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Voor Sybella



Aan iedereen die heeft geholpen:
dank je wel.



Proloog

Arthur

Jonge mensen! Altijd maar haasten en piekeren, en ze willen op
alles antwoord, nú. Ze maken me doodmoe, die arme, gekwelde
wezens.

Niet terugkomen, zeg ik altijd tegen ze. Kom niet terug.
Je jeugd is nog waar je hem hebt achtergelaten, en daar hoort hij

te blijven. Alles wat het waard was om mee te nemen op je levens -
reis heb je al meegenomen.

Ik zeg het al twintig jaar, maar denk je dat ze luisteren? Mooi
niet. Daar komt er weer een. Hijgend en puffend bereikt hij de top
van het klif. Achter in de dertig, schat ik. Best aantrekkelijk, zo af-
getekend tegen de blauwe lucht. Hij heeft iets van een politicus.
Meen ik dat? Misschien een filmster.

Ik herinner me zijn gezicht niet van vroeger. Niet dat dat iets
zegt. Ik herken mijn eigen gezicht tegenwoordig amper wanneer
ik er een glimp van opvang in de spiegel. Ik zie zijn blik over de
omgeving glijden en dan ziet hij mij zitten, op mijn stoel onder
mijn geliefde olijfboom.

‘Ben jij Arthur?’ vraagt hij bruusk.
‘Ik beken.’
Ik neem hem taxerend op. Hij zit er zo te zien warmpjes bij. Hij

heeft zo’n polo met een duur logo aan. Waarschijnlijk goed voor
een paar dubbele whisky’s.

‘Je zult wel aan een borrel toe zijn,’ zeg ik joviaal. Het is altijd
handig om het gesprek bijtijds in de richting van de bar te sturen.

‘Ik hoef geen borrel,’ zegt hij. ‘Ik wil weten wat er is gebeurd.’
Ik moet wel een geeuw bedwingen. Zó voorspelbaar. Hij wil we -

ten wat er is gebeurd. Weer een handelsbankier met een midlife-
crisis die terugkeert naar het toneel van zijn jeugd. De plek van
het misdrijf. Laat het toch waar het was, wil ik zeggen. Draai je om.
Ga terug naar je problematische volwassen leven, want hier vind
je geen oplossing.
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Maar hij zou me toch niet geloven. Dat doen ze nooit.
‘Beste jongen,’ zeg ik beminnelijk, ‘je bent volwassen geworden.

Dát is er gebeurd.’
‘Nee,’ zegt hij ongeduldig en hij veegt het zweet van zijn voor-

hoofd. ‘Je begrijpt het niet. Ik ben hier niet zomaar. Luister naar
me.’ Hij doet een paar stappen in mijn richting, een imposant lange,
brede gestalte tussen mij en de zon, met een vastberaden uitdruk-
king op zijn knappe gezicht. ‘Ik ben hier niet zomaar,’ zegt hij nog
eens. ‘Ik wilde er niet bij betrokken raken, maar ik kan het niet
helpen. Ik moet dit doen. Ik wil precies weten wat er is gebeurd…’
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1

Lottie

Twintig dagen eerder

Ik heb een verlovingsring voor hem gekocht. Was dat een vergissing?
Ik bedoel, het is geen meisjesachtige ring. Het is een simpele gou-

den ring, en de verkoper heeft me overgehaald er een met een heel
klein diamantje te nemen. Als Richard dat niet mooi vindt, kan hij
de ring altijd nog met de gladde kant boven dragen.

Of hem helemaal niet dragen. Hem op zijn nachtkastje leggen
of in een doosje bewaren of zoiets.

Of ik kan hem terugbrengen en mijn mond erover houden.
 Eigen  lijk heb ik met de minuut minder fiducie in die ring, maar
het leek me zo zielig dat Richard niets kreeg. Mannen trekken aan
het kortste eind als het om een aanzoek gaat. Zij moeten voor de
gelegenheid zorgen, zij moeten knielen, zij moeten de vraag stel-
len én ze moeten de ring kopen. En wat moeten wij doen? Alleen
maar ja zeggen.

Of nee, natuurlijk.
Ik vraag me af hoeveel procent van de aanzoeken met ja wordt

beantwoord en hoeveel met nee. Ik doe mijn mond al open om
het aan Richard voor te leggen – en klap hem haastig weer dicht.
Idioot.

‘Sorry?’ Richard kijkt op.
‘Niets!’ zeg ik met een stralende lach. ‘Gewoon… lekkere din-

gen op de kaart!’
Ik vraag me af of hij al een ring heeft gekocht. Het maakt mij

niets uit. Aan de ene kant is het onwijs romantisch als hij het al
heeft gedaan, maar aan de andere kant is het onwijs romantisch
om er samen een uit te kiezen.

Een win-winsituatie.
Ik neem een slokje water en glimlach liefdevol naar Richard.

We zitten aan een hoektafeltje met uitzicht over de rivier. Het is
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een nieuw restaurant aan de Strand, een stukje voorbij het Savoy.
Een en al zwart-wit geblokt marmer, antieke kroonluchters en
lichtgrijze gecapitonneerde stoelen. Het is elegant, maar niet prot-
serig. De perfecte plek voor een lunchaanzoek. Ik draag een chique
eenvoudige, witte aanstaande-bruidjesblouse op een rok met print
en ik ben me te buiten gegaan aan hold-upkousen voor het geval
we besluiten de verloving na de lunch kracht bij te zetten. Ik heb
nog nooit hold-upkousen gedragen, maar ik heb ook nog nooit
een aanzoek gekregen.

O, misschien heeft hij wel een kamer in het Savoy geboekt!
Nee. Zo poenerig is Richard niet. Hij zou nooit een bespotte-

lijk, buitenproportioneel gebaar maken. Een lekkere lunch, ja; een
veel te dure hotelkamer, nee. Waar ik respect voor heb.

Hij maakt een nerveuze indruk. Hij prutst aan zijn manchet-
knopen, kijkt naar zijn telefoon en laat het water in zijn glas
draaien. Hij ziet dat ik naar hem kijk en beantwoordt mijn glim-
lach.

‘Dus.’
‘Dus.’
Het is alsof we in geheimtaal om de echte vraag heen draaien.

Ik speel met mijn servet en ga verzitten. Het wachten is ondraag-
lijk. Waarom vraagt hij het niet? Dan hebben we het maar gehad.

Nee, dat laatste bedoelde ik niet zo. Natuurlijk niet. Het is geen
inenting. Het is… Ja, wat is het eigenlijk? Een begin. Een eerste
stap. Waarmee we samen een fantastisch avontuur aangaan. Om -
dat we het leven tegemoet willen treden als een team. Omdat we
niet zouden weten met wie we die reis liever zouden maken. Om -
dat ik van hem hou en hij van mij.

Mijn ogen worden nu al vochtig. Dit is hopeloos. Ik ben al da -
gen zo, al sinds ik begreep wat hij van plan was.

Hij is best zwaar op de hand, Richard. Op een goede, sympa-
thie ke manier, bedoel ik. Hij is direct, zegt waar het op staat en
speelt geen spelletjes (goddank). Hij zal je ook niet overrompelen
met een grote verrassing. Bij mijn vorige verjaardag liet hij da-
gen van tevoren al doorschemeren dat ik een verrassingsuitstapje
van hem zou krijgen, wat ideaal was, want zo wist ik dat ik mijn
weekend tas tevoorschijn moest halen en een paar dingen inpakken.

Hoewel hij me uiteindelijk toch nog verraste, want ik kreeg geen
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weekendje weg, zoals ik had gedacht, maar een treinkaartje naar
Stroud dat hij onverwacht op mijn werk liet bezorgen, op mijn
verjaardag midden in de week. Hij bleek stiekem twee vrije da -
gen voor me te hebben geregeld bij mijn chef, en toen ik eindelijk
in Stroud aankwam, stond er een auto voor me klaar en werd ik
naar een snoezig vakantiehuisje gebracht, waar Richard me op-
wachtte bij een brandend haardvuur waar een schapenvacht voor
lag. (Hmm. Laten we zeggen dat er niets gaat boven seks bij een
 knappe rend haardvuur. Behalve toen die stomme vonk me een
brandwond op mijn dij bezorgde. Geeft niets. Een  kleinigheidje.)

Toen hij deze keer hints begon te geven, waren ze ook niet al te
subtiel. Het waren meer enorme borden midden op de weg: ik ga
je binnenkort ten huwelijk vragen. Eerst maakte hij deze af-
spraak voor wat hij een ‘speciale lunch’ noemde. Toen liet hij iets
vallen over een ‘grote vraag’ die hij me moest stellen en knipoog-
de half (al deed ik uiteraard alsof ik niets doorhad). Toen  plaagde
hij me door te vragen wat ik van zijn achternaam vond, die Finch
is. (Die vind ik best mooi, toevallig. Niet dat ik het niet zal mis-
sen om Lottie Graveney te heten, maar ik wil met het grootste
genoegen mevrouw Finch worden.)

Ik vind het bijna jammer dat hij er niet meer omheen heeft ge-
draaid, dan zou het echt een verrassing zijn, maar goed, ik wist
tenminste dat ik naar de nagelsalon moest.

‘En, Lottie, weet je het al?’ Richard kijkt naar me op met die
warme glimlach van hem en mijn maag maakt een zweefduik. Ik
dacht heel even dat hij superslim deed en dat dit zijn aanzoek al
wás.

‘Eh…’ Ik sla mijn ogen neer om mijn verwarring te verbergen.
Natuurlijk is het antwoord ja. Een volmondig, blij ja. Ik kan

nog steeds amper geloven dat het nu zover is. Trouwen. Ik bedoel,
trouwen! In de drie jaar dat Richard en ik samen zijn, heb ik wel-
bewust met geen woord gerept over een huwelijk, trouw en alles
wat eraan vastzit (kinderen, huizen, bankstellen, potjes met krui-
den). We wonen zo’n beetje samen bij hem thuis, maar ik heb
mijn eigen flat nog. We zijn een stel, maar met Kerstmis gaan we
ieder naar onze eigen ouders. Zo staat het ervoor.

Na ongeveer een jaar wist ik dat we goed bij elkaar pasten. Ik
wist dat ik van hem hield. Ik had hem op zijn best gezien (het ver-
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rassingsuitje voor mijn verjaardag en die keer dat ik per ongeluk
over zijn voet reed en hij me niet uitfoeterde) en op zijn slechtst
(toen hij koppig weigerde de weg te vragen, helemaal naar Nor-
folk, met een kapotte gps. We hebben er zes uur over gedaan). En
ik wil nog steeds met hem samen zijn. Ik snáp hem. Hij is geen
patser, Richard. Hij is afgemeten en weloverwogen. Soms denk je
dat hij niet eens luistert – maar dan komt hij opeens tot leven en
besef je dat hij de hele tijd waakzaam is geweest. Als een leeuw
die onder een boom ligt te soezen, maar klaar is om zijn prooi te
bespringen. Terwijl ik meer een gazelle ben die wat rondhupst. We
vullen elkaar aan. Het is de Natuur.

(Niet in de zin van de voedselketen, natuurlijk. In overdrachte-
lijke zin.)

Na een jaar wist ik dus dat hij de Ware was, maar ik wist ook
wat er zou gebeuren als ik me versprak. De ervaring heeft me ge-
leerd dat het woord ‘trouwen’ net een enzym is. Het veroorzaakt
allerlei reacties binnen een relatie, en de meeste zijn van de afbre-
kende soort.

Kijk maar hoe het ging met Jamie, mijn eerste echte vriendje.
We waren vier jaar gelukkig samen toen ik me liet ontvallen dat
mijn ouders net zo oud waren als wij (zesentwintig en drieën-
twintig) toen ze trouwden. Dat was genoeg. Eén losse opmerking.
Waarop hij flipte en zei dat we even ‘vakantie’ moesten nemen. Va-
kantie van wat? Tot dat moment was er geen vuiltje aan de lucht
geweest. Hij had dus duidelijk vakantie nodig van het risico dat
hij het woord ‘trouwen’ nog eens moest horen. Het was kennelijk
zo zorgwekkend dat hij me niet eens meer kon zien uit angst dat
mijn mond het woord nog eens zou vormen.

Voordat de ‘vakantie’ voorbij was, had hij al wat met die rooie.
Ik zat er niet mee, want toen kende ik Seamus al. Seamus, met zijn
sexy zangerige Ierse stem. En ik zou niet eens weten hoe dat op
de klippen is gelopen. We waren ongeveer een jaar smoorverliefd
– zo’n krankzinnige verliefdheid met nachtenlange seks alsof ver-
der niets ertoe doet – tot we opeens elke avond ruzie hadden in
plaats van te vrijen. Binnen vierentwintig uur gingen we van op-
wekkend naar uitputtend. Het was slopend. Te veel gesprekken
met van die troonredethema’s als ‘waar moet dat met ons naartoe?’
en ‘wat willen we van deze relatie?’ en we werden er allebei bekaf
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van. We kreupelden nog een jaar door en als ik er nu op terugkijk,
lijkt dat tweede jaar een ellendig groot zwart gat in mijn leven.

Toen kwam Julian. Dat duurde ook twee jaar, maar het pákte
nooit. Het was als een skelet van een relatie. Ik denk dat we alle-
bei veel te hard werkten. Ik was net overgestapt naar Blay Phar-
maceuticals en reisde het hele land door. Hij probeerde vennoot
te worden van het accountantsbedrijf waar hij werkte. Ik weet
niet eens of we het wel fatsoenlijk hebben uitgemaakt – het ver-
waterde gewoon. We zien elkaar nog wel eens, als vrienden, en
voor ons allebei geldt dat we niet goed weten wat er mis is ge-
gaan. Hij vroeg zelfs of ik met hem uit wilde, ongeveer een jaar
geleden, maar ik moest hem vertellen dat ik echt gelukkig was met
iemand anders. En dat was Richard. De man van wie ik echt hou.
De man die tegenover me zit met een ring in zijn zak (misschien).

Richard ziet er beslist beter uit dan al mijn eerdere vriendjes
(misschien ben ik bevooroordeeld, maar ik vind hem prachtig). Hij
werkt hard als media-analist, maar hij is niet bezeten van zijn
werk. Hij is minder rijk dan Julian, maar wat maakt het uit? Hij
is energiek en geestig en hij heeft een bulderende lach die me al-
tijd opvrolijkt, hoe ik me ook voel. Sinds ik tijdens een picknick
een ketting van madeliefjes voor hem maakte, noemt hij me ‘Ma-
delief’. Hij kan wel eens opvliegend zijn, maar dat geeft niet. Geen
mens is volmaakt. Wanneer ik op onze relatie terugkijk, zie ik
geen zwart gat, zoals met Seamus, of een leegte, zoals met Julian.
Ik zie een sentimentele clip. Een montage vol blauwe luchten en
glimlachjes. Geluksmomenten. Intimiteit. Vrolijkheid.

En nu komen we bij de climax van die montage. De scène waar-
in hij knielt, diep ademhaalt…

Ik voel me heel nerveus namens hem. Ik wil dat dit op rolletjes
loopt. Ik wil tegen onze kinderen zeggen dat ik weer helemaal op-
nieuw verliefd werd op hun vader op de dag dat hij me vroeg.

Onze kinderen. Ons huis. Ons leven.
Ik zie het in gedachten voor me en voel me bevrijd. Ik ben hier-

aan toe. Ik ben drieëndertig en ik ben er klaar voor. Mijn hele vol-
wassen leven heb ik het onderwerp ‘trouwen’ gemeden. Mijn vrien-
dinnen zijn net zo. Het is alsof het hele gebied is afgezet met
politielint: NIET BETREDEN. Je begint er gewoon niet over, want
dan verpest je het en maakt je vriendje het uit.
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Maar nu valt er niets te verpesten. Ik voel de liefde tussen ons
gewoon stromen, over de tafel heen. Ik wil Richards handen pak-
ken. Ik wil hem in mijn armen nemen. Wat is hij toch een gewel-
dige, heerlijke man. Wat ben ik toch een bofkont. Misschien dat
we over veertig jaar, als we allebei gerimpeld en grijs zijn, hand in
hand over de Strand lopen, aan vandaag denken en de hemel dan-
ken dat we elkaar hebben gevonden. Ik bedoel, hoe groot is die
kans in deze wereld die krioelt van de onbekenden? De liefde is
zo’n grabbelton. Zó toevallig. Het is eigenlijk een wonder…

O, god, ik knipper met mijn ogen…
‘Lottie?’ Richard heeft mijn vochtige ogen gezien. ‘Hé, lief-Ma-

delief. Gaat het? Wat is er?’
Hoewel ik tegen Richard eerlijker ben dan tegen al mijn vroe-

gere vriendjes, is het waarschijnlijk geen goed idee om mijn hele
gedachtegang aan hem prijs te geven. Fliss, mijn grote zus, zegt
dat ik in Hollywood Technicolor denk en dat ik er rekening mee
moet houden dat andere mensen de aanzwellende vioolklanken
niet horen.

‘Sorry.’ Ik bet mijn ogen. ‘Niets. Ik zou alleen willen dat je niet
weg hoefde.’

Richard vliegt vanavond voor zijn werk naar San Francisco.
Voor drie maanden – het kan erger – maar ik zal hem verschrik-
kelijk missen. Het enige wat me een beetje afleidt, is de gedachte
dat ik een bruiloft moet voorbereiden.

‘Lieverd, niet huilen. Daar kan ik niet tegen.’ Hij pakt mijn han-
den en geeft er een kneepje in. ‘We gaan elke dag skypen.’

‘Weet ik.’ Ik knijp terug. ‘Ik wacht op je.’
‘Al zou je er misschien om moeten denken dat als ik op kantoor

ben, iedereen kan horen wat je zegt. Ook mijn baas.’
Alleen een piepkleine twinkeling in zijn ogen verraadt dat hij me

maar wat plaagt. De laatste keer dat we skypeten toen hij weg was,
gaf ik hem advies over hoe hij met zijn helse baas moest omgaan,
waarbij ik even vergat dat Richard in een open kantoor zat en de
helse baas elk moment langs kon lopen (wat hij gelukkig niet deed).

‘Bedankt voor de tip,’ zeg ik schouderophalend, net zo droog als
hij.

‘Ze kunnen je ook zien. Dus misschien wil je niet helemáál naakt
in beeld.’
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‘Niet helemáál,’ zeg ik instemmend. ‘Misschien alleen een door-
kijkbeha en -slipje. Om het simpel te houden.’

Richard grinnikt en omklemt mijn handen iets steviger. ‘Ik hou
van je.’ Zijn stem is diep, warm en smeltend. Ik zal er nooit, maar
dan ook nooit genoeg van krijgen hem dat te horen zeggen.

‘Ik ook van jou.’
‘Trouwens, Lottie…’ Hij schraapt zijn keel. ‘Ik moet je iets

vragen…’
Ik heb het gevoel dat ik op knappen sta. Mijn gezicht staat

strak van verwachting terwijl mijn gedachten als gekken over
 elkaar heen buitelen. O, god… Nu gaat hij het doen… Mijn hele
leven neemt een nieuwe wending… Concentreer je, Lottie, geniet
van het moment… Shit! Wat voel ik aan mijn been?

Ik kijk er vol afgrijzen naar.
Degene die die ‘hold-up’-kousen heeft gemaakt is een leugenaar

en zal naar de hel gaan, want een van die kousen heeft zichzelf
verdomme níét opgehouden. Hij is om mijn knie gezakt en er
bungelt een echt walgelijke plastic ‘plak’-strook om mijn kuit. Het
is weerzinwekkend.

Zo kan ik me niet ten huwelijk laten vragen. Ik kan niet de rest
van mijn leven als ik hierop terugkijk denken: wat een romantisch
moment was dat; jammer van die kous.

‘Sorry, Richard,’ onderbreek ik hem. ‘Momentje.’
Ik reik steels naar beneden en trek de kous omhoog, maar het

flinterdunne weefsel scheurt in mijn hand. Joepie. Nu heb ik niet
alleen bungelend plastic, maar ook flarden nylon om mijn been
hangen. Ongelooflijk, dat mijn huwelijksaanzoek wordt getorpe-
deerd door mijn beenbekleding. Ik had voor blote benen moeten
gaan.

‘Is er iets?’ Ik kom met mijn hoofd onder de tafel vandaan en
zie Richard verwonderd naar me kijken.

‘Ik moet even naar de wc,’ prevel ik. ‘Sorry. Het spijt we. Kun-
nen we dit even in de wacht zetten? Eén nanoseconde maar?’

‘Gaat het wel goed met je?’
‘Prima.’ Ik zie rood van gêne. ‘Ik heb een… ongelukje op kle-

dinggebied gehad. Ik wil niet dat je het ziet. Kun je de andere kant
op kijken?’

Richard draait gehoorzaam zijn hoofd om. Ik schuif mijn stoel
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naar achteren en haast me door de zaal, de blikken van andere
lunchende mensen mijdend. Het proberen te verdoezelen heeft
geen zin. Het is een bungelkous.

Ik klap door de deur van de dames-wc’s, schop mijn schoen uit,
stroop die stomme kous af en kijk met bonzend hart in de spie-
gel. Niet te geloven dat ik zojuist mijn huwelijksaanzoek heb uit-
gesteld.

Het voelt alsof de tijd stilstaat. Alsof we in een sciencefiction-
film zitten en Richard schijndood is en ik alle tijd van de wereld
heb om erover na te denken of ik wel met hem wil trouwen.

Wat natuurlijk niet nodig is, want het antwoord is ja.
Een blond meisje met een hoofdband met pailletten draait zich

met haar lippotlood in de hand naar me om. Ik zal er wel een
beetje raar uitzien, zoals ik daar bewegingloos met een schoen en
een kous in mijn hand sta.

‘Daar is een afvalbak.’ Ze knikt ernaar. ‘Gaat het?’
‘Ja. Dank je.’ Opeens voel ik de drang over deze gedenkwaar-

dige gelegenheid te vertellen. ‘Mijn vriend zit midden in een hu-
welijksaanzoek!’

‘Dat méén je niet.’ Alle vrouwen voor de spiegels draaien zich
om en gapen me aan.

Een dun, in het roze gekleed meisje met rood haar fronst haar
wenkbrauwen. ‘Hoe bedoel je, “midden in”?’ vraagt ze. ‘Wat heeft
hij gezegd, “wil je…”?’

‘Hij wilde net beginnen, maar toen kreeg ik kousenpech.’ Ik
wuif met de kous. ‘Hij staat dus even op pauze.’

‘Op páúze?’ zegt iemand ongelovig.
‘Nou, ik zou maar snel teruggaan,’ zegt de rooie. ‘Geef hem geen

kans om zich te bedenken.’
‘Wat spannend!’ zegt het blondje. ‘Mogen we kijken? Mag ik

jullie filmen?’
‘We kunnen het op YouTube zetten!’ zegt haar vriendin. ‘Heeft

hij een flashmob gehuurd of zoiets?’
‘Ik dénk het niet…’
‘Hoe werkt dat ding?’ roept een oude vrouw met staalgrijs haar

gebiedend door ons gesprek heen. Ze zwaait bozig met haar han-
den onder de automatische zeepdispenser. ‘Waarom vinden ze zulke
machines uit? Wat is er mis met een stuk zeep?’
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‘Kijk, tante Dee, zo,’ zegt het meisje met het rode haar sussend.
‘U houdt uw handen te hoog.’

Ik trek mijn andere schoen en kous uit en nu ik er toch ben, reik
ik naar de handlotion om mijn blote benen in te smeren. Ik wil
niet later als ik terugkijk denken: wat een romantisch moment
was dat; jammer van die schubbige schenen. Dan pak ik mijn  tele -
foon. Dit móét ik aan Fliss vertellen. Ik tik snel: Hij doet het!

Even later zie ik haar antwoord op mijn scherm: Zeg nou niet
dat je door een aanzoek heen zit te sms’en!

Op de Dames. Even alleen zijn.
Spannend!!! Jullie zijn een geweldig stel. Geef hem een zoen van

me. xxx
Doe ik! Tot gauw xxx
‘Wie is het?’ vraagt het blonde meisje als ik mijn telefoon op-

berg. ‘Ik ga kijken!’ Ze schicht de wc’s uit en komt een paar se-
conden later alweer terug. ‘O, ik heb hem gezien. Die met dat don-
kere haar in de hoek? Hij is super. Hé, je mascara is doorgelopen.’
Ze geeft me een make-upremover pen. ‘Wil je het even snel bij-
werken?’

‘Dank je.’ Ik glimlach vriendelijk naar haar en begin de zwarte
veegjes onder mijn ogen weg te werken. Mijn golvende kastanje-
bruine haar is hoog opgestoken en opeens vraag ik me af of ik het
niet los moet maken, zodat het op het moment suprême over mijn
schouders valt.

Nee. Te goedkoop. Ik trek er alleen een paar lokjes uit die ik om
mijn gezicht schik terwijl ik de rest kritisch opneem. Lippenstift:
mooie koraalkleur. Oogschaduw: glinsterend grijs om mijn blauwe
ogen beter te laten uitkomen. Blusher: hoeft hopelijk niet ververst
te worden aangezien ik zal blozen van opwinding.

‘Deed míjn vriendje maar eens een aanzoek,’ zegt een langharig
meisje in zwarte kleren quasizielig. ‘Wat is je geheim?’

‘Weet niet,’ antwoord ik, al had ik het haar graag verteld. ‘We
zijn al een tijdje samen, denk ik, we weten dat we bij elkaar pas-
sen, we houden van elkaar…’

‘Maar dat gaat ook allemaal op voor mijn vriend en mij! We
wonen samen, de seks is geweldig, alles is geweldig…’

‘Je moet hem niet onder druk zetten,’ zegt het blonde meisje
verstandig.
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‘Ik begin er hooguit één keer per jáár over,’ zegt het meisje met
het lange haar verdrietig. ‘En dan wordt hij nerveus en houden we
erover op. Wat moet ik doen? Bij hem weggaan? We zijn nu zes
jaar samen…’

‘Zes jáár?’ De oude vrouw kijkt op van haar handen onder de
droger. ‘Wat mankeert jou?’

Het meisje met het lange haar bloost. ‘Ik mankeer niets,’ zegt ze.
‘Ik voerde een privégesprek.’

‘Privé, ammehoela.’ De oude vrouw gebaart om zich heen. ‘Ie-
dereen luistert mee.’

‘Tante Dee!’ zegt het meisje met het rode haar gegeneerd. ‘Sst!’
‘Waag het niet mij de mond te snoeren, Amy!’ De oude vrouw

werpt het meisje met het lange haar een vermanende blik toe.
‘Mannen zijn oerwoudwezens. Zodra ze hun prooi hebben ge-
vonden, verslinden ze hem en dan vallen ze in slaap. Nou, jij hebt
hem zijn buit op een presenteerblaadje aangeboden, hè?’

‘Zo simpel is het niet,’ zegt het meisje met het lange haar gepi-
keerd.

‘In mijn tijd trouwden de mannen omdat ze seks wilden. Dat
was pas een goede aansporing!’ De oude vrouw lacht blaffend.
‘Jullie slapen eerst met elkaar, gaan meteen samenwonen en dán
pas willen jullie een verlovingsring. Jullie doen het helemaal ver-
keerd om.’ Ze pakt haar tas. ‘Kom mee, Amy. Waar wacht je nog
op?’

Amy werpt ons een vertwijfelde blik van verontschuldiging toe
en loopt met haar tante mee de wc’s uit. We kijken elkaar allemaal
met opgetrokken wenkbrauwen aan. Wat een maf mens.

‘Wees maar niet bang,’ zeg ik geruststellend, en ik geef het  meisje
een kneepje in haar arm. ‘Het komt vast wel goed.’ Ik wil de blijd-
schap delen. Ik gun iedereen het geluk dat Richard en ik hebben
gehad: de ideale partner vinden en het weten.

‘Ja.’ Ze doet zichtbaar moeite om zich te vermannen. ‘Laten we
het hopen. Nou, dan wens ik jullie nog een heel gelukkig leven
samen.’

‘Dank je wel!’ Ik geef het blonde meisje de removerpen terug.
‘Daar ga ik! Wens me sterkte!’

Ik loop de wc’s uit en kijk de bedrijvige eetzaal in met het ge-
voel dat ik net op play heb gedrukt. Daar zit Richard, in nog pre-
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cies dezelfde houding als toen ik wegliep. Hij kijkt niet eens naar
zijn telefoon. Hij moet net zo op dit moment gefocust zijn als ik.
Het bijzonderste moment van ons leven.

‘Sorry.’ Ik schuif op mijn stoel en werp hem mijn liefdevolste,
ontvankelijkste glimlach toe. ‘Waar waren we gebleven?’

Richard glimlacht terug, maar ik zie aan hem dat hij er niet
meer helemaal bij is. Misschien moeten we geleidelijk aan weer in
de stemming zien te komen.

‘Wat een bijzondere dag,’ zeg ik bemoedigend. ‘Voel jij dat ook
niet?’

‘Absoluut.’ Hij knikt.
‘Wat is het hier heerlijk.’ Ik gebaar om me heen. ‘De perfecte

plek voor een… een belangrijk gesprek.’
Ik heb mijn handen achteloos op tafel gelegd, en Richard pakt

ze in de zijne, zoals mijn bedoeling was. Hij haalt diep adem en
fronst zijn voorhoofd.

‘Nu we het er toch over hebben, Lottie, ik wil je iets vragen.’
We kijken elkaar in de ogen en hij krijgt lachrimpeltjes rond de
zijne. ‘Dit zal wel niet als een enórme verrassing komen…’

O god, o god, daar komt het dan.
‘Ja?’ kwaak ik nerveus.
‘Brood voor de tafel?’
Richard schrikt en mijn hoofd schiet omhoog. De ober is zo

stilletjes aan komen lopen dat we hem geen van beiden hebben
opgemerkt. Voordat ik het goed en wel besef heeft Richard mijn
handen losgelaten en praat hij over bruin sodabrood. Ik voel me
zo gefrustreerd dat ik die hele mand wel van de tafel kan meppen.
Zág die ober dan niets? Leren ze niet bedacht te zijn op naderen-
de aanzoeken?

Ik zie dat Richard ook van zijn à propos is. Stomme, stómme
ober. Hoe durft hij het grote moment van mijn vriend te bederven?

‘Zo,’ zeg ik bemoedigend zodra de ober weg is. ‘Je wilde me iets
vragen?’

‘Nou. Ja.’ Hij kijkt me aan en haalt diep adem – en dan veran-
dert zijn gezichtsuitdrukking weer. Ik kijk verbaasd om en zie dat
er nóg zo’n ellendige ober is opgedoken. Tja, eerlijk is eerlijk, dat
kun je wel verwachten in een restaurant.

We bestellen allebei iets – ik ben me er nauwelijks van bewust
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wat – en de ober verdwijnt, maar er kan er elk moment weer een
komen opdagen. Ik heb meer medelijden met Richard dan ooit.
Hoe kan hij onder deze omstandigheden een aanzoek doen? Hoe
dóén mannen dat?

Ik glimlach hoofdschuddend naar hem. ‘Je hebt je dag niet.’
‘Niet echt, nee.’
‘De sommelier kan elk moment komen,’ merk ik op.
‘Het is hier net het centraal station.’ Hij wendt spijtig zijn blik

ten hemel en ik krijg een warm gevoel van verbondenheid. We
zitten in hetzelfde schuitje. Wat maakt het uit wanneer hij me
vraagt? Wat maakt het uit of het geen perfect, in scène gezet
moment is? ‘Zullen we een glaasje champagne nemen?’ vervolgt
hij.

Ik glimlach veelbetekenend naar hem. ‘Vind je dat niet een beet-
je… voorbarig?’

‘Tja, dat hangt ervan af.’ Hij trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Zeg
jij het maar.’

Het is zo duidelijk wat hij bedoelt dat ik niet weet of ik wil la-
chen of hem knuffelen.

‘Tja, in dat geval…’ Ik wacht verrukkelijk lang om het moment
voor ons allebei te rekken. ‘Ja. Ik zou ja zeggen.’

De frons verdwijnt en ik zie de spanning uit hem wegvloeien.
Dacht hij echt dat ik nee zou kunnen zeggen? Wat is hij toch be-
scheiden. Zo’n schat van een man. O, god. We gaan trouwen!

‘Met hart en ziel, Richard, ja,’ voeg ik er nadrukkelijk aan toe
met een stem die opeens beeft. ‘Je moet weten hoeveel dit voor me
betekent. Het is… Ik weet niet wat ik zeggen moet.’

Zijn vingers knijpen in de mijne en het is alsof we een stilzwij-
gende verstandhouding hebben. Ik krijg bijna medelijden met an-
dere stellen, die alles aan elkaar moeten uitleggen. Zij hebben niet
zo’n band als wij.

We zwijgen even. Ik voel een wolk van geluk om ons heen han-
gen. Ik wil dat die wolk daar eeuwig blijft. Ik kan ons nu in de
toekomst zien, een huis schilderend, een kinderwagen duwend,
een kerstboom optuigend met onze peuters… Misschien willen
zijn ouders met Kerstmis komen logeren en dat is prima, want ik
ben dol op zijn ouders. Het eerste wat ik ga doen wanneer dit be-
kend is gemaakt, is zijn moeder in Sussex opzoeken. Ze zal het

20



enig vinden om met de bruiloft te helpen, en ik heb niet bepaald
een eigen moeder die me kan bijstaan.

Al die mogelijkheden. Al die plannen. Zo’n lang, luisterrijk
leven om samen te leiden.

‘Zo,’ zeg ik uiteindelijk en ik wrijf zacht over zijn vingers. ‘Te-
vreden? Blij?’

‘Zo blij als het maar kan.’ Hij streelt mijn hand.
‘Hier heb ik een eeuwigheid op gewacht,’ verzucht ik voldaan,

‘maar ik had nooit gedacht… Je weet het gewoon niet, hè? Je hebt
iets van… hoe zou het zijn? Hoe zou het voelen?’

‘Ja, dat heb ik ook.’ Hij knikt.
‘Ik zal dit restaurant nooit vergeten. Ik zal nooit vergeten hoe

je er nu uitziet.’ Ik knijp nog harder in zijn hand.
‘Ik ook niet,’ zegt hij alleen maar.
Wat ik zo fijn vind aan Richard is dat hij zoveel kan  overbrengen

door een simpele zijdelingse blik of door zijn hoofd iets schuin te
houden. Hij hoeft niet veel te zeggen, want hij is een open boek
voor me.

Ik zie het meisje met het lange haar door de zaal naar ons kij-
ken en moet wel naar haar glimlachen. (Niet triomfantelijk, want
dat zou bot zijn. Een nederige, dankbare glimlach.)

‘Een glaasje wijn aan tafel, monsieur? Mademoiselle?’ De som-
melier komt naar ons toe en ik kijk hem stralend aan.

‘Ik denk dat we champagne nodig hebben.’
‘Absolument.’ Hij beantwoordt mijn glimlach. ‘De champagne

van het huis? We hebben ook een mooie Ruinart voor een speciale
gelegenheid…’

‘De Ruinart, denk ik.’ Ik kan de verleiding niet weerstaan hem
deelgenoot te maken van ons geluk. ‘Het is een heel bijzondere
dag! We hebben ons net verloofd!’

‘Mademoiselle!’ Het gezicht van de sommelier plooit zich in
een glimlach. ‘Félicitations! Monsieur! Van harte!’ We kijken alle-
bei naar Richard – maar tot mijn verbazing deelt hij niet in de
feestvreugde. Hij kijkt me aan alsof hij een spook ziet. Waarom
kijkt hij zo geschrokken? Wat is er aan de hand?

‘Wat…’ Zijn stem klinkt verstikt. ‘Wat bedoel je?’
Opeens besef ik waarom hij van streek is. Natuurlijk. Net iets

voor mij om alles te bederven met mijn grote mond.
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‘Richard, wat spijt me dat. Had je het eerst aan je ouders wil-
len vertellen?’ Ik geef een kneepje in zijn hand. ‘Ik begrijp het vol-
komen. Ik zal het verder aan niemand vertellen, ik beloof het.’

‘Wat zul je niet vertellen?’ Hij staart me met grote ogen aan.
‘Lottie, we zijn niet verloofd.’

‘Maar…’ Ik kijk hem onzeker aan. ‘Je hebt me zojuist een aan-
zoek gedaan. En ik heb ja gezegd.’

‘Nee, niet waar!’ Hij trekt zijn hand uit de mijne.
Oké, een van ons beiden is gek aan het worden. De sommelier

heeft zich tactvol teruggetrokken en ik zie dat hij de ober die weer
naar ons toe wilde komen met het mandje brood, wegstuurt.

‘Lottie, het spijt me, maar ik heb geen idee waar je het over
hebt.’ Richard haalt zijn handen door zijn haar. ‘Ik heb niets over
een huwelijk of een verloving of wat dan ook gezegd.’

‘Maar… maar dat bedoelde je wel! Toen je champagne  bestelde
en zei: “Zeg jij het maar”, en ik zei: “Met hart en ziel, ja.” Het was
subtiel! Het was prachtig!’

Ik kijk hem aan en hoop dat hij het met me eens zal zijn, dat hij
hetzelfde voelt als ik, maar hij kijkt alleen maar perplex terug en
opeens voel ik een steek van angst.

‘Dat was… níét wat je bedoelde?’ Mijn keel wordt zo stevig
dichtgeknepen dat ik amper een woord kan uitbrengen. Ik kan
niet geloven dat dit echt gebeurt. ‘Je wilde me geen aanzoek
doen?’

‘Lottie, ik héb je geen aanzoek gedaan!’ zegt hij met klem. ‘Punt
uit!’

Moet hij dat zo hard roepen? Overal schieten hoofden geboeid
omhoog.

‘Oké! Ik snap het!’ Ik wrijf met mijn servet over mijn neus. ‘Je
hoeft het niet aan de hele zaal te vertellen.’

Ik word overspoeld door vernedering. Ik sta stijf van ellende.
Hoe heb ik me zo kunnen vergissen?

En als hij me geen aanzoek deed, waaróm deed hij me dan geen
aanzoek?

‘Ik snap er niets van,’ zegt Richard bijna in zichzelf. ‘Ik heb
nooit iets gezegd, we hebben het er nooit over gehad…’

‘Je hebt genoeg gezegd!’ barst ik uit, gekwetst en verontwaar-
digd. ‘Je zei dat het een “speciale lunch” was.’
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‘Dat is het ook!’ schiet hij in de verdediging. ‘Ik ga morgen naar
San Francisco.’

‘En je vroeg wat ik van je achternaam vond! Je achternaam,
Richard!’

‘We hielden een steekproef op kantoor, voor de grap!’ zegt Ri-
chard verbijsterd. ‘Het stelde niets voor!’

‘En je zei dat je me een “grote vraag” wilde stellen.’
‘Geen grote vraag,’ zegt hij hoofdschuddend. ‘Een vraag.’
‘Ik hoorde anders “grote vraag”.’
Er valt een akelige stilte tussen ons. De wolk van geluk is ver-

vlogen. De Hollywood Technicolor en aanzwellende violen zijn
weg. De sommelier legt tactvol een wijnkaart op de hoek van de
tafel en maakt zich snel uit de voeten.

‘Wat was het dan?’ zeg ik uiteindelijk. ‘Die echt belangrijke,
niet al te grote vraag?’

Richard lijkt zich in het nauw gedreven te voelen. ‘Het doet er
niet toe. Laat maar.’

‘Kom op, zeg het!’
‘Nou, goed dan,’ geeft hij toe. ‘Ik wilde je vragen wat ik met

mijn airmiles moest doen. Ik dacht dat we misschien een reisje
konden boeken.’

‘Je airmiles?’ schiet ik uit mijn slof. ‘Je hebt een speciaal tafeltje
gereserveerd en champagne besteld om het over je airmiles te heb-
ben?’

‘Nee! Ik bedoel…’ Richard grimast. ‘Lottie, ik voel me vreselijk.
Ik had absoluut geen flauw idee…’

‘Maar we hebben verdomme net een heel verlovingsgesprek ge-
voerd!’ Ik voel de tranen weer opwellen. ‘Ik streelde je hand en zei
dat ik zo blij was en dat ik hier een eeuwigheid op had gewacht.
En je zei dat het voor jou net zo was! Waar dacht je dan dat ik
het over had?’

Richards ogen flitsen heen en weer alsof hij naar een uitweg
zoekt. ‘Ik dacht dat je… nou ja. Maar wat bazelde.’ 

‘“Wat bazelde”?’ Ik gaap hem aan. ‘Hoe bedoel je, “maar wat
bazelde”?’

Richard lijkt nu echt radeloos. ‘Eerlijk gezegd kan ik je niet
 altijd even goed volgen,’ biecht hij op. ‘Dus soms… knik ik maar
gewoon.’

23



Hij knikt maar gewoon?
Ik kijk hem onthutst aan. Ik dacht dat we een speciale, unieke,

stilzwijgende verstandhouding hadden. Ik dacht dat we onze eigen
geheimtaal hadden. En al die tijd knikte hij maar gewoon.

Twee obers zetten onze voorgerechten voor ons neer en haasten
zich weg alsof ze aanvoelen dat we niet in de stemming zijn voor
een praatje. Ik pak mijn vork en leg hem weer neer. Richard lijkt
zijn bord niet eens te hebben gezien.

‘Ik had een verlovingsring voor je gekocht,’ doorbreek ik de
stilte.

‘O, god.’ Hij slaat zijn handen voor zijn gezicht.
‘Het geeft niet. Ik breng hem wel terug.’
‘Lottie…’ Hij kijkt me gekweld aan. ‘Moeten we echt… Ik ga

morgen weg. Kunnen we het onderwerp niet gewoon laten rusten?’
‘Wil je wel ooit trouwen?’ Terwijl ik het vraag, voel ik een ste-

kende pijn. Een minuut geleden dacht ik nog dat ik verloofd was.
Ik had de marathon gelopen. Ik ging opgetogen door de finish,
met mijn armen triomfantelijk in de lucht. Nu sta ik weer in de
startblokken mijn veters te strikken en me af te vragen of de wed-
strijd wel doorgaat.

‘Ik… God, Lottie, ik weet het niet.’ Hij klinkt wanhopig. ‘Ik be-
doel, ja. Ik denk het wel.’ Zijn ogen flitsen steeds angstiger heen
en weer. ‘Misschien. Je weet wel. Ooit.’

Hm. Duidelijker kan niet. Misschien wil hij met een ander trou-
wen, ooit, maar niet met mij.

Opeens daalt er een grauwe moedeloosheid over me neer. Ik
geloofde heilig dat hij de Ware was. Hoe heb ik me zo kunnen ver-
gissen? Ik heb het gevoel dat ik mezelf totaal niet meer kan ver-
trouwen.

‘Op zo’n manier.’ Ik kijk even naar mijn salade, naar de blaadjes
sla, de plakken avocado en de granaatappelpitten in een poging
mijn gedachten op een rijtje te zetten. ‘Weet je, Richard, ik wil wél
trouwen. Ik wil trouwen, een gezin stichten, een huis… het hele
plaatje. En dat wilde ik met jou samen, maar een huwelijk is iets
wat van twee kanten moet komen.’ Ik zwijg. Ik adem moeizaam,
maar ik ben vastbesloten beheerst te blijven. ‘Het lijkt me dus goed
dat ik nu hoor hoe het zit en niet later. Daar wil ik je in elk geval
voor bedanken.’
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‘Lottie!’ roept Richard geschrokken uit. ‘Wacht! Dit verandert
niets…’

‘Het verandert alles. Ik ben te oud om op een wachtlijst te staan.
Als het er met jou niet in zit, hoor ik het liever nu, dan kan ik
door, snap je?’ Ik probeer te glimlachen, maar ik krijg mijn mond-
hoeken niet meer omhoog. ‘Veel plezier in San Francisco. Ik kan
nu maar beter gaan, geloof ik.’ Tranen wurmen zich tussen mijn
wimpers door. Ik moet echt snel weg hier. Ik ga terug naar kantoor,
mijn presentatie voor morgen nakijken. Ik had de hele middag vrij-
genomen, maar wat heeft het voor zin? Ik hoef bij nader inzien toch
niet al mijn vriendinnen te bellen met het  vreugdevolle nieuws.

Op weg naar buiten voel ik opeens een hand om mijn arm. Ik
kijk geschrokken om en zie het blonde meisje met de hoofdband
naar me opkijken.

‘Hoe is het gegaan?’ vraagt ze opgewonden. ‘Heeft hij je een ring
gegeven?’

Haar vraag is als een dolksteek in mijn hart. Hij heeft me geen
ring gegeven en hij is mijn vriend niet eens meer, maar ik ga lie-
ver dood dan dat toe te geven.

‘Toevallig…’ Ik steek trots mijn kin in de lucht. ‘Toevallig heeft
hij me gevraagd, maar ik heb nee gezegd.’

‘O!’ Haar hand vliegt naar haar mond.
‘Inderdaad.’ Ik zie het meisje met het lange haar schaamteloos

meeluisteren aan haar tafeltje vlakbij. ‘Ik heb nee gezegd.’
‘Je hebt néé gezegd?’ Ze kijkt me zo ongelovig aan dat ik me

verbolgen ga voelen.
‘Ja!’ Ik kijk haar opstandig aan. ‘Ik heb nee gezegd. We pasten

toch niet goed bij elkaar, dus heb ik besloten het uit te maken. Al
wilde hij dolgraag met me trouwen en kinderen krijgen en een
hond nemen en alles…’

Ik voel nieuwsgierige ogen in mijn rug, draai me om en zie nog
meer mensen ademloos luisteren. Bemoeit het hele restaurant zich
er nu mee?

‘Ik heb nee gezegd!’ zeg ik met een stem die uitschiet van  ellende.
‘Nee. Néé!’ roep ik luid naar Richard, die nog altijd sprakeloos
op zijn stoel zit. ‘Sorry, Richard. Ik weet dat je van me houdt en
dat ik je hart breek, maar mijn antwoord is nee!’

Dan been ik met een sprankje opluchting het restaurant uit.
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Terug op mijn werk zie ik dat mijn bureau bezaaid is met gele
plakkers. De telefoon moet roodgloeiend hebben gestaan tijdens
mijn afwezigheid. Ik zak op mijn stoel en slaak een lange,  beverige
zucht. Dan hoor ik een kuchje en zie Kayla, mijn stagiaire, af-
wachtend bij de deur van mijn piepkleine kantoorkamer staan.
Kayla staat vaak afwachtend bij mijn deur. Ik heb nog nooit zo’n
ijverige stagiaire gezien. Ze heeft me op twee kantjes van een
kerstkaart geschreven dat ik zo’n inspirerend voorbeeld voor haar
was en dat ze alleen stage is gaan lopen bij Blay Pharmaceuticals
door mijn praatje op Bristol University. (Het was ook best een
goed praatje, moet ik toegeven. Voor een wervende speech van
een farmaceutisch bedrijf.)

‘Hoe was je lunch?’ Haar ogen twinkelen.
Mijn hart maakt een duik. Waarom heb ik haar in vredesnaam

verteld dat Richard me een aanzoek zou gaan doen? Ik wist het
zo zeker. Het gaf me een kick om haar opwinding te zien. Ik  voelde
me in alle opzichten een supervrouw.

‘Leuk. Goed. Mooi restaurant.’ Ik blader in de papieren op mijn
bureau alsof ik naar essentiële informatie zoek.

‘En, ben je nu verloofd?’
Haar woorden zijn als citroensap in een open wond. Heeft ze

dan geen greintje tact? Je vraagt je baas niet botweg of ze verloofd
is. Zeker niet als ze geen enorme, fonkelnieuwe ring draagt, wat
ik duidelijk niet doe. Ik zou het in mijn evaluatieverslag kunnen
noemen. Kayla heeft een probleempje met de grenzen van het
fatsoen.

‘Hm.’ Ik klop mijn jasje af om tijd te winnen en slik het brok in
mijn keel weg. ‘Eigenlijk niet, nee. Ik heb toevallig besloten ervan
af te zien.’

‘Echt?’ vraagt ze verwonderd.
‘Ja.’ Ik knik een paar keer. ‘Absoluut. Ik heb besloten dat het in

deze fase van mijn leven, op dit punt in mijn carrière, geen slim-
me zet was.’

Kayla kijkt me perplex aan. ‘Maar… jullie waren zo’n fantas-
tisch stel.’

‘Tja, zulke dingen zijn niet zo simpel als ze lijken, Kayla.’ Ik
blader sneller door de papieren.

‘Hij zal er wel kapot van zijn geweest.’
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‘Best wel,’ zeg ik na een korte stilte. ‘Ja. Verpletterd. Hij…  huilde
zelfs.’

Ik kan zeggen wat ik wil. Ze krijgt Richard toch nooit meer te
zien. Ik krijg hem zélf waarschijnlijk nooit meer te zien. En dan, als
een stomp in mijn maag, dringt de waarheid weer in volle omvang
tot me door. Het is allemaal afgelopen. Weg. Alles. Ik zal nooit
meer met hem vrijen. Ik zal nooit meer naast hem wakker worden.
Ik zal hem nooit meer knuffelen. Dat laatste maakt op de een of
andere manier, meer dan al het andere, dat ik wel kan janken.

‘God, Lottie, je bent zo’n inspiratie.’ Kayla’s ogen glanzen.
‘Weten dat iets niet goed is voor je carrière en de moed hebben in
het geweer te komen, te zeggen: “Nee! Ik doe níét wat iedereen
van me verwacht.”’

‘Precies,’ zeg ik radeloos knikkend. ‘Ik ben in het geweer geko-
men voor alle vrouwen.’

Mijn onderlip trilt. Ik moet dit gesprek nu afsluiten, voordat
het gruwelijk misgaat op het gebied van in tranen uitbarsten waar
je stagiaire bij staat.

‘Dus, nog belangrijke berichten?’ Ik kijk naar de gele plakkers
zonder ze echt te zien.

‘Steve heeft gebeld over de presentatie van morgen en er heeft
een zekere Ben gebeld.’

‘Ben wie?’
‘Gewoon Ben. Hij zei dat je hem wel kende.’
Geen mens noemt zichzelf ‘gewoon Ben’. Het zal wel een bru-

tale student zijn die ik tijdens een werving heb ontmoet en die
probeert een voet tussen de deur te krijgen. Ik heb er nu echt geen
zin in.

‘Oké. Goed. Nou, ik ga mijn presentatie doornemen. Dus.’ Ik
klik verwoed en in het wilde weg met mijn muis tot ze weggaat.
Diep ademhalen. Kiezen op elkaar. Doorgaan. Doorgaan, door-
gaan, doorgaan.

De telefoon gaat en ik neem met een weids, gezaghebbend ge-
baar op. ‘Charlotte Graveney.’

‘Lottie! Met mij!’
Ik vecht tegen de neiging de hoorn meteen weer op de haak te

gooien.
‘O, hoi, Fliss.’ Ik slik. ‘Hallo.’
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‘Dus… Hoe ís het?’
Ik hoor het plagerige ondertoontje en vervloek mezelf hart-

grondig. Ik had haar nooit moeten sms’en vanuit het restaurant.
Het zet me onder druk. Al die afgrijselijke druk. Waarom heb

ik mijn zus ooit over mijn liefdesleven verteld? Waarom heb ik
haar zelfs maar verteld dat ik iets met Richard had? Laat staan
dat ik hem aan haar heb voorgesteld. Laat staan dat ik over een
aanzoek ben begonnen.

De volgende keer dat ik een man leer kennen, zeg ik niets, tegen
niemand. Niks. Nul. Pas als we tien jaar dolgelukkig getrouwd
zijn, drie kinderen hebben en net onze trouwgeloften opnieuw
hebben afgelegd. Dan, en niet eerder, stuur ik Fliss een sms’je: Raad
eens? Ik heb een man ontmoet! Hij lijkt leuk!

‘O, goed.’ Ik slaag erin een luchtige, achteloze toon aan te slaan.
‘En hoe is het met jou?’

‘Hier alles goed. En…?’
Ze laat de vraag in de lucht hangen. Ik weet precies wat ze be-

doelt. Ze bedoelt: En, heb je nu een ring met een knots van een
diamant en zit je in een ongelooflijke hotelsuite een glas Bollinger
op jezelf te drinken terwijl Richard aan je tenen sabbelt?

Ik voel weer een felle steek. Ik kan er niet over praten. Ik kan
haar medeleven niet over me heen laten komen. Zoek een ander
onderwerp. Maakt niet uit wat. Snel.

‘Dus. Enfin.’ Ik probeer opgewekt en nonchalant te klinken.
‘Maar goed. Hm. Ik zat eigenlijk net te denken dat ik echt eens
die master in bedrijfskunde moet gaan halen. Je weet dat ik dat
altijd al van plan ben geweest. Ik bedoel, waar wacht ik nog op?
Ik kan me bij Birkbeck aanmelden, ik kan het in mijn vrije tijd
doen… Wat vind jij?’
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Fliss

O, god. Ik kan wel janken. Het is in de soep gelopen. Ik weet niet
hoe, maar het is in de soep gelopen.

Als een relatie van Lottie op de klippen loopt, begint ze altijd
meteen over een master. Het is net een pavlovreactie.

‘Misschien kan ik daarna zelfs promoveren, toch?’ zegt ze met
maar een klein bibbertje in haar stem. ‘Misschien kan ik onder-
zoek doen in het buitenland?’

Ieder ander zou erin kunnen trappen, maar ik niet. Haar eigen
zus. Ze is er slecht aan toe.

‘Juist,’ zeg ik. ‘Ja. Promotieonderzoek in het buitenland. Goed
idee!’

Het heeft geen nut om haar uit te horen of botweg te vragen
wat er is gebeurd. Lottie heeft haar eigen vastomlijnde manier om
een beëindigde relatie te verwerken. Je mag haar niet opjagen en
je mag al helemaal niet met haar meeleven. Dat heb ik door scha-
de en schande geleerd.

Zoals die keer toen het uit was met Seamus. Ze kwam bij me
aanzetten met een bak ijs en bloeddoorlopen ogen en ik beging de
elementaire vergissing te vragen wat er aan de hand was. Waarop
ze ontplofte als een granaat: ‘Jezus, Fliss! Kan ik niet gewoon ijs
komen eten met mijn zus zonder aan een kruisverhoor te worden
onderworpen? Misschien wil ik gewoon even bij mijn eigen zus
zijn. Misschien draait het leven niet alleen om vriendjes. Misschien
wil ik gewoon… mijn leven herevalueren. Een master gaan doen.’

Dan was er nog die keer toen Jamie haar had gedumpt en ik de
fout maakte te zeggen: ‘O, god, Lottie, arme jij.’

Ze hakte me aan mootjes. ‘Arme ik? Hoe bedoel je, arme ik?
Wat nou, Fliss, beklaag je me omdat ik geen vent heb? Ik dacht
dat jij zo feministisch was.’ Ze reageerde al haar verdriet op mij
af in een lange tirade, en tegen het eind was ik zo ongeveer aan
een oortransplantatie toe.
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Ik luister nu dus zwijgend terwijl zij vertelt dat ze al tíjden van
plan is de meer academische kant van zichzelf te verkennen, en
dat veel mensen niet begrijpen wat een verstandsmens ze is, en dat
haar studiebegeleider haar destijds had opgegeven voor een aca-
demische prijs, wist ik dat wel? (Ja, dat wist ik: daar begon ze
meteen na de breuk met Jamie over.)

Dan valt ze eindelijk stil. Ik hou mijn adem in. Ik geloof dat we
nu tot de kern van de zaak kunnen komen.

‘O, trouwens, Richard en ik zijn geen stel meer,’ zegt ze zo  achte -
loos alsof het haar net te binnen schiet.

‘O, nee?’ zeg ik net zo achteloos. We zouden het over een on-
dergeschikte plot van wat bijrollen in EastEnders kunnen hebben.

‘Nee, we zijn uit elkaar.’
‘Aha.’
‘Het zat niet goed.’
‘Juist. Goh. Dat is heel…’ Ik begin door mijn nietszeggende

woorden van één lettergreep heen te raken. ‘Ik bedoel, dat is…’
‘Ja. Jammer.’ Ze zwijgt even. ‘In zekere zin.’
‘Zo. Dus, had hij…’ Ik loop nu op eieren. ‘Ik bedoel, zouden

jullie niet…’
Wat is er in godsnaam gebeurd? Een uur geleden zat hij toch

nog midden in een aanzoek, godbetert? Dát zou ik willen vragen.
Ik geloof Lotties verhalen niet altijd. Ze heeft soms een te roze

bril op. Ze ziet soms wat ze wil zien. Maar ik kan met mijn hand
op mijn hart zeggen dat ik er net zo vast van overtuigd was als zij
dat Richard van plan was haar ten huwelijk te vragen.

En nu zijn ze niet alleen niet verloofd, maar is het ook nog eens
úít? Ik voel me diep geschokt, of ik wil of niet. Ik heb Richard vrij
goed leren kennen, en hij deugt. Hij was de beste van al haar
vriendjes, als je ’t mij vraagt. (Wat ze heeft gedaan, keer op keer,
vaak midden in de nacht als ze dronken was en me voordat ik was
uitgepraat onderbrak om te zeggen dat ze toch van hem hield, wat
ik er ook van vond.) Hij is degelijk, vriendelijk en geslaagd. Niet
lichtgeraakt, geen bagage. Aantrekkelijk, maar niet ijdel. En hij
houdt van haar. Dat is het belangrijkste. Dat is zelfs het enige. Ze
hebben die uitstraling van een goed stel. Die band. Hoe ze met el-
kaar praten, hoe ze grapjes maken en hoe ze bij elkaar zitten, hij
altijd met zijn arm losjes om haar schouders, spelend met haar
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haar. Hoe ze dezelfde dingen lijken te willen, of het nu afhaalsushi
is of een vakantie in Canada. Ze vormen een eenheid. Je ziet het
gewoon. Ik wel, tenminste.

Correctie: ik zág het. Waarom hij dan niet?
Rotzak, stommeling. Wat zoekt hij eigenlijk in een partner? Wat

mankeert er eigenlijk aan mijn zusje? Denkt hij dat ze hem af-
houdt van een geweldige romance met een supermodel van twee
meter?

Ik blaas stoom af door een vel papier dat ik tot een prop heb
verfrommeld agressief in mijn prullenbak te mikken. Een seconde
later besef ik dat ik dat papier nodig heb. Godver.

Het blijft stil aan de andere kant van de lijn, maar ik voel Lot-
ties verdriet mijn kant op stromen. O, god, ik kan dit niet. Het
kan me niet schelen hoe stekelig ze doet, ik móét meer weten. Dit
is waanzin. Het ene moment gaan ze trouwen, het andere zitten
we in Fase Eén van Lotties Verwerkingsproces, ga niet langs Start.

‘Ik dacht dat je zei dat hij een “grote vraag” had?’ zeg ik zo tact-
vol mogelijk.

‘Ja. Nou ja. Hij kwam met een ander verhaal,’ zegt ze met een
vastberaden onverschilligheid. ‘Hij zei dat het geen “grote vraag”
was, maar gewoon een vraag.’

Ik krimp in elkaar. Dat is erg. Een ‘grote vraag’ is geen  variatie
op ‘een vraag’. Het is niet eens een deelverzameling.

‘Wat was die vraag dan?’
‘Iets over airmiles, toevallig,’ zegt ze effen.
Airmiles? Au. Ik kan me voorstellen hoe dát is aangekomen.

Opeens zie ik Ian Aylward achter het raam van mijn kantoor. Hij
gebaart energiek. Ik weet wat hij wil. De toespraak voor de prijs-
uitreiking van vanavond.

‘Klaar,’ zeg ik geluidloos, een flagrante leugen, en ik wijs naar
mijn computer om duidelijk te maken dat alleen de technologie
de aankomst van de toespraak nog tegenhoudt. ‘Ik mail hem je.
Ik zal hem mailen.’

Hij loopt eindelijk door. Ik kijk op mijn horloge en mijn hart
gaat iets sneller slaan. Ik heb nog welgeteld tien minuten om be-
moedigend naar Lottie te luisteren, de rest van mijn toespraak te
schrijven en mijn make-up bij te werken.

Nee, negenenhalve minuut.
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Ik voel weer wrok opkomen, regelrecht op Richard gericht. Als
hij dan echt het hart van mijn zus moest breken, had hij dan geen
andere dag kunnen kiezen dan mijn meest krankzinnig drukke
werkdag van het jaar? Ik roep gejaagd het document met mijn
toespraak op en begin te typen.

Tot slot wil ik alle aanwezigen hier vanavond bedanken, zowel
de prijswinnaars als degenen die woedend met hun tanden zitten
te knarsen. Ik zie het wel! (Pauze voor gelach.)

‘Lottie, je weet dat we vanavond onze grote prijsuitreiking heb-
ben,’ zeg ik schuldbewust. ‘Ik moet zo weg. Als ik langs kon komen,
kwam ik meteen, dat weet je…’

Ik besef te laat dat ik een gruwelijke fout heb begaan. Ik heb
mijn medeleven uitgesproken. En ja, hoor, ze keert zich tegen
me.

‘Langskomen?’ zegt ze met een vernietigend sarcasme. ‘Je hoeft
helemaal niet langs te komen! Wat, denk je dat ik van streek ben
vanwege Richard? Denk je dat mijn hele leven om één man
draait? Ik dácht niet eens aan hem. Ik vertel je alleen maar dat ik
een master wil gaan doen. En dat is alles.’

‘Weet ik wel,’ krabbel ik terug. ‘Natuurlijk.’
‘Misschien kijk ik wel of er een uitwisselingsprogramma met

Amerika is. Misschien ga ik kijken hoe het op Stanford is…’
Ze praat door en ik ga steeds sneller typen. Ik heb die toespraak

al zes keer gehouden. Het zijn gewoon dezelfde afgezaagde woor-
den, elk jaar weer, maar in een andere volgorde.

Het hotelwezen blijft innoveren en inspireren. Ik sta versteld
van de prestaties en vernieuwingen die we in onze branche zien.

Nee. Waardeloos. Ik wis het hele stuk en probeer het nog eens.
Ik sta versteld van de prestaties en de ontwikkelingen waar

mijn team recensenten en ik overal op de wereld getuige van zijn
geweest.

Ja. ‘Getuige geweest’ geeft een mooi plechtig tintje aan het ge-
beuren. Je zou bijna denken dat we het afgelopen jaar hebben
doorgebracht met een reeks heilige profeten, niet met gebruinde
pr-meiden op stiletto’s die ons de nieuwste technologische snuf-
jes op het gebied van handdoekkoeling bij het zwembad wilden
demonstreren.

Ik ben Bradley Rose mijn dank verschuldigd, zoals altijd…
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Moet ik Brad als eerste bedanken? Of Megan? Of Michael?
Ik ga iemand vergeten. Ik weet het gewoon. Dat is de wet van

het dankwoord. Je ziet een cruciaal iemand over het hoofd, rent
terug naar de microfoon en roept zijn naam met schrille stem,
maar er luistert al niemand meer. Dan moet je hem gaan zoeken
en hem een afgrijselijk halfuur lang persoonlijk bedanken terwijl
jullie allebei glimlachen, maar in het wolkje boven zijn hoofd zwe-
ven de woorden: je was mijn bestaan vergeten.

Mijn dank gaat uit naar iedereen die deze prijsuitreiking heeft
georganiseerd, iedereen die deze prijsuitreiking niet heeft ge-
organiseerd, mijn voltallige personeel, al uw personeel, al onze
families, alle zeven miljard mensen op deze planeet, God/Allah/
Overige…

‘… zie ik dit eigenlijk als iets positiefs. Echt waar, Fliss. Dit is
mijn kans om mijn leven opnieuw in te richten, snap je? Ik bedoel,
dit had ik net nódig.’

Ik sleur mijn aandacht terug naar de telefoon. Lotties weigering
toe te geven dat er iets niet goed is, is een van haar  aandoenlijkste
eigenschappen. Haar resolute kranigheid is zo hartverscheurend
dat ik haar in mijn armen wil nemen.

Maar ik krijg ook een beetje zin om de haren uit mijn hoofd te
rukken. Ik zou willen gillen: Hou eens op over die  stomme master!
Geef nou gewoon toe dat je gekwetst bent!

Ik weet hoe dit gaat. Ik heb vaker met dit bijltje gehakt. Elke
breuk is hetzelfde. Ze begint helemaal moedig en positief. Ze wei-
gert toe te geven dat er iets aan de hand is. Ze gaat dagen, mis-
schien zelfs weken door zonder te bezwijken, met een glimlach op
haar gezicht geplakt, en mensen die haar niet kennen, zeggen:
‘Wauw, wat heeft Lottie die breuk goed verwerkt.’

Tot de vertraagde reactie optreedt. Wat strijk-en-zet gebeurt. In
de vorm van een ondoordachte, krankzinnige, compleet achter -
lijke actie die haar een minuut of vijf een euforisch gevoel bezorgt.
Het is elke keer iets anders. Een tatoeage op haar enkel, een ex-
treem kapsel of een te dure flat in Borough die ze vervolgens met
verlies moet verkopen. Lid worden van een sekte. Een piercing op
een ‘intieme plek’ die gaat ontsteken. Dat was het ergst.

Nee, ik neem het terug, die sekte was het ergst. Ze hadden haar
zeshonderd pond afgetroggeld en nog had ze het over ‘verlich-

33



ting’. Stelletje boosaardige uitzuigers. Volgens mij doorkruisen
ze heel Londen met hun fijne neus voor mensen die net gedumpt
zijn.

Pas na die euforie knapt Lottie eindelijk echt. En dán beginnen
de huilbuien, de dagen dat ze niet naar haar werk kan en: ‘Fliss,
waarom heb je me niet tegengehouden?’ En: ‘Fliss, ik baal van die
tatoeage!’ En: ‘Fliss, daar kan ik toch niet mee naar mijn huisarts!
Ik schaam me kapot! Wat moet ik nou-hou?’

Ik noem die onbezonnen acties na een breuk stiekem haar Be-
treurenswaardige Keuzes, een uitdrukking die onze moeder bij
haar leven vaak gebruikte. Ze kon er alles mee bedoelen, van de
verkeerde schoenen van iemand op een etentje tot mijn vaders
uiteindelijke beslissing in te trekken bij een Zuid-Afrikaanse
schoonheidskoningin. ‘Betreurenswaardige keuze,’ prevelde ze
met die ijzige blik, en dan rilden wij kinderen en dankten ons ge-
lukkige gesternte dat wíj geen Betreurenswaardige Keuze hadden
gemaakt.

Ik mis mijn moeder zelden, maar soms zou ik het fijn vinden als
er nog een familielid was dat me kon helpen de brokstukken van
Lotties leven weer te lijmen. Mijn vader telt niet. Ten eerste woont
hij in Johannesburg en ten tweede luistert hij alleen als je over
paarden praat of hem een glas whisky aanbiedt.

Nu, terwijl ik naar Lotties gewauwel over studieverlof luis-
ter, slaat de angst me om het hart. Ik voel weer een Betreurens-
waardige Keuze aankomen. Hij ligt ergens op de loer. Ik voel me
alsof ik met een hand boven mijn ogen de horizon aftuur en me
afvraag waar de haai op zal duiken om zich in haar voet vast te
bijten.

Kon ze maar gewoon vloeken en tieren en met dingen smijten.
Dan kon ik gerust zijn; ze zou de gekte eruit werken. Na de breuk
met Daniel heb ik twee weken achter elkaar gevloekt als een ket-
ter. Het was niet fraai, maar ik ben tenminste niet bij een sekte
gegaan.

‘Lottie…’ Ik wrijf over mijn voorhoofd. ‘Je weet toch dat ik
morgen met vakantie ga en dat ik twee weken wegblijf?’

‘Ja, hoor.’
‘Red je het wel?’
‘Natuurlijk réd ik het wel.’ Ze klinkt weer vernietigend. ‘Van-
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avond neem ik een pizza met een lekkere fles wijn. Dat wilde ik
eigenlijk al heel lang een keer doen.’

‘Nou, geniet ervan. Als je je verdriet maar niet verdrinkt.’
Ook zo’n gevleugelde uitspraak van onze moeder. Opeens zie ik

haar voor me in haar broekpak met sigarettenpijpen en haar
groene glitteroogschaduw. ‘Ik verdrink mijn verdriet, schatten.’
Ze zat aan de bar in dat huis van ons in Hongkong met een cock-
tailglas in haar hand terwijl Lottie en ik toekeken in onze iden-
tieke, uit Engeland overgevlogen roze badjasjes.

Na haar overlijden bleven we het tegen elkaar zeggen, als een
soort bezwering. Ik dacht dat het een gewone heildronk was, zo -
iets als ‘op je gezondheid’, en choqueerde jaren later een school-
vriendin tijdens een lunch bij haar ouders door mijn glas te hef-
fen en te zeggen: ‘Nou, verdrink het verdriet maar, mensen.’

Tegenwoordig gebruiken we het als afkorting voor ‘je op een
gênante manier een stuk in je kraag zuipen’.

‘Ik ga het verdriet níét verdrinken, dank je feestelijk,’ dient Lot-
tie me beledigd van repliek. ‘Trouwens, dat moet jij nodig zeggen,
Fliss.’

Ik zou een paar glazen wodka te veel kunnen hebben gedron-
ken na de breuk met Daniel, en het zou kunnen dat ik toen een
lange toespraak heb gehouden voor een publiek van curry etende
restaurantgasten. Daar zegt ze iets.

‘Ja, nou ja,’ verzucht ik. ‘Tot gauw.’
Ik leg de telefoon neer, doe mijn ogen dicht en gun mijn brein

een seconde of tien om te herstarten en weer scherp te worden. Ik
moet Lotties liefdesleven uit mijn hoofd zetten. Ik moet mijn
hoofd bij de prijsuitreiking houden. Ik moet die toespraak afma-
ken. Nu. Hop.

Ik doe mijn ogen weer open en typ snel een reeks namen van
mensen die ik moet bedanken. Het zijn tien regels, maar ik kan
beter het zekere voor het onzekere nemen. Ik mail alles naar Ian
onder de kop Toespraak! Dringend! en spring op van mijn bu-
reau.

‘Fliss!’ Net als ik mijn kamer uit kom, word ik door Celia aan-
geklampt. Ze is een van onze productiefste freelancers en ze heeft
de kraaienpootjes die het handelsmerk zijn van de beroepsrecen-
sent van wellnesshotels. Je zou denken dat de schoonheidsbehan-
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delingen tegen de schade van de zon zouden opwegen, maar de er-
varing heeft me geleerd dat het andersom werkt. Ze zouden echt
eens moeten ophouden met wellnesshotels in Thailand neerzetten.
Ze zouden ze in noordelijke, winterse landen moeten poten, waar
nooit daglicht is.

Hm. Zit daar een stuk in?
Ik typ snel: Wellnesshotel zonder daglicht? in mijn BlackBerry

en kijk op. ‘Alles goed?’
‘De Gruffalo is er. Hij is ziedend, zo te zien.’ Ze slikt. ‘Misschien

kan ik beter weggaan.’
Gunter Bachmeier wordt in onze branche de Gruffalo genoemd.

Hij heeft een keten van tien luxe hotels, woont in Zwitserland en
heeft een tailleomvang van een meter. Ik wist wel dat hij voor van-
avond was uitgenodigd, maar ik ging ervan uit dat hij zich niet zou
laten zien. Niet na onze recensie van zijn nieuwe wellnesshotel in
Dubai, het Palm Stellar.

‘Welnee. Maak je niet druk.’
‘Niet zeggen dat ik het was.’ Celia’s stem beeft waarachtig.
‘Celia.’ Ik pak haar bij haar schouders. ‘Je staat toch achter je

recensies?’
‘Ja.’
‘Nou dan.’ Ik probeer haar wat kracht in te stralen, maar ze ziet

er doodsbang uit. Ongelooflijk dat iemand die zulke venijnige, af-
brekende, gevatte teksten kan schrijven in het echt zo zachtaardig
en gevoelig kan zijn.

Hm. Zit daar een stuk in?
Ik typ: Kennismaking met onze recensenten? Profielen?
Dan wis ik het weer. Onze lezers willen de recensenten niet

ontmoeten. Ze willen niet weten dat ‘CBD’ in Hackney woont en
naast haar werk voor ons een begenadigd dichteres is. Ze wil-
len alleen maar weten dat hun gigantische zak met geld ze alle
zon/sneeuw, witte stranden/bergen, afzondering/mooie mensen,
lakens van Egyp tische katoen/hangmatten, culinaire hoogstand-
jes/dure sandwiches zal opleveren die ze verwachten van een vijf-
sterrenvakantie.

‘Niemand weet wie “CBD” is. Je hebt niets te vrezen.’ Ik geef een
klopje op haar arm. ‘Ik moet rennen.’ Ik loop alweer met grote
passen door de gang. Ik koers op het centrale atrium af en kijk
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om me heen. Het is een grote, lichte hal van dubbele hoogte, de
enige indrukwekkende ruimte bij Pincher International, en elk
jaar doen onze bureauredacteuren, die als haringen in een ton zit-
ten, het voorstel er kantoorruimte van te maken, maar het is de
uitgelezen plek voor de prijsuitreiking. Ik kijk om me heen en
vink in mijn hoofd dingen af. Enorme geglaceerde taart, bedrukt
met omslag van het tijdschrift, waar niemand een hap van zal
eten: present. Cateraars die glazen neerzetten: present. Tafel met
prijzen: present. Ian van de IT-afdeling zit op zijn knieën bij het
podium aan de autocue te prutsen.

‘Alles goed?’ Ik haast me naar hem toe.
‘Prima.’ Hij springt overeind. ‘Ik heb de toespraak erin gezet.

Wil je het geluid testen?’
Ik stap het podium op, zet de microfoon aan en tuur naar de

autocue.
‘Goedenavond!’ zeg ik met stemverheffing. ‘Ik ben Felicity Gra-

veney, de hoofdredacteur van Pincher Travel Review, en ik heet u
van harte welkom bij de drieëntwintigste editie van onze  jaarlijkse
prijsuitreiking. En het was me het jaartje wel.’

Ik zie aan Ians sardonisch opgetrokken wenkbrauw dat ik het
enthousiasme er iets dikker op moet leggen.

‘Kop dicht,’ zeg ik, en hij grinnikt. ‘Ik heb achttien prijzen uit te
reiken…’

Wat veel te veel is. We hebben elk jaar slaande ruzie over de
prijzen die we willen schrappen, en uiteindelijk houden we ze
 allemaal.

‘Bla, bla… Oké, in orde.’ Ik zet de microfoon uit. ‘Ik zie je
straks.’

Als ik de gang weer in ren, zie ik Gavin, onze uitgever, aan het
eind. Hij loodst iemand met een middel van onmiskenbaar een
meter omtrek de lift in. Terwijl ik kijk, draait de Gruffalo zich om
en werpt me een dreigende antiglimlach toe. Hij steekt vier worst-
vingers op en blijft ze ophouden tot de liftdeur zich achter hem
sluit.

Ik weet wat hij bedoelt, en ik laat me er niet door intimideren.
Dan heeft zijn nieuwe hotel maar vier sterren van ons gekregen
in plaats van vijf. Had hij maar een beter hotel moeten maken.
Hij had in iets meer zand moeten investeren voor op de betonnen
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onder laag van zijn ‘onderscheidingen winnende, door mensen-
handen gemaakte strand’ en hij had iets minder arrogant perso-
neel moeten inhuren.

Ik loop de wc-ruimte in, zie mijn gezicht in de spiegel en krimp
in elkaar. Soms schrik ik echt van de versie van mezelf in de spie-
gel. Lijk ik echt zó weinig op Angelina Jolie? Sinds wanneer heb
ik van die donkere kringen onder mijn ogen? Alles aan mij is te
donker, stel ik opeens vast. Mijn haar, mijn wenkbrauwen, mijn
vale huid. Ik moet iets laten bleken. Of misschien alles tegelijk. Er
moet toch ergens een beautycentrum zijn met een alles-in-een-
bleektank. Eén keer snel kopje-onder; mond openhouden voor de
tandenbleekoptie.

Hm. Zit daar een stuk in? Ik typ Bleken? in mijn BlackBerry en
val op mezelf aan met borstels en kwastjes. Ik besluit met een
gulle laag Red Lizard-lippenstift van NARS. Lippenstift kan ik ver-
domd goed hebben, dat dan weer wel. Misschien zetten ze het op
mijn grafsteen. HIER RUST FELICITY GRAVENEY. ZE KON VERDOMD

GOED LIPPENSTIFT HEBBEN.
Ik loop de wc’s uit, kijk op mijn horloge en kies onder het lopen

Daniels nummer. Hij weet dat ik hem rond deze tijd bel, we heb-
ben het erover gehad, hij neemt wel op, hij moet opnemen… Toe
dan, Daniel, neem op… Waar zit je…?

Voicemail.
Klootzak.
Als het om Daniel gaat, ben ik best in staat om binnen twee se-

conden van sereen naar ziedend op te trekken.
De piep klinkt en ik adem in.
‘Je bent er niet,’ zeg ik met een kalmte die me veel moeite kost

terwijl ik naar mijn kantoor loop. ‘Jammer, want ik moet zo naar
die prijsuitreiking, zoals je weet, want we hebben het erover gehad.
Meer dan eens.’

Mijn stem beeft. Ik mag niet toestaan dat hij me zo raakt. Laat
het los, Fliss. Echtscheiding is een proces en dit is een proces en
we maken allemaal deel uit van de tao. Of van de zen. Weet ik
veel. Waar ze het maar over hebben in al die boeken met het
woord ‘scheiding’ voorop boven een cirkel of een boom.

‘Maar goed.’ Ik haal diep adem. ‘Misschien kun je Noah dit be-
richt laten horen? Alvast bedankt.’
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Ik doe mijn ogen even dicht en wijs mezelf erop dat ik het niet
meer tegen Daniel heb. Ik moet zijn walgelijke kop uit mijn ge-
dachten zetten. Ik heb het nu tegen het gezichtje dat het licht in
mijn leven is. Het gezichtje dat  – tegen alle verwachtingen in –
zorgt dat de wereld gewoon doordraait. Ik zie zijn warrige pony
voor me, zijn enorme grijze ogen en zijn schoolsokken, die om
zijn enkels hangen. Opgekruld op de bank bij Daniel thuis, met
Apie onder zijn arm.

‘Schattebout, ik hoop dat je het heel fijn hebt bij pappie. Ik zie
je gauw weer, oké? Ik zal proberen je later nog te bellen, maar als
het niet lukt, welterusten en veel liefs.’

Ik ben nu bijna bij mijn deur. Ik moet van alles doen, maar
tegen wil en dank blijf ik zo lang mogelijk praten, tot de piep me
duidelijk maakt dat ik zelf eens iets moet beleven.

‘Slaap lekker, lieverd.’ Ik druk de telefoon tegen mijn wang.
‘Lekker dromen, hè? Welterusten…’

‘Welterusten,’ antwoordt een vertrouwd stemmetje, en ik strui-
kel bijna over mijn feest-Manolo’s.

Wat was dat? Hallucineer ik? Praat hij door de voicemail heen?
Ik tuur voor de zekerheid naar mijn telefoon, tik er even mee
tegen mijn handpalm en luister weer.

‘Hallo?’ zeg ik waakzaam.
‘Hallo! Hallodelodelo…’
O, mijn god. Die stem komt niet uit de telefoon. Die komt uit…
Ik ren de hoek om en mijn kantoor in en daar zit hij dan. Mijn

zoontje van zeven. Op de bezoekersfauteuil.
‘Mammie!’ roept hij opgetogen.
‘Wauw.’ Ik ben er stil van. ‘Noah. Jij hier. Op mijn kantoor. Wat

vind ik dat… Daniel?’ Ik richt me tot mijn ex-man, die bij het
raam in een oud nummer van het tijdschrift staat te bladeren.
‘Wat stelt dit voor? Ik dacht dat Noah nu aan zijn avondeten zou
zitten? Bij jóú thuis,’ zeg ik nadrukkelijk. ‘Zoals afgesproken.’

‘Maar daar zit ik niet,’ zegt Noah triomfantelijk.
‘Nee, dat zie ik, lieverd! Dus… Daniel?’ Mijn glimlach beslaat

zo langzamerhand mijn hele gezicht. De vuistregel is: hoe breder ik
naar Daniel glimlach, hoe meer zin ik heb om hem neer te steken.

Onwillekeurig laat ik mijn oog kritisch over zijn verschijning
glijden, al heb ik niets meer met hem te maken. Hij is een paar
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pondjes aangekomen. Een nieuw overhemd met een fijn streepje.
Niets in zijn haar. Dat is een vergissing; zijn haar ziet er nu te slap
en slierterig uit. Misschien vindt Trudy het mooi.

‘Daniel?’ probeer ik nog eens.
Daniel zegt niets, maar haalt onverstoorbaar zijn schouders op,

alsof alles vanzelf spreekt en woorden overbodig zijn. Dat is een
nieuw gebaar. Het is een post-mij-schouderophalen. Toen we nog
samen waren, had hij permanent kromme schouders. Nu haalt hij
ze op. Hij draagt een kabbala-armbandje onder zijn manchet. Hij
kaatst mijn aanval terug alsof hij van rubber is. Zijn gevoel voor
humor is vervangen door de overtuiging dat hij in zijn recht staat.
Hij maakt geen grapjes meer; hij verordonneert.

Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat wij met elkaar sliepen. Ik
kan er met mijn hoofd niet bij dat wij Noah samen hebben ge-
maakt. Misschien zit ik in The Matrix en word ik straks wakker
in een situatie die stukken logischer is; misschien blijkt dan dat ik
de hele tijd met elektroden beplakt in een tank heb gelegen.

‘Daniel?’ Mijn glimlach verstart. ‘We hadden afgesproken dat
jij Noah vandaag zou nemen.’

Hij haalt zijn schouders weer op.
‘Wát?’ Ik kijk hem perplex aan. ‘Nee, echt niet. Het is jouw

dag.’
‘Ik moet vanavond naar Frankfurt. Ik heb je gemaild.’
‘Nee, dat heb je niet.’
‘Wel waar.’
‘Nietes! Je hebt me níét gemaild.’
‘We hadden afgesproken dat ik Noah hier zou afzetten.’
Daniel is zo volmaakt kalm als alleen hij kan zijn. Ik daaren-

tegen sta op het punt een zenuwinzinking te krijgen.
‘Daniel.’ Mijn stem beeft, zoveel moeite kost het me zijn hoofd

niet in te beuken. ‘Waarom zou ik met je afspreken dat Noah bij
mij komt als ik een prijsuitreiking moet presenteren? Waarom zou
ik dat doen?’

Daniel haalt zijn schouders weer op. ‘Ik moet zo naar het vlieg-
veld. Hij heeft al iets gegeten. Hier is zijn logeertas.’ Hij laat
Noahs rugzak op de vloer vallen. ‘Oké, Noah? Je mag vanavond
bij mama blijven; boft zij even?’

Er is geen ontkomen aan.
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‘Super!’ Ik glimlach naar Noah, die ons allebei gespannen op-
neemt. Het breekt mijn hart om de angst in die grote ogen te zien.
Kinderen van die leeftijd mogen helemaal niet bang zijn, voor wat
dan ook. ‘Wat een fijne verrassing!’ Ik woel geruststellend door
zijn haar. ‘Neem me niet kwalijk, ik ben zo terug…’

Ik loop door de gang naar de wc’s. Er is niemand, en maar goed
ook, want ik kan me niet meer inhouden.

‘Hij heeft me verdomme niet gemaild!’ Mijn stem weerkaatst
loeihard door de betegelde ruimte. Ik kijk hijgend naar mijn eigen
ogen in de spiegel. Ik voel me zo’n tien procent beter. Genoeg om
de avond door te komen.

Ik loop bedaard terug naar mijn kantoor, waar Daniel zich net
in zijn jas hijst.

‘Nou, goede reis dan maar of weet ik veel.’ Ik ga zitten, draai
de dop van mijn vulpen en schrijf Gefeliciteerd! op het kaartje bij
het boeket voor de grote winnaar (dat nieuwe wellnessresort in
Marrakesh). Met de beste wensen van Felicity Graveney en het
hele team.

Daniel is nog in mijn kantoor. Ik voel hem wachten. Hij wil nog
iets zeggen.

‘Ben je nog niet weg?’ Ik kijk op.
‘Nog één ding.’ Hij kijkt me weer aan alsof hij het recht aan zijn

kant heeft. ‘Ik wil nog een paar punten ter sprake brengen met be-
trekking tot het echtscheidingsconvenant.’

Even ben ik met stomheid geslagen.
‘Wa… wát?’ kan ik uiteindelijk stamelend uitbrengen.
Hij kan geen punten meer ter sprake brengen. We zijn klaar met

het ter sprake brengen van punten. We zijn klaar. Het is afgerond.
Na een rechtszaak, twee keer hoger beroep en een miljoen brie-
ven van advocaten zit het erop.

‘Ik heb het er met Trudy over gehad.’ Hij steekt een hand op.
‘Ze noemde een paar boeiende kwesties.’

Echt niet. Ik wil hem een mep verkopen. Hij mág onze schei-
ding niet met Trudy bespreken. Het is ónze scheiding. Als Trudy
wil scheiden, trouwt ze eerst maar met hem. Kijken hoe leuk ze
dat vindt.

‘Een paar dingetjes maar.’ Hij legt een stapel papieren op het
bureau. ‘Lees maar.’
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Lees maar. Alsof hij me een goede thriller aanbeveelt.
‘Daniel…’ Ik kook bijna over. ‘Je kunt nu geen nieuwe dingen

meer inbrengen. De scheiding is rond. We hebben alles al uitge-
vochten.’

‘Is het niet belangrijker dat we het goed doen?’
Hij klinkt verwijtend, alsof ik voorstel voor een slordige, slecht

voorbereide scheiding te gaan. Eentje waar geen vakmanschap aan
te pas is gekomen. In elkaar geflanst met een lijmpistool in plaats
van met de hand genaaid.

‘Ik ben blij met wat we hebben afgesproken,’ zeg ik afgemeten,
hoewel ‘blij’ de lading niet bepaald dekt. Ik was ‘blij’ geweest als
ik zijn kladversies van liefdesbrieven aan een andere vrouw níét
in zijn koffertje had gevonden, waar iedereen op zoek naar kauw-
gom ze had kunnen zien.

Liefdesbrieven. Ik bedoel maar, liefdesbrieven! Ik kan nog
steeds niet geloven dat hij een andere vrouw liefdesbrieven heeft
geschreven, niet zijn eigen vrouw. Ik kan niet geloven dat hij ex-
pliciet seksuele gedichten heeft geschreven, geïllustreerd met grap-
pige tekeningetjes. Ik was oprecht gechoqueerd. Als hij die ge-
dichten voor mij had geschreven, was alles misschien anders
gelopen. Misschien had ik dan beseft wat een narcistische maf-
kees hij was vóórdat we gingen trouwen.

‘Tja.’ Hij haalt zijn schouders weer op. ‘Misschien heb ik meer
een langetermijnvisie. Misschien zit jij er te dicht op.’

Te dicht? Hoe kan ik te dicht op mijn eigen scheiding zitten?
Wie is die bekkentrekkende, emotioneel onvolgroeide idioot en
hoe is hij in mijn leven gekomen? Ik adem zo jachtig van de frus-
tratie dat ik het gevoel heb dat ik, als ik nu opspring, Usain Bolt
het nakijken kan geven.

En dan gebeurt het. Ik wil het niet echt, maar mijn pols maakt
een snelle draai en het is al gebeurd: een spoor van zes inktvlekjes
op zijn overhemd en opborrelende blijdschap in mijn borst.

‘Wat was dat?’ Daniel kijkt naar zijn overhemd en dan weer
onthutst naar mij. ‘Is dat inkt? Heb jij me met je pen bespat?’

Ik kijk naar Noah, bang dat hij heeft gezien hoe zijn moeder
zich tot infantiel gedrag verlaagde, maar die gaat op in de veel
volwassener wereld van Kapitein Onderbroek.

‘Ik schoot uit,’ zeg ik schijnheilig.
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‘Je schoot uit. Hoe oud ben jij, vijf?’ Hij krijgt een boze, afkeu-
rende frons op zijn voorhoofd en bet zijn overhemd, zodat een
van de inktspatjes een veeg wordt. ‘Hier zou ik mijn advocaat
over kunnen bellen.’

‘Je zou het over ouderlijke verantwoordelijkheid kunnen heb-
ben, jouw favoriete onderwerp.’

‘Leuk.’
‘Nee.’ Opeens kom ik bij zinnen. Ik ben het gejijbak zat. ‘Het is

niet leuk.’ Ik kijk naar onze zoon, die over zijn boek gebogen zit
te schateren om iets. Zijn korte broek is opgekropen en op zijn
ene knie is met balpen een gezichtje getekend waar een pijl naar-
toe wijst met in beverige letters IK BEN EEN SUPERHELD eronder.
Hoe kan Daniel hem zo in de steek laten? Hij heeft hem twee
weken niet gezien; hij belt nooit om even met hem te praten. Het
is alsof Noah een hobby is waar hij alle benodigdheden voor heeft
aangeschaft en waar hij de basisvaardigheden van beheerst –
waarna hij heeft besloten dat hij er uiteindelijk toch niet zoveel
aan vindt; misschien had hij toch beter voor wandklimmen kun-
nen gaan.

‘Het is echt niet leuk,’ zeg ik nog eens. ‘Je kunt maar beter
gaan.’

Ik kijk niet eens op om hem te zien vertrekken. Ik trek zijn
stomme berg papieren naar me toe, blader erin, te woest om een
woord te kunnen lezen, open een document op mijn computer en
typ als een razende:

D arriveert op kantoor en dropt N zonder enige waarschuwing,
tegen de afspraken in. Stelt zich niet behulpzaam op. Wil meer
punten m.b.t. echtscheidingsconvenant inbrengen. Weigert re-
delijk te overleggen.

Ik haak mijn usb-stick van zijn plekje aan een ketting om mijn
nek en zet het bijgewerkte bestand erop. Mijn usb-stick is mijn
steun en toeverlaat. Het hele dossier staat erop: het hele ellendige
Daniel-verhaal. Ik hang hem weer om mijn nek en bel Barnaby,
mijn advocaat.

‘Barnaby, dit geloof je niet,’ zeg ik zodra ik zijn voicemail krijg.
‘Daniel wil het convenant wéér herzien. Bel je me?’
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Dan kijk ik bezorgd naar Noah om te zien of hij me heeft ge-
hoord, maar hij zit te proesten om iets in zijn boek. Ik zal hem
aan mijn personal assistant moeten overdragen; ze heeft me wel
vaker geholpen als ik crisisopvang voor mijn kind nodig had.

‘Kom op.’ Ik sta op en woel door zijn haar. ‘We gaan Elise zoe-
ken.’

Mensen mijden op een feestje is een koud kunstje als je de gast-
vrouw bent. Je hebt altijd een excuus om het gesprek af te breken
zodra je een roze gestreept overhemd met een omtrek van een
meter op je af ziet komen. (‘Sorry, sorry, maar ik moet de marke-
tingmanager van het Mandarin Oriental even begroeten, ik ben
zo terug…’)

Het feest is nu een halfuur bezig en tot nog toe is het me gelukt
de Gruffalo te ontlopen. Wat helpt is dat hij zo enorm is, en het
atrium zo vol. Het is me gelukt het compleet natuurlijk te laten
overkomen dat ik telkens wanneer hij me tot op drie passen na-
dert de andere kant op loop, of helemaal de zaal uit loop, of in
mijn wanhoop de wc in duik…

Shit. Als ik uit de wc kom, staat hij me op te wachten. Gunter
Bachmeier staat warempel in de gang de deur van de dames-wc’s
in de gaten te houden.

‘O, hallo, Gunter,’ zeg ik gladjes. ‘Wat leuk je te zien. Ik wilde
even bijpraten…’

‘Je mait mai,’ zegt hij verwijtend met zijn Duitse accent.
‘Welnee! Hoe vind je het feest?’ Ik dwing mezelf een hand op

zijn vlezige onderarm te leggen.
‘Je hebt main noiwe hotel beschimpt.’
Hij zegt het met een ‘j’. ‘Besjiempt’. Maar ik vind het al heel wat

dat hij het woord kent. Ik zou in elk geval niet weten wat het 
in het Duits moet zijn. Mijn Duits reikt niet verder dan: ‘Taxi,
bitte?’

‘Gunter, je overdrijft.’ Ik glimlach beminnelijk. ‘Een beoorde-
ling met vier sterren is niet bepaald… schimpig.’ Schimpzaam?
Schimpesk? ‘Het spijt me dat mijn recensent je geen vijf sterren
kon toekennen…’

‘Je hebt main hotel niecht selb beoordeeld,’ valt hij driftig uit.
‘Je hebt een amateur gesjtuurd. Je hebt kain respect voor mai!’
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‘Nain, dat heb ik wohl!’ ga ik ertegenin voordat ik me kan be-
dwingen. ‘Ik bedoel… nee. Wel.’ Mijn gezicht gloeit. ‘Dat heb ik
wel, bedoel ik.’

Het was geen opzet; ik ben gewoon een verschrikkelijke pape-
gaai. Ik boots stemmen en accenten na zonder het zelf te willen.
Gunter kijkt nog kwader naar me.

‘Alles goed, Felicity?’ Gavin, onze uitgever, haast zich naar ons
toe. Ik zie de piepjes op zijn radar en ik weet waarom. Vorig jaar
heeft de Gruffalo vierentwintig dubbele pagina’s gekocht. De
Gruffalo houdt ons op de been. Maar ik kan zijn hotel niet dom-
weg vijf sterren geven omdat hij advertentieruimte heeft ge-
kocht. Een beoordeling met vijf sterren in Pincher Travel Review
is geen kattenpis.

‘Ik legde Gunter net uit dat ik een van onze beste recensenten
naar zijn hotel had gestuurd,’ zeg ik. ‘Het spijt me dat hij er niet
blij mee was, maar…’

‘Je had selb moeten gaan,’ zegt Gunter minachtend. ‘Waar is je
geloofwaardigkait, Felicity? Waar is je goete naam?’

Hij beent weg en stiekem voel ik me een beetje van streek. Ik
kijk met bonzend hart op naar Gavin.

‘Goh!’ Ik probeer luchtig te klinken. ‘Schiet die even uit zijn
slof.’

‘Waarom heb jij het Palm Stellar niet besproken?’ zegt Gavin
met gefronste wenkbrauwen. ‘Jij doet alle grote openingen. Dat is
altijd de afspraak geweest.’

‘Ik besloot Celia Davidson te sturen,’ omzeil ik de vraag opge-
wekt. ‘Ze schrijft fantastisch.’

‘Waarom heb jij het Palm Stellar niet besproken?’ herhaalt hij,
alsof hij me niet heeft gehoord.

‘Ik had wat andere dingen aan mijn hoofd, zoals…’ Ik schraap
mijn keel om het woord niet te hoeven zeggen. ‘In de privésfeer.’

Ik zie het muntje opeens vallen bij Gavin. ‘Je scheiding?’
Ik kan het niet opbrengen antwoord te geven. Ik draai mijn hor-

loge om mijn pols rond alsof ik het opeens heel boeiend vind.
‘Je scheiding?’ herhaalt hij met een onheilspellend scherpe stem.

‘Alwéér?’
Mijn wangen gloeien van schaamte. Ik weet dat mijn scheiding

epische, In-de-Ban-van-de-ring-achtige proporties heeft aangeno-
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men. Ik weet dat er meer werktijd door is opgeslokt dan had ge-
mogen. Ik weet dat ik Gavin maar blijf bezweren dat het allemaal
in kannen en kruiken is.

Maar ik heb het niet bepaald voor het zeggen. En het is niet be-
paald léúk.

‘Ik was in overleg met een gespecialiseerde advocaat in Edin-
burgh,’ geef ik schoorvoetend toe. ‘Ik moest erheen vliegen; hij zat
heel krap in zijn tijd…’

‘Felicity.’ Gavin wenkt me naar een stil hoekje van de gang en
bij het zien van zijn verbeten glimlach keert mijn maag zich bijna
om. Het is de glimlach die hij opzet als hij op salarissen en bud-
getten bezuinigt en tegen mensen zegt dat hun tijdschrift helaas is
opgeheven, en willen ze het pand alstublieft verlaten? ‘Felicity,
niemand kan meer begrip opbrengen voor je situatie dan ik, dat
weet je.’

Liegbeest. Wat weet hij van echtscheidingen? Hij heeft een vrouw
en een minnares, en die twee schijnen zich niets van elkaar aan te
trekken.

‘Dank je, Gavin,’ voel ik me verplicht te zeggen.
‘Maar je mag niet toestaan dat je scheiding je werk of de repu-

tatie van Pincher International nadelig beïnvloedt,’ zegt hij ver-
manend. ‘Begrepen?’

Opeens, voor het eerst, word ik bloednerveus. De ervaring heeft
me geleerd dat Gavin de ‘reputatie van Pincher International’
erbij sleept wanneer hij overweegt iemand te ontslaan. Het is een
waarschuwing.

De ervaring heeft me ook geleerd dat je maar één ding kunt
doen als hij zo begint: glashard ontkennen.

‘Gavin.’ Ik maak me zo lang mogelijk en meet me een  waardige
houding aan. ‘Laat me één ding heel duidelijk stellen.’ Ik laat een
korte stilte vallen, alsof ik de premier tijdens het vragenuurtje
ben, en vervolg: ‘Héél duidelijk. Als er iets is wat ik nooit, maar
dan ook nooit doe, is het wel mijn privéleven vóór mijn werk
laten gaan. Het is zelfs zo…’

‘Pioew!’ Ik word afgekapt door een oorverdovende kreet. ‘Laser -
aanval!’

Het bloed stolt in mijn aderen. Dat is toch niet…
O, nee toch?
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Een vertrouwd rattatat-geluid belaagt mijn trommelvliezen.
Oranje plastic kogels schieten door de lucht, raken mensen in hun
gezicht en plonzen in glazen champagne. Noah rent door de gang
naar het atrium, schaterlachend en om zich heen schietend met
zijn Nerf-mitrailleur. Shit. Waarom heb ik zijn rugzak niet geïn-
specteerd?

‘Hou op!’ Ik duik boven op Noah, pak hem bij de lurven en
gris het plastic geweertje uit zijn handen. ‘Hou daarmee op!’ Ik
richt me tot Gavin. ‘Gavin, het spijt me ontzettend,’ zeg ik. ‘Da-
niel zou vanavond op Noah passen, maar hij heeft me voor het
blok gezet en… Shit! Argh!’

Ik heb in mijn zenuwen op een knop van het Nerf-geweer ge-
drukt en het begint weer kogels te sproeien, als iets uit Reservoir
Dogs, tegen Gavins borst. Ik slacht mijn baas af met een auto-
matisch wapen, flitst het door mijn hoofd. Dit zal niet voor me
pleiten tijdens mijn evaluatiegesprek. De kogelregen bereikt zijn
gezicht en hij maakt sputterende, ontzette geluiden.

‘Sorry!’ Ik laat het geweer op de vloer vallen. ‘Ik wilde niet…’
Dan zie ik Gunter op drie meter afstand staan en huiver. Er

zitten drie oranje Nerf-kogels in zijn toefjes zilverwit haar en een
in zijn glas.

‘Gavin.’ Ik slik. ‘Gavin, ik heb er geen woorden voor…’
‘Mijn schuld,’ onderbreekt Elise me gehaast. ‘Ik moest op Noah

passen.’
‘Maar hij had niet op kantoor mogen zijn,’ merk ik op. ‘Dus is

het míjn schuld.’
We kijken naar Gavin alsof we op zijn oordeel wachten. Hij

kijkt alleen maar hoofdschuddend om zich heen.
‘Privéleven. Baan.’ Hij verstrengelt zijn vingers. ‘Fliss, je moet je

zaakjes op orde zien te krijgen.’

Met een gezicht dat gloeit van schaamte sleep ik een tegenstrib-
belende Noah terug naar mijn kantoor.

‘Maar ik wón!’ blijft hij aanvoeren.
‘Sorry.’ Elise grijpt naar haar hoofd. ‘Hij zei dat het zijn lieve-

lingsspelletje was.’
‘Geen punt.’ Ik glimlach naar haar. ‘Noah, in mammies kantoor

wordt niet met Nerf-geweren gespeeld. Nóóit.’
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‘Ik ga iets te eten voor hem opscharrelen,’ zegt Elise. ‘Fliss, terug
naar het feest, en vlug een beetje. Ga. Nu. Het komt allemaal
goed. Noah, kom mee.’

Ze loodst Noah de kamer uit en ik voel elke cel van mijn lichaam
inzakken.

Ze heeft gelijk. Ik moet me terug naar het feest haasten, de Nerf-
kogels bij elkaar rapen, mijn verontschuldigingen aanbieden, char -
mant zijn en deze avond weer omtoveren in het gelikte professio-
nele gebeuren dat het altijd is.

Alleen ben ik zo moe. Ik zou ter plekke in slaap kunnen vallen.
De beenruimte onder mijn bureau ziet eruit als de ideale plek om
in weg te kruipen.

Net als ik me op mijn stoel laat ploffen, gaat de telefoon. Ik
neem deze ene keer op. Misschien is het een nieuwtje dat me op
kan beuren.

Ik neem op. ‘Hallo?’
‘Felicity? Met Barnaby.’
‘O, Barnaby.’ Ik ga rechtop zitten, op slag weer energiek. ‘Fijn

dat je terugbelt. Je gelooft gewoon niet wat Daniel me nu weer
heeft geflikt. We hadden afgesproken dat hij Noah vanavond zou
nemen, en toen heeft hij me gewoon laten zitten. En nu zegt hij
dat hij het convenant wil herzien! Straks staan we weer voor de
rechter!’

‘Fliss, kalm een beetje. Relax,’ komt Barnaby’s ongehaaste,
noordelijke stem me tegemoet. Ik zou vaak willen dat Barnaby
iets sneller praatte. Vooral omdat ik hem per uur betaal. ‘We los-
sen het wel op. Maak je niet druk.’

‘Het is zo frustrerend.’
‘Ik snap het, maar je moet je niet zo laten stangen. Probeer het

te vergeten.’
Maakt hij een grapje?
‘Ik heb het incident opgetekend. Ik kan het je mailen.’ Ik voel

aan het stickje aan mijn ketting. ‘Zal ik dat nu even doen?’
‘Fliss, ik heb al eerder gezegd dat je geen dossier van elk wisse-

wasje hoeft bij te houden.’
‘Maar ik wil het! Ik bedoel, over “onredelijk gedrag” gespro-

ken. Als we dit allemaal inbrengen, als de rechter eens wíst hoe
hij is…’
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‘De rechter weet wel hoe hij is.’
‘Maar…’
‘Fliss, je leeft in de Echtscheidingsfantasie,’ zegt Barnaby. ‘Wat

heb ik je verteld over de Echtscheidingsfantasie?’
Het blijft stil. Ik baal ervan hoe Barnaby mijn gedachten kan

lezen. Ik ken hem al vanaf mijn studietijd en hoewel hij zelfs voor
een vriendenprijsje een smak geld kost, ben ik nooit op het idee
gekomen een andere advocaat te nemen. Nu wacht hij op mijn
antwoord, als een leraar voor de klas.

‘De Echtscheidingsfantasie zal nooit werkelijkheid worden,’
mompel ik uiteindelijk kijkend naar mijn nagels.

‘De Echtscheidingsfantasie zal nóóit werkelijkheid worden,’ her-
haalt hij nadrukkelijk. ‘De rechter zal nooit een dossier van twee-
honderd pagina’s over Daniels tekortkomingen hardop voorlezen
in de rechtszaal terwijl een woedende meute je ex-man uitjouwt.
Hij zal zijn resumé nooit beginnen met de woorden: “Mevrouw
Graveney, u moet wel een heilige zijn dat u het hebt volgehouden
met dat boosaardige stuk tuig en derhalve wijs ik u alles toe wat
u maar hebben wilt.”’

Ik bloos tegen wil en dank. Dat is wel zo’n beetje mijn Echt-
scheidingsfantasie. Alleen gooit de meute in mijn versie ook fles-
sen naar Daniels hoofd.

‘Daniel zal nooit toegeven dat hij fout zit,’ gaat Barnaby  genade -
loos door. ‘Hij zal nooit huilend voor de rechter staan en zeggen:
“Fliss, vergeef me alsjeblieft.” De kranten zullen je scheiding nooit
melden onder de kop: GROTE KLOOTZAK BEKENT KLOTERIGHEID VOOR

DE RECHTBANK.’
Ik moet wel proesten van het lachen. ‘Dat weet ik ook wel.’
‘Echt waar, Fliss?’ zegt Barnaby sceptisch. ‘Weet je dat zeker?

Of denk je nog steeds dat hij op een dag tot inkeer zal komen en
zal beseffen wat hij allemaal fout heeft gedaan? Want je moet wel
begrijpen dat Daniel nooit tot inkeer zal komen. Hij zal nooit toe-
geven dat hij een verschrikkelijk mens is. Al spendeer ik duizend
uur aan deze zaak, dan zit het er nog niet in.’

‘Maar het is zo oneerlijk.’ Ik voel een brok frustratie in mijn
maag. ‘Hij is echt een verschrikkelijk mens.’

‘Weet ik. Hij is een eikel. Verspil dus geen tijd meer aan hem.
Gum hem uit je leven. Weg ermee.’
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‘Zo makkelijk is dat niet,’ prevel ik. ‘Hij is wel de vader van
mijn kind.’

‘Dat weet ik wel,’ zegt Barnaby iets toegeeflijker. ‘Ik heb niet ge-
zegd dat het makkelijk zou zijn.’

Het blijft een tijdje stil. Ik kijk naar mijn kantoorklok en zie de
goedkope plastic wijzer zijn rondjes maken. Uiteindelijk zak ik
naar voren en leg mijn hoofd op mijn gebogen arm.

‘God, scheiden.’
‘Scheiden, ja,’ zegt Barnaby. ‘De grootste uitvinding van de

mensheid.’
‘Kon ik maar gewoon… Weet ik veel.’ Ik zucht diep. ‘Met een

toverstokje zwaaien en dan was ons huwelijk er nooit geweest.
Op Noah na. Ik zou Noah houden en de rest was allemaal een
boze droom.’

‘Je wilt een nietigverklaring, dat wil je,’ zegt Barnaby opgewekt.
‘Een nietigverklaring?’ Ik kijk wantrouwig naar de telefoon.

‘Bestaat dat echt?’
‘Nou en of. Het wil zeggen dat het huwelijk wordt geacht nooit

te hebben bestaan. De huwelijksovereenkomst was niet geldig. Je
zou er versteld van staan hoeveel cliënten dat willen.’

‘Kan ik dat ook krijgen?’
Het idee bevalt me. Misschien is er een goedkope, makkelijke

manier om dit gedoe te omzeilen die me is ontgaan. ‘Nietigver-
klaring’. Niets en tenietgedaan. Dat klinkt me als muziek in de
oren. Waarom heeft Barnaby daar niet eerder iets over gezegd?

‘Alleen als Daniel bigamist was,’ zegt Barnaby. ‘Of jou heeft ge-
dwongen met hem te trouwen. Of als het huwelijk niet is gecon-
summeerd. Of als een van jullie destijds niet toerekeningsvatbaar
was.’

‘Ik!’ hap ik meteen. ‘Ik moet wel gek geweest zijn om zelfs maar
te overwegen met hem te trouwen.’

‘Dat zeggen ze allemaal.’ Hij lacht. ‘Dat vliegertje zal niet op-
gaan, jammer genoeg.’

Mijn sprankje hoop vervliegt. Shit. Nu vind ik het jammer dat
Daniel geen bigamist was. Kwam er maar een andere vrouw met
zo’n mormoons hoedje op uit het niets die zei: ‘Ik was eerst!’ Het
zou me een hoop ellende besparen.

‘Dan zullen we verder moeten met de scheiding,’ concludeer ik.
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‘Bedankt, Barnaby. Laat ik maar ophangen, voordat je weer der-
tigduizend pond bij me declareert omdat je even hallo tegen me
hebt gezegd.’

‘Gelijk heb je.’ Barnaby lijkt zich nooit beledigd te voelen, wat
ik ook zeg. ‘Maar voor je ophangt, je gaat toch nog steeds naar
Frankrijk, hè?’

‘Ja, morgen.’
Noah en ik gaan twee weken naar de Côte d’Azur. Wat hem

betreft is het onze paasvakantie. Wat mij betreft moet ik drie ho-
tels, zes restaurants en een themapark beoordelen. Ik zal elke
avond tot laat op mijn laptop moeten werken, maar mij hoor je
niet klagen.

‘Ik heb mijn ouwe maatje Nathan Forrester gesproken. Ik had
je toch over hem verteld? Hij zit in Antibes. Jullie zouden elkaar
moeten zien als je daar toch bent, samen iets drinken.’

‘O.’ Ik voel dat ik vrolijker word. ‘Oké. Klinkt leuk.’
‘Ik zal je zijn contactgegevens mailen. Het is een goeie vent. Hij

pokert te veel, maar reken het hem niet aan.’
Een pokerende inwoner van het zuiden van Frankrijk. Het

klinkt fascinerend. ‘Ik zal het door de vingers zien. Bedankt, Bar-
naby.’

‘Het genoegen was geheel aan mijn kant. Tot ziens, Fliss.’
Zodra ik heb opgehangen, gaat de telefoon weer. Barnaby is

zeker iets vergeten.
‘Ja, Barnaby?’
Het blijft stil aan de andere kant, op wat snel, nogal zwaar ge-

adem na. Hm. Heeft Barnaby per ongeluk de herhaaltoets inge-
drukt terwijl hij met zijn secretaresse bezig is? Maar ik heb het
nog niet gedacht of ik weet al wie het echt is. Ik ken die ademha-
ling. En ik hoor ‘I Try’ van Macy Gray zacht op de achtergrond:
een klassieke begeleiding van Lotties liefdesverdriet.

‘Hallo?’ probeer ik nog eens. ‘Lottie? Ben jij het?’
Weer die zware ademhaling, nu schraperig.
‘Lottie? Lotje?’
‘O, Fliss…’ Er ontsnapt haar een enorme snik. ‘Ik dacht echt dat

hij me ging vra-ha-hagen…’
‘O, god. O, Lottie.’ Ik omklem de telefoon, maar zou willen dat

zij het was. ‘Lottie, lieverd…’

51



‘Ik heb drie volle jaren met hem doorgebracht en ik dacht dat
hij van me hield en ki-hi-hinderen met me wou… Maar dat wou
hij niet! Dat wou hij niet.’ Ze blèrt nu net zo ongeremd als Noah
wanneer hij een gat in zijn knie valt. ‘En wat moet ik nu? Ik ben
drieënde-he-hertig…’ Ze hikt.

‘Drieëndertig is niks,’ zeg ik snel. ‘Niks! En je bent mooi en
lief…’

‘Ik had zelfs een ri-hi-hing voor hem gekocht.’
Heeft ze een ring voor hem gekocht? Ik kijk verwonderd naar

de telefoon. Heb ik dat goed gehoord? Heeft zíj een ring voor
hém gekocht?

‘Wat voor ring?’ vraag ik tegen wil en dank. Ik stel me voor
dat ze Richard een doosje aanbiedt met een flonkerende saffier
erin.

Zeg alsjeblieft niet dat ze hem een doosje met een flonkerende
saffier erin heeft aangeboden.

‘Gewoon, je weet wel.’ Ze snottert afwerend. ‘Een ring. Een
mannelijke verlovingsring.’

Een mannelijke verlovingsring? Nee. O, nee. Bestaat niet.
‘Lotje,’ begin ik tactvol. ‘Weet je zeker dat Richard het type is

voor een verlovingsring? Ik bedoel, zou hij dáárop afgeknapt kun-
nen zijn?’

‘Het had niets met die ring te maken!’ Ze barst weer in snikken
uit. ‘Hij heeft die ring niet eens gezien! Had ik dat rotding maar
nooit gekocht! Maar ik dacht dat het eerlijk was! Want ik dacht
dat hij er ook een voor mij-hij-hij had gekocht!’

‘Oké,’ zeg ik snel. ‘Sorry!’
‘Geeft niet.’ Ze kalmeert een beetje. ‘Ik zou sorry moeten zeg-

gen. Ik was niet van plan in te storten…’
‘Doe niet zo gek. Daar ben ik toch voor?’
Het is vreselijk om haar zo overstuur te horen. Natuurlijk. Ver-

schrikkelijk. Maar stiekem voel ik me ook een beetje opgelucht.
Het masker is af. Haar pantser van ontkenning is gebarsten. Dit
is góéd. Dit is voorúítgang.

‘Maar goed, ik heb een besluit genomen, en ik voel me al een
stuk beter. Alles is op zijn plek gevallen, Fliss.’ Ze snuit rumoerig
haar neus. ‘Het voelt alsof ik een doel heb. Een plan. Iets om me
op te richten.’
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Mijn haren gaan overeind staan. O-o. Een ‘doel’. Dat is een van
mijn eigen alarmbelwoorden als er een relatie is verbroken. Samen
met ‘project’, ‘nieuwe koers’ en ‘geweldige nieuwe vriend’.

‘Juist,’ zeg ik behoedzaam. ‘Wat goed! Dus, eh… wat is je doel?’
In gedachten neem ik de mogelijkheden al door. Laat het alsje-

blieft geen nieuwe piercing zijn. Of weer een krankzinnige vast-
goedaanschaf. Ik heb haar zo vaak omgepraat als ze ontslag wilde
nemen dat dát het toch niet weer kan zijn?

Alsjeblieft, emigreer niet naar Australië.
Alsjeblieft, laat het niet ‘zes kilo afvallen’ zijn. Want 1) ze is al

dun en 2) de laatste keer dat ze op dieet ging, maakte ze mij haar
‘buddy’ en droeg ze me op haar elk halfuur op te bellen en te zeg-
gen: ‘Hou je aan je dieet, vetklep,’ en toen ik dat vertikte, werd ze
boos.

‘Dus, wat is het?’ zet ik haar zo voorzichtig mogelijk onder druk
terwijl mijn hele lijf strak staat van de angstige spanning.

‘Ik ga met het eerste vliegtuig dat ik kan krijgen naar San Fran-
cisco, Richard verrassen en hem een aanzoek doen!’

‘Wát?’ Ik laat de telefoon bijna vallen. ‘Nee! Slecht plan!’
Wat wil ze doen, zijn kantoor binnenstormen? Op zijn stoep

gaan zitten wachten? Voor hem knielen en hem die zogenaamd
mannelijke verlovingsring aanbieden? Dit kan ik niet toestaan.
Het draait uit op een totale vernedering en dan is ze kapot en mag
ík de scherven weer lijmen.

‘Maar ik hou van hem!’ Ze klinkt helemaal hyper. ‘Ik hou ziels-
veel van hem! En als hij niet inziet dat we zijn voorbestemd om
samen te zijn, moet ik het hem toch zeker bewijzen? Dan moet ík
toch degene zijn die het initiatief neemt? Ik zit nu op de website
van Virgin Atlantic. Zal ik premium economy vliegen? Kun jij kor-
ting voor me ritselen?’

‘Nee! Géén ticket naar San Francisco boeken!’ zeg ik zo reso-
luut en gezaghebbend als ik maar kan. ‘Zet je computer uit. Ga
van internet af.’

‘Maar…’
‘Lottie, zie het onder ogen,’ zeg ik vriendelijker. ‘Richard heeft

zijn kans gehad. Als hij had willen trouwen, gingen jullie nu trou-
wen.’

Ik weet dat het hard klinkt, maar het is niet anders. Mannen die
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willen trouwen, doen een aanzoek. Je hoeft de tekenen niet te her-
kennen. Ze doen een aanzoek, dát is het teken.

‘Maar hij beséft gewoon niet dat hij wil trouwen!’ zegt ze vurig.
‘Hij moet alleen over de streep worden getrokken. Als ik hem een
zetje geef…’

Een zetje? Een loeiharde elleboog tussen zijn ribben, zul je be-
doelen.

Opeens zie ik voor me hoe Lottie Richard aan zijn haren naar
het altaar sleept en ik krimp in elkaar. Ik weet precies waar dat
verhaal eindigt. Het eindigt op kantoor bij Barnaby Rees, echt-
scheidingsadvocaat, vijfhonderd pond voor het eerste gesprek.

‘Lottie, luister,’ zeg ik streng. ‘En luister goed. Je wilt niet in
een huwelijk stappen als het niet meer dan tweehonderd procent
zeker is dat het goed uitpakt. Nee, laten we daar zéshonderd
procent van maken.’ Ik werp een sombere blik op Daniels nieuw-
ste echtscheidingseisen. ‘Geloof mij nou maar. Het is het niet
waard. Ik heb het zelf meegemaakt en het is… Nou ja, het is af-
grijselijk.’

Het blijft stil aan de andere kant. Ik ken Lottie door en door. Ik
kan bijna zíén hoe haar hartjes-en-bloemetjesbeeld van een aan-
zoek aan Richard op de Golden Gate-brug vervliegt.

‘Denk er in elk geval nog even over na,’ zeg ik. ‘Doe geen over-
haaste dingen. Een paar weken maken geen verschil.’

Ik hou mijn adem in en doe een schietgebedje.
‘Oké,’ zegt Lottie ten slotte troosteloos. ‘Ik zal erover nadenken.’
Ik knipper verbaasd met mijn ogen. Ik heb het voor elkaar!

Voor het eerst in mijn leven heb ik een Betreurenswaardige Keuze
van Lottie de kop ingedrukt voordat ze hem ten uitvoer kan bren-
gen. Ik heb de ziekte in de kiem gesmoord.

Misschien wordt ze verstandiger op haar oude dag.
‘Laten we gaan lunchen,’ opper ik om haar op te beuren. ‘Ik

trakteer. Zodra ik terug ben van vakantie.’
‘Ja, leuk,’ zegt Lottie met een klein stemmetje. ‘Dank je wel,

Fliss.’
‘Hou je haaks. Tot gauw.’
We nemen afscheid en ik kreun mijn frustratie van me af, al

weet ik niet wie me meer frustreert. Richard? Daniel? Gavin?
Gunter? Alle mannen? Nee, niet álle mannen. Misschien alle man-
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nen met een paar eerzame uitzonderingen, namelijk: Barnaby; mijn
schat van een melkboer, Neville; de dalai lama, uiteraard…

Opeens stellen mijn ogen scherp op mijn weerspiegeling in het
computerscherm en ik leun vol afgrijzen naar voren. Er zit een
Nerf-kogel in mijn haar.

Dat kan er ook wel bij.
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Lees ook van Sophie Kinsella:

Lara denkt dat ze gek wordt. Haar onlangs overleden
oudtante Sadie zoekt contact met haar. Daar heeft Lara
helemaal geen zin in. Ze heeft al genoeg problemen. Maar
de sprankelende Sadie laat zich niet zomaar afschepen.

isbn 978 90 443 4079 2



Lees ook van Sophie Kinsella:

Poppy Wyatt is haar antieke verlovingsring kwijt. Over
tien dagen is de bruiloft! Tot overmaat van ramp wordt
haar mobieltje gestolen. Nu is de crisis compleet. Wat
moet ze zonder telefoon beginnen?

Je kunt niet anders dan deze super originele en verrassen-
de romans in één ruk uitlezen. Humor en charme op elke
bladzijde.
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