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In dienst bij haar vijand…
 
Journaliste Carrie Rivers gelooft dat miljardair Andreas Samaras haar zus
heeft geruïneerd. Om hiervoor bewijs te vinden, gaat ze undercover bij hem
aan het werk als PA. Tot haar grote schrik vindt ze Andreas echter niet
vilein en schurkachtig, maar heel aantrekkelijk en charmant! Hoe kan ze nu
voor hem vallen, na alles wat hij haar familie heeft aangedaan?
 
Andreas heeft meteen door dat Carrie een journaliste is. Hij besluit haar niet
direct te ontmaskeren, maar eerst volop van haar aanwezigheid te genieten.
Dus neemt hij haar in zijn privéjet mee naar zijn villa op de Seychellen.
Daar kan hij haar goed in de gaten houden, door heel, héél dicht bij haar te
blijven…



Hoofdstuk 1
 
 
 
Andreas Samaras stak zijn hoofd om de deur van zijn kantoor. Hij had de
hele dag aan de telefoon gezeten voor overleg met zakenmensen van over
de hele wereld en moest nu even bij zijn officemanager checken of er nog
iets belangrijks gebeurd was. ‘Hoe gaat het?’

Debbie zuchtte. ‘De wereld gaat in sneltreinvaart naar de verdoemenis.’
‘O, ja.’ De melodramatische verzuchtingen van Debbie waren berucht

binnen Samaras Fund Management. Het was dat ze de beste officemanager
was die Andreas ooit had gehad, anders was hij er allang klaar mee
geweest. ‘En afgezien daarvan? Nog iets wat ik moet weten?’ Snel voegde
hij daaraan toe, voordat ze over ijsberen en smeltend poolijs begon:
‘Zakelijk gezien?’

‘Niets belangrijks.’
‘Mooi. Hoe gingen de gesprekken? Heb je al een lijstje met potentiële

kandidaten?’ Rochelle, zijn persoonlijk assistente die hem in zijn privéleven
bijstond, had plotseling ontslag genomen. Het schaap was tot over haar oren
verliefd geworden. Ze vond de baan waarbij ze een groot deel van de tijd op
reis was met een andere man, niet meer passend. Hij had haar een
verdubbeling van haar salaris en extra vakantiedagen aangeboden, maar had
haar niet van haar besluit kunnen afbrengen. Na weken soebatten had hij de
handdoek in de ring gegooid.

Debbie wapperde met een stapeltje papieren. ‘Ik heb het aantal geschikte
kandidaten teruggebracht tot vijf.’

Andreas liep naar haar bureau. Debbie wist precies wat voor persoon hij
zocht voor deze baan. Hij had iemand nodig die ervoor zorgde dat alles in
zijn privéleven zo soepel mogelijk verliep. Die persoon moest bij hem
inwonen en hem vergezellen op al zijn reizen. Hij zocht iemand die eerlijk,
loyaal, bescheiden en flexibel was. Iemand met onberispelijke referenties,
met een bewijs van goed gedrag – zelfs zonder ook maar een verkeersboete
op haar naam.

Hij bladerde door het stapeltje papieren. Aan elk pakketje zat een pasfoto
geniet. Hij wist graag hoe de dames eruitzagen voordat hij het laatste



gesprek zelf met hen zou voeren. Naast Debbie’s computer lag een stapeltje
documenten van de gegadigden die zij al had afgewezen. Zijn oog viel op
de foto bovenop. Er was iets in de blik van de vrouw, wat hem bekend
voorkwam. ‘Waarom heb je haar afgewezen?’ vroeg hij. Hij bekeek de foto
nog eens. Die heldere bruine ogen. Hij wist zeker dat hij die al eens eerder
had gezien.

Debbie fronste haar voorhoofd. ‘O, die. Caroline Dunwoody. Het was een
goed gesprek, maar er was iets aan haar wat ik niet vertrouwde. Ik weet niet
precies wat. Het was meer een gevoel. Toen ben ik haar referenties
nagegaan. De ene klopte, maar die andere is verdacht. Ze claimt dat ze twee
jaar gewerkt heeft als hoofd van de huishouding op Hargate Manor, wat
bevestigd wordt door een brief in haar dossier. Ik heb gebeld met de
persoon die deze referentie heeft geschreven, de butler daar, en hij
bevestigde alles.’

‘En wat is dan het probleem?’
‘Hargate Manor bestaat niet.’
Hij trok zijn wenkbrauwen op. ‘Bestaat niet?’
‘Geen Hargate Manor te vinden in de wijde omtrek van de locatie die ze

opgaf.’
Als Debbie beweerde dat iets niet bestond, dan bestond het niet. Andreas

kende niemand die de dingen zo nauwgezet uitzocht als zij. Hij pijnigde
zijn hersenen om zich te herinneren waar hij deze Caroline Dunwoody had
ontmoet. Doorgaans had hij een goed geheugen voor gezichten, maar dat
liet hem deze keer in de steek. De vrouw had kastanjebruin haar dat tot op
haar schouders viel en een mooi gezicht, met een kleine neus, een
goedgevormde mond en een schattig kinnetje. Maar het was niet dat mooie
gezicht dat hij zich herinnerde. Het waren die ogen.

Net op het moment dat hij Debbie wilde vragen nog wat dieper te graven,
viel het kwartje. Graven? Dat was wat journalisten deden! Caroline, alias
Carrie. Carrie Rivers… Ze was de oudere zus van een meisje dat ooit de
beste vriendin van zijn nichtje was geweest. Carrie was een
onderzoeksjournaliste die bij de Daily Times werkte. Ze was bekend
geworden door onthullingen over illegale en vaak behoorlijk schimmige
praktijken van rijke zakenmensen. Hij betwijfelde of hij haar naam zou
hebben onthouden, ware het niet dat zij het was geweest die recentelijk door
een undercoveroperatie het bewijs had gevonden dat het zakenimperium



van James Thomas, een vroegere zakenrelatie van hem, een dekmantel was
voor handel in drugs, wapens en mensen. Door het uiterst secure werk van
Carrie was James de maand daarvoor veroordeeld tot vijftien jaar
gevangenisstraf. Toen Andreas dat in de krant had gelezen, had hij stilletjes
gejuicht.

Met een onrustig gevoel ging Andreas op zijn telefoon op zoek naar een
foto van Carrie Rivers op internet. Die waren er niet. Logisch eigenlijk,
gezien haar werk. Maar zij was het, hij wist het zeker. Hij had Carrie slechts
één keer ontmoet, nu drie jaar geleden, en ook nog alleen in het
voorbijgaan. Geen wonder dat het hem zoveel moeite had gekost op haar
naam te komen. Drie jaar geleden was ze blond geweest en wat voller in
haar gezicht. Maar ze was hem bijgebleven. Hun blikken hadden elkaar kort
gekruist toen hij destijds uit de kamer van de directrice was gekomen van
de kostschool waar zijn nichtje op had gezeten. Carrie en haar zusje Violet
hadden in de gang op hun beurt gewacht. Violet had daarbij beschaamd haar
hoofd laten hangen, en dat had Carrie beter ook kunnen doen. Want wat
niemand toen nog wist, was dat Violet per direct van school zou worden
gestuurd.

En nu, drie jaar later, solliciteerde deze Carrie naar een baan bij hem,
onder een andere naam en met valse referenties. Dat was geen goed teken.
Andreas zocht in zijn hoofd verwoed naar redenen die ze zou kunnen
hebben om haar onderzoeksinspanningen op hem te richten. Hij deed op
een eerlijke manier zaken. Hij betaalde altijd zijn belasting, zowel privé als
zakelijk, in alle landen, waar dat van toepassing was. Hij hield zich aan de
ter plaatse geldende arbeidswetgeving. Zijn liefdesaffaires waren discreet
en altijd met wederzijdse instemming.

Als er één ding was dat Andreas in zijn zevenendertig levensjaren had
geleerd, was het dat je bij problemen het hoofd koel moest houden en zo
snel mogelijk maatregelen moest nemen, voordat de ramp niet meer te
overzien was. Zijn besluit was dan ook snel genomen. Hij haalde diep adem
en glimlachte. ‘Debbie, ik wil dat je Miss Dunwoody belt en haar alsnog
uitnodigt voor een tweede gesprek.’

Debbie keek hem aan alsof ze water zag branden.
‘En stuur haar dan een brief, waarin je het volgende schrijft…’

 



Carrie zat in de ontvangstruimte van het hoofdkantoor van Samaras Fund
Management in Londen. Ze had het benauwd, haar hart klopte wild, en het
zweet stond haar in de handen. Na een onrustige nacht was ze opgestaan
met een wee gevoel in haar maag. De ochtendkoffie was er bijna weer
uitgekomen. Aan eten was ze maar helemaal niet begonnen. Ze was nog
nooit in haar leven zó gespannen geweest. Maar ze moest haar zenuwen de
baas worden, want ze kon nu elk moment gesommeerd worden om door te
lopen naar het kantoor van Andreas Samaras.

Toen ze undercover was gegaan om uit te pluizen waar het
zakenimperium van James Thomas op was gestoeld, was ze niet
zenuwachtig geweest. Koel en geconcentreerd als altijd had ze de bewijslast
verzameld voor de misdrijven waaraan hij later schuldig was verklaard. De
dag waarop James veroordeeld werd, was een climax geweest in de
nachtmerrie van de afgelopen drie jaar. Maar daarmee was Carries missie
nog niet ten einde geweest. Andreas Samaras bleek dan niet degene te zijn
geweest die haar zusje Violet persoonlijk de drugs had geleverd, die haar
jonge leven hadden ontwricht en haar gezondheid ondermijnd, maar
daarmee was hij er niet minder verantwoordelijk voor dan James.

Maar het zou lastiger worden om Andreas te pakken. Bij James Thomas
was het voor iedereen duidelijk geweest dat haar onderzoek
gerechtvaardigd was. Het was dan ook geen enkel probleem geweest de
medewerking te krijgen van de volledige redactie van de Daily Times.
Iedereen had gewild dat die rotzak gepakt werd. Maar Andreas Samaras, de
Griekse miljardair en eigenaar van het grote Samaras Fund Management
investeringsfonds, was andere koek. Niets in zijn verleden wees erop dat hij
niet zuiver op de graat was. Maar Carrie wist, als enige, wel beter. En toen
ze kort na James’ veroordeling de vacature zag voor een persoonlijke
assistent, wist ze meteen dat de tijd van Andreas gekomen was. Ze zou
moeten infiltreren in zijn privéleven, wat vele malen riskanter was dan in
zijn bedrijf werken. Dat risico nam ze echter graag voor lief. Drie jaar
eerder had ze twee namen op een stuk papier geschreven. De naam van
James was inmiddels doorgestreept. De andere naam was die van Andreas.

Ook nu kreeg ze de medewerking van haar krant, maar ze had wel een
leugentje om bestwil moeten vertellen. Er waren enkele wenkbrauwen
gefronst, maar toch had ze groen licht gekregen. Niemand had haar
woorden in twijfel getrokken. Maar het besef van haar leugen maakte haar



nu nog zenuwachtiger dan ze al was. Als iemand erachter kwam hoe
persoonlijk deze vete was, zou dat het einde van haar carrière betekenen.
De Daily Times was geen goedkoop roddelblaadje, maar een serieuze krant.
De directie hanteerde hoge standaards en stond onder invloed van rijke,
machtige mensen.

Als Carrie door Andreas werd aangenomen, zou ze deel uitmaken van
zijn persoonlijke wereld, dichterbij haar doelwit dan ze ooit in een
onderzoek was geweest. Wie weet wat ze zou vinden? Toen ze bij James op
de administratie ging werken, had ze vooraf wel geweten dat hij een
drugsdealer was die op jonge meisjes viel, maar niet dat hij in de mensen-
en wapenhandel zat. En Andreas was een vriendje van die crimineel. Wie
weet wat híj allemaal te verbergen had?

Carrie had haar cv en referenties snel in elkaar moeten flansen, vanwege
de korte tijd die ze had, en het baarde haar nu zorgen dat er makkelijk gaten
in te schieten waren. Het voorgesprek met zijn officemanager was naar haar
gevoel niet al te best gegaan, en ze was dan ook overvallen door het feit dat
ze toch nog werd gebeld voor een tweede gesprek. Ze zuchtte nerveus, en
weer herinnerde ze zich de haatdragende blik die Andreas haar had
toegeworpen, die enige keer toen ze elkaar waren tegengekomen, drie jaar
geleden.

‘Miss Dunwoody?’
Carrie schrok op en ontmoette de onderzoekende blik van de

receptioniste. Ze noemde zich al zolang Rivers, dat die naam een deel van
haar identiteit was geworden. Haar echte achternaam klonk haar nu vreemd
in de oren. Toen haar moeder hertrouwde, rond Carries vierde jaar, was
iedereen haar Rivers gaan noemen, en ook later was ze die naam blijven
gebruiken. Maar formeel had ze haar achternaam nooit laten veranderen, en
volgens haar officiële papieren heette ze dus nog steeds Carrie Dunwoody.
In de vacaturetekst stond dat ze veel buitenlandse reizen zou moeten
maken. Dat ze haar referenties had verzonnen, was tot daaraantoe, maar om
nu een paspoort te vervalsen…

‘Mr. Samaras kan u nu ontvangen.’
Hij had haar een uur laten wachten. Carrie onderdrukte een nieuwe golf

van misselijkheid, en met haar handtas stevig tegen zich aangedrukt, volgde
ze de receptioniste de lange, met moderne kunst aangeklede gang in.



Het luxueus ingerichte kantoor was ongeveer twee keer zo groot als de
ruimte die ze op de krant met de hele misdaadredactie deelde. Achter het
eikenhouten bureau, waarop drie computers stonden, zat Andreas Samaras.
Hij keek niet van zijn werk op.

‘Momentje, graag,’ zei hij.
Hij sprak met de diepe, autoritaire stem die Carrie zich nog goed

herinnerde van dat ene telefoongesprek dat ze hadden gevoerd, op zijn
initiatief, nu vijf jaar geleden. Carries zusje en het nichtje van Andreas
waren destijds door de week naar dezelfde kostschool gegaan en waren
hartsvriendinnen geworden. Al snel hadden de meisjes ook de weekends en
de schoolvakanties samen willen doorbrengen. Andreas had Carrie gebeld
om afspraken te maken over een paar basisregels. Ze hadden allebei in grote
lijnen hetzelfde over die zaken gedacht. Niet zo verrassend, gezien het feit
dat ze beiden in dezelfde positie hadden verkeerd als voogd van een
kwetsbare tiener. De verdere contacten waren via sms verlopen, om
afspraken te bevestigen als Natalia in het weekend bij Carrie was komen
logeren, of Violet bij Andreas. Het was een vast patroon in Carries leven
geworden, tot aan het moment dat Andreas ervoor had gezorgd dat Violet
van school werd gestuurd.

Eindelijk keek hij op van zijn computer. Hij schoof zijn stoel achteruit en
stond op. Ze voelde opnieuw, net als op dat moment drie jaar geleden, toen
hij langs haar de school uitstormde, hoe imposant en machtig deze man
was.

‘Aangenaam kennis te maken, Miss Dunwoody.’
Ze staarde naar de grote hand die hij haar toestak en dwong zichzelf die te

drukken. Zo snel ze kon, liet ze zijn sterke warme hand weer los.
‘Ga zitten,’ commandeerde hij, niet onvriendelijk. Hij nam tegenover haar

plaats en pakte een stapeltje papieren op van het bureau.
De huid van Carries hand zinderde nog na van zijn aanraking. Ze

vertrouwde er nog steeds niet op dat hij haar niet zou herkennen. Fysiek
was ze weliswaar sterk veranderd sinds die eerste en laatste keer dat hun
blikken zich hadden gekruist. Puur van de stress was ze de afgelopen jaren
flink wat kilo’s kwijtgeraakt, waardoor haar gezicht en lichaam niet meer
dezelfde vorm hadden. En ze blondeerde haar haren niet meer, zodat deze
nu weer haar natuurlijke bruine kleur hadden. Het was wel heel
onwaarschijnlijk dat Andreas wist wie zij was, want dan had hij haar vast



niet uitgenodigd. Maar als ze iets had geleerd in de afgelopen vijf jaar, was
het wel dat je van niets ooit helemaal zeker kon zijn. Ze voelde dat zijn
bruine ogen meer op haar waren gericht dan op de papieren in zijn hand, die
naar ze aannam, een uitdraai waren van haar sollicitatiebrief en cv. Uit alle
macht probeerde ze de blos te onderdrukken die ze voelde opkomen. Toen
ze hem eindelijk durfde aan te kijken, verloor ze die strijd jammerlijk, en
onder zijn blik sloegen de vlammen haar uit.

Haar mond voelde plotseling kurkdroog, en ze slikte verwoed. Zelfs
ademhalen ging moeizaam. Je kon van Andreas Samaras zeggen wat je
wilde, maar hij zag er goddelijk uit. Dik donker haar, scherpe jukbeenderen,
een gebeeldhouwde vierkante kaak en een licht gebogen neus. Zijn huid
was diep gebruind van de zon, en hij bezat een charisma van macht. Hij was
de mannelijkste man die ze ooit had gezien.

Hij glimlachte.
Zo moest de wolf hebben geglimlacht, net voordat hij grootmoeder opat,

dacht ze.
‘Proficiat. U hebt de tweede ronde bereikt,’ zei hij in onberispelijk

Engels.
Carrie, die zo ongeveer alles wist wat er te weten was over deze man, wist

dat hij het Engels dat hij in zijn geboorteland Griekenland had geleerd,
geperfectioneerd had aan de Amerikaanse universiteit waar hij had
gestudeerd. Hij sprak de taal vloeiend en met gemak, in een cadans die als
muziek in haar oren klonk.

‘Ik zal u maar meteen eerlijk vertellen dat u mijn favoriete kandidaat
bent.’

Dat zag ze niet aankomen. ‘Echt?’
Zijn ogen schitterden. ‘Voordat ik nader inga op mijn eisen, zou ik u nog

een paar vragen over uzelf willen stellen.’
Ze probeerde haar angst niet te laten merken. Had hij soms de hiaten in

haar cv ontdekt? Na wat een eeuwige stilte leek, wist ze eindelijk uit te
brengen: ‘Wat wilt u graag weten?’

‘Referenties en een cv zeggen niet alles over iemand. Als ik u deze baan
geef, zullen we veel tijd samen doorbrengen. U wordt dan mijn rechterhand
en komt alles te weten over mijn intieme leven. Daarom, Miss
Dunwoody… Mag ik u trouwens Caroline noemen?’



Ze knikte flauwtjes. De enige andere persoon die haar ooit Caroline had
genoemd, was haar moeder geweest. Maar uit haar mond had haar naam
niet zo speciaal geklonken als uit die van Andreas. Wat een bizarre
gedachte om nu net op dit moment te hebben.

‘Caroline. Om je deze baan te kunnen geven, moet ik je honderd procent
kunnen vertrouwen.’

Hij zag er zo relaxed uit, en zijn stem klonk zo opgewekt, dat ze de
indruk kreeg dat haar plan had gewerkt. Maar ze bleef op haar hoede. En
haar instinct bleef maar roepen dat ze als de sodemieter moest maken dat ze
hier wegkwam.

‘Ben je getrouwd of heb je een partner?’ vervolgde hij. ‘Dat vraag ik
omdat je in deze baan veel van huis weg zult zijn. Je privéleven is beperkt
tot je vrije tijd, en daarvan zul je niet veel hebben.’

‘Er is geen speciaal iemand in mijn leven.’ En dat zou ook zo blijven.
Mannen waren niet te vertrouwen, dat had ze al heel jong geleerd.

‘Ook geen kinderen?’
Ze schudde haar hoofd, denkend aan Violet, van wie ze hield alsof ze haar

zelf gebaard had.
‘Niets waar je voor moet zorgen? Honden, katten, goudvissen?’
‘Nee.’
‘Mooi. Ik zal er geen doekjes om winden: ik ben een veeleisende

werkgever, en dit is een baan voor zeven dagen in de week, vierentwintig
uur per dag. Wat heeft Debbie je in het eerste gesprek verteld?’

‘Dat je in deze baan verantwoordelijk bent voor alles wat te maken heeft
met het dagelijkse reilen en zeilen op de plekken waar u woont.’

Hij keek haar observerend aan. ‘Zo staat het in de advertentie, ja, maar je
moet weten dat het vooral gaat om mijn persoonlijk dagelijks reilen en
zeilen. Je houdt toezicht op mijn huishouden, maar voor de uitvoering
daarvan heb ik andere mensen in dienst. Ik werk hard en maak lange dagen.
In mijn privéleven hecht ik aan comfort. Als ik thuiskom, heb ik iemand
nodig die me in al mijn wensen tegemoetkomt. Dat kan echt van alles zijn,
en ik wil daarbij geen discussie. Dat kan variëren van een borrel voor me
inschenken tot mijn kleren klaarleggen of zorgen dat er een handdoek
binnen handbereik ligt als ik mijn work-out doe, en noem maar op.’

De man wilde geen persoonlijke assistente, dacht Carrie verontwaardigd,
maar een slaaf.



‘Daar staat een zeer genereus salaris tegenover.’
Hij noemde een bedrag waarvan ze met haar ogen knipperde. Het was

vier keer haar salaris bij de krant. Ze kon zich voorstellen dat iedere
serieuze gegadigde daar een moord voor zou doen. Het was een absurd
bedrag, voor een absurde baan.

Andreas leunde voorover en staarde haar aan.
Zijn intense blik deed bij haar de rillingen over de rug lopen. Die bruine

ogen hadden een verontrustende diepte. Als ze deze baan kreeg, zou ze
moeten oppassen. Dit was een gevaarlijke man.

‘En dan is er nog één ding dat ik verwacht van iemand die ik voor deze
functie aanneem, Caroline.’

‘En dat is?’
‘Ik wil iemand met een opgewekt humeur.’
Tja, dan kon ze nu wel gaan. Hoe kon ze opgewekt zijn in het gezelschap

van de man die zoveel schade in haar leven had aangericht?
‘Ik bedoel dat ik in mijn werk al genoeg stress heb. Als ik thuiskom, wil

ik begroet worden met een glimlach en niet lastiggevallen worden met
allerlei gedoe. Kun je even glimlachen?’

Hij vroeg het zo ontwapenend, dat Carries gezichtsspieren zich als
vanzelf ontspanden en de glimlach produceerden die ze de hele tijd
tevergeefs had proberen te forceren sinds ze in zijn kantoor was.

‘Veel beter.’ Hij leunde weer achterover en sloeg zijn armen over elkaar.
Ze ving een verleidelijke glimp op van zacht donker haar op zijn

onderarmen.
Hij knikte nadenkend. ‘Ja. Ik denk dat jij goed zult bevallen. Wat mij

betreft kun je de baan krijgen, als je wilt.’
Ze geloofde haar oren niet. ‘Echt?’ Ze had niet verwacht dat het zo

makkelijk zou gaan. Haar hart ging tekeer. Dit ging te makkelijk. Andreas
was een van de rijkste mannen ter wereld. Hij bezat een scherpe
intelligentie en was bovendien bijzonder gewiekst. Hij was, kortom, geen
idioot, en toch was hij bereid haar na een gesprek van nog geen kwartier
deze baan te geven waarmee ze volledige toegang tot zijn leven zou
krijgen?

‘Wil je de baan nu, of niet?’ drong hij aan.
‘Jawel.’ Ze probeerde er enthousiast bij te kijken. ‘Ja, absoluut. Heel

graag.’



‘Mooi.’ Hij grijnsde. ‘Je hebt je paspoort bij je?’
‘Ja.’ Dat had uitdrukkelijk in de uitnodiging voor het tweede gesprek

gestaan. Ze had aangenomen dat hij een kopie nodig had voor haar dossier.
Hij stond op. ‘Mooi, dan kunnen we vertrekken.’
Ze staarde hem perplex aan. ‘Vertrekken?’
‘In de uitnodigingsbrief stond duidelijk dat u per direct zou kunnen

beginnen.’
‘Jawel, maar…’ Ze had niet bedacht dat direct zó direct zou zijn. ‘Gaan

we nu meteen naar het buitenland?’ Weer zag ze die glinstering in zijn
ogen, die ze inmiddels behoorlijk begon te wantrouwen.

‘Ja. Nu meteen. Heb je daar een probleem mee?’
‘Eh… Nee, hoor.’ Snel stond ze op. Het was haar gelukt de baan te

krijgen, en ze mocht hem geen aanleiding geven van gedachten te
veranderen. Ze had alleen nog een spiegel nodig om aan haar glimlach te
werken. ‘Ik heb alleen geen andere kleren bij me.’

‘Als we aankomen, ligt daar alles wat je nodig hebt, voor je klaar. Geef je
maten dadelijk maar door aan Debbie.’

‘Waar gaan we heen?’
‘Naar een van mijn woningen in een land waar het niet regent.’ Met die

woorden deed hij de deur van zijn kantoor open, haar gebarend dat ze hem
voor moest gaan.



Hoofdstuk 2
 
 
 
Andreas zat aan het bureau in zijn privévliegtuig, met zijn laptop voor zich.
Een paar meter bij hem vandaan nam Carrie aan de eettafel het dikke
dossier door waarin tot in detail zijn huizenbezit was beschreven. Dat vond
ze ongetwijfeld een dodelijk saai karwei. Al zijn huizen stonden erin, op
één na. En dat was het huis waar ze nu naartoe vlogen.

‘In welk ga ik me het eerst verdiepen?’ had ze gevraagd toen hij haar de
dikke map had gegeven.

Het was natuurlijk een slinkse manier geweest om te informeren waar ze
met hem eigenlijk naartoe zou gaan. ‘Op allemaal.’ Hij had gegrinnikt. ‘En
als we er zijn, ga ik je overhoren.’

‘En wanneer is dat?’
Hij had op zijn horloge gekeken. ‘Over ongeveer elf uur.’
Ze had geen commentaar gegeven.
Geamuseerd had hij gezien hoe ze daarop haar hersens had gepijnigd en

zich had moeten inhouden om niet nog meer vragen op hem af te vuren.
Hij had zich toch al uitstekend geamuseerd, vanaf het moment waarop ze

zijn kantoor was binnen gestapt. Het besef dat hij haar al in zijn greep had
gehad nog voordat ze hem zelfs maar onder ogen was gekomen, was een
goed tegenwicht geweest tegen de woede die hij voelde. Woede ging ten
koste van helder denken, en hij had al die tijd geweten dat hij zijn hoofd
helder moest houden om dit serpent de baas te blijven.

Hij had besloten dat het het beste zou zijn haar zo snel mogelijk Engeland
uit te krijgen, ver van haar huis en andere zekerheden. Ze moest elk gevoel
van houvast kwijtraken. En dan, als ze eenmaal in zijn huis waren en zij
niet meer kon ontsnappen of contact leggen met de buitenwereld, zou hij
antwoorden van haar eisen. Al moest de onderste steen boven komen!
Waarom ze onderzoek naar hem deed, wat ze dacht te vinden en wie
daarachter zat. Hij had een en ander discreet laten navragen bij zijn
contacten in de media, maar dat had niets opgeleverd. Niemand had enig
gerucht opgevangen dat hij in een of ander schandaal verwikkeld zou zijn.



Hij vermoedde dat Carries motieven in elk geval voor een deel van
persoonlijke aard waren. Anders was het allemaal wel erg toevallig. Hij zou
die motieven echt wel boven tafel krijgen, maar eerst zou hij haar nog wat
langer laten lijden. Dat had ze verdiend. Dacht ze nou echt dat hij zo
hulpeloos was dat hij iemand nodig had om zijn borrel in te schenken en het
zweet van zijn voorhoofd te deppen? Andreas was op zijn comfort gesteld,
maar hij kon uitstekend voor zichzelf zorgen. De taken die haar zo te zien
zo onaangenaam hadden verrast, had hij ter plekke verzonnen, gewoon om
te zien hoe ze zou reageren. De komende dagen zou hij zich wentelen in
zijn rol van hulpeloze man en haar voor zich laten draven. Ze zou echt elke
minuut dat ze hier was, verafschuwen, en hij zou van elke minuut genieten.

Hij keek toe hoe ze haar telefoon uit haar handtas pakte en gefrustreerd
aan een haarlok trok. Hij grinnikte tevreden. Dat ging zomaar niet. Hij had
in zijn werk te maken met uiterst gevoelige informatie. Voor de wifi in zijn
vliegtuig was een wachtwoord nodig. Eens zien hoelang ze het zou
volhouden…

Het duurde drie uur.
Toen keek ze hem aan, schraapte haar keel en vroeg: ‘Zou ik misschien

het wachtwoord kunnen krijgen voor de wifi?’
‘Ik dacht dat je je bij niemand hoefde af te melden,’ zei hij nonchalant.

Tot zijn plezier kwam er een diepe blos op in haar hals.
‘Klopt,’ zei ze zonder enige aarzeling. ‘Ik wil alleen mijn e-mails

checken.’
‘Verwacht je dan iets belangrijks?’
Ze schudde het hoofd, nog roder aanlopend. ‘Laat maar zitten. Ik kijk

later wel.’
Carrie Rivers, of Caroline Dunwoody, of hoe ze ook mocht heten, had een

prachtige hals. Op de foto was ze al aantrekkelijk, maar dat was nog niets
vergeleken bij hoe ze in levenden lijve was, met die zachte gelaatstrekken
en haar goudkleurige huid. Ze was een bijzonder mooie vrouw. Hij dacht
aan de enigszins mollige vrouw van drie jaar geleden. Haar opvallende
ogen was hij niet vergeten, maar hij had op dat moment verder nergens op
gelet, zo woedend was hij geweest. Zo woedend als hij nooit eerder was
geweest. De avond daarvoor had hij bij thuiskomst zijn nichtje en haar beste
vriendin totaal laveloos aangetroffen, van de drank en van de drugs. Het
was het moeilijkste moment van zijn leven geweest. Moeilijker nog dan het



moment waarop iemand hem aan de telefoon had verteld dat zijn zus en
zwager overleden waren, en moeilijker dan het moment waarop hij het
faillissement van zijn ouders had vernomen.

Er was geen handboek waarin stond wat je moest doen als het nichtje dat
aan jou was toevertrouwd, aan de drugs verslaafd dreigde te raken, en hoe
je moest handelen als haar beste vriendin, zestien jaar oud, de ochtend
daarna naakt in je slaapkamer stond en probeerde je te verleiden. Van wie
had Violet dat soort gedrag? Van haar oudere zus? Was die, op het oog zo
keurige vrouw die nu tegenover hem zat, net zo wulps en roekeloos als haar
zusje destijds was geweest? Hij had helemaal niets van belang kunnen
vinden over Carrie. Op de website van de Daily Times waren haar
professionele kwalificaties vermeld, maar geen persoonlijke details. Haar
leeftijd wist hij alleen maar vanwege hun eerdere contact. Zesentwintig was
ze nu. Behoorlijk jong nog, en al zoveel bereikt. Dit was een vrouw met een
enorm doorzettingsvermogen, iets waar hij normaal gesproken grote
bewondering voor had. In tegenstelling tot de mannen – het waren allemaal
mannen – die Carrie in haar carrière ten val had gebracht, had Andreas niets
te verbergen. Hij was niet verwikkeld in louche zaakjes. Dus waarom had
ze haar pijlen nu op hem gericht? Waarom had de veelvoudig gelauwerde
onderzoeksjournaliste Carrie Rivers het op hem gemunt? Was het
persoonlijk? Hij was vastbesloten haar drijfveren te achterhalen en dit
gevaar in de kiem te smoren. En tot die tijd zou hij haar geen moment uit
het zicht verliezen.
 
Het was al donker toen ze landden.

De Londense voorjaarsstormen voelden als iets uit een heel ver verleden.
En toen Carrie de vliegtuigtrap afliep, werd ze omarmd door een hitte die ze
alleen uit boeken kende. Ze deed haar jasje uit en toen ze opkeek, zag ze
een onbewolkte, diepzwarte sterrenhemel. ‘Waar zijn we?’ Ze had de map
helemaal doorgespit en naarmate de vlucht langer had geduurd, was ze
ervan overtuigd geraakt dat ze naar Tokio zouden gaan.

‘Op de Seychellen,’ antwoordde Andreas naast haar. ‘Welkom op Mahe,
het grootste eiland van de archipel.’

Haar hersenen draaiden op volle toeren. Hoe was het mogelijk dat ze zijn
huis op de Seychellen over het hoofd had gezien? Ze had die hele map drie
keer doorgenomen.



‘Van al mijn privébezit is dit huis het meest privé,’ zei hij zacht, zijn
mond vlak bij haar oor.

Een bedwelmende vleug van zijn dure aftershave drong in haar neus door.
Carrie slikte en deed snel een stap opzij. ‘Hoe laat is het?’

‘Eén uur ’s nachts. We moeten nog een klein stukje verder en gaan met
mijn helikopter.’

Ze kregen een vipbehandeling bij de controle, en nog geen twintig
minuten later stapten ze samen in een glimmende helikopter.

‘Heb je al eens eerder met een helikopter gereisd?’ vroeg Andreas, terwijl
hij zijn veiligheidsriem dichtklikte in de stoel naast haar.

Er waren zes plaatsen, waarom moest hij zo nodig naast haar komen
zitten? Op zijn vraag schudde ze ontkennend haar hoofd. Ze deed haar best
niet naar het been naast haar te kijken, dat zo dichtbij was dat ze de warmte
ervan op haar huid voelde.

‘Het is een geweldige ervaring, en de snelste manier om op mijn eiland te
komen.’

‘Jouw eiland?’
Hij knikte bedachtzaam. ‘Eigenlijk is het meer een schiereiland dat

behoort tot een ander eiland, maar het schiereiland is wel helemaal van
mij.’

Terwijl de helikopter met luid geraas van de propellers opsteeg, vloekte
Carrie binnensmonds. Hoe kon het dat ze hier niets van wist? Wat had ze
nog meer over het hoofd gezien? Op welke naam stond zijn huis hier, en de
bijbehorende grond? Was het een dekmantel? Ze ging dit tot op de bodem
uitzoeken, zodra ze weer wat privacy had en een fatsoenlijke
internetverbinding. Ze moest ook nodig contact opnemen met haar
eindredacteur, om die te laten weten waar ze was. Maar eerst had ze een
douche nodig en hopelijk zou ze even kunnen slapen. Ze had al de hele dag
dezelfde kleren aan. Toen ze zich die ochtend had aangekleed, had ze er
geen idee van gehad dat haar dag zou eindigen in het beroemdste oord voor
huwelijksreizen, de Seychellen. Andreas, daarentegen, had een uur voor de
landing een douche genomen en een schoon wit overhemd en lichtgrijze
broek aangetrokken.

Ze werd ruw in haar gedachten gestoord toen de piloot scherp naar rechts
zwenkte, waardoor Andreas met zijn been en arm tegen haar aan werd
gedrukt. De vlammen sloegen haar meteen uit. Ze verstijfde en kreeg het



gevoel dat ze geen adem meer kreeg. Een grote hand pakte de hare en
drukte die geruststellend.

‘Geen paniek,’ mompelde hij. ‘Het is maar turbulentie.’
Ze slikte en dwong zichzelf te knikken. Wanhopig probeerde ze haar

gedachten te ordenen. Pas toen hij haar hand losliet, kon ze weer ademen.
Het was gewoon vermoeidheid, hield ze zich voor. En het was maar beter
hem in de waan te laten dat ze bang was vanwege de turbulentie. Alles beter
dan laten merken dat de turbulentie in haar lichaam door zijn aanraking
haar veel meer beangstigde…

Ze keek naar buiten en haalde diep adem. Ze wilde toch altijd al eens met
een helikopter mee? Kom op, sprak ze zich toe, geniet er dan ook van.
Violet had er ook altijd van gedroomd om in een helikopter te vliegen. Ze
herinnerde zich nog goed hoe opgewonden haar zusje op zonnige dagen kon
worden, in de tijd dat hun moeder nog had geleefd, als ze samen hadden
gewandeld en er een helikopter was overgekomen. Dan had het meisje wild
met haar mollige armpjes gezwaaid, in het volste vertrouwen dat de piloot
terugzwaaide.

Wat zou Violet op dit moment aan het doen zijn? Haar zusje was sinds
drie maanden in Californië om van haar verslaving af te kicken en de
nodige andere problemen te overwinnen. Het was een lang en moeizaam
proces. Carrie had haar een paar dagen geleden nog gebeld, zoals elke
week. Het was een ongemakkelijk gesprek geweest, zoals hun gesprekken
altijd verliepen sinds het moment waarop Violet uit haar coma was
ontwaakt en zich had gerealiseerd hoe dicht ze bij de dood was geweest.
Sindsdien was het alsof Carrie met een vreemde sprak. Het meisje dat als
eerste woordje ‘Cawwie’ had gezegd en Carrie altijd overal als een
schaduw had gevolgd, bestond niet meer. Al heel lang niet meer, dacht
Carrie met pijn in haar hart. Haar tranen terugdringend staarde ze uit het
raampje. Bij het heldere maanlicht kon ze goed de landtong zien waar ze
heen vlogen, midden in de Indische Oceaan. Weldra vlogen ze boven het
witte strand, waarna de piloot de helikopter aan de grond zette achter een
groot landhuis dat uit de schaduwen opdoemde.

Andreas stapte als eerste uit en stak haar zijn hand toe om haar te helpen.
Een tel lang kon ze geen lucht krijgen. Maar ze had geen keuze en nam

zijn uitgestoken hand aan.



‘Dank je,’ mompelde ze, dankbaar voor het donker, waardoor hij niet zag
hoe de hitte naar haar gezicht steeg.

‘Graag gedaan.’ Toen hij haar hand losliet, streelden zijn vingers heel
lichtjes de hare.

Was dat per ongeluk gebeurd? Toen hij zich wendde tot zijn piloot, kreeg
ze even de tijd om de omgeving in zich op te nemen. De zeewind was
warm, en even sloot ze genietend haar ogen. Maar toen ze die weer opende,
gingen plotseling overal in het enorme huis de lichten aan. Wat ze zag,
benam haar de adem. Het huis was maar twee verdiepingen hoog, maar dat
werd ruimschoots gecompenseerd door de oppervlakte. Het leek wel een
boeddhistische tempel, met die witgekalkte muren en de dieprode veranda
die er helemaal omheen liep.

Andreas had zich weer bij haar gevoegd.
Ze voelde zijn blik en wist dat hij haar reactie probeerde te peilen. Wat

voor reactie verwachtte hij van een werknemer? Ze besloot de waarheid te
zeggen. ‘Wat een prachtig huis.’

‘Vind ik ook,’ zei hij instemmend. ‘Wacht maar tot je het bij daglicht ziet.
Ik zag een foto en was meteen verkocht. Het is het perfecte vakantieverblijf.
Ik kan me hier helemaal terugtrekken uit de wereld, maar als ik wil, hoef ik
maar een klein eindje te vliegen, of te varen, en dan heb ik mensen om me
heen, en een uitgaansleven.’

‘Dit is je vakantieverblijf?’
‘Ja, natuurlijk,’ zei hij geamuseerd. ‘Wie zou zich in dit paradijs nou met

werk willen bezighouden?’
‘Hoelang blijven we hier?’
‘Hoezo? Heb je nog andere plannen?’
‘Nee, het is alleen maar…’ Ze voelde zich opgelaten.
‘Rustig maar. Ik plaag je een beetje. Ik weet best dat je geen

verplichtingen hebt, anders had je deze baan niet aangenomen. We blijven
hier wel een poosje. Ik heb al veel te lang geen vakantie gehad. Ik moet
nodig eens bijtanken.’

Zij had ook al heel lang geen vakantie gehad. De laatste keer was een
paar jaar geleden geweest, voordat haar moeder was overleden. Maar dit
was voor haar geen vakantie, maar werk. Ze was hier om te zorgen dat alles
in dit luxueuze huis op rolletjes liep en dat het de eigenaar aan niets
ontbrak, terwijl zij zich ondertussen stiekem van haar eigen taak kweet: de



diepste geheimen van die eigenaar onthullen. Ze had er geen idee van wat
ze hier voor nuttige informatie zou kunnen ontdekken. Wie weet zou ze
geduld moeten hebben tot ze met hem in een van zijn andere verblijven
was, vanwaaruit hij zijn bedrijf runde.

‘Ik zal je even rondleiden, voordat ik je je slaapkamer laat zien,’ zei
Andreas bij binnenkomst. Hij ging haar voor door een grote doorgang
zonder deur en zei: ‘Dit is de woonruimte.’

Ze vergat even haar onrust bij het verkennen van zijn geweldige huis, dat
zowel luxueus als warm was. Overal hoge plafonds, witte muren en
kleurige mozaïekvloeren. De keuken was groter dan haar hele huis.

‘Dit is het domein van Brendan,’ informeerde hij haar.
‘De kok?’
‘Ja. Als je honger hebt, kan ik hem bellen om iets voor je te maken.’
‘Nee, hoor, dank je.’ Ze had onderweg regelmatig iets gegeten, hoewel

haar maag heftig geprotesteerd had.
‘Nou ja, als je morgen opstaat, vind je hier vast alles wat je nodig hebt. Ik

neem aan dat de keuken net als alle andere is.’
‘Dat neem je aan?’
Hij trok een gezicht. ‘Ik heb mensen in dienst zodat ik me niet met dit

soort zaken hoef bezig te houden.’
‘Wanneer ben je voor het laatst in een keuken geweest om iets voor jezelf

klaar te maken?’ vroeg ze voordat ze zichzelf kon tegenhouden. Ze
verwachtte daar geen antwoord op.

‘Toen ik in Amerika studeerde, kwam ik erachter dat ik echt niet kon
koken, dus nam ik een baantje als ober in een Italiaans restaurant, waar ze
me altijd te eten gaven. Sindsdien ben ik er ook niet meer aan begonnen.’
Hij draaide zich om en liep met grote passen de trap op.

Een gaap onderdrukkend volgde Carrie hem. Ze was uitgeput van de
lange reis.

‘Dit is mijn kamer,’ zei Andreas terwijl hij een deur opendeed, waarachter
zich een slaapkamer bevond die minstens zo groot was als de keuken en van
alle luxe was voorzien.

Aarzelend bleef ze op de drempel staan.
Hij wenkte haar naar binnen met de woorden: ‘Kom, niet zo bedeesd,

Caroline. Je moet mijn slaapkamer goed leren kennen.’



Zijn slaapkamer leren kennen? Voordat ze het kon stoppen, doemde een
beeld in haar hoofd op van een naakte Andreas tussen de blauwe satijnen
lakens. Ze verbeet zich en probeerde de blos op haar wangen te
verbloemen. Nooit eerder had ze dat soort fantasieën over een man gehad,
en het was verontrustend dat haar dat nu juist met deze man overkwam.
Lieve help, ze moest echt nodig een nacht goed slapen. ‘Hoeveel andere
mensen werken hier, behalve de kok?’ vroeg ze ter afleiding. Het zou fijn
zijn de anderen te leren kennen. Dan voelde ze zich misschien niet meer zo
opgesloten. Alles was ook zo snel gegaan. Ze had geen tijd gehad om
ergens over na te denken. Maar nu ze hier in de slaapkamer van Andreas
stond, gingen alle alarmbellen bij haar rinkelen.

‘Enrique en zijn oudste zoon zijn verantwoordelijk voor de tuin en de
landerijen. Zijn vrouw Sheryl doet de schoonmaak, met een paar van haar
vriendinnen. Samen weten ze alles wat je moet weten over het huis, het
schiereiland en de Seychellen in het algemeen.’

‘En waar zijn de kamers van het personeel?’
‘Die zijn er niet. Brendan en zijn assistent wonen in een huisje op het

terrein, en de anderen wonen allemaal op het grote eiland.’
Paniek welde in haar op. ‘Woont hier verder helemaal niemand?’ Ze zag

vast iets over het hoofd. Het kon toch niet waar zijn dat ze hier helemaal
alleen met hem onder één dak moest verblijven?

‘Alleen wij. Jij en ik.’
‘Jij en ik?’
‘Ja.’
Waren dat pretlichtjes in zijn ogen? En… nog iets anders, iets broeierigs?
‘Zolang we hier in dit paradijs verblijven, hebben we de avonden en

nachten helemaal voor ons alleen.’



Hoofdstuk 3
 
 
 
Andreas genoot van het effect dat zijn woorden op Carrie hadden. ‘Dit huis
is de plek waar ik me even helemaal van de wereld af kan sluiten, dus het
gaat er hier wat informeler aan toe dan elders,’ zei hij. ‘Het enige wat ik
hier nodig heb, is iemand die zorgt dat ik alles heb wat mijn hartje begeert.
Daarom ben jij hier, matia mou. En het huishouden loopt eigenlijk vanzelf,
dus we hebben alle tijd om elkaar goed te leren kennen.’

Hij zag alle kleur uit Carries gezicht wegtrekken en las paniek in haar
ogen. Heel begrijpelijk, vond hij. Het laatste waar ze op zat te wachten, was
dat ze in gesprek zouden raken over háár privéleven. Het zou immers
onmogelijk zijn om niet verstrikt te raken in alle kleine leugentjes. Ergens
had hij wel bewondering voor haar ogenschijnlijke rust. Als je niet beter
wist, leek ze gewoon wat introvert van aard. Hij verheugde zich erop te
kijken hoe ver hij kon gaan voordat ze knapte en de ware Carrie
tevoorschijn zou komen.

‘Hier is jouw kamer,’ vervolgde hij. ‘Ik neem aan dat die geheel naar je
wens zal zijn.’ Misschien niet zo naar wens als de kamer van zijn vorige
assistente, Rochelle, die zich aan de andere kant van het huis had bevonden,
om haar wat privacy te geven. Maar voor Carrie, de spion die zich als een
koekoeksjong in zijn huis had genesteld, leek het hem beter dat ze geen
enkele privacy had. Hij opende een deur die rechtstreeks vanuit zijn eigen
slaapkamer toegang gaf tot een piepklein kamertje. Met een breed
armgebaar zei hij: ‘Zie je? Alles wat je nodig hebt. Een bed, een bureau,
een kledingkast en je eigen badkamer.’ Maar zonder televisie of enige
andere vorm van afleiding. Andreas zou ervoor zorgen dat hij de enige
vorm van afleiding was waar Carrie tijd voor had.

‘Mijn kamer grenst aan de jouwe?’ Haar stem klonk beheerst als altijd.
‘Ja, hoe zou je anders op elk moment voor me kunnen klaarstaan als ik

iets nodig heb? Ik geef toe: het is niet echt groot. Maar dat zal toch geen
probleem zijn?’ Het kwam goed uit dat hij er nog steeds niet aan toe
gekomen was om er een kleedkamer van te maken.

‘Waar is de sleutel?’



‘Die is er niet.’ Hij knipoogde. ‘Maar maak je geen zorgen, hoor. Ik ben
een heer. Ik ga alleen de slaapkamer van een dame in als ik word
uitgenodigd.’ En mocht zij in de verleiding komen ongenodigd zijn
slaapkamer binnen te komen – ze was hier tenslotte om rond te snuffelen –
dan zouden de minuscule camera’s die hij in het hele huis had laten
aanbrengen, alles wat ze deed, registreren. Hij had even overwogen in haar
kamer ook camera’s op te laten stellen, maar dat idee had hij snel laten
varen. Er waren grenzen. Een dame afluisteren en filmen in haar
slaapkamer, ook als die dame een journaliste en een spion was, dat ging
hem te ver. ‘Nou, je zult wel moe zijn. Heb je nog vragen, voordat we ons
terugtrekken voor de nacht?’

Ze schudde het hoofd, haar lippen opeengeklemd.
Ze was echt van slag door deze situatie. Hij zou met haar te doen moeten

hebben. Moest je je voorstellen: ’s ochtends liep je in Londen een duur
kantoor binnen voor een gesprek, en ’s avonds bevond je je op de
Seychellen, ver weg van alles wat je vertrouwd was. Ze moest zich wel erg
kwetsbaar voelen op dit moment. Mooi! Hij zou met haar te doen moeten
hebben, maar dat stond hij zichzelf niet toe. Carrie was een aasgier. Wel een
hele mooie aasgier, maar toch. Het was haar verdiende loon. ‘Oké. Dan zou
ik zeggen, welterusten. De kleren die voor je aangeschaft zijn, zijn al
aangekomen en door Sheryl in je kast gelegd. Die zullen allemaal vast naar
wens zijn. En denk eraan…’

Ze trok een wenkbrauw op, op haar hoede. ‘Wat?’
Hij knipoogde. ‘Ik word graag begroet met een glimlach.’ Terwijl hij de

deur tussen hun kamers sloot, was hij het die glimlachte. Hij had graag haar
reactie gezien als ze de kleren zag die voor haar waren uitgezocht. De pret
met Carrie was nog maar net begonnen.
 
Carrie gooide alles uit de kledingkast op het smalle bed en doorzocht de
berg, met een toenemend gevoel van wanhoop. Ze had kleding verwacht
zoals kamermeisjes in een hotel die droegen, maar haar kast was gevuld met
luchtige zomerjurkjes, sexy topjes en extreem korte broekjes, en verder een
hele verzameling bikini’s en sarongs. En dan was er nog het ondergoed, van
een duur lingeriemerk, en allemaal van zwart kant. Het bloed steeg naar
haar wangen bij de gedachte dat Andreas dit allemaal persoonlijk voor haar
had uitgekozen. Maar wanneer dan? Hij was geen moment van haar zijde



geweken. Het was vast Debbie geweest, zijn officemanager, met wie ze het
eerste gesprek had gevoerd. Aan haar had ze al haar maten moeten geven
voordat Andreas haar had meegesleept naar de andere kant van de wereld.

Ze plukte verbijsterd aan haar haren. Dit was echt te bizar. Tot overmaat
van ramp had ze nog steeds geen wifi-signaal gevonden, en ook de sms die
ze naar haar redacteur had proberen te sturen, zat nog steeds in haar outbox.
Niemand wist dus waar ze was, afgezien van een paar mensen die voor
Andreas werkten. Ze wreef in haar ogen en hield zich voor dat er
waarschijnlijk niets was om zich zorgen over te maken. Het was een
extreem lange dag geweest. Het was gewoon het gebrek aan slaap – dat
deed rare dingen met je. Ze was precies waar ze wilde zijn, dichter bij deze
man dan ze ooit had durven dromen… Maar misschien ook wel dichterbij
dan ze eigenlijk had gewild. Nerveus keek ze naar de tussendeur. Ze wist
niet of ze kon vertrouwen op wat hij had gezegd: dat hij niet ongenodigd
haar kamer binnen zou komen. Ze had wel gezien hoe hij naar haar keek.
Zou hij naar al zijn vrouwelijke werknemers zo kijken, hen met zijn ogen
uitkleden? Of was het haar kwade geweten dat sprak, waardoor ze dingen
zag die er niet waren?

Ze hoorde iemand bewegen in de aangrenzende kamer en hield haar adem
in. Andreas was nog wakker. Ze snakte naar een douche, maar onbewust
had ze zitten wachten tot hij sliep. Het was al een uur geleden dat hij haar in
dit krappe kamertje had achtergelaten, maar niets wees erop dat hij
aanstalten maakte om naar bed te gaan. Maar waar was ze eigenlijk bang
voor? Dat hij de badkamer in zou lopen terwijl ze onder de douche stond?
Als hij een man was die dat soort grenzen overschreed, was ze die
informatie wel ergens tegengekomen. Je kon veel van Andreas Samaras
zeggen, maar niets wees erop dat hij een opdringerig haantje was. Hij ging
zelden uit met een vrouw, en hij was nooit in een schandaal verwikkeld
geweest. Ze maakte zich vast onnodig zorgen. Maar terwijl ze de dure
kleding teruglegde in de kast, realiseerde ze zich wat het probleem daarmee
was: dit waren kleren die een man kocht voor zijn maîtresse, en niet voor
een medewerkster.
 
Net voordat de wekker afliep, werd Carrie in het kleine onbekende kamertje
wakker. Die wekker was blijkbaar door iemand gezet, iemand die ze



vandaag ongetwijfeld zou ontmoeten en tegen wie ze zich anders zou
moeten voordoen dan ze was.

Voor het eerst voelde het ongemakkelijk dat ze de hele dag tegen iedereen
zou moeten liegen. Haar eerdere onderzoeken hadden zich altijd in een
werkomgeving afgespeeld waar iedereen sowieso een masker droeg. Daar
had ze zich nooit schuldig gevoeld, in de wetenschap dat ze het voor een
goede zaak had gedaan. Maar dit was anders. Ze was hier bij Andreas thuis.
Het voelde toch of ze daarmee een onzichtbare grens overschreed. Maar het
was zijn verdiende loon, hield ze zich grimmig voor. Het beeld van Violets
uitgemergelde lichaam doemde voor haar op. Ze keek op haar telefoon. Het
bericht aan haar redacteur was nog steeds niet verzonden. Ze zuchtte. Er
was geen bereik hier.

Nadat ze had gedoucht, doorzocht ze haar garderobe minstens tien keer en
koos tot slot een donkerblauwe jurk met witte stippen. De stof was
flinterdun, en de schouderbandjes lieten te veel schouder bloot, maar het
decolleté was gelukkig niet al te laag, en de roklengte kon er ook net mee
door. Ze moest toegeven dat hij haar best leuk stond.

Ze schoof de gordijnen open. Het uitzicht was adembenemend. Het leek
wel een ansichtkaart. En ze had haar eigen balkon. Ze stapte naar buiten en
genoot met gesloten ogen van de warmte van de zon op haar huid. Toen
dronk ze met volle teugen het indrukwekkende panorama in: de
strakblauwe lucht boven de azuurkleurige oceaan, het hagelwitte strand met
de rijen palmbomen, en daarachter een groen eiland dat zo dichtbij leek, dat
ze de indruk had dat je erheen kon lopen door de zacht kabbelende golven.
Een kunstenaar had het niet mooier kunnen schilderen, zo perfect was het
plaatje.

‘Goedemorgen, Caroline.’
Ze schrok van het diepe stemgeluid en moest zich even aan de balustrade

vastgrijpen om haar balans te bewaren. In haar euforie had ze niet
opgemerkt dat het balkon verder doorliep en niet alleen bij haar kamer
hoorde.

Zijn haar nog vochtig van de douche en slechts gekleed in een zwarte
korte broek, slenterde Andreas breed grijnzend naar haar toe. ‘Nou? Ik heb
geen woord te veel gezegd, hè? Is het hier niet adembenemend?’

Met haar blik strak op het uitzicht gericht, knikte ze. ‘Spectaculair.’ Maar
het was vooral het uitzicht links van haar, dat haar de adem benomen had.



Zijn lichaam was zo indrukwekkender, dat het haar stoutste dromen
overtrof. Brede schouders, perfect geproportioneerde spieren. Niet de
overdreven spierbundels van een ijdele sportschoolfanaat, maar het gezonde
lichaam van iemand die van zwemmen en van het buitenleven hield.

‘Goed geslapen?’ vroeg hij nonchalant, naast haar over de balustrade
leunend.

Ze knikte. Haar overgevoeligheid voor zijn nabijheid bleek helaas niet
genezen na een nacht goed slapen.

‘Prima, dank je.’
‘Mooi. Klaar om aan het werk te gaan?’
Ze knikte weer.
‘Eerst maar eens ontbijten dan. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik

ben uitgehongerd.’
‘Oké.’ Ze draaide zich om, om haar kamer binnen te gaan.
‘Caroline?’
Ze keek hem in zijn twinkelende blik. ‘Ja?’
‘Ben je mijn belangrijkste functie-eis vergeten?’
Ze pijnigde haar hersenen, die met het oog op zijn bijna naaktheid niet al

te best functioneerden.
Geamuseerd schudde hij zijn hoofd. ‘Waar is mijn glimlach?’
‘O, die. Die moet nog wakker worden,’ antwoordde ze zonder nadenken.

Zijn grijns was nu zo verblindend als de opkomende zon.
‘O, gelukkig, je hebt toch gevoel voor humor. Kom, ontbijten.’ Met die

woorden liep hij zijn kamer in.
Ze voelde een lach opwellen die grensde aan hysterie. Maar toen riep ze

zichzelf tot de orde. Ze was hier. Ze had de baan gekregen. Er was niets wat
haar nog kon tegenhouden om het plan uit te voeren dat haar al drie jaar
bezighield. Ze moest haar kansen nu niet verspelen en gewoon haar werk
doen. Daarvoor hoefde ze alleen maar de vreemde reactie van haar lichaam
op Andreas te negeren. Hij was heel duidelijk geweest in zijn wensen. Ze
moest goedgehumeurd zijn en alles doen wat hij van haar vroeg. Nou, geen
probleem. Ze zou hem in alles ter wille zijn, met een glimlach op haar
gezicht gebeiteld. Ze zou het vertrouwen van Andreas Samaras winnen en
de geheimen onthullen die hij zo zorgvuldig verborgen hield. En dan zou ze
de wereld laten weten wie hij echt was en zou ze eindelijk rust vinden.
Violet zou gewroken zijn, en allebei de mannen die haar jonge leven



verwoest hadden, zouden aan de grond zitten. Dat was een vooruitzicht
waar ze blij van werd, en opgewekt snelde ze naar beneden.
 
Op de tafel op het zonnige terras was een rijkdom aan broodjes, zoetigheid,
fruit en yoghurt uitgestald.

‘Ik drink mijn koffie zwart, zonder suiker,’ zei Andreas terwijl hij ging
zitten. Hij had Carrie aan het personeel voorgesteld, maar zonder veel tijd te
verdoen. Enrique en Sheryl waren door hem in vertrouwen genomen. Die
hadden geschokt gereageerd toen ze hadden gehoord dat Carrie een
onderzoeksjournaliste was die in zijn leven wilde infiltreren. Andreas kende
deze door en door eerlijke mensen goed genoeg om te weten dat het hun
moeite zou kosten niet te laten merken dat ze haar doorhadden. Zelf was hij,
helaas, zo gepokt en gemazeld door de intriges in de financiële wereld, dat
dit spel hem geen enkele moeite kostte.

Carrie schonk onmiddellijk koffie voor hem in. Met een glimlach.
‘Voor mij graag yoghurt met meloen,’ vervolgde hij.
Ze pakte een kom en schepte er meloen in. ‘Zeg maar stop.’
Haar stemming was radicaal omgeslagen. Maar hij durfde te wedden dat

dit slechts uiterlijke schijn was. Hij stak zijn hand op om aan te geven dat
ze genoeg meloen had opgeschept.

‘Met vier lepels yoghurt,’ commandeerde hij vriendelijk.
Weer gehoorzaamde ze onmiddellijk. ‘Anders nog iets?’
Even overwoog hij haar te vragen hem te voeren. Al was het alleen maar

om haar glimlach te testen. ‘Nee, dat is alles voor dit moment. Je hoort het
wel als ik nog iets nodig heb.’

Ze knikte en vouwde haar handen in haar schoot.
Terwijl hij at, gaf hij zijn ogen nog eens goed de kost, op een manier die

hij zich bij een gewone werknemer nooit zou permitteren. Carrie was wat
kleiner dan gemiddeld. De jurk onthulde een paar prachtige benen en
stevige borsten die hij bij zo’n slanke vrouw niet zou verwachten. Ze had
zich niet opgemaakt – ze had niet de kans gehad haar reis voor te bereiden,
en zelf had hij bewust geen make-up voor haar gekocht – maar ook zonder
lippenstift of mascara was Carrie een waanzinnig mooie vrouw. Maar goed
dat ze niet echt zijn werknemer was, dacht hij toen hij iets in zijn lendenen
voelde bewegen. Relaties met medewerkers konden alleen maar in ellende
eindigen, en hij was altijd zo verstandig geweest zich daar verre van te



houden. Maar Carrie kon weleens een uitdaging worden voor zijn zelfbeeld
van integere man. Hoewel zijn principes in dit geval niet van toepassing
waren: ze was immers niet echt een medewerkster. Ze was een slang. Een
prachtige, verleidelijke slang die eropuit was hem te gronde te richten. ‘Ga
je niet zitten? En moet je niet eten?’ vroeg hij.

De glimlach bleef intact.
‘Ik eet niet graag alleen, matia mou. Zolang als we hier zijn, wil ik graag

samen met jou eten. Dus neem alsjeblieft plaats, en drink en eet wat.’
Ze deed wat hij haar vroeg. ‘Als ik jou daar een plezier mee doe. Daar

ben ik tenslotte voor aangenomen.’
‘Precies,’ zei hij instemmend. ‘Je ziet er trouwens prachtig uit. Bevallen

de kleren die ik voor je heb uitgezocht?’
Haar hand met de lepel erin aarzelde even halverwege naar haar mond.

‘Jawel. Dank je wel. Maar, eh… ik had eigenlijk een wat praktischer outfit
verwacht.’

Arme Carrie. ‘Passende kleding voor deze prachtige omgeving, vind je
niet?’

‘Ja, attent van je. En wat goed dat je dit zo snel geregeld had en alles al
hier was voordat wij aankwamen,’ zei ze zo neutraal mogelijk.

‘Ach, dat viel wel mee. Ik heb het gewoon besteld op een website die
mijn nichtje Natalia een keer gebruikt heeft toen ze hier met vakantie kwam
en haar bagage onderweg was kwijtgeraakt. Binnen twaalf uur had ze een
compleet nieuwe garderobe.’ Toen hij de naam van zijn nichtje uitsprak,
trok er even een spiertje bij haar mond. Als hij niet goed had opgelet, zou
het hem ontgaan zijn. ‘Trouwens, over kleren gesproken: na het ontbijt zul
je je wel weer moeten omkleden,’ zei hij.

‘Hoezo?’
‘In dit seizoen is de stroming aan het strand erg sterk, maar er is een

mooie baai bij Tortue Island. Als we daar eens heen gingen met mijn boot?
Samen zwemmen en elkaar beter leren kennen, lijkt je dat wat?’ Hij zag dat
ze iets wegslikte.

Ze knikte. ‘Ik kan me niets leukers voorstellen,’ zei ze met een glimlach.



Hoofdstuk 4
 
 
 
Als de klok nu twaalf uur sloeg, zou ze vast voor eeuwig met deze
misselijkmakende glimlach op haar gezicht moeten lopen. Carries kaken
deden pijn van de inspanning. Ze wilde niets liever dan zo ver mogelijk uit
de buurt van deze Griekse slavendrijver zijn. Als ze had gedacht dat de dag
daarvoor lang had geduurd… Aan vandaag leek maar geen einde te komen.
Voor Tortue Island, het groene paradijselijke eilandje waar ze die ochtend
op had uitgekeken, hadden ze inderdaad niet ver met Andreas’ speedboot
hoeven varen. Binnen vijf minuten hadden ze de zonovergoten, door
enorme palmbomen beschutte baai bereikt. Maar paradijselijk was het er
niet geweest. Violet had als peuter minder van haar aandacht opgeëist dan
deze grote baby. Het enige wat ze níet voor Andreas had hoeven doen, was
hem afdrogen, telkens als hij uit het water was gekomen. Ze had het ene na
het andere flesje water voor hem opengetrokken, zijn fruit geschild, hem
koelte toegewuifd als hij het te warm had gehad en zelfs krantenartikelen
aan hem voorgelezen van zijn tablet. Slaapverwekkende financiële
artikelen! En dat alles met die constante opgewekte grimas op haar gezicht.
Ze kon niet wachten tot ze in Frankfurt zouden zijn, waar ze volgens
Andreas binnenkort heen zouden vliegen. Daar had hij tenminste een echt
kantoor, dus dan zou ze op zoek kunnen gaan naar compromitterende
informatie over hem en zijn zaken.

Ondertussen kon ze maar niet geloven hoe verwend en lui hij was. Als
iemand haar van tevoren had verteld dat er mensen waren die hun druiven
lieten pellen voordat ze ze opaten, als een Romeinse keizer, had ze het nooit
geloofd. Op Tortue Island was hij al weer snel verveeld geraakt, en nu
waren ze terug op het schier-eiland, waar hij meteen was neergeploft op een
ligbed bij het zwembad, nog steeds met die eeuwige grijns op zijn gezicht.
Haar belangrijkste taak bestond eruit naast hem te zitten om hem koelte toe
te wuiven, behalve op momenten waarop ze naar zijn goedgevulde bar werd
gestuurd om weer iets kouds te drinken te halen. En dat ging zo door, tot het
tijd was geworden om zijn kleding klaar te leggen voor het diner en zelf een
supersnelle douche te nemen. Daarna hadden ze samen op het terras



plaatsgenomen voor het diner. Die douche was het enige moment van die
dag dat ze voor zichzelf had gehad.

Het eten dat Brendan voor hen had bereid, was overheerlijk, met dikke,
sappige tijgergarnalen – die ze voor Andreas had moeten pellen – en een
smaakvolle curry met veel kokosmelk, maar ze had er nauwelijks van
kunnen genieten. Andreas stuurde haar om de haverklap naar de keuken om
iets te halen. Ze had in jaren niet zoveel lichaamsbeweging gehad.

‘Caroline?’
Plotseling drong het tot haar door dat hij, terwijl ze hier zat te stomen van

verontwaardiging om zijn onuitsprekelijke luiheid, vermoedelijk al een
aantal keren iets tegen haar had gezegd. Snel plakte ze haar brede glimlach
weer op haar gezicht. Wat nu weer? Nog een kommetje perfect lauwwarm
water voor je knoflookvingertjes? Een schoon servet om ze mee af te
drogen of je mond mee af te vegen? Je hebt er tenslotte pas vijf verbruikt.
‘Sorry, ik hoorde even niet wat je zei.’

Hij dronk zijn wijnglas leeg en zette het neer op tafel. ‘Zo, ik ga naar
binnen.’

Eindelijk.
‘Dus als je mijn bad wilt laten vollopen en mijn bed openslaan?’
‘Je bed openslaan?’ vroeg ze perplex. Ze had geen idee wat hij bedoelde.
Verbaasd keek hij haar aan, zijn hoofd scheef. ‘Heb je nog nooit een bed

opengeslagen?’
Op haar hoede antwoordde ze: ‘Het is me nog nooit gevraagd. Kan het

misschien ook anders heten?’
‘Volgens mij noemt iedereen het zo.’ Zijn ogen twinkelden spottend. ‘Het

betekent gewoon dat je mijn bed voor me klaarmaakt, door de lakens om te
slaan zodat ik er zó in kan.’

‘O, bedoel je dat?’ vroeg ze gemaakt luchtig. Typisch iets voor zo’n door
en door verwende man. Als hij in een koud land had gewoond, had hij zijn
assistente vast gevraagd zijn bed persoonlijk vóór te verwarmen. ‘Maar
natuurlijk. Anders nog iets?’

‘Misschien bedenk ik nog wel iets terwijl jij mijn bad laat vollopen.’
Ongetwijfeld. Ze stond op. ‘Dat ga ik nu meteen doen. Op welke

temperatuur?’ Kokendheet of ijskoud, wilde ze nog toevoegen, maar ze
hield zich in.



Hij antwoordde niet meteen. Een glimlach speelde om zijn lippen. ‘Doe
maar op de temperatuur die jij aangenaam vindt.’ Inwendig grinnikend keek
hij haar na. Hij had zich in tijden niet zo geamuseerd. Ze deed alles wat hij
haar vroeg, alsof ze nooit anders had gedaan. Ze speelde haar rol met verve,
hoewel er ook kleine signalen van verzet waren die haar ware gevoelens
verraadden. Als dit allemaal voorbij was, moest hij haar eigenlijk
voordragen voor een grote toneelprijs. Later, als dit allemaal voorbij was.
Plotseling verdween zijn glimlach. Hij kon hier niet al te lang meer mee
doorgaan. Jammer, eigenlijk. Het was best leuk eens de rol van verwende
playboy te spelen. Maar na het bericht dat Debbie hem die ochtend had
gestuurd, was hem duidelijk geworden dat hij snel terug moest naar Londen
om ervoor te zorgen dat Carries gespit niet al te veel schade zou aanrichten.

Hij schonk zijn wijnglas nog eens vol, nam een slok en leunde toen met
gesloten ogen achterover. Precies op het moment dat hij was afgestudeerd,
was de wereld van zijn ouders ingestort. Sindsdien was zijn leven een
aaneenschakeling van verplichtingen geweest. Hij was degene die alles en
iedereen bij elkaar had gehouden. En net toen er licht aan het einde van de
lange donkere tunnel was gekomen, waren zijn zus en zwager doodgegaan,
en was hij plotseling voogd geworden van zijn tienernichtje. Natalia had
destijds in Londen op kostschool gezeten. Andreas had haar leven niet nog
meer op zijn kop willen zetten. Dus had hij zijn eígen leven op zijn kop
gezet door van Manhattan naar Londen te verhuizen en zich te richten op
Natalia.

Hij had daar nooit spijt van gehad. Natalia was familie, en voor zijn
familie deed hij alles. Maar inmiddels zat Natalia op de universiteit en
woog de verantwoordelijkheid wat minder zwaar. Nu pas kon hij voelen
hoe zwaar die last voor hem was geweest. De vrijheid die hij nooit had
gehad, begon te lonken. Formeel was Natalia volwassen. Ze had hem van
tijd tot tijd nog wel nodig, maar niet meer zoals vroeger. Ze was jong, had
vrienden, studeerde hard en genoot van het leven. Hij hoefde zich om haar
niet meer zo’n zorgen te maken, noch hoefde hij nog het perfecte rolmodel
voor haar te zijn. Hij had zijn plicht gedaan en was niet meer van plan ooit
nog de verantwoordelijkheid voor het leven van een ander op zich te
nemen. Zijn bedrijf was echter een andere zaak. Dat zou hij met hand en
tand verdedigen. Hij zette zijn wijnglas neer, stond op en rekte zich uit.



Morgenochtend zou hij met Carrie de confrontatie aangaan, maar vanavond
ging hij zich nog een paar uurtjes met haar amuseren.

Carrie beende Andreas’ badkamer in. Ze drukte op de lichtknop en bleef
toen met open mond staan. Dit was geen badkamer, maar een paleis! Het
enorme verzonken bad was indrukwekkender dan dat van een Romeinse
keizer. Er pasten met gemak zes mensen in.

Ze draaide de knop open, en het water begon te stromen, niet alleen uit de
kraan maar uit openingen verspreid over de hele wand van het bad. Ze had
nog nooit een bad zo snel zien vollopen. In een kastje vond ze badschuim,
waarvan ze een royale hoeveelheid aan het water toevoegde. De ruimte
werd gevuld met een heerlijke geur. Ze checkte de watertemperatuur en
weerstond de verleiding er verder alleen nog koud water bij te laten
stromen. Toen het bad vol was, droogde ze haar handen en liep ze terug de
slaapkamer in. Met enige schroom naderde ze het bed. Ze was hier die dag
al een paar keer geweest, maar niet in de buurt van zijn bed. Ze haalde diep
adem en sloeg toen het laken om, in een keurige driehoek. Ondertussen
probeerde ze niet te denken aan zijn naakte lichaam dat de afgelopen nacht
nog onder dit laken had gelegen. Want hij sliep naakt, dat wist ze intuïtief
zeker. Ze voelde een spanning in haar onderbuik. Ze had te veel in de zon
gezeten, sprak ze zichzelf bestraffend toe. Ze pakte het kussen om het op te
schudden. Zijn lichaamsgeur steeg eruit op, en snel legde ze het weer terug.
Haar hart ging zo tekeer, dat het haar duizelde. Ze haalde diep adem om
weer rustig te worden.

‘Is mijn bad al klaar?’
Ze schrok zich wild. In de deuropening stond Andreas. Hoelang had hij

daar al gestaan? ‘Ja. Alles is klaar. Ik heb ook schone handdoeken
neergelegd.’ Ze had er geen idee van hoe ze het voor elkaar kreeg zo rustig
te klinken.

‘Mooi.’ Hij kwam de kamer in. Met zijn ogen strak op haar gericht begon
hij de manchetten van zijn shirt los te maken.

In paniek – hij ging zich toch hopelijk niet voor haar neus uitkleden? –
glipte ze gehaast langs zijn imposante lichaam naar de deur.

‘Zou je me alsjeblieft een glas water kunnen brengen?’ vroeg hij haar in
het voorbijgaan.

Alsjeblieft? Nu, dat was ook voor het eerst. Ze knikte stijfjes en vluchtte
toen de kamer uit, naar de keuken beneden. Opnieuw vermaande ze zichzelf



over de uren in de zon. Die zon, dat was beslist de enige verklaring voor het
onstuimige kloppen van haar hart in haar oren. Ze hoopte maar dat dit haar
laatste taak was voor vandaag. Toen ze weer boven was met het glas water,
stond de deur van zijn slaapkamer op een kier. Ze klopte aan, maar hoorde
geen reactie. Aarzelend ging ze naar binnen. Er was niemand in de kamer,
maar de badkamerdeur stond wijd open. ‘Ik heb hier je water,’ riep ze. ‘Zal
ik het op tafel zetten?’

‘Kun je het even brengen?’
Hopelijk had ze hem verkeerd verstaan. ‘Waar, in de badkamer?’
‘Ja, waar anders?’
Biddend dat hij zich nog niet had uitgekleed, sleepte Carrie zich naar de

open badkamerdeur. Ze had tevergeefs gehoopt. Andreas lag languit in bad,
met zijn gezicht naar de deur. Met een gezicht zo rood als een biet keek ze
verwoed om zich heen. Overal, behalve in zijn richting. Waar moest ze het
glas neerzetten?

‘Geef maar aan mij,’ commandeerde hij nonchalant.
Haar benen wilden haar niet gehoorzamen.
‘Niet zo bang, matia mou. Ik bijt alleen als iemand me dat vraagt.’
Het liefst had ze het water in zijn gezicht gegooid. Met haar blik

angstvallig van hem afgewend, reikte ze hem het glas aan. ‘Zo, ik laat je
van je bad genieten,’ zei ze.

‘Blijf je me niet even gezelschap houden?’
Geschokt keek ze hem aan. Had ze dat maar niet gedaan. Een moment

lang was er niets anders dan hun blikken die met elkaar versmolten, en een
pijnlijke honger in haar intiemste vrouwelijke plekje. Die blik in zijn
ogen… Deze prachtige, woest aantrekkelijke man staarde haar aan alsof ze
een lekker hapje was dat hij met huid en haar wilde verslinden. De hitte
steeg naar haar hoofd, en ze wist dat die niets te maken had met de warme
dampen die uit het bad opstegen.

Ineens ging haar fantasie met haar op de loop, naar plekken waar ze nooit
was geweest. Plekken met naakte lichaamsdelen en zacht gekreun. De hele
dag had ze slechts met de grootst mogelijke inspanning zijn gedeeltelijke
naaktheid weten te negeren, en die idiote glimlach op haar gezicht weten te
houden. Maar nu viel die sluier weg en zag ze zijn pure mannelijke
naaktheid, en alles wat vrouwelijk in haar was, reageerde daarop, zonder
enige remming. Maar ze zag nog iets anders in zijn ogen, een duistere



woede, en dat was haar redding. De betovering werd onmiddellijk
verbroken. Ze haalde diep adem en forceerde weer een glimlach. ‘Je bent
een grote jongen,’ zei ze zo luchtig mogelijk. ‘Volgens mij kun je best even
alleen zijn.’

Na een korte dodelijke stilte kwam er een veelbetekenende grijns op zijn
gezicht. ‘Ik dacht dat je niet keek.’

Keek? Plotseling drong tot haar door waar hij op doelde, en ondanks
zichzelf dwaalden haar ogen af naar het water, waarin zijn lange gespierde
benen gedeeltelijk schuilgingen onder het schuim. Maar niet helemaal…
Geschokt wendde ze haar blik weer af. Nooit eerder had ze een man
volledig naakt gezien, tenminste niet in levenden lijve, maar ondanks haar
gebrek aan ervaring en ondanks het schuim had ze genoeg gezien om te
weten dat zijn mannelijkheid in alle opzichten goedgeproportioneerd was.
‘Ik ben in mijn kamer als je me nodig hebt,’ mompelde ze. Ze haastte zich
de badkamer uit en deed de deur achter zich dicht.

Terwijl ze op haar bed zat uit te hijgen, hoorde ze zijn klaterende lach nog
echoën in haar hoofd. Ze had altijd een hekel gehad aan Andreas, sinds dat
moment waarop ze hem voor de eerste keer had gezien, buiten het kantoor
van de directrice. Hij was de man die het leven van haar zus had
geruïneerd! Hoe kon ze zich tot hem aangetrokken voelen? Hoe kon ze deze
begeerte, een begeerte zo sterk als ze nooit eerder had gevoeld, nu juist
voelen voor de man die haar grootste vijand was? Ze wierp zich voorover
op het bed, met haar gezicht in het kussen, en slaakte een gesmoorde kreet.
Wat was er mis met haar? Te veel zon. Daar was ze niet aan gewend.
Daarom was ze zo in de war, zoals ze gisteren in de war was geweest door
een gebrek aan slaap. Ze kalmeerde wat bij die gedachte en concentreerde
zich op haar ademhaling, zoals ze zich had aangeleerd toen ze keer op keer
uit haar slaap werd gehouden door haar zorgen over haar zus.
 
Ze schrok op toen er luid op haar deur werd geklopt. De digitale wekker
naast haar bed gaf middernacht aan. Ze had nog geen uur geslapen.
Opnieuw werd er geklopt.

‘Caroline?’
‘Ja, ja, ik ben wakker.’ Ze struikelde naar de deur, terwijl ze haar jurk

gladstreek, waarin ze in slaap was gevallen.



Andreas stond voor haar neus, in een wolk van aftershave, slechts gekleed
in een nauwsluitende spijkerbroek. ‘Sliep je?’ vroeg hij verbaasd.

‘Ik was een beetje weggedommeld.’ Had ze ook al toestemming moeten
vragen om te gaan slapen?

‘Oké. Ik heb wel zin in een slaapmutsje.’
Natuurlijk. ‘Moet ik dat voor je halen?’
Hij trok een gezicht waaruit sprak dat hij vond dat hij haar daarvoor had

aangenomen.
‘Moment, ik doe even iets aan mijn voeten,’ zei ze gehaast.
‘Voor mij graag whisky – single malt, maakt niet uit welke – drie vingers,

twee klontjes ijs, en neem er zelf ook een. Ik ben op de veranda.’ Met een
knipoog draaide hij zich weer om en verdween.

Binnensmonds vloekend stak ze haar voeten in de goudkleurige
designerslippers die ook bij haar garderobe hoorden, en ze daalde de trap af
naar de bar. Hoe kon een normale, zichzelf respecterende werknemer dit
verdragen, vroeg ze zich af. Andreas was zo veeleisend, daar woog geen
salaris tegenop. Ze schonk zijn whisky in, precies volgens instructie, en
voor zichzelf een glas frisdrank. Zijn drankvoorraad zag er verleidelijk uit,
maar ze wilde geen druppel alcohol drinken zolang ze in de buurt was van
deze gevaarlijke man. Ook tijdens het eten had ze de wijn beleefd
afgewimpeld. Ze liep met de glazen naar buiten, waar Andreas iets op zijn
telefoon aan het lezen was. Zelf had ze nog steeds geen bereik. Zijn witte
tanden blonken in het maanlicht.

‘Kun je voordat je gaat zitten, boven nog even een zwembroek voor me
halen? Ik denk dat ik dadelijk nog een duik neem.’

Dadelijk? Het was midden in de nacht. Ging hij dan nooit slapen? Ging
hij haar ooit laten slapen? Iets in zijn blik maakte haar wantrouwig. Het
leek wel of hij lol had. Zou hij… Was hij… Was dit soms een spelletje voor
hem? Hij keek haar recht in haar ogen, en het leek of hij zich moest
verbijten om niet in lachen uit te barsten. Maar er was nog iets anders in die
bruine ogen, iets waarvan ze nóg meer op haar hoede raakte. In haar werk
had ze geleerd op haar intuïtie te vertrouwen, en die intuïtie vertelde haar
nu dat ze moest oppassen. Er dreigde gevaar. Terwijl ze de trap opliep,
realiseerde ze zich dat ze dit gevoel al de hele tijd had gehad, al vanaf haar
eerste gesprek met Andreas. Doordat hij haar constant had beziggehouden,
had ze echter geen tijd gehad erbij stil te staan.



Op de drempel van zijn slaapkamer bleef ze staan. Nauwlettend nam ze
de kamer in zich op. Het was voor het eerst dat er niemand in de buurt was.
Ze wist niet goed waar ze naar zocht. Het was gewoon een slaapkamer. Een
zeer luxueuze slaapkamer, duidelijk van een man. Maar wat was dat? In een
hoek van het plafond, half verborgen achter de zware gordijnen, ontwaarde
ze een klein rond voorwerp. Ze zat lang genoeg in het vak om het meteen te
herkennen: het kleine ronde voorwerp dat daar zat, was een camera. En die
camera was haar aan het filmen.



Hoofdstuk 5
 
 
 
Andreas nam een slok van zijn whisky, terwijl hij op zijn telefoonscherm
Carrie in de gaten hield. Hij had het wantrouwen in haar ogen gelezen, net
voordat ze weer naar boven was gedraafd voor hem. Instinctief had hij de
livestream op zijn telefoon ingeschakeld. Aan de behoedzame manier
waarop ze zijn slaapkamer rondkeek, zag hij dat haar instincten ook op
scherp stonden. Ineens veranderde de uitdrukking op haar gezicht en keek
ze hem recht aan, haar mooie mond gevormd in een perfecte O. Met een
verbeten trek om haar mond kwam ze in actie. Ze sleepte een stoel naar het
raam, klom erop en rukte de camera van de muur. Het beeld viel weg, en
het duurde enkele seconden voordat een van de andere camera’s het
overnam. Die was niet moeilijk te vinden, hij stond open en bloot op de
televisie. Vloekend trok ze ook die camera los. Systematisch werkte ze de
hele kamer af, totdat ze alle verborgen camera’s had uitgeschakeld, en hij
geen beeld meer had.

Nippend van zijn whisky bereidde Andreas zich voor op de storm die nu
ongetwijfeld ontketend was. Het was zover, zij het een paar uur eerder dan
hij gepland had. Het uur van de waarheid was aangebroken. Hij hoefde
inderdaad niet lang te wachten. De terrasdeuren vlogen open, en daar was
Carrie. Ze liep recht op hem af, griste zijn glas uit zijn hand en liet de vier
minuscule cameraatjes in de whisky vallen. Hij nam haar van top tot teen
op. Haar handen waren tot vuisten gebald, ze ademde zwaar in en uit en
keek naar hem alsof ze hem elk moment op zijn gezicht kon timmeren.

‘Ga even zitten,’ zei hij kalm. Het was eigenlijk beter dat het nu tot een
uitbarsting kwam, nu er verder niemand was.

Ze worstelde om iets uit te brengen. Toen dat eindelijk lukte, waren haar
woorden nauwelijks verstaanbaar. ‘Je weet het, hè?’

‘Dat jij Carrie Rivers bent, de undercoverjournaliste? Ja, matia mou, dat
weet ik. Ik weet precies wie jij bent. De hele tijd al.’

‘Dus… Dit was allemaal een spelletje?’
Hij permitteerde zich een glimlach. ‘En wát voor een spel. Je hebt het

bewonderenswaardig gespeeld. De rol van dienstmeisje is je op het lijf



geschreven.’ Zo snel dat hij het niet zag aankomen, pakte ze haar glas en
gooide ze de inhoud ervan in zijn gezicht.

Haar actie had geen enkel effect. Ze probeerde uit alle macht haar
ademhaling onder controle te krijgen. Andreas had zelfs niet met zijn ogen
geknipperd, hoewel de frisdrank van hem afdroop. Maar toen ving ze zijn
blik, en ze zag dat hij niet zo onaangedaan was als hij leek. Er trilde een
spiertje in zijn kaak, en zijn blik stond duisterder dan ze tot nu toe had
gezien. Hij had al die tijd al geweten wie ze was. En ergens had zij ook de
hele tijd geweten dat er iets niet klopte met hoe hij zich gedroeg, maar ze
was te veel op haar doel gericht geweest. Ook, moest ze tot haar schande
bekennen, was ze te veel bezig geweest met haar fysieke reacties op zijn
nabijheid. Daardoor had ze zich niet door haar intuïtie laten leiden. Hij had
al die tijd een spel gespeeld, en zij was er met open ogen ingetuind. Ze had
zich bij hem binnengedrongen om hem ten val te brengen, maar hij had de
rollen omgedraaid en haar gemanipuleerd.

Tergend langzaam veegde hij zijn gezicht droog met zijn handen. Zijn
ogen lieten haar geen moment los. ‘Volgens mij wordt het tijd dat je me
vertelt waarom je hier echt bent, Carrie Rivers. Maar eerst wil ik weten hoe
je echt heet. Carrie of Caroline? Of zal ik je gewoon aanspreken met vals
loeder?’

‘Ik weet niet wie er hier valser is. Hoeveel camera’s had je eigenlijk
geïnstalleerd om mij te bespioneren?’

‘Genoeg om al je bewegingen te volgen, mocht dat nodig zijn.’
‘Ook terwijl ik sliep? En terwijl ik…?’ Ze rilde bij de gedachte.
Hij fronste zijn voorhoofd. ‘Er zijn geen camera’s in je slaapkamer, en in

geen enkele badkamer. Ik heb mijn grenzen, en dat kan ik van jou niet
zeggen.’

‘O ja, welke dan?’ vroeg ze boos. ‘Ik moest je nota bene een glas water
brengen terwijl je in bad lag.’

‘Wil je zeggen dat je het niet prettig vond om naar me te kijken?’ vroeg
hij spottend. ‘Maar ik wacht nog steeds op een antwoord. Hoe heet je echt?’

Ze wierp hem een furieuze blik toe. Toen rechtte ze haar schouders en zei
ze met vaste stem: ‘Mijn officiële naam is Caroline Fiona Dunwoody. Zo
staat het ook in mijn paspoort. Sinds mijn moeder hertrouwde op mijn
vierde, noemden mensen me Caroline Rivers, maar mijn naam is nooit
formeel gewijzigd. Ik word mijn hele leven al Carrie genoemd.’



‘Oké, Caroline Dunwoody Rivers, en waarom doe je onderzoek naar
mij?’

Ze keek hem woest aan, haar handen in haar zij. ‘Daar geef ik geen
antwoord op.’

‘Jawel, hoor,’ weersprak hij haar kalm. ‘Ik kan je verzekeren dat je me
voor de zon weer opkomt, alles verteld hebt wat ik wil weten.’ Hij boog
zich naar haar toe. ‘Je bent een gelauwerde journaliste. Je bent
gespecialiseerd in het aan de kaak stellen van de illegale praktijken van
rijke zakenmensen. Je hebt je grote moeite getroost om in mijn leven te
infiltreren. Je hebt valse referenties opgegeven. Debbie heeft contact
opgenomen met die mensen. Ik neem aan dat het collega’s van je waren en
dat je dit allemaal samen met je krant hebt opgezet. Dit soort onderzoeken
doe je niet voor de lol. Ik wil weten wat de aanleiding was. Ik wil alles
weten.’

De woorden kwamen er volkomen rustig uit, maar werden uitgesproken
op koude toon. Ze vervloekte zichzelf steeds heftiger. Ze had dit immers
voorvoeld toen ze zijn kantoor was uit gelopen en elke vezel in haar
lichaam haar had gezegd dat ze moest maken dat ze wegkwam. En hoe
moest ze antwoorden op zijn vragen, zonder zichzelf nog verder te
schaden? Ze zweeg.

Hij zuchtte. ‘Caroline…’
‘Carrie.’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Wat jij wilt. Ik wil de waarheid horen. Je

hebt tot nu toe niets anders gedaan dan tegen me liegen, en we gaan nergens
heen voordat ik de hele waarheid weet. Daar heb ik recht op.’

Ze leunde met haar handen op de tafel en priemde haar blik woedend in
de zijne. ‘Jij hebt helemaal nergens recht op. Jij hebt net zo goed gelogen.
Je hoefde niet te doen alsof je me geloofde. Je had me meteen tijdens het
eerste gesprek kunnen ontmaskeren.’

‘Zodat je ervandoor zou gaan, zonder dat ik wist waar je voor gekomen
was?’

‘Maar waarom moest ik me voor je uitsloven? Waar was dat goed voor?’
‘Moet je dat echt nog vragen?’ Hij keek weer geamuseerd. ‘Je wilde me

te gronde richten. Het minste wat ik daar tegenover kon stellen, was je te
vernederen. Ik heb me in jaren niet zo goed geamuseerd.’ Meteen was hij
weer doodserieus. ‘Iemand is eropuit mij te vernietigen. Een zakelijke



concurrent misschien, of een wraakzuchtige medewerker. Of jij, uit
persoonlijke wraak. Want we hebben een lange geschiedenis samen, hè,
Carrie Rivers, zus van Violet?’ Haar blik zei hem genoeg. Zijn intuïtie
klopte: voor Carrie was dit persoonlijk. ‘Moment. Ik haal iets te drinken
voor ons.’

‘Ik wil niets.’
‘Maar ik wel. En als ik terugkom, ga je me alles vertellen. Want ik kan je

verzekeren dat je hoe dan ook hier niet wegkomt voordat je dat hebt
gedaan.’
 
Toen hij terugkwam met twee glazen en de fles whisky, was ze tegen zijn
verwachting in gaan zitten. Maar haar blik was nog net zo dodelijk. Hij ging
tegenover haar zitten en schonk de twee glazen vol, waarvan hij er een naar
haar toe schoof. ‘Hier, dan heb je weer iets om in mijn gezicht te gooien.’

Ze rook er wantrouwig aan. ‘Het ruikt smerig.’
‘Je hoeft het niet te drinken.’
Ze nipte ervan en trok een gezicht. ‘Het smaakt nog viezer dan het ruikt.’

Toch nipte ze er nog eens van.
Achterover leunend staarde hij naar haar.
Ze staarde terug.
Hij keek in haar vurige bruine ogen, die haar iets koninklijks gaven. Ze

scheen ervan overtuigd dat haar vete tegen hem gerechtvaardigd was. Hij
was bang dat hij haar zou moeten teleurstellen. ‘Goed, laten we eerst een
paar feiten vaststellen. De krant waar je voor werkt, is een kwaliteitskrant
met een uitstekende reputatie. Er wordt gedegen onderzoek gedaan, ook
door jou, en er worden nooit roddels geplaatst. Kennelijk vond je
eindredacteur dat er voldoende grond was om een onderzoek naar mijn
handel en wandel te starten. Ik zou wel eens willen weten wat die grond
was.’

Ze sloeg haar blik neer en nam nog een slokje van de whisky die ze zo
verafschuwde.

‘Nou?’ drong hij aan. Hij begon zijn geduld te verliezen.
‘Er deden geruchten de ronde.’
Hij trommelde met zijn vingers op de tafel. ‘Geruchten? Waarover?’
Ze stak haar kin vooruit. ‘Over malversaties met geld van cliënten.’



‘Wat een flauwekul. Waar komen die geruchten vandaan? Het zijn
ordinaire leugens. Ik ga zeer zorgvuldig om met het geld van mijn cliënten.
Noem me maar eens één investeerder die het tegendeel beweert.’

Iets in haar gezichtsuitdrukking verraadde haar.
‘Die geruchten kwamen van jou, hè? Hoe heb je het aangepakt? Heb je je

eindredacteur verteld dat je uit betrouwbare bron iets had vernomen dat de
moeite waard was en nader onderzocht moest worden?’

Ze perste haar lippen opeen.
De waarheid stond echter in haar ogen te lezen. Hij haalde diep adem om

niet in woede te ontsteken. ‘Kom op, Carrie. Er is hier verder niemand die
ons kan horen. Alleen jij en ik. We hebben genoeg spelletjes gespeeld,
allebei. Nu is het genoeg. Vertel me de waarheid. Je hebt je eindredacteur
voorgelogen, of niet soms?’

Het voelde of er een steen op haar maag lag. Ze had moeite met
ademhalen. Spelletjes? Allebei? Voor haar was dit op geen enkel moment
een spel geweest. Het ging om het leven van haar zus, dat door Andreas
kapot was gemaakt. Ze had alles geriskeerd, allemaal voor Violet. Maar het
was voor niets geweest. Andreas had vanaf het begin de touwtjes in handen
gehad. Ze zou hem nooit ergens op kunnen pakken. Er zou nooit
gerechtigheid komen voor Violet. Ze ademde moeizaam in en keek hem
recht in de ogen. ‘Ja.’

‘Ja?’
‘Ja. Het was allemaal gelogen. Ik heb het allemaal verzonnen, en mijn

eindredacteur geloofde me.’
‘Dus hij gaf je zomaar toestemming voor een onderzoek, omdat hij je op

je woord geloofde?’
Haar ogen spuwden vuur. ‘Ik heb er drie jaar lang alleen maar van

gedroomd jou te grazen te nemen, en deze kans ging ik me door niemand
laten ontnemen. Geloof me, ik kan heel overtuigend zijn.’

‘Drie jaar ben je hier al mee bezig?’ Hij schudde traag zijn hoofd. ‘Ik
neem aan dat het iets met je verknipte zus te maken heeft?’

Zijn woorden troffen haar recht in haar hart. ‘Waag het niet op die manier
over Violet te spreken.’

Nu leunde hij naar voren.
Hij kwam zo dichtbij, dat ze de stoppels van zijn beginnende baard kon

ontwaren.



‘Ik weet natuurlijk niet hoe ze nu is, maar houd jezelf niet voor de gek:
drie jaar geleden was ze totaal geflipt.’

Carrie werd razend. Zo razend, dat ze even geen woord kon uitbrengen.
Maar toen de woorden eindelijk kwamen, spoten ze uit haar mond als een
lavastroom, drie jaar van ingehouden woede en verdriet. ‘Ja, Violet was
totaal geflipt. En weet je waarom? Omdat jij toestond dat die drugsdealer,
die klootzak van een vriend van je, haar verleidde onder je eigen dak.
Samen met die etterbak ben jij ervoor verantwoordelijk dat ze aan de grond
is geraakt. Dus ja, inderdaad, ik ben hier vanwege Violet. Ik moest me in
jouw leven zien binnen te dringen om bewijs te vinden dat je een monster
bent en niet die onberispelijke zakenman die je voorwendt te zijn.’

‘Waar heb je het in vredesnaam over?’ Hij had met toenemend ongeloof
en verontwaardiging geluisterd naar het gif en de gal die ze spuwde. Hij had
al vermoed dat haar motieven persoonlijk waren en dat ze het hem op een
of andere manier kwalijk nam dat haar zus van school was gestuurd. Ergens
was het een opluchting dat er geen machtige concurrent achter de valse
beschuldigingen zat. Maar hij was ook geschokt, omdat hij er de afgelopen
drie jaren geen idee van had gehad dat er al die tijd een andere geduchte
vijand op zijn ondergang zat te broeden.

‘Alsof je dat niet weet!’ Ze zette haar handen op de tafel en torende boven
hem uit. ‘James Thomas. Violet ontmoette hem bij jou thuis, waar ze aan de
hoede van jou was toevertrouwd. Hij maakte veel werk van haar. Welke
tiener zou het niet geweldig vinden door een rijke knappe man overladen te
worden met aandacht en dure cadeaus? Hij nam zijn tijd, en op haar
zestiende verjaardag ging hij met haar naar bed. Hij was zesendertig! De
affaire duurde zes maanden, en in die tijd liet hij haar kennismaken met
drugs en allerlei andere perversiteiten. Toen dumpte hij haar, maar dat
accepteerde ze niet. Daarop dreigde hij haar kapot te maken. Vijf dagen
later werden er drugs aangetroffen in haar nachtkastje op school. Dat
betekende het einde van haar leven, zoals hij al beloofd had. En jij was
degene die er bij de directrice op aandrong de slaapkamer van Violet en
Natalia te doorzoeken. Wel toevallig dat er alleen in Violets kastje drugs
werden gevonden. Alleen zij werd van school gestuurd, en jouw nichtje
ging vrijuit.’

Hij ademde diep in. Hij was woedend vanwege die beschuldigingen, maar
ook vervuld van afschuw dat Carrie, of wie dan ook, zelfs maar kon denken



dat hij tot zoiets in staat zou zijn. ‘Om te beginnen,’ zei hij zo kalm
mogelijk, ‘is James Thomas niet mijn vriend. Nooit geweest ook. En ik wist
hier niets van.’

‘Ja, natuurlijk ontken je alles,’ riep ze snerend uit.
Hij sloeg zijn whisky achterover en priemde toen zijn blik in de hare. ‘Je

moet oppassen, matia mou. Ik zie dat je emotioneel bent, maar vergeet niet
dat jij degene bent die al die onterechte beschuldigingen tegen mij hebt
geuit. En ik zal me verdedigen. James Thomas is inderdaad een keer bij mij
thuis geweest, jaren geleden, samen met een aantal andere potentiële
investeerders. Het was een zakendiner. Daarna heb ik hem nooit meer
gezien, want ik moest hem meteen al niet en ben niet met hem in zee
gegaan. Ik kan me niet herinneren of Violet dat weekend bij ons was, maar
dat neem ik dan maar van je aan. En van een affaire tussen hen wist ik al
helemaal niets.’

‘Stel dat je niet met hem onder één hoedje speelde, waarom heb je Violet
dan van school laten sturen?’

‘Omdat ik op een avond thuiskwam en Violet en Natalia laveloos aantrof,
van de drugs en van de alcohol. Ik weet nog precies wanneer dat was. Het is
een weekend dat ik nooit zal vergeten.’

Haar woede maakte plaats voor verbijstering. ‘Je hebt hen op
drugsgebruik betrapt?’

‘Ja.’
‘En daar heb je mij niets van laten weten?’
‘Ik heb hen naar bed gestuurd en was van plan je de volgende ochtend te

bellen. Dat kwam er niet van, vanwege wat er daarna gebeurde. Midden in
de nacht stond Violet ineens in mijn slaapkamer. Naakt.’

‘Je liegt.’
‘Nee. Ze was nog steeds onder invloed, en ze dacht dat ze me kon paaien

door me te verleiden, zodat ik geen verdere stappen zou ondernemen. Ze
vermoedde dat ik van plan was met de directrice van hun school te gaan
praten, en ze had daar op haar slaapkamer hasj en cocaïne in haar
nachtkastje liggen.’

Er viel een stilte, waarin hij een blik op haar wierp. Ze zag eruit alsof ze
moest overgeven. Het was maar goed dat ze niet precies wist hoe Violet
zich had gedragen, en wat voor taal ze had uitgeslagen. Je kon je afvragen
uit wat voor vreselijke films ze het idee had opgedaan dat hij dat opwindend



zou vinden. ‘Ik zal je de verdere details besparen, maar Violet werd
hysterisch toen ik haar afwees. Daardoor werd Natalia wakker. Die
probeerde haar te kalmeren, en kreeg als dank een vuist in haar gezicht. Als
Violet niet pas zestien was geweest, had ik haar gewoon midden in de nacht
op straat gezet. Dat kon natuurlijk niet, dus ik heb gewacht tot het ochtend
was en haar toen met een taxi naar huis laten brengen. Het klopt dat ik erop
heb aangedrongen dat Violet van school zou worden gestuurd. Daar heb ik
ook geen spijt van. Natalia vertelde me dat Violet al maandenlang drugs
gebruikte en steeds verder ontspoorde. En dat zij, Natalia, erin werd
meegezogen. Daarom heb ik contact opgenomen met de school: om mijn
nichtje te beschermen.’

Haar gezicht zag nu grauw. Ze ijsbeerde door de kamer en wendde zich
toen abrupt tot hem. ‘Waarom heb je mij niets verteld? Als Violet
geprobeerd heeft je te verleiden… Als het allemaal waar is wat je zegt…’
Ongeloof en woede streden op haar gezicht om voorrang.

‘De afspraak was dat de directrice jou zou informeren over wat je zus had
uitgespookt.’

‘De directrice?’ De woede kreeg weer de overhand. ‘Die had niet meer
dan twee minuten nodig. Ze meldde me dat er drugs in Violets kastje waren
gevonden en dat ze van school werd gestuurd. En dat was het.’ Ze knipte
met haar vingers om te illustreren hoe snel het was gegaan.

‘Je had me onmiddellijk op de hoogte moeten stellen. Ik was haar voogd.
Ik had dit moeten weten.’

Hij probeerde het opkomende schuldgevoel weg te drukken. ‘Na die stunt
van Violet wilde ik helemaal niets meer met jullie te maken hebben. Eerlijk
gezegd ging ik ervan uit dat ze die fratsen van jou had.’

Net op tijd zag hij haar hand aankomen, en in een flits greep hij haar pols
vast, precies voordat haar vingers zijn wang raakten.



Hoofdstuk 6
 
 
 
Zonder de greep om haar pols te laten verslappen, keek Andreas in haar
woedende gezicht. ‘Laat me uitpraten. Destijds nam ik aan dat ze haar
verleidingstechnieken van jou, haar oudere zus, had geleerd. Daar heb ik
me in vergist, en daarvoor bied ik je mijn excuses aan. Ik was nog nooit van
mijn leven zo kwaad geweest, en ik was vreselijk bezorgd om mijn nichtje,
dat me ook nog had verteld dat Violet met de ene na de andere jongen naar
bed ging. Wat zou jij hebben gedaan in mijn plaats? Als het andersom was
geweest?’

Ze probeerde zich niet meer aan zijn greep te ontworstelen. De woede
maakte plaats voor verdriet. ‘Als het andersom was geweest, had ik het wel
aan jou verteld. Violet had hulp nodig, geen straf. Als ik het geweten had,
dan…’ Ze zuchtte. Opeens voelde ze zich uitgeput. ‘Het had waarschijnlijk
niet veel meer uitgemaakt. De schade was al aangericht. Violet dook met
Jan en alleman het bed in, omdat ze James jaloers wilde maken. Ze kon
maar niet accepteren dat het uit was, en ze kon er met niemand over praten.
Hij had haar enorm onder druk gezet dat ze het voor zich moest houden. Ik
kwam er pas achter nadat ze van school was gestuurd.’ Ze herinnerde zich
hoe schuldig ze zich had gevoeld op het moment dat Violet haar alles
vertelde, omdat ze al die tijd niet door had gehad dat haar kleine zusje een
affaire had gehad met een man die haar vader had kunnen zijn en die haar
volstopte met drugs.

Andreas had haar pols losgelaten en pakte nu haar hand.
Snel deed ze een stap naar achteren. Ze wilde zijn medeleven niet. Zijn

aanraking liet haar niet koud. Maar ze mocht zich niet van de wijs laten
brengen. Iets kalmer vervolgde ze: ‘Waarom zei Violet dan dat jij haar erin
had geluisd? Daar was ze zeer uitgesproken over. Ze bezwoer me dat jij de
drugs tussen haar spullen had verstopt.’

‘Uit wraak misschien?’ veronderstelde hij met een zucht. ‘Omdat ik haar
had afgewezen? Omdat ik de school had geïnformeerd? Omdat ik haar
verteld had dat ze niet meer welkom was bij ons en bij Natalia uit de buurt
moest blijven?’



‘Dat is mogelijk,’ gaf ze schoorvoetend toe. ‘Ze had net zo’n hekel aan
jou als aan James.’

Hoewel Andreas geschokt was over de manier waarop Violet door dat
monster was misbruikt, was hij nog steeds woest over het feit dat Carrie
kon denken dat hij daar ook bij betrokken was geweest. ‘Weet je, je had
jezelf een hoop ellende kunnen besparen. Je had me gewoon kunnen
confronteren met de beschuldigingen van Violet aan mijn adres.’

‘Je zou het toch ontkend hebben,’ zei ze toonloos. ‘En ik zou je hoe dan
ook niet geloofd hebben.’

‘Natalia had alles kunnen bevestigen.’
‘Natalia verafgoodde jou. Ze zou alles hebben gezegd wat jij wilde.’
‘Bedoel je dat je me nog steeds niet gelooft?’ vroeg hij verbijsterd.
‘Ik weet niet meer wat ik moet geloven.’ Ineens lachte ze, maar het was

een vreugdeloze lach. ‘Maar ik zou wel gek zijn als ik jou vertrouwde,
zeker na de afgelopen dagen. Ik vertrouw rijke, machtige mannen sowieso
niet. Die zijn gewend anderen voor zich te laten rennen, en ze denken dat ze
boven de wet staan. En jij bent een van de rijkste en machtigste mannen op
aarde.’ Ze keerde hem haar rug toe en liep over het gras naar de stenen
muur die zijn perfect onderhouden tuin scheidde van de rotsen en het
zandstrand. Leunend op de muur keek ze naar de sterren.

In het schijnsel van de maan kreeg haar silhouet een etherische gloed. Dat
beeld riep een dubbel gevoel in hem op: het verlangen om die zachte huid te
strelen en het verlangen haar door elkaar te rammelen. Met vier grote
passen stond hij achter haar. ‘Je weet heel goed dat ik de waarheid spreek,’
zei hij, zijn hand op haar schouder leggend. ‘Dat zag ik in je ogen. Je zus
heeft over mij gelogen, dat weet jij net zo goed als ik.’

Ze bevroor onder zijn aanraking. Toen ze sprak, was het nauwelijks
hoorbaar. ‘Ik ben journaliste. Ik geloof in bewijzen.’

‘Je bent in mijn privéleven binnen gedrongen,’ wees hij haar terecht.
‘Maar waar was je bewijs?’

‘Ik kwam hier in de hoop dat bewijs te vinden. Maar dat doet er nu
allemaal niet meer toe, hè? Jij hebt gewonnen. De lijken kunnen in de kast
blijven. Jij gaat verder met je leven, en ik ga terug naar Londen en probeer
deze puinhoop zo snel mogelijk te vergeten. En raak me niet aan.’

Hij haalde zijn hand van haar schouder. ‘Ach, matia mou, denk je nu echt
dat ik je zomaar laat gaan?’



Hij stond zo dicht achter haar, dat ze zijn lichaamshitte voelde, en zijn
warme adem streelde haar huid en haar gevoelige oorlelletje. Ze huiverde.
Hoe kon ze nu zo op hem reageren? Zelfs als ze hem geloofde – en in dat
geval had Violet tegen haar gelogen – dan nóg had hij twee dagen een kat-
en-muisspel met haar gespeeld. Ze balde haar vuisten en draaide zich om.
‘Je zei dat ik weg mocht als ik je de waarheid vertelde. Nou, dat heb ik
gedaan, dus kan ik nu gaan.’

Hij mompelde iets onverstaanbaars.
Ze durfde zich niet te bewegen. Hij stond nog steeds te dichtbij. Ze kon

nog steeds zijn geur ruiken en zijn warmte voelen.
Hij boorde zijn blik in de hare. ‘Het klopt dat ik zei dat je niet mocht

vertrekken totdat je me de waarheid had verteld,’ zei hij. ‘Maar ik heb nooit
gezegd dat je mocht vertrekken zonder mij. Ik heb weten te verhinderen dat
je je neus in mijn zaken steekt. Maar je collega’s, onder wie enkelen van de
meest gerespecteerde journalisten ter wereld, verkeren nog steeds in de
veronderstelling dat ik iets te verbergen heb. Er doen zich inmiddels al
verschillende verhalen over mij de ronde in de media. Je hebt iets in gang
gezet, matia mou. Je hebt twijfel gezaaid.’

Haar hart klopte in haar keel. ‘Ik zal wel vertellen dat ik me vergist heb.’
‘Hou op met liegen,’ zei hij bruusk. ‘Je denkt nog steeds dat ik corrupt

ben. En zelfs als ik je zou geloven en jij hen zou kunnen overtuigen dat je je
vergist hebt, zou die twijfel blijven bestaan. Wanneer een journalist mijn
naam leest, zal die twijfel weer aangewakkerd worden, elke keer. Alles wat
ik doe, zal nauwlettend in de gaten worden gehouden.’

‘Nou, als je niets te verbergen hebt, hoef je je toch nergens zorgen over te
maken?’

‘Was het maar zo simpel,’ zei hij met een grimas. Eindelijk draaide hij
zich om en liep hij terug naar de tafel.

Ze sloeg haar armen om zich heen; ineens had ze het koud.
‘Mijn cliënten investeren hun geld via mij, op basis van vertrouwen,’

vervolgde hij, de whiskyfles oppakkend. ‘Ze vertrouwen mijn moreel besef.
Ik heb mijn reputatie zorgvuldig opgebouwd. Dat was de belangrijkste
reden waarom ik niet op het voorstel van James ben ingegaan. Ik
vertrouwde hem niet. Als het vertrouwen in mij is aangetast, kan dat grote
gevolgen hebben. Dat heb ik van dichtbij meegemaakt, in de situatie van
mijn ouders. Dat risico kan ik niet nemen.’ Hij schonk zijn glas nog eens



vol, hief het en zei: ‘Er is maar één manier om de verdenkingen van je
collega’s voorgoed de kop in te drukken, en van iedereen die hier inmiddels
iets over heeft vernomen: je zult met me moeten trouwen.’

Alles kwam tot stilstand. Het zweet stond haar opeens in de handen, en
haar stembanden weigerden dienst. Hij was weer een spelletje met haar aan
het spelen.

‘Het is de enige manier,’ zei hij nogmaals. ‘Je bent een gerespecteerde
journaliste. Je staat erom bekend dat je nergens voor terugdeinst. Dat je
opkomt voor de zwakkeren, voor rechtvaardigheid. Als jij met mij trouwt,
wordt elke twijfel over Samaras Fund Management met wortel en tak
uitgeroeid.’ Het idee om met haar te trouwen was voor het eerst in hem
opgekomen tijdens de vlucht naar de Seychellen, hoewel hij had gehoopt
dat hij dit plan nooit zou hoeven uitvoeren. Maar de verdenking van
malversaties was te ernstig om er niets aan te doen. Hij moest de geruchten
de kop indrukken voordat die een eigen leven gingen leiden.

‘Dat is het stompzinnigste plan dat ik ooit heb gehoord,’ fluisterde ze
nauwelijks verstaanbaar.

Hij nam een flinke slok. ‘Je trouwt met me, of anders stuur ik een kopie
van je bekentenis naar de eigenaar van jouw krant, naar mijn advocaat en
naar de politie. Ik weet niet precies hoeveel wetten je hebt overtreden, maar
in elk geval heb je je eigen beroepsethiek ruimschoots geschonden. Je
trouwt met me, of het is met je gedaan. Dat betekent het einde van je
carrière, en misschien eindig je wel in de bak.’

‘Welke bekentenis?’ vroeg ze, wat feller nu. ‘Ik heb helemaal niets
getekend.’

Tergend langzaam haalde hij zijn telefoon uit zijn borstzakje.
‘Nee,’ zei ze ontzet.
‘Jawel.’ Hij lachte grimmig. ‘Ik heb elk woord van ons gesprek

opgenomen.’ Om zijn bewering kracht bij te zetten, drukte hij op afspelen.
In de stille nacht klonk haar eigen stem. ‘Je weet het, hè?’ En zijn reactie:

‘Dat jij Carrie Rivers bent, de undercoverjournaliste?’
‘Jij, vuile hufter!’ Ze vloog op hem af. ‘Geef hier, die telefoon.’
‘Ik dacht het niet.’ Hij drukte op stop en stopte het toestel terug in zijn

zak. ‘Mocht je overwegen mijn telefoon te stelen, dan is het goed te weten
dat ik een automatische back-up heb. Maar ga je gang, hoor.’ Hij stak beide
armen in de lucht, alsof hij zich overgaf.



‘Ik kan niet geloven dat je zo doortrapt bent.’
Hij liet zijn armen weer zakken en haalde nonchalant zijn schouders op.

‘Jij bent hier de journaliste. Je zou alles uit de kast hebben gehaald om mij
de das om te doen. Ik behoud me het recht voor alles te doen om mezelf te
beschermen. De omstandigheden in acht nemend, vind ik mijn aanbod
behoorlijk genereus. Ik bied je de kans je carrière te redden en je vrijheid te
behouden. O ja, en de reputatie van je krant te redden. En die van je zus.’

‘Laat Violet erbuiten.’ Haar ogen stonden groot van schrik.
‘Dat lijkt me moeilijk. Dit draait allemaal om haar. En ook dat staat

allemaal op de opname. Niet iedereen die dit hoort, zal er even discreet mee
omgaan. Hoelang zal het duren, denk je, voordat de roddelbladen hier lucht
van krijgen? Mensen zijn loslippig, matia mou… Je hoeft alleen maar met
me te trouwen. Laten we zeggen voor zes maanden, dat lijkt me wel
genoeg. Zes maanden blijven we getrouwd, en daarna vernietig ik de
opnames en alle back-ups ervan.’

‘Je kunt toch niet van me verwachten dat ik zes maanden van mijn leven
opgeef voor jou!’

Hij keek haar aan met iets van medelijden. ‘Dat had je dan eerder moeten
bedenken. Ik ben een rechtschapen man. Ik ben loyaal aan mijn familie en
mijn vrienden. En trouw in de liefde. Maar ik ben niet een man die je moet
dwarszitten, matia mou. Dat heb je wel geprobeerd, en nu zul je de
consequenties moeten aanvaarden.’

Ze liet plotseling haar schouders hangen, alsof ze zich gewonnen gaf.
Langzaam liet ze zich achterover in haar stoel zakken.

‘Borrel?’ vroeg hij, terwijl hij ook ging zitten en zijn benen strekte.
Ze schudde haar hoofd. ‘Je kunt dat onmogelijk menen, dat je met me

wilt trouwen.’
‘Ik heb geen enkele behoefte met wie dan ook te trouwen, en zeker niet

met zo’n loeder als jij.’
‘Nou, doe het dan niet.’
‘Ik doe alles wat nodig is om mijn bedrijf en mijn reputatie te redden.’ Hij

masseerde zijn nek. ‘Ik wacht al meer dan vijftien jaar op het moment dat ik
vrij zou zijn om te doen en te laten wat ik wil. Ik kan nog wel zes maanden
langer wachten. En ach, weet je, met jou getrouwd zijn is misschien best
leuk.’

‘Het zal de hel zijn, daar zorg ik wel voor.’



Hij lachte. ‘Daar twijfel ik geen moment aan, matia mou. Maar je gáát
met me trouwen. Mijn neef trouwt volgende week zaterdag. Jij gaat met me
mee als mijn vriendin, en dan kondigen we onze verloving aan.’

‘Wat?’
Hij negeerde haar verontwaardigde blik en vervolgde: ‘We trouwen eind

deze maand. Hoe sneller, hoe beter. Des te sneller kunnen we weer gaan
scheiden en ons eigen leven oppakken.’

‘Niemand gaat dat geloofwaardig vinden.’ Ze klonk hysterisch. ‘Ik heb
nooit willen trouwen, zeker niet met een rijke man – en iedereen weet dat.’

‘Je hebt nogal een uitgesproken mening over rijke mannen,’ zei hij droog.
‘Om niet te zeggen: een vooroordeel.’

‘Klopt.’
‘Nou, dan zul je dus alles uit de kast moeten halen om iedereen ervan te

overtuigen dat je smoorverliefd op me bent geworden, of niet?’ Hij draaide
een van haar haarlokken om zijn vingers.

Ze sloeg zijn hand vinnig weg. ‘Dat kun je wel vergeten. Ik ga niet doen
of ik verliefd op je ben. Ik haat alles waar jij voor staat.’

‘Dat komt goed uit, want ik haat ook alles waar jij voor staat. Dat maakt
het allemaal alleen maar leuker, vind je niet?’

‘Leuk?’ riep ze hysterisch uit. ‘Je bent gek!’
‘Valt wel mee,’ weersprak hij. ‘Ik vind mezelf juist heel praktisch. Ik kan

me wel kwaad blijven maken over je plannen om alles kapot te maken waar
ik mijn hele leven voor heb gewerkt, maar ik kan hier ook voordeel uit
trekken door de vrouw met het mooie gezichtje, die rampspoed over mij
wilde afroepen, niet van mijn zijde te laten wijken. Wat je echt denkt en
voelt, moet jij weten. Zolang we met zijn tweeën zijn, leef je je maar uit.
Maar je gaat de hele wereld ervan overtuigen dat je tot over je oren verliefd
op me bent. Want als er ook maar één iemand is die dat niet gelooft, ga ik je
alsnog aangeven, en zal de naam van je zus alsnog door het slijk worden
gehaald. Als je daarentegen mijn plan meespeelt, redden we allebei onze
reputatie en kan Violet blijven zitten waar ze zit, waar dat dan ook moge
zijn.’

Ze ademde nog steeds woest door haar neus. ‘En hoe weet ik dat ik je kan
vertrouwen, dat je de opnames daarna vernietigt?’

‘Dat is een gok die je zult moeten nemen. Maar ik ben een man van mijn
woord. Als jij je aan de afspraken houdt, doe ik dat ook.’ Hij legde een



hand op haar wang en streelde met een vinger over de satijnzachte huid. Hij
voelde haar adem stokken. Toen mepte ze zijn hand weer weg. Hij pakte de
hare vast en legde die tegen zijn borstkas. ‘Doe nou niet alsof je het niet
prettig vindt door mij aangeraakt te worden, matia mou,’ fluisterde hij. ‘We
zijn over alles zo eerlijk geweest tegen elkaar, dus waarom niet hierover?
We oefenen een sterke aantrekkingskracht op elkaar uit. Dat weet jij net zo
goed als ik. We leven de komende maanden samen. Kunnen we daar dan
niet het beste van maken?’

Een oneindig moment lang keek ze hem aan, terwijl de emoties op haar
gezicht elkaar snel opvolgden. Toen hief ze haar hoofd en keek ze hem vol
minachting aan. ‘Je lijdt aan het… eh, Rijkemannensyndroom.’

Hij bracht haar hand naar zijn lippen en kuste haar vingertoppen.
‘O, ja? En wat houdt dat in?’
‘Dat is een syndroom waar alleen stinkend rijke mannen aan lijden.’ Haar

stem klonk verleidelijk hees. ‘De man die aan dit syndroom lijdt, denkt in
zijn arrogantie dat geen enkele vrouw hem kan weerstaan. Jij kunt je niet
eens voorstellen dat er vrouwen bestaan die niet bij de eerste aanblik het
bed in willen duiken met je.’ Ze stond op, maakte rustig haar hand los en
legde die op zijn wang. Ze boog over hem heen, zo dichtbij, dat hun neuzen
elkaar bijna raakten.

Die heerlijke vingers die zijn wang streelden en, Theos, de reactie van
zijn huid daarop en de vonken die dat veroorzaakten in de rest van zijn
lichaam, dat gloeide als een opgestookte kachel…

Ze haalde haar hand door zijn haren. ‘Ik voel me op geen enkele manier
tot je aangetrokken,’ fluisterde ze.

Haar lippen waren zo dichtbij, dat hij maar een fractie naar voren had
hoeven te bewegen om de zijne erop te drukken.

‘Ik heb geen enkele interesse in je. Anders had ik dit niet kunnen doen…’
De volle lippen waar hij al uren over fantaseerde, hoe ze zouden voelen

en hoe ze zouden smaken, streelden de zijne, licht als een zomerbriesje. Hij
sloot zijn ogen en genoot van wat misschien wel het meest erotische
moment van zijn leven was.

Ze drukte haar lippen iets steviger op de zijne, nog steeds verkennend,
zacht en sensueel.

Zijn lendenen, die toch al op scherp stonden, reageerden sterk. Net toen
ze zich wilde terugtrekken, sloeg hij een arm om haar middel en trok hij



haar tegen zich aan.
Ze sloeg een verschrikte kreet toen ze op zijn schoot belandde.
Genadeloos maakte hij misbruik van dat moment om zijn tong in haar

mond te steken, ten prooi aan pure lust. Haar lippen waren zacht als zijde en
pasten perfect op de zijne. Zijn kus en zijn greep steeds intensiverend
proefde hij haar en voelde hij haar lichaam, en de kachel werd tot
roodgloeiend opgestookt.

Ze pakte zijn hoofd met beide handen vast. Haar vingers masseerden zijn
nek, en haar tong leek te versmelten met de zijne.

Hij streelde haar rug en toen haar buik, waarbij haar een zucht ontsnapte,
zo zacht dat hij niet zeker wist of hij het zich had verbeeld. Hij liet zijn
hand omhoogglijden naar haar borst, maar voordat hij nog verder kon gaan,
rukte ze zich plotseling los.

Verdwaasd keek ze hem aan. Verwoed haar hoofd schuddend om tot
zichzelf te komen, wurmde ze zich los en stond op. Met haar blik van hem
afgewend, fatsoeneerde ze haar haren en haar jurk.

Hij slikte en ademde diep in om zijn ontspoorde lichaam tot bedaren te
brengen.

Even was slechts hun gehijg hoorbaar.
Toen ze hem weer aankeek, leek ze zichzelf weer enigszins in de hand te

hebben. Het zou geloofwaardig zijn geweest, als haar stem niet zo schor
had geklonken toen ze weer sprak. ‘Zie je wel? Als ik op je viel, had ik niet
zo makkelijk gewoon weg kunnen lopen.’ Ze keerde hem de rug toe en liep
met opgeheven hoofd en rechte rug naar de openslaande deuren.

Slechts een enkel wankel stapje verraadde dat ze net zo van slag was door
wat er net was gebeurd als hijzelf. ‘De volgende keer loop je niet zo
makkelijk weg, matia mou,’ riep hij haar na.

Zonder om te kijken riep ze terug: ‘Er komt geen volgende keer.’
‘Wat wil je erom verwedden?’
Ze antwoordde niet. Een seconde later was ze zijn huis in verdwenen.



Hoofdstuk 7
 
 
 
Met kleren en al lag Carrie onder de dekens van haar smalle bed. Ze was
klaarwakker. Waarom had ze ook niet meteen een andere kamer geëist? Het
liefst vertrok ze nu onmiddellijk naar een ander deel van het huis. Andreas
ging haar nu toch niet meer ontslaan. Maar ze was veel te bang dat ze hem
zou tegenkomen in de gang.

Ze lag hier al twintig minuten, zich verwoed afvragend wat haar in
vredesnaam had bezield om zo met vuur te spelen. Ze had iets willen
bewijzen, maar dat was behoorlijk uit de hand gelopen. Bij de herinnering
aan zijn mond, zijn aanraking, zijn lichaam tegen het hare, brak het zweet
haar uit. Haar eerste kus. Ze had een titanengevecht moeten voeren tegen
haar lichaam, tegen die overrompelende begeerte.

Gefrustreerd knarste ze met haar tanden. Ze kon zich beter richten op een
manier om onder dit huwelijk uit te komen. Stel je voor, trouwen! Met hem!
Hij had haar in zijn macht, vanwege Violet. Als het alleen om haar eigen
toekomst zou gaan, had ze hem meteen gezegd dat hij de pot op kon. Maar
ze wist dat hij in staat zou zijn de geluidsopname die hij had gemaakt, op
sociale media te plaatsen – en dat dan iedereen zou weten wat haar jongere
zus allemaal had uitgespookt met hem, met James en met drugs. Ze kneep
haar ogen stijf dicht, een paniekaanval onderdrukkend. Die opnames
mochten nooit openbaar worden. Violet was bezig met een lang en
moeizaam herstel. Een terugval zou fataal zijn. Door een kier in de
gordijnen viel een streep zacht licht naar binnen. De zon kwam al op, en
Andreas was nog steeds niet naar bed gegaan. Ze rolde zich op haar zij, met
haar rug naar de deur. Het was zelfs zinloos naar een andere kamer te
verhuizen, dacht ze wanhopig. Tranen stonden in haar ogen. Ze moest hoe
dan ook zes maanden met hem doorbrengen, als een gevangene in zijn huis.
 
Andreas liep de veranda op en ademde de warme zoute zeelucht in. Hij had
te kort geslapen. Het was geen goed idee geweest pas naar bed te gaan toen
de zon al opkwam, maar hij had zichzelf niet vertrouwd in een slaapkamer
die aan die van Carrie grensde. In zijn rusteloze slaap had hij intens



erotische dromen over haar gehad, en toen hij wakker was geworden, had
hij haar kussen nog geproefd.

Haar echte kussen van de avond daarvoor stonden hem ook nog levendig
bij. Glimlachend herinnerde hij zich hoe ze bijna gestruikeld was, toen ze
zo nonchalant mogelijk had geprobeerd naar binnen te lopen. Hij liet zich
niets wijsmaken. Ze wilde hem net zo hevig als hij haar. De heftigheid van
haar kus en het gloeien van haar huid hadden haar verraden. Dacht ze echt
dat ze zes maanden tegen deze aantrekkingskracht zou kunnen vechten? Ze
was er koppig genoeg voor. Als Carrie haar zinnen op iets zette, liet ze zich
door niets en niemand weerhouden. Dat was de afgelopen dagen wel
duidelijk geworden, en het bleek ook uit haar carrière, waarin ze veel grote
onthullingen had gedaan over de misstappen en misdaden van rijke,
machtige mannen.

De gedachte dat Carrie hem schaarde onder de mannen uit zijn wereld die
voor niets terugdeinsden en ongegeneerd misbruik maakten van mensen om
zich heen, stemde hem nog steeds chagrijnig. Hij kende genoeg van dat
soort mannen. Mannen die dachten dat hun rijkdom en positie een vrijbrief
waren om te doen wat ze wilden. En vaak kwamen ze er nog mee weg ook.
Tenzij een vasthoudende journalist als Carrie met gedegen onderzoekswerk
de waarheid aan het licht bracht. Hoe kon ze denken dat hij ook zo was? Hij
haalde een paar keer diep adem om zijn rust te bewaren. Zijn vader had niet
weten om te gaan met zijn woede tegen malafide zakenpartners en was met
ernstige hartklachten in het ziekenhuis terechtgekomen. Andreas had
geleerd zijn woede te kanaliseren, snel te handelen door actie te
ondernemen tegen degene die hem onrecht had aangedaan, en het dan zo
snel mogelijk achter zich te laten.

Ook Carries plannen had hij door snel ingrijpen weten te dwarsbomen. En
nu was het zaak te zorgen dat er geen spoor van verdenking bleef bestaan
over zijn integriteit als zakenman. En wat waren zes maanden nu op een
heel leven? Zoals hij ook tegen Carrie had gezegd, kon hij zijn vrijheid best
nog even langer uitstellen. Ergens verheugde hij zich er wel op. Hij werkte
te hard en kon wel wat ontspanning gebruiken. Hij werd uit zijn gedachten
gehaald toen hij achter zich iemand hoorde. Er werd een blad met mezze op
tafel gezet. Het was al bijna lunchtijd. ‘Heb je Carrie gezien?’ vroeg hij de
keukenbediende. Voordat hij naar beneden ging, had hij op Carries deur



geklopt. Toen er geen antwoord was gekomen, had hij zijn hoofd om de
deur gestoken. De kamer was leeg, het bed keurig opgemaakt.

De man schudde zijn hoofd. ‘Wilt u dat ik haar ga zoeken?’
‘Nee, dat hoeft niet. Laat het me maar weten als je haar ziet.’
Ver kon ze niet zijn. Er was maar één weg van het schiereiland af, en als

ze zijn auto of zijn speedboot had gepakt, had iemand haar wel gezien. Hij
schonk zichzelf koffie in, en terwijl hij yoghurt en meloen in zijn bakje
lepelde, zag hij een eenzame figuur die over het strand in de richting van
het huis liep. Terwijl hij at, hield hij haar nauwlettend in het oog. Hoe
dichterbij ze kwam, hoe helderder de herinnering aan hun kus werd.
‘Goedemorgen, matia mou,’ zei hij toen ze het terras op liep. ‘Heb je al
gegeten?’

Ze schudde het hoofd. Haar ogen gingen schuil achter- de dure
designerzonnebril die hij voor haar had laten kopen. Afgezien van die bril
droeg ze niets wat hij voor haar had aangeschaft. Carrie was, bij bijna dertig
graden, gaan wandelen in het wollen truitje en de grijze broek waarin ze op
het sollicitatiegesprek was verschenen. Ze had haar broekspijpen opgerold
tot boven haar blote voeten.

‘Koffie?’ vroeg hij.
Ze aarzelde, knikte toen en ging zo ver mogelijk bij hem vandaan zitten.

‘Het verbaast me dat je weet hoe je koffie moet inschenken.’
‘Nu mijn dienstmeisje gepromoveerd is tot verloofde, leek het me tijd

weer alles zelf te doen, zoals ik gewend ben. En voor de duidelijkheid: ik
heb nog nooit iemand in dienst gehad die dit soort dingen voor me moest
doen. Ik kan prima voor mezelf zorgen.’ Hij schonk haar koffie in, deed er
een scheutje melk bij en één schepje suiker, en zette het kopje voor haar op
tafel.

‘Dank je wel,’ zei ze met een voorzichtige glimlach. ‘Het verbaast me
nog meer dat je weet hoe ik mijn koffie drink.’

‘Ik zie veel, matia mou, vooral als het jou betreft.’
Ze sloeg haar blik op naar de hemel en draaide haar haren in een knot,

maar kennelijk had ze niets om die mee vast te zetten.
‘Heb je het warm?’ vroeg hij spottend. ‘Misschien moet je iets luchtigers

aantrekken.’
Ze vouwde haar handen om haar koffiekop. ‘Nu ik niet meer je

dienstmeisje ben, kan ik aantrekken wat ik prettig vind. En ik vind het niet



prettig kleren te dragen waar ik bijna bloot in ben.’
‘Ben je bang dat ik me niet kan beheersen?’
‘Dat heb ik niet gezegd,’ zei ze ongemakkelijk.
‘Ik heb mijn handen anders goed thuis weten te houden, de afgelopen

dagen, ondanks die niemendalletjes. Vergeet niet dat jij het was die mij
kuste, matia mou. Heb je misschien zelf een harnas nodig, omdat je bang
bent dat je mij niet kunt weerstaan?’

Ze hield zich in. ‘Ik heb je juist laten zien dat je me helemaal niets doet.’
‘Dat heb ik gevoeld, ja’ zei hij sarcastisch.
‘Ik kon toch gewoon weglopen?’
Hij smeerde jam op een vers broodje. ‘Dat bewijst hooguit dat je hebt

leren lopen. Om elk misverstand te voorkomen: ik heb er geen enkel
bezwaar tegen om als jouw proefkonijn te dienen, mocht je nog eens willen
bewijzen dat ik je koud laat. Wanneer je maar wilt, al is het midden in de
nacht.’ Hij nam een hap uit zijn broodje.

Ze probeerde het trillen van haar handen te onderdrukken, evenals haar
levendige herinneringen aan zijn armen om haar heen en zijn hongerige
mond op de hare. Ze had slechts drie uur geslapen, en die uren waren
gevuld geweest met dromen die nog na hadden gezinderd in haar lichaam
toen ze wakker was geworden. Ze was uit bed gesprongen, had haar eigen
kleren uit de onderste lade opgediept en was het huis uit gevlucht, naar het
strand. Al die herinneringen en gevoelens had ze van zich af willen
schudden. Maar het bleek tevergeefs. Eén blik van hem was genoeg
geweest om haar weer dat weeë gevoel vanbinnen te geven. Daar had een
strandwandeling niets aan kunnen veranderen. En al zou ze zich van top tot
teen met kleding hebben bedekt, onder die blik van hem zou ze zich altijd
naakt voelen. En hij scheen dat te weten. ‘Ik hoef jou helemaal niets te
bewijzen.’

Hij at smakelijk verder. ‘Je hebt zes maanden de tijd om jezelf daarvan te
overtuigen. Maar kom, eet wat. We moeten zo weg.’

‘Waar gaan we heen?’
‘Terug naar Londen.’
Gelukkig. In Londen zou het allemaal een stuk makkelijker zijn, zonder

die stralend blauwe luchten en wuivende palmbomen. Londen was bekend
terrein. In Londen voelde ze zich thuis. Ze probeerde haar opluchting te
verbergen. ‘En je vakantie dan?’



‘We moeten het een en ander regelen, matia mou. Een bruiloft onder
andere.’

‘Maar je zei toch dat we pas volgende week onze verloving zouden
aankondigen?’

‘Ja, maar we moeten alvast voorbereidingen treffen. En jij moet je
collega’s gaan vertellen dat de tip die je over mij had gekregen, nergens op
gebaseerd blijkt te zijn, dat je overtuigd bent van mijn onschuld en
smoorverliefd op me geworden bent.’

Ze snoof minachtend.
Hij lachte. ‘Het zal voor een groot actrice als jij toch geen probleem zijn

te doen alsof je de liefde van je leven hebt gevonden.’ Hij stond op en rekte
zich uit. ‘Ik ga nog even zwemmen voor we vertrekken. Kan ik je verleiden
die verschrikkelijk warme kleren uit te trekken en mee te gaan?’

Weer snoof ze, en zwijgend schudde ze haar hoofd.
Schouderophalend trok hij zijn T-shirt over zijn hoofd.
De stralende zon accentueerde zijn gespierde naakte bovenlichaam. Ze

slikte iets weg en probeerde niet te laten merken dat de begeerte opnieuw in
haar opvlamde.

Hij keek haar geamuseerd aan. ‘Weet je zeker dat ik je niet kan
verleiden?’

‘Heel zeker.’ Maar het klonk minder overtuigd dan ze had gehoopt.
Hij boog zich naar haar toe en fluisterde: ‘Je mond zegt één ding, matia

mou, maar je ogen zeggen iets anders. En ik weet wel welke daarvan ik
moet geloven.’ Daarop draaide hij zich om en liep hij naar het zwembad.

‘Je hebt net gegeten, dus zorg dat je geen kramp krijgt,’ riep ze hem na.
‘Ik moet er toch niet aan denken dat je verdrinkt, zo kort voor onze
bruiloft.’

Zonder zijn pas in te houden keek hij om, gaf haar een vette knipoog en
antwoordde: ‘In dat geval zou je me mond-op-mondbeademing moeten
geven. Ik kan me een ergere manier bedenken om te sterven.’

Ze legde een hand op haar hevig bonzende hart. Zodra hij uit het zicht
was verdwenen, sloot ze haar ogen en ademde ze diep in en uit. Het zou
vast allemaal veel makkelijker worden als ze weer in de haar bekende
omgeving was. Ingewikkelder dan dit, kon in elk geval niet.



Hoofdstuk 8
 
 
 
De elegante jonge vrouw kwam door de draaideur naar buiten, gevolgd
door een oudere dame. Ze waren druk in gesprek. De oudere vrouw was de
eerste die de man opmerkte die tegen een zwarte Bentley geleund naar hen
keek. Ze stootte de jongere vrouw aan. De man stak zijn hand op ter
begroeting.

Carries ogen vonden de zijne.
Zelfs vanaf deze afstand zag Andreas de blos die op haar wangen

verscheen toen ze hem teruggroette.
Snel stopte ze een haarlok in de ingenieuze knot op haar hoofd, en ze

schikte iets aan haar lange crèmekleurige mantel. Toen zei ze iets tegen haar
collega en liep vervolgens nonchalant naar hem toe. ‘Wat een leuke
verrassing,’ zei ze, hard genoeg zodat al haar collega’s, op weg naar het
metrostation, het zouden horen.

Goed gespeeld, die verraste toon. Andreas stond al een minuut of twintig
te wachten, en hij had heel wat aandacht gekregen van de mensen die uit het
gebouw van de Daily Times kwamen. Hij glimlachte en dronk gulzig de
aanblik van het gezicht, dat die dag geen moment uit zijn gedachten was
geweest. De haarlok was weer losgesprongen en toen ze voor hem stond,
streelde hij die zacht weer achter haar oor. De blos op haar wangen werd
nog een tint dieper. ‘Ik heb de hele dag aan je gedacht,’ fluisterde hij in haar
oor. Hij genoot ervan dat haar pupillen daarop zichtbaar reageerden en
groter werden. Ook die nacht had hij weer van haar gedroomd. Vanaf het
moment waarop hij wakker was geworden, had hij aan haar gedacht. Tegen
lunchtijd had hij om de twee minuten op zijn horloge zitten kijken,
ongeduldig wachtend tot het tijd was om haar van haar werk op te halen,
zoals afgesproken.

Hij hield zichzelf voor dat zijn ongedurigheid te verklaren was door de
haast die hij had om hun neprelatie openbaar te maken. Carrie was
natuurlijk een begeerlijke vrouw, maar de toekomst van zijn bedrijf
veiligstellen, was nog veel begeerlijker. Met luidere stem, zodat eventuele



voorbijgangers hem zouden horen, vervolgde hij: ‘Ik overval je wel een
beetje, maar ik hoopte dat ik je vanavond mee uit eten mag nemen.’

‘Daar overval je me inderdaad nogal mee… Maar dat lijkt me heel leuk.’
‘Fantastisch. Kan ik je een lift naar huis geven?’
‘Nou, als het voor jou niet te ver om is.’
‘Dat maakt helemaal niet uit.’ Met een grijns opende hij het achterportier,

liet haar instappen en ging zelf naast haar zitten.
Ze zaten nog niet goed en wel, of haar hele houding veranderde.
Carrie ging zo ver mogelijk bij hem vandaan zitten, met haar knieën

preuts bij elkaar en haar handen ineengevouwen in haar schoot. Terwijl de
chauffeur door het drukke verkeer laveerde, zei ze afgemeten: ‘Dat viel vast
niet mee, om me eens iets beleefd te vragen in plaats van me te
commanderen.’

‘Ja, wat een nachtmerrie,’ antwoordde hij sarcastisch, en hij kneep zijn
ogen een moment toe. ‘Hoe ging het vandaag?’

Ze liet haar hoofd tegen de leren hoofdsteun rusten en sloot haar ogen.
‘We hebben een bespreking gehad over jou. Ik heb ze verteld dat mijn
tipgever ernaast zat, en dat die persoon niet reageert op mijn telefoontjes en
e-mails.’

‘Vonden ze dat overtuigend?’
‘Ze denken dat mijn bron me probeert te ontlopen. Ik laat het een paar

dagen betijen. Dan zeg ik dat ik hem eindelijk te pakken heb gekregen en
dat hij heeft toegegeven dat hij alles verzonnen heeft, omdat hij daarmee
tipgeld kon verdienen.’

‘En denk je dat ze dat overtuigend vinden?’ Hij observeerde haar reactie
nauwlettend, op zoek naar signalen dat ze hem niet de waarheid vertelde.

‘Het is niet ongebruikelijk dat we mensen betalen voor een tip die leidt tot
een groot artikel. Maar meestal vertellen mensen ons dingen omdat ze het
juiste willen doen. We zijn geen roddelblad.’

‘Denk je dat ze jouw bron zelf willen spreken?’
‘Nee, een bron is bij ons heilig. Zonder diens toestemming vertellen we

nooit wie het is, zelfs niet aan elkaar.’ Ze rolde met haar hoofd om haar nek
los te maken. Haar collega’s hadden haar verhaal ogenschijnlijk voor
waarheid aangenomen, maar haar schuldgevoel had zich vertaald in
verkrampte spieren. Ze schaamde zich voor alle leugens die ze de afgelopen
weken aan haar collega’s had opgedist. Eerst ging dat om haar eigen



plannetje, en nu betrof het haar deelname aan dat waanzinnige plan van
Andreas.

‘Hoe heb je het feit verklaard dat ik achter je ware identiteit ben
gekomen?’ vroeg hij.

Ze kon wel gillen. De hele dag had ze over hem gesproken. ’s Ochtends
was hij urenlang het onderwerp van de besprekingen geweest, en ’s
middags had ze de ene na de andere vraag van vrouwelijke collega’s
moeten beantwoorden. Hoe Andreas was als persoon en of hij echt zo knap
was als hij eruitzag op de foto’s… En bij elke vraag had ze moeten blozen.
Zeker de helft van haar collega’s was er nú al van overtuigd dat ze verliefd
op hem was geworden, zonder dat ze ook maar één woord had hoeven te
zeggen. Andreas zou dat geweldig vinden als ze hem dat vertelde. Wat ze
natuurlijk niet ging doen! Op zakelijke toon zei ze: ‘Ik heb ze verteld dat je
officemanager erachter is gekomen dat mijn referenties niet klopten – dat
was tenminste níét gelogen – en dat ik toen inmiddels al van je onschuld
overtuigd was. Precies zoals we hadden afgesproken.’ Ze voelde hoe hij
ontspande.

Hij leunde achterover en keek haar van opzij aan.
Stoïcijns bleef ze voor zich kijken.
‘Je vindt het niet leuk om tegen je collega’s te liegen, hè?’
Hoe wist hij toch steeds wat er in haar omging? Hij kende haar

nauwelijks.
Ze slikte. ‘Ik vind het verschrikkelijk,’ mompelde ze. ‘Liegen tijdens een

undercoveropdracht is wat anders. Dan weet ik dat ik het doe om de
waarheid boven tafel te krijgen over corruptie en illegale praktijken. Maar
dit is anders.’ Ze keek hem nu aan. ‘Je weet dat ik dit alleen maar doe om
Violet te beschermen, hè? Als het alleen om mijn eigen toekomst ging, liet
ik me door jou gerust voor de wolven gooien.’

Hij streelde bijna nonchalant met zijn duim over haar wang, maar zijn
blik stond intens. ‘Ze heeft het getroffen met zoveel toewijding.’

Ze wilde zijn hand venijnig wegslaan, maar in plaats daarvan pakte ze die
stevig vast. ‘Moet dit echt, dit gedoe met dat trouwen?’ vroeg ze impulsief.
‘Mijn collega’s weten nu dat ik een fout heb gemaakt. Ik heb ze weten te
overtuigen dat het geen zin heeft verder onderzoek naar je te doen.’ Zijn
lichte bruine ogen hielden de hare in hun greep voor een oneindig lang
lijkend moment.



Toen sprak hij zeer weloverwogen: ‘Het duurt jaren om een sterke
reputatie op te bouwen, maar die kan in één keer teniet worden gedaan door
een onzorgvuldige uitspraak. Weet je wat er met het bedrijf van mijn ouders
is gebeurd?’

Ze schudde haar hoofd.
‘Ze hadden een watertaxibedrijf.’
Zijn gezicht was zo dichtbij, dat ze zijn warme adem op haar huid voelde.

Voorzichtig liet ze zijn hand los, maar zijn ogen hielden haar gevangen. Ze
voelde zich als gehypnotiseerd. Ze moest echt goed oppassen met hem.

‘Ze boden tochtjes aan tussen de eilanden, voor toeristen en de lokale
bevolking. En ze hadden een aantal grotere boten die gecharterd konden
worden door reisorganisaties. Ze hielden van hun bedrijf en konden er goed
van leven. Maar in het jaar dat ik ging afstuderen, kwam er een
concurrerend bedrijf bij. Dat waren echte honden. Ze saboteerden de vloot
van mijn ouders. Een van de charterboten zonk. Het was nog een wonder
dat daarbij niemand is omgekomen. En toen begon het gerucht de ronde te
doen dat mijn ouders pedofielen in dienst hadden en daarvan op de hoogte
waren. Je kunt je misschien voorstellen dat dit als een bom insloeg op een
eiland waar zoveel gezinnen met vakantie gingen. Mensen maakten geen
gebruik meer van hun watertaxi’s, en de reisorganisaties annuleerden hun
contracten. Binnen enkele maanden was het bedrijf dat ze samen hadden
opgebouwd, failliet.’

Ze huiverde. ‘Wat afschuwelijk! Wat hebben je ouders toen gedaan?’
Hij wendde zijn blik af. ‘Ze deden alles wat ze konden, maar ze hadden

geen financiële reserves. Al hun spaargeld was in mijn studie gaan zitten.
Daar wist ik niets van. Ik dacht dat ze het zich konden veroorloven, anders
had ik wel een baantje gezocht.’ Hij viel stil. Toen ging hij rechtop zitten.
‘Nou ja, het is allemaal verleden tijd. Ik kan er nu niets meer aan
veranderen. Het was mijn laatste jaar, en ik had het te druk met studeren en
feesten om naar huis te vliegen. Ik wist dus van niks. Ze hadden mijn zus
laten beloven dat ze me niets zou vertellen, en ook als ik belde, zeiden ze er
niets over. Ik hoorde alles pas toen ik was afgestudeerd, en toen was het al
veel te laat.’

‘Had je dan iets kunnen doen, als je het geweten had?’
Hij slikte. ‘Misschien had ik hun concurrent kunnen afschrikken. Hoe dan

ook, toen ik het eenmaal wist, heb ik hen zo veel mogelijk bijgestaan. Ik



heb keihard gewerkt om hun advocaat te kunnen betalen. De zaak duurde
vier jaar, maar uiteindelijk is hun concurrent veroordeeld tot een
gevangenisstraf.’

‘Mooi zo!’ riep ze uit.
Hij keek haar weer aan, met een flauwe glimlach om zijn mond. ‘Je kunt

echt niet tegen onrecht, hè?’
‘Het verbaast me dat ik dit allemaal niet wist,’ zei ze, en ze vervolgde met

een verontschuldigend lachje: ‘Ik dacht dat ik alles wat er over jou te weten
was, wel had uitgeplozen.’

‘Buiten Griekenland is dit nauwelijks in de pers geweest. En mijn naam is
daar nooit mee in verband gebracht, omdat ik toen nog niet bekend was.’

‘Hoe gaat het nu met je ouders?’
‘Wel goed, gelukkig, maar het heeft ze een hele tijd gekost om er weer

bovenop te komen. Niet alleen financieel, maar ook sociaal. Iedereen begon
hen te mijden. Met de rechtszaak wilden ze vooral hun reputatie herstellen.
Het was bijzonder pijnlijk voor hen dat mensen gewoon maar alles
geloofden wat er over hen gezegd werd. Mijn moeder heeft twee keer
kanker gehad, en mijn vader moest vier bypasses hebben. Toen ze Tanya
verloren, deed dat ze bijna alsnog de das om.’

‘Dat spijt me echt.’ Ze voelde de pijn die dit echtpaar dat ze nooit had
ontmoet, gevoeld moest hebben. En die van Andreas, die zijn zuster had
verloren. Ze had haar eigen moeder jaren geleden verloren en wist hoe dat
voelde. En dat dit nog steeds pijn kon doen, op onverwachte momenten. Dat
moest voor Andreas ook zo zijn.

Hij pakte haar hand en bracht die naar zijn lippen.
Deze keer trok ze haar hand niet terug.
‘Dus je ziet, er is niet veel nodig om een reputatie te verliezen,’ zei hij

somber. ‘Ik wil geen enkel risico nemen en denken dat het vanzelf wel zal
overwaaien. Zelfs een vaag gerucht over malafide praktijken is al genoeg
om ernstige schade aan te richten. De veiligste manier om dit gerucht
grondig te ontzenuwen, is als ik trouw met de vrouw die het verspreid
heeft.’

Haar hand tintelde, en bijna gaf ze toe aan haar verlangen zijn gezicht aan
te raken, en vervolgens al die prachtige, mannelijke spieren te verkennen.

‘We zijn er.’
Ze schrok op uit haar fantasie. ‘Wat?’



‘We zijn er. Voor jouw deur. Nodig je me uit mee naar binnen te gaan?’
Gehaast trok ze haar hand los en greep de hendel van het portier vast. Ze

had ineens dringend behoefte aan frisse lucht. Het portier werd vanbuiten
geopend door de chauffeur, en ze wist niet hoe snel ze moest uitstappen.
Opgelucht hief ze haar gezicht op naar de motregen die haar huid
verkoelde.

‘Carrie?’
Ze zoog haar longen vol met frisse lucht en keek hem toen aan. ‘Ja?’ Er

stonden pretlichtjes in zijn ogen, alsof hij heel goed wist waar ze het zo
warm van had gekregen. Het was eigenlijk wel zeker dat hij dat wist. Hij
leek haar te kunnen lezen als een open boek.

‘Morgen gaan we de afspraken voor onze bruiloft definitief vastleggen.’
Ze haalde haar schouders op. Ze hoopte dat haar nonchalance overtuigend

was, want dat was verre van wat ze voelde.
‘En je moet vrij vragen van je werk.’
‘Ja, ik kan moeilijk met je trouwen op een dag dat ik moet werken.’
Hij grijnsde. ‘Ik bedoelde voor de bruiloft van mijn neef. Daarvoor gaan

we naar Agon, een eiland vlak bij Kreta. We vliegen daar het komend
weekend heen.’

‘Maar de bruiloft is pas het weekend daarna.’
‘We gaan de hele week op het eiland doorbrengen. Ik ben die Engelse

regen alweer helemaal zat.’
‘Ik kan niet op zo’n korte termijn een hele week vakantie opnemen.’ Ze

had gedacht dat ze de weken voor hun huwelijk in Londen zouden
doorbrengen, op veilig terrein. Hoewel ze achter in zijn auto al niet veilig
was… En zelfs de Engelse motregen had helemaal niets aan Andreas’
aantrekkelijkheid veranderd.

‘Zeg maar dat ik ermee ingestemd heb je een exclusief interview te
geven.’

Zijn blik was staalhard. De boodschap was duidelijk: je hebt maar te doen
wat ik je zeg. Hij wist dat ze geen kant op kon. ‘Mij best. Maar dan zul je
me dat exclusieve interview ook echt moeten geven.’

Daar scheen hij nog meer van op te vrolijken. ‘O, je moest eens weten
wat voor exclusieve dingen ik je allemaal kan geven, matia mou. Een
interview is nog maar het begin.’



Zijn blik werd omfloerst, en de suggestieve woorden hingen bijna tastbaar
tussen hen in. Met hoogrode konen zei ze: ‘Ik zal het voorleggen.’

Hij glimlachte tevreden. ‘Ik haal je over twee uur op.’
‘Waarvoor?’
‘Ik ging je mee uit eten nemen, weet je nog?’ Hij glimlachte plagerig.

‘Tenzij je thuis voor me wilt koken?’
‘Schrijf dat maar op je buik. Ik doe nooit meer iets voor je.’
Hij schudde bestraffend zijn hoofd. ‘Typisch toch, je mond zegt steeds het

ene, maar je ogen en je lichaamstaal vertellen me iets heel anders.’
Het was een waar genoegen het portier in zijn gezicht dicht te gooien.

Toen ze eenmaal in haar huis was en de deur voor de zekerheid op slot had
gedraaid, stond ze nog een poosje na te hijgen. Veilig, hier op vertrouwd
terrein? Het maakte allemaal geen bal uit.
 
Hoewel Carrie al tien minuten stond te wachten, sprong ze van schrik op
toen er op de deur werd geklopt. Ze wierp een laatste blik in de spiegel,
schikte iets aan haar haren en liep toen de trap af. Nadat ze haar schoenen
had aangetrokken die beneden klaar hadden gestaan, opende ze de
voordeur, met haar jas over haar arm.

Andreas stond op de drempel, gekleed in een strak gesneden blauw pak
met een wit shirt eronder, waarvan de bovenste knoopjes openstonden. Hij
had een brede grijns op zijn gezicht. ‘Goedemorgen, matia mou. Je ziet er
zoals altijd weer fantastisch uit.’

Ze rolde met haar ogen. ‘Bespaar je de moeite. Niemand kan je horen.’
Ze waren de afgelopen vijf dagen elke avond samen uit eten geweest,

steeds naar restaurants waar de paparazzi graag rondhingen. Omdat die wel
wisten dat Andreas zijn privéleven altijd uitermate goed afschermde, moest
het voor hen een welkome verrassing zijn geweest. Al haar inspanning van
de afgelopen jaren om met haar gezicht uit de kranten te blijven, zoals alle
undercoverjournalisten deden, was voor niets geweest. Ze had niet verwacht
dat het feit dat de Griekse miljardair Andreas Samaras uitging met de
gerespecteerde journaliste Carrie Rivers zoveel opwinding zou
veroorzaken. Haar naam zou voor eeuwig met die van hem in verband
worden gebracht.

‘Ik kan het niet helpen, het is nu eenmaal de waarheid. Je ziet er echt
fantastisch uit.’



De heftige reactie in haar lichaam begon bijna vertrouwd te voelen. Als
ze samen uit eten gingen, keek hij haar steevast met diezelfde blik diep in
haar ogen, terwijl hij honderduit vroeg over haar werk en haar interesses.
Ze was verbaasd hoe ontspannen het allemaal ging. Ze had verwacht dat ze
zich hoogst ongemakkelijk zouden voelen, maar Andreas had zich ontpopt
als een volleerde tafelheer, speels en vol humor. Regelmatig was ze in de
lach geschoten, zonder dat te hoeven spelen voor de paparazzi met hun
fototoestellen. Van tijd tot tijd was ze zelfs vergeten waarom ze daar waren
geweest, en dat ze een hekel aan hem had gehad. Dan kostte het haar moeite
in hem de man te zien die ze de afgelopen drie jaar op haar netvlies had
gehad, de man wiens leven ze koste wat kost had willen verwoesten. De
chemie tussen hen was echter verraderlijk. Ze weigerde nog steeds wijn te
drinken. Zijn aanwezigheid steeg haar al genoeg naar het hoofd. Ze moest
alert blijven.

‘Heb je geen koffer bij je?’ vroeg hij.
Ze knipperde verward met haar ogen en stotterde: ‘O. Jawel. Die staat in

de keuken. Wacht, ik –’
‘Ik haal hem wel even,’ onderbrak hij haar met een knipoog.
Voor ze het wist, was hij de trap in haar huis opgerend.
‘Ik heb trouwens een paar papieren bij me die je nog even moet lezen

voor we vertrekken.’
Ze lachte hulpeloos. Het was haar tot nu toe steeds gelukt hem buiten de

deur te houden. Haar huis was haar heilig, de enige plek waar ze zich veilig
voelde te midden van alle turbulentie en verwarrende emoties. Ze zuchtte
berustend. Eigenlijk mocht het een wonder heten dat ze hem tot nu had
weten af te wimpelen. Andreas was als een stoomwals, als hij ergens zijn
zinnen op had gezet. Ze liep achter hem aan de trap op, een vleug van zijn
mannelijke parfum opvangend. Even vloog de paniek haar weer aan. Hoe
zou ze voortaan ooit nog haar huis binnen kunnen komen zonder aan hem te
denken? Doe niet zo melodramatisch, sprak ze zichzelf bestraffend toe.

‘Mooi hier,’ merkte hij op in de keuken met het hoge plafond. ‘Veel
groter dan je aan de buitenkant zou denken. En een prima locatie. Het heeft
zeker een lieve duit gekost?’

‘Ik denk het wel. Het kost al een fortuin aan onderhoud en
verwarmingskosten.’ Het huis keek aan de voorkant uit op Hyde Park, maar
de exclusiviteit van de locatie had haar als kind natuurlijk niet veel gezegd.



Wat ze zich herinnerde, waren de zonnige dagen, waarop ze met hun
moeder gingen picknicken onder een boom en zij Violet leerde een radslag
en een handstand te doen. Haastig drukte ze die bitterzoete herinnering weg.
Enkele dagen geleden had ze Violet nog gesproken aan de telefoon. Het was
weer een moeizaam gesprek geweest, maar deze keer lag dat niet alleen aan
Violet. Want ze had haar zus niet de vraag durven stellen die ze eigenlijk
had moeten stellen: was het een leugen geweest dat Andreas haar erin
geluisd had? Carrie had die vraag niet durven stellen omdat ze bang was
geweest voor het antwoord. Ze was bang dat ze Violet niet meer zou
geloven als die het zou ontkennen. ‘Ik woon hier al sinds mijn vierde,’
verklaarde ze, de onrust over haar zus wegdrukkend. ‘Mijn stiefvader heeft
het gekocht toen hij met mijn moeder trouwde. Toen ze gingen scheiden,
kreeg zij het.’ En daarna hadden Carrie en Violet het geërfd. ‘Wat voor
papieren moest ik doornemen?’

Hij haalde een dikke envelop uit zijn binnenzak. ‘Het concept van onze
huwelijkse voorwaarden.’

‘Huwelijkse voorwaarden.’ Ze viel even stil en knikte toen. ‘O, natuurlijk.
Je wilt jezelf beschermen.’

‘Geen enkele man in mijn positie zal zijn zakelijke belangen uit het oog
verliezen, maar je zult zien dat ik ruimhartig voorzien heb in enkele
bepalingen die gunstig zijn voor jou.’

‘Als er ook maar iets anders in staat dan dat we geen van beiden iets van
de ander krijgen, ga ik het niet lezen. Ik wil je geld niet.’

Hij staarde naar haar mooie gezichtje. Had er ooitiemand bestaan die nog
koppiger was geweest dan zij? Hij dacht aan de designersoutfit, ter waarde
van duizenden Britse ponden, die ze op de Seychellen had achtergelaten
voor de jongste dochter van Sheryl. Dat wist hij alleen maar, omdat Sheryl
nerveus bij hem was komen checken of hij het daar wel mee eens was
geweest. Het had hem eigenlijk niet echt verbaasd, aangezien Carrie die
laatste dag stug in haar eigen kleren was blijven rondlopen. En toch kwetste
het hem, net zo goed als het hem nu kwetste dat ze de envelop niet eens
wilde aanpakken. Ze ging nog liever dood aan oververhitting, dan iets te
dragen wat hij voor haar gekocht had. En ze ging nog liever dood van de
kou omdat ze haar gasrekening niet kon betalen, dan geld van hem aan te
nemen waarvan ze de rest van haar leven comfortabel zou kunnen leven. Ze
dacht nog steeds dat hij corrupt was. En hij had nog wel gedacht dat ze



vooruitgang hadden geboekt. ‘Carrie,’ zei hij zo neutraal mogelijk, hoewel
hij het liefst had gesnauwd. ‘Ik geef je slechts wat een rechter je zou geven
als we zouden gaan scheiden.’

‘Ik wil je geld niet. Ik verdien mijn eigen geld.’
Hij schudde het hoofd. ‘Jij bent niet te geloven.’
‘Hoezo? Omdat ik niet aan je spelletjes wil meedoen? Ik trouw alleen

maar met je om mijn zus te beschermen. Ik wil geen geld van je. Ik wil
helemaal niets van je, tenzij je een tijdmachine voor me kunt kopen,
waarmee we de komende zes maanden in sneltreinvaart achter ons kunnen
laten.’

Hij hield de envelop op armlengte voor zich. ‘Weet je zeker dat je een
klein fortuin wilt afwijzen?’

‘Ja,’ zei ze zonder enige aarzeling.
‘Oké, dan laat ik een nieuwe versie opstellen waarin staat dat jij niets

krijgt.’ Hij scheurde de envelop doormidden en liet de stukken op de grond
vallen. Toen stapte hij eroverheen en pakte hij de grote ouderwetse koffer
op die naast de keukentafel stond. ‘Dat is dan geregeld. We kunnen gaan.
Misschien dat je in de zon wat kunt ontspannen. Hoewel ik daar een hard
hoofd in heb.’



Hoofdstuk 9
 
 
 
Carrie opende de openslaande deuren naar het terras van de luxueuze
authentieke Griekse villa, waarin ze sinds hun aankomst verbleef en keek
uit over de prachtige tuin. De fruitbomen stonden in bloei, en het rook naar
lente. Ze ademde de bedwelmende geur diep in om haar geprikkelde
zenuwen tot rust te brengen. Heteiland was betoverend, met zijn bergen en
staalblauwe luchten. Daar hield de gelijkenis met de Seychellen echter op.
Het schiereiland van Andreas lag geïsoleerd, en er was kilometers in de
omtrek geen ander huis te bekennen. Op Agon stonden overal spierwitte
huizen, en de sfeer was ook heel anders: levendiger en welvarend.

De villa waarin ze verbleef, zou niet hebben misstaan als verblijf van een
vorst. Als ze hier voor haar plezier was geweest, had ze zich geen
aangenamer omgeving kunnen voorstellen. Ze vroeg zich af of de hele villa
alleen voor haar was. Sinds ze hier was afgezet, had ze Andreas niet meer
gezien. Hij had slechts gezegd dat hij haar tegen zeven uur zou komen
halen om te gaan eten. Behalve dat, had hij sinds hun vertrek uit Londen die
ochtend amper tien woorden met haar gewisseld.

Een huishoudster had haar naar haar slaapkamer gebracht, die
adembenemend was. Heel wat anders dan het hok waar ze op de Seychellen
in was weggestopt. Na een rondleiding door het huis had ze het
rechtstreekse telefoonnummer gekregen van het personeelsverblijf, waar
een klein legertje mensen woonde aan wie ze dag en nacht alles kon vragen
wat ze nodig had. Ze was nu al drie uur alleen, en de tijd kroop tergend
langzaam voorbij. Ze had ondertussen een bad genomen in de enorme
badkuip en vervolgens een leuk perzikkleurig topje aangetrokken met blote
schouders, en een bijpassende klokrok tot net over haar knieën. Het was een
jurkje dat ze zelf van thuis had meegebracht. Het leek wel wat op de jurkjes
die Andreas voor haar had laten kopen, maar minder bloot, en de stof was
lang niet zo heerlijk zacht.

En nu liep ze wat te ijsberen door de verschillende kamers, om de paar
minuten een blik op haar horloge werpend. Eindelijk was het bijna zeven
uur. Nerveus beet ze op haar onderlip. Deze zenuwen waren van een andere



orde dan die welke ze eerder in Londen had ervaren, als hij haar ’s avonds
had opgehaald voor het diner. Ze had hem kwaad gemaakt, en in plaats van
tevreden voelde ze zich daar nu vooral angstig over. De afgelopen weken
waren zo ontspannen geweest dat ze vergeten was hoe het voelde als zijn
woede zich tegen je keerde. Op die avond op de Seychellen, toen duidelijk
was geworden waar ze op uit was geweest, was hij ook woest geweest,
maar dat was anders geweest. Toen was zij zelf zo furieus geweest dat het
haar niet had geraakt. Maar in Londen was Andreas de hele tijd charmant
en voorkomend geweest. Ze had hem kennelijk erg gekwetst met haar
weigering de envelop open te maken, hoewel ze niet echt begreep waarom.
Het idee dat zij de machtige Andreas kon kwetsen, was te belachelijk voor
woorden.

Achter haar klonken voetstappen en toen ze zich omdraaide, stond hij
daar, met een enorme bos rode rozen in zijn armen.

Hun blikken ontmoetten elkaar.
Haar hart sprong op en ze moest naar adem happen. Er stonden geen

pretlichtjes in zijn ogen en hij keek haar niet plagerig aan, zelfs niet kwaad.
Zijn blik was open en liet niets te raden over. Haar hart ging over in een
wilde galop. Hij had andere kleren aangetrokken, een donkergrijze pantalon
met een zwart shirt. Hij zag er slordiger uit dan ze van hem gewend was,
met zijn haar in de war en een beginnend stoppelbaardje op zijn kaken.

Hij stak haar het boeket toe. ‘Vrede?’
Aarzelend nam ze de bloemen aan. ‘Dank je wel,’ fluisterde ze. Ze had

nog nooit eerder bloemen gekregen. Zonder haar blik van hem af te wenden
verborg ze haar neus in het heerlijk geurende boeket.

‘Je ziet er mooi uit,’ zei hij eenvoudig.
Haar hart ging nu zo tekeer, dat ze het gevoel had dat het uit haar lichaam

zou springen. Ze probeerde te glimlachen, maar het lukte niet. ‘Ik ga deze
even in een vaas zetten.’ Gehaast liep ze langs hem de kamer uit naar de
ruime keuken aan de andere kant van de villa.

Hij volgde haar. ‘Ben je al een beetje gesetteld?’
‘Ja hoor, dank je.’ Sinds het gesprek op zijn kantoor had ze zich niet meer

zo slecht op haar gemak gevoeld in zijn nabijheid. Destijds was ze bang
geweest dat hij haar door zou hebben. Nu kwam haar angst uit iets heel
anders voort. ‘Heb je een goede middag gehad?’

‘Het was heel productief.’



‘O?’ In de grote woonkeuken aangekomen legde ze de bloemen op tafel.
Ze begon onmiddellijk allerlei kastjes open te trekken, ogenschijnlijk op
zoek naar een vaas, maar vooral om zich een houding te geven en haar
ingewikkelde gevoelens te negeren.

‘Ik had een bespreking.’ Hij pakte een kristallen vaas uit een kastje boven
het aanrecht en vroeg: ‘Zoek je dit?’

Met een dankbare glimlach pakte ze de vaas aan, om die bijna uit haar
handen te laten vallen toen hun vingers elkaar raakten. Het was alsof ze een
elektrische schok kreeg. Snel keerde ze hem de rug toe. Gewoon blijven
ademhalen. Ze vulde de vaas met water. Blijven ademhalen. Ze trok een
lade open om de schaar te pakken die ze eerder had gebruikt toen ze koffie
wilde zetten en knipte het cellofaan open. Ze voelde zijn blik in haar rug
branden. Toen ze een roos oppakte om die bij te knippen, voelde ze
plotseling een warme hand op haar onderrug, terwijl hij met zijn andere
hand haar pols vastpakte. Ze stond als aan de grond genageld. Ze kon niet
bewegen. Ze kon geen adem halen.

Hij voelde haar hartslag woest kloppen in haar pols. Theos, hij verlangde
zo hevig naar haar, dat het pijn deed in zijn hele lichaam. Hij was woedend
geweest omdat ze hem nog steeds niet vertrouwde, en toen ze haar hier
hadden afgezet, was hij eigenlijk van plan geweest in een hotel in te
checken. Maar toen hij na afloop van zijn bespreking buiten kwam, reed er
net een open sportwagen langs, met achter het stuur een vrouw met
kastanjebruin haar. Net als Carrie. Hij had het gevoel gehad dat zijn hart
openging. Wat maakte het uit hoe Carrie over hem dacht, had hij zich
afgevraagd. Ze zou toch maar kort deel van zijn leven uitmaken. Het enige
wat telde, was dat de geruchten de kop werden ingedrukt. En terwijl hij dit
allemaal had bedacht, had hij ineens bij een bloemist gestaan om de
grootste bos rozen te bestellen die ze hadden gehad. Hij, die nog nooit
bloemen had gekocht voor een vrouw. De blik in Carries ogen toen hij was
binnengekomen met die rozen, had zijn laatste restje kwaadheid verdreven.
Die blik was van een kwetsbaarheid geweest die hij niet eerder had gezien
bij haar.

Hij leunde naar haar toe en snoof haar geur in haar nek op. Nog nooit had
hij zó naar een vrouw verlangd! Hij draaide haar naar zich om en legde zijn
handen om haar gezicht. Haar bruine ogen keken hem weerloos aan. Haar
lippen bewogen, maar er kwam geen geluid uit haar mond. ‘Ik ga je



kussen,’ zei hij schor. ‘Ik ga je kussen tot je me zegt dat ik moet stoppen.’
Met die woorden drukte hij zijn mond op de hare.

Er kwam geen enkele reactie, haar lichaam gaf geen krimp, ze ademde
zelfs niet. Zijn handen gleden achter haar nek, zoals de hare hadden gedaan
die keer toen zij hem had gekust, die keer die al zo lang geleden leek. Haar
lippen bleven koppig weigeren zijn kus te beantwoorden. Maar ze zei niet
dat hij moest stoppen, en ze duwde hem niet weg.

Voorzichtig liet hij zijn hand over haar rug glijden. Hij voelde haar licht
huiveren. Toen ademde ze nauwelijks merkbaar in. Maar nog steeds zei ze
niet dat hij moest stoppen, en ze duwde hem niet weg.

Hij trok haar wat dichter tegen zich aan. Ze hapte naar adem, maar sloot
snel weer haar mond. En nog steeds zei ze niet dat hij moest stoppen, en ze
duwde hem niet weg.

Met zijn mond op de hare liet hij zijn handen naar beneden glijden. Hij
pakte haar bij haar heupen en tilde haar op het aanrecht. Ze greep zich aan
zijn armen vast om zich in balans te houden. Haar ogen vlogen open.

Een moment lang, zo lang dat het wel een eeuwigheid leek te duren,
staarden ze elkaar in de ogen, blind van verlangen.

Plotseling kon hij zijn begeerte niet langer onderdrukken. Hij kuste haar
verpletterend hard op haar mond en duwde zijn been tussen de hare. Toen
drukte hij in de ruimte die hij zo had gecreëerd, zijn onderlichaam tegen
haar aan, zodat ze zijn opwinding kon voelen. Ze haalde hortend en stotend
adem, maar nog steeds kuste ze hem niet terug. En ook zei ze niet dat hij
moest stoppen, en ze duwde hem niet weg. Ook niet toen zijn hand onder
haar topje verdween.

Haar huid voelde nog zijdeachtiger aan dan hij zich herinnerde, hij leek
zelfs wel satijn. Alleen haar mond kussen was echter niet genoeg. Hij trok
met zijn lippen een spoor over haar wangen en langs haar hals naar
beneden. Haar geur dreef hem tot waanzin. Het voelde of er in zijn lichaam
een uitslaande brand was uitgebroken. Hij zou zijn hele imperium hebben
opgegeven voor één kus van haar.

Ze liet zich door hem kussen. Ze liet zich door hem aanraken… Maar ze
gaf zelf niets terug. Ze verzette zich tegen haar gevoelens alsof haar leven
ervan afhing.

Zijn handen daalden af naar haar buik.



Ze huiverde, zoals ze ook had gedaan toen ze hem had gekust op zijn
veranda. Haar lichaam schokte toen hij haar borst aanraakte, en haar greep
om zijn bovenarmen werd nog steviger.

Ze deed geen enkele poging zich los te worstelen. Integendeel, hij voelde
hoe ze haar onderlichaam tegen het zijne wreef, hoewel hij even dacht dat
hij het zich inbeeldde. Hij nam haar hoofd tussen zijn handen en keek haar
vragend in de ogen. Zonder een woord beantwoordde ze zijn blik, en haar
antwoord liet niets te raden over. Eveneens zonder een woord liet hij zijn
hand afdalen naar haar dijen, onder haar rok.

Haar rechterhand bewoog naar zijn onderbuik.
De warmte van haar hand brandde door de stof van zijn broek heen. Hij

klemde zijn kaken op elkaar. Hij wilde niets liever dan bevrijd worden uit
de dwangbuis van zijn kleding, maar instinctief wist hij dat hij nog even
moest wachten. Opnieuw drukte ze haar onderlichaam tegen het zijne, en
haar lippen gingen uiteen alsof ze wachtte op zijn kus…

Hij liet haar niet lang wachten en drukte zijn mond op de hare. Even
voelde hij een korte reactie, maar toen wendde ze haar gezicht af en liet ze
haar zachte wang tegen de zijne rusten. Maar haar handen klauwden
zachtjes in zijn rug.

Hij liet zijn vingers hun weg vervolgen tot ze de hitte vonden waarnaar
hij op zoek was. Met zijn duim wreef hij over het warme vochtige katoen.
Er trok een spasme door haar lichaam, en ze sloeg haar handen om zijn nek.
Toen liet hij zijn hand onder de stof van haar broekje glijden. Hij vond haar
opgewonden, natte ingang, en opnieuw trok er een schok door haar heen.

Met zijn ogen dicht liet hij zijn vingers het ritme ontdekken dat haar
ademhaling steeds sneller deed gaan, net zolang tot ze hem tegen zich aan
klemde en het uitschreeuwde, met haar mond in zijn nek. Haar lichaam
schokte wild, terwijl hij haar stevig in zijn armen hield en haar rug streelde
tot ze weer enigszins tot bedaren was gekomen.

‘Niets zeggen.’ Ze maakte zich los uit zijn greep, pakte zijn hoofd tussen
haar handen en keek hem smekend aan. ‘Alsjeblieft, niets zeggen.’

Hij knikte. Hij begreep wat ze bedoelde. Maar ook zonder dat ze het hem
vroeg, leek dit hem niet het moment om te zeggen: ‘Zie je wel? Ik wist wel
dat je me wilde.’ Het was het meest erotische, verpletterende en…
ontroerende moment van zijn leven geweest, en dat ging hij niet verpesten
door een flauwe opmerking te maken.



Ze slikte en drukte toen heel voorzichtig haar mond op de zijne.
Het was de zachtste, tederste kus van zijn hele leven. En toen weken haar

lippen uiteen en danste haar tong zijn mond in. En hij kuste haar terug met
alle passie die zijn hart doortrilde.

Ze legde het stemmetje dat haar steeds harder toeschreeuwde dat ze
onmiddellijk moest stoppen met deze waanzin, het zwijgen op. Nog nooit
had ze zich zo intens in leven gevoeld, en nog nooit had ze geweten dat
haar lichaam zoveel genot kon voelen. Dankzij Andreas wist ze dat nu. Het
was alsof haar lichaam op zijn frequentie was afgesteld en hij alleen maar
aan de knoppen hoefde te draaien om dit in haar teweeg te brengen. Ze had
zich met alles wat ze in zich had verzet, maar alles wat ze in zich had was
niet voldoende gebleken. Hij had precies aangevoeld wat ze nodig had
gehad.

En nu wilde ze meer, en ook wilde ze hem hetzelfde genot bezorgen.
Waarom zou ze zich verzetten tegen iets wat zo goed voelde? Waar zou ze
in vredesnaam bang voor moeten zijn? Opnieuw onderdrukte ze het
stemmetje, dat haar wilde uitleggen waar ze bang voor moest zijn. Ze gaf
Andreas alleen maar haar lichaam, meer niet…

Als in een droom voelde ze hoe hij haar van het aanrecht tilde. Later zou
ze zich nauwelijks kunnen herinneren hoe ze in de slaapkamer waren
beland, maar wel hoe ze in elkaars armen op het bed neervielen.

Ze trok haar top uit over haar hoofd, en prutste toen, onervaren als ze
was, aan de knopen van zijn shirt. Toen ze de bovenste drie open had
gekregen, drukte ze haar lippen op zijn borstkas, zijn schone, intens
mannelijke geur opsnuivend. Ze hoorde hem kreunen. Zijn huid voelde
heerlijk aan, maar heel anders dan die van haarzelf. Ze rukte de
overgebleven knopen los en ontdeed hem van zijn shirt.

Hij maakte meteen daarop haar beha los. Hij dronk gulzig de aanblik van
haar borsten in, die hij voor het eerst naakt zag, en een zacht gekreun
ontsnapte uit zijn keel. Voorzichtig raakte hij een van haar borsten aan.

Haar ogen vlogen verschrikt open. Haar borsten waren er tot nu toe
gewoon geweest, net als haar armen en benen. Maar nu waren ze gezwollen
van verlangen. Hij masseerde haar tepels en zoog er vervolgens zacht aan.
Ze hapte naar adem en balde haar vuisten. De gevoelens van puur genot, die
hij even daarvoor in haar teweeg had gebracht, begonnen zich opnieuw op
te bouwen, maar deze keer deed haar hele lichaam mee. Ze wilde overal



door hem worden aangeraakt. Alsof hij haar verlangen raadde, trok hij ook
de rest van haar kleren uit, haar hele lichaam bedekkend met hete kussen.

Nu lag ze daar naakt, voor het eerst van haar leven, naast een man die zijn
ogen niet van haar af kon houden. Zo had ze die ogen nog niet eerder
gezien, zo donker en broeierig. Op een of andere manier was hij er
ondertussen in geslaagd ook zijn eigen broek uit te trekken, en nu restte
alleen nog zijn onderbroek. Ze ging op haar knieën zitten, met haar handen
op zijn moeizaam ademende borstkas. Langzaam verplaatste ze haar handen
over de harde spieren van zijn buik naar de broekband van zijn grijze
boxershort. Toen ze die naar beneden trok, sprong zijn erectie tevoorschijn,
eindelijk bevrijd uit zijn benauwde ruimte. Ze slikte geschokt. De korte
glimp die ze in het bad had opgevangen, was niets vergeleken met zijn lid
in volle glorie. Ze had weliswaar al vermoed dat hij goed geschapen zou
zijn, maar zo groot en onverwacht mooi verraste haar. Maar hoe kon het
ook anders? Hij was toch de mooiste man ter wereld…

Hij keek haar aan met die broeierige blik, bracht haar hand naar zijn
lippen en legde die toen, zonder enige dwang, om zijn lid. Als ze gewild
had, kon ze haar hand natuurlijk terugtrekken. Maar dat wilde ze helemaal
niet. Ze wilde hem aanraken, overal. Deze nacht wilde ze hem helemaal. Ze
liet zich door hem leiden. Met zijn hand om de hare liet hij haar voelen hoe
hij het lekker vond. Zijn gesmoorde kreten waren minstens zo opwindend
als toen hij haar op deze manier had aangeraakt. Plotseling hield hij haar
hand tegen, en ze wist haar teleurstelling niet te verbergen.

‘Ik wil in jou klaarkomen,’ zei hij hijgend. Toen kuste hij haar, diep en
gepassioneerd. Maar al snel brak hij zijn kus weer af. Hij ging zitten,
schopte zijn boxershort uit en pakte zijn portefeuille uit zijn broekzak om er
een condoom uit te halen. Hij grijnsde. ‘Ik droom al heel lang van dit
moment, matia mou.’

Toen lag hij weer naast haar, haar wild kussend op haar mond en in haar
hals, woorden in haar oor mompelend die ze niet kon verstaan, maar die
haar desondanks ongelofelijk opwonden. Zijn erectie lag tegen haar dijbeen,
maar toen ze hem daar weer wilde aanraken, hield hij haar opnieuw tegen.

‘Straks,’ fluisterde hij hees. ‘Straks kun je doen waar je zin in hebt, maar
nu wil ik in je zijn.’ De heftigheid waarmee ze hem kuste, vertelde hem dat
ook zij niets liever wilde dan hem in haar voelen.



Ze wilde dit zoals ze nooit eerder iets had gewild. Het deed er niet toe dat
ze het nog nooit had gedaan. Alles wat hij met haar deed, was nieuw voor
haar. Omdat ze zichzelf dit al die jaren had onthouden… Maar nu niet meer.

Zonder haar los te laten, reikte Andreas naar het vierkante pakje, dat hij
opentrok met zijn tanden. Toen draaide hij zich een beetje op zijn zij en
deed hij met een behendige beweging het condoom om. Zijn mond vond de
hare weer, en ondertussen spreidde hij haar dijen met een been, en zijn
erectie was nu vlakbij… Toen ging hij naar binnen.

Het was alsof hemel en hel plotseling samenkwamen. Ze had die scherpe
pijn niet zien aankomen, en geschokt hield ze haar adem in.

‘Carrie?’ vroeg hij verwonderd. Hij tilde zijn hoofd op om haar aan te
kunnen kijken, met een verbaasde blik in zijn ogen.

Maar ze glimlachte en kuste hem.
Hun lippen beroerden elkaar, en een moment lang was alleen hun

gejaagde ademhaling hoorbaar.
Haar lichaam ontspande zich, en de pijn werd minder. Ze sloot haar ogen.

Hij begon weer te bewegen en beminde haar langzaam en met aandacht.
Zijn kruis bewoog tegen het hare, haar stimulerend terwijl hij bewoog.

Het voelde… alsof ze in de hemel was.
Steunend op zijn ellebogen, om haar clitoris nog meer te kunnen

stimuleren, zijn blik diep in de hare, bewoog hij steeds sneller, steeds feller
stotend.

Ja, dit moest de hemel zijn! Het voelde alsof de ene bliksemschicht na de
andere insloeg, in haar hele lichaam, steeds intenser. Haar handen klauwden
in zijn gespierde rug. Met gesloten ogen gaf ze zich over aan de sensaties,
aan het genot, aan de magie van wat zij samen creëerden. Tot de ontlading
kwam. Golven van genot overspoelden haar als een tsunami, en als van heel
ver weg hoorde ze een luide schreeuw die uit haar mond ontsnapte. Ze
raakte elk gevoel voor oriëntatie kwijt en klampte zich aan hem vast als aan
een reddingsboei. En op dat moment kwam het besef, van diep vanbinnen,
dat ze dit alleen met hem kon beleven. Dat er nooit een ander zou zijn dan
hij…

Hij slaakte een oerkreet die uit het diepst van zijn ziel leek te komen, en
met nog één laatste, heftige stoot kwam ook hij tot ontlading, schokkend en
trillend. Toen hij weer enigszins tot bedaren was gekomen, staarde hij



Carrie geschokt aan, om zich vervolgens met zijn volle gewicht op haar te
laten vallen, zijn gezicht begraven in haar haren.

Ze sloeg haar armen stevig om hem heen.
De heftige explosies waren overgegaan in zachte naschokken.
Terwijl ze haar ogen sloot, had ze maar één gedachte, en dat was de wens

om dit moment voor altijd te kunnen vasthouden.



Hoofdstuk 10
 
 
 
Andreas ontwaakte met Carries hoofd op zijn schouder. Voorzichtig, om
haar niet wakker te maken, rolde hij op zijn rug. Ze rolde met hem mee,
haar hand op zijn buik.

Het was zo donker in de kamer, dat hij wist dat hij uren moest hebben
geslapen. Enigszins gegeneerd besefte hij dat hij gedaan had wat veel
mannen deden: hij was meteen na de seks in slaap gevallen. Dat was hem
nog nooit overkomen, maar zulke intense seks was hem óók nog nooit
overkomen.

Hij had nog net de puf gehad om daarna het condoom in de badkamer in
de afvalemmer te doen. Toen was hij weer naast Carrie op bed gevallen en
had hij haar in zijn armen genomen, waarna hij prompt in een gelukzalige
slaap was gevallen. Buiten was het nog licht geweest.

Wat hem trouwens ook nog nooit was overkomen, was in slaap vallen met
een vrouw in zijn armen. En hij had sterk de indruk dat dit ook voor Carrie
allemaal nieuw was. Het bloedvlekje in het laken had bevestigd wat zijn
lichaam eigenlijk al wist toen hij bij haar naar binnen was gegaan, Carrie
was nog maagd geweest.

Hij was nooit eerder met een maagd naar bed geweest, behalve dan de
eerste keer dat hij seks had gehad. Maar toen was hij zelf ook nog maagd
geweest. Ze waren allebei zeventien jaar geweest en ten prooi gevallen aan
hun lusten. Hij had haar gezworen dat hij met haar zou trouwen als ze met
hem naar bed zou gaan, de leugen die door hormonen getergde tieners over
de hele wereld elkaar vertellen. Nadat ze hun maagdelijkheid aan elkaar
hadden geschonken, was hij weggereden op zijn scooter, een sigaret in zijn
mondhoek, de koning van de wereld. Hij glimlachte bij de herinnering.
Athena had hem binnen twee weken gedumpt voor een van zijn vrienden,
en dat had toch zeker wel vijf minuten lang zijn hart gebroken. Voor zover
hij wist, waren die twee nog steeds bij elkaar, inmiddels met een hele sleep
kinderen. De ironie van de hele situatie, dat hij met de tweede maagd met
wie hij sliep wél ging trouwen, ontging hem niet.



Teder streelde hij Carries haar, dat zijdezacht aanvoelde. Waarom had ze
zo lang gewacht? Waarom had ze de tijd overgeslagen waarin de hormonen
je hele leven dicteerden? Waarom had ze geen enkele romance op het werk
gehad? Had ze op de ware gewacht? Ze bewoog en begroef haar neus in
zijn hals. Die kleine beweging was al genoeg om reacties op te wekken in
een lagergelegen deel van hem dat al wakker en alert was, en toen haar
hand afzakte in de richting van zijn buik… Nog geen twee minuten later
was hij weer in haar.
 
Carrie lag al een hele tijd wakker. Ze durfde zich pas te bewegen toen ze
zeker wist dat ze het grote bed voor haarzelf alleen had. De warmte waarin
ze zich de hele nacht gekoesterd had, was verdwenen. Ze rolde zich op haar
zij. Haar gevoel had haar niet bedrogen: Andreas was weg. Tot haar
afschuw vulden haar ogen zich met tranen, die ze verwoed terugdrong. Ze
rolde terug op haar rug en staarde naar het plafond. Wat had ze gedaan?
Lieve help, wat had ze gedaan? Ze had met Andreas gevreeën. En niet één
keer, maar drie keer. In zijn armen was ze herboren, vrouw geworden. Ze
had zich gevoeld als een prachtige vlinder die uit haar cocon was gekropen
en haar vleugels had uitgeslagen. Hij had haar meegenomen naar het
paradijs, maar nu het ochtendlicht door de luiken naar binnen stroomde,
leek het paradijs verder weg dan ooit. Het liefst zou ze weer terug kruipen
in haar cocon.

Hoe werkte dat eigenlijk in dit soort situaties? Waren er regels voor
minnaars die elkaar voor het eerst weer zagen nadat ze met elkaar gevreeën
hadden? Minnaars? Het zweet brak haar uit en ze onderdrukte een snik die
van heel diep kwam. Ze wilde niet de minnares van Andreas zijn. Ze wilde
helemaal niets van hem zijn, niet zijn zogenaamde verloofde, zijn
zogenaamde vrouw, helemaal niets!

De deurklink bewoog.
Vliegensvlug draaide ze zich weer op haar zij, met haar rug naar de deur,

haar ogen stijf dichtgeknepen. Als ze deed of ze sliep, ging hij hopelijk
weer weg.

Voetstappen naderden het bed. De kamer vulde zich met de heerlijke
geuren van koffie en vers brood.

Ze hoorde een deur die werd opengeschoven. Frisse lucht stroomde naar
binnen. Het volgende ogenblik voelde ze het bed bewegen. Een hand op



haar haren. Een onwillekeurige reactie van haar lichaam verraadde haar, en
met het laken tot haar kin opgetrokken rolde ze op haar rug.

Hij zat op de rand van het bed, slechts gekleed in een spijkerbroek. Zijn
blik was strak op haar gericht, intens, maar ook een beetje zorgelijk.
‘Goedemorgen,’ zei hij rustig.

Ze slaagde erin iets te produceren dat op een glimlach leek, maar door
haar wild kloppende hart kon ze geen woord uitbrengen.

‘Ik heb ontbijt gemaakt,’ zei hij na een eindeloos lijkend zwijgen, waarin
hun ogen elkaar niet loslieten. ‘Het staat op het balkon.’

Ze wist niet eens dat deze kamer een balkon had. Ze wist niet eens in
welke kamer ze waren; in ieder geval was het niet in de kamer die ze haar
hadden gegeven. ‘Ik kleed me even aan, ik kom zo,’ fluisterde ze.

Hij fronste zijn voorhoofd, maar knikte en stond op.
Ze wachtte tot hij het balkon op was gelopen en de deur achter zich dicht

had geschoven. Pas toen glipte ze uit bed om haar kleren bij elkaar te
graaien die over de hele vloer verspreid lagen, waarna ze zich de badkamer
in haastte en de deur achter zich op slot deed. Nog geen twaalf uur eerder
had ze zich zonder enige gêne naakt aan hem getoond. Hij had elke
centimeter van haar gekust en aangeraakt, en ze was bedwelmd geraakt
door het sensuele genot daarvan, een genot zoals ze nooit eerder had
ervaren, een verslavend genot. Ze was bedwelmd geraakt door Andreas!

Ze wilde dat het nooit gebeurd was. En ze wilde het zo snel mogelijk
vergeten. Ze schoot haar kleren aan, gooide wat water in haar gezicht en
kamde haar haren zo goed en zo kwaad als het ging met haar vingers. Ze
vermeed het naar haar spiegelbeeld te kijken, om haar gezwollen lippen niet
te zien en de nieuwe gloed die over haar huid lag, een gloed die ze nooit
eerder had gezien.

Hij nam net een hap uit een zoet Grieks broodje toen ze het balkon op
kwam. ‘Koffie?’ vroeg hij vriendelijk.

‘Ja, graag.’ Ze ging tegenover hem zitten en keek naar de overvloedig
gedekte tafel. ‘Heb jij hier allemaal voor gezorgd?’

‘Nee, natuurlijk niet. Ik heb een chef-kok laten komen om het te maken.’
Bij zijn gespeelde verontwaardigde gezicht kon ze haar lachen met moeite

inhouden. Maar toen ontmoette ze zijn blik en moest ze er wel aan
toegeven. Het was geen gulle lach, maar toch.



Hij ontspande zichtbaar. Hij schonk een kop koffie voor haar in en zei:
‘Eet iets. Je zult wel uitgehongerd zijn.’

Dat herinnerde haar aan het diner dat ze hadden misgelopen. En aan zijn
rozen.

‘Is er iets?’ vroeg hij toen hij de rimpel in haar voorhoofd zag.
‘Die arme rozen. Ik heb ze niet…’ Ze zweeg en griste een broodje van de

schaal.
Hij wist precies waar ze op dat moment aan dacht. Er bewoog iets in zijn

lendenen bij de herinnering aan hoe hij haar op het aanrecht had getild en
de rozen aan de kant had geschoven, en aan alles wat er daarna was
gebeurd. Wat er daarna was gebeurd, was niet minder dan een van de beste
nachten van zijn leven. Misschien wel dé beste. Hij kon zich geen betere
nacht herinneren. ‘De huishoudster heeft ze nog weten te redden,’ zei hij
geruststellend. Flarden van die avond, van die nacht, kwamen in zijn
herinnering ophoog. Hoe ze met haar neus de geur van die rozen had
opgesnoven, net als later de geur van zijn lichaam. Nu begon het in zijn
lendenen hevig te kloppen. Haar nagels die diep in zijn huid waren
doorgedrongen toen ze was klaargekomen. Hij voelde het nog.

‘O, gelukkig,’ zei ze, iets te nadrukkelijk knikkend. Ze strekte een hand
uit naar de pot met honing. ‘Weet ze dat ik, eh… dat wij in de verkeerde
kamer hebben geslapen?’

Ze sprak zo zacht, dat hij zich moest inspannen om haar te verstaan. ‘Dat
maakt niet uit, matia mou.’

‘Maar ze moet dat weten,’ zei ze protesterend, terwijl ze probeerde het
deksel open te maken. ‘Misschien dat er straks weer andere mensen komen.
En de lakens…’

‘Carrie.’
Ze stopte met babbelen en keek hem aan. Haar ogen glansden verdacht,

en haar kin trilde.
Twaalf uur geleden was ze nog maagd geweest. Zesentwintig jaar, en nog

niet eerder aangeraakt. Die gedachte wilde hem maar niet loslaten. ‘Zal ik
hem voor je openmaken?’ vroeg hij, met een knikje naar de pot honing die
ze in haar hand hield.

Ze reikte hem de pot aan.
Hij draaide het deksel open en zette de pot weer voor haar op tafel.

Máágd. Nooit eerder met een man gevreeën. Nooit eerder de volgende dag



met die man aan het ontbijt gezeten. De kwetsbaarheid die hij bij haar
gezien had toen hij haar de bloemen gaf, was er nu ook weer. Het raakte
hem diep en riep zoveel emotie op, dat er allerlei alarmbellen bij hem
begonnen te rinkelen. Dit was gevaarlijk terrein. Hij moest afstand nemen.
‘Er is geen sprake van een verkeerde kamer, want deze villa is van mij,’ zei
hij zo neutraal mogelijk.

Ze keek hem verward aan voordat ze de lepel in de honingpot stak. ‘Hoe
bedoel je?’

‘Ik heb gisteren de papieren in orde laten maken. Daarom ging ik meteen
weg nadat we je hier hadden afgezet. Om de verkoop te regelen met de
vorige eigenaar.’

‘Je hebt het gekocht? Maar waarom?’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Ik zocht een villa die ik deze week kon

huren, maar ik vond niets dat me aanstond. Dus toen heb ik gezocht naar
villa’s die te koop stonden en vond ik deze.’

‘Je hebt een villa gekocht, zomaar? Ongezien?’ Ze smeerde honing op
haar broodje.

‘Ik had wel foto’s gezien. En ik ken het eiland goed. Ik wilde hier al een
tijdje iets kopen. En ik wist dat dit een goede locatie was, met veel privacy.
Dus waarom niet?’

‘Maar je hebt al een vakantiehuis.’
‘Dit wordt geen vakantiehuis voor mij, niet zoals het huis op de

Seychellen. Van hieruit kan ik werken. Agon is welvarend en heeft een
bloeiende economie. Veel inwoners zijn investeerders. Het is niet al te ver
van Athene, vliegend of met de boot. Het personeel kent het huis goed, en
ik kan weer eens mijn moedertaal spreken. Dus het voldoet aan alle criteria.
En o, ja: de zon schijnt hier het hele jaar door.’

‘Waarom heb je je bedrijf eigenlijk in Londen gevestigd?’ vroeg ze. ‘Je
hebt duidelijk een hekel aan de stad.’

‘Nee, dat valt wel mee. Het is een mooie stad in de zomer, maar de rest
van het jaar is het er zo grijs en deprimerend. Ik ben opgegroeid met de zon
op mijn huid. Maar om je vraag te beantwoorden: Londen was nooit mijn
eerste keuze. Eigenlijk droomde ik er mijn hele leven van om in Amerika te
gaan wonen. Daarom ben ik ook daar naar de universiteit gegaan. Ik had
allerlei ideeën over Amerika, en ik ging er gewoon van uit dat daar ook het
hele jaar de zon zou schijnen, net als in Griekenland waar ik opgroeide.’



Met een grijns dacht hij terug aan de naïeve jongen die hij was geweest,
met zijn gebrek aan geografische kennis. ‘Ik kan je vertellen dat de winters
in Massachusetts als een behoorlijke schok kwamen,’ vervolgde hij. ‘Toen
ik afstudeerde, kreeg ik een baan aangeboden bij een investeringsbank in
Manhattan, tegen een obsceen hoog salaris voor iemand die net was
afgestudeerd. Omdat mijn ouders destijds financieel aan de grond zaten,
heb ik die baan aangenomen. Ik werkte hard en bouwde een groot netwerk
op zodat ik voor mezelf kon beginnen. En ondertussen probeerde ik niet
dood te vriezen. Toen ik Samaras Fund Management had opgericht, wilde
ik mijn Europese hoofdkwartier eigenlijk in Athene vestigen, met
bijkantoren in Londen en andere Europese hoofdsteden. Ik was al aardig
aan de weg aan het timmeren, het ging goed met mijn ouders, en ze waren
in hun nieuwe huis getrokken –’

‘Dat jij voor hen had gekocht?’ onderbrak ze hem, oprecht belangstellend.
‘Zodra ik het me kon veroorloven. Ze wilden niet meer op Gaios blijven.

Dat begreep ik maar al te goed, na de manier waarop ze door de mensen
daar behandeld waren, dus kocht ik een huis voor hen op Paros. We dachten
dat we alle vreselijke dingen nu wel achter de rug hadden gehad. Maar toen
kwamen mijn zus en mijn zwager om het leven.’

Haar adem stokte. Hij had het zo zakelijk gezegd, dat het bijna klonk
alsof de dood van zijn zus hem niets had gedaan. Maar de pijn in zijn ogen
sprak dat tegen. ‘Door koolmonoxidevergiftiging, hè?’ vroeg ze zacht.

Hij knikte, een verbeten trek om zijn mond. ‘Ze waren met vakantie om
hun huwelijksdag te vieren. De boiler in het appartement was niet goed
onderhouden.’

Ze herinnerde het zich nog goed. Ze herinnerde zich haar verdriet om
Natalia, die ineens wees was geworden. Het meisje was vaak bij Carrie
thuis gekomen, met Violet, en Carrie was dol op haar geweest. Violet was
niet de enige die eronder had geleden toen Natalia niet meer bij hen had
mogen komen. Ook Carrie had het meisje en de vrolijkheid die ze altijd had
gebracht, gemist. In het jaar voordat Violet van school was gestuurd, was ze
vrijwel nooit zonder Natalia naar huis gekomen. Had Carrie daardoor niet
gezien hoe ernstig Violet aan het ontsporen was? Door de opgewekte
aanwezigheid van Natalia? Maar had Carrie niet tegelijkertijd gezien hoe
ook dat zonnige karakter steeds verder was verbleekt? Ze had de
veranderingen in beide meisjes toegeschreven aan de hormonen.



Natalia zou Violet nooit hebben laten vallen, zelfs niet als haar strenge en
bezorgde oom haar het contact had verboden. Natalia had zélf geen contact
meer gewild, omdat Andreas haar de waarheid had verteld. Violet had
geprobeerd hem te verleiden, en ze had Andreas de schuld gegeven dat ze
van school werd gestuurd omdat ze, zo vermoedde Carrie, niet aan haar, de
enige persoon ter wereld die van haar hield, had durven toegeven dat ze de
drugs zelf had gekocht en dat ze verslaafd was geraakt. Violet had gelogen,
om haar eigen huid te redden en uit wraak vanwege zijn afwijzing. Een
misplaatste wraak, die eigenlijk gericht had moeten zijn op de rotzak die
haar op haar zestiende van haar maagdelijkheid had beroofd. Maar die man
kon ze niet bereiken. In Violets hoofd waren James en Andreas één pot nat
geweest: twee rijke, knappe mannen van dezelfde leeftijd.

Carrie had zich nooit op een verhaal gestort zonder duidelijke bewijzen
dat er echt iets aan de hand was geweest. Maar Violet had genoeg bewijzen
over James verzameld. Stiekeme foto’s, gemaakt door een verliefde tiener
op de momenten waarop hij had geslapen. En dan waren er nog de
berichten geweest die Violet ondanks zijn verbod toch had bewaard. Maar
er was geen enkel bewijs geweest van de betrokkenheid van Andreas.
Carrie was achter hem aangegaan, uitsluitend op grond van wat haar zusje
haar had verteld. En dat waren allemaal leugens geweest.

‘Carrie?’
Ze knipperde met haar ogen en keek de man aan die ze kapot had willen

maken.
‘Gaat het? Je ziet zo bleek.’
Hoe kon hij haar nog zo oprecht bezorgd aankijken? Hoe kon hij haar

aanraken zoals hij vannacht had gedaan? De liefde met haar bedrijven alsof
ze de enige vrouw op de wereld was? Hij zou haar moeten haten. En dat
deed hij waarschijnlijk ook. Ze haatte zichzelf om wat ze had gedaan. Ze
kreeg het plotseling zo benauwd, dat ademhalen pijn deed. Ze moest met
Violet praten, bedacht ze in paniek. Misschien vergiste Carrie zich toch. Ze
mocht haar zus niet veroordelen zonder haar de kans te geven zich te
verdedigen. ‘Ja hoor,’ wist ze uit te brengen. ‘Ik zat aan Natalia te denken.’
En dat hij toch niet het monster was waarvoor ze hem de afgelopen drie jaar
had gehouden… Hij had dit onderwerp aangesneden om haar op haar
gemak te stellen. Ze begreep dat hij wist dat ze nog maagd was geweest en
dat hij dit moest hebben gevoeld op het moment dat hij bij haar naar binnen



was gegaan. En hij zag vermoedelijk ook dat ze zich nu geen houding wist
te geven. ‘Ben je vanwege haar naar Londen verhuisd?’ vroeg ze.

Hij keek haar nog eens aan, niet overtuigd dat het echt goed ging met
haar, maar knikte toen. ‘Mijn zus had haar al die boeken voorgelezen over
scholen voor tovenaars en zo. Natalia dacht dat alle kostscholen zo waren,
en ze smeekte om daarheen te mogen.’ Hij glimlachte droevig bij de
herinnering. ‘Ik kon het me veroorloven, dus heb ik mijn zus aangeboden
de school te betalen. Ze kozen voor Londen. Ik kocht ook een huis voor
Tanya en Georgios, niet te ver bij die school vandaan, zodat Natalia in het
weekend naar huis kon. Toen zij overleden, ben ik naar Londen verhuisd,
zodat Natalia op die school kon blijven. Haar leven was al genoeg
overhoopgehaald.’

Ze overdacht zijn woorden. Hij had niet haar, maar zijn eigen leven
overhoopgehaald en was verhuisd naar een stad waar hij niet zijn zinnen op
had gezet, en naar een klimaat dat hij haatte. ‘Je zei dat je vijftien jaar op je
vrijheid had moeten wachten. Doelde je daarmee op het feit dat je eerst
voor je ouders hebt gezorgd en vervolgens voor je nichtje?’

‘Natalia zit nu op de universiteit, en mijn ouders zijn gelukkig en hebben
alle hulp die ze nodig hebben. Nu ben ik aan de beurt. Ik wil mijn dagen zo
veel mogelijk doorbrengen op plaatsen waar de zon schijnt en doen waar ik
zin in heb.’

De grijns die op zijn gezicht verscheen, de grijns waar ze eerst zo’n hekel
aan had gehad, kwam nu recht haar hart binnen. De glinstering in zijn ogen
was er ook weer.

‘Maar als ik die vrijheid nog zes maanden extra moet uitstellen, en in die
tijd elke dag van jouw mooie gezichtje mag genieten, is dat niet echt een
straf, maar iets waarop ik me verheug.’

Ze slikte. ‘Hoe kan dat, terwijl ik heb geprobeerd je kapot te maken?’
‘Laten we zeggen dat zes maanden aan mijn zijde leven de prijs is, die je

daarvoor moet betalen. Daarna staan we quitte.’
‘En vannacht?’ Het was eruit voor ze het zelf zag aankomen.
Hij tuurde lang in haar ogen voordat hij haar vraag beantwoordde.

‘Vannacht had niets te maken met de prijs die je moet betalen. Ik ga me niet
verontschuldigen voor het feit dat ik je begeer, en jij moet je ook niet
verontschuldigen omdat je mij begeert. Aantrekkingskracht is nu eenmaal
niet rationeel te verklaren. Ik verlang al naar je vanaf het moment waarop je



mijn kantoor binnen stapte, en mijn slaapkamerdeur staat altijd voor je
open. Of je wilt binnenkomen, is helemaal aan jou.’

Wat hij daarmee bedoelde, liet niets aan duidelijkheid te wensen over.
Andreas zou geen initiatief meer nemen. Als ze wilde dat hun huwelijk niet
alleen op papier bestond, zou zij de eerste stap moeten zetten. Die gedachte
had haar een gevoel van veiligheid moeten geven, maar het tegendeel was
waar. Want één ding wist ze zeker, zonder een spoor van twijfel: in de buurt
van Andreas was ze als een aanmaakhoutje, dat al bij de geringste
aanraking vlamvatte.
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Andreas’ nieuwe huishoudelijke staf was bijzonder professioneel.

Hij had Carrie mee uit winkelen genomen in een exclusieve enclave in de
hoofdstad van Agon, waar een keur van dure boetieks en chique cafés
gevestigd was. Het was veel kleiner van opzet dan in Londen en Parijs,
maar de mensen die hen hielpen, deden hun werk met zichtbaar plezier en
behandelden hun clientèle niet alsof ze hún een gunst deden. En toen ze aan
het eind van de middag terugkwamen op zijn nieuwste aanwinst, was de
tuin getransformeerd, precies volgens zijn wensen. De geur van houtskool
hing in de lucht.

‘Ik dacht dat je zei dat je niet kon koken,’ zei Carrie beschuldigend toen
hij twee sappige steaks op de splinternieuwe bakstenen barbecue legde. Ze
zat aan de tuintafel, haar slanke benen voor zich uitgestrekt. Ze droeg een
strapless mintgroen zomerjurkje, met een crèmekleurige sjaal om haar
schouders tegen de koelte van de avond.

Hij vermoedde dat ze onder die jurk geen beha droeg. ‘Ik ben heel goed
in vlees verbranden, net als iedere holbewoner,’ antwoordde hij grijnzend.
‘Waarom maak je jezelf niet nuttig en ga je een fles wijn halen uit de
koelkast?’

‘Misschien omdat ik je dienstmeid niet meer ben?’
‘Je voelt je niet schuldig dat ik al het werk doe en jij daar maar zit te

niksen?’
‘Nee, hoor.’ Ze keek verlangend naar de kommen met sla en rijst die door

zijn nieuwe koks waren bereid. Inmiddels was al het personeel vertrokken.
‘Alsjeblieft?’ vroeg hij gemaakt onderdanig.
Ze nam haar tijd om op te staan. ‘Oké dan. Welke wijn wil je?’
‘Er ligt maar één soort in de koelkast.’
Ontspannen liep ze de villa in.
Hij registreerde de lichte tred die hij nog niet eerder bij haar gezien had.

Het was de eerste keer sinds ze op Agon waren – het was vandaag de derde
dag – dat ze een opmerking maakte over de tijd toen ze hem op zijn wenken
had moeten bedienen. In die paar dagen was er een ongelofelijke



verandering over haar gekomen. Gisteren hadden ze samen Agon verkend
en hadden ze kennisgemaakt met de rijke cultuur van het eiland, waaronder
een paleis dat volgens Andreas een van de mooiste ter wereld was. Ze
waren uit eten geweest, en de conversatie was licht en vriendelijk geweest.
De terughoudendheid die hij aan het ontbijt bij haar had bespeurd, was
echter niet geheel verdwenen. Het grootste deel van de tijd had ze zijn blik
ontweken. En telkens als ze elkaar toevallig wel hadden aangekeken, had ze
hevig gebloosd. Nadat ze ’s avonds terug waren gekomen, had Carrie
steevast welterusten gemompeld en was ze snel naar binnen verdwenen.
Gevlucht, beter gezegd.

Niet één keer had hij haar aangeraakt of met haar geflirt. Hij wilde weer
met haar vrijen. Hij had gedacht dat hij onmogelijk nog heviger naar haar
kon verlangen, maar dat bleek dus wel mogelijk. Hij voelde een constante
pijn, een constant suizen van zijn bloed, hij was zich continu bewust van
elke beweging die ze maakte. Maar het feit dat hij haar ontmaagd had,
maakte alles anders. Carrie zou de eerste stap moeten zetten. Hij moest
zeker weten dat ze het echt wilde.

Deze ochtend had ze hem zowaar met een ogenschijnlijk gemeende
glimlach begroet. En toen hij had gezegd dat hij de jurk wilde betalen voor
de bruiloft van zijn neef – tenslotte was het vooral in zijn belang dat ze
meeging – had ze zich niet verzet, zoals hij had verwacht. Maar ze had ook
niet toegestaan dat hij nog andere dingen voor haar kocht, en hij had zijn
zin niet doorgedreven. Carrie was een sterke, onafhankelijke vrouw, en hij
bewonderde dat, ook al vond hij het soms wel lastig. Hij vatte het niet meer
op als een belediging. Er was vast een reden voor, en vroeg of laat zou hij
ontdekken wat die was.

Precies op het moment dat de steaks volgens hem gaar waren, kwam ze
terug met de wijn. Hij legde de steaks op de borden op tafel en ging zitten.
Opnieuw verbaasde ze hem door hem zonder protest haar glas te laten
volschenken. Ze had na dat glas whisky in zijn huis op de Seychellen, op
die avond toen de waarheid aan het licht was gekomen, in zijn bijzijn geen
druppel alcohol meer gedronken. Hij hief zijn glas. ‘Yamas.’

Niet-begrijpend keek ze hem aan.
‘Dat betekent gezondheid,’ lichtte hij toe.
Ze klonk met haar glas tegen het zijne en nipte van haar wijn. Ze zette

grote ogen op. ‘Ik ben eigenlijk niet zo dol op witte wijn, maar deze is



lekker.’
‘Dat mag ik hopen, gezien wat ik er voor betaald heb,’ zei hij droog. ‘Ik

laat deze wijn rechtstreeks importeren naar al mijn huizen.’
Ze nam nog een slokje. ‘Hij is echt heel lekker. En die laat je gewoon

naar al je huizen brengen?’
Hij schudde zijn hoofd met enige zelfspot. ‘Ik gebruik geen drugs, ik rook

niet meer… Mijn enige zonden zijn echt goede wijn en whisky.’
‘Dus je hebt ooit gerookt?’
‘Had je dat dan niet ontdekt tijdens je onderzoek?’ Hij knipoogde erbij.
Ze moest lachen. Ze kon bijna niet geloven dat ze zover gekomen waren

dat ze zelfs grapjes konden maken over haar pogingen zijn doopceel te
lichten. Dat was allemaal op Andreas’ conto te schrijven. Hij had zijn lol
gehad door haar voor zich te laten sloven, en haar vervolgens min of meer
gedwongen met hem te trouwen, maar hij was niet wrokkig. Dat hoefde hij
in zijn geval ook niet te zijn, bedacht ze. Als hij tegen een probleem aan
liep, zorgde hij gewoon dat het verdween, met inzet van alle middelen die
hem ter beschikking stonden. Hij was echt geen heilige, maar hij was ook
geen monster zoals de meeste rijke mannen die ze al die jaren had ontmoet.
Als hij iets wilde, verwachtte hij alleen dat het onmiddellijk gebeurde.
Geduld was niet zijn sterke punt. Voor iemand die zo schatrijk was als hij,
was hij niet verwend. Hij stond aardig met zijn voeten op de grond.

‘Ik heb als tiener gerookt. Ik was geobsedeerd door alles wat Amerikaans
was, dus ook door oude films waarin de coole held altijd rookte en op een
motor reed. Ik wilde Steve McQueen zijn.’ Hij barstte in lachen uit. ‘Verder
dan een gammele oude scooter kwam ik nooit, maar sigaretten kon je overal
kopen. Ik vond mezelf de coolste gast van Gaios, op die roestbak, zonder
helm op en met een peuk in mijn mondhoek. Mijn moeder kreeg er grijze
haren van.’

Zijn zelfspot werkte aanstekelijk, en ze lachte om het levendige beeld dat
hij had geschetst. Toen ze aan deze missie was begonnen, had ze geen
moment vermoed dat Andreas zulk aangenaam gezelschap zou kunnen zijn.
Ze had hem tot dan toe slechts één keer gesproken, heel kort, aan de
telefoon. Hij had geklonken als een typische bankmanager. En die keer dat
ze hem ontmoet had bij het kantoor van de directrice van de school, was ze
ronduit bang voor hem geweest. Ja, Andreas had een donkere kant, maar ze



realiseerde zich inmiddels dat die alleen naar buiten kwam als de mensen
van wie hij hield, bedreigd werden.

Hoe zou het zijn als deze man van je hield? Ze riep zichzelf onmiddellijk
tot de orde. Dat was een gevaarlijke gedachte. Andreas was rijk en machtig.
Hij was charmant en knap. Hij was alles waar ze een hekel aan had, alles
waar ze bang voor was. Maar hij was ook recht door zee. Hij wilde zijn
vrijheid. Dit hier, nu, wat ze samen deelden, was tijdelijk. En wat ze voor
hem voelde, had te maken met de omstandigheden, waarin ze
noodgedwongen dicht bij hem moest zijn. Als dit voorbij was, zou ze
vertrekken zonder ook nog maar één keer terug te denken aan deze
eigenaardige chemie die er tussen hen bestond. Dan was het: uit het oog, uit
het hart. Maar op dit moment waren haar oog en haar hart nog helemaal vol
van hem.

Ze legde haar vork en mes op het bord en schoof dat van haar af. Ze had
de helft van de steak opgegeten, zonder iets te proeven. Ze was te veel in
beslag genomen door Andreas’ stem. ‘Het klinkt alsof je wel een schoffie
was als kind.’

‘Mijn ouders hadden hun handen vol aan me,’ gaf hij zonder enige
schroom toe. ‘Maar ik was ook hun oogappeltje, dus ik kon wel een potje
bij hen breken.’

‘Ik was een heel braaf meisje.’
‘Echt?’ Hij schonk hun glazen nog eens vol.
‘Verbaast je dat?’
Hij keek haar aan over zijn glas. ‘Nee, eigenlijk niet echt.’
‘Omdat ik nog maagd was?’ Zo. Dat was eruit. Het voelde als een

opluchting.
‘Nou, je hebt in elk geval geen wild leven geleid,’ zei hij langzaam,

terwijl hij zijn glas naar zijn mond bracht, zijn ogen nog steeds op haar
gericht.

‘Nee, daar heb ik geen kans toe gehad,’ zei ze. ‘Mijn moeder bleek
kanker te hebben toen ik dertien was. Ik zorgde voor Violet, die zeven jaar
jonger is dan ik. Blijkbaar heb ik mijn hormonen weten te onderdrukken. Ik
at veel, ter compensatie. Ik voelde me nooit goed in mijn lijf. Bizar, want
mijn moeder was heel erg mooi. Echt verbluffend mooi. Zelfs toen ze aan
allerlei machines en slangetjes lag, flirtten de artsen nog met haar. En zij
met hen. Mannen vielen allemaal op haar.’



‘Was je jaloers op haar?’
‘Nee.’ Ze schudde haar hoofd bij de gedachte. ‘Nee, ik had met haar te

doen. Ze is twee keer getrouwd geweest en had altijd vriendjes. Stuk voor
stuk behandelden die haar slecht.

‘En daarom dacht je dat alle mannen zo waren?’
‘Nee. Ik dacht dat ze gewoon een slechte smaak had.’ Andreas lachte,

maar in zijn ogen las ze nog iets anders: compassie. Iets wat er vanaf het
begin was geweest. Het was lang geleden dat Carrie het over haar moeder
had gehad, en ze vond het fijn weer eens over haar te spreken. Dat bracht de
herinneringen weer tot leven. Haar lieve moeder was in Carries ogen een
prinses geweest, een vrouw die haar twee dochters had geadoreerd en hun
altijd volop haar liefde had betuigd. ‘Er zijn ook wel goede mannen,’ zei ze
zacht, terwijl ze in de hypnotiserende ogen keek die haar geen angst meer
inboezemden. Ze wilde hem, ze wilde Andreas met een heftigheid die recht
uit haar ziel kwam. ‘Mijn grootvader was een goede man. Hij was arm.
Bescheiden. Geen goudhaantje zoals de mannen op wie mijn moeder viel.
Ze was net een ekster, verzot op mooie, glimmende dingen. Ze kon een
rijke man van grote afstand herkennen, en ze hoefde maar met haar
wimpers te knipperen, om hen uit haar hand te laten eten.’

‘Dus jouw vader is ook een rijke man?’
‘Nee, hij was de enige die arm was. Hij had niet eens werk. Ze zaten

samen op school. Mijn moeder kreeg mij op haar zeventiende.’
‘Jij was een ongelukje?’
‘Het mooiste ongelukje dat haar ooit was overkomen, zoals mijn moeder

altijd zei.’ En altijd als haar moeder dat had gezegd, had ze Carries gezicht
en buik overdekt met kusjes, net zolang tot ze allebei hadden gehuild van
het lachen.

Terwijl Andreas luisterde naar Carrie die hem over haar jeugd vertelde,
kon hij zijn ogen niet van die volle lippen afhouden. Haar heldere bruine
ogen glansden zoals hij nog niet eerder had gezien, en haar liefde voor haar
moeder was tastbaar. Hoe zou het zijn als je degene was voor wie die ogen
zo schitterden? Ongewild legde hij een hand over zijn hart.

‘Mijn ouders trouwden omdat mijn moeder zwanger was, maar ze zijn
niet lang na mijn geboorte uit elkaar gegaan. Mijn vader verhuisde daarna
naar een ander deel van het land, dus ik zag hem niet vaak. Maar hij dacht
altijd aan mijn verjaardag en hij bezoekt me een paar keer per jaar. Ik heb



altijd geweten dat hij van me houdt.’ Ze keek ondeugend. ‘Hij is hovenier
op Hargate Manor.’

Andreas barstte in lachen uit. ‘Dus dat bestaat echt?’
Ze tuitte haar lippen. ‘Ik ben er een paar keer geweest. Het is een prachtig

landgoed.’
Hij dronk nog wat wijn, zijn ogen op haar gefixeerd. Ze betoverde hem –

al vanaf hun eerste ontmoeting op kantoor. ‘Je bent prachtig,’ zei hij hees.
Ze hield haar hoofd scheef.
Haar glimlach benam hem de adem. Het was een glimlach die een man

het gevoel gaf dat hij de de hele wereld aankon.
‘Jij maakt dat ik me prachtig voel.’
Een lang, ademloos moment was de spanning om te snijden.
Toen ging ze rechtop zitten, duwde haar stoel naar achteren en stond ze

op. De sjaal gleed van haar schouders op de grond, maar dat merkte ze niet.
Langzaam kwam ze naar hem toe.

De lucht tussen hen in leek te knetteren.
Toen stond ze pal voor hem.
Andreas kon nog nauwelijks ademhalen. Hij voelde twee elegante handen

die om zijn gezicht werden gelegd en zachte vingers die zijn huid streelden.
Ze boog voorover en drukte het puntje van haar neus tegen de zijne.
Ze sloot haar ogen en beroerde zijn lippen heel licht met de hare. ‘Jij

maakt dat ik me prachtig voel,’ herhaalde ze, met haar mond op de zijne.
De geur van de wijn vermengde zich met die van haar adem en stroomde

zo zijn luchtwegen in. Het was alsof haar aroma speciaal voor hem
ontwikkeld was. En dat was ook zo, dacht hij verdwaasd. Geen andere man
had haar ooit geproefd. En geen andere man zou haar ooit proeven.

‘Jij maakt dat ik me een vrouw voel,’ fluisterde ze voordat haar mond de
zijne omsloot en ze hem kuste, diep en vurig, met haar vingers om zijn
hoofd gevlochten. Het voelde hetzelfde als die avond op de Seychellen,
maar tegelijkertijd heel anders. Er was deze keer geen enkele
terughoudendheid in haar. Geen woede, geen haat. Ze verlangde naar hem,
met een honger die onverzadigbaar was.

In één keer trok hij haar naar zich toe en op zijn schoot, en toen hij haar
billen daar voelde, werd hij plotseling verteerd door een dierlijke lust. In
een wervelstorm van gulzige kussen voelde hij hoe ze haar zachte borsten



tegen hem aandrukte, en haar nagels drongen door de stof van zijn shirt
heen. Hij streelde en kneedde haar rug met zijn sterke handen.

Overal waar hij haar aanraakte, reageerde haar lichaam heftig. Ze gloeide
over haar hele lichaam. Op een of andere manier kreeg ze het voor elkaar de
knoopjes van zijn shirt open te maken, en haar handen vonden zijn naakte
huid. Wild haalde ze haar nagels over zijn borstkas, en met haar mond
verslond ze hem, steeds oppervlakkiger ademend.

Zijn mond vond haar nek, waar hij haar heerlijke geur opsnoof, die
erotische vrouwelijke geur die zo typisch Carrie was. Ze frommelde met
haar handen aan de knoop van zijn broek, en toen ze die niet open kreeg,
legde ze haar hand op de plek waar zijn erectie wanhopig een uitweg zocht.
Zacht kneep ze erin.

Hij kreunde van ingehouden genot en likte haar huid van haar oor tot aan
haar kin en haar mond. Haar ogen waren open, maar stonden omfloerst. Als
er ooit een aanblik was geweest waarvan hij had kunnen klaarkomen zonder
zelfs maar te worden aangeraakt, dan was het deze wel. Hij tilde haar op in
zijn sterke armen en zette haar op tafel, waarna hij tussen haar gespreide
dijen ging staan.

Ze staarde hem aan, vervuld van lust, en rukte haar topje naar beneden.
Ze droeg inderdaad geen beha. Haar volle borsten glansden als goud

onder de heldere maan. Met één hand haar hoofd ondersteunend drukte hij
haar licht achterover en nam hij een tepel in zijn mond.

De kreet die haar ontsnapte, veranderde in gekreun onder zijn kussen,
zuigen en likken. Ze sloeg haar benen stevig om zijn heupen en bewoog
haar bekken dichter naar hem toe, haar onderrug hol makend en hem met
haar hakken achter zijn billen naar zich toetrekkend.

Zijn hand gleed langs een been naar boven, en toen was hij het die
kreunde. Ze was daar heet en vochtig.

Ze stootte haar onderlichaam tegen hem aan, wanhopig op zoek naar
bevrediging. Zijn mond liet haar tepel los en vond de hare in een hevige kus
die ze met gelijke hartstocht beantwoordde.

Koortsachtig haakte hij zijn vingers achter haar broekbandje.
Intuïtief tilde ze haar billen even op, zodat hij het slipje kon uittrekken.
In één vloeiende beweging haalde hij het over haar voeten. Hij nam zijn

portefeuille uit zijn achterzak. Terwijl hij het vierkante pakje eruit haalde,
keerden haar vingers terug naar de knoop van zijn broek, die ze deze keer



probleemloos open kreeg, evenals zijn rits. Terwijl zij zijn broek over zijn
heupen naar beneden trok, haalde hij het condoom uit de verpakking, deed
het om en sloeg een arm stevig om haar heupen. Het moment daarop was
hij in haar.

Ze ontving hem heet en begerig, trok hem steeds dieper naar binnen.
Diep in haar ogen kijkend gaf hij zich steeds meer over aan haar

betovering.
Haar handen verdwenen onder zijn shirt, ze sloeg haar nagels in zijn rug

en dreef hem aan om steeds harder en sneller te stoten.
Ze bezaten elkaar als in waanzin, teder en fel tegelijk.
Ze greep zijn billen vast en trok hem nog dieper, nog feller in zich,

onsamenhangend woordjes uitstotend, haar hoofd nu in haar nek. Plotseling
stootte ze een hartverscheurende kreet uit, en haar spieren spanden zich om
zijn lid.

Precies op dat moment ging ook hij ten onder in een golf van extase,
intenser dan hij ooit eerder had beleefd. Met zijn armen beschermend om
haar heen, wachtend tot het schokken van haar lichaam en het zijne tot
bedaren was gekomen, tot hun harten niet meer als bezeten sloegen, kwam
er een overweldigende bezitterigheid over hem heen. En in zijn hoofd
hoorde hij een stemmetje zeggen dat Carrie van hem was.



Hoofdstuk 12
 
 
 
Carrie probeerde het trillen van haar hand te stoppen. Voor de derde keer
bracht ze haar mascara opnieuw op. Ze was zo zenuwachtig alsof het haar
eigen bruiloft was.

Het huwelijk van zijn neef werd over drie uur ingezegend. Andreas was
weg om zijn ouders en nichtje van het vliegveld af te halen en hen naar het
hotel te brengen waar de receptie die avond zou plaatsvinden. De hele
familie Samaras zou in het hotel overnachten, ook Andreas en Carrie.
Kennelijk was het traditie dat de bruid en bruidegom na hun eerste nacht als
getrouwd stel samen ontbeten met al hun verwanten, die dan wisten wat ze
die nacht hadden uitgespookt.

Gelukkig gingen Andreas en zij gewoon bij de burgerlijke stand in
Chelsea trouwen, met alleen een paar getuigen erbij. Ze zag enorm op tegen
de ontmoeting met zijn ouders, en met Natalia. Gelukkig hoefde ze er niet
meer tegenop te zien en te moeten doen alsof Andreas en zij een onstuimige
affaire hadden. Want dat ging helemaal vanzelf. Ze kon haar handen
nauwelijks van hem af houden.

Ze wist eigenlijk niet precies waarom ze de knop ineens had kunnen
omzetten. Alles wat ze wist, was dat ze na dat dagje winkelen op haar
kamer voor de spiegel had gestaan en aan zichzelf had gevraagd waar ze
eigenlijk zo bang voor was. Waarom verzette ze zich tegen iets wat zo
heerlijk was? Waarom zou ze dat zichzelf, en hem, onthouden? Carrie had
het plezier van seks ontdekt. Haar lichaam haalde de schade in van alles wat
ze tot nu toe gemist had. En het goede nieuws was dat ze daar zes maanden
de tijd voor had, voor die inhaalslag. Dat moest ruim voldoende zijn. Ze
maakte zich er wel zorgen over dat het vanwege Andreas was dat haar
lichaam zo reageerde. Maar goed, dat maakte toch niet uit? Dan nog was
het gewoon seks. Ongelofelijk geweldige seks, maar meer niet.

Haar make-up was eindelijk gelukt. Driemaal was scheepsrecht. Haar
telefoon ging over. Met een grijns dacht ze terug aan de Seychellen, toen
Andreas haar communicatie met de buitenwereld bewust geblokkeerd had.
Haar grijns verdween toen ze de naam van haar zus op het schermpje zag



verschijnen. Carrie had haar de afgelopen week drie keer gebeld en een
bericht ingesproken. Het was pijnlijk dat Violet haar oproepen weer
negeerde, zoals ze altijd deed als ze geen zin had om met haar te praten.
Carrie ademde diep in en nam toen op. ‘Hé, Vi. Hoe is het?’

Stilte aan de andere kant van de lijn.
‘Hallo?’
‘Is het waar?’
‘Is wat waar?’
‘Dat jij iets hebt met Andreas Samaras?’
Carrie haalde nogmaals diep adem. ‘Ja, dat is waar.’ En allemaal om jou

te beschermen.
‘Je weet toch wat hij me heeft aangedaan?’
‘Violet… Ga je nog steeds naar die psycholoog?’
‘Geef antwoord.’
‘Als je eerst mijn vraag beantwoordt. Vertel me alsjeblieft dat je hem nog

ziet.’
‘Haar. Ik heb een vrouwelijke psycholoog.’
‘O, sorry, ik dacht dat het een man was.’
‘Dat was eerst ook zo.’ Violet klonk iets minder kwaad nu. ‘We kwamen

tot de conclusie dat het voor mij makkelijker zou zijn om met een vrouw te
praten.’

‘En? Is dat inderdaad makkelijker?’
‘Ja,’ klonk het wat verbaasd. ‘Inderdaad. Ze is echt aardig en ze oordeelt

niet.’
Carrie probeerde dit niet als een verwijt aan haar adres op te vatten. ‘Dat

is fijn.’
‘Nu wil ik dat je me antwoord geeft: je weet toch wat die man me heeft

aangedaan?’
‘Hij heeft je helemaal niets aangedaan, hè Vi?’ vroeg Carrie zacht, haar

hart bonkend in haar keel. ‘Hij heeft de dingen waar jij hem van
beschuldigt, niet gedaan. Hij heeft je er ook niet ingeluisd, met die drugs.
Die drugs waren van jouzelf. Vi, zeg me de waarheid, je hoeft echt niet
bang te zijn dat ik daardoor minder van je ga houden.’

Het antwoord was een oorverdovende stilte, maar ze wist dat haar zus er
nog was. ‘Het spijt me dat je destijds niet voelde dat je me alles kon
vertellen, maar ik smeek je: je moet de waarheid zeggen. Praat er alsjeblieft



over met je psycholoog. James heeft je afschuwelijk behandeld, maar
Andreas is James niet. Hij is niet zoals James. Violet, ik hou van je. Ik
vergeef het je. Alsjeblieft, vind een manier om met jezelf in het reine te
komen,’ vervolgde Carrie.

De stilte aan de andere kant van de lijn was deze keer anders. Violet had
opgehangen.

‘Was dat je zus?’
Carrie schrok op. Ze was zo in haar telefoongesprek met Violet opgegaan

dat ze Andreas niet had horen terugkomen. Hij stond in de deuropening,
oogverblindend knap in zijn smoking. Ze knikte.

‘Wat je daar zei… Je gelooft me echt.’
Opnieuw knikte ze.
‘Hoelang al?’
‘Vanaf het moment dat je me het vertelde,’ fluisterde ze, beschaamd naar

haar tenen kijkend. ‘Ik kon het alleen niet toegeven. Violet vormt mijn
achilleshiel, altijd al.’

Hij wachtte even en vroeg toen: ‘Waarom heeft ze een psycholoog?’
‘Vanwege haar verslaving.’ Plotseling zeeg ze neer in een stoel, en ze

barstte in tranen uit.
De emotie die Andreas voelde sinds hij Carrie hoorde zeggen dat ze hem

geloofde, nam nog verder toe toen hij haar zo zag instorten. Dit was niet
gewoon huilen, het was een heftig snikken dat door haar hele lichaam leek
te trekken. Met een paar grote passen was hij bij haar. Hij hurkte neer en
trok haar hoofd tegen zijn schouder. Zijn shirt raakte doordrenkt van de
tranen terwijl hij haar streelde over haar haren en haar rug. Het duurde heel
lang voordat ze langzaam tot bedaren kwam.

Toen hief ze haar hoofd, veegde ze de tranen van haar gezicht en keek ze
hem met dikke rode ogen aan. ‘Violet volgt een afkickprogramma in
Amerika. Ze woont daar bij haar vader, sinds een van haar dealers haar in
een coma had geslagen vanwege achterstallige betalingen.’ Opnieuw
begonnen de tranen te stromen. ‘Ze was er bijna niet meer geweest. Mijn
kleine zusje was er bijna niet meer geweest.’

Andreas moest dit even verwerken.
‘Die klootzak van een James heeft haar niet alleen maar verleid. Het was

nog veel erger. Hij stopte haar vol met drugs. Hij heeft een onschuldig kind
verslaafd gemaakt.’ Ze sloeg een hand voor haar mond. ‘Ik moet blind zijn



geweest. Ik had er geen idee van dat ze ernstig verslaafd was. Daar kwam ik
pas een paar maanden nadat ze van school was gestuurd, achter.’ Afschuw
stond in haar ogen te lezen. ‘Ik trof haar in bed aan met een veel oudere
man. Er lagen drugs op de vloer. Hoewel ze het ontkende, wist ik dat ze
seks met hem had gehad in ruil voor drugs. Ze had geen geld meer om ze te
kopen. Haar vader had haar toelage stopgezet, en ze weigerde een baantje te
zoeken.’

Andreas stond op, haalde een hand door zijn haar en masseerde zijn
voorhoofd. ‘Ging ze dan niet naar school?’

‘Nee, daar was ze van afgetrapt, toch?’ bracht ze hem in herinnering.
‘Ja, maar ze had toch na het examen naar een andere school kunnen

gaan?’
‘Ze mocht niet meedoen aan het examen.’
Hij reageerde furieus. ‘Wat? Maar de directrice had me verzekerd dat

Violet nog kon meedoen.’ Daar had hij op aangedrongen.
‘Dan heeft ze tegen je gelogen. Violet mocht geen voet meer in die school

zetten. Ik heb nog geregeld dat ze ergens anders examen kon afleggen, maar
dat weigerde ze. Ze had de moed opgegeven. Ze was voortdurend de deur
uit, bleef dagen weg zonder mij te laten weten waar ze was, en als ze dan
terugkwam, was ze high en stomdronken. Vaak was ze ook nog gewond,
vanwege de ruzies waar ze in verzeild raakte. Dan verzorgde ik haar en
sliep ik op de grond in haar kamer, omdat ik bang was dat ze in haar eigen
braaksel zou stikken. Ik bad elke keer dat het de laatste keer zou zijn, maar
dat was het nooit. Ze werd, ik weet niet hoe vaak, gearresteerd of in het
ziekenhuis opgenomen om haar maag leeg te laten pompen. Ze hielp
zichzelf echt helemaal de vernieling in.’

Andreas plofte op de rand van het bed neer. De verschrikkingen die zijn
mooie Carrie allemaal had moeten doorstaan. En hij had daar onbedoeld
aan bijgedragen.

Ze vervolgde, nauwelijks hoorbaar: ‘Ik moest drie jaar lang toezien hoe
ze zichzelf de vernieling in hielp. Er was niets wat ik kon doen, hoewel ik
alles heb geprobeerd. Ik heb haar weleens in haar kamer opgesloten, maar
ze sloeg de ruit in en sprong uit het raam. Ik heb allerlei hulpverleners
ingeschakeld, maar die lachte ze recht in hun gezicht uit. Ik heb zelfs eens
een heel zakje cocaïne door het toilet gespoeld. Als dank stompte ze me in
mijn gezicht.’ Ze lachte waterig. ‘Ze kan goed hoeken.’



‘Carrie…’
‘Nee, laat me alsjeblieft uitpraten. Ik geloofde de beschuldigingen van

Violet tegen jou blindelings. Als journalist had ik beter moeten weten en de
feiten moeten checken, en het spijt me echt dat ik die leugens over jou
allemaal zomaar geloofde. En het spijt me dat ik op grond daarvan wraak
op je wilde nemen. Ik had jou en je bedrijf onherstelbare schade kunnen
toebrengen, en daar schaam ik me diep voor. Ik denk… Ik denk dat ik mijn
gezond verstand verloor.’

‘Niemand die zou meemaken wat jij die drie jaar hebt meegemaakt, zou
zijn gezond verstand kunnen bewaren,’ zei hij zacht.

‘Behalve jij dan,’ zei ze vol overtuiging. ‘Er is volgens mij niets waar jij
je gezond verstand bij verliest.’

‘Het had anders niet veel gescheeld toen mijn zus en zwager omkwamen,’
zei hij. ‘Maar ik moest voor Natalia zorgen, net als jij voor Violet na de
dood van je moeder, en…’ Hij onderbrak zichzelf. ‘Waarom is Violet toen
trouwens niet bij haar vader gaan wonen? Ik dacht altijd dat ze wees was.’

‘Raymond, haar vader, was na zijn scheiding van onze moeder naar
Amerika geëmigreerd. Toen mijn moeder jaren later overleed, zat hij niet op
Violet te wachten. Hij had een prachtige vrouw en geen kinderen. Hij leefde
zijn ideale leven. Na mijn moeders dood kwamen we overeen dat Violet
naar kostschool ging, zodat ik me ook op mijn studie kon concentreren, en
dat hij voor haar opleiding zou betalen. Hij was ook een van die rijke
mannen. De weekends en vakanties zou ze bij mij doorbrengen. We kregen
allebei een toelage van hem.’ Ze glimlachte bitter. ‘Wat geld betrof, was hij
royaal.’

‘Dus zo werd jij Violets voogd.’
‘Ja. Hij gaf mij de verantwoordelijkheid over zijn twaalfjarige dochter.

Op mijn negentiende.’
‘Theos.’ Hij floot tussen zijn tanden. Net zo oud als Natalia nu was. ‘Ik

heb me nooit gerealiseerd dat je destijds nog zo jong was.’ Zelf was hij al
een volwassen man van eenendertig geweest toen hij Natalia’s voogd was
geworden. ‘Een vader die niets van zijn kind wil weten…’ Hij kon het zich
niet voorstellen. Hij zou zijn leven geven voor Natalia, en ze was niet eens
zijn eigen dochter. ‘Geen wonder dat ze ontspoorde. Maar waarom woont
ze nu dan wel bij hem?’

‘Omdat ik hem gechanteerd heb.’



Hij kon een glimlach niet onderdrukken. ‘Echt?’
Ze glimlachte terug, maar het was een vreugdeloze lach. ‘Ik had hem al

jarenlang gesmeekt om te helpen, maar hij poeierde me steeds af. Violet
ging bijna dood toen ze in elkaar geslagen was, Andreas. Ze lag drie dagen
in coma. Toen knapte er iets in mij. Ik heb hem gebeld, zonder erover na te
denken wat ik ging zeggen. Ik hoorde mezelf zeggen dat als hij niet
onmiddellijk op het vliegtuig zou stappen om eindelijk zijn
verantwoordelijkheid te nemen, ik een foto van haar in haar abominabele
toestand op internet zou plaatsen. Daaronder zou ik de naam van haar vader
zetten, met de toevoeging dat hij weigerde haar te helpen.’

‘En?’
‘Een dag later was hij er. En een week daarna vloog hij met haar terug

naar Amerika. Ik weet niet waarom ik hem niet eerder op die manier onder
druk heb gezet. Ik was, denk ik, te veel bezig met overleven, voor Violet
zorgen, op wraak zinnen tegen jou en James…’ Ze sloeg haar ogen neer.
‘Het spijt me.’

‘Het is oké.’ Hij knielde naast het bed neer en drukte een kus in haar
handpalm. ‘Je hoeft je niet te verontschuldigen. Het spijt mij ook. Ik had
contact met jou moeten opnemen, in plaats van met de school.’

‘Je wilde Natalia beschermen,’ zei Carrie met een kneepje in de hand die
de hare zo teder vasthield. ‘En Violet zou hoe dan ook van school zijn
gestuurd. Ze gebruikte zelfs drugs op school. Vroeg of laat zou ze betrapt
zijn.’ Ze haalde haar schouders op en ademde diep in. ‘Ik had moeten zien
wat er met haar aan de hand was. Ik zag wel dat er iets was, maar ik wist
niet wat. Begrijp je wat ik bedoel?’

‘Carrie…’ Hij legde een hand in haar nek en liet zijn voorhoofd tegen het
hare rusten. ‘Je mag het jezelf niet verwijten. Wat er gebeurd is, is niet jouw
schuld. Je hebt alles aan de kant gezet voor haar. Zij is nu ook negentien,
hè? Net zo oud als jij toen je haar voogd werd. Je had niet meer kunnen
doen dan wat je deed. Ik hoorde je tegen Violet zeggen dat ze met zichzelf
in het reine moest zien te komen. Het wordt tijd dat jij dit ook doet.’ Hij
drukte een kus op haar voorhoofd en veegde met zijn duimen de tranen
onder haar ogen weg.

Ineens realiseerde ze zich dat haar make-up compleet moest zijn
uitgelopen. ‘De bruiloft!’

‘Maakt niet uit.’



‘Natuurlijk wel. We moeten weg.’
Hij keek haar bezorgd aan. ‘Weet je zeker dat je het aankunt? Ik kan wel

een excuus verzinnen, als je liever hier blijft.’
‘Nee. Ze verwachten ons.’ Ze zuchtte en glimlachte toen voorzichtig. ‘Je

moet ons eigen huwelijk aankondigen, weet je nog? Dat zou een vreemde
vertoning zijn, zonder je aanstaande aan je zijde.’

‘Weet je het echt zeker?’
Ze kon toch moeilijk anders? Het bedrijf en de reputatie van Andreas

moesten worden gered. De enige die dat kon doen, was zij, want zij had
deze grote puinhoop veroorzaakt. Andreas was geen slechte man. Hij was
alleen opgekomen voor zijn familie, net als zij had gedaan voor de hare. Hij
verdiende het niet dat zijn leven kapot werd gemaakt. Hij verdiende het dat
hij van zijn leven kon gaan genieten, en overal ter wereld de beste whisky
drinken en met de mooiste vrouwen naar bed gaan. Bij die laatste gedachte
kwam er een stekende hoofdpijn op. Ze legde een hand op haar voorhoofd.

‘Gaat het wel?’ vroeg hij bezorgd.
Ze forceerde een glimlach. Waar kwam die pijn vandaan?
‘Ja, hoor. Ik bedacht ineens dat ik nodig iets aan mijn uiterlijk moet gaan

doen na die lelijke tranen.
Hij streelde haar wang. ‘Er is niets lelijks aan jouw tranen. En als je je

gezicht even wast, is er niets mis met je uiterlijk.’
‘Geef me vijf minuten.’
Hij knikte en hielp haar op te staan. Toen nam hij haar gezicht tussen zijn

handen.
Hij kuste haar, zacht en zo teder, dat ze heel even dacht dat ze weer zou

gaan huilen.



Hoofdstuk 13
 
 
 
Andreas’ chauffeur sloot met de auto achter aan in de lange file bij de
parkeerplaats van de kerk. Vooraan stond een auto met motorpech, hoorden
ze, en alles stond muurvast. Andreas zag zijn ouders en zijn nichtje bij de
ingang van de kerk staan, geanimeerd converserend met een tiental andere
gasten. Zijn ouders kwamen allebei uit een groot gezin, en een bruiloft in de
familie was altijd een drukbezochte aangelegenheid.

Ook Carrie keek door het raam naar de hartelijke begroetingen over en
weer. ‘Waarom heb je eigenlijk een vakantiehuis op de Seychellen gekocht
en niet dichter bij je familie?’ vroeg ze peinzend. ‘Je bent dol op ze,
volgens mij. Als ik hoor hoe je over ze praat…’

Andreas keek naar hun ineengestrengelde vingers en toen weer naar haar
gezicht. Afgezien van haar ogen die nog een beetje rood waren, was er niet
veel meer aan haar te zien. Niemand zou iets aan haar kunnen merken. Ze
zag er ondanks alles oogverblindend uit in haar lange crèmekleurige zijden
jurk met de subtiele blauwe bladerenprint.

‘Ik had even afstand nodig van mijn familie,’ zei hij. ‘Mijn ouders houden
niet van ver reizen, en de Seychellen zijn voor hen echt te ver weg.’ Hij had
gewoon even ruimte voor zichzelf nodig gehad. ‘Sinds Natalia is gaan
studeren, heb ik er echt naartoe geleefd om van mijn vrijheid te gaan
genieten.’

Op dat moment werd Andreas’ blik getrokken door zijn ouders, iets
verderop. Zijn vader legde een arm om zijn moeders vierenzeventigjarige
middel en fluisterde iets in haar oor. Andreas’ hart begon wild te kloppen.
Hij dacht aan hun lange leven samen en aan alles wat ze samen hadden
meegemaakt. Zou de absolute vrijheid om te doen waar hij zin in had, echt
beter zijn dan een leven met iemand aan zijn zijde met wie hij lief en leed
kon delen?

In zijn hoofd doemde een beeld op van Carrie en hem, over veertig jaar,
omringd door kinderen en kleinkinderen. Kinderen? Hij had altijd gezworen
dat hij zelf geen kinderen wilde. Hij had een tiener grootgebracht alsof ze



zijn eigen dochter was, en daarna had hij het welletjes gevonden. Daar was
hij heel stellig in geweest. ‘Ik kan het niet,’ zei hij plotseling.

‘Wat niet?’
‘Ik kan jou niet aan mijn familie voorstellen als mijn verloofde, terwijl

het niet waar is. Ik kan niet met je trouwen als het geen echt huwelijk is. Ik
kan geen valse geloften afleggen.’ Op het moment dat hij het zei, wist hij
dat het waar was, en het voelde alsof er een gewicht van hem afviel. Op een
of andere manier was hij gevallen voor dit loeder van een journaliste. Hij
moest lachen om zijn oude idee over haar. Carrie had helemaal niets van
een loeder. Achter het masker dat ze droeg om zichzelf te beschermen,
bevond zich een lieve, onafhankelijke vrouw, die tegelijkertijd sterk en
kwetsbaar was. Als Carrie van iemand hield, was dat met alles wat ze in
zich had en met heel haar hart. En hij hield van haar, met heel zijn hart.

‘O.’ Ze zat als versteend naast hem.
Hij bracht de hand die hij vasthield naar zijn lippen. ‘Wil je met me

trouwen?’
‘Wat?’
‘Ik meen het. Trouw met me, maar dan echt. Niet alleen maar voor zes

maanden.
‘Nee!’
‘Carrie…’
‘Het antwoord is nee.’ Ze trok haar hand terug en schoof zo ver mogelijk

bij hem vandaan. Ze keek naar hem alsof hij een gevaarlijk beest was dat
haar elk moment kon bespringen. ‘Ik heb ingestemd met die zes maanden.
Je kunt niet nu ineens de voorwaarden wijzigen.’

‘Ik wijzig de voorwaarden niet. Ik zeg alleen dat ik het op deze
voorwaarden niet kan. Het zou niet kloppen.’

‘En waarom niet? Heeft dit soms te maken met het feit dat ik nog maagd
was? Zegt je eergevoel je dat je me nu eeuwig trouw moet blijven?’ Ze
sprak de woorden langzaam en nadrukkelijk uit.

‘Dat je nog maagd was, heeft hier niets mee te maken. Ik moet toegeven
dat ik blij ben te weten dat ik de enige man ben met wie je ooit hebt
geslapen…’

Ze snoof. ‘Eindelijk komt je seksistische aard naar boven.’
‘Ik ben alleen maar eerlijk, en dit zeg ik je ook in alle eerlijkheid: al had

je met honderden mannen geslapen, dan nog zou ik je nu vragen of je echt



met me wilt trouwen.’
‘Oké…’ zei ze, de laatste lettergreep rekkend. ‘En ik vertel je in alle

eerlijkheid dat ik me niet voor langer dan zes maanden wil vastleggen.’
‘En waarom niet?’
‘Moet je dat nog vragen? Ik ben hier alleen maar om een vreselijke fout

goed te maken, maar daarom hoef ik nog niet mijn hele leven voor jou op te
geven…’

‘Is dat alles wat je voelt, dat je iets goed moet maken tegenover mij?’
vroeg hij zo open mogelijk. Hij wilde niet te snel conclusies trekken. Daar
hadden ze zich al genoeg aan bezondigd. Anderzijds, als ze dat niet hadden
gedaan, zouden ze hier nu niet samen zitten. Maar dan zou hij ook niet het
gevoel hebben dat hij net had leren zwemmen en erachter was gekomen dat
het water in stroop was veranderd. Het masker dat hij zo voorzichtig had
weten weg te pellen, was weer terug op zijn plek. Hij zag het voor zijn ogen
gebeuren. ‘Wil je zeggen dat ik alles wat er tussen ons gebeurd is,
verzonnen heb?’

‘Nee, dat zeg ik niet.’ Ze klonk wanhopig. ‘Je kunt toch niet denken dat je
maar met je vingers hoeft te knippen en dat ik dan alles doe wat jij zegt?’

‘Ik wil helemaal niet dat je doet wat ik zeg.’ Hij zuchtte, terwijl hij de
brug van zijn neus masseerde. ‘Hoelang heb je nodig?’

‘Zes maanden.’
‘Ik bedoel: hoelang heb je nodig om hierover na te denken?’ vroeg hij

knarsetandend.
‘Ik hoef hier niet over na te denken.’ Ze trok haar knieën tegen haar borst

en sloeg haar armen er stevig omheen. ‘We blijven zes maanden getrouwd,
zoals afgesproken, en daarna gaan we scheiden en pak ik mijn leven in
Londen weer op. En jij gaat het leven leiden waar je al zo lang van droomt.’

‘Ik wil dat leven niet meer. Door onze tijd samen… Ik zal niet zeggen dat
ik door onze tijd samen veranderd ben, maar het heeft me wel doen inzien
dat ik liever mijn leven met iemand wil delen.’

‘O, ja? Dus je wilt iemand die er altijd voor je is, terwijl jij een groots en
meeslepend leven leidt? En dat kan ik net zo goed zijn, want ik ben er nu,
en we gaan toch al trouwen? En mijn werk dan? Moet ik dat soms
opgeven?’

‘Dat heb ik toch allemaal niet gezegd?’ vroeg hij gefrustreerd. Hij had
zojuist de waarheid onder ogen gezien. Hij had gevoelens voor Carrie, al



vanaf hun eerste ontmoeting. En hij had gemeend dat die gevoelens
wederzijds waren. Had hij zich daar dan zo in vergist? Was de intimiteit die
tussen hen was ontstaan, een verzinsel van zijn verliefde brein?

‘Ons huwelijk is voor zes maanden. Gedurende die tijd wonen we in
Londen. Daarna verhuis je je hoofdkantoor naar Athene, en ik blijf waar ik
ben. Dat was de deal,’ zei ze onvermurwbaar.

‘En als ik je voorstel dat ik in Londen blijf wonen met jou? Voor altijd?’
Hij zette alles op alles.

‘Het antwoord is en blijft nee. Ik wil niet met je trouwen. Begrijp je dat
dan niet? Ik los mijn schuld aan jou af. En na die zes maanden vertrek ik.’

‘Hoe kun je zo gevoelloos zijn?’ vroeg hij vol ongeloof. ‘Ik vertel je dat
ik alles voor je wil opgeven, en jij –’

‘Gevoelloos?’ onderbrak ze hem. Plotseling greep ze zijn polsen vast met
haar kleine handen en klemde zijn armen boven zijn hoofd tegen de
rugleuning, met haar van woede vertrokken gezicht vlak bij het zijne.

Het ging zo snel, dat hij geen tijd had zich te verdedigen. In een minder
wanhopige situatie zou hij haar ninjakunsten bewonderd hebben.

‘Waag het niet mij gevoelloos te noemen!’ schreeuwde ze uit. ‘Hoe durf
je? Ik heb in mijn leven niets anders gedaan dan voor mensen zorgen van
wie ik hield, alleen maar om ze vervolgens kwijt te raken. Ik heb zes jaar
voor mijn moeder gezorgd, en toen ging ze dood. Daarna heb ik voor Violet
gezorgd, en die is nu ook weg! Ik zou er mijn leven voor geven om hen
allebei weer terug te krijgen. Dus waag het niet mij gevoelloos te noemen
en waag het niet me te vragen de rest van mijn leven aan een man te wijden
die diep vanbinnen naar zijn vrijheid hunkert, en uiteindelijk mijn hart zou
breken. Ja, jij, Andreas!’ beet ze hem toe. ‘Als we echt gingen trouwen, zou
je binnen de kortste keren genoeg van me hebben. Je zou je verlangen naar
vrijheid een tijdje weten te onderdrukken, maar daardoor zou het
uiteindelijk alleen maar groter worden. En wat dan? Dan schrijf je een vette
cheque voor me uit om me af te kopen, net zoals iedere rijke man doet als er
iets leukers en jongers voorbijkomt.’

Andreas keek in haar ogen die vuurspuwden, en hij kreeg het koud tot op
het bot. Ineens drong het tot hem door. Hij wurmde zich los uit haar greep
en pakte op zijn beurt haar polsen vast met één hand, terwijl hij op zijn
andere hand steunde om rechtop te gaan zitten.

Ze keken elkaar aan met een haat en venijn die verstikkend waren.



Hij had zich vergist. Ze had haar masker niet laten vallen, maar een ánder
masker opgezet. En achter dat masker school nog steeds dat loeder van een
journaliste. ‘Oké, dat is dan duidelijk,’ zei hij langzaam. ‘Je vindt me nog
steeds een rijke hufter die is voorbestemd om vrouwen te belazeren en als
vuil te behandelen.’

Ze keek hem met grote ogen aan, ineens kalmer. Haar woede leek te
zakken. Ze schudde haar hoofd. ‘Nee, nee, ik weet wel dat je niet bent zoals
andere –’

‘Bespaar je de moeite,’ onderbrak hij haar kil. Hij liet haar polsen los en
klopte op het glas dat zich tussen de passagiersruimte en de chauffeur
bevond. ‘Ik stap hier uit. Breng Miss Rivers alsjeblieft naar de villa, zodat
ze haar spullen kan ophalen, en dan naar het vliegveld.’ Hij keek haar nog
één keer aan.

Ze zag lijkbleek.
‘Je vliegt terug naar Londen met mijn privévliegtuig. Je schuld aan mij

wordt je bij deze kwijtgescholden.’ Toen stapte hij zonder nog afscheid te
nemen uit en liep hij tussen de auto’s door naar zijn familie.

Ze keek hem na. De paniek die was opgekomen toen Andreas over een
echt huwelijk begon, was gezakt. Ze voelde helemaal niets meer. Die laatste
blik in zijn ogen, toen hij haar had aangekeken alsof ze uitschot was, zou ze
nooit van haar leven meer kunnen vergeten. Zonder nog één keer om te
kijken verdween hij tussen de mensen die voor het witte kerkje stonden.
Een ander vrolijk groepje begon de kapotte auto weg te duwen. Ze zag alles
door een waas. Het enige wat ze duidelijk zag, was Andreas’ laatste blik.
Nog nooit had hij met zo’n intense haat naar haar gekeken, zelfs niet toen
hij haar had verteld dat hij wist wie ze was.

Pas toen de chauffeur een U-bocht maakte met de auto, besefte ze dat ze
reed, weg van Andreas. Andreas, die ook een U-bocht had gemaakt in hun
plannen… Hun plannen? Welke plannen? Ze hadden geen plannen meer.
Bij dit besef brak haar hart. Hun relatie, of wat het ook was geweest, was
beëindigd. Het was voorbij tussen hen. Ze slikte, maar de krop in haar keel
kreeg ze met geen mogelijkheid weggeslikt.
 
Andreas nipte van zijn whisky terwijl hij de e-mails doornam die Debbie na
een eerste selectie aan hem had doorgestuurd, omdat deze zijn persoonlijke
aandacht vroegen. Hij wierp een blik op zijn horloge. Elk moment kon een



oude vriend die hij nog kende uit de tijd dat hij in Manhattan woonde, voor
zijn neus staan. Het was inmiddels traditie voor hen geworden om hier af te
spreken in hun oude kroeg, telkens als Andreas in New York had verbleven.

‘Kan ik u nog iets te drinken brengen, sir?’
Hij keek op van zijn scherm, recht in het gezicht van de jonge knappe

serveerster die hem bijzonder veel aandacht had geschonken sinds hij hier
zat. Het was nog vroeg. Over een uur zou de bar vollopen met Yankee-fans,
die kwamen kijken naar de openingswedstrijd van het honkbalseizoen. Als
Frank nu kwam, hadden ze nog een uurtje om rustig bij te praten. ‘Nee,
dank je, momenteel even niet,’ zei hij met een vriendelijke lach. ‘Ik laat het
wel weten als ik iets nodig heb.’

‘Ik hoor het graag,’ zei ze met een knipoog, en ze liep heupwiegend weg.
Hij keek weer op zijn smartphone en berispte zichzelf dat hij niet wat

enthousiaster had terug geflirt. Dit was toch waar hij zich al die jaren op
had verheugd? Gewoon de kansen grijpen die zich voordeden, als hij daar
zin in had? Hij kon doen wat hij wilde, wanneer hij dat wilde en met wie hij
dat wilde. Eindelijk was er die gedroomde vrijheid. Er was zelfs geen
nepverloofde meer om rekening mee te houden. Het enige waarover hij zich
nog zorgen hoefde te maken, waren de geruchten over hem die nu elk
moment konden losbarsten. Het was nu zes dagen geleden dat hij een punt
had gezet achter zijn contact met het loeder. Hij had Debbie opdracht
gegeven alle media goed in de gaten te houden of er negatieve berichten
over hem de ronde gingen doen, maar tot nu toe was het rustig gebleven.
Misschien was hun korte affaire al genoeg geweest om die geruchten tegen
te gaan.

De serveerster trok weer zijn aandacht. Ze was echt bloedmooi, zo’n
typisch Amerikaans meisje met een perfect gebit en dik blond haar. Carrie
was ook blond geweest toen hij haar voor het eerst zag in die school…. Hij
zuchtte diep en sloeg zijn Scotch achterover. Niet aan haar denken. Niet aan
haar naam denken: het was beter om aan haar te denken als iemand die hij
niet persoonlijk kende. Het was nog beter om haar zo snel mogelijk
helemaal te vergeten. Hij knikte naar de serveerster, en een minuut later
stond ze voor hem met een glas whisky.

‘Waar kom je vandaan?’ vroeg ze.
‘Uit Griekenland.’ Hij glimlachte terug en dwong zichzelf iets te voelen.

Maakte niet uit wat.



‘O, echt? Griekenland? Daar heb ik altijd al eens heen gewild.’ Ze kwam
nog wat dichterbij. Hij rook haar parfum. Lekker. Bloemen. Maar het deed
hem niets. Niet zoals Carries geur. Die geur waar hij wild van geworden
was. Het volgende moment werd hij overspoeld door een stortvloed van
herinneringen, alsof er een sluisdeur werd opengezet. Herinneringen die hij
zo angstvallig had weggestopt. Herinneringen aan hoe vurig haar kussen
waren geweest, hoe haar lippen hadden bewogen als ze praatte, hoe ze hem
had toegelachen ’s ochtends bij het ontwaken. En hoe ze op zijn schouder
had uitgehuild en al haar wanhoop over haar zus met hem had gedeeld. Hoe
ze zich aan hem had vastgeklemd, alsof hij haar reddingsboei was
geweest… Carrie… Carrie… Carrie! Haar naam klonk als een donderslag
in zijn hoofd. ‘Carrie.’

‘Pardon?’
De serveerster keek hem in opperste verwarring aan. Andreas had haar

naam hardop gezegd. Carrie. Bange Carrie, die haar hele leven had moeten
toezien hoe rijke mannen haar moeder en haar zus gebruikten en soms
misbruikten. Carrie, die niet had gelogen toen ze hem kuste, toen ze hem
beminde. Carrie, die gelogen had omdat ze, simpelweg, bang was. ‘Ze heet
Carrie,’ zei hij. ‘De vrouw van wie ik hou, heet Carrie.’

Hij had Carrie niet gezegd dat hij van haar hield. Daarvoor had hij zich te
gekwetst gevoeld. Waarom had hij niet gereageerd op de angst die hij in
haar ogen had gelezen, maar slechts op haar woorden? Waarom had hij haar
niet verteld wat hij echt voor haar voelde? De reden daarvoor was eigenlijk
heel simpel. Zoals de knappe serveerster waarschijnlijk zou zeggen: omdat
hij een eikel was. Hij stond op, haalde een paar briefjes van twintig dollar
uit zijn portefeuille en drukte die in de hand van het meisje. ‘Als er een
lange kale man komt, genaamd Frank, en hij vraagt naar Andreas… Wil je
hem dan zeggen dat ik me ineens realiseerde dat ik ergens anders had
moeten zijn?’ Hij haastte zich de bar uit, hield een voorbijkomende taxi aan
en verzocht de chauffeur hem naar het vliegveld te brengen.
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Carrie klapte haar laptop dicht nadat ze lang had geskypet met Violet. Ze
voelde zich wat lichter. Voor het eerst in lange tijd hadden de zussen een
open, eerlijk gesprek met elkaar gevoerd. Violet had tegenover haar
psycholoog toegegeven dat alles wat ze over Andreas had gezegd, een
leugen was geweest. Op advies van de psycholoog had Violet dat nu ook
aan haar, Carrie, bekend. Er was een last van Carries schouders gevallen.
En haar zus zag er ook een stuk beter uit. Ze was zowaar wat aangekomen
en had een gezonde kleur op haar wangen. Kennelijk kweet Raymond zich
goed van zijn nieuwe taak als vader en steunde hij zijn dochter in haar
herstelproces. En hij was zelfs even naar de computer gekomen om Carrie
te begroeten, wat ze bewonderenswaardig vond, gezien het feit dat ze hem
de laatste keer dat ze met elkaar spraken, onverbloemd gechanteerd had.

Het zag er al met al naar uit dat het daar goed ging. Het enige minpuntje
van het gesprek had zich voorgedaan toen Violet had geïnformeerd hoe het
tussen haar en Andreas ging. Carrie, die op de vraag was voorbereid, had zo
nonchalant mogelijk geantwoord dat het inmiddels was doodgebloed tussen
hen. Tot haar verrassing had Violet echt ontdaan geleken door dat nieuws.

‘Ik dacht dat je juist blij zou zijn,’ had Carrie gezegd.
Violet had op haar lippen gebeten, precies zoals hun moeder altijd had

gedaan. ‘Maar ik wil dat jij gelukkig bent,’ had het meisje uitgeroepen.
‘Ik bén ook gelukkig,’ had Carrie haar verzekerd, met pijn in haar ziel.
Violet had niet overtuigd geleken.
De hele week al hield Carrie zich groot. Op vragen van haar collega’s

antwoordde ze dat Andreas en zij inderdaad kortstondig iets met elkaar
hadden gehad, maar dat ze samen tot de conclusie waren gekomen dat een
relatie tussen hen niet zou werken. Het was wel even slikken geweest toen
haar hoofdredacteur vroeg wanneer ze dat exclusieve interview klaar zou
hebben. Carrie was helemaal vergeten dat ze dit als excuus had gebruikt om
een week afwezig te kunnen zijn. Ze klapte haar laptop weer open. Ze ging
het nu meteen schrijven. Dan zou ze het naar Andreas mailen voor zijn
akkoord, en dan kon het gepubliceerd worden. Als hij zijn akkoord niet gaf,



kon ze altijd nog zeggen dat hij zijn toestemming had ingetrokken. Ze zou
zelf de schuld daarvoor op zich nemen, want ze wilde echt niet dat zijn
naam besmet zou raken. Ook al haatte hij haar.

Haar oog viel op de tijd. Het was al na middernacht. Dit betekende dat het
zaterdag was, de dag waarop ze zouden gaan trouwen. Ze ademde een paar
keer diep in en uit. Wat maakte het uit hoe laat het al was? Sinds ze naar
Londen was teruggekeerd, sliep ze toch niet meer dan een paar uur per
nacht. Ze was bang voor de nacht, omdat ze dan alleen maar aan Andreas
kon denken. Het was tijd om die geest uit te drijven. Als ze dit stuk over
hem geschreven had, kon ze een punt zetten achter deze hele geschiedenis,
hem vergeten en zo snel mogelijk doorgaan met haar eigen leven. Maar het
deed allemaal zo verschrikkelijk veel pijn. Het voelde alsof iemand haar
hart uit haar lichaam had gerukt.

Ze begon te schrijven. Ze had geen aantekeningen nodig. Elk moment dat
ze samen hadden doorgebracht, elk gesprek dat ze hadden gevoerd, het
stond allemaal in haar geheugen gegrift. Andreas Samaras had zijn fortuin
bijna bij toeval vergaard, begon ze, terwijl haar vingers over de toetsen
flitsten. Ze beschreef de vreselijke manier waarop het bedrijf van zijn
ouders ten onder was gegaan en hoe dat hem ertoe had aangezet zo hard
mogelijk te werken om hen te helpen. Hoe meer ze over hem schreef, hoe
duidelijker ze hem voor zich zag. Zo duidelijk, dat het leek of hij voor haar
in de kamer stond en ze haar hand maar hoefde uit te strekken om hem aan
te raken. Ze zag zijn leven voor zich. Hoe hij zich had opgeofferd voor zijn
familie. Voor zijn ouders en zijn nichtje, maar ook voor zijn ooms en tantes,
neven en nichten, voor wie hij allemaal een huis had gekocht of hun
hypotheek had afgelost.

Vijf uur later was het stuk klaar. Ze was uitgeput, had kramp in haar
handen en een stijve nek. Ze klapte haar laptop dicht. En toen barstte ze in
tranen uit. Pas nu kon ze zichzelf toegeven wat ze had weggegooid. Ze had
helemaal niet de bedoeling gehad hem weer te vergelijken met al die andere
mannen die misbruik maakten van hun machtspositie. Ze wist allang dat
Andreas zo niet was. Zijn voorstel om echt met elkaar te trouwen, had haar
overdonderd. Maar het had haar vooral ook beangstigd. Ze was in paniek
geraakt. En hij had niet één keer de woorden gezegd die ze zo graag wilde
horen. Niet één keer had hij gezegd dat hij van haar hield. Maar had ze hem



daar eigenlijk wel de kans toe gegeven? Ze had hem meteen rigoureus
afgewezen.

Nee, ze had niet met hem willen trouwen. Nee, ze gaf het geen kans om
samen het geluk te vinden. Want ze was een groot bang kind, dat geen man
durfde te vertrouwen. En hoe had hij haar de zekerheid kunnen geven dat
hun huwelijk zou standhouden en hij nooit haar hart zou breken? Niemand
kon zoiets immers van tevoren weten. In haar hart had ze op dat moment
echter geweten dat ze de grootste fout van haar leven maakte. Maar ze had
haar hart niet gevolgd, ze had zich laten leiden door angst. En nu was het te
laat. Voor altijd. Carrie legde haar hoofd op haar armen op het bureau en
huilde alsof ze nooit meer zou stoppen.
 
Voor de derde keer roffelde Andreas met zijn vuist op de blauwe voordeur.
Weer geen reactie. Hij hurkte neer en riep door de brievenbus: ‘Carrie?
Alsjeblieft, doe de deur open. Alsjeblieft?’

‘Ze is niet thuis.’
Hij keek om en zag een oudere dame die in de tuin ernaast met een klein

hondje het pad naar haar voordeur op liep.
‘Weet u misschien waar ze is?’
De vrouw schudde het hoofd terwijl ze in haar tas naar haar sleutels

zocht.
‘Nee. Ze ging net weg toen ik met Trixie ging wandelen. Een halfuurtje

geleden of zo.’
‘Weet u wanneer ze terugkomt?’
‘Nee. Ze zag er chic gekleed uit, dus ik denk niet dat ze meteen weer

terugkomt.’ De deur viel achter haar in het slot.
Verslagen ging Andreas op de trap zitten, met zijn hoofd in zijn handen.

Er zat niets anders op dan te wachten tot ze terugkwam van waar ze zo chic
gekleed naartoe was vertrokken. Carrie kleedde zich nooit chic. Wel
elegant, maar nooit extravagant. De enige keer dat hij haar echt chic
gekleed had gezien, was toen ze naar de bruiloft van zijn neef waren
gegaan. De dag waarop zijn wereld was ingestort, nu een week geleden. Hij
keek op zijn horloge. Halftwee. Vandaag om twee uur zouden ze getrouwd
zijn. Dat was over een halfuur. Ineens draaiden zijn hersenen op volle
toeren. Zou Carrie de burgerlijke stand afgebeld hebben? Hij had het in
ieder geval niet gedaan… En voordat hij het wist, rende hij langs zijn



verbouwereerde chauffeur naar het vlakbij gelegen metrostation. Hij was al
jaren niet meer met de metro geweest, maar snelheid was nu belangrijker
dan luxe. Het was even later stampvol in de wagon, maar hij merkte het
niet. En het had hem anders ook niet kunnen schelen.

Vier minuten later was hij in Chelsea, en nog enkele minuten later sprintte
hij hijgend de trap op bij de burgerlijke stand, naar de zaal die hij had
besproken voor de plechtigheid. Het was vijf voor twee. De wachtkamer
voor de zaal was leeg. Hij boog voorover, deels om op adem te komen,
maar vooral uit wanhoop. De pijn die hij voelde, was onbeschrijfelijk. Wat
een idioot was hij. Hij was hier blindelings heen gesneld, tegen beter weten
in. Had hij nou echt gedacht dat hij Carrie zou aantreffen? Waarom zou ze
hier zijn? Ze was er heel duidelijk over geweest dat ze niets van hem wilde
weten. Maar in zijn arrogantie wilde hij nog steeds de waarheid niet onder
ogen zien, en…

‘Andreas?’
Hij bevroor. Langzaam kwam hij omhoog. Toen draaide hij zich om. In de

deuropening naar de trouwzaal stond Carrie, met achter haar de ambtenaar
van de burgerlijke stand. Ze keek alsof ze een spook zag. Ze zag er
inderdaad chic uit, zoals de buurvrouw had gezegd. Ze droeg een
crèmekleurige zomerjurk die tot op haar knieën viel, met een bijpassend
zacht leren jasje en hooggehakte schoenen. De enige kleur was het rood van
haar ogen.

‘Wat doe jij hier?’ vroeg ze fluisterend.
‘Wat doe jij hier?’ fluisterde hij terug.
Ze staarden elkaar aan, geen van beiden in staat verder een woord uit te

brengen.
Carrie keek vol ongeloof naar de lange gestalte die ze nooit meer had

gedacht te zien. Die ochtend was ze tegen zes uur uitgeput in bed gevallen,
om drie uur later wakker te schrikken met de bizarre gedachte dat ze naar
de burgerlijke stand moest. Hoewel ze zichzelf voor gek had verklaard, had
ze geprobeerd passende kleding uit haar kast bij elkaar te zoeken, zonder te
begrijpen waar die impuls vandaan was gekomen. En nu ze hier tegenover
Andreas stond, begreep ze het nog steeds niet.

Op het moment dat ze in de wachtkamer was aangekomen, was er net een
gelukkig stel de trouwzaal in gegaan, met een tiental gasten. Ze had
gewacht tot die weer naar buiten waren gekomen, maar toen het stel



eenmaal vertrokken was, had de nuchtere werkelijkheid haar overvallen en
was ze in tranen uitgebarsten. De meelevende ambtenaar van de burgerlijke
stand had haar opgevangen en haar in de trouwzaal een kopje thee
aangeboden, om haar de tijd te geven tot zichzelf te komen. En nu staarde
ze naar de geestverschijning die tegenover haar stond. Ze rook zijn
vertrouwde geur en staarde in de bruine ogen waar ze zo van hield, ogen die
al net zo verbijsterd terugkeken…

Precies op hetzelfde moment sloeg de bliksem bij hen allebei in. En nog
geen tel later lagen ze in elkaars armen en kusten ze elkaar hartstochtelijk,
terwijl de tranen opnieuw over haar wangen rolden.

Het was Andreas! Hij was gekomen! ‘Het spijt me, het spijt me zo,’ zei ze
snikkend, terwijl ze zijn gezicht bedekte met kussen. Ze proefde zijn
lippen… Hij was het echt.

Na een eeuwigheid maakte hij zich los om haar gezicht tussen zijn handen
te nemen. Verwonderd keek hij haar in haar ogen. ‘Je bent gekomen. O,
matia mou, je bent gekomen. Ik durf het haast niet te geloven…’

‘Het spijt me zo,’ zei ze nogmaals.
‘Nee, mijn lief, ík heb spijt. Ik was te trots en te gekwetst om je te zeggen

wat ik echt voor je voelde.’ Hij struikelde bijna over zijn woorden. ‘Ik wil
met je trouwen, echt met je trouwen, omdat mijn hart met minder geen
genoegen wil nemen. Ik hou van je. Je bent de moedigste, meest loyale en
liefhebbende vrouw die ik ooit ben tegengekomen. Je bent koppig en je bent
sexy, en ik hou van alles wat je bent. De enige vrijheid waar ik naar verlang,
is de vrijheid om de rest van mijn leven elke dag naast jou wakker te mogen
worden. Ik smeek je dus: wil je met me trouwen? Ik hou van je en ik kan
niet zonder jou.’

Ze legde haar handen op de zijne. Haar hart ging als een bezetene tekeer.
‘Ik hou ook van jou, Andreas, en het spijt me van…’ Ze haalde hulpeloos
haar schouders op. ‘…van alles. Je bent de liefste man die ik ken. Je bent
sexy en grappig, en hoe jij voor je familie hebt gezorgd… Ik had niet… Ik
was gewoon bang.’

‘Ik weet het.’ Hij kuste haar weer. ‘Ik moet leren geduldig te zijn. Je kent
me: als ik iets wil, wil ik het nu, meteen. Maar jij bent iemand die eerst over
dingen moet nadenken. Ik moet accepteren dat we verschillend
functioneren.’



Ze lachte zacht, met haar mond tegen zijn lippen. ‘Ik wil je wel helpen
leren geduldig te zijn, als jij me helpt leren spontaan te zijn.’

‘Dat is een deal.’
De kus waarmee ze de deal bezegelden, werd onderbroken door een

bescheiden kuchje. Ze keken op naar de ambtenaar, die met een
welwillende glimlach op zijn horloge wees. ‘Als jullie vandaag nog willen
trouwen, ben ik bang dat we wel een beetje op moeten schieten. Over een
paar minuten komt het volgende paar al.’

Andreas keek Carrie aan. ‘En? Wat denk je? Wil je?’
Ze kuste hem en zei plagend: ‘Ach welja, ik ben er nu toch.’ Op zijn

knappe gezicht verscheen de meest oogverblindende grijns die ze tot nu toe
had gezien.

‘Oké, dan gaan we het doen.’
En dat deden ze. En geen van beiden kreeg er ooit spijt van.
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‘Je sluier valt!’ riep Natalia verschrikt uit toen Carrie het portier van de
limousine wilde openen.

‘Ik weet ook niet waarom ik dat stomme ding eigenlijk draag,’ zei Carrie
zogenaamd geërgerd. Haar vader, wat ongemakkelijk in zijn smoking, maar
met een brede glimlach op zijn gezicht van trots op zijn knappe dochter,
hielp haar bij het uitstappen.

‘Violet, houd jij die kant goed vast?’ vroeg Natalia.
In het heerlijke lentezonnetje van Agon slaagden Carries twee

bruidsmeisjes erin om samen de sluier weer te bevestigen en om vervolgens
de japon nog even goed om haar bollende buik te schikken, zodat alle
plooien weg waren. Carrie was zes maanden zwanger. Op de kop af een jaar
geleden waren Andreas en zij voor de wet getrouwd in Chelsea, in het
bijzijn van twee gemeenteambtenaren die als getuige waren opgetreden.
Toen ze daarna Andreas’ ouders hadden bezocht en hun het heuglijke
nieuws hadden verteld, was zijn moeder ontroostbaar geweest. Daarom
hadden ze beloofd dat ze het huwelijk nog eens over zouden doen, en dan
zoals het hoorde. Dat betekende met de hele familie erbij, in de kerk, en met
het traditionele familie-ontbijt de ochtend erna. Carrie, die vanaf het eerste
moment dol was geweest op zijn ouders, verheugde zich er nu zowaar op.
Het was dan ook net een sprookje: een serieuze bruiloft, in het wit, te
midden van vrienden en een liefhebbende familie.

Als lid van een klein gezin was het voor haar een bijzondere ervaring om
te worden opgenomen in zo’n grote hechte familie. Sinds Andreas en zij
enkele maanden eerder definitief op Agon waren gaan wonen, was er een
onafgebroken stroom ooms, tantes, neven en nichten bij hen langs geweest.
Andreas had inmiddels de villa naast die van hen gekocht als gastenverblijf,
zodat zij wat meer privacy hadden. Alleen zijn ouders en Violet en Natalia
logeerden nu bij hen in huis.

Haar zusje en zijn nichtje hadden voorzichtig hun vriendschapsband weer
aangehaald. Het ging beide jonge vrouwen nu goed. Violet had besloten in
Californië te blijven. Ze was nog steeds clean. Elke dag was een strijd, maar



– zo had ze Carrie verzekerd – het was een strijd die met de dag
makkelijker werd. Ze wilde clean blíjven en was vastbesloten lang en
gezond te leven. Het klonk als muziek in Carries oren.

Carrie zelf had ontslag genomen bij de krant toen ze met Andreas naar
Agon was verhuisd. Ze was van het eiland gaan houden, van hun villa en
van het zonnige leven dat erbij hoorde. Als deel van een beroemd
societypaar zou het moeilijk worden nog undercover te werken als
onderzoeksjournalist, en bovendien was haar interesse voor dat soort werk
op een of andere manier verflauwd.

Haar exclusieve interview met Andreas was een groot succes geworden,
en naar aanleiding daarvan had haar hoofdredacteur gevraagd of ze
belangstelling had om als freelancer meer van dit soort indringende
interviews te doen met belangrijke mensen uit de zakenwereld en de
politiek. Carrie had het voorstel met beide handen aangenomen, en ook
Andreas was er meteen helemaal voor geweest.
 
De kerkdeuren zwaaiden open, het orgel begon te spelen, en aan de arm van
haar vader – haar andere hand rustend op haar buik waarin ze de baby
voelde schoppen – schreed Carrie langzaam naar haar echtgenoot toe, om
nogmaals – deze keer ten overstaan van de hele wereld – haar trouwbelofte
af te leggen.

Andreas wachtte haar aan het eind van het gangpad op, aan de zijde van
zijn eigen vader, die zijn getuige was. De twee Samaras-mannen hadden
dezelfde stralende lach.

Haar hart maakte een sprongetje. Haar hart maakte altijd een sprongetje
als ze hem zag. Ze had nooit in de hemel op aarde geloofd, maar met
Andreas had ze die wel gevonden.
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vroegere minnares, Anastasia Douglas, maar niet vergeten…
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Tycoon Brandon Dilson weet zeker dat de liefdadigheidsorganisatie van
zijn vijand, Rafe Cameron, één grote zwendel is. Om Rafe te ontmaskeren
meldt hij zich als aan als een arme arbeider. Tot zijn blije verrassing
ontfermt de mooie Paige Adams zich over hem. Als hij merkt dat zij zich
ook tot hem aangetrokken voelt, wordt het echter behoorlijk lastig om zijn
ware identiteit verborgen te blijven houden...
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Rafe Cameron is terug, en hoe! Hij is rijk, succesvol... en uit op vergelding.
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jeugdliefde, Sarah Richards. Ze is nog even begeerlijk als vroeger én even
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dan genoeg, vindt Charlotte. Tenslotte is haar hart al een keer gebroken, en
dat zal haar niet nog een keer overkomen. Dan ontdekt ze dat in
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natuurlijk alleen opvoeden. Tot haar verbazing maakt hij duidelijk dat hij
erop staat dat zijn kind de liefde krijgt van twéé toegewijde ouders...
 



Verwarrend verlangen van Marion Lennox
Sinds erfgename Penny Hindmarsh-Firth aan de kant is gezet, heeft ze een
vreselijke hekel gekregen aan al die opgeblazen miljonairs uit haar
societykringetje. De ongerepte Australische outback lijkt haar de ideale
plek om haar gebroken hart te helen. Wanneer ze door een overstroming
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haar kennismaking met de breedgeschouderde sheriff Ripp McLeod. Niet
iemand die haar en haar zoontje Marti zomaar in de steek zou laten, zoals
haar ex heeft gedaan. Maar wacht eens even... Was ze niet naar haar
geboortedorpje verhuisd om daar in alle rust een nieuw leven op te
bouwen? Het is dus maar beter om bij hem uit de buurt blijven, voor haar
fantasie helemaal op hol slaat!
 
Vroeger, nu… altijd van Pamela Toth
De stoere Steve Lindstrom is niet snel uit het veld geslagen, maar als Lily
Mayfield opeens voor zijn neus staat, is hij toch echt van slag. Ooit waren
ze smoorverliefd, totdat ze plotseling uit zijn leven verdween. Nu is ze
terug, maar... niet alleen. Ze heeft een jongen bij zich die sprekend op hém
lijkt, terwijl hij weet dat het onmogelijk zijn kind kan zijn. Wat het allemaal
nog verwarrender maakt, is dat zijn gevoelens voor haar nog altijd even
sterk zijn...
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Onvoorspelbaar lot van Susan Fox
Marla kan Jake toch niet vertellen wie ze is?
Dat heeft ze haar zus, die ze nog maar net heeft leren kennen, beloofd. Ze
voelt zich echter steeds sterker aangetrokken tot de knappe stiefbroer van



haar zus. Dat lijkt wederzijds, maar net als ze toch open kaart wil spelen,
zorgt het lot voor een onverwachte wending...
 
Kussen voor de show van Carole Mortimer
Abby wil haar kans op geluk niet verspelen...
Maar haar kans op een interview met de razend populaire, sexy journalist
Chas evenmin! Helaas wil die haar niet eens spreken - althans, niet in haar
programma. Privé ligt dat heel anders, en onervaren als ze is, laat ze zich
door hem betoveren...
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schatrijke Liam te leiden, de mysterieuze eigenaar van het eiland. Hij is
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