bij m’n mannelijke klanten. Draai je gewoon om, zodat ik de mas-
sage kan afmaken.’ Ze vertelde er niet bij dat het zijn laatste sessie 
zou zijn.

Hij kneep zijn ogen bijna dicht en reageerde op de uitdaging door 
zijn naakte lichaam in één keer om te draaien zodat hij plat op zijn 
rug lag.

Ze blies al haar adem in één keer uit. Lieve help, ‘stijve’ was niet de 
juiste omschrijving voor de enorme erectie die uit zijn kruis omhoog 
stak.

Ze kon haar blik niet van zijn penis afhouden. Ze wilde haar 
beide handen eromheen leggen om hem te strelen, aan te raken 
en te liefkozen en dan wilde ze hem proeven. O, wat wilde ze hem 
graag proeven.

In haar hoofd nam ze grofweg de maat op, want hij was flink 
geschapen. Lang en dik. Ze had goede gehad, maar nog nooit zo’n 
fraaie. Het zou echt zonde zijn als hij niet wist wat hij daarmee moest 
doen. Niet dat het haar iets uitmaakte, want die tijd was voorbij.

‘Ben je klaar met staren?’ vroeg hij geërgerd.
Er zat enige gêne in zijn stem en ze grijnsde voordat ze haar blik 

omhoog liet glijden tot ze hem in zijn ogen keek.
‘Die mag er zijn,’ mompelde ze. ‘Ik vraag me af waarom je zo je 

best hebt gedaan om hem voor me te verbergen.’
Hij vloekte binnensmonds. ‘Kunnen we dit gewoon afmaken?’
‘O, ja,’ zei ze poeslief en ze ging dichter bij hem staan. ‘Ik zal het 

beslist afmaken.’
Hij keek haar behoedzaam aan. Zijn blik was nerveus. Slimme 

man.
Ze klom op de tafel en ging schrijlings op zijn dijen zitten, vlak 

onder die fraaie, gespannen erectie. Ze zou de grootste moeite heb-
ben om rustig aan te doen, maar ze was vastbesloten om hem te 
laten smeken voordat dit voorbij was.

‘Waar ben je in godsnaam mee bezig, Julie?’
Haar handpalmen gleden van zijn buik over zijn borst terwijl ze zich 

over hem heen boog. Ze keek hem aan zonder een spier te vertrekken.
‘Je kunt kiezen. Je kunt je mond houden en geen woord zeggen 
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totdat ik klaar ben, of ik kan je vastbinden. Ik ga hoe dan ook doen 
wat ik wil.’

Hij trok een wenkbrauw op en keek haar aan. ‘Je bent verdomd 
bazig vandaag. Wat heb je toch?’

‘Nou, jou in elk geval niet,’ gromde ze.
Hij wilde nog wat zeggen, maar ze legde haar hand op zijn mond.
‘Geen woord, Nathan,’ zei ze luchtig.
Hij keek haar aan, maar zei niets meer. Ze trok haar hand weg en 

was zich sterk bewust van zijn penis die tegen haar buik aan duwde. 
Ze wilde de weinige kleding die ze aanhad het liefst van haar lijf 
rukken, maar het ging nu niet om haar.

Toen zag ze dat hij naar een plek onder haar kin keek en ze volgde 
zijn blik naar beneden. Hij keek naar haar borsten. Haar fraaie tie-
ten die omhoog werden geduwd door de te kleine beha. De tieten 
die bijna uit haar dunne haltertopje vielen.

Ze werd niet verlegen door zijn belangstelling – ze probeerde 
hem immers al maanden naar haar te laten kijken – en boog nog 
wat verder naar voren zodat hij ze goed kon zien.

‘Ik weet zeker dat wat ik nu ga doen, inbreuk maakt op de 
gedragscode van mijn beroep,’ zei ze hees. ‘Maar weet je wat? Het 
is het waard.’

Zijn lichaam verstrakte onder haar. Er ging een rilling door zijn 
dijen en over zijn strakke buik. Ze schoof terug en gleed met haar 
handen over zijn te volmaakte borst, langs het dunne lijntje met 
haar dat naar zijn navel liep.

Ze kon zich niet meer inhouden, boog haar hoofd en draaide met 
haar tong om het ondiepe kuiltje heen.

‘Shit,’ siste hij.
Ze glimlachte toen ze haar hoofd weer optilde. Ze legde haar 

handen om zijn penis terwijl ze naar zijn knieën toe schoof om er 
makkelijker bij te kunnen.

Heet staal. Hij was keihard en klopte in haar hand. Met beide 
handen om zijn penis stak er nog vijf centimeter boven haar handen 
uit. O, wat wilde ze hem graag in haar voelen. Ze wilde dat hij haar 
vulde. Zijn lichaam was gemaakt voor het genot van een vrouw.

Hij ademde krachtig in toen ze haar hoofd naar beneden bracht. 
Ze stak haar tong naar buiten en streek die licht rond zijn eikel. 
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Toen zoog ze hem hard haar mond in, volledig en diep.
Zijn rug schoot van de tafel omhoog en er gingen sidderingen 

door zijn lijf. Maar hij bleef stil, zoals Julie hem had bevolen.
Hij smaakte heel mannelijk, of zoals ze zich had voorgesteld hoe 

iemand zou proeven die zo groot en ruig was als hij. Sterk. Hij was 
fluweelzacht toen haar tong over de gladde schacht gleed en ruw 
toen ze over de kloppende aderen en het vlees van zijn voorhuid 
ging.

De eikel van zijn penis stond strak. Zijdezacht bovenop en gerim-
peld aan de rand. Ze likte er gretig aan en keek ernaar uit dat hij 
klaar zou komen. Maar ze was niet van plan om dat snel te laten 
gebeuren.

Ze stopte en trok haar hoofd weg, terwijl ze haar vingers om de 
onderkant hield. Ze keek op en zag dat hij naar haar keek met ogen 
die glansden van lust. Nou ja, ze had echt niet het idee dat hij naar 
haar als persoon verlangde. Doe je lippen om de penis van een man 
en duw hem wat borsten onder zijn neus en het maakt hem verder 
niet uit wie je bent en hoe het zit met diepere aantrekkingskracht.

Ze kromp ineen. Jemig, probeer dat maar eens niet persoonlijk 
op te vatten.

Ze wilde hem niet meer aankijken en richtte haar blik omlaag. Ze 
was vastbesloten om hem tot waanzin te drijven.

Diep. Zuigen. Ze slikte terwijl ze hem nog dieper naar binnen 
bracht. Zijn handen lagen gebald langs zijn zij en hij spande zich aan 
om in haar mond te stoten.

En toen hield ze op. Ze liet hem langzaam los en liet haar lip-
pen sensueel over zijn penis glijden. Hulpeloos kromde hij zich naar 
haar toe, maar ze tilde haar hoofd op en was buiten zijn bereik.

‘Godsamme, Julie, wat wil je nou?’ vroeg hij wanhopig.
Ze verslapte de greep rond zijn penis en kwam omhoog totdat 

haar achterste op zijn knieën steunde. Ze keek hem nietszeggend 
aan.

‘Ik wil dat je me smeekt.’
Hij keek haar aan. ‘Ik smeek niet. Nooit.’
Ze glimlachte en nam zijn uitdaging aan. ‘Dat zullen we nog wel 

zien, Tucker.’
Ze boog zich weer voorover en trok zijn penis omhoog zodat ze 
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bij de onderkant kon. Met een lange haal likte ze vanaf de onder-
kant naar boven en draaide met haar mond over zijn eikel. Ze zoog 
hem diep naar binnen, helemaal. Haar neus raakte de korte, stugge 
haartjes in zijn lendenen en ze hield hem nog steeds diep in haar 
mond terwijl ze slikte.

Hij kreunde hard. Hij was dichtbij. Heel dichtbij. Maar ze wilde 
het hem beslist niet gemakkelijk maken. Wat had het voor zin om 
die man de beste pijpbeurt van zijn leven te geven als ze zich er 
snel vanaf maakte? Ze wilde dat hij dit niet zou vergeten. Dat hij 
’s nachts wakker zou liggen met een huid die tintelde van verlan-
gen. Ze wilde dat hij haar wilde. Dat hij besefte wat hij nooit meer 
zou hebben na vandaag.

En wat dan nog als ze wraakzuchtig was?
Hij vloekte toen ze hem dicht bij zijn orgasme bracht en weer 

ophield, zodat hij van de zoete verlossing vandaan gleed. Zodra hij 
onder haar tot rust kwam, begon ze opnieuw, verleidelijk en mee-
dogenloos.

De derde keer dat hij onder haar lag te trillen, klaar om in haar 
mond te exploderen, trok ze zich weer terug.

‘Julie, alsjeblieft! Jezus, maak het gewoon af. Ik... smeek het je.’
Met een verdorven glimlach boog ze voorover en nam hem hard 

in haar mond. Zijn heupen trokken samen en zijn achterste stootte 
tegen de tafel terwijl ze hem neukte met haar mond.

‘O, god,’ hijgde hij. ‘Shit. Julie. Ik ga klaarkomen.’
Ze verstevigde haar greep en haalde haar hand heen en weer in 

het ritme van haar mond. Zijn heupen gingen omhoog met een 
grote boog. Zijn kreet weerklonk luid in haar oren toen zijn sperma 
in haar mond spoot, warm en zijdezacht.

Ze nam, zoog en slikte alles terwijl hij onder haar lag te schud-
den. Zijn heupen klapten weer terug op de tafel en ze volgde hem 
naar beneden, terwijl haar mond om zijn penis bleef zitten.

Hij had zijn hand in haar haar. Het was de eerste keer dat hij haar 
feitelijk aanraakte. Zijn vingers gleden over haar hoofd en streelden 
bijna teder door haar haar. Ze deed haar ogen dicht en genoot van 
het moment, genoot van zijn aanraking.

Toen liet ze hem langzaam los en keek hem niet aan. Dit was niet 
het moment om verstrikt te raken in de lome nasleep, het moment 
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dat de helft van wat er werd gezegd onzin was en de andere helft het 
gevolg was van het feit dat de hersenen nog steeds niet werkten na 
een verpletterend orgasme.

Ze gleed van de tafel af en trok haar kleding recht. Zijn badjas en 
de handdoek die ze had weggegooid, lagen achteloos aan de andere 
kant van de kamer. Ze pakte de spullen snel op, draaide zich om en 
gooide ze naar Nathan toe.

‘Die... krijg je van het huis,’ zei ze, trots op de onverstoorbare 
klank in haar stem. ‘Maar ik ben niet beschikbaar voor toekomstige 
afspraken. Je zult je ergens anders moeten laten masseren.’

Ze ving slechts eventjes een glimp op van de geschrokken uit-
drukking op zijn gezicht voordat ze zich omdraaide en de massage-
kamer uitliep.
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Nathan scheurde de parkeerplaats van Malone and Sons Security 
op en zette de motor af. Met een geïrriteerde ruk aan zijn sleutels 
stapte hij uit en smeet het portier dicht.

Hij liep kwaad naar de deur. Julie, die verdomde furie. Na een 
pijpbeurt waar de Vesuvius jaloers op kon zijn, had ze het lef gehad 
om hem af te poeieren.

Wat wilde ze verdomme bewijzen? Als ze zijn aandacht had wil-
len trekken, was haar dat meer dan gelukt. Na weken van einde-
loze seksuele frustratie waren zijn gebeden verhoord. Julies mond 
om zijn pik, haar handen op zijn lichaam, een femme fatale gespitst 
op verleiding.

En daarna was ze verdomme in een ijskoningin veranderd. Ze 
had hem niet alleen ontslagen (kon een klant eigenlijk worden ont-
slagen?), maar hij had haar ook al een week lang niet gezien. Een 
week! Voorheen hoefde hij zich maar om te draaien of ze stond 
voor hem en nu was ze van de aardbodem verdwenen.

Hij was naar haar salon gegaan, vastbesloten dat zij, en niemand 
anders, hem een massage zou geven. Dit keer zou híj haar op de 
tafel leggen onder zijn mond en zijn handen. Hij was dan ook ver-
baasd geweest toen een vrouw die hij nog nooit eerder had gezien 
zichzelf voorstelde als de nieuwe masseuse.

O nee, echt niet.
Hij was omgekeerd en weggelopen en had zin om Julie te wur-

gen. Nadat hij haar had platgeneukt.
Hij zwaaide de deur van het gebouw open en stevende recht op 

het kantoor van Faith af. In de gang botste hij bijna tegen Micah op. 
Micah wilde iets zeggen, maar toen hij Nathans gezicht zag, stak 
hij zijn handen omhoog.

Micah zette een stap naar achteren met een geamuseerde grijns 
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op zijn gezicht. ‘Ik zie je straks wel, man. Als je normaal kunt doen.’
‘Flikker op,’ mompelde Nathan toen hij langs hem schoof.
Faith keek op toen Nathan haar kantoor in liep en trok haar 

wenkbrauwen op. Doorgaans had hij een veel gelijkmatiger 
humeur, vooral bij Faith. Hij was stapelgek op die meid, maar van-
daag had hij echt geen geduld.

Hij legde zijn handen op Faiths bureau, leunde voorover en keek 
haar recht aan. ‘Waar. Is. Ze?’

Faith knipperde met haar ogen. ‘Sorry?’
‘Julie,’ gromde hij. ‘Waar heeft ze zich verdomme verstopt?’
Faiths ogen glinsterden geamuseerd en dat maakte Nathan 

alleen maar kwader.
‘Ik zweer het, Faith, als je me niet zegt waar ze is, knijp ik die 

mooie nek van je tot moes.’
Als hij dacht dat hij ergens zou komen met dat dreigement, had 

hij het jammerlijk mis. Faith lachte hem uit.
‘Heeft ze je eindelijk te pakken, Nathan?’
Hij deed zijn ogen dicht en kwam in de verleiding om met zijn 

hoofd op het bureau te bonzen. Waarom waren vrouwen toch zo 
onmogelijk? Toen hij zijn ogen weer opende, zag hij dat Faith naar 
hem keek met iets hards in haar gezichtsuitdrukking.

‘Toe nou, Faith,’ vleide hij. ‘Je bent toch een vriendin van me?’
‘Jij bent een ongelofelijke sukkel.’
Zijn mond viel open. Wat was er gebeurd met die lieve, aardige 

Faith die koffie voor hen zette en hem constant bemoederde?
Ze stond op, legde haar handen op het bureau, boog naar voren 

en snauwde: ‘Je negeert haar wekenlang, doet net alsof ze niet 
bestaat en als je haar eindelijk besluit op te merken, ben je pissig 
omdat ze niet naar je toe komt rennen als jij met je vingers knipt?’

‘Niet dat ik het niet fijn vind om te zien hoe je wordt uitgefoe-
terd door een vrouw, maar Pop wil je spreken aan de telefoon,’ riep 
Micah vanuit de deuropening. In zijn stem klonk een lach door.

‘Sodemieter op!’ zeiden hij en Faith tegelijk.
Micah stak zijn handen omhoog. ‘Al goed. Maar vraag mij niet 

om de rotzooi straks op te ruimen.’ Hij liep snel het kantoor weer 
uit.

Nathan draaide zich weer naar Faith. ‘Hoe bedoel je dat ik haar 
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wekenlang heb genegeerd? Weet je wel dat het onmogelijk is om die 
vrouw te negeren? Ik zou blind, doof én stom moeten zijn om haar 
niet op te merken.’

Nu was het Faiths beurt om met open mond te staan. Tot zijn 
schrik stak ze haar arm uit en gaf hem een klap op zijn wang.

Hij sprong naar achteren en keek haar geschrokken aan. ‘Waar 
heb ik dat nou weer aan te danken?’

‘Sukkel. Enorme imbeciel die je bent. Als alle mannen net zo 
dom waren als jij, zou de wereld een bevolkingscrisis hebben.’

‘Hou maar op met je gescheld.’
‘Nee, niet ophouden. Het wordt net interessant,’ zei Connor 

Malone vanuit de deuropening.
‘Opzouten!’ gilde Faith naar haar broer.
Nathan zei niets, maar hij keek Connor scherp aan. Connors 

schouders schokten van het lachen, maar hij draaide zich om en 
slenterde weer weg.

‘Het lijkt vandaag wel de zoete inval hier op kantoor,’ mompelde 
Nathan.

‘Het is hier elke dag een zoete inval,’ zei Faith scherp. ‘Jij begrijpt 
gewoon geen hints. Je bent te stom om in te zien dat je Julie zo 
had kunnen hebben. Je hebt je kans gemist en bovendien verdien 
je haar niet.’

Het bloed kolkte door Nathans aderen. Zijn kans gemist, echt 
niet. Dat vrouwen zo verdomd gecompliceerd waren, betekende 
nog niet dat hij een sukkel was omdat hij de onduidelijke vrouwen-
code voor ‘ik wil je’ niet had begrepen. Geen man ter wereld wist 
hoe vrouwen nou eigenlijk in elkaar zaten en degene die beweerde 
van wel, was een regelrechte leugenaar.

‘Dus je staat aan haar kant,’ zei Nathan beledigd.
Ze rolde met haar ogen. ‘Mannen zijn zulke kleine kinderen.’
‘Wil je nou eens ophouden met dat gescheld? Jezus, Faith, wat 

heb je toch?’
‘Waarom ben je hier, Nathan?’ vroeg ze ongeduldig.
Hij staarde haar aan. Zijn bloeddruk was huizenhoog. Hij mocht 

van geluk spreken dat hij geen beroerte kreeg in haar kantoor. Hij 
wilde zijn hand door zijn haar halen, maar herinnerde zich toen dat 
hij geen haar had.


