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Hoofdstuk Een

Uiteindelijk opende Ralph de deur in een zijden badjas. Zijn 
dikke blonde haar was vochtig en zat in de war. Het was duide-
lijk dat hij net onder de douche vandaan kwam. Elise stelde zich 
zijn gespierde lichaam voor onder de waterstralen, hoe zijn huid 
zou glanzen. Ze hadden nooit samen gedoucht, maar misschien 
zou dat dit weekend gebeuren. Er waren veel dingen die ze dit 
weekend met hem wilde doen. Ze was zo blij om hem te zien dat 
het niet meteen tot haar doordrong dat hij niet even blij leek om 
haar te zien. Zijn ogen gleden van haar gezicht naar de uitpui-
lende weekendtassen die ze vasthield.

‘Elise?’ Hij glimlachte niet. ‘Wat doe je in Londen? Ik dacht dat 
je naar je ouders zou gaan?’

‘Ik heb me bedacht,’ zei Elise. Haar ogen dwaalden af naar be-
neden. Ze genoot er altijd van om hem halfnaakt te zien. Zijn li-
chaam, goed gespierd door zijn uitgekiende fitnessprogramma en 
gebruind door een zonnehemel, wond haar enorm op. De badjas 
hing open tot aan zijn middel, en zat zo strak om zijn dijen dat zijn 
gedeeltelijke erectie nogal duidelijk aanwezig was. Het gekletter 
van het water had hem opgewonden. Misschien zou ze dat proces 
later nog eens herhalen, dacht ze. Eerst de douche, dan mijn mond. 
Ze lachte. ‘Doe je altijd de voordeur open zonder kleren aan?’

Hij deed een stap naar achteren en ze volgde hem. ‘Ik heb wel 
iets aan,’ zei hij.
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Ze gluurde naar beneden. ‘Zoiets ja,’ beaamde ze. ‘Als je maar 
niet zo de voordeur open doet als er een vrouwelijke postbode 
aanbelt! Hier, pak aan.’ Ze gaf de tassen aan hem. Een ervan rin-
kelde. ‘Wijn,’ legde ze uit. ‘En er zitten ook nog een paar interes-
sante blikjes in. We hoeven er vanavond niet meer uit.’

Ze liep langs hem heen, de kleine keuken in. Alles glom en zag 
er onberispelijk uit. Soms irriteerde het haar hoe extreem netjes 
hij was. Zijn kleren hingen altijd op hangertjes, of waren opge-
vouwen, en lagen nooit over een stoel geslingerd of op de vloer. 
Zijn hightech glas-en-chroomkamers zouden niet misstaan in 
een interieurtijdschrift. Ze zagen er altijd perfect uit, in tegen-
stelling tot haar eigen kleurrijke, rommelige slaapbank.

‘Je blijft hier?’ Hij klonk bezorgd. ‘Blijf je slapen?’
Elise gooide haar tas op de roestvrijstalen keukentafel en 

dacht: hij is van slag omdat ik onverwacht binnenkom. Ze wist 
dat Ralph zijn leven net zo precies inrichtte als zijn net iets te 
perfecte appartement. Afspraken werden altijd ruim van tevoren 
gepland en in zijn elektronische agenda genoteerd. Ze vroeg zich 
dikwijls af hoe hij hun ontmoetingen zou omschrijven. Vrijen 
met Elise: 07.30-08.15 uur. Iets eten. Weer vrijen. Het zou typisch 
iets voor Ralph zijn om alles netjes in een lijstje te zetten. Ze zou 
niet verbaasd zijn geweest als hij eraan toegevoegd had: het or-
gasme duurde precies een minuut en twee seconden!

Ze wist ook wel dat ze een vreemd stel vormden. Omdat ze 
niet kon rondkomen als theaterontwerper, had ze een tijdelijk 
baantje als receptioniste bij Sellicks. Daar had ze Ralph Burnes 
ontmoet. Ze was meteen voor hem gevallen. Niet alleen door 
zijn prachtig geproportioneerde lichaam, zijn brede schouders 
en smalle heupen, en zijn lichtblonde haar. Het was zijn hou-
ding. Hij kwam op haar over als een man die zijn leven onder 
controle had, die zichzelf onder controle had. Dat week nogal af 
van de slordige kunststudenten die ze daarvoor had gekend.

Hij ging onberispelijk gekleed: hij kon zo uit een of ander glos-
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sy tijdschrift gestapt zijn. Ze had dat als compliment gebruikt 
om een gesprek met hem aan te knopen. Hij leek gevleid, en ze 
ging er nog verder op door. Ze had in feite, herinnerde ze zich nu 
met een schuldgevoel, haar contacten in de modewereld nogal 
overdreven, om zijn interesse te wekken. Nou ja, ‘nogal overdre-
ven’, eigenlijk had ze gewoon gelogen! Hij had behoorlijk veel 
interesse getoond en had er later nog meerdere keren naar geïn-
formeerd. Nu keek ze naar zijn bezorgde gezicht en realiseerde 
zich maar al te goed dat er iets mis was.

‘Het spijt me als ik je plannen in de war stuur,’ zei ze. ‘Ik dacht 
dat je het leuk zou vinden om me te zien. Je zegt altijd dat we el-
kaar vaker zouden moeten zien, dat ik een weekendje kan langs-
komen. Nou, hier ben ik dan.’ Ze wachtte even. ‘Tenzij je wilt dat 
ik weer vertrek? Je zegt het maar.’

‘Natuurlijk wil ik niet dat je vertrekt.’ Hij frommelde aan zijn 
badjas. ‘Maar het is... nou ja... het is een beetje lastig. Ik eh... ik 
ga uit vanavond.’

‘Dan ga ik toch met je mee?’ stelde ze voor.
‘Nee,’ zei hij snel. ‘Dat kan niet.’
‘Waarom niet?’
‘Niet aan mijn hoofd zeuren, Elise.’ Hij draaide zich van haar 

af. ‘Het is een vrijgezellenfeestje.’
‘Iemand die ik ken? Iemand van Sellicks?’
‘Nee. Een oude schoolvriend.’
Het klonk iets te glad. Ralph leek zelfs nerveus. Ze wist niet 

zeker of ze hem wel geloofde, maar besloot hem het voordeel 
van de twijfel te gunnen. ‘Nou, dat had je me ook wel eens van 
tevoren kunnen vertellen,’ zei ze. ‘Nu heb ik al dat eten meege-
nomen.’

‘Dat blijft wel goed,’ zei hij. ‘Ik zet het wel in de koelkast.’
Ze volgde hem vanuit de open keuken naar het riante woon-

gedeelte, terwijl ze de beweging van zijn strakke billen onder de 
zijde volgde. ‘Heb je een striptease geregeld voor je vriend?’
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‘Ik heb niets geregeld,’ zei hij. ‘Dat hebben de anderen allemaal 
gedaan.’

‘Misschien een strip-o-gram? Dat hoort er toch bij, of niet?’ Ze 
kwam dichter naar hem toe. ‘En nadat de bruidegom genoeg in 
verlegenheid is gebracht, gaat hij er met het meisje vandoor.’ Nog 
een stap en ze kon hem bijna aanraken. ‘Zul je niet jaloers zijn?’

‘Nee,’ zei hij.
‘Jij kunt je eigen meisje hebben,’ fluisterde ze. ‘Je eigen strip-

tease. Helemaal voor jou alleen.’ Ze stak haar hand uit en streelde 
met een vinger over de voorkant van zijn badjas. Ze bewoog haar 
handen over zijn borst en voelde zijn tepels, hard en rechtop on-
der het gladde, wijnrode weefsel. ‘Zou dat niet veel leuker zijn 
dan een vrijgezellenfeestje?’

Hij bleef stil staan. Haar onderzoekende vingers hadden zijn 
middel bereikt en gingen verder naar beneden. Ze wist precies 
hoe ze hem moest opwinden. Ze zou zijn ballen in haar handen 
nemen en ze zachtjes masseren, steeds iets harder, tot hij begon 
te kreunen. Ze zou met haar duim over de volle lengte van zijn 
groeiende erectie gaan, rondcirkelend en knedend, harder dan 
ze voor prettig had gehouden, wat hem nog meer opwond. 

Ze wist dat hij het prettig vond als ze hem ruw betastte. Dat 
wond hem veel sneller op dan de voorzichtige aanrakingen die ze 
tijdens hun eerste keer had gebruikt. Zijn behoeften en reacties 
waren voorspelbaar. Het had haar eerst verrast. En teleurgesteld. 
Ze hield van afwisseling, van het onverwachte. Ralph reageerde 
alleen op bepaalde aanrakingen en leek nooit iets anders te wil-
len. De seks moest net zo precies en geordend zijn als alle andere 
onderdelen van zijn leven. Ze deed wat hij wilde, want ze wilde 
hem genot bezorgen. Het was in ieder geval wel makkelijk voor 
haar. Succes verzekerd. Ze wist altijd precies wat ze moest doen.

Het probleem was dat hij dacht dat haar behoeften ook in de-
zelfde vaste patronen pasten. Hij had een bepaald patroon vast-
gesteld en omdat het leek te werken week hij daar nooit van af. 
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Hij streelde haar rug en ruggengraat (maar nooit lang genoeg) 
en ging dan verder met haar billen, die werden stevig gemas-
seerd. Dan weer naar boven, naar haar borsten, die hij kuste 
(maar ook weer niet lang genoeg), voordat hij voorzichtig met 
een vinger controleerde of ze nat genoeg was, en klaar om hem 
te ontvangen. Omdat ze het seksueel opwindend vond om naar 
hem te kijken, om de geur van zijn huid te ruiken, om zijn fan-
tastische lijf zo dichtbij te voelen, was dat meestal wel het geval. 
Maar ze betrapte zichzelf steeds vaker op de wens dat hij haar 
zou laten schrikken met een nieuwe techniek, een nieuw standje. 
Dat gebeurde nooit.

Misschien zou ze het nog eens kunnen voorstellen, dacht ze. 
Maar niet nu. Ze wilde nu geen ruzie maken of in een discussie 
belanden. Hij was toch al gespannen genoeg. Nu wilde ze alleen 
maar van hem genieten, hem ontdekken, hem laten ontspannen. 
Zodat hij tijd met haar wilde doorbrengen. Zodat hij zou verge-
ten wat voor andere afspraken of activiteiten hij voor dat week-
end had gepland.

‘Ik ga jou het beste orgasme bezorgen dat je ooit hebt meege-
maakt,’ beloofde ze hem hees. ‘Kom mee naar de slaapkamer. Je 
hoeft alleen maar te gaan liggen en ervan te genieten.’

‘Nee,’ zei hij. ‘Ik moet weg. Ik moet me aankleden.’
Maar hij liet toe dat ze hem achteruit duwde, de slaapkamer 

in; kil en spartaans ingericht, met een geboende houten vloer. 
Het lage lits-jumeaux in het midden domineerde de kamer. Ze 
zag dat er kleren voor hem klaarlagen om aan te trekken. Hij 
legde altijd zijn kleren van tevoren klaar als hij ging douchen 
en omkleden. Van zijn onderbroek tot en met zijn das, alles lag 
netjes naast elkaar. Ze legde een hand op zijn ontblote borstkas 
en duwde hem naar achteren. ‘Ga liggen,’ zei ze. ‘Doe wat ik zeg.’

Hij ging langzaam zitten. Ze wist dat hij steeds minder weer-
stand zou bieden. Ze ging met haar hand over zijn borstkas, boog 
voorover en nam een van zijn tepels tussen haar lippen, terwijl ze 
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onophoudelijk met de andere speelde. Ze hoorde hem kreunend 
protesteren: ‘Alsjeblieft, niet doen. Ik heb hier geen tijd...’

Het klonk niet erg overtuigend. Ze beet hem zachtjes, en kneep 
in zijn vel. Hij kreunde weer, deze keer van onuitgesproken genot. 
Ze duwde hem en hij viel achterover op het bed. Zijn zijden bad-
jas viel open. Ze knielde over hem heen en bewonderde de harde 
ribbels van zijn buikspieren, getuigen van de vele uren die hij in 
de sportschool doorbracht. Ze bewoog haar handen weer over 
zijn borstkas, ging naar beneden, streek over de binnenkant van 
zijn dijen, waardoor hij zijn benen moest spreiden. Ze kietelde 
met haar vingers zijn zachte ballen en streelde zijn groeiende lul.

Terwijl ze bezig was, bedacht ze dat ze de rollen liever omge-
draaid zou zien. Dat hij haar lichaam zou betasten, eerst zachtjes, 
dan steeds harder, met een bezitterige autoriteit. Ze wilde zich 
onweerstaanbaar voelen. Ze zoog weer aan zijn tepel, zou willen 
dat hij bij haar hetzelfde deed. Toen kwam zijn dikke penis he-
lemaal overeind vanuit zijn bedje van gouden haar. Haar vingers 
omvatten hem en ze begon te strelen en te trekken.

‘Nee,’ protesteerde hij zwakjes.
Ze voelde hem trillen. ‘Je bedoelt geen nee,’ fluisterde ze. Ze 

leunde over hem heen, haar tong schoot heen en weer. Zijn li-
chaam schokte. Ze wist dat zijn tepels net zo gevoelig waren als 
die van haar, en maakte daar volledig gebruik van. ‘Je bedoelt: ja, 
alsjeblieft.’

‘Ik moet echt weg,’ kreunde hij.
Ze gleed met haar tong over zijn borstkas naar beneden, speel-

de even rond zijn navel, ging toen weer verder. Ze verlegde haar 
hand van zijn penis naar zijn ballen, masseerde die steeds sneller 
en harder. ‘Je verkiest een vrijgezellenfeestje boven mij?’

‘Nee. Maar ik heb beloofd...’
‘Bel dan op en zeg dat je het niet gaat redden.’
Ze nam zijn lul tussen haar tanden, hem hier en daar bijtend, 

ze wist dat hij daar opgewonden van raakte. Hij kronkelde op 
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het bed, verloor bijna de controle. Ze vond dat gevoel van macht 
over hem geweldig. Vond het fantastisch dat zij degene was die 
dit met hem kon doen. Zijn heupen begonnen naar haar toe te 
stoten, hij duwde zichzelf dieper haar mond in. Ze trok zich ab-
rupt terug.

‘Natuurlijk,’ zei ze quasi-serieus, ‘kan ik altijd stoppen, als je 
dat echt wilt.’

‘Nee,’ smeekte hij. ‘Je weet wat ik lekker vind. Laat me klaarko-
men. Alsjeblieft.’

Ze ging met haar tong op en neer langs zijn erectie en klakte 
tegen het gevoelige puntje. ‘Weet je zeker dat we hier tijd voor 
hebben?’ plaagde ze hem.

Hij reageerde door haar hoofd met een hand vast te pakken 
en haar omlaag te trekken. Zijn andere hand geleidde zijn penis 
weer terug in haar mond. Ze sloot haar lippen om hem heen en 
ging weer aan de slag, hard zuigend. Hij spreidde zijn benen nog 
verder uit elkaar.

‘Doe het,’ murmelde hij. ‘Je weet wat ik wil.’
Ze reikte naar het onberispelijk witte nachtkastje en opende de 

bovenste lade. Haar hand vond op de tast de vibrator. Ze zette 
hem aan en veranderde van positie, zodat ze tussen zijn benen 
in zat. Hij nam zijn erectie in de hand en bleef zichzelf stimule-
ren. Ze ging met de vibrator langs de binnenkant van zijn dij, en 
draaide rondjes om de opening waarvan hij wilde dat ze die zou 
penetreren. Ze plaagde hem met de zilveren punt, raakte hem 
aan en trok dan weer terug, kwelde hem totdat zijn lijf kronkelde 
van opwinding en verlangen.

‘Stop hem erin!’ Zijn adem stokte. ‘Nu! Hard!’
En toen ging de deurbel.
‘O mijn god, nee,’ kreunde hij gefrustreerd.
‘Niet open doen,’ zei ze. Ze raakte hem aan met de punt van de 

vibrator, duwde tegen zijn anus aan, voelde hoe hij reageerde. ‘Ze 
gaan wel weer weg.’
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De bel klonk weer.
‘Ik weet zeker van niet.’ Hij probeerde overeind te komen en 

zij probeerde hem terug te duwen, in de overtuiging dat dit nog 
steeds bij het spel hoorde. Hij zou toch zeker niet de deur gaan 
opendoen? ’s Avonds kwam er nooit iemand langs die belangrijk 
was. Het was vast een verkoper. Of een Jehovagetuige. Ze wor-
stelden even. Ralph won de strijd. De bel rinkelde weer, twee 
keer. Ralph stond op en trok de panden van zijn badjas naar el-
kaar toe. Zijn erectie was nog steeds zichtbaar, duwde tegen de 
plakkende zijde aan.

‘Zo kun je de deur niet opendoen,’ giechelde ze.
‘Echt wel.’ Hij klonk nu geïrriteerd. ‘Blijf hier. Ik ga kijken wie 

het is en zal ze snel lozen.’ Hij bleef bij de deur staan. ‘Hier blij-
ven, Elise.’

Ze ging achterover liggen op het bed en sloot haar ogen. Ze 
hoorde de deur opengaan. Ralphs stem, daarna een vrouwen-
stem, boos, ruziënd. Ze ging rechtop zitten. Met wie was Ralph 
aan het praten? Waarom maakte hij ruzie met iemand aan de 
deur? Ze kon haar nieuwsgierigheid niet langer bedwingen, liep 
naar de slaapkamerdeur en gluurde om het hoekje.

Een jonge vrouw probeerde de woning binnen te komen. Ze 
droeg een donker mantelpakje met perfecte snit, dat bijna man-
nelijk streng was: een colbertjasje en een rechte rok die tot haar 
knieën kwam. Maar in combinatie met haar glanzende, schou-
derlange haar, lange slanke benen en naaldhakken leek het pak 
onverwacht sexy. Ralph probeerde haar te beletten om naar bin-
nen te komen.

‘Ik heb geen zin in spelletjes, Ralph.’ Haar stem klonk scherp 
en autoritair. ‘Ik heb me speciaal voor jou opgetut, dus laat me 
verdomme binnen.’ Het lukte haar om langs hem heen te komen, 
ze zag Elise, en stopte meteen. Ze stonden een oneindig moment 
lang naar elkaar te staren. ‘Zo.’ Haar stem klonk breekbaar. ‘Geen 
wonder dat ik later terug moest komen!’
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‘Ik kan het uitleggen,’ zei Ralph zwakjes.
‘Daar twijfel ik niet aan.’ Ze rukte zijn badjas open en visiteerde 

hem. Zijn erectie was er nog in volle glorie. Ze greep hem met 
haar gemanicuurde handen, en niet bepaald voorzichtig. ‘Dit 
kun je vast ook uitleggen, neem ik aan?’ Ze draaide haar hand 
om en hij slaakte een gilletje.

‘Jemma, je doet me pijn, verdomme!’
‘Dat klopt,’ beaamde ze, waarna ze hem losliet. Ze glimlachte. 

‘En je vindt het heerlijk, of niet? Nou, daar kun je nog meer van 
krijgen, als we straks alleen zijn.’

‘Ralph?’ Elise kwam naar voren. ‘Wie is deze vrouw?’
‘Ik ben Jemma Harrisford.’ Een stel koude bruine ogen namen 

Elise in zich op. ‘En ik denk dat ik weet wie jij bent. Elise huppel-
depup, dat theatermutsje.’ Jemma gooide haar donkere bos haar 
de andere kant op toen ze haar hoofd omdraaide. ‘Ralph, waar 
ben je nu eigenlijk mee bezig?’

‘Ik kan het uitleggen,’ zei Ralph.
‘Theatermutsje?’ Elise keek woest naar Jemma. ‘Jij durft – sloe-

rie!’
Dat vond Jemma Harrisford duidelijk niet leuk. Ze kwam 

agressief op Elise af. ‘Ik, een sloerie? Heel grappig, ja! En wat was 
jíj dan aan het doen voordat ik binnenkwam? Of heeft Ralphie 
die stijve gekregen door zijn eigen fantasierijke geest?’

‘Ik kan het uitleggen,’ herhaalde Ralph nog maar eens.
‘Dat lijkt me een goed idee,’ beaamde Jemma. ‘Dit had ons lan-

ge weekend moeten worden, toch? Ik bedoel, ik weet waarom je 
dit mens hebt geneukt, maar ik heb echt geen zin in een triootje. 
Wat is er aan de hand?’

‘Wat ik met mijn vriendje doe, is mijn zaak,’ zei Elise woedend.
‘Vriendje?’ Jemma lachte smalend. ‘Denk eens na! Omdat 

Ralphie hem af en toe eens overeind krijgt bij jou, betekent dat 
nog niet dat hij je vriendje is.’

‘Ralph,’ zei Elise, het verbaasde haar dat ze haar woede in be-
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