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Verleid door haar redder...
 
Om te ontsnappen aan een opdringerige aanbidder kan Laurel Forrester in
Rome nergens anders terecht dan bij haar stiefbroer, Cristiano. Hoewel
tussen hen altijd een gevaarlijke aantrekkingskracht heeft bestaan, beseft ze
pas hoe weinig weerstand ze daartegen heeft wanneer ze opgesloten zit in
zijn luxueuze penthouse...
 
Cristiano Ferrero veracht Laurel, omdat hij ervan overtuigd is dat ze net zo
manipulerend is als haar moeder. Zijn verlangen naar haar blijkt echter
sterker - en brengt hem ertoe haar over te halen tot één nacht samen. Maar
als hij had gedacht haar daarna te kunnen weerstaan, komt hij bedrogen uit.
Want haar onervaren strelingen doen zijn begeerte alleen maar hoger
oplaaien...



Hoofdstuk 1
 
 
 
Laurel Forrester stormde de hotelkamer uit, naar de lift in de hal. Hijgend
en met tranen in haar ogen struikelde ze bijna over de idioot hoge hakken
van de schoenen die ze van haar moeder had moeten dragen.

Achter zich hoorde ze dat de deur van de luxe suite werd opengerukt,
gevolgd door zware voetstappen.

‘Kom hier, jij stomme kleine…’
Zo hard ze kon rende ze de hoek om, naar de zwarte, glimmende deuren

van de lift – de belofte van vrijheid.
‘Wacht maar tot ik…’
Mentaal sloot ze zich af voor Rico Bavasso’s dreigementen, en ze drukte

met een trillende vinger op de knop voor de lift.
Alsjeblieft, ga open, bad ze in stilte. Red me!
Bavasso kwam de hoek om, behoorlijk snel voor een man van tegen de

zestig. Toen ze even omkeek, wenste ze dat ze dat niet had gedaan: op zijn
wangen, waar ze hem had gekrabd, zaten grote, bloedende krassen.

Ga nou open, bad ze nogmaals. Als de liftdeuren nu niet snel opengingen,
wist ze niet wat ze doen moest. Een worsteling met de man zou ze zeker
verliezen. Bavasso was weliswaar op leeftijd, maar hij was fors, sterk en
des duivels. Zij was maar klein en tenger – geen partij voor hem.

Eindelijk gingen de liftdeuren open en vloog ze naar binnen, waar ze alle
knoppen indrukte om maar te ontkomen aan Bavasso’s graaiende handen en
zijn eis dat hij kreeg waarvoor hij betaald had. Iets wat haar moeder hem
kennelijk had beloofd.

Bij de herinnering kreeg ze een zure oprisping. Maar ze had geen tijd om
te denken aan wat er was gebeurd; op dit moment ging het louter om
overleven. Ze drukte herhaaldelijk op de knop om de deuren te sluiten,
terwijl Bavasso met een triomfantelijke grijns de lift naderde. Even later
stak hij een hand naar binnen om te voorkomen dat de deuren dicht zouden
gaan.

‘Nou heb ik je, kleine slet!’



Ze schopte een van haar stiletto’s uit en gooide die met kracht tegen
Bavasso’s grijpende hand, waarna hij brullend van woede en pijn zijn hand
terugtrok. Vervolgens sloten de deuren, zoefde de lift omhoog en was ze
gered.

Met wat het midden hield tussen een snik en een zucht van opluchting
besefte ze wat er had kunnen gebeuren. Omdat haar benen slap aanvoelden,
ging ze op de vloer zitten en trok bevend haar knieën op tot haar borst.
Tjonge, dat was op het nippertje!

Maar het gevaar was nog niet geweken. Daarvoor moest ze eerst uit dit
hotel en uit Rome weg zijn. Haar handtas lag nog in Bavasso’s hotelkamer,
en in de foyer stonden zijn beveiligers klaar. Die had ze gezien toen hij
baccarat speelde. Als gorilla’s met uitgestreken gezichten hadden ze daar
gestaan, speurend naar mogelijke bedreigingen. En nu was zij daar een van.

Wat zou hij doen? De afgelopen twee dagen was hij poeslief en aardig
geweest, al had ze meer aandacht van hem gekregen dan ze betamelijk
vond; hij was immers haar moeders nieuwste grote liefde. Hij leek haar ook
arrogant genoeg om het hier niet bij te laten zitten. En hoe zat het met haar
moeder? Was Elizabeth veilig? Had ze hiervan geweten, zoals Bavasso had
beweerd? Ik wil alleen maar hebben wat je moeder me heeft beloofd, had
hij gezegd.

Nee toch? Haar moeder had haar toch zeker niet als een koe op een
veemarkt verhandeld? Vol afschuw bedekte ze haar gezicht met haar
handen; het werd haar allemaal te veel. Ze had er nooit mee moeten
instemmen om naar Rome te gaan om een rolletje te spelen, zodat ze kon
krijgen wat ze wilde. Toch had ze het gedaan, omdat ze vond dat het dat
waard was. Nog een laatste gunst bewijzen en dan zou ze eindelijk vrij zijn.
Maar vrij voelde ze zich nu allesbehalve!

De deuren gingen open, waarna ze opkeek, half verwachtend dat Bavasso
haar daar opwachtte. Maar nee, de lift kwam rechtstreeks uit in een
privésuite, twee keer zo luxueus en groot als die welke Laurel net was
ontvlucht.

Nadat ze overeind was gekrabbeld, trok ze het korte glanzende jurkje van
zilver satijn recht, dat overigens ook de keus van haar moeder was geweest.
Bavasso wil een lieftallige, fleurige jonge vrouw zien, niet een slonzig
muurbloempje. Hij is een kieskeurige man, Laurel, had haar moeder haar
verteld. Nou, dat klopte aardig.



Laurel wist dat ze niet in de lift kon blijven, omdat de deuren weldra weer
zouden sluiten en de lift dan naar beneden zou gaan, terug naar Bavasso of
zijn bullebakken. Voorzichtig deed ze dus een stap naar buiten, op een vloer
van glanzend zwart marmer. Aan alle kanten waren ramen, van de vloer tot
aan het plafond, die uitzicht boden op de eeuwige stad, nu in het donker met
glinsterende lichtjes.

Moderne banken van zwart leer met glanzend chroom stonden her en der
opgesteld. De enorme ruimte werd slechts verlicht door een paar
schemerlampen, dus duurde het even voordat ze zich realiseerde dat er nog
iemand in de kamer was.

In het midden stond een man, gekleed in een zwarte pantalon en een
antracietgrijs overhemd dat openstond aan de hals. Zijn haar was zwart en
kortgeknipt, en zijn doordringende ogen hadden dezelfde kleur als zijn
overhemd. Hij had zijn armen over elkaar geslagen, en alles aan hem
straalde kracht uit. En… gevaar!

Haar adem bleef in haar keel steken, en ze verstijfde terwijl opluchting en
angst bezit van haar namen. Kon het echt zijn dat…

Toen begon hij te praten, met een zware stem. Zijn toon was zowel
autoritair als sensueel.

‘Hallo, Laurel.’
Ze slaakte een kreetje van verbazing, ook al had ze diep vanbinnen al

geweten dat hij het werkelijk was. Dat hij het wel móést zijn. Wat ze voelde
sloeg echt nergens op, want ze waren zo goed als vreemden voor elkaar.
Toch verraste het haar niet.

‘Cristiano.’ Ze giechelde van opluchting. De adrenaline die nog door haar
lichaam raasde, maakte haar trillerig en slap. Of misschien gaf híj haar dat
gevoel door daar te staan als een pilaar, met een uitdrukkingloos gezicht.
‘Godzijdank.’

Met opgetrokken donkere wenkbrauwen keek hij naar haar gescheurde
jurkje. ‘Is het allemaal een beetje uit de hand gelopen?’

Blozend van schaamte keek ze neer op haar jurkje, dat er ronduit
onfatsoenlijk uitzag – een glinsterende lap die veel te veel van haar borsten
en dijbenen onthulde. Een van de bandjes was losgescheurd van het
bovenlijfje, waardoor de jurk nog meer gaapte. Ze droeg niet eens een beha,
enkel een minuscuul slipje. En aan de kritische blik in haar stiefbroers ogen
te zien, wist hij dat.



Ze probeerde wat te kalmeren. Haar hoofd tolde van alles wat er was
gebeurd, en haar benen voelden nog slap. Het liefst wilde ze gaan zitten,
weer normaal ademhalen en bedenken wat ze nu in hemelsnaam moest
doen. ‘Ik wist niet dat jij hier was.’

‘O nee?’
‘Nee, natuurlijk niet.’ Te laat merkte ze zijn koele toon en spottende,

ijzige blik op. Opeens herinnerde ze zich de laatste keer dat ze hem had
gezien, tien jaar geleden, toen ze zichzelf als dwaas veertienjarig meisje
uitdagend aan haar drieëntwintigjarige stiefbroer had opgedrongen.

‘Ik weet zélf niet eens waar ik ben.’ Ze probeerde te lachen, maar haar
lippen werkten niet mee.

‘Je bent in de penthousesuite van La Sirena. Mijn huis.’
‘O.’ Had ze op díé knop gedrukt? Maar hoe had ze dan toegang kunnen

krijgen? ‘Nou, ik ben heel blij dat de deuren hier opengingen.’
‘Ja, allicht.’
Er klonk sardonisch vermaak door in zijn stem, iets wat Laurel op dat

moment niet begreep. Het was alsof hij ergens naar verwees wat zij had
moeten weten. Maar ze had werkelijk geen idee waar hij op doelde. Tenzij
het naar haar als dom schoolmeisje was, al die jaren geleden. Ze betwijfelde
echter of hij zich die ene onhandige poging om hem te kussen, waarbij hij
haar krachtig van zich af had geduwd, nog herinnerde.

‘Vind je het erg als ik me even ga opfrissen?’ vroeg ze. ‘Ik voel me…’ Ze
voelde zich smerig. Maar dat hoefde Cristiano niet te weten. Hij keek al
naar haar alsof hij dat vond. En al zag ze eruit als een slet, dan had hij toch
nog niet het recht om over haar te oordelen? Alhoewel, misschien toch wel,
na alles wat ze die avond had gedaan.

‘Ga je gang.’ Hij gebaarde naar de gang. ‘In een van de badkamers vind
je alles wat je nodig hebt.’

‘Dank je.’ Het klonk ietwat hooghartig, bedoeld om haar verwarring te
verbergen – en haar schuldgevoel. Onder deze omstandigheden had ze haar
stiefbroer liever niet willen terugzien.

Was het om de manier waarop ze gekleed was of was er een andere reden
waarom hij zich zo kil gedroeg? Niet dat er ooit sprake was geweest van
wat voor warme relatie dan ook. Haar moeder was drie jaar getrouwd
geweest met zijn vader, en in die tijd had ze Cristiano slechts twee keer
ontmoet. Een keer vlak na de bruiloft, toen hij een fikse ruzie had gekregen



met zijn vader, Lorenzo Ferrero, en weg was gestormd. De tweede keer was
geweest toen hij om de een of andere reden was thuisgekomen en zij als
naïeve puber tevergeefs had geprobeerd indruk op hem te maken.

Zes maanden later was Lorenzo van Elizabeth gescheiden en waren
Laurel en haar moeder teruggegaan naar Illinois, met enkel wat sieraden om
de exorbitante levensstijl van Elizabeth te kunnen bekostigen. Ferrero had
een dichtgetimmerd huwelijkscontract, en haar moeder gaf graag veel geld
uit…

Nog steeds stond Cristiano met over elkaar geslagen armen en met een
ondoorgrondelijk gezicht naar haar te kijken. Ach, wat had ze ook verwacht
dat hij zou zeggen? Hij had nooit enige belangstelling voor haar getoond.

Voor hem was ze nagenoeg een vreemde, net als hij voor haar. Al had ze
zijn doen en laten uit nieuwsgierigheid – of om iets wat stiekem dieper zat –
wel gevolgd via de sociale media en artikelen over hem als playboy gelezen
in de roddelbladen. Als onschuldige tiener was ze erg gefascineerd geweest
door deze donkere, krachtige man.

Het was ronduit verbijsterend om nu in zijn penthouse te zijn. Hoewel dat
haar eigenlijk niet zou moeten verbazen, want ze had van tevoren geweten
dat het hotel waar ze Bavasso hadden ontmoet eigendom van Cristiano was.
Ze had alleen niet verwacht hem ook echt te zullen zien.

Hij glimlachte zonder een greintje warmte. ‘Je zei dat je je wilde
opfrissen?’

‘Ja.’ Ze besefte dat ze stond te staren. Maar het was heel moeilijk om niet
te staren naar een man die zo knap en op een arrogante manier zo
aantrekkelijk was. Het zijden overhemd zat als gegoten om zijn prachtige
borstspieren, en de nauwe pantalon accentueerde zijn smalle heupen en
krachtige dijen. Maar nog indrukwekkender dan zijn spieren was het aura
dat hij bezat, de dodelijke autoriteit en latente seksualiteit die uit elke porie
straalden. Daar staarde ze naar. Daarbij kwamen haar allerlei beelden voor
ogen en vage gedachten die verlangens bij haar wakker maakten die daar al
een hele tijd gesluimerd hadden.

Al starend naar de arrogante houding van zijn hoofd, de donkere, gebogen
wenkbrauwen, de mooi gewelfde lippen die een harde lijn vormden, stelde
ze vast dat hij er nog net zo uitzag als tien jaar geleden.

De afgelopen tien jaar had hij miljoenen verdiend met huizen, casino’s en
hotels, wist ze. Afgaand op de roddelbladen had hij ook tientallen



maîtresses gehad. Hollywood-actrices en Europese topmodellen die, als ze
de kranten mocht geloven – en dat deed ze – allemaal na een paar dagen
alweer waren afgedankt.

Het was niet te geloven dat zij als klungelige tiener, op een onbeholpen,
wanhopige manier had geprobeerd hem te kussen. Dat besef deed haar nu
nog ineenkrimpen. Dat herinnerde Cristiano zich toch hopelijk niet meer?
Als een vlieg had hij haar van zich af gemept.

Verwarring maakte zich van haar meester, en snel draaide ze zich om,
bang dat Cristiano zou zien hoe onzeker ze was. Hij had al te veel gezien, te
beginnen met dit haveloze, schaamteloos onthullende jurkje.

‘Dank je,’ mompelde ze. En omdat ze zo snel mogelijk een eind wilde
maken aan deze bezoeking, maakte ze zich haastig uit de voeten.
 
Cristiano zag Laurel als een angstig konijntje de hal in vluchten. Een sexy,
bang konijntje met veel te weinig kleren aan, en op maar één schoen.
Terwijl hij zich omdraaide, maakte de seksuele aantrekkingskracht die bezit
van hem nam hem nog geïrriteerder, omdat hij nu wist hoe ze was.

Toen hij Laurel Forrester vanavond La Sirena binnen had zien lopen,
gekleed als een hoer en aan de arm van een man die hem de rillingen
bezorgde, was hij geschokt geweest. Hoewel het al tien jaar geleden was dat
hij haar voor het laatst had gezien, had hij haar onmiddellijk herkend.

Op dat moment had hij zich diep teleurgesteld gevoeld, maar bij nader
inzien had hij moeten weten dat Laurel geen haar beter was dan haar
moeder – een laffe, zedeloze geldwolf. Tenslotte had ze al op veertienjarige
leeftijd haar ware aard getoond, en de appel viel gewoonlijk niet ver van de
boom.

Daarom had hij destijds besloten alle banden met zijn vader te verbreken.
Want hij wilde niet dezelfde fouten maken als Lorenzo Ferrero door
wanhopig een lang en gelukkig leven na te streven en daardoor gebruikt,
gekwetst en vernederd te worden. En waarvoor? Voor een emotie die niets
voorstelde: liefde.

Hij liep naar het raam, stak zijn handen in zijn broekzakken en peinsde
over wat Laurel te wachten stond. En hem… Hij had haar in het casino
overdreven en kruiperig zien flirten met Bavasso. Wat ze ook mocht zijn,
een goede actrice was ze zeker niet.



Bavasso had natuurlijk meer geëist. Cristiano had het casino verlaten om
camerabeelden van haar te bekijken in zijn huis. Hij had zich gedragen als
iemand met een obsessie. Idioot natuurlijk, maar hij had niet anders gekund.

Hij had zichzelf wijsgemaakt dat het te maken had met hun verleden,
omdat hij wist dat haar moeder een dief was en hij niet wilde dat zijn
klanten werden opgelicht; zelfs een schurk als Rico Bavasso niet. Al wist
hij dat het niet helemaal klopte wat hij zichzelf had aangepraat.

Verstijfd had hij toegekeken toen Bavasso haar min of meer had
meegesleurd naar de liften. Maar ze was gewillig meegegaan en had zelfs
geglimlacht!

Wat er boven in de hotelsuite was gebeurd wist hij niet, maar hij kon het
makkelijk raden. Hij was bij de camera’s gebleven en had haar naar de
liften zien rennen alsof ze door de duivel op de hielen werd gezeten.
Kennelijk had ze het spelletje dat ze speelde toch maar liever niet willen
afmaken. En hoewel Cristiano vond dat vrouwen het recht hadden om nee
te zeggen, veranderde het zijn mening over Laurel Forrester niet in het
minst.

Op de camera’s had hij haar alle liftknoppen zien indrukken, ook die van
zijn penthouse. Alle liftdeuren naar het penthouse waren geblokkeerd, maar
met een druk op een knop had hij Laurel rechtstreeks naar hem toe
gestuurd.

En nu was ze dus hier.
De grote vraag die nu overbleef, was: wat ging hij met haar doen?
Hij tuurde naar het verlichte Colosseum. Hij had Laurel hier gebracht

omdat ze gered moest worden en hij een man van eer was.
Maar eergevoel had ook zo zijn beperkingen. En nu de liftdeuren weer

afgesloten waren, was hij de enige persoon voor wie Laurel moest vrezen.



Hoofdstuk 2
 
 
 
Laurel nam een kijkje in de eerste kamer links, een luxueuze slaapkamer
met aangrenzende badkamer, liep op haar tenen over dik, wit, hoogpolig
tapijt en passeerde een enorm bed met een zwart satijnen dekbed. Hier sliep
Cristiano dus; ze rook zijn kruidige aftershave en nog iets anders
mannelijks, dat haar een warm gevoel bezorgde in haar onderbuik. Wat ze
probeerde te negeren.

Nieuwsgierig keek ze naar het bed, het bureau en het uitzicht. Nergens
waren foto’s of snuisterijen te bekennen. Ook niets van een vrouw, dus
misschien moest hij het even zonder doen. Ach, waar maakte ze zich druk
over? Vastberaden liep ze naar de badkamer en deed de deur achter zich op
slot.

De badkamer was bijna net zo groot en elegant als de slaapkamer. Er was
een verzonken, zwart marmeren badkuip met gouden kranen, een aparte
douche die groter was dan haar slaapkamer thuis en dubbele wasbakken. Ze
voelde de warmte die door de tegels onder haar voeten vandaan kwam en
slaakte een trillende zucht toen ze de gebeurtenissen van de afgelopen paar
uur in alle hevigheid herbeleefde.

De eindeloze avond in het casino, waarbij Rico steeds wulpse blikken op
haar had geworpen, waarvan haar moeder had beweerd dat ze zich het maar
verbeeldde. Bavasso was immers gek op haar moeder. Haar moeder had
gezegd dat ze op een ring hoopte, nota bene. De enige reden waarom ze
hem had willen ontmoeten was om haar moeder haar zegen te geven.

Ja, toch?
Op het moment dat hij haar had gevraagd mee naar boven te gaan, had ze

vertwijfeld naar haar moeder gekeken. Glimlachend had Elizabeth gezegd
dat ze er ook zo aankwam en dat ze dan samen champagne zouden drinken
om het te vieren. Natuurlijk had ze haar klakkeloos geloofd; ze was immers
haar moeder.

Het verraad deed pijn. Toch was verraad niet het juiste woord, want haar
moeder had haar niets anders beloofd dan het vele geld dat Laurel nodig



had. Maakte haar dat beter dan haar moeder, een vrouw die altijd op jacht
was naar een man om haar exorbitante levensstijl te bekostigen?

Na een diepe zucht schudde ze de satijnen lap die haar jurk was geweest
van zich af en schopte het aanstootgevende kledingstuk in een hoek.

Maar dat was niet genoeg, want ze kon het verkreukelde hoopje stof nog
steeds zien. Met een kreet van wanhoop griste ze het van de vloer, scheurde
het aan flarden en stopte het in de afvalemmer. Algauw besefte ze dat het
knap stom was geweest om het enige kledingstuk dat ze had te vernielen.

Zacht grommend draaide ze de kraan van de douche open. Voordat ze
überhaupt kon nadenken over wat ze doen moest en kon aantrekken moest
ze eerst de geur van Rico Bavasso van haar lijf schrobben.

Ze stapte onder de krachtige waterstralen om haar laakbare gedrag weg te
wassen. Ja, kon dat maar… Ze had nooit met haar moeders plan moeten
instemmen. Nooit haar ziel moeten verkopen voor een magere belofte,
waaraan haar moeder zich nu mogelijk niet zou houden. En als ze dat niet
deed…

Laurels hart kwam in opstand. Het was niet eerlijk om zo weinig te
willen, zo hard te werken en dan misschien toch nog met lege handen te
eindigen. Maar het had geen zin om erover te jammeren. Ze had keuzes
gemaakt die niet allemaal goed waren geweest, sommige zelfs uitgesproken
slecht. Nu maar zien te redden wat er nog te redden viel.

Ze bleef zo lang mogelijk in de badkamer, waar ze na het douchen
uitgebreid haar haar borstelde. Gelukkig hing er een dikke donkerblauwe
jas van badstof aan de deur, die haar bedekte van haar nek tot haar tenen.
Dat had ze nodig.

Nu moest ze een plan bedenken en hoe ze dat Cristiano zou voorleggen.
Helaas waren haar mogelijkheden beperkt. Haar handtas had ze in
Bavasso’s hotelkamer achtergelaten, samen met haar geld, rijbewijs en de
sleutel van de hotelkamer. Haar paspoort lag in de safe van het armoedige
pension waar zij en haar moeder verbleven. Maar hoe moest ze daar
komen? Stel dat Bavasso haar opwachtte?

Het was tijd om de confrontatie aan te gaan met Cristiano… Een
vooruitzicht dat haar deed huiveren. Toch keek ze ernaar uit hem weer te
zien, al was dat niet verstandig.

De opluchting die ze had gevoeld toen ze uit de klauwen van Bavasso
was gered, was weer verdwenen en had plaatsgemaakt voor het besef dat er



geen liefde verloren was gegaan tussen Cristiano en haar, of tussen
Cristiano’s vader en haar moeder. Als hij zich Laurels jeugdige verliefdheid
nog herinnerde… Maar hij zou een vrouw in nood toch zeker wel helpen?
Hij mocht dan koel en afstandelijk zijn, maar hij was, hoopte ze, wel een
man van eer.

Met niets meer te verliezen ging ze weer terug naar de zitkamer van de
suite. Cristiano lag languit op een van de banken, met zijn lange gespierde
benen op een glazen salontafel naar berichten op zijn smartphone te kijken.
Toen ze de kamer in kwam, stopte hij het telefoontje in zijn zak en stond op.

‘Voel je je al een beetje beter?’ vroeg hij met sardonisch opgetrokken
wenkbrauwen.

‘Ja, dank je. Je douche is fantastisch.’ Haar stem klonk ietwat aarzelend.
Zijn sensuele uitstraling deed haar smelten. ‘Ik wil je om een gunst vragen.’

Hij keek helemaal niet verbaasd. ‘O.’
Hoewel het op vriendelijke toon werd gezegd, klonk er in zijn stem ook

iets door wat haar behoedzamer maakte.
‘Kun je misschien iemand naar mijn pension sturen? Ik heb mijn kleren

en mijn paspoort nodig.’ Met opgeheven kin dwong ze zichzelf in zijn ogen
te kijken. ‘Ik ben van plan Rome zo snel mogelijk te verlaten.’

Met zijn hoofd een beetje schuin vroeg hij: ‘Gaat het dan allemaal niet
zoals jij wilt?’

De spottende toon in zijn stem ontging haar niet. Al bloosde ze, ze bleef
hem recht aankijken. ‘Nee.’

‘Rico Bavasso houdt er niet van om tegengewerkt te worden, weet je,’ zei
hij nadat hij haar een tijdje had staan opnemen alsof hij dwars door haar
dikke badjas heen kon kijken.

‘Dat vermoedde ik al, en daarom wil ik ook zo snel mogelijk het land uit.’
‘Denk je dat dat zo makkelijk zal gaan?’
Er bekroop haar een onbehaaglijk gevoel. ‘Hoe bedoel je?’
‘Bavasso is een machtige en onaangename gast,’ verklaarde hij vlak. ‘Je

hebt het verkeerde slachtoffer gekozen, bella.’
Ze staarde naar hem, waarbij dat ene woord weergalmde in haar hoofd.

Slachtoffer! Dus hij vond haar een oplichtster, niet veel beter dan een hoer,
misschien. Dat zou haar niet moeten verbazen, want de hele avond had ze
zich ook min of meer zo gedragen. Waarom was ze toch zo stom, zo
wanhopig geweest?



En op de bevestiging dat Bavasso machtig en onaangenaam was, zat ze
ook al absoluut niet te wachten.

‘Je hebt niet het recht om over me te oordelen,’ snauwde ze. Ze had geen
reden om boos te zijn op Cristiano, maar er was nou eenmaal niemand
anders in de buurt, en een klein beetje sympathie kon ze wel gebruiken.
‘Wat moet ik nu doen, volgens jou?’

‘Hou je een tijdje gedeisd,’ zei hij achteloos, alsof het hem geen bal kon
schelen.

Dat was natuurlijk ook zo. Hij had de afgelopen tien jaar vast nooit aan
haar gedacht. Het verbaasde haar dat hij zelfs nog wist hoe ze heette.

‘Me gedeisd houden,’ herhaalde ze ongelovig. ‘Hoe dan? En waar? Ik heb
mijn handtas in zijn suite laten liggen, en al mijn andere spullen liggen in
het pension.’ Ze haalde diep adem. ‘Wil je alsjeblieft iemand sturen om
alles op te halen? Het is maar een kleine moeite.’

‘Een kleine moeite? Ik kan moeilijk een van mijn personeelsleden in een
lastige situatie brengen, bella.’

‘Noem me niet zo,’ reageerde ze gespannen. Ze wist dat hij het niet
meende, en het klonk spottend. Een sneer kon ze er niet ook nog eens bij
hebben. Ze voelde zich toch al zo kwetsbaar door de hele gang van zaken.

‘Waarom niet?’ Zijn stem klonk zacht en verleidelijk. ‘Je bent heel mooi,
dus ik stel alleen maar een feit vast.’

Ze kreeg een warm gevoel in haar onderbuik en tussen haar dijen. Een
verraderlijk gevoel, dat ze uit alle macht probeerde te negeren. ‘Waarom is
het zo moeilijk?’ drong ze aan.

‘Omdat Bavasso een nare kerel is, die het een persoon die iemand
probeert te helpen die hem dwarszit heel moeilijk zal maken. Ik wed dat
zijn beveiligers nu al bij jouw pension staan te wachten. Zodra iemand om
jouw kamersleutel vraagt, zullen ze dat meteen weten.’

‘Maar kun je niet… Kan iemand niet discreet te werk gaan?’
Hij vernauwde zijn ogen. ‘Het schijnt jou dus niets uit te maken dat je een

onschuldig iemand in een penibele situatie brengt, maar mij wel.’
Wat had ze zichzelf in de nesten gewerkt. Omdat ze bang was dat haar

benen het zouden begeven, liep ze naar de bank tegenover Cristiano en
plofte erop neer. ‘Wat moet ik nou doen?’ fluisterde ze, meer tegen zichzelf
dan tegen hem. Ze liet haar hoofd in haar handen vallen en sloot haar ogen.
‘Wat moet ik doen?’



Cristiano onderdrukte de vlaag van sympathie die hij voor Laurel voelde.
Zoals ze daar zat, met haar hoofd in haar handen, haar haar dat als een
goudbruine waterval om haar gezicht viel, de gapende badjas die haar
slanke dijen onthulde… Welke man werd daar nou níét door geraakt? Niet
alleen door sympathie, maar door lust. Ook dat wist hij te onderdrukken. Op
dat moment kwam het hem niet uit, hoewel hij haar duidelijke reactie op
hem met belangstelling had gevolgd. Haar poging om het te verbergen was
hem ook niet ontgaan. Om welke reden dan ook wilde ze niet dat hij wist
hoeveel hij haar deed. Ze had ook niet gevraagd of ze mocht blijven, dus
wat voor spelletje speelde ze nu eigenlijk?

‘Het antwoord lijkt me nogal duidelijk,’ merkte hij op terwijl hij naar het
raam liep en naar buiten keek. ‘Je blijft gewoon hier.’

Hij keek weer naar Laurel, die haar hoofd ophief en met haar aquamarijne
ogen geschokt naar hem staarde. Haar haar hing in vochtige lokken rond
haar hartvormige gezicht, en haar jas – zíjn jas eigenlijk – was van haar
schouders gegleden en onthulde haar perfecte rondingen.

‘Hier blijven?’ Ze fronste.
De verwarde uitdrukking op haar gezicht was bijna komisch, en hij vond

het ronduit verdacht. Ze legde het er te dik bovenop, naar zijn smaak. En
waarom? Dit was toch wat ze had gewild? Waar ze op had gehoopt? Hij
was een heel wat betere gok dan Bavasso. Dacht ze soms dat haar
onwilligheid meer krediet opleverde, of, de hemel stond hem bij,
vertrouwen?

Hij vertrouwde niemand, en al helemaal niet een vrouw zoals Laurel
Forrester.

‘Ja,’ antwoordde hij ongeduldig. ‘Je blijft hier.’
‘Voor hoelang?’
‘Voor zolang als nodig is.’ Hij liet zijn blik nogmaals over haar lichaam

dwalen. De badjas hing open bij haar borst, waardoor hij de V-vorm tussen
haar borsten kon zien, en bijna een glimp van haar appelvormige rondingen.
‘Zolang ik wil dat je blijft.’ Toen hij de blos op haar gezicht zag en ze er
bijna boos uitzag, teemde hij: ‘Je hoeft niet zo verbijsterd te kijken, hoor.’

‘Waarom zou ik niet verbijsterd zijn?’ vroeg ze. ‘Het klonk bijna alsof…’
‘Alsof wat?’ drong hij poeslief aan.
Bijtend op haar lip wendde ze haar blik af. ‘Niks.’



Het was zo duidelijk dat ze haar hand niet wilde overspelen, dat hij er
bijna om moest lachen. Bijna, want hij had zijn relaties altijd discreet en
eerlijk behandeld. Dat zou nu niet anders zijn. Maar hij wilde met haar nog
een tijdje doen alsof, om te zien wat ze probeerde voor elkaar te krijgen.

‘Hoelang zal dat zijn?’ Zedig trok ze de badjas op tot haar hals. ‘Want ik
heb niet eens kleren om aan te trekken.’

‘Hoogstens een dag of twee. Dan zal Bavasso wel weer vertrokken zijn.
En wat die kleren betreft… Die zul je vast niet nodig hebben.’

Toen ze naar lucht hapte, moest hij lachen. ‘Relax, bella, ik maak maar
een grapje.’ Min of meer, ja. ‘Ik zal ervoor zorgen dat je kleren krijgt.’

‘Dank je,’ reageerde ze stijfjes, waarna ze wegkeek.
Met zijn schouder tegen het grote raam geleund nam hij alle tijd om haar

te bestuderen. De wat mollige tiener van weleer was een mooie vrouw
geworden. Slank, aan de kleine kant, met relatief lange benen en haar met
een waterval aan kleuren, variërend van kastanjebruin tot oranje en puur
goud. Ze moest haar kapper een fortuin hebben betaald.

‘Mag ik vragen waar jouw thuis is? Want Rome is het kennelijk niet.’
Ze wierp een argwanende blik op hem voor ze antwoordde: ‘Illinois.’
‘Illinois?’ Dat verbaasde hem, hoewel hij wist dat zij en haar moeder

Amerikaans waren. Zijn vader had Elizabeth opgepikt in een derderangs
casino in Miami en was vier dagen later al met haar getrouwd. ‘In
Chicago?’ Hij zou Los Angeles of New York verwachten, ergens waar ze
gezien en bewonderd kon worden en waar ze een sugar daddy kon scoren.

‘Nee, een stadje waarvan jij nog nooit hebt gehoord,’ antwoordde ze
kortaf. ‘Ga je nu die kleren bestellen?’

‘Je bent behoorlijk veeleisend voor een vrouw die niets te bieden heeft.
Tenzij je dat wel hebt?’ Met opzet was zijn toon insinuerend, en hij zag haar
ogen vlammen. Wat ging dit makkelijk.

‘Mijn dank is groot,’ beet ze hem toe. Meteen daarna wendde ze haar
hoofd af.

‘Mooi. De vraag blijft hoe iemand die dankbaarheid laat blijken.’ Hij
genoot ervan haar op de kast te jagen en haar te zien blozen. En hij kon
haast niet wachten om haar aan te raken.

‘Ik mag hopen dat een simpel “dankjewel” genoeg is.’ Abrupt stond ze op
van de bank, waarbij ze de badjas stevig om haar tengere figuurtje trok. ‘Ik



begrijp je niet, Cristiano. Ik ben een uur geleden echt aangevallen. Waarom
speel je spelletjes met me? Geniet je ervan om wreed te zijn?’

‘Noem je dit wreed?’ Hij deed een stap dichter naar haar toe, en de
vonken die tussen hen oversloegen ontgingen hem niet. ‘Wat voor spelletjes
speel ik dan met je, bella?’

‘Dat weet je donders goed.’ Hijgend hield ze haar hoofd afgewend. Ze
wilde het niet zeggen, niet toegeven.

‘Nee, ik weet het echt niet. Leg eens uit.’
Ze slaakte een gekwelde zucht. ‘Prima. Je klinkt bijna alsof… alsof je van

me verwacht… dat er iets tussen ons zal gebeuren.’
‘Er gebeurt al iets tussen ons, bella,’ antwoordde hij zachtjes. ‘Voel je dat

niet?’ Híj zeer zeker wel. Aan de spanning in de lucht, aan haar rusteloze
ademhaling en aan de manier waarop zijn lijf reageerde als ze met haar tong
langs haar lippen streek.

‘Ik wil alleen maar naar huis,’ zei ze zacht. ‘Ik hoor hier niet.’
‘Eerder op de avond deed je anders alsof je hier wel degelijk

thuishoorde.’
Uiteindelijk keek ze naar hem, geschokt en met pijn in haar

aquamarijngroene ogen. ‘Je hebt gezien…’
‘Ja, ik heb alles gezien. Dat je in het casino praktisch op de schoot van

Rico Bavasso zat, lachend om zijn grapjes. En dat je hem met zijn poten
aan je liet zitten, terwijl je moeder toekeek. Ze heeft je goed opgevoed,
denk ik.’

Ze schudde haar hoofd, waarbij haar krullen dansten. ‘Zo ging het niet!’
‘Zo ging het precies, en dat weet je zelf ook,’ antwoordde hij ijzig. ‘Wat

ik me afvraag, is waarom je je nu gedraagt als een verontwaardigde maagd.’
Met een kreetje holde ze naar de liftdeuren. Geamuseerd keek hij toe toen

ze de knop indrukte.
‘Je bent toch niet van plan om in mijn badjas naar Rico Bavasso en zijn

beveiligers te gaan, wel? Dat zou ik je niet aanraden, want dan zal het slecht
met je aflopen.’

‘Ik neem het risico,’ verklaarde ze huiverend.
‘Nou, dat is dan wel een enorm risico dat je wilt nemen.’
‘Toch heeft dat mijn voorkeur.’
Haar spelletjes werden vermoeiend. Wat hoopte ze er in vredesnaam mee

te bereiken? Zijn belangstelling had ze immers al. Doen alsof ze moeilijk te



krijgen was, was nutteloos en irritant. ‘Helaas niet mijn voorkeur,’ vertelde
hij haar rustig. ‘Trouwens, de lift is geblokkeerd, bella. Je gaat nergens
naartoe. Niet voordat ik het zeg.’



Hoofdstuk 3
 
 
 
Laurel draaide zich om en zag Cristiano met de handen in zijn zakken tegen
het raam geleund staan kijken alsof er niets aan de hand was. Alsof hij haar
zo-even niet had bedreigd en had meegedeeld dat ze gevangenzat in zijn
suite, net zoals het geval was geweest bij Rico Bavasso.

‘Van de regen in de drup,’ kon ze er met moeite uitbrengen. In zijn ogen
stond verlangen te lezen, al kon ze het amper geloven. Tien jaar geleden had
hij haar als een lastpak van zich af geslagen, en nu wilde hij haar opeens?
En had zij daar niets over te vertellen?

‘Het had veel slechter kunnen uitpakken.’
Met een mengeling van verwarring en woede staarde ze naar hem.

Plaagde hij haar? Ze kon gewoonweg niet geloven dat hij haar zo graag
wilde dat hij haar vasthield in zijn penthouse. Hij kon de mooiste vrouwen
krijgen. Wat zag hij in hemelsnaam in haar, een onervaren boerentrien uit
Illinois? ‘Wat wil je nou eigenlijk, Cristiano?’ vroeg ze, niet zeker of ze het
antwoord wel wilde horen.

Zijn zilvergrijze ogen straalden zowel hitte als ijzige kilte uit. Maar
voelde het niet branderig aan als je iets ijskouds aanraakte? Zo voelde hij
voor haar.

‘Dat is heel eenvoudig: ik wil jou.’
Duidelijker kon hij niet zijn. Toch was ze sceptisch. ‘Waarom mij? Je

kunt iedere vrouw krijgen die je maar hebben wilt.’
‘Dank je.’
‘Waarom zouden we doen alsof het niet waar is? Je staat vaak genoeg in

de roddelbladen.’
‘Waarom hou je me in de gaten, bella?’
‘Hoe kan het anders als je om de haverklap in de media verschijnt? En

noem me geen bella, alsjeblieft.’
‘Oké. Laurel.’
Zijn stem klonk zo oprecht dat het haar onzeker maakte. En verlangend.

‘Nou?’ drong ze aan. ‘Waarom?’
‘Waarom ik jou wil?’



‘Ja.’ Dat ze dit gesprek voerden was nauwelijks te geloven. Hij klonk
alsof ze het gewoon over het weer hadden.

‘Waarom niet?’ antwoordde hij schouderophalend.
‘Is dat alles? “Waarom niet”?’ Kijkend naar hem probeerde ze erachter te

komen wat er omging achter dat ondoorgrondelijke gezicht. Ging het hem
om een makkelijk beschikbare vrouw van wie hij misbruik wilde maken?
Die gedachte maakte haar misselijk.

‘Is mijn antwoord een probleem voor je?’ informeerde hij.
‘Ja. Je bedreigt me praktisch.’
‘Ik heb je niet bedreigd, en dat zal ik ook nooit doen!’ beet hij haar toe.
Ze wees naar de liftdeuren. ‘En die gesloten deuren dan?’
‘Het laatste wat je wilt is dat er iemand vrij toegang tot mijn suite heeft.

Toch?’
‘Vanwege Bavasso?’
‘Ik denk dat je hem onderschat. Ik geef toe dat hij zich heel charmant kan

voordoen, maar in wezen is hij een kwaadaardige kerel.’
Bij de herinnering aan Bavasso’s graaiende handen op haar lichaam kon

ze slechts met moeite voorkomen dat ze begon te trillen. ‘Oké, ik geloof je.
Maar ik wil me ook geen gevangene voelen.’

‘Voor jouw en mijn eigen veiligheid moet ik voorzorgsmaatregelen
nemen. Ik weet zeker dat je dat begrijpt.’

Laurel moest toegeven dat hij gelijk had, en ze liet haar protesten varen.
Desondanks had ze het idee dat ze niet onredelijk was. ‘En als ik erop sta
om weg te gaan?’ vroeg ze. ‘Wat dan?’

Langzaam en met een enigszins spottende blik schudde hij zijn hoofd.
‘Weet je, ik wil niet op mijn geweten hebben dat ik een vrouw in gevaar heb
gebracht. En zeker niet een met wie ik, zij het bij toeval, verwant ben
geweest.’

‘Wij zijn nooit verwanten van elkaar geweest.’
‘Dat is natuurlijk zo,’ gaf hij met gebogen hoofd toe. ‘Stiefbroers en -

zussen kun je nauwelijks als elkaars bloedverwanten beschouwen.’
‘En overdrijf je niet een beetje?’ hield ze vol. ‘Zo vreselijk gevaarlijk is

Rico Bavasso niet.’ Toen ze hem voor het eerst had ontmoet, was hij heel
charmant overgekomen. Haar moeder had gelukkig geleken, en Laurel had
haar geld willen hebben. Een gevoel van schaamte nam bezit van haar.

Op ernstige toon vroeg hij: ‘Wil je echt zo’n groot risico lopen?’



Zwijgend schudde ze haar hoofd. Bavasso was pisnijdig geweest.
Voorlopig wilde ze hem absoluut niet tegen het lijf lopen.

‘Hoe goed ken je hem eigenlijk?’ wilde Cristiano weten.
‘Niet zo goed,’ antwoordde ze. ‘Helemaal niet goed, zelfs.’ Dieper wilde

ze er niet op ingaan. Toch scheen Cristiano al uit te gaan van het
allerslechtste. En dat was helaas niet ver van de waarheid verwijderd. Het
voelde echter wel anders voor haar. Ze had namelijk nooit gedacht dat
Bavasso in haar geïnteresseerd zou zijn.

‘Je scheen hem anders heel goed te kennen toen je op zijn schoot zat en in
zijn oor fluisterde,’ merkte hij op akelig milde toon op.

‘Ik zat niet op zijn schoot!’ reageerde ze vinnig.
‘Daar zag het wel naar uit.’
Ze schudde haar hoofd. ‘Het was niet wat het leek.’
‘Grappig, ik dacht dat het precies was wat het leek.’
‘Ja, dat zal wel.’ Ze moest toegeven dat het er waarschijnlijk zo uit had

gezien. Hoe kon ze hem uitleggen dat het niet haar bedoeling was geweest
om Bavasso op een dwaalspoor te brengen? Dat zijn gedrag haar had doen
verstijven en onzeker had gemaakt? Maar omdat haar moeder al die tijd
glimlachend had zitten knikken, had ze aangenomen dat ze alleen maar
overgevoelig was.

‘Ik geloof je,’ teemde hij. ‘Ik denk dat je hem echt niet goed kent. Als het
wel zo was, zou je je immers geen moment met hem hebben ingelaten.’

‘Nee, dat klopt,’ beaamde ze. Had haar moeder niet geweten waar
Bavasso toe in staat was? Dan zou ze haar dochter toch nooit naar Italië
hebben laten komen, laat staan naar een casino in Rome? ‘Kan ik wat
kleren krijgen, alsjeblieft?’ Ze klonk ietwat angstig.

En ze was op dat moment ook werkelijk bang – voor alles, maar niet voor
Cristiano. Want ondanks alles geloofde ze hem. Ze moest geloven dat hij
haar niet zou bedreigen of dwingen tot iets wat ze niet wilde.

Het probleem was dat hij haar nergens toe hoefde te dwingen, want ze
voelde al een hunkering die al haar weerstand deed smelten. Ze fantaseerde
er al over hoe zijn lippen zouden aanvoelen op de hare. En ze zag al uit naar
zijn verrukkelijke, ijzig brandende liefkozingen.

‘Natuurlijk krijg je kleren. Ik had ze al besteld terwijl jij onder de douche
stond. Je schijnt te denken dat ik de een of andere bruut ben, Laurel. Wat ik



een beetje ironisch vind, met het oog op de man voor wie je net op de
vlucht bent geslagen. Ik hoop dat het contrast tussen ons glashelder is.’

Nou en of. Zonder dat hardop te zeggen liep ze naar het raam om naar het
schitterende uitzicht te kijken.

Ze merkte dat hij achter haar kwam staan, waardoor haar adem in haar
keel bleef steken en elke zenuw tot het uiterste gespannen was. Terwijl hij
haar niet eens aanraakte…

Toen hij zijn hand op haar schouder legde en ze de warmte van zijn
handpalm zelfs dwars door de dikke badstof van de jas heen voelde, kostte
het haar moeite er niet op te reageren, al zou ze niet weten hoe. Dichter bij
hem gaan staan of juist niet? Haar lichaam zou haar toch altijd verraden.

‘Ik moet je vertellen,’ zei hij zacht, ‘dat ik een enorme hekel heb aan
spelletjes spelen. Elk contact dat ik met een vrouw heb gehad was oprecht
en intens plezierig. Dus als je denkt dat ik je meer zal aanbieden als je je
quasipreuts en terughoudend voordoet, heb je het goed mis.’

Bij wijze van waarschuwing gaf hij een kneepje in haar schouder. Laurels
hoofd tolde. Alles wat hij had gezegd was beledigend en angstaanjagend.
Contact? Intens plezierig? Quasipreuts? Hoe moest ze daarop reageren?

‘Wat bied je me precies aan?’ vroeg ze ten slotte met trillende stem.
Eindelijk een eerlijke vraag, waarop hij ook een eerlijk antwoord wilde

geven. ‘Mijn bescherming,’ zei hij, bij haar vandaan lopend omdat hij het
hoofd koel wilde houden. Toen hij achter haar had gestaan, had hij haar
frisse geur van citroen en viooltjes opgesnoven en de verleidelijke warmte
gevoeld. Het verlangen om de badjas van haar schouders te schuiven was zo
sterk geweest dat zijn handpalmen hadden gejeukt.

‘Bescherming?’ herhaalde ze.
‘Tegen Bavasso.’
Ze bleef staan waar ze stond. ‘Heb ik echt bescherming nodig?’
‘Voorlopig wel.’
‘En hoe wil je dat doen? Door me hier te houden?’
‘In eerste instantie, ja. Als het om vrouwen gaat, is Bavasso als een kind

met speelgoed. De beste manier om hem jou te laten vergeten is te laten
zien dat je van een ander bent.’ Hij zweeg even om het tot haar te laten
doordringen. ‘Bavasso komt graag in mijn hotels en casino’s. Als hij
ontdekt dat je van mij bent, zal hij niet langer achter je aan zitten.’ Zodra
Bavasso zich realiseerde dat ze voor hem taboe was, zou hij Laurel niet



meer lastigvallen. En Cristiano wilde dat ze voor iedereen taboe was…
behalve voor hem.

‘Van jou?’ Haar mond vormde een smalle lijn terwijl ze naar buiten bleef
kijken. ‘Is dat een eufemisme?’

‘Nee, gewoon een feit.’ Hun affaire was slechts een kwestie van tijd. Dat
besefte ze toch wel? Ze kon toch moeilijk ontkennen dat er vonken tussen
hen oversloegen.

‘Dus dan verruil ik de ongewenste aandacht van de ene man voor die van
een andere.’

Hij raakte geïrriteerd, omdat hij absoluut niet geloofde dat zijn aandacht
zo ongewenst was. ‘Nou vergelijk je me weer met Bavasso, dus ik wijs je
nogmaals op de tegenstelling.’

‘O, jij bent zeker veel aantrekkelijker,’ reageerde ze verbitterd terwijl ze
zich omdraaide. ‘En jouw… verleiding is een stuk trefzekerder en kiener.
Toch komt het op hetzelfde neer.’

‘Helemaal niet.’ Verontwaardigd vroeg hij zich af waar ze het lef vandaan
haalde om hem met die sluwe patjakker van een Bavasso te vergelijken. En
hoe kon hij meer dan ooit naar haar verlangen, nu ze hem verbaal afstootte?

Met vuurspuwende ogen en opgeheven kin zei ze: ‘Leg dat dan eens uit.’
Met opeengeklemde kaken en gebalde vuisten staarde hij een tijdje naar

haar. Hij was boos en… vol verlangen. ‘Ik heb je al eerder verteld dat ik
niet dreig en je ook nergens toe zal dwingen. Vertrouw me gewoon, Laurel.’

‘Waarom zou ik je vertrouwen?’ vroeg ze uitdagend. ‘Er zijn trouwens
verschillende soorten dwang.’ Blozend en bijtend op haar onderlip wendde
ze haar hoofd af.

Opeens begon het hem te dagen en moest hij grijnzen. Ze was helemaal
niet bang dat hij haar zou dwingen, ze was gewoon bang dat ze geen dwang
nódig had. ‘Dwang?’ vroeg hij zacht. ‘Of verleiding?’

Na een beverige zucht dwong ze zichzelf hem aan te kijken. Hij wist dat
zij hem wilde, net zoals hij haar wilde. Waarom ze dan toch bleef vechten
tegen de aantrekkingskracht bleef een mysterie.

‘Wat bied je me naast bescherming nog meer?’ wilde ze graag weten.
‘Plezier.’ Hij zag haar ogen vlammen, maar ze bleef hem aankijken. ‘Daar

kun je op rekenen.’
‘Wat ben jij ontzettend arrogant, zeg!’
‘Klopt.’



Langzaam schudde ze haar hoofd. ‘En hoelang gaat deze… regeling
tussen ons duren?’

‘Zolang als ik dat wil.’ Hij ervoer triomf en tegelijkertijd teleurstelling.
Ze gedroeg zich net zoals hij van haar had verwacht en ook wilde dat ze zou
doen. En toch stond het hem niet aan.

‘En hoelang is dat, denk je?’ Haar ogen schitterden van woede en angst.
‘Volgens de roddelbladen hield je het met je maîtresses niet langer dan een
week uit. En het is de bedoeling dat ik jouw maîtresse word, toch?’

‘Noem het zoals je wilt.’ Bij zijn vorige maîtresses had het anders
aangevoeld dan bij haar. Die waren koud en op geld belust geweest. Toch
had hij het altijd prettig gevonden als vrouwen geldzuchtig waren. Andere
gevoelens, en vooral liefde, waren meer iets voor dwazen. Zoals zijn vader,
die was uitgekleed en diep gekwetst door inhalige vrouwen zoals Laurels
moeder en de vrouw vóór haar. En wat zijn eigen moeder betrof…

‘Dus, voor hoelang?’ vroeg ze fel. ‘Ruwweg?’
‘Voor zolang het duurt voordat Bavasso doorheeft dat jij verboden terrein

voor hem bent.’ En zolang hij haar zelf wilde.
‘Het gaat daarbij om mijn veiligheid, is het niet?’
‘Onder andere,’ antwoordde hij geïrriteerd.
‘Wat lief van je,’ teemde ze.
Haar sarcasme ontging hem niet. Hij keek naar haar toen ze de kamer

door liep; de ceintuur van de badjas sleepte over de vloer, haar lange,
golvende haar viel over haar schouders. ‘Jouw veiligheid is heel belangrijk
voor me, of je dat nu gelooft of niet.’

‘Waarom eigenlijk? Ik denk niet dat je de afgelopen tien jaar ook maar
één keer aan me hebt gedacht.’

‘Dat heb je dan verkeerd gedacht.’ Het klonk oprechter dan de bedoeling
was.

‘Die gedachten aan mij kunnen nooit veel soeps zijn geweest.’
‘Sommige waren… interessant.’
‘Interessant?’ Ze draaide zich naar hem toe. ‘Ik dacht dat je me verachtte,

Cristiano.’
‘Verachten is een zwaar woord.’
‘Je vader veracht mijn moeder.’
‘Ik ben niet mijn vader, en jij bent niet je moeder,’ weerlegde hij.



‘Nee, maar zo beoordeelde je ons wel. Je hebt ons beiden over één kam
geschoren.’

‘Daar had ik mijn redenen voor. Of zie jij dat soms anders?’
‘Daar zou je toch niet naar luisteren,’ reageerde ze met afgewende blik.
Hij wist niets te bedenken wat haar gedrag met Bavasso in het casino kon

verklaren. ‘Ik zou best willen luisteren, maar of ik je zou geloven is de
vraag. Wat kan het jou trouwens schelen hoe ik over jou denk? Er is hier
geen plaats voor emoties, bella. Het gaat heel ergens anders om. Iets
eenvoudigs en heel erg plezierigs.’

Langzaam liep hij naar haar toe. Misschien was het nu tijd om haar te
laten merken hoe plezierig het kon zijn.

‘Je schildert een aantrekkelijk plaatje,’ zie ze schor, zonder zich te
verroeren. ‘Geen emoties, geen rekening houden met gevoelens, enkel seks.
Voor een week, misschien.’

‘Klinkt perfect.’ Vlak voor haar bleef hij staan, wetend dat hij haar nu te
pakken had. ‘Hou op met spelletjes spelen,’ fluisterde hij in haar oor terwijl
hij haar met de ceintuur van de badjas naar zich toe trok. Toen haar heupen
tegen de zijne stootten, raakte hij in vuur en vlam. Hij zag haar ogen groot
worden toen ze voelde hoe opgewonden hij was.

Met een vinger onder haar kin hief hij haar gezicht naar hem op. ‘Dit kan
heel simpel zijn.’

‘Voor jou, ja.’
‘En voor jou ook. Waarom niet?’ Hij streelde haar wang, waarna ze haar

ogen sloot en er een rilling door haar heen ging. ‘Merk je hoe je op me
reageert?’ mompelde hij. ‘En ik heb je nog niet eens gekust.’ Weer streelde
hij de zijdezachte huid van haar wang. ‘Het gaat heel plezierig worden
tussen ons, bella. Dat weet ik.’

Ze opende haar ogen, rukte zich van hem los en trok de openvallende
badjas weer bijeen. ‘En wat ík weet, Cristiano, is dat jij een arrogante,
manipulatieve klojo bent en dat ik bedank voor welke overeenkomst dan
ook met jou! Dus waarom ga je je zogenaamde charmes niet botvieren op
een vrouw die daar wél van gediend is?’ Met iets wat op een snik leek,
holde ze de kamer uit en naar de slaapkamer, waar ze de deur achter zich
dichtsmeet en op slot draaide.



Hoofdstuk 4
 
 
 
Laurel had het gevoel dat ze opnieuw aan een douchebeurt toe was. Met
bonzend hart liep ze in Cristiano’s slaapkamer te ijsberen. Haar hele
lichaam tintelde, ondanks de enorme verontwaardiging die zich van haar
meester had gemaakt. Want hoe fel ze ook tegen hem tekeer was gegaan, ze
was wel degelijk in de verleiding gekomen en had een betoverende seconde
lang gedacht dat hij haar zou kussen.

Wat was er toch met haar aan de hand? Hoe was ze verstrikt geraakt in
deze manipulatieve situatie? Ze leidde een rustig leventje in een klein stadje
in Illinois, werkend als verpleegkundige, met een handjevol vrienden en
nooit een vast vriendje. Heel even dacht ze aan de boerderij van haar opa,
met vanuit het keukenraam uitzicht over de glooiende velden. Al was het
daar saai, ze verlangde er nu intens naar. Daar voelde ze immers veilig. Dit
wilde ze niet langer – haar moeder niet, Bavasso niet, en Cristiano ook niet.

Leugenaar, zei een inwendig stemmetje. Ze bracht dat stemmetje tot
zwijgen en probeerde nuchter na te denken over wat ze nu moest doen.
Omdat ze Cristiano’s waarschuwing voor Bavasso serieus nam, kon ze zijn
penthouse nog niet verlaten. Maar dat betekende dat ze ook zijn aanbod van
vrijblijvende seks serieus moest opvatten.

Ze voelde zich razend worden. Ze kon onmogelijk zijn maîtresse worden;
daar was ze veel te trots voor. Bovendien verbood haar zelfrespect het haar
gewoonweg. Seks met hem zou haar helemaal opbranden; dat wist ze door
de manier waarop ze had gereageerd op zijn hand op haar schouder.

Als ze eraan terugdacht, kreeg ze het weer heet. Ze wendde zich af van
het raam en liep naar de badkamer en weer terug. Het tapijt zou er flink van
te lijden krijgen als ze zo doorging.

Toen er op de deur werd geklopt, reageerde ze, tot het uiterste gespannen:
‘Ja?’

‘Je kleren zijn aangekomen.’
Uit Cristiano’s toon kon ze niets opmaken. Behoedzaam maakte ze de

deur open. Daar stond hij, met uitgestrekte hand en verscheidene luxe
winkeltassen aan zijn lange vingers.



‘Dank je,’ zei ze stijfjes terwijl ze de tassen van hem aannam. ‘Je had niet
zo veel hoeven bestellen.’

‘Wie weet hoelang je hier blijft, bella,’ antwoordde hij lijzig.
‘Niet zo lang, als het aan mij ligt,’ kaatste ze terug. ‘Ik ga me aankleden,

en daarna moeten we praten.’
‘Prima. Ik heb eten besteld, dan kunnen we dat onder het eten doen.’
Het leek opeens allemaal zo beschaafd, dacht ze toen ze de deur sloot.

Alsof Cristiano haar helemaal niet gevangenhield en haar niet hier wilde
houden voor de seks. Belachelijk.

Ze leegde de tassen op het bed en keek naar de elegante kleding en het
ondergoed. Hoe wist hij in vredesnaam de maat van haar beha, vroeg ze
zich af met een push-up beha van kant en koffiekleurige satijn in haar hand.
Maar ach, een rokkenjager zoals hij kon natuurlijk de cupmaat van een
vrouw op een kilometer afstand schatten.

Ze koos voor de meest conservatieve outfit die erbij zat: een truttige
lichtblauwe rok en een bijpassende zijden top. Nu ze gekleed was in iets
wat niet onthullend en niet onfatsoenlijk was, voelde ze zich eindelijk wat
meer zichzelf. Bijna alsof er de laatste zeventig uur niets was gebeurd.

Bijna.
In aanvulling op de kleding had hij ook gezorgd voor een tas met

toiletartikelen. Dus kon ze wat make-up aanbrengen en haar haar opsteken
in een knot.

Na een diepe zucht verliet ze de slaapkamer. Ze trof Cristiano aan in de
eethoek van de kamer, waar hij bezig was eten op een tafel te zetten die
eruitzag alsof hij uit één stuk hout was vervaardigd.

Op het moment dat Laurel de verleidelijke geuren van basilicum en
citroen opsnoof, realiseerde ze zich dat ze sinds de lunch al niets meer had
gegeten.

Haar maag knorde zo hard dat Cristiano geamuseerd opkeek. ‘Ik heb
honger,’ zei ze glimlachend.

‘Ja, dat hoor ik.’ Hij gebaarde naar een van de glanzende zwarte houten
stoelen. ‘Ga zitten.’

Aarzelend en verward door zijn veranderde gedrag nam ze plaats, terwijl
hij de zilveren deksels van de schalen haalde. ‘Wat wil je eten?’
informeerde hij, met een bord in zijn hand. Ze keek naar de schalen met
verschillende Italiaanse specialiteiten, van fiore di zucca, een Romeins



gerecht van gefrituurde courgettebloemen, tot pasta carbonara en heerlijk
uitziende salades.

‘Het ziet er allemaal verrukkelijk uit.’
‘Dan geef ik je van alles een beetje.’
Ze keek toe toen hij voor haar opschepte. Waarom was hij opeens een

heel ander toontje gaan zingen? Waarom was hij plotseling zo aardig?
‘Dank je,’ mompelde ze bij het aannemen van haar bord. Met zijn eigen

volle bord ging hij tegenover haar aan de tafel zitten.
‘Tast toe,’ zei hij op diezelfde vriendelijke toon die hij had aangeslagen

sinds ze uit de slaapkamer was gekomen. ‘Ik ben blij dat de kleren je
passen,’ merkte hij op, knikkend naar haar rok en top. ‘Die blauwe kleur
was een goed idee; hij accentueert mooi je ogen.’

‘Eh… dank je, dan maar?’
Met opgetrokken wenkbrauwen vroeg hij: ‘Mag ik je geen complimentje

geven?’
‘Het klonk alleen zo…’ Ze vroeg zich af of ze nu niet overgevoelig was.

‘Bezitterig.’
‘Bezitterig?’ Hij glimlachte. ‘Wat jou zelf betreft of de kleding?’
‘Beide.’
Hij leunde achterover. ‘Bestrijd het niet langer, bella,’ teemde hij. ‘Dat

zou voor ons beiden een stuk plezieriger zijn.’
Ze staarden elkaar aan, waarbij de bezitterige blik in zijn zilvergrijze ogen

onmiskenbaar was. En hoewel ze eigenlijk boos zou moeten zijn om als
lustobject te worden beschouwd, voelde ze zich… opgewonden.

Omdat ze wist dat die vurige glinstering in zijn ogen met haar te maken
had. Kennelijk wilde hij haar nog steeds. Afgezien van Bavasso’s
verfoeilijke handtastelijkheden had ze weinig ervaring met begeerd worden.

Dus, waarom er eigenlijk nog tegen vechten? Uit puur zelfbehoud
worstelde haar lichaam met haar verstand. Het werd moeilijk om nog langer
vast te houden aan de redenen waarom ze geen tijdelijke affaire met
Cristiano Ferrero zou moeten aangaan.

Ze was immers al buiten haar boekje gegaan. En ze had genoeg ervaring
met mensen die van elkaar hielden en er dan vandoor gingen, te beginnen
bij haar eigen ouders. Ze was gewoon te onschuldig en te naïef om het soort
overeenkomst dat Cristiano voorstelde te overleven.



Hij was even gevaarlijk als vuurwerk dat je in je hand hield. Voor je er erg
in had, ontplofte het in je gezicht en verwoestte het je leven.

Ze wendde haar blik af. ‘Ik wil je iets vragen over mijn moeder,’ zei ze
toen ze haar stem weer vertrouwde.

‘Je moeder?’
O, dat vriendelijke toontje! Ze wist al dat ze dat moest wantrouwen. ‘Ja.

Als Bavasso echt zo’n rotvent is als jij zegt, dan maak ik me zorgen om
haar.’

‘Bella, als er iets is wat ik zeker weet, dan is het dat je moeder heel goed
voor zichzelf kan zorgen.’

‘Waar slaat dat nou weer op?’
‘Laten we nou gewoon eerlijk zijn als het om je moeder gaat,’

antwoordde hij. Zijn toon was nu een stuk harder. ‘We weten allebei hoe ze
is.’

‘En dat is?’ vroeg ze bits. Ze maakte zich geen illusies over hoe hij en
zijn vader over haar moeder dachten, maar om de een of andere bizarre
reden wilde ze het hem hardop horen zeggen.

‘Ze is een laffe, immorele, schaamteloze, op geld beluste leugenaar,’
verklaarde hij autoritair.

Ze deed haar mond open, maar er kwam geen geluid uit. Ze had niet
verwacht dat hij het zo duidelijk zou zeggen. Zo kil.

‘En,’ vervolgde hij, ‘ik heb geen reden om te denken dat jij anders bent.’
Hij zag het bloed uit haar gezicht wegtrekken en wenste dat hij zich niet

schuldig voelde omdat hij het zo bot had gezegd. Irritant, want hij was
eraan gewend geraakt om op het meedogenloze af op te treden. Al het
andere duidde op zwakte of verlangen en was dus volkomen onacceptabel.
Aan beide mogelijkheden wilde hij niet toegeven. Ook niet aan
manipulaties en leugens, zoals zijn vader deed door zich door een vrouw te
laten vangen in een kleverig web van bedrog.

‘Verbloem het vooral niet,’ zei ze met trillende stem, terwijl ze haar servet
naast haar vrijwel onaangeroerde bord met eten legde.

‘Ik zie de noodzaak niet om ook maar iets te verbloemen,’ reageerde hij
kortaf. ‘We kennen toch allebei donders goed de feiten rond de scheiding
van onze ouders?’

‘Als je bedoelt dat Lorenzo Ferrero mijn moeder en mij uit zijn leven
verwijderde zonder ook maar vaarwel te zeggen, ja, daar weet ik alles van.’



De kleur die ze kreeg, zette hem in vuur en vlam maar ergerde hem
tegelijkertijd mateloos. ‘Dat klinkt bijna alsof jíj degene was die werd
belazerd.’

‘Dat was ook zo.’ Ze perste haar lippen op elkaar, alsof ze zich
versproken had. ‘Maar kennelijk vind je dat ik er geen recht op heb me zo
te voelen. Kennelijk vind je, terwijl je me helemaal niet kent, dat ik niet
veel beter ben dan een hoer.’

Even was hij stil, omdat hij zag dat ze kampte met intense emoties. ‘Ik
besef dat je nog jong was toen onze ouders scheidden,’ zei hij even later.
‘Misschien wist je niet wat je moeder had uitgespookt.’

‘En toch beoordeel je mij zoals je haar beoordeelde.’
‘Ik zei dat ik geen reden had om te denken dat jij anders was. Bewijs me

maar eens dat ik de plank missloeg.’
‘Waarom zou ik die moeite doen? Je… je bent walgelijk.’ Bevend stond

ze op van de tafel. ‘Je veracht me. Je gedraagt je alsof je boven iedereen
verheven bent. Je veroordeelt onze daden, terwijl je geen flauwe notie hebt
van hoe ons leven in werkelijkheid is. Ondertussen zijn jouw daden net zo
verwerpelijk als die van mijn moeder, of zelfs die van Rico Bavasso.’

‘Waag het niet me nog een keer met die man te vergelijken,’
waarschuwde hij zacht.

‘Waarom niet? Je hebt me hier opgeslo –’
‘Ik heb je gered!’
‘Je hebt me een voorstel gedaan en toch weiger je me te laten gaan. Uit

Bavasso’s klauwen kon ik tenminste nog ontsnappen.’
Voor het eerst vroeg Cristiano zich niet af welk spelletje ze speelde, maar

óf ze eigenlijk wel een spelletje speelde. Op dat moment dacht hij van niet.
Hij had haar zover willen krijgen dat ze eerlijk was, en dat scheen hem te
zijn gelukt.

‘Je moeder boeit me niet,’ zei hij. ‘We hadden nooit over haar moeten
beginnen.’

‘We spraken over haar omdat ik me zorgen maak over haar veiligheid,
hoe jij ook denkt over wat ze tien jaar geleden heeft gedaan. Kun je
alsjeblieft nagaan of het goed met haar gaat?’

Elizabeth Forrester was altijd bij hem overgekomen als een vrouw die
precies wist waar Abraham de mosterd haalde, maar omwille van Laurel
knikte hij. ‘Goed dan.’



‘Dank je.’
Oké, een wapenstilstand. Ze keek neer op haar bord, hief trots haar kin op

en ging weer zitten om verder te eten.
Het scheen dat Laurel Forrester ook precies wist waar Abraham de

mosterd haalde. ‘Hoe komt het dat je je bedrogen voelde door mijn vader?’
vroeg hij abrupt.

Behoedzaam keek ze op. ‘Omdat we op het ene moment het gelukkige
gezin speelden, en mijn moeder en ik het volgende in een vliegtuig naar
Illinois zaten en ik hem nooit meer terug heb gezien en ook nooit meer iets
van hem heb gehoord.’

‘Maar je moeder had ondertussen wel twee miljoen euro op haar
bankrekening staan,’ hielp hij haar op vlakke toon herinneren.

‘Dat geld heeft je vader teruggekregen,’ weerlegde ze. ‘Dankzij zijn
waterdichte huwelijkse voorwaarden. Ze heeft er nooit een cent van
gezien.’

‘O, omdat ze werd betrapt is het niet zo erg?’
‘Betrapt op wat precies?’ vroeg ze alsof ze van de prins geen kwaad wist.
Dacht ze nou echt dat hij dat niet wist? ‘Betrapt op diefstal van mijn

vader!’ beet hij haar toe. Het ergerde hem dat ze de wandaden van haar
moeder verdedigde. ‘Ze sluisde zijn geld weg.’

‘Heet dat diefstal als je getrouwd bent?’ vroeg ze kalm. ‘Ze nam geld op
van een gezamenlijke bankrekening. Technisch gesproken was het ook van
haar.’

‘Gelukkig beschouwde de wet het niet als iets technisch.’
‘Wat van jou is, is van mij en vice versa. Toch? Of geloof je niet in

huwelijkse geloften?’
Hij zakte onderuit en begon behoorlijk pissig te worden. Eigenlijk had hij

de oude herinneringen aan haar moeders verraad aan zijn vader niet willen
oprakelen, maar Laurel dwong hem ertoe. ‘Ze stal van hem, bella. Dat staat
buiten kijf.’

‘Ik geef toe dat het er alle schijn van had, maar het was niet haar
bedoeling om zoals jij –’

‘Ze hevelde geld van verschillende rekeningen over naar een
bankrekening in het buitenland, onder een andere naam!’ viel hij haar
vlijmscherp in de rede. ‘Verdedig je haar nou echt?’



‘Nee, ik verdedig haar niet,’ antwoordde ze blozend. ‘Ik weet dat ze…’
Ze schudde haar hoofd, want ze kon haar moeders daden niet recht praten,
ook al had ze dat gewild.

‘En waar was dat geld voor?’ ging hij ongenadig door. ‘Voor de een of
andere toyboy? Haar gedrag sindsdien lijkt daar sterk op.’

Laurel werd weer lijkbleek. ‘Wat weet jij over mijn moeders gedrag
sindsdien?’

‘Het was vanavond niet voor het eerst dat ze in La Sirena kwam.’ De
afgelopen tien jaar had hij haar heel wat keren gezien. Meestal aan de arm
van de een of andere opgeblazen aristocraat, flirtend op een manier waar hij
van walgde. Elke keer dat hij haar had gezien, vond hij dat het terecht was
geweest om zijn vader te vertellen over de privérekening die hij tien jaar
geleden had ontdekt.

‘Ik was vanavond wél voor het eerst in La Sirena,’ zei ze zacht. ‘Of was
dat aan je aandacht ontsnapt?’

Starend naar haar probeerde hij te doorgronden wat ze nu probeerde te
zeggen. Dat ze anders was dan haar moeder? Of alleen discreter? ‘En
waarom was dat?’ wilde hij weten. ‘Uit belangstelling?’

Hij had een tranentrekkend verhaal over wanhopige tijden en zware
omstandigheden verwacht, maar ze perste haar lippen opeen en schudde
haar hoofd.

‘Het doet er niet toe.’
Wat hem betrof had ze gelijk. Zijn nieuwsgierigheid won het echter van

zijn gezonde verstand. Wat had ze de laatste tien jaar gedaan? Geleefd zoals
haar moeder? Dat nam hij zonder meer aan, en toch…

Even speelde ze met haar vork, waarna ze haar bord opzijschoof. ‘Sorry,
ik heb geen trek meer.’

‘Je moet iets eten.’ Ze was zo mager dat een briesje haar omver kon
blazen.

Ze schudde haar hoofd. ‘Ik denk dat ik… naar bed ga. Het is een lange
dag geweest.’ Ze stond op en liet er onzeker op volgen: ‘Bedankt voor de
kleren en het eten en voor het onderdak.’

Alsof hij haar dat allemaal uit de goedheid van zijn hart had gegeven.
Alsof ze niet meer hoefden te praten over de overeenkomst. Hij stond ook
op. ‘Ik zal je naar je kamer brengen.’

Haar ogen fonkelden. ‘Dat is niet nodig.’



‘Ik verzeker je van wel,’ antwoordde hij zacht.
Na nog even naar hem te hebben gestaard verliet ze de kamer. Bij de deur

van zijn slaapkamer bleef ze aarzelend en gespannen staan.
‘Waar… moet ik slapen?’
‘Er is een logeerkamer aan de overkant.’ Hij duwde de deur open van de

kamer tegenover de zijne.
Ze draaide zich naar hem om. Maar dat was een enorme vergissing. Haar

adem stokte in haar keel, terwijl de vonken tussen hen oversloegen.
Toen hij zijn hand op haar pols legde, voelde hij haar razende hartslag.
‘Niet doen, Cristiano,’ fluisterde ze.
‘Wat niet?’
‘Raak me niet aan.’
‘Mag ik je niet verleiden?’ Met zijn duim streek hij over de binnenkant

van haar pols. ‘Bedoel je dat?’ Zijn duim streelde haar handpalm en
vervolgens de binnenkant van haar elleboog. ‘Waarom ontken je wat er
tussen ons is, bella?’

Ze verstijfde. ‘Er is niets tussen ons.’
‘Je lichaam vertelt iets anders.’
‘Tien jaar geleden duwde je me van je af alsof je van me walgde,’ bracht

ze hem in herinnering.
‘Tien jaar geleden was je nog maar een kind. Wat had ik dán moeten

doen?’
Bij het omdraaien raakte ze met haar borsten zijn arm aan. ‘Doe nou maar

niet alsof je toen iets voor me voelde.’
‘Het gaat erom wat ik nú voor je voel. En wat jij voor mij voelt. Wat er

tussen ons is, bella, is echt. Waarom zouden we er niet van genieten?’
In haar ogen zag hij zowel besluiteloosheid, verlangen als twijfel. Het

enige wat ze nodig had, was een klein duwtje om haar in verleiding te
brengen. En hij was maar al te graag bereid haar dat duwtje te geven.

‘Stop met je zorgen te maken,’ mompelde hij, waarna hij zijn hoofd boog
en zijn lippen slechts nog een fractie verwijderd waren van de hare. Hij
hoorde haar onregelmatige ademhaling. ‘Waar ben je bang voor?’ liet hij
erop volgen, terwijl zijn lippen bijna die van haar raakten.

‘Hiervoor,’ fluisterde ze.
Toen kuste hij haar.



Hoofdstuk 5
 
 
 
Het voelde net zo heerlijk als ze zich maar had kunnen voorstellen. Veel
beter nog. Cristiano was volledig de baas over haar reactie. Eiste die zelfs
op.

Haar hoofd ging achterover toen hij de kus verdiepte, haar mond
plunderde en haar hele lichaam deed trillen van genot.

Het was maar een kus, al voelde het alsof haar hele leven op slag
veranderde. Met gespreide vingers legde hij zijn hand op haar heup, waarbij
de hitte van zijn handpalm dwars door de zijden stof van haar rok heen ging
en ze als het ware gebrandmerkt werd. Op dat moment bezat hij haar
feitelijk, en dat wisten ze allebei.

Zelfs al had ze het gewild, ze kon onmogelijk een eind aan de kus maken.
En tot haar schande moest ze bekennen dat ze dat helemaal niet wilde. Ze
hunkerde naar zijn liefkozingen, naar de opwindende sensatie binnen in
haar, die ze onmogelijk kon ontkennen.

Op een intieme manier trok hij haar tegen zich aan, waardoor haar
verlangen zo groot werd dat haar hele lichaam zinderde.

Hij drukte kusjes van haar mond naar haar hals, terwijl zijn tong plagend
cirkeltjes trok over haar koortsachtige huid.

Ze had het gevoel alsof ze op het punt stond te exploderen. Ze kromde
haar lichaam tegen hem aan en smachtte naar een soort ontlading, iets wat
ze nog nooit eerder met een man had gehad.

Zacht grommend liet hij zijn vingers onder haar rok glijden en streek hij
over de binnenkant van haar dijen. Hij plaagde de gevoelige huid voordat
zijn duim aan haar slipje begon te trekken, en ze naar lucht hapte bij de
schok van die tedere invasie.

Een paar seconden lang kon ze van gelukzaligheid niet eens meer denken.
Nooit eerder was ze zo intiem en met zo veel vaardigheid aangeraakt. Hij
wist precies hoe hij haar met een paar strelingen in vuur en vlam kon zetten.
In haar werd een hevige strijd gevoerd tussen beheersen en loslaten. En ze
wist niet welke van de twee ze wilde laten winnen.



Overweldigd door verlangen keek ze naar haar reflectie in de
spiegelwand: de blos op haar wangen, haar gezwollen lippen, haar half
geloken ogen. Cristiano leek niet half zo aangedaan als zij. Met een
ondoorgrondelijk gezicht ging hij door met zijn intieme liefkozingen. Hij
zag er bijna klinisch uit, emotieloos, als een wetenschapper die bezig was
met een experiment. Hij bewerkte haar lichaam, manipuleerde haar.

Met een kreetje maakte ze zich los uit zijn armen.
Verward keek hij haar aan, zijn ogen vernauwd tot spleetjes. ‘Wat…’
‘Niet doen,’ bracht ze hijgend uit. Ze trilde van verlangen en schaamte.

Ze was rechtstreeks in zijn val gelopen. ‘Laat dat,’ zei ze, waarna ze de
slaapkamer in liep en de deur in zijn gezicht dichtsmeet.

Gefrustreerd draaide ze de deur op slot, streek het verwarde haar uit haar
gezicht en begon te ijsberen in de kamer, die al net zo weelderig was
ingericht als die van Cristiano. Wat moest ze nu doen?

Wachten. Er leek niets anders op te zitten. Ze waste haar gezicht, kamde
haar haren en ging toen in een leren stoel bij het raam zitten, dat uitzicht
bood op de Tiber, die glinsterde in het maanlicht. Het moest al een uur of
drie in de ochtend zijn, en ze was uitgeput. Toch wist ze dat ze onmogelijk
zou kunnen slapen, want haar hoofd tolde van de zorgen en herinneringen.
Bavasso’s wellustige blikken. Haar wanhopige vlucht. Cristiano’s kus.

Desondanks moest ze zijn ingedommeld, want door een klop op de deur
schrok ze wakker. Ze had gedroomd van Cristiano. Handen… lippen…
Haar lichaam tintelde alsof hij haar net had losgelaten.

‘Ja?’ Haar stem klonk hees.
‘Ik heb navraag gedaan naar je moeder,’ zei Cristiano nors aan de andere

kant van de deur. ‘Het gaat goed met haar.’
Ze slikte moeizaam. ‘Waar is ze?’
‘Ze is teruggegaan naar het pension waar jullie verbleven. Bavasso heeft

tegen haar geschreeuwd, maar dat was alles. Jij bent degene op wie hij boos
is, niet zij. Dus wie weet maken ze het wel weer goed.’

Het klonk sardonisch, wat Laurel hem niet kwalijk kon nemen. Bavasso
was niet de eerste vriend van haar moeder die ze om zijn gedrag eigenlijk
de laan uit had moeten sturen. De moeilijkheid was dat ze dat niet deed
zolang er nog iets te halen viel.

‘Dus hij is nog steeds boos op mij?’ vroeg ze na een gespannen stilte.
‘Ik zal wel voor je zorgen, Laurel.’



De oprechtheid die doorklonk in zijn stem had haar koud moeten laten.
Toch prikten haar ogen. ‘Ik weet niet of ik wel weten wil wat dat betekent.’

‘Ik zal niet toestaan dat Bavasso je lastigvalt of pijn doet.’
Maar jíj zult me pijn doen, op een heel andere manier, dacht ze. Ze

herinnerde zich zijn afstandelijke gezicht in de spiegel. Hij had precies
geweten waarmee hij bezig was. Ze gaf geen antwoord.

‘Ga maar lekker slapen,’ zei hij. ‘Het wordt al bijna licht. Later praten we
wel weer.’

‘Oké.’ Al volgde er een lange stilte, ze wist dat hij er nog steeds was.
‘Cristiano?’ zei ze zacht.

‘Ja?’
‘Dank je.’
Ze had haar kleren en toiletartikelen achtergelaten in Cristiano’s

slaapkamer. Dus trok ze haar rok uit om in haar topje en ondergoed te
slapen. Omdat het een warme nacht was, opende ze de ramen om de zwoele
lucht in te ademen. Haar lichaam deed pijn en het was alsof haar ogen vol
zand zaten. Ze moest hoognodig gaan slapen.

Opgerold op het bed wenste ze dat ze weer thuis was. In haar
eenpersoonsbed, met de lappendeken die haar oma zelf had gemaakt. Ze
had er veel voor over om de afgelopen drie dagen te kunnen terugdraaien.
Terug te gaan naar dat moment waarop haar moeder bij de boerderij van
haar opa was komen opdagen. Ze had de deur in haar gezicht moeten
dichtsmijten, maar in plaats daarvan had ze haar binnengelaten. Want stom
genoeg hoopte ze nog altijd dat haar moeder echt om haar gaf, en niet alleen
om iets van haar gedaan te krijgen.

‘Schat, raad eens,’ had Elizabeth gezegd na haar luchtkusjes, in een wolk
van parfum. ‘Ik heb iemand ontmoet.’

Laurel had alleen maar naar haar gestaard. Niets nieuws onder de zon,
dus.

‘Hij wil jou ontmoeten, en ik wil ook graag dat jij hem ontmoet.’ Hoewel
ze er ondeugend bij gegrijnsd had, had Laurel een wanhopige glinstering in
haar moeders ogen bespeurd. Ze was zesenveertig, en haar dagen van het
moeiteloos aan de haak slaan van rijke zakenmannen en beroemdheden
waren geteld. ‘Misschien ga ik wel trouwen.’

‘Je meent het,’ had Laurel slechts gezegd. Ze wist niet goed wat ze ervan
denken moest. Ze had haar moeder twee jaar niet gezien. Zelfs bij de



begrafenis van haar opa, drie maanden geleden, was ze niet op komen
dagen.

Elizabeth was de woonkamer met het versleten tapijt en de verschoten
sofa binnengelopen en had gegruwd. ‘Ik heb altijd een hekel aan dit huis
gehad, en de hemel mag weten waarom jij hier eigenlijk nog blijft.’

‘Ik vind het hier fijn,’ had Laurel kalm opgemerkt. ‘Het is het enige thuis
dat ik ooit heb gekend.’

Elizabeths mond verstrakte. Ze had altijd een hekel gehad aan hints over
haar tekortkomingen als moeder. ‘Het spijt me dat ik je geen stabiele
opvoeding heb kunnen geven. Als je vader –’

‘Zo bedoelde ik het niet.’
Elizabeth had haar recht in de ogen gekeken. ‘Dus kom je naar Rome, om

Rico te ontmoeten? Het kost je maar een paar dagen.’
‘Rome?’ Laurel was verbijsterd geweest over het voorstel. ‘Waarom moet

ik daarheen? Kan hij niet hier komen? En waarom wil hij mij ontmoeten?’
‘Familie is belangrijk voor hem. En ik heb dit nodig, Laurel.’ De

wanhopige blik in haar moeders ogen was nog intenser. ‘Als je dit voor me
doet, zal ik je geven wat je altijd zo graag hebt gewild. Dat beloof ik.’ Ze
had om zich heen gekeken in de uitgewoonde kamer. ‘Het enige wat ik van
je vraag is Rico te laten zien dat we een gezin zijn en dat je blij bent om
hem in je leven te hebben. Is dat nou te veel gevraagd?’
 
Cristiano strekte zich uit op zijn bed. Slapen kon hij niet, omdat hij steeds
weer aan de kus moest denken. Laurels huid had onder zijn handen
aangevoeld als zijde. Al woelend probeerde hij zijn gevoelens van
verlangen en spijt te onderdrukken.

Uit de slaapkamer tegenover de zijne had hij geen enkel geluid horen
komen. Hij hoopte maar dat Laurel sliep, want ze moest uitgeput zijn door
alles wat ze vanavond had meegemaakt.

Ook met hem.
Schuldgevoel was een akelige emotie, bedacht hij. Hij was er niet aan

gewend zich zo te voelen, omdat hij trots was op zijn eerlijkheid. De
vrouwen met wie hij een affaire had gehad, hadden altijd precies geweten
waar ze met hem aan toe waren. Hij vond dat dat zo hoorde.

Hoe kwam het dan dat hij zich vanavond zo anders had gedragen? Het
was alsof hij Laurel had gebruikt, zoals Bavasso haar had gebruikt. Ze had



heftig op zijn aanrakingen gereageerd, dat had hij gevoeld. Het verlangen
dat hij zelf voelde had hij maar met moeite de baas kunnen blijven toen hij
haar in zijn armen had genomen. Hij had zowel haar als zichzelf iets
proberen te bewijzen.

En toen ze zich van hem had losgerukt, had ze geschokt en gekwetst
gekeken. Alsof hij haar iets verschrikkelijks had aangedaan.

Rusteloos stond hij op om een T-shirt en een pyjamabroek aan te trekken.
Aan de horizon begon het al licht te worden. Hij pakte zijn laptop en liep
ermee naar de woonkamer, met de bedoeling meer over Laurel Forrester
aan de weet te komen.

Nadat hij een kop sterke koffie had gemaakt, ging hij languit op de bank
liggen, met zijn laptop op schoot. Hij voerde haar naam in in de
zoekmachine en wachtte de resultaten af.

Al scrollend kreeg hij eerst gegevens over andere personen te zien – een
professor in Colorado, een huisvrouw in Zuid-Carolina – voordat zijn oog
viel op een persoon in Illinois. Laurel Forrester, op de website van een
ziekenhuis in Canton Heights. Hij fronste en kon niet geloven dat dit zijn
Laurel was. Ja, zíjn Laurel. Want of ze het nu wilde bekennen of niet, ze
was van hem. Voorlopig, althans.

Hij ging het lijstje met ziekenhuispersoneel af tot hij Laurel Forrester
aantrof, gediplomeerd verpleegkundige. Was ze verpleegkundige? Dat
beantwoordde helemaal niet aan het profiel van de vrouw die hij een paar
uur geleden in La Sirena had gezien, aan de arm van een van de obscuurste
zakenmannen van Rome. Dat kon haar toch niet zijn?

Met zijn hand streek hij door zijn korte haar. Hij zocht verder en klikte op
afbeeldingen, maar er was er niet één bij die leek op Laurel. Vervolgens
typte hij de naam ‘Elizabeth Forrester’ in als zoekterm. Vervolgens kreeg
hij tientallen foto’s te zien van zijn voormalige stiefmoeder, meestal aan de
arm van de een of andere waardeloze vent en met een uitdagende blik in de
ogen.

Achteroverleunend dacht hij terug aan het moment waarop hij Laurel de
vorige avond het casino in had zien komen. Hij had bij de roulettetafel
gestaan om een oogje in het zeil te houden en erop toe te zien dat het bij de
zware gokkers niet uit de hand liep. Zijn casino’s waren eersteklas en
beschaafd.



Bij het zien van een zilveren flits had hij zich omgedraaid en een
prikkeling in zijn nek gevoeld, al had hij niet geweten waarom. Als eerste
had hij Elizabeth Forrester gezien, die een voor een vrouw van haar leeftijd
veel te strakke en te korte cocktailjurk droeg. Zijn mond was vertrokken
van walging en zijn maag had zich omgedraaid bij het zien van de geldwolf,
die bijna het leven van zijn vader had verwoest. Vervolgens had hij Laurel
in het oog gekregen.

Hoewel het al tien jaar geleden was dat hij haar voor het laatst had gezien,
had hij haar onmiddellijk herkend. Eén blik op haar en hij had het zeker
geweten. Op dat moment had hij iets gevoeld wat dieper ging dan
verlangen: de drang om te bezitten; een hunkering die zo overweldigend
was dat hij die amper in toom kon houden.

Vervolgens had hij gezien aan wiens arm ze liep. Kijkend naar de
nietsverhullende jurk, de stilettohakken en de opzichtige make-up was hij
misselijk geworden. En zijn maag was verkrampt toen Bavasso haar ook
nog op zijn schoot had getrokken. Daar was ze blijven zitten, met een
bevroren glimlach, vastbesloten ermee door te gaan. En waarvoor? Had
Bavasso soms betaald voor die kruiperige aandacht? En erger?

Op een afstandje en vol afschuw was hij naar Laurel en Bavasso blijven
kijken. Bavasso was naar de baccarattafel gegaan, zoals hij altijd deed,
geflankeerd door twee van zijn beveiligers – en Laurel. Op de achtergrond
en met een ietwat angstige blik in haar ogen had Elizabeth staan toekijken.
Dit was duidelijk Laurels spelletje, maar Elizabeth had er belang bij. Een
team van moeder en dochter. Waren ze altijd zo geweest? Waarschijnlijk
wel.

Hij had zijn ogen niet van Laurel af kunnen houden en was blijven kijken
naar het minuscule jurkje en het tengere, mooie figuurtje. De afgelopen tien
jaar had hij niet één keer aan haar gedacht, maar op dit moment besefte hij
dat dat een bewust besluit was geweest. Het had hem moeite gekost en veel
wilskracht, om niet aan haar te denken.

Toen Bavasso Laurel op zijn schoot had getrokken, had het Cristiano veel
zelfbeheersing gekost om niet naar de weerzinwekkende man toe te gaan.
Hij had afschuw op het gezicht van Laurel gezien, maar daarna had ze haar
kin opgeheven en weer geglimlacht. Op dat moment had hij niet geweten of
hij nu bewondering of verachting moest voelen. Ze haatte dit, en toch koos
ze ervoor. Zo was ze blijkbaar.



Dus waarom begon hij nu te twijfelen? Hij was een man van zekerheden.
En hij had met zekerheid gezien dat Laurel er de vorige avond mee had
ingestemd om met Bavasso naar zijn hotelkamer te gaan. De enige reden
waarom ze met die man in Cristiano’s casino was geweest, was omdat ze
ervoor gekozen had. Omdat ze iets van hem wilde.

Ja toch zeker?
Met een zucht klapte hij zijn laptop weer open en klikte nogmaals op de

website van het ziekenhuis in Illinois om meer te weten te komen over
Laurel Forrester, gediplomeerd verpleegkundige. Na enige tijd kwam hij bij
bedankjes en foto’s van patiënten terecht. En daar zag hij een foto van
Laurel die naast een oudere vrouw en haar volwassen kinderen stond. Ze
zag er vermoeid uit, maar glimlachte. Zo had hij haar de hele avond niet
zien glimlachen. Het was een echte glimlach, vol warmte en hartelijkheid,
en Cristiano móést er wel naar blijven kijken. Wie was de vrouw op die
foto? En wie was de vrouw die zichzelf had opgesloten in zijn logeerkamer,
uitdagend en bang tegelijkertijd?

Toen hij zijn laptop van zich af schoof, voelden zijn ogen branderig aan
en begon zijn hoofd te bonzen. Buiten verspreidde het zonlicht zich over de
stad als smeltende boter. Hij schoof de deuren open naar het terras om de
frisse zomerlucht in te ademen.

Zijn handen omklemden de reling terwijl hij neerkeek op de ontwakende
stad, waar vrachtwagens en motoren de oude smalle straten vulden. Laurel
zou zo wel wakker worden, en wat dan? Ze moesten praten, iets waarop hij
niet was voorbereid. Hij had een eenvoudige deal verwacht die voor hen
beiden acceptabel was. Zo ging het altijd, en dat eiste hij ook. De vorige
avond had hij echter te maken gekregen met verzet, vijandigheid en twijfel
– en tegelijkertijd met verlangen. Dus moest hij erachter zien te komen wat
er aan de hand was en wie Laurel werkelijk was voordat hij zijn volgende
stap zette.

Opeens werd zijn aandacht getrokken door een geluid uit het penthouse.
Boven het verkeersrumoer van de stad uit hoorde hij het weer. Het klonk
bijna als gekreun of een schreeuw. Haastig verliet hij het terras en schoof de
deuren achter zich dicht. In de plotselinge stilte van het huis luisterde hij
gespannen.

Daar was het weer – een angstig gekreun, dat uit Laurels kamer kwam.
Had ze pijn? Zijn beschermingsinstinct ontwaakte en hij stoof naar de hal.



Hard klopte hij op haar deur. ‘Laurel?’
Stilte, en dan een jammerende kreet. Hij rammelde aan de deurkruk, maar

dat was zinloos; hij wist dat de deur op slot zat. ‘Laurel, wat is er? Zeg
iets!’

Het enige antwoord was een snik. Meteen ging hij tot actie over. Na het
nemen van een kleine aanloop ramde hij met zijn schouder tegen de deur.
Het vergde nog een paar pogingen voordat het slot het eindelijk begaf en de
deur opensprong.

Omdat de gordijnen dicht waren, duurde het even voor zijn ogen aan het
duister waren gewend. Toen zag hij Laurel in bed liggen, de lakens om haar
tengere lichaam gedraaid, haar ogen dichtgeknepen en een gepijnigde
uitdrukking op haar gezicht. Ze had een nachtmerrie.

‘Laurel.’ Zacht raakte hij haar schouder aan. ‘Je droomt. Het is goed.
Wakker worden.’

Haar hele lichaam beefde, en het leek alsof ze in doodsangst was. ‘Niet
doen…’ mompelde ze gebroken. ‘Doe dat niet, alsjeblieft… Ik wil niet…’
Na nog een kreet drukte ze haar gezicht in het kussen.

Het kostte hem een paar schokkende seconden om zich te realiseren dat
ze Bavasso’s aanval opnieuw beleefde. Hij werd misselijk – niet alleen van
Bavasso, maar ook van zichzelf. Van zijn arrogante zelfverzekerdheid dat
Laurel zijn aandacht wel op prijs zou stellen. Sterker nog: dat ze hem er
dankbaar voor zou zijn.

‘Laurel,’ fluisterde hij toen hij weer haar schouder aanraakte. ‘Laurel,
cara. Word wakker, alsjeblieft.’ Voorzichtig schudde hij aan haar schouder,
omdat hij haar niet wilde laten schrikken of bang maken.

En toen werd ze eindelijk wakker, happend naar lucht, alsof ze uit het
water kwam en bijna was verdronken. Ze zag er bleek en geschokt uit, haar
ogen groot en wezenloos.

Meer dan wat ook voelde hij zich opgelucht. ‘Laurel, cara, je bent hier
veilig. Het was maar een droom.’

Toen ze een paar keer knipperde, wist hij niet of ze alweer volledig bij
bewustzijn was of dat ze nog steeds in de wazige greep van haar
nachtmerrie verkeerde.

‘Het was geen droom,’ fluisterde ze. ‘Het was echt.’
‘O, cara.’ Hij pakte haar vast en drukte haar tegen zijn borst, waarna hij

op het bed ging liggen, zodat ze zich tegen hem aan kon nestelen.



Laurel in zijn armen, met haar hoofd op zijn borst en haar lichaam tegen
het zijne, voelde onnoemelijk goed aan. Het beroerde hem diep, op een plek
waarvan hij had gedacht dat die niet bestond. Een plek die hij jaren geleden
had afgesloten. ‘Het is goed,’ fluisterde hij troostend. ‘Je bent hier veilig.’
En dat meende hij.



Hoofdstuk 6
 
 
 
De sporen van de nachtmerrie klampten zich aan haar vast als een grijze
mist die haar gezichtsvermogen vertroebelde en alle rationele gedachten
uitwiste. Laurel voelde Cristiano’s armen om zich heen, die warm en sterk
waren en haar omsloten op een manier die haar een gevoel van veiligheid
gaf. Bescherming. Geborgen te zijn.

Een klein deel van haar hersenen fluisterde dat ze zich moest verzetten
tegen zijn nieuwe offensief, maar de nachtmerrie was nog te sterk aanwezig
– de herinnering aan Bavasso’s grijnzende gezicht en graaiende handen – en
Cristiano mompelde zachtjes en geruststellend tegen haar. Dat voelde zo
ontzettend goed.

Ze vlijde zich tegen hem aan en deed haar ogen dicht. De nachtmerrie
was er nog steeds, lag op de loer als een monster onder het bed. Toen ze
huiverde, drukte hij haar nog steviger tegen zich aan.

‘Het is oké,’ fluisterde hij. ‘Je hoeft hier niet bang te zijn.’
Zelfs in de greep van haar nachtmerrie wist ze dat ze hem niet moest

geloven, niet vertrouwen. Toch deed ze het, omdat ze nu iemand nodig had
op wie ze kon rekenen. Iemand die haar vasthield en haar vertelde dat ze
veilig was. Dus nestelde ze zich nog steviger tegen de sterke muur die
Cristiano’s borst vormde en sloot ze haar ogen en haar hart af voor zijn kille
verklaringen en voor die afschuwelijke, klinische uitdrukking die ze op zijn
gezicht had gezien in de spiegel.

Terwijl hij troostende woordjes in het Italiaans fluisterde, streek hij over
haar rug en haar. Het klonk haar als muziek in de oren. Door haar ogen te
sluiten probeerde ze het monster te verjagen. Maar Bavasso was nog steeds
in haar gedachten. Het was ook allemaal zo snel gegaan.

Nadat hij haar had verzekerd dat ze met zijn allen naar boven zouden
gaan om champagne te drinken en dat dit om een familiefeestje ging, was
alles in een fractie van een seconde veranderd. Voor ze er erg in had gehad,
was de deur van de hotelkamer achter haar dichtgegaan, hadden zijn
grijpende handen haar beetgepakt en had hij haar op haar mond gekust.
Verstijfd had ze daar gestaan, niet beseffend wat er precies gebeurde. Pas



toen hij in haar borsten was gaan knijpen, had ze zich verzet. Ze schopte en
schreeuwde en krabde met haar nagels zijn wangen open. Bavasso had het
uitgeschreeuwd van de pijn en gevloekt, wat haar alleen maar had
gestimuleerd om nog harder te schoppen en krabben. Uiteindelijk was het
haar gelukt de kamer uit te vluchten, met zijn hete adem in haar nek.

‘Laurel. Laurel!’ Cristiano legde zijn handen om haar gezicht.
Ze besefte dat ze huilde en hief haar gezicht naar hem op, waarna hij haar

tranen met zijn duimen wegveegde. Het was zo’n teder en intiem gebaar,
dat een intens verlangen zich van haar meester maakte.

Nooit eerder had iemand haar op die manier getroost. Maar toch, dit was
Cristiano, een man die weinig begrip of medeleven voor haar had getoond.
Een man die scheen te vinden dat ze weinig beter was dan een hoer. Een
man wiens strelingen haar het gevoel gaven dat ze werd aangeraakt door
vuur, dat haar verwarmde en tegelijkertijd verbrandde.

En opeens wílde ze verbrand worden. Het gedeelte van haar verstand dat
haar eraan herinnerde hoe dom en gevaarlijk dit allemaal was, viel stil. Haar
lippen gingen als vanzelf uiteen.

Zijn medelevende blik richtte zich op haar mond, en de hele kamer leek te
stralen.

‘Laurel…’
Ze hield van de manier waarop hij haar naam noemde. Het was heel wat

beter dan bella. Als hij haar bij haar naam noemde, was het alsof hij haar
kende, en dat vond ze fijn. Ze boog zich een klein stukje naar hem toe.

Dat was genoeg. Met een zucht streek hij zacht met zijn lippen over de
hare. De kus was als een balsem, een geschenk, dat ze graag aannam door
haar lippen nog verder uiteen te doen, terwijl ze aan zijn T-shirt trok. Zijn
kus intensiveerde, werd hongerig en smaakte zo heerlijk zoet. Zo wilde ze
wel voor altijd worden gekust, maar ze verlangde ook naar meer.

Zijn ademhaling verliep hijgend toen hij haar dichter tegen zich aan trok,
zodat hun benen zich konden verstrengelen en zijn erectie tegen haar aan
drukte. Het verlangen laaide in haar op en er was geen sprake meer van spijt
of verzet. Terwijl ze haar handen onder zijn T-shirt liet glijden en ze de
harde spieren en zachte huid voelde, slaakte ze een beverige zucht.

‘Laurel…’
Deze keer klonk haar naam als een waarschuwing, wat ze lang niet zo

leuk vond. ‘Alsjeblieft,’ fluisterde ze. ‘Raak me aan, alsjeblieft.’



Dolgraag wilde ze zich begeerd, gekoesterd en geliefd voelen, al was het
maar voor even. Natuurlijk wist ze dat het niet echt was. Zo naïef en dom
was ze nu ook weer niet. Maar voor een paar uurtjes, enkele ogenblikken
zelfs, wilde ze dit. Hem. Zonder aan de gevolgen te denken.

‘Je geeft me het gevoel dat ik mooi ben,’ fluisterde ze toen zijn lippen
over haar kaak naar haar hals gleden. ‘Door jou voel ik me begeerd.’

‘Je wordt ook begeerd,’ zei hij met schorre stem. ‘Geloof me.’
Laurel zuchtte nogmaals beverig toen zijn mond steeds lager ging. Hij liet

zijn handen onder het zijden topje glijden waarin ze geslapen had, en toen
zijn handpalmen zich om haar borsten sloten, kreunde ze. Hoe kon dit zo
goed voelen? Zo heerlijk en oké?

Toch was ook dit nog niet genoeg. Ze wilde het allemaal – alles.
Hij trok haar topje nog hoger op, waarna hij zijn lippen op haar mond

drukte, plagend, kwellend, op een manier zoals ze nooit eerder was
aangeraakt.

‘Cristiano…’ Met stokkende adem noemde ze zijn naam. Zijn hoofd ging
steeds lager, zijn tong plaagde haar navel en de zachte huid van haar buik.
Hij ging haar aanraken – kussen – dáár. Zo intiem! Haar hele lichaam was
zo gespannen als een veer.

Opeens aarzelde hij. ‘Weet je het wel zeker?’ begon hij.
‘Ja.’
‘Je hebt net een beproeving doorstaan…’
O, nu begon hij erover? Toonde hij nu opeens medeleven en begrip? ‘Ga

me niet vertellen dat je nu opeens last krijgt van je geweten,’ zei ze hijgend.
‘Waag het niet, Cristiano.’

Hij lachte zacht. ‘Oké, dat zal ik niet doen.’ Vervolgens ging zijn mond
steeds lager; hij wist precies wat hij met zijn tong moest doen om haar
intens te laten genieten. Ze liet een geluid horen dat ze nooit eerder had
gemaakt – een combinatie van een schreeuw en een snik. Haar lichaam
voelde alsof het uiteenviel in kristallen deeltjes.

En toen lag Cristiano op haar en drong hij bij haar naar binnen. Het was
een ongekende sensatie, die ze ondanks de pijn ook verwelkomde.

Toen hij merkte dat ze pijn had, hield hij vloekend stil. ‘Je bent toch
geen…’ Hij balanceerde boven haar, zijn armspieren waren gespannen en
zijn voorhoofd zweette.



Ze hief haar gezicht naar het zijne, inwendige spiertjes sloten zich om
hem heen. Met opgeheven heupen probeerde ze hem dieper in zich te
krijgen. ‘Geen wat?’

Zijn gezicht vertrok. ‘Vergine!’ beet hij haar toe. ‘Zeg me dat je dat niet
bent.’

Veel Italiaans kende ze niet, maar dat woord sprak voor zich. Even
overwoog ze te liegen. Hij leek geen man te zijn met veel pijlen op zijn
morele kompas, maar misschien was dit er een van: vrouwen ontmaagden.
Toch kon ze het niet over haar hart verkrijgen om te liegen. Bovendien was
zo’n leugen niet geloofwaardig; haar lichaam vertelde immers de waarheid.

‘Maakt het iets uit?’ vroeg ze zacht. Voor haar in elk geval niet. Ze had dit
nodig gehad. Erom gevraagd; had het geëist, zelfs. Dus waarom keek hij zo
benauwd? Dit was háár keus geweest, niet de zijne. ‘Weet je nog wat ik
over dat geweten heb gezegd?’

‘Ja,’ zei hij met een grimmig gezicht.
Hij zat in haar, verdorie, dacht ze. Ging hij nu echt stoppen? Voor spijt

was het nu een beetje te laat. ‘Cristiano…’ Ze legde haar armen om zijn
schouders, streek met haar handpalmen over zijn rug en trok hem dichter
naar zich toe.

Met zijn kaken op elkaar geklemd stootte hij dieper in haar en begon
zacht grommend te bewegen.

De enigszins vreemde sensatie spoorde haar aan om mee te bewegen in
zijn ritme, waarna ze nogmaals uiteen begon te vallen.
 
Een maagd! Dat had hij absoluut niet verwacht. Terwijl hij nog de
naschokken voelde van het meest explosieve orgasme dat hij ooit had
gehad, liet hij zich op zijn rug rollen en staarde naar het plafond. Hij voelde
een mengeling van schuld, plezier, boosheid en een soort primitieve trots
omdat hij haar eerste en enige minnaar was geweest. De vraag was nu: wat
ging hij doen?

Hij keek naar Laurel, die ook naar het plafond lag te staren, met een
peinzende uitdrukking op haar gezicht. Haar lichaam zag rozig, haar lippen
waren gezwollen en haar haar lag in een prachtige wirwar uitgespreid op
het kussen. Hij wilde meteen weer met haar vrijen, al was het zweet op zijn
huid nog aan het drogen en bonsde zijn hart nog steeds.

Een maagd! Wat moest hij daarmee aan?



‘Nou, ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt,’ zei ze met een zachte,
tevreden zucht.

Alsof hij een toeristische attractie was; een reuzenrad of een interessant
museum. Hij wist niet goed of hij zich geërgerd of gevleid moest voelen.

Met opgetrokken wenkbrauwen en een lief, onzeker glimlachje keek ze
naar hem. ‘Jij ook?’

Nou en of. Seks met Laurel Forrester was… adembenemend geweest. De
beste seks die hij ooit had gehad – en dat wilde bij hem heel wat zeggen.
Maar ze was nog maagd geweest. En hij had geen misbruik van haar mogen
maken. Ze had net een afschuwelijke nachtmerrie gehad. Allemachtig, hij
had haar onschuld gestolen!

Laurel mocht het betwijfelen, maar Cristiano hield zich aan een erecode
en die had hij door zijn liederlijke gedrag jegens haar geschonden – iets wat
voor hem onaanvaardbaar was.

En wat ze bij hem allemaal had losgemaakt… Daar wilde hij niet eens
aan denken.

‘Het duurt nogal lang voordat je antwoord geeft, dus neem ik aan van
niet.’ Ze ging rechtop zitten en pakte het zijden topje, dat hij op een
gegeven moment over haar hoofd had uitgetrokken.

Hij wist niet eens meer precies wanneer dat was geweest. Het afgelopen
uur was voorbijgegaan in een waas van verrukking. Alles was uit de hand
gelopen, en daar moest hij niets van hebben.

Zo was hij helemaal niet – iemand die werd overheerst door verlangens
en lust, net als zijn vader.

‘Natuurlijk heb ik het fijn gevonden,’ vertelde hij haar op vlakke toon.
‘Maar je had me eerder moeten vertellen dat je nog maagd was.’

Ze trok het topje over haar hoofd en keek hem met opgetrokken
wenkbrauwen aan. ‘En had je me dan geloofd?’

Nee, allicht niet, in geen honderd jaar. ‘Dan nog,’ vervolgde hij, omdat hij
niets beters kon bedenken. Verdorie, ze had het hem moeten vertellen; hij
had het moeten weten.

‘Ik vind dat ik zelf mag bepalen of ik zoiets vertel of niet,’ antwoordde ze
koeltjes. ‘Het gaat tenslotte om mijn lichaam.’

‘Maar ik ben verantwoordelijk –’
‘Nee, ík ben verantwoordelijk,’ onderbrak ze hem. ‘Jegens mezelf. En ik

wilde seks met jou, dus, Cristiano, jij gaat vrijuit. Waarom je dacht van niet,



mag Joost weten. Want toen je die deal voorstelde, leek je niet gebukt te
gaan onder morele bezwaren.’

Hoewel hij het verdiende, ergerde het hem toch. ‘Dit is iets heel anders.’
‘O ja? Hoezo? Omdat ik niet ben zoals jij dacht?’
Hij herinnerde zich de foto van haar, met die patiënten. Nee, ze was zeker

niet zoals hij had gedacht dat ze was. ‘Waarom was je bij Bavasso?’ wilde
hij weten. ‘Waarom deed je alsof je zijn… lellebel was?’ Het was vuil wat
hij zei, maar hij was jaloers. En boos.

Met een gekwetste blik wendde ze haar hoofd af. ‘Daar wil ik niet over
praten.’

‘Maar ik wel.’
‘Jammer dan.’
‘Verdraaid, Laurel!’ snauwde hij nijdig. ‘Ik verdien het om dat te weten.’
‘Waarom? Alleen omdat je met me hebt gevreeën?’ Met opgeheven kin

en fonkelende ogen voegde ze eraan toe: ‘Ik betwijfel of je dat ook eiste
van het legioen vrouwen met wie je naar bed bent geweest.’

‘Je weet niks over me.’
‘En jij niks over mij,’ antwoordde ze vinnig, waarna ze het bed verliet. Ze

trok aan het topje, in een zinloze poging haar billen te bedekken. ‘Dus staan
we quitte. En als je het niet erg vindt, wil ik nu dat je weggaat.’

‘Vergeet het maar.’ Met gevouwen armen ging hij op het bed liggen. Wat
hij hier verder mee aanmoest wist hij niet precies, maar hij wilde in elk
geval niet aan de kant gezet worden. Hij was degene die besloot wanneer er
ergens een eind aan kwam – áls er al een eind aan kwam.

Uitdagend en met toegeknepen ogen keek ze naar hem. ‘Wat wil je nou
eigenlijk van me?’

Tja, wist hij dat maar. ‘Waarom was je nog maagd?’
‘Waarom?’ Ongelovig staarde ze naar hem. ‘Wat kan jou dat schelen?’
‘Toe nou.’
Langzaam schudde ze haar hoofd. ‘Je kunt jou niet gauw een plezier

doen, wel? Eerst maak je me uit voor hoer, en nu ik een maagd bleek te zijn
is het ook weer niet goed.’

Hij had geen enkele behoefte om op zijn onredelijkheid gewezen te
worden. ‘Waarom?’ drong hij knarsetandend aan.

‘Waarom niet? Is het soms bij de wet verboden voor vierentwintigjarigen
om nog maagd te zijn?’



‘De meeste vrouwen…’
‘Ik behoor niet tot de meeste vrouwen.’
Ze was een raadsel, en dat stond hem absoluut niet aan. Vrouwen moesten

zijn wat ze leken te zijn. Hij wilde dat Laurel was hoe ze had geleken, hoe
hij had verondersteld dat ze was. Want het alternatief deed zijn maag
verkrampen van spijt van de dingen die hij had gezegd en gedaan.

Tevergeefs trok ze weer aan haar topje. Haar benen leken oneindig lang,
en hij moest steeds denken aan hoe zijdezacht haar huid had aangevoeld.

‘Dus je blijft hier gewoon?’ vroeg ze op kille toon. ‘Op mijn bed?’
‘Míjn bed.’
Opeens zag ze er kwetsbaar uit, en Cristiano betreurde dat hij een punt

had willen scoren. Daar stond hij toch zeker boven? En toch… Laurel had
hem behoorlijk in de war gebracht. Hij voelde zich op het verkeerde been
gezet. Totaal verkeerd.

Hij keek naar de lucht, die nu lichtblauw was. Het was even over
zevenen, na de langste nacht van zijn leven. ‘Misschien moet je nog even
gaan slapen.’ In een soepele beweging stond hij op van het bed en pakte
zijn pyjamabroek. ‘Later praten we wel verder.’

Ze sloeg haar armen over elkaar met de bedoeling er sterker uit te zien.
Maar het leek er meer op alsof ze zichzelf bij elkaar moest houden.
Letterlijk. ‘Waarover?’

‘Alles,’ antwoordde hij, waarna hij de kamer uit liep.



Hoofdstuk 7
 
 
 
Nadat Cristiano de deur achter zich had dichtgeslagen, slaakte Laurel een
zucht van vermoeidheid. Haar lichaam tintelde nog na bij de herinnering
aan zijn strelingen, en haar hart bonsde door de felle woordenwisseling
tussen hen. Ze had zich veel zelfverzekerder voorgedaan dan ze zich
voelde.

Natuurlijk, van tevoren had ze wel geweten dat seks met Cristiano haar
wereld op zijn kop zou zetten. Haar op zou branden.

Bibberend ging ze op het bed zitten en trok haar knieën tegen haar borst.
Het laatste waarop ze had zitten wachten na haar eerste seksuele ervaring
was om ondervraagd te worden over wat ze met Bavasso had gedaan en
waarom ze nog maagd was geweest.

Cristiano had bijna boos geleken en totaal ongeïnteresseerd in wat ze net
hadden gedaan. Maar ach, waarom verbaasde haar dat ook? De horde
vrouwen die hij had gehad… zijn gezicht in de spiegel… Nee, het enige
waarover ze verbaasd kon zijn was hoe stom ze was geweest. Alweer.

Toch had ze er geen spijt van. Het gevoel van zijn handen op haar en het
één zijn met hem… Nogmaals beefde ze, maar nu van verlangen. Nooit
eerder had ze iets meegemaakt wat zo intiem en intens was. Het bleek veel
belangrijker te zijn dan ze had verwacht. Voor hem had het natuurlijk niets
te betekenen gehad, dat wist ze wel, en toch voelde zij zich inwendig totaal
veranderd. Wat er ook in de toekomst ging gebeuren, ze had nu een
onverbrekelijke band met Cristiano. Dat gold althans voor haar, ook al was
hij haar naam over een paar weken misschien alweer vergeten.

Ondanks alles wilde ze zijn handen weer op haar lichaam voelen, zijn
warme gespierde lijf…

Omwille van haar eigen welzijn mocht dat echter niet meer gebeuren. Ze
betwijfelde trouwens of hij het zou vragen. Hij had immers zijn zin
gekregen. Waarschijnlijk was hij alweer uit op zijn volgende verovering. O,
wat was ze makkelijk voor hem gevallen.

Ze ging opgekruld op het bed liggen, overmand door vermoeidheid. De
hele nacht had ze nauwelijks geslapen. Bij haar ene poging daartoe was ze



gekweld door nachtmerries. Als het kon, wilde ze nu gaan slapen en daarna
Cristiano aanpakken. Ze wilde terug naar huis.
 
Toen ze wakker werd, scheen de stralende zon door de ramen en was het
warm in de kamer. Het was al middag; ze had urenlang geslapen. Omdat ze
zich een beetje duf voelde, besloot ze nogmaals te gaan douchen. En toen ze
eronder vandaan kwam, zag ze dat Cristiano alle kleren naar deze
slaapkamer had gebracht.

Ze lagen in keurige stapels op het voeteneind van haar bed, wat haar een
onbehaaglijk gevoel gaf. Als dit als een boodschap was bedoeld, had ze
geen idee wat die inhield.

Ze trok een eenvoudige lavendelkleurige linnen jurk aan, stak haar
vochtige haar op en verliet de kamer.

Omdat hij niet in het zitgedeelte was, zoals ze had verwacht, liep ze de
grote ruimte door naar een glazen nis, die kennelijk zijn studeerplek was.
Gekleed in een zwart overhemd en antracietgrijze pantalon zat hij achter
een bureau, zijn open laptop voor hem. Bij haar nadering draaide hij zich
even om.

‘Goedemorgen.’
‘Goedemorgen.’
‘Goedemiddag, eigenlijk,’ zei ze, met een poging te glimlachen. ‘Ik had

niet gedacht dat ik zo lang zou slapen.’
‘Ik ben blij dat je dat hebt gedaan.’ Hij drukte op een paar toetsen en

klapte daarna zijn laptop resoluut dicht. ‘Zo.’ Met een koele taxerende blik
draaide hij zich naar haar om.

‘Zo.’ Ze haalde eens diep adem om moed te verzamelen. ‘Ik denk dat ik
Bavasso wel kan trotseren. Dat riskeer ik in elk geval, want ik wil – ik moet
– naar huis.’ Haar stem beefde enigszins, maar ze hield haar blik op zijn
ondoorgrondelijke gezicht gericht. Waarom moest hij ook zo knap zijn? Het
kostte haar moeite haar zenuwen in bedwang te houden.

‘En waar staat dat huis?’
‘Dat heb ik je verteld: in een klein stadje in Illinois.’
‘In Canton Heights soms?’
O, dus hij was op internet naar haar gaan neuzen. ‘Ja.’
Even vertrok er een spiertje in zijn gezicht. ‘Je werkt als

verpleegkundige.’



‘Je hebt je huiswerk gedaan, merk ik,’ verklaarde ze met opgeheven kin.
‘Ja. Doet dat er iets toe?’

‘Niet per se.’
Nu hoorde ze duidelijk ongeïnteresseerdheid, en om de een of andere

reden stak haar dat.
‘Maar je kunt nog niet naar huis gaan.’
‘Ik vind dat je overdrijft wat Bavasso betreft.’
Hij trok zijn wenkbrauwen op. ‘Hoe weet je dat zo zeker?’
‘Nou, gewoon…’ Ze wist niets zeker, maar ze moest toch iets proberen.

Voor haar eigen bestwil moest ze hier weg. ‘Hij zal er heus wel weer
overheen komen. Tenslotte kende hij me amper. En aangezien hij zoveel
geeft om mijn moeder…’ Ze maakte de zin niet af, omdat ze bang was dat
het niet klopte.

‘Hij geeft om je moeder? Hoe kom je daar in vredesnaam bij?’
Natuurlijk had Laurel liever dat haar moeder haar relatie met Bavasso

verbrak, maar ze betwijfelde zeer of ze dat zou doen. Zelfs nu nog, na alles
wat er gisteren gebeurd was.

‘Hij heeft je de vorige avond aangevallen, Laurel, en als je niet was
ontsnapt, had hij nog veel ergere dingen gedaan. Of was je dat soms
vergeten?’

‘Nee, natuurlijk niet.’ Ze ergerde zich aan zijn belerende toontje.
‘Of de daaropvolgende nachtmerrie die je had?’
Ze dacht terug aan die nachtmerrie en hoe Cristiano haar had getroost.

‘Natuurlijk herinner ik me alles nog, Cristiano. Het is immers nog maar een
paar uur geleden. Maar ik mag toch zeker zelf bepalen, en niet jij, of ik
Rico Bavasso’s woede wil riskeren?’ Het was eigenlijk niet als een vraag
bedoeld.

‘Nee, zoals ik je al eerder heb verteld. Omdat je geen idee hebt van wat je
je op de hals haalt.’

‘Hou nou eens op me als een kind te behandelen,’ snauwde ze, waarna
zijn ogen schitterden als een lichtflits op metaal.

‘Ik behandel je niet als een kind,’ reageerde hij kil. ‘Ik behandel je als
iemand die er niets van snapt en geen enkele ervaring heeft. Dat kun je niet
ontkennen. Ik weet niet hoe en waarom je betrokken bent geraakt bij
iemand als Bavasso, Laurel, maar geloof me, je zit er tot over je oren in.’



Heel wat meer dan hij wist, zelfs. Niet alleen wat Rico Bavasso betrof,
maar zeker ook de man die nu voor haar stond. Cristiano Ferrero vormde
een groter gevaar voor haar dan die vunzige kerel een paar verdiepingen
lager. Maar dat kon ze nu natuurlijk niet zeggen.

‘Wat stel jij dan voor? Dat je me gevangenhoudt in je penthouse tot
Bavasso vertrokken is?’

‘Dat zou voorbijgaan aan ons doel.’
‘En dat is?’
‘Bavasso te laten zien dat je van mij bent.’ Hij sprak op koele toon, maar

zijn ogen schoten vuur, waardoor ze bijna goudkleurig werden.
Van hem. Nog maar enige uren geleden was ze van hem geweest, voor

eeuwig gebrandmerkt door elke aanraking van zijn hand, iedere streling van
zijn lippen. Het kostte haar moeite niet te gaan blozen.

‘En hoe wou je dat laten zien?’
‘Door vanavond met jou te verschijnen, zoals ik al eerder heb gezegd. Is

je dat misschien ontschoten?’
De vorige avond was een waas, een grijs gebied van paniek en ongeloof.

Ze herinnerde zich nog wel dat hij iets dergelijks had gezegd, maar ze had
het niet serieus opgevat. Inmiddels wel degelijk.

‘Alleen vanavond?’
‘We zullen zien hoe het loopt.’
‘Dus dan kan ik morgen naar huis?’ drong ze aan.
‘Nog niet.’ Met een koele, taxerende blik nam hij haar op. ‘Je zult hier

nog twee weken moeten blijven; misschien iets langer. Dat moet zo’n beetje
voldoende zijn.’

‘Twee wéken?’ Met grote ogen keek ze naar hem. ‘Maar je zei dat
Bavasso over een dag of twee –’

‘Het gaat niet zozeer om Bavasso. Na onze verschijning vanavond zal hij
niet langer welkom zijn in al mijn vestigingen. Ik verleen geen onderdak
aan criminelen.’

‘Dat begrijp ik. Maar waarom twee weken?’ Ze had maar een week vrij
genomen van haar werk. Ze slikte krampachtig. ‘Ik kan hier niet twee
weken blijven rondhangen. Ik moet weer aan het werk.’

‘Ze zullen het zeker begrijpen.’
‘Ze rekenen op me.’



‘Dan nog.’ Uit zijn toon en gezichtsuitdrukking viel duidelijk af te leiden
dat hij geen tegenspraak duldde en onverbiddelijk was.

Laurel wist dat niets van wat ze allemaal had gezegd ook maar enig effect
had gehad. Hij was onverzettelijk, al had ze nog maar luttele uren geleden
onder hem liggen kronkelen, haar armen en benen om hem heen geslagen.
Daar moest ze maar liever niet meer aan denken.

‘Ik begrijp nog steeds niet waarom je wilt dat ik hier zo lang blijf.’ Voor
zijn plezier? Die mogelijkheid zorgde zowel voor een prettige kriebeling in
haar buik als voor een alarmsignaal.

‘O nee?’
‘Hou op met spelletjes spelen, Cristiano.’ Het begon haar allemaal

behoorlijk te irriteren. ‘Je kunt me niet gevangenhouden voor je eigen…
plezier.’

‘Daarvoor wil ik je niet hier houden.’
Au, wat klonk die verzekering vernederend! ‘Je hebt me nog steeds niet

verteld waarom dan wel.’
‘Ik wil je hier houden omdat ik pas over ongeveer veertien dagen zal

weten of je zwanger bent van mijn kind of niet.’
Harteloos keek hij toe toen het bloed door de schok uit haar gezicht

wegtrok en haar ogen veranderden in grote aquamarijngroene poelen.
Onschuldig als ze was – of liever gezegd: was geweest – had ze totaal niet
gedacht aan anticonceptie.

‘Aan je gezicht te zien,’ merkte hij droog op, ‘ben je niet aan de pil?’
‘Nee.’
‘En heb je ook geen andere voorzorgsmaatregelen genomen om een

zwangerschap te voorkomen?’
‘Nee!’ antwoordde ze bits. ‘Waarom zou ik ook? Ik was nog maagd, voor

het geval je dat vergeten was.’
‘Ik verzeker je dat ik dat niet was vergeten.’
Ze slaakte een diepe zucht. ‘Het is heel onwaarschijnlijk dat ik zwanger

ben.’
‘Is dat zo?’ Zijn kalme toon was in tegenspraak met de boosheid, spijt en

angst die hij voelde. ‘Weet jij iets wat ik niet weet?’
‘Ik was niet in mijn vruchtbare periode.’ Uitdagend trok ze haar

wenkbrauwen op. ‘Je bent op de hoogte van biologische basiskennis?’
‘Ik dacht het wel.’



‘Dan weet je dat ik alleen zwanger kan zijn als ik de afgelopen
vierentwintig uur heb geovuleerd.’

‘Dat is mogelijk, nietwaar? Je bent toch wel vruchtbaar, neem ik aan?
Geen problemen mee?’

Haar wangen kleurden. ‘Niet dat ik weet.’
‘Dan wachten we af.’
Verbluft staarde ze hem aan. ‘Twee hele weken?’
‘Jij bent de verpleegkundige, Laurel. Of duurt het niet zo lang om

zekerheid te krijgen?’
‘Zo ongeveer, ja, vanaf de ovulatie gerekend,’ gaf ze met tegenzin toe.

‘Maar ik denk echt dat dit geen probleem is, Cristiano.’
‘Daar komen we dan gauw genoeg achter, hè?’
‘Je praat alsof je goed op de hoogte bent.’ Haar lippen krulden omhoog.

‘Je hebt ervaring op dit gebied, neem ik aan?’
‘Nee. Geen van de vrouwen met wie ik ooit samen ben geweest is

zwanger geworden.’ Hij had altijd voorzorgsmaatregelen genomen. Laurel
was de enige vrouw bij wie hij zijn zelfbeheersing had verloren. Maar dat
wilde hij haar niet aan de neus hangen. Bovendien paste hij er wel voor op
om zoiets nog eens te laten gebeuren.

‘Nooit?’ Ze keek er sceptisch bij, wat hem ergerde.
‘Nee, nooit.’ Toen een vrouw eens een zwangerschap had voorgewend,

had hij erop gestaan dat ze in zijn bijzijn een test onderging. Toen was de
zaak snel de wereld uit geholpen. Hij liet zich niet belazeren; hij was niet
zoals zijn vader.

‘Dus we wachten twee weken. En daarna?’ wilde ze weten.
‘Wat er daarna gebeurt, hangt af van de vraag of je in verwachting bent

van mijn kind.’
Haar ogen glansden als glas toen ze hem aanstaarde. ‘Ik ben niet

zwanger.’
‘Dat weet je niet.’
‘Maar als het wel zo is,’ vervolgde ze snel, ‘bepaal ík wat er met de baby

gebeurt.’
Woede maakte zich van hem meester. Kalm stond hij op. ‘Als er een kind

komt, is het van mij en van jou. We zullen samen besluiten hoe we ermee
omgaan, bella, vergis je niet.’

Haar kaak verstrakte, en ze keek hem vuil aan.



Hij balde zijn vuisten. Het was ongepast dat hij op dat moment
opgewonden raakte, maar toch was het zo. Een heet en sterk verlangen nam
bezit van hem. Het liefst had hij haar in zijn armen genomen om haar
zinloze protesten weg te kussen. Maar hij had besloten om Laurel Forrester
nooit meer aan te raken. Ze was te verleidelijk. Te gevaarlijk ook, moest hij
beschaamd vaststellen.

‘Je bent een echte controlfreak, hè?’ Haar stem beefde van woede.
‘Harteloos ook. Jij wilt beslissen of ik mijn eigen kind wel mag behouden.’

‘Wát?’ Ongelovig staarde hij naar haar. ‘Wat bedoel je daar nou weer
mee?’

Verward beet ze op haar lip. ‘Ik ging ervan uit dat je me zou dwingen tot
abortus.’

Hij werd overvallen door een gevoel dat hij niet kon omschrijven. Even
later besefte hij dat het pijn was, en daar moest hij niets van hebben, zeker
niet nu het werd veroorzaakt door een vrouw die hij nauwelijks kende. ‘Dat
zou ik nooit doen,’ reageerde hij zacht. ‘Nooit. En als ik dat wel zou willen,
zou ik nu voor een morning-afterpil zorgen.’ Dat had hij inderdaad
overwogen, maar met het oog op de tijd die het zou kosten om aan die
pillen te komen, leek het te riskant. Bovendien stond het hele idee hem
tegen. ‘Als je zwanger bent, wil ik dat je het kind houdt. Mijn kind.’ Hij
slikte moeizaam. ‘Ons kind.’

‘Oké.’
Ze keek duidelijk op van zijn hartstochtelijke verklaring. Zelf verbaasde

het hem ook. Hij had nooit kinderen gewild. Had nooit gedacht aan trouwen
en een gezin stichten. Die banden hadden hem verstikkend geleken. En
toch, als Laurel zwanger was van zijn kind, stond het voor hem buiten kijf
wat hij ging doen: dan zou hij met haar trouwen.

Niet dat hij van plan was dat haar nu te vertellen. Ze zag er al zo geschokt
uit.

‘Dus…’ Ze streek met haar tong over haar lippen. ‘Wat gebeurt er dan als
–’

‘Dat zullen we dan wel bespreken,’ onderbrak hij haar snel.
Ze keek nog steeds verbijsterd. ‘En de komende twee weken?’
‘Blijf je bij mij.’
Toen ze haar hoofd een beetje schuin hield, zag hij in haar ogen een vraag

waarvan hij wist dat ze die niet durfde te stellen. En daar liet hij het maar



bij. Hij had immers al besloten om niet meer met haar te slapen. Maar ook
dat hield hij nu voor zich, omdat hij niet zeker wist of hij zich wel aan dat
besluit zou houden.

Hij pakte zijn telefoontje en tikte een paar toetsen in. ‘Ik ga de benodigde
kleding, cosmetica en stylisten regelen.’

Haar mond viel open. ‘Wát?’
‘Je hebt geen kleren.’
‘Je hebt toch net kleding voor me geregeld? En in het pension –’
‘Toepásselijke kleding,’ corrigeerde hij. ‘Als mijn metgezellin moet je op

een bepaalde manier gekleed en opgemaakt zijn.’
‘Als een pop, bedoel je zeker.’
‘Nee, als een elegante, mooie en talentvolle vrouw. Het enige type dat ik

aan mijn arm heb.’
Ze proestte het uit. ‘Dus die supermodellen zijn talentvol?’
‘Ja, elk op hun eigen manier.’ Oké, intelligentie stond niet boven aan zijn

lijstje van gewenste kwaliteiten als het om een seksuele relatie ging. ‘Ik kan
je toch moeilijk laten rondlopen in een jurkje zoals je gisteravond droeg,’
voegde hij eraan toe.

Ineenkrimpend wendde ze haar blik af. ‘Ja, wrijf het er nog maar eens
lekker in.’

‘Het woord “lekker” zou ik niet willen gebruiken.’
‘O nee?’ Uitdagend keek ze hem aan.
Gewoonlijk hield hij er niet van om uitgedaagd en ondervraagd te

worden. Maar Laurels dappere, onschuldige manier om voor zichzelf op te
komen dwong zowel bewondering als verlangen bij hem af. Beide emoties
kon hij op dit moment echter missen als kiespijn.

‘Ik accepteer dat je een rol speelde of zoiets,’ zei hij vlak. ‘En ik zal er
gauw genoeg achter komen wat er nu wérkelijk aan de hand was.’

‘Je meent het,’ zei ze spottend.
‘Ja.’ Wat er de komende twee weken ging gebeuren, hij was vast van plan

om het raadsel dat Laurel Forrester was te ontrafelen. ‘Nou en of.’
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Cristiano hield zich aan zijn woord: binnen een uur na zijn telefoontjes
begonnen er allerlei mensen binnen te komen. In het zwart geklede
vrouwen op heel hoge hakken die duur uitziende kledingtassen bij zich
hadden. Glimpen zijde en satijn waren zichtbaar op de gewatteerde
kledinghangers.

Ook kwam er een team schoonheidsspecialisten binnen, met verrijdbare
kastjes en apparatuur. Laurel keek haar ogen uit; het was alsof er een
complete beautysalon in haar slaapkamer werd ingericht.

Ze keek naar Cristiano, die bijna verveeld stond toe te kijken. Maar toen
hun blikken elkaar kruisten, schonk hij haar een vaag glimlachje dat, gek
genoeg, haar hart sneller deed kloppen.

‘Je wilt me vast vertellen hoe belachelijk dit allemaal is,’ teemde hij.
‘Maar waarom geniet je er niet gewoon van om een beetje in de watten
gelegd te worden?’

Er waren genoeg redenen waarom dit alles haar helemaal niet aanstond.
Hij wilde haar een make-over laten ondergaan omdat ze niet goed genoeg
was. Ze wilde hier eigenlijk helemaal niet zijn, verdorie. En voor wat de
kans op zwangerschap betrof…

Nou, ja. Niets aan te doen. Een van de vrouwen drukte haar een glas in de
hand, en beteuterd keek ze naar het groene drankje.

‘Wat…’
‘Een smoothie van spinazie, boerenkool, amandelen en banaan,’ legde de

vrouw haar uit. ‘Met lijnzaad en omega-3 vetten. Doet wonderen voor uw
huid.’

En eigenlijk smaakte het best lekker. Over de rand van het glas zag ze
Cristiano weer naar haar kijken. Deze keer glimlachte hij echt. Op dat
moment realiseerde ze zich dat ze hem niet meer echt had zien glimlachen
sinds ze zijn penthouse binnen was gevlucht.

‘Ik laat je nu alleen,’ zei hij zacht, waarna hij in de richting van zijn
studeerkamer verdween.



De daaropvolgende paar uur werd ze grondig onderhanden genomen.
Haar hele lichaam werd gescrubd, ingewreven met olie en zalfjes.
Ondertussen werkten anderen aan het vijlen van haar vinger- en teennagels
en werden ze gelakt. Een vrouw gaf haar een hoofdmassage, terwijl er een
masker van zeewier droogde op haar gezicht. Nooit eerder had Laurel zich
zo vertroeteld en ontspannen gevoeld, en ze dwong zichzelf niet te denken
aan hoe de komende twee weken eruit zouden zien.

Ze had het ziekenhuis opgebeld en te horen gekregen dat ze alle
vakantiedagen mocht opnemen die ze had opgespaard. Nu maar hopen dat
ze een klein beetje kon genieten van deze gedwongen vakantie.

Nadat haar haar, gezicht en lichaam waren behandeld, werd ze in een
enorme jas van de zachtste badstof gewikkeld en werd haar de ene jurk na
de andere getoond. Niet dat ze ook maar iets had in te brengen. Een van de
assistentes griste een jurk alweer weg voordat ze een kans had gekregen om
de satijnen stof aan te raken.

‘Verkeerde kleur,’ merkte de vrouw bruusk op, waarna ze de jurk
terughing aan het rek.

Uiteindelijk paste Laurel diverse avondjurken, alle haute couture.
‘Deze is voor vanavond,’ verklaarde een van de vrouwen, toen Laurel een

smaragdgroene japon aanhad met een glitterende haltertop. De styliste was
lang en slank, gekleed in het zwart en met een zo strak achterover
getrokken knot dat haar ogen er bijna van traanden.

‘Vanavond?’ Wezenloos en met een misselijkmakend gevoel in haar maag
staarde Laurel de vrouw aan.

‘Ja, vanavond. Signor Ferrero wist heel precies wat hij wilde.’
‘O ja?’ De blijheid die ze had gevoeld bij alle verwennerij en de

ontspanning die daarop was gevolgd, ebden weg. ‘Wat wilde hij dan?’
De assistente hoorde het niet, of ze hield zich doof. ‘Nu nog uw make-up

en haar.’ Ze leidde Laurel naar een stoel waar al twee vrouwen, voorzien
van föhns en stijltangen, klaarstonden.

Een uur later was Laurel klaar, al wist ze niet waarvoor. Haar haar was
opgestoken in een elegante wrong. Druppelvormige diamanten bengelden
aan haar oren, en wat haar gezicht betrof…

Toen ze uiteindelijk naar haar spiegelbeeld kon kijken, was ze verbaasd
en zelfs een beetje onthutst. Ze zag eruit als een vreemde. Een heel
elegante, stijlvolle en ja, zelfs mooie vreemde – dat wel. Bescheiden



aangebrachte oogschaduw en mascara maakten haar ogen veel groter.
Verschillende tinten rouge accentueerden haar jukbeenderen, en rode
lippenstift maakte haar lippen voller. Ze wist niet goed of ze nu blij of
geschokt moest zijn over haar uiterlijk.

‘Signor Ferrero wacht op u.’ De vrouw met de strakke knot drukte haar
nagels in Laurels elleboog en nam haar mee naar het zitgedeelte van het
penthouse.

De schemering viel over de stad. Ver beneden begonnen er lichtjes te
twinkelen, en de hemel kleurde violet. Voorzichtig liep Laurel over de
gladde marmeren vloer; de zilveren stiletto’s die ze droeg waren nog hoger
dan die welke ze de vorige avond had gedragen. En de japon ruiste om haar
enkels, wat haar het idee gaf dat ze in een soort elegante dwangbuis zat.

‘Signor Ferrero is op het terras,’ mompelde de vrouw, die daarna
terugging naar de slaapkamer. Laurel hoorde dat de andere assistentes bezig
waren hun spullen bijeen te pakken. Na een diepe zucht liep ze naar de
openslaande deuren. Ze had niet eens geweten dat het penthouse een terras
had, maar nu zag ze Cristiano op het grote balkon, omlijst door potplanten,
over de stad uitkijken.

Op de drempel bleef ze staan. Om allerlei redenen bonsde haar hart in
haar keel. Ze had geen idee wat er vanavond ging gebeuren. Wat er van haar
werd verwacht. En wat Cristiano betrof…

Hij zag er fantastisch uit in een smoking; het jasje accentueerde zijn brede
schouders perfect. Zijn sneeuwwitte overhemd stak prachtig af bij zijn
donkere haar en olijfkleurige huid.

Toen hij zich omdraaide, werd haar de adem benomen, omdat ze door zijn
vlammende ogen moest terugdenken aan de vorige nacht, met alle
verrukkelijke details. Met haast bovenmenselijke inspanning bande ze de
herinneringen uit haar hoofd en stapte ze het terras op.

‘Hier ben ik dus, opgetut en wel, om nergens heen te gaan.’
Zijn ogen glansden als vloeibaar zilver, zijn mond vormde een smalle lijn.

Opeens kreeg ze de behoefte om met haar hand over de sexy stoppels op
zijn kaak te strijken. ‘Integendeel, je gaat wel degelijk ergens heen.’

Haar adem bleef in haar keel steken. ‘Waarheen dan?’
‘Naar het casino. Met mij.’
Ze slikte moeizaam. De laatste keer dat ze in dat casino was geweest…

‘Vanavond? Ik bedoel, zo gauw al? Als ik hier nog twee weken blijf…’



Omdat er wanhoop in haar stem doorklonk, maakte ze de zin niet af. Ze
wilde niet naar beneden gaan. Wilde Bavasso niet zien, of het zoveelste
ornament aan iemands arm zijn, zelfs niet aan de arm van Cristiano. Nee,
vooral niet aan de arm van Cristiano.

‘Natuurlijk zo gauw al.’ Het klonk kortaf. ‘Waarom wachten? Hoe eerder
Bavasso beseft dat je van mij bent, hoe beter.’

‘Misschien wil ik wel helemaal niet van iemand zijn.’
‘Te laat, bella, jammer. Je hebt nu geen keus meer.’ Zijn glimlach was kil.

‘Dat had je dan moeten bedenken voordat je je met Bavasso inliet. Gelukkig
kan dit snel worden opgelost, denk ik. Hoe eerder Bavasso hier is
verdwenen, hoe beter het is.’

‘Goed, laten we gaan.’ Ze stak haar hand uit.
Oeps! Zodra Cristiano’s handpalm de hare raakte, kwamen alle

herinneringen weer bij haar boven. Lippen, tongen, handen, benen,
lichamen. Huid… glad en heet en hard.

Hou daarmee op, sprak ze zichzelf in stilte vermanend toe.
Zijn vingers sloten zich om die van haar. Ze was van hem, voor de

komende twee weken althans. En ondanks alles wond haar dat op.
De snelheid waarmee de lift naar beneden zoefde, maakte haar duizelig.

Of misschien kwam het door Cristiano, door haar hand in de zijne, de geur
van zijn aftershave, de hitte van zijn lichaam. Ze kon niet nadenken en zelfs
amper nog ademhalen.

‘Wat gebeurt er wanneer we in het casino zijn?’ vroeg ze zenuwachtig.
‘Doe wat ik zeg,’ klonk zijn grimmige antwoord. ‘En doe me alsjeblieft

een lol en speel je rol van maîtresse beter met mij dan je met Bavasso hebt
gedaan.’ Met ogen die schitterden keek hij haar aan. ‘Dat moet trouwens
niet zo moeilijk zijn, omdat je ook echt mijn maîtresse bént.’

Voor ze ook maar iets kon terugzeggen, gingen de liftdeuren open en
volgde ze hem het drukke casino in.
 
Niets verliep zoals hij zich had voorgesteld. Nodig had. Laurel zag er
beeldschoon uit, maar ze was Laurel niet. Zodra ze op het terras was
verschenen had hij de onzinnige behoefte gehad om de spelden uit haar haar
te trekken, zijn zakdoek te pakken en de vuurrode lippenstift van haar
verrukkelijke mond te vegen. Om haar jurk en hoge hakken uit te trekken,
en haar het eenvoudige T-shirt en de rok weer te laten aantrekken, of nog



liever helemaal niets. Hoe ze er nu uitzag – zoals al zijn andere maîtresses,
glamoureus en hard – stond hem tegen.

Toch had hij gewild dat ze er zo uitzag, omdat ze moest overkomen als
zijn maîtresse. Ze wás immers ook zijn maîtresse… min of meer.

Het was zinloos om er niets van te moeten hebben. Het maakte hem boos
en kwetsbaar; twee emoties die hij verfoeide. Op de drempel van het casino
bleef hij staan, terwijl er een kille kalmte over hem kwam. Hij was hier om
Bavasso te laten zien dat Laurel van hem was, niet alleen omwille van
Laurel, maar ook omwille van hemzelf. De reputatie van zijn hotel en
casino was niet gebaat bij de aanwezigheid van verwerpelijke, liederlijke
types zoals Bavasso.

Hoewel Bavasso een slechterik was, zat hij niet echt over hem in. Hij zou
nog slechter zijn dan Bavasso om zijn eigen belang in Laurel veilig te
stellen.

Omdat hij zich daarover enigszins schuldig voelde, zette hij het resoluut
van zich af.

Met opgeheven kin speurde hij de ruimte met de baccarat en blackjack,
pokertafels en roulette af. Diamanten schitterden en het geluid van
geroezemoes, klinkende glazen en rollende dobbelstenen vulde de ruimte.

Zelf had hij nooit gegokt. Hij moest er ook niet aan denken en
verafschuwde het zelfs. Dus waarom voelde het dan riskant om Laurel
hierheen mee te nemen?

Ze leek nerveus. Hij ving de geur op van haar extreem dure parfum, heel
anders dan de geur van citroen en viooltjes die hij eerder geroken had.

‘Wat moet ik nu eigenlijk doen?’ fluisterde ze. Haar hart bonsde in haar
keel toen ze om zich heen keek.

‘Het enige wat je hoeft te doen is mooi wezen en glimlachen,’
antwoordde hij. ‘Dat lukt wel, denk ik.’ Hij keek naar haar, en zijn lippen
krulden.

Het was bedoeld als een geruststellend glimlachje, maar ze leek absoluut
niet op haar gemak gesteld. Haar gezicht zag bleek, haar ogen waren groot
en haar slanke handen tot vuisten gebald.

‘Ontspan je,’ mompelde hij. ‘We moeten overtuigend overkomen.’
‘Waarom?’
‘Omdat ik Bavasso ga aanpakken. Als hij vermoedt dat er met hem wordt

gespeeld, zal hij doorgaan met ons lastig te vallen.’



‘Je doet net alsof hij een vlieg is.’
‘Juist, ja. Die ik weg ga meppen.’ Hij pakte haar hand vast, die ijskoud

aanvoelde terwijl hij haar verder de ruimte in leidde naar het nieuwsgierige
publiek. Als eigenaar van La Sirena was hij eraan gewend dat er naar hem
werd gekeken. Teleurgesteld en soms spottend namen de vrouwen Laurel
op. Mannen keken met begerige blikken naar haar, wat Cristiano niet kon
uitstaan. Ze was van hem, verdorie. Hij wilde niet dat ze naar haar keken.

Het begon erop te lijken dat dit een erg slecht idee was. Hij trok haar nog
verder de menigte in. Ze mopperde zachtjes als ze bijna struikelde, wat hem
aan het lachen maakte. Hij had haast net zo’n hekel aan hoe ze eruitzag als
zijzelf.

‘En wat nu?’ fluisterde ze.
‘Genieten.’ Hij sloeg zijn arm om haar middel. Haar reactie deed hem

plezier. Ja, ze was van hem, of ze het nu wilde of niet; ze hadden een band,
gesmeed door verlangen. Die kon ze niet verbreken, en dat wilde hij ook
niet. Nog niet.

Haar lichaam voelde gespannen aan toen hij haar meenam naar zijn
gebruikelijke plek bij de roulettetafel. Bavasso was er nog niet, hoewel
Cristiano hem wel verwachtte. Van zijn personeel had hij gehoord dat hij
nog steeds in Rome was en dat hij vrijwel iedere avond naar La Sirena ging.

Langzaam streek hij over haar heup. ‘Je kijkt alsof je bij de tandarts zit,’
fluisterde hij in haar oor. ‘Ontspan je toch.’

‘Dat kan ik niet.’
‘Je bent hier veilig, Laurel. Niemand zal je pijn doen, daar zorg ik wel

voor.’
Nauwelijks merkbaar schudde ze haar hoofd, met een gepijnigde blik.
‘Bij Bavasso was je een heel wat betere actrice,’ gromde hij, enigszins

gekwetst door het feit dat ze dit zo moeilijk vond. Met hém.
‘Dat was anders.’
‘Hoe dan?’
Met haar tong streek ze over haar knalrode lippen. ‘Gewoon…’
‘Misschien heb je een drankje nodig.’ Hij knipte met zijn vingers, waarna

er een ober kwam toesnellen. ‘Champagne en twee glazen,’ beval hij.
‘Komt in orde, sir.’
Met tot spleetjes vernauwde ogen keek hij om zich heen, terwijl hij over

haar heup bleef strijken. Hij wilde dat ze ontspande. ‘Is het zo moeilijk voor



je om net te doen alsof je blij bent met mijn gezelschap?’ mompelde hij.
‘Want gisteravond had je daar geen moeite mee.’

‘Hoelang blijf je me daar nog aan herinneren?’
‘Net zolang tot je eindelijk eens wat ontspant.’
‘Me aan mijn stommiteit herinneren werkt echt niet ontspannend, hoor,’

gaf ze vinnig te verstaan.
‘Misschien kan ik je er dan beter op een andere manier aan herinneren,’

reageerde hij. Hij draaide haar naar zich toe en boog zijn hoofd, waarbij hij
alle blikken in de zaal op zich gericht voelde. Vervolgens streek hij met een
vingertop over haar rode mond. En toen hij haar voelde beven, grijnsde hij.
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Ondanks Laurels wanhopige voornemen om niet te reageren of toe te
geven, ontstond er vuurwerk in haar lichaam bij het gevoel van zijn vinger
op haar mond.

Ze kon niet anders dan reageren op iets wat zo onschuldig leek en toch
overweldigend sensueel was. Vaag hoorde ze gemompel om hen heen, als
golven die op een verafgelegen kust te pletter sloegen.

Hij haalde zijn vinger van haar mond en zag er uiterlijk onbewogen uit, al
had hij wel een lichte blos op zijn jukbeenderen. ‘Goed zo, meisje,’ zei hij
zacht.

Ze kon wel janken. Dit was nog erger dan die afschuwelijke momenten
met Bavasso, toen ze zich in de val gelokt had gevoeld en intens geschokt
was geweest. Dit kwam op haar over alsof haar ziel langzaam vertrapt
werd. Elk moment dat ze hier was – hangend aan Cristiano’s arm, met in
rode letters “maîtresse” op haar voorhoofd – voelde als een opoffering, een
afrekening met haar eigenheid.

Want dit was niet wie ze was, wie ze wilde zijn. Dat ze zich aan deze man
had gegeven, wat zo veel voor haar had betekend… Verschrikkelijk!

‘Kin omhoog.’ Hij raakte haar kin aan. ‘En glimlachen.’
Maar een glimlach kon ze echt niet opbrengen. Ze wendde zich van hem

af, zich bewust van het gefluister, het gemompel en de blikken. Verbeeldde
ze zich de hoon, de minachting? O, wat haatte ze dit!

‘Drink,’ beval Cristiano, haar een flûte bruisende champagne gevend.
Ze nam een grote slok, zodat de alcohol haar zintuigen enigszins kon

verdoven.
‘Rustig aan een beetje,’ waarschuwde hij, waarna haar vingers zich om de

steel van het glas klemden.
‘Hou op met me te bevelen,’ siste ze. ‘Ik ben een volwassen vrouw en

geen marionet, ongeacht wat jij en iedereen hier gelooft.’
En omdat ze ruimte nodig had, liep ze met opgeheven hoofd bij hem

vandaan zonder ook maar iemand aan te kijken.



Ze had het niet meer. Dit zou ze nooit twee hele weken volhouden. Ze
nam nog een slok champagne en dwong zichzelf te kalmeren. Na twee
weken kon ze verder gaan met haar leven… als ze maar niet zwanger was.
Ach wat, ze kon gewoonweg niet in verwachting zijn. Dat bestond gewoon
niet.

Vanuit een ooghoek zag ze een rode flits, en haar hele lichaam verstijfde.
Haar moeder, Elizabeth, stond alleen in een hoek van het casino. Met iets
van wanhoop maar ook opluchting liep ze naar haar toe.

‘Elizabeth.’ Haar moeder had nooit gewild dat ze haar ‘mam’ noemde, of
‘moeder’, zelfs niet toen Laurel nog klein was, hoewel ze het soms per
ongeluk toch zei. Nu niet.

‘Laurel.’ De blik van Elizabeth was net zo tegenstrijdig als die van
Laurel, bij haar een mix van schuldgevoel en opluchting. ‘Ik ben blij dat je
veilig bent.’ Ze nam haar dochter van top tot teen op. ‘Het ziet ernaar uit dat
je op je pootjes terecht bent gekomen.’

Even kon Laurel geen woord uitbrengen. Ze werd overmand door
verontwaardiging en pijn. ‘Dus dit noem je “op mijn pootjes”?’ wist ze er
ten slotte uit te persen. ‘Wist je dat Rico Bavasso me zou… aanvallen?’

‘Nee, natuurlijk niet. Denk je dat ik je naar boven had laten gaan als ik
wist wat hij van plan was? Ik had nota bene verwacht dat hij me een
aanzoek zou doen!’

Het scheelde niet veel of Laurel was in lachen uitgebarsten. ‘Je moet toch
iets vermoed hebben,’ drong ze zacht aan. ‘Zoals hij zich al gedroeg in het
casino…’

‘Welke oude man flirt er nou niet graag met een jonge vrouw? Denk je
dat ík dat leuk vond? Hij was van mij.’

‘Nu niet meer dan?’
‘Ik heb hem sindsdien niet meer gezien. Kennelijk wil hij me niet meer.’

Ze klonk meer berustend dan verbitterd. ‘Het was een slecht idee om jou
mee te nemen, dat heb ik nu wel door.’

‘Is dat alles?’ Ze liet een hol gelach horen. Haar moeder was altijd al
egoïstisch geweest. Als excuus daarvoor had ze aangevoerd dat ze
vierentwintig jaar voor anderen had geleefd, en dat het nu tijd was
geworden om aan zichzelf te denken. En daar scheen ze nooit mee te zijn
gestopt.



Gelaten schudde Laurel haar hoofd. ‘Ik had hier nooit naartoe moeten
komen.’

‘Met wie ben je nu?’ vroeg haar moeder, pragmatisch als altijd. ‘Met
iemand die het waard is, hoop ik?’

‘Ik ben met Cristiano.’
‘Cristiano?’ Daar keek Elizabeth van op. ‘Ik dacht dat hij nooit meer iets

met ons te maken wilde hebben.’
‘Daar had hij goede redenen voor.’
‘Je weet dat ik nooit bij Lorenzo weg zou zijn gegaan. Dat geld was

niet…’
‘Weet ik,’ zei Laurel vermoeid, want dit had ze allemaal al eerder

gehoord. ‘Toch was het diefstal.’
‘We waren getrouwd. Je kunt het me toch niet kwalijk nemen dat ik een

appeltje voor de dorst wilde?’
Nee, dat kon ze niet, al kon ze het evenmin rechtvaardigen. Dus ging ze

er maar niet verder op in.
‘Kijk maar uit. Cristiano heeft me verraden, en hij zal er geen been in zien

om bij jou hetzelfde te doen.’
‘Wacht eens even. Wat bedoel je daarmee?’ Verward keek ze naar haar

moeder.
‘Hij heeft Lorenzo verteld over mijn bankrekening, hem opgestookt en

het allemaal veel erger gemaakt dan het was.’ Elizabeth nam een slok van
haar drankje. ‘Ik hield van Lorenzo, weet je. Hoe zijn zoon daar ook over
dacht.’

‘Ja, weet ik.’ Laurel had zich echter niet gerealiseerd dat Cristiano haar
moeder verraden had.

‘Wees voorzichtig,’ zei haar moeder zacht. ‘Voor Cristiano en voor Rico.
Je hoort hier niet thuis, Laurel. Daar ben je veel te naïef voor. Ik had je er
niet bij moeten betrekken, maar ik was wanhopig. Ik wilde Rico een plezier
doen. Ik had moeten weten dat hij jou liever had dan mij.’

‘Ik ga hier weg zodra ik kan,’ beloofde Laurel. ‘Ik wil dolgraag weer naar
huis.’

‘Het zal niet lang meer jouw thuis zijn, ben ik bang,’ verklaarde Elizabeth
botweg. ‘Ik heb mijn helft nodig.’

Ook al had ze dit verwacht, toch was het een schok voor haar. ‘Maar je
zei –’



‘Laurel, ik ben er alleen mee akkoord gegaan omdat ik dacht dat ik met
Rico zou trouwen. Sorry hoor, maar ik heb dat geld echt nodig.’

‘Alsjeblieft, mam.’ Ze gebruikte het kooswoordje waaraan haar moeder
zo’n hekel had. Het ontglipte haar soms, omdat ze zo graag een echte
moeder wilde; een moeder die vertroetelde en echt voor haar zorgde. ‘Dat
huis is het enige…’

Het gezicht van Elizabeth kreeg een sluwe uitdrukking. ‘Misschien kun je
iets van Cristiano lospeuteren? Als dat zo is, valt er nog over te praten.’

Cristiano? Die zou haar geen rooie cent geven. Ze zou hem er overigens
ook niet om vragen. ‘Je weet dat dat onmogelijk is.’

‘Dan zal het huis verkocht moeten worden. Je opa heeft mij de helft van
het huis nagelaten. Het is net zo goed mijn erfenis als de jouwe.’

‘Dat weet ik, maar…’
Als een stalen band werd er plotseling een hand om Laurels arm geklemd.

‘Hoe vervelend ik het ook vind om tussenbeide te komen, er is werk aan de
winkel.’ Cristiano knikte kort naar Elizabeth voordat hij Laurel meenam.

‘Je had niet zo –’ begon ze.
‘Bavasso is hier.’
‘Waar?’
Hij knikte naar de baccarattafel, en Laurel verstijfde toen ze de man zag

die haar de vorige avond had aangevallen. Een knappe, oudere man die haar
meteen kippenvel bezorgde.

‘Ik denk dat ik flauw ga vallen,’ fluisterde ze.
Met zijn arm om haar middel geslagen mompelde hij: ‘Nog niet, bella.’

En toen Bavasso zich naar hen omdraaide, kuste Cristiano haar vurig en
bezitterig, waar iedereen bij was.

Nadat hij ten slotte een eind aan de kus maakte, fluisterde ze: ‘Ik… Ik kan
dit echt niet meer aan. Alsjeblieft, haal me hier vandaan.’

Nadat Cristiano naar Bavasso had gekeken, en blijkbaar tevreden was met
wat hij zag, begon hij naar de liften te lopen. ‘Prima. Ik denk dat we ons
doel bereikt hebben.’

Ze slaagde erin om rechtop te blijven lopen toen ze de starende menigte
passeerde en Bavasso’s chagrijnige gezicht zag. Zo snel mogelijk wilde ze
door de glanzende deuren van de lift glippen.

Toen die opengingen, wierp ze zichzelf dan ook praktisch naar binnen en
zocht ze met knikkende knieën steun tegen de wand.



‘Was het nou echt zo vreselijk om aan mijn arm gezien te worden?’ vroeg
hij droog.

‘Alles was vreselijk!’ Het scheelde niet veel of ze barstte in huilen uit. ‘Ik
heb me nooit zo goedkoop gevoeld.’

‘Nog goedkoper dan gisteravond?’ Hij klonk ongelovig en geërgerd.
Ze streek de tranen van haar wangen. ‘Ja, Cristiano, nog goedkoper.

Omdat ik gisteren geen indruk op Bavasso probeerde te maken, ook al
geloof jij dat niet. Ik was daar alleen maar om mijn moeders vriend,
mogelijk aanstaande echtgenoot, te ontmoeten. En toen hij me begon…
Nou, je weet hoe hij me behandelde. Ik wist niet hoe ik moest reageren. Dus
liet ik het maar allemaal over me heen komen, ook al voelde ik me
verschrikkelijk. Maar dit…’ Weer veegde ze over haar wangen. ‘Ik heb me
gisteravond aan je gegeven, al weet ik dat het niets voor jou betekende.
Maar voor mij wel. En dan behandeld te worden als je maîtresse, je
speeldingetje… Bah!’

Ze had meer gezegd dan de bedoeling was geweest. Ongetwijfeld zou het
allemaal tegen haar worden gebruikt. Het kon haar echter niets meer
schelen.

Zodra de deuren opengingen en ze, gehinderd door de lange rok, naar
buiten struikelde, stak hij zijn hand uit om haar te helpen. Maar die sloeg ze
weg.

‘Ik heb jouw hulp niet nodig.’
‘Doe niet zo belachelijk!’ snauwde hij, waarna hij haar toch hielp.

‘Bavasso zal jou nooit meer lastigvallen. Laat het een troost voor je zijn dat
hij de boodschap heeft gekregen die wij hem wilden geven.’

‘Dat is het niet,’ vertelde ze hem over haar schouder, waarna ze het
penthouse in liep.

Hij keek toe toen ze haar schoenen uitschopte en trillend de spelden uit
haar haar trok. Dat had hij zelf willen doen, en nu zij degene was die het
deed, irriteerde hem dat.

‘Ik begrijp werkelijk niet waar je zo boos over bent,’ zei hij toen ze haar
haar uitschudde.

Ze pakte een tissue uit de doos en veegde de lippenstift van haar lippen.
‘Nee, natuurlijk niet.’

‘Dit hadden we immers afgesproken. Het was de snelste manier om je uit
de ellende te halen die je jezelf op de hals hebt gehaald. Ik hélp je, Laurel.’



‘Ja, ik weet wel dat je een prins bent.’ Ze schuurde over haar lippen tot ze
er ruw uitzagen.

Haar sarcasme was hem niet ontgaan. Wat ze in de lift had gezegd over de
vorige avond en dat het veel voor haar had betekend… Ja, nogal wiedes, ze
was nog maagd geweest. Natuurlijk dikte ze aan wat niets meer was
geweest dan een plezierige fysieke daad.

Met een zucht reikte hij naar zijn telefoon. ‘Waarom ga je je niet
verkleden als je haute couture zo afschuwelijk vindt? En ga douchen, als je
wilt. Ondertussen bestel ik iets te eten voor ons.’

Een ogenblik staarde ze naar hem, overdonderd door emoties. Daarna
draaide ze zich abrupt om, liep naar de slaapkamer en smeet de deur achter
zich dicht.

Vrouwen! Zacht vloekend belde Cristiano roomservice.
Twintig minuten later was het eten gebracht en kwam Laurel uit haar

slaapkamer, gekleed in een linnen broek en een zijden T-shirt. Haar
vochtige haar viel krullend op haar schouders.

Zo zag hij haar veel liever, al vertelde hij haar dat niet. Hij wilde haar
geen hoop geven voor wat hen beiden betrof.

Op haar gezicht stond niets te lezen. De emotionele vrouw van zo-even
was veranderd in iemand die gelukkig kalm was en hopelijk verstandiger.

‘Wat wil je eten?’ vroeg hij.
‘O, alles is goed.’ Ze ging op de bank zitten, trok haar blote voeten onder

zich en keek naar de nachtelijke hemel. Haar gezicht stond peinzend, en ze
keek niet eens naar Cristiano toen hij haar een bord eten gaf.

‘Dank je,’ mompelde ze.
‘Graag gedaan.’ Hij ging tegenover haar zitten. ‘Wat heeft je moeder

tegen je gezegd?’ vroeg hij plompverloren.
Ze keek hem aan en antwoordde: ‘Ze wilde weten wat er met me was

gebeurd.’
‘En wat heb je haar verteld?’
‘Niet veel.’ Ze leunde met haar hoofd tegen de rugleuning. ‘Jouw kus

vertelde haar alles wat ze weten wilde.’ Ze sprak alsof het haar allemaal
niet boeide.

‘En gisteravond, met Bavasso? Ging het echt zoals je vertelde?’
‘Geloof maar wat je wilt,’ reageerde ze schouderophalend.



‘Gisteravond zei je dat het niet was wat het leek.’ Toen ze wegkeek, had
hij sterk het idee dat ze iets achterhield. Ze was niet zo onschuldig als ze
hem wilde doen geloven. ‘Vertel me de waarheid, Laurel.’

Terwijl haar haar naar voren viel en haar gezicht verborg, prikte ze in haar
eten. ‘Ongeveer een week geleden vroeg mijn moeder me om… om een
gunst, geloof ik. We hadden elkaar de jaren daarvoor nauwelijks gezien. Ze
ging om met Rico Bavasso en ze zei dat hij me wilde ontmoeten.’

‘Wat ik gisteravond zag, was iets anders dan dat je moeder je als haar
dochter voorstelde aan haar vriend,’ was zijn sceptische commentaar.

‘Klopt. Ze zei dat hij het als oudere man leuk vond om te flirten met een
jonge vrouw. Het klonk onschuldig, maar misschien was ik wel te naïef.’ Ze
slikte. ‘Ik kan niet geloven dat mijn moeder me wilde…’

‘Belazeren?’
‘Nee, ze wilde hem voor zichzelf.’ Ze schudde haar hoofd. ‘Toen ik haar

vanavond sprak, was ze boos dat Bavasso überhaupt in me geïnteresseerd
was.’

‘Ach, wat charmant,’ schamperde hij.
‘Zo is ze nu eenmaal,’ verzuchtte ze. De uitdrukking op haar gezicht

verhardde enigszins. ‘Jij weet niets over mijn moeder en over mij. Hou je
oordeel dus maar voor je.’

‘Het is moeilijk om niet te oordelen over wat ik heb gezien en nog steeds
voor me zie,’ kaatste hij kil terug. ‘Ik begrijp sowieso niet waarom je ermee
akkoord ging om te komen, als er helemaal geen sprake is van genegenheid
tussen jullie.’

‘Omdat ik altijd hoop dat het een keer beter tussen ons zal gaan.’ Na een
korte aarzeling gaf ze kalm toe: ‘En omdat ze me iets aanbood wat ik heel
graag wilde hebben.’

Aha, nu kwam de aap uit de mouw, zoals hij al had verwacht. ‘En wat
wilde je dan zo graag hebben?’ informeerde hij.

‘Een huis. Mijn huis.’ Toen hij verbaasd naar haar keek, vervolgde ze: ‘Ik
heb een groot deel van mijn jeugd doorgebracht in het huis van mijn opa, in
Canton Heights. Het is een kleine boerderij, niets bijzonders, maar ik ben er
dol op. Het is de enige plek naast… Nou ja, de enige plek die ik ken als
mijn thuis.’

‘Naast?’ vroeg hij. ‘Naast wat?’



Ze haalde haar schouders op. ‘Naast de villa in Milaan, waar we toen
woonden met jouw vader. Dat voelde ook een tijdje als thuis.’

Drie jaar. Starend naar haar probeerde hij te peilen wat ze voelde. ‘En dat
huis beloofde ze jou… wat? Te geven?’

‘Haar helft. Mijn opa is drie maanden geleden overleden en liet het huis –
het enige wat hij bezat – voor ieder de helft aan ons beiden na. Ik denk dat
hij hoopte dat ze dan terug zou komen om zich te settelen.’ Ze liet een
humorloos lachje horen. ‘Dat zou ze nooit doen, want ze heeft een hekel
aan dat huis. Maar ze wilde mij de helft geven als ik aardig was voor
Bavasso. Dus ik stemde er uiteindelijk mee in, omdat ik altijd al een eigen
huis had willen hebben.’ Haar stem beefde, en ze keek snel weg.

‘Waarom heb je niet aangeboden haar uit te kopen?’
‘Omdat ik geen honderdduizend dollar heb. Zelfs boerderijen in het

landelijke Illinois kosten geld, weet je, en dat heb ik niet.’
‘Dus je was bereid een groot risico te lopen, enkel en alleen vanwege een

huis?’ zei hij, nog steeds verbaasd.
Bleek en met vernauwde ogen keek ze hem aan. ‘Vraagt iemand die er

geen idee van heeft hoe het is om geen huis te hebben.’
‘Wat bedoel je daarmee?’
‘Ach, kom nou, Cristiano. Jij bent rijk. Altijd al geweest. Je weet niet half

hoe het is om arm te zijn.’
Nee, dat wist hij inderdaad niet. ‘Daar heb je gelijk in.’
Ze lachte vermoeid. ‘Maar dat is nog geen excuus om oerdomme

beslissingen te nemen. Ja, ik weet het.’
‘Dat zei ik niet.’
‘Nee, maar je gezicht sprak boekdelen. Je had het net zo goed uit kunnen

schreeuwen.’
Doorzag ze hem zo makkelijk? Want iets dergelijks had hij inderdaad

gedacht, al hoefde ze dat niet te weten.
‘Ik ging ermee akkoord om Bavasso te ontmoeten als niet meer dan mijn

moeders vriend. Eenmaal in Rome vertelde mijn moeder me dat ik me mooi
moest aankleden voor hem. Oké, best. En toen zei ze dat ik aardig voor hem
moest zijn. Ik wist niet eens wat dat inhield. Ik denk dat ze zich in het nauw
gedreven voelde. Ze wilde hem voor zichzelf, maar ze besefte dat ze hem
zou verliezen als ik niet… welwillend was.’ Ze schudde haar hoofd. ‘Het is



gewoon voor ons beiden uit de hand gelopen, al wil ik niets goedpraten,
natuurlijk.’

‘Juist.’ Hij moest het eerst even laten bezinken. ‘Vertel eens iets meer
over je jeugd,’ verzocht hij. ‘Voordat je moeder met mijn vader trouwde.
Waar ben je opgegroeid?’

‘Waarom wil je dat weten?’ vroeg ze behoedzaam.
‘Dan begrijp ik beter wie je bent en waarom je bepaalde keuzes hebt

gemaakt.’
‘Prima. Waar moet ik beginnen?’
‘Waarom niet bij het begin? Dat lijkt me het beste.’



Hoofdstuk 10
 
 
 
Wilde hij zoveel over haar weten om het tegen haar te gebruiken? Ach, wat
kon het haar ook schelen wat hij van haar vond. Vanavond had hij haar al
laten weten hoe hij over haar dacht – de zoveelste maîtresse. Een rekwisiet.

Om aan zijn arm te worden gezien, wetend wat men over haar fluisterde,
was erger dan wat ze met Bavasso te verduren had gehad. Veel
beschamender. Dat zou Cristiano nooit begrijpen.

‘Mijn moeder is geboren in Illinois,’ begon ze. ‘Mijn vader was een arme
boer. Ze zijn getrouwd en kregen mij.’

‘Klink tot nu toe vrij normaal.’
O, dat milde toontje! ‘Dat was het ook. Ze hadden het moeilijk, net zoals

veel andere mensen. Maar toen verloor mijn vader zijn baan aan de lopende
band bij een lokale fabriek. Hij begon te drinken, en dat liep volledig uit de
hand, volgens mijn moeder. Ik was pas vier jaar toen hij wegging.’

‘Vier? Herinner je je nog iets van hem?’
‘Vaag. De geur van pruimtabak, zijn prikkende trui, en dat ik naast hem in

de auto zat. Het voelt als een soort droom. Wazige fragmenten, meer niet.’
‘Ja.’
‘En hoe zit het met je moeder? Herinner je je haar nog?’
‘Ja, natuurlijk. Ze stierf toen ik negen was.’
‘En wat gebeurde er nadat je vader was vertrokken?’ wilde hij weten.
Ze haalde haar schouders op. ‘Mijn moeder probeerde werk te vinden,

maar dat viel niet mee in Illinois. En ze moest natuurlijk voor mij zorgen.
Mijn opa werkte nog steeds op de boerderij, en mijn oma was al overleden
voordat ik geboren werd. We verhuisden naar Chicago, waar ze als
serveerster iemand ontmoette.’

Haar eerste ‘pappie’. Ze had er een hekel aan gehad om de vriendjes van
haar moeder ‘pappa’ te moeten noemen. Behalve degenen die niet waren
geïnteresseerd in kinderen. Menig vriendje had zelfs nooit van haar bestaan
af geweten. Ze had zich altijd goed weten te verstoppen.

‘Dus zo is het allemaal begonnen? Elizabeth bekostigde haar levensstijl
door middel van een reeks mannen?’



‘Ja, dat kun je wel zeggen.’ Ze vond het erg dat hij zo minachtend klonk,
al kon ze het hem niet kwalijk nemen. ‘Ze had het niet makkelijk. Sommige
vriendjes deugden voor geen cent. We hebben zelfs een paar keer moeten
vluchten.’

Meer dan eens was het voorgekomen dat haar moeder haar had
achtergelaten bij haar opa in Canton Heights; wat enerzijds fijn was, maar
anderzijds teleurstellend. Geen trieste hotelkamers of tijdelijke
appartementen meer, geen drama en eindeloze onzekerheid meer. Maar ook
geen moeder meer.

Toch was haar moeder haar steevast weer komen halen, en tijdens die
begroetingen had Laurel altijd gedacht dat haar moeder van haar hield en
haar het liefst bij zich wilde hebben. Waarom was ze anders teruggekomen?
Toen Elizabeth Lorenzo aan de haak had geslagen, had ze haar dochter
beloofd dat alles voor haar nu ook beter zou gaan. Laurel geloofde dat haar
moeder van haar hield, op haar eigen manier. Dat wílde ze zo graag
geloven.

‘Dus na tien jaar won ze de jackpot met mijn vader.’
Met opgeheven kin keek ze hem recht aan. ‘Ja, maar toen ze hem

ontmoette, wist ze nog niet hoe rijk hij was.’
‘Dan had ze dus gewoon geluk gehad.’
‘Ja, ik denk het wel. Ik weet heus wel dat mijn moeder uit eigenbelang

handelde, maar ik geloof echt dat zij en jouw vader van elkaar hielden,
Cristiano.’ Haar mond vertrok. ‘Kennelijk kan of wil je dat niet snappen.’

Hij boog zich naar voren, en zijn ogen spuwden vuur. ‘Ze hielden van
elkaar? En daarom sluisde ze twee miljoen euro naar haar eigen
bankrekening?’

‘Ze probeerde zichzelf te beschermen.’ Ze stak een hand op. ‘Ik weet echt
wel dat het verkeerd was. Ik wil het ook niet goedpraten, maar ik probeer
het je te laten begrijpen. Ze is een vrouw die in grote armoede is
opgegroeid, die telkens mannen had die haar vreselijk behandelden en die
probeerde zichzelf wat zekerheid te geven. Natuurlijk besef ik dat het
diefstal was. Ik wist echter niet dat jij het je vader had verteld.’

Er kwam een flonkering in zijn ogen. ‘En waarom zou ik dat niet hebben
moeten doen?’

‘Ik zeg niet dat je dat niet had moeten doen. Alleen… je had het haar ook
eerst kunnen vragen, kunnen proberen erachter te komen wat er aan de hand



was.’
‘Het was zonneklaar, bella.’
‘Noem me geen bella!’ snauwde ze. ‘Nooit meer!’
‘Ik heb gewoon gedaan wat goed was. Dat kun je toch niet ontkennen?’
‘Ik had toch liever gehad dat je eerst met haar had gepraat. Ik geloof niet

dat ze hem dan zou hebben verlaten. Bij Lorenzo hadden we eindelijk
allebei een veilige haven gevonden. Je vader was een vriendelijke, redelijke
man, Cristiano. Als het hem op een andere manier was verteld, had hij er
misschien met andere ogen naar gekeken.’

Tien jaar later voelde ze nog de schok die Lorenzo met zijn kille gedrag
jegens hen beiden had veroorzaakt. Hij was als een vader voor haar
geweest, net als haar opa, en hij had haar laten vallen als een baksteen,
zonder eerst met haar te praten. Maar die pijn ging te diep en was te
persoonlijk om het er met Cristiano over te hebben. Zeker nu hij met zoveel
minachting naar haar keek.

‘Het is niet te geloven dat jij me kwalijk neemt wat er is gebeurd, als je
moeder zo duidelijk een geldwolf en een dief bleek te zijn.’

‘Ik neem je niks kwalijk. Ik wou alleen dat het anders was aangepa–’
‘En,’ viel hij haar in de rede, ‘ik snap niet dat je een vrouw verdedigt die

jou nog maar vierentwintig uur geleden zo goed als heeft verkocht aan een
man die twee keer zo oud is als jij.’

Knipperend wendde ze haar blik af. Haar moeder had haar inderdaad
slecht behandeld, ook al geloofde nog steeds wat ze tegen haar had gezegd.
Ze had altijd het beste in Elizabeth willen zien, wilde zo graag geloven dat
haar moeder diep in haar hart van haar hield. Want als je eigen moeder niet
eens van je hield… ‘Ik zei al dat ik haar niet verdedigde, ik probeer het
alleen maar uit te leggen. Tevergeefs, kennelijk.’

‘En zoals ik al zei: daden spreken voor zich.’
Ze riskeerde het hem aan te kijken, ondanks zijn hardvochtige blik en als

uit graniet gehouwen kaak. ‘Die van jou anders ook. Hoe komt het dat je zo
wantrouwend bent tegenover mensen, Cristiano? Jegens vrouwen? Want je
wantrouwde mijn moeder al vanaf het moment waarop je haar ontmoette.’

‘Ja, natuurlijk. Mijn vader pikte haar op in een derderangs casino in Palm
Beach. Binnen vier dagen waren ze getrouwd. Wie zou er dan níét
argwanend zijn?’

‘Een stormachtige romance.’



Hij lachte humorloos. ‘Zo kun je het ook noemen, ja.’
‘Toch zit er meer achter,’ hield ze vol. ‘Je wantrouwt iedereen. Iedere

vrouw. Mij ook. Waarom?’
Een poosje staarde hij naar haar. ‘Levenservaring.’
‘Wat voor levenservaring?’
Rusteloos schoof hij heen en weer op de bank. ‘Na de dood van mijn

moeder had mijn vader diverse maîtresses, die hem allemaal bedonderden.
Ze waren vals en alleen uit op geld, juwelen, auto’s en dure kleding. Dat
harkten ze allemaal binnen totdat mijn vader besefte dat hij werd gebruikt,
en dan was het afgelopen.’

‘Dus we hebben allebei veel andere mensen in ons leven gekend,’ zei ze
zacht. ‘Maar dat hoeft je toch niet zo cynisch te maken?’

‘Cynisch?’ zei hij uitdagend. ‘Of gewoon wijs? Vóór jouw moeder
trouwde mijn vader met Jade. Ze was drieëntwintig, een seksbom. Ze
ontnam mijn vader vrijwel alles wat hij bezat. Omdat hij zeker wist dat het
om ware liefde ging, had hij nagelaten huwelijkse voorwaarden te laten
opstellen.’ Hij schudde zijn hoofd. ‘Gelukkig zat heel wat van zijn geld in
onroerend goed en was dat voor haar onbereikbaar. Ze liet hem zo berooid
mogelijk achter en ging ervandoor met haar vriendje, dat ook in het complot
zat.’

‘Wat erg.’ Ze hoorde de pijn in zijn stem, maar ze wist dat hij zich niet
door haar wilde laten troosten. Jammer. Toch begreep ze hem wel. ‘Dat is
verschrikkelijk,’ ging ze voort. ‘Maar niet iedereen is zo, hoor.’

‘Het doet er allemaal niet toe. Het heeft niets met ons te maken.’
‘Ons?’ dwong ze zichzelf te vragen. Ze keek hem aan, ook al was de

ijzige blik in zijn ogen in staat het bloed in haar aderen te doen bevriezen.
‘Er is geen “ons”.’

‘Wel als je mijn kind verwacht.’
‘Doe niet alsof dat waarschijnlijk is.’
‘Het is mogelijk.’
‘Nauwelijks. Bovendien zei je dat we dan wel weer zouden zien.’
‘Prima. Laten we dan over de komende twee weken praten.’
Huiverend deinsde ze terug bij het vooruitzicht meer avonden zoals deze

te moeten meemaken. ‘Ben je van plan me avond na avond mee te sleuren
naar het casino?’



‘Nee, dat niet,’ antwoordde hij langzaam. ‘Bavasso zal je wel niet meer
lastigvallen nu hij weet dat je van mij bent.’

Zijn arrogante, bezitterige toontje ergerde haar mateloos. Ze was alleen
maar een gebruiksvoorwerp voor hem. ‘Wat dan?’ vroeg ze.

‘We gaan naar Frankrijk.’
‘Naar Frankrijk?’ Haar ogen werden groot van verbazing.
Cristiano zakte onderuit en was blij dat hij haar had verbaasd. Want zij

had hem al genoeg verbaasd, met haar woede en pijn en haar onthullingen
over haar jeugd. Hij had zich voorgenomen geen medelijden met haar te
hebben, niet onder de indruk te raken van het een of andere tranentrekkende
verhaal. Toch deed hij het. Hij zag de kleine Laurel voor zich, die zich
moest verstoppen voor de verderfelijke vriendjes van haar moeder. Enorme
woede maakte zich van hem meester, en dat was geen welkom gevoel.

‘Waarom naar Frankrijk?’
‘Omdat ik een nieuwe manager heb aangesteld voor mijn hotel in Parijs

en ik wil controleren hoe dat gaat. Bovendien wordt daar een
liefdadigheidsgala gehouden, waarbij ik aanwezig moet zijn. Jij kunt met
me meegaan als mijn date.’

‘Je date? Waarom? Bavasso zal er niet bij zijn.’
‘Bavasso interesseert me niets meer. Ik heb een date nodig, en jij bent

hier. Dus dat komt prima uit.’
‘Wat fijn dat ik je van dienst kan zijn,’ zei ze enigszins sarcastisch.
Ze leek verbijsterd door de veranderde plannen. Dat begreep hij wel. Hij

had pas besloten haar mee te nemen naar Parijs. Om te ontsnappen aan de
beklemmende herinneringen hier. Ze gingen naar iets nieuws, waar het
verleden hen niet achtervolgde en waar ze van elkaar konden genieten.
Want hij was nog niet klaar met Laurel Forrester.

Maar eerst moest hij het een en ander uitleggen. Kijkend naar haar stelde
hij vast dat ze nerveus en onzeker, misschien zelfs bang was. Hij moest haar
geruststellen en overtuigen.

‘Laurel.’ Hij boog zich naar voren. ‘Nog even over wat je zei in de lift –
dat seks iets voor je betekende.’

Ze kreeg een kleur als vuur. ‘Ga dat nu niet tegen me gebruiken,’
waarschuwde ze. ‘Zo bedoelde ik het niet.’

‘Hoe niet?’



Ze probeerde hooghartig over te komen door haar kin op te heffen. ‘Je
hoeft niet bang te zijn dat ik verliefd op je zal worden, Cristiano. Geloof
me.’

Dit kwam totaal onverwacht. ‘Wat een opluchting.’
‘Dat zal best, want je schijnt allergisch te zijn voor liefde of

commitment.’
‘Een allergie suggereert iets wat geen keus is,’ weerlegde hij luchtig. ‘En

geloof me, Laurel, het is wel degelijk een keus.’
‘O ja? Of is het gewoon een reactie op je jeugd en al die vrouwen van je

vader?’
Hij sloeg zijn armen over elkaar. ‘Tjonge, wat een staaltje van

psychoanalyse.’
‘Het lijkt me nogal voor de hand liggen. We zijn tenslotte allemaal een

product van onze jeugd, nietwaar?’ Schouderophalend voegde ze eraan toe:
‘Ik wel, tenminste.’

Nieuwsgierig vroeg hij: ‘Wat bedoel je daarmee?’
‘Mensen gaan weg. Sommigen uit vrije wil, anderen niet. Dat is een van

de redenen waarom ik niet verliefd op je zal worden, Cristiano.’
‘Een van de redenen?’
Er kwam een sardonisch glimlachje om haar lippen. ‘Je was nou niet

bepaald een sprookjesprins, wel?’
‘Ik… Ik…’ stotterde hij geschokt. Ze leek opeens zo zelfverzekerd, alsof

het absoluut uitgesloten was dat ze voor hem zou vallen. En hoewel hij dat
natuurlijk ook wilde, zat het hem toch dwars. ‘Wat bedoelde je dan in de
lift?’

Ze deed niet net alsof ze het niet begreep. ‘Seks is belangrijk. Je geeft
jezelf aan iemand, en dat maakt je kwetsbaar. Ik bedoel, naakt maakt
kwetsbaar. Toch?’

Achteloos haalde hij zijn schouders op. Over dit soort dingen wilde hij
niet praten. Er niet eens aan denken.

‘En dan al die dingen die je samen doet…’
De roze kleur op haar wangen ging over op felrood, waardoor hij wist

waaraan ze dacht, aan wat ze samen gedaan hadden. En wat hij zo graag
nogmaals wilde doen. En nog een keer.

‘Het betekent iets. Het hoeft niet per se liefde te zijn, maar het vormt een
soort band. Al weet ik dat mannen het soms anders ervaren.’



‘Hoe voelde het precies voor jou?’ Er kwam een rusteloos verlangen bij
hem op. Haar woorden herinnerden hem aan innige kussen en een
goudkleurige huid.

‘Zoals ik al zei: er is een band.’ Met een nog steeds rood gezicht keek ze
weg. ‘Zelfs al zie ik je na die twee weken nooit meer – wat voor de hand
ligt – dan blijft die band bestaan. Jij was immers… mijn eerste.’

Die eenvoudige woorden riepen schuldgevoelens bij hem op. Haar eerste
en enige. Een verantwoordelijkheid die hij niet had gewild, maar nu niet
meer kwijt wilde.

‘Dus dan is er geen aanleiding om niet het beste te maken van deze twee
weken,’ zei hij.

Met een ruk draaide ze haar hoofd naar hem toe, haar mond viel open
door de schok. ‘Wat…?’

‘We hadden allebei veel plezier, Laurel. Dat wil je toch zeker niet
ontkennen?’

Ze hapte naar lucht. ‘Nee, inderdaad.’
‘En je hebt me verzekerd dat er geen risico is van een emotionele

gehechtheid. De band die we hebben is louter fysiek en daar moeten we zo
veel mogelijk van genieten, vind je niet?’

‘Ik, eh…’ Ze streek met haar tong over haar lippen.
Bij de aanblik daarvan gromde Cristiano zacht. ‘Je schijnt nogal je best te

doen om me te overtuigen.’
‘Ik probeer absoluut niet…’ sprak ze met grote ogen tegen.
‘Je hoeft helemaal niks te proberen, bella.’ Hij liet zich van de bank

glijden en knielde voor haar neer. ‘Het is er al.’ Met zijn handen streek hij
over haar knieën en dijen. ‘Dit is er al, tussen ons. Waarom zou een van ons
beiden daartegen vechten?’

Enigszins hijgend staarde ze naar hem. ‘Dus twee weken… bij elkaar
zijn? Dat is wat je wilt?’

‘Het is heel simpel, toch? We genieten van elkaar en lopen daarna
tevreden weer weg.’ Hij streelde de binnenkant van haar dijen. ‘Heel
tevreden.’

Ze staarde naar hem, terwijl hij zijn handen steeds hoger over haar dijen
liet glijden.

‘We willen dit allebei, Laurel,’ zei hij, toen ze gelaten een trillende zucht
slaakte.



Even sloot ze haar ogen. ‘Ik… weet het.’
‘Je hoeft nergens spijt van te hebben of bang voor te zijn,’ voegde hij

eraan toe. ‘Het geeft ons alleen maar plezier.’
Toen ze knikte, kuste hij haar vurig en lang. Zijn handen sloeg hij stevig

om haar dijbenen, en die van haar grepen zijn schouders vast.
Uiteindelijk verbrak hij hijgend van verlangen de kus. ‘Mee eens?’ voeg

hij met schorre stem.
Met wazige ogen, maar resoluut fluisterde ze: ‘Ja.’



Hoofdstuk 11
 
 
 
Laurel werd wakker van het zonlicht, in een leeg bed. Ze strekte pijnlijke
spieren die nooit eerder pijn hadden gedaan. Eén ding stond vast: Cristiano
was een uitstekende minnaar.

Ze draaide zich op haar zij, trok haar knieën hoog op en kampte met de
verwachte gevoelens van schuld en spijt. De vorige avond had ze een
roekeloze en mogelijk gevaarlijke beslissing genomen. Cristiano was veel
te hoog gegrepen voor haar. Met dating, met mannen en met relaties had ze
immers geen enkele ervaring.

Maar dit was geen relatie, toch?
Daar werd ze op het juiste moment aan herinnerd. Het was iets waaraan

ze de komende dagen maar goed moest blijven denken. Want het zou heel
gemakkelijk zijn om verliefd op hem te worden, al had ze hem verteld dat
ze nooit op iemand verliefd wilde worden. Dat was trouwens niet echt waar.
Het kwam gewoon doordat ze nog nooit iemand had ontmoet om verliefd
op te worden. Iemand die het waard was om het risico voor te lopen dat je
gedumpt werd. Mensen namen op een gegeven moment weer de benen. Dat
had ze al te vaak meegemaakt. Toch bleef ze hopen dat er iemand was die
dat niet zou doen, want ze wilde zich zo graag geliefd voelen.

Maar Cristiano zou haar dat gevoel zeker niet geven. Dus moest ze maar
zo veel mogelijk van de komende twee weken zien te maken. Hem
bevechten was bij voorbaat al een verloren zaak; het was veel makkelijker
en plezieriger om maar gewoon toe te geven.

En wat was die overgave heerlijk geweest!
Zuchtend rekte ze zich uit. Ze wist niet wat de dag zou brengen of hoe

Cristiano zich ging gedragen nu ze echt zijn minnares was. Zijn maîtresse.
De deur van de slaapkamer ging open, en even bleef Laurel stil zitten,

voordat ze het laken optrok om zichzelf te bedekken. In de deuropening
stond Cristiano, met twee koppen koffie in zijn handen.

‘Goedemorgen.’
‘Goedemorgen.’ Ze nam de koffie aan en omsloot de warme kop met

beide handen.



‘Over een paar uur vertrekken we naar Parijs.’
‘Zo gauw al?’
‘Ik wil mijn manager nog spreken voor het gala van vanavond.’
Langzaam knikkend nam ze een slok koffie. ‘Oké.’ Ze keek ernaar uit om

naar Frankrijk te gaan, te ontsnappen aan Rome en alle nog verse
herinneringen daar.

Hij draaide zich om en met vernauwde ogen keek hij uit over Rome. Hij
zag er adembenemend uit in het zonlicht.

‘Cristiano?’ Haar stem beefde een beetje, en hij draaide zich om, met
vragend opgetrokken wenkbrauwen. ‘Dank je.’

Een glimlachje krulde zijn lippen. ‘Wat krijgen we nou?’
‘Ik weet dat ik me niet dankbaar heb uitgelaten over je tussenkomst,’ gaf

ze met een stroef glimlachje toe. ‘Maar ik ben het wel. Ik weet niet wat ik
zou hebben gedaan als jij niet had ingegrepen.’

Er flitste een emotie over zijn gezicht die ze niet kon duiden. Vervolgens
knikte hij kort. ‘Je moet je gaan aankleden,’ zei hij, waarna hij de kamer uit
liep.

Een uur later stapte Laurel in de lift, die hen naar de lobby zou brengen en
naar de klaarstaande limo om hen naar het vliegveld te rijden. Ze droeg een
aquamarijnkleurige linnen jurk en een paar taupekleurige sandalen. Haar
haar was opgestoken met een saffieren clip, die ze uit een volle lade met
juwelen had gehaald. Verwende Cristiano al zijn maîtresses met dure
juwelen en kleding? Ze had zich dan wel voorgenomen om van al die
overdreven gekte te genieten, maar ze vond het nog steeds lastig.

Sinds haar achttiende had ze alles zelf betaald. Haar
verpleegstersopleiding bekostigd met parttime baantjes, en huur betaald –
zij het heel weinig – aan haar opa. Ze hield er niet van om op iemands zak
te teren.

Toch bekroop haar een warm gevoel vanbinnen toen Cristiano haar van
top tot teen opnam en zei: ‘Je ziet er leuk uit.’

‘Dank je,’ mompelde ze.
Nu hadden ze een soort relatie, en hoewel dat beter was dan constant te

bekvechten, was het toch ook moeilijk. Omdat ze nooit eerder een vriendje
had gehad, wist ze er niet goed mee om te gaan.

Hij hielp haar bij het instappen, en terwijl ze op de zachte leren zitting
schoof, verbaasde ze zich over de wending die haar leven had genomen. In



Illinois reed ze altijd rond in een oude pick-uptruck.
‘Wat kijk je verbaasd,’ merkte hij op terwijl hij naast haar ging zitten. Hij

haalde zijn telefoontje tevoorschijn en drukte een paar toetsen in.
‘Het is lang geleden dat ik in een limo heb gezeten.’
‘Hoelang?’ vroeg hij met opgetrokken wenkbrauwen.
‘Sinds onze ouders met elkaar getrouwd waren. Die drie jaar waren als

een droom voor ons beiden. We wisten dat die niet lang kon duren, denk
ik.’

‘Omdat je moeder hebberig werd.’
‘Laten we dat nou niet steeds oprakelen, Cristiano,’ verzuchtte ze. ‘Ik

weet dat het fout was wat ze heeft gedaan, oké?’
Ze bleef zich afvragen wat er zou zijn gebeurd als hij niets had gezegd

over die bankrekening, en hoe het zou zijn gegaan als Lorenzo en Elizabeth
getrouwd waren gebleven. Het was niet voor te stellen hoe haar leven dan
nu zou zijn geweest.

Maar nu was ze toch echt in Italië, zat ze in een limo en leidde ze een
luxeleventje. Ook al was het maar voor even.
 
‘Wat gaan we nou eigenlijk in Parijs doen?’ vroeg ze toen ze in de eerste
klas van een vliegtuig zaten, waar hun zitplaatsen een apart hoekje
vormden.

‘Zoals ik al heb verteld, heb ik vanmiddag een zakelijke bespreking en
vanavond een liefdadigheidsgala. Daarna,’ voegde hij er met een
ondeugende grijns aan toe, ‘kunnen we doen wat we willen.’ Met een
veelbetekenende blik keek hij haar aan.

Hoewel ze vond dat ze de toespeling moest negeren, reageerde haar
lichaam er toch op. Glimlachend keek ze weg in een poging te kalmeren.
Een stewardess kwam twee glazen bruisende champagne brengen, waarvan
ze snel een slok nam. Ze hield niet zo van alcohol, maar nu had ze het even
hard nodig.

‘Relax,’ zei Cristiano, die ook een slokje nam. ‘Met Bavasso is nu wel
afgerekend, hoor.’

Prima, maar het was niet Bavasso waardoor ze zo gespannen was. Nee,
het was deze man die haar rusteloos, verlangend en bang maakte. Nadat ze
jarenlang een kalm leventje had geleid, begon dit allemaal te veel voor haar



te worden. Misschien was ze wel helemaal niet geschikt om een maîtresse
te zijn.

Cristiano vroeg zich af waarom ze zo nerveus was. Bavasso kon het niet
zijn, dus moest het aan hem liggen en aan hun nieuwe relatie – hoewel hij
dat woord met de nodige terughoudendheid gebruikte.

Desondanks waren de afgelopen twaalf uur de plezierigste van zijn leven
geweest. Niet alleen vanwege de geweldige seks, maar ook omdat hij
Laurel leuk begon te vinden – haar vechtlust, gevoel voor humor, makkelijk
te doorgronden emoties en eindeloze compassie. De persoonlijkheid van
zijn andere maîtresses had hem nooit een bal geïnteresseerd.

‘Waar wordt het gala van vanavond voor gehouden?’ wilde ze weten.
‘Voor welk liefdadig doel?’

‘Een hospice voor kinderen, geloof ik.’
‘Echt waar?’ Haar ogen straalden. ‘Ik ben verpleegkundige in een

hospice. Voor palliatieve zorg.’ Wat inhield dat ze mensen hielp in de
laatste dagen en weken, zelfs uren, van hun leven.

‘Dat zal soms best moeilijk zijn,’ reageerde hij zacht.
‘Ja, en triest, natuurlijk. Maar dat onderdeel van het medische beroep

wordt vaak over het hoofd gezien. Mensen zijn zo gefocust op beter maken
dat ze niet denken aan wat er gebeurt wanneer ze dat niet kunnen.’

‘Tja,’ mompelde hij. Hij was geroerd door de gedachte dat zij mensen
hielp in de moeilijkste tijd van hun leven. De onbaatzuchtigheid die erbij
kwam kijken, met zo weinig beloning. Haar patiënten werden nooit meer
beter. ‘Waarom heb je voor die bijzondere vorm van verpleging gekozen?’
Hij moest ophouden met vragen stellen, stoppen met het tonen van
belangstelling, verdorie!

‘Door mijn opa,’ antwoordde ze met een peinzende blik. ‘Hij had de
diagnose dementie gekregen toen ik nog studeerde. Ik woonde bij hem en
werkte overdag. ’s Avonds ging ik naar school. Mijn opa wilde zo lang
mogelijk thuis blijven wonen, dus ging ik nog meer parttime werken. Na
alles wat hij al die jaren voor mij had gedaan…’ Met een afwezige blik
perste ze haar lippen op elkaar. ‘Het was het minste wat ik voor hem doen
kon.’

Het minste, en toch zo veel. En, bedacht hij, het tegenovergestelde van
wat hij had verondersteld. Toen ze het casino binnen was gelopen, had hij
vastgesteld dat ze een oppervlakkige, ervaren geldwolf was, net als haar



moeder. Nu ontdekte hij hoe onschuldig, hoe puur ze was. Een vrouw die
haar eigen ambities opzij had geschoven om voor een oudere man te
zorgen; haar leven te wijden aan het verlichten van de lasten en het verdriet
van anderen.

Het was een ongemakkelijk besef.
‘En je opa is drie maanden geleden overleden?’
Ze knikte. ‘Ja, in het hospice waar ik werk, zodat ik elke dag naar hem toe

kon. Dat was heel fijn.’ Ze slaakte een bedroefde zucht. ‘Het was een groot
verlies. In het laatste jaar van zijn ziekte was hij erg verward. En de laatste
paar maanden herkende hij mij niet eens meer.’

Hij voelde een kramp in zijn borst, een golf van emoties. Hij ontdekte
diepgang bij Laurel die hem verbaasde en nederig maakte, hoewel hij liever
wilde dat ze oppervlakkig was, want dat was voor hem stukken makkelijker.

‘Het spijt me,’ zei hij oprecht en machteloos.
‘Ik mis hem nog steeds, en dat zal altijd wel zo blijven.’ Ze keek hem met

een vaag glimlachje aan. ‘Genoeg over dat trieste verhaal,’ zei ze opgewekt.
‘Hoe zit het met jou?’

Wat kon hij zeggen? Hij had nog nooit iets van betekenis in zijn leven
gedaan. Hij schoof heen en weer in zijn stoel en nam nog een slok
champagne. ‘Wat wil je weten?’

‘Hoe ben je zo in de hotelbusiness terechtgekomen? Je vader zit in de
financiën, nietwaar?’

‘Klopt, en hij is nu met pensioen.’
‘Dus waarom hotels in plaats van de familiezaak?’
‘Omdat ik iets voor mezelf wilde en op geen enkele manier in de

voetsporen van mijn vader wilde treden.’ Dat laatste wilde hij niet omdat hij
geen drie huwelijken wilde en niet eindeloos op zoek wilde gaan naar liefde
om vervolgens met een gebroken hart, moederziel alleen en bedroefd in zijn
villa in Capri achter te blijven, smachtend naar de volgende romance.

‘Begrijpelijk. Maar waarom hotels?’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Het is begonnen met het opkopen van een

vervallen pensione dat ik heb veranderd in een exclusief boetiekhotel. Een
combinatie van geluk, risico en een klein beetje vakmanschap.’

‘Nou, wel meer dan een klein beetje,’ reageerde ze lachend.
‘Misschien.’ De waarheid was dat hij op het juiste moment op de juiste

plaats was geweest en bereid was risico’s te nemen die niemand anders



aandurfde. Opeens leek het allemaal niet zoveel voor te stellen.
‘En hoeveel hotels heb je nu?’ informeerde ze.
‘Twaalf. De meeste in Europa, maar ik ben aan het uitbreiden naar Noord-

Amerika en Azië.’
‘Met een in New York en een in Hong Kong.’
Hij trok een wenkbrauw op. ‘Je bent goed geïnformeerd.’
Blozend boog ze haar hoofd. ‘Ik heb erover gelezen.’
‘O ja?’ Interessant. Had ze hem in de gaten gehouden? Ooit zou dat

weetje hem hebben geïrriteerd, maar nu voelde hij zich gek genoeg gevleid.
‘Je staat vaak in de roddelbladen, weet je. Met het supermodel of de

actrice die je die nanoseconde had.’
‘Nanoseconde? Daarmee beledig je mijn seksuele kwaliteiten.’
‘Zo bedoelde ik het niet,’ weerlegde ze met een kleur als vuur.
‘Dat weet ik, want dat kon je niet.’ Hij schoof een stukje naar haar toe,

zodat zijn been de hare raakte. ‘Maar misschien moet ik je daar toch aan
herinneren.’

Ze keek om zich heen. Hun stoelen vormden een verscholen hoekje, maar
niet verscholen genoeg om Cristiano te laten doen wat hij wilde.

En toch… Hij liet een hand over haar blote been glijden om de gevoelige
huid onder haar knie te betasten voordat zijn vingers onder de zoom van
haar jurk schoven.

‘Cristiano!’ Ze zag er beschaamd maar ook opgewonden uit.
Zelf voelde hij zich ook zo. Hoewel hij haar amper aanraakte, wond het

hem meer op dan wat ook. Hij streelde de gevoelige huid aan de binnenkant
van haar dij, luisterde naar haar zachte gehijg en voelde zijn eigen reactie
toen lust de overhand nam.

‘Zo meteen ziet iemand het,’ fluisterde ze zonder zich te bewegen.
‘Wat ziet hij dan?’ Nu streelde hij nog hoger over haar dij. Haar huid

voelde aan als koele zijde. ‘We zitten hier gewoon wat te praten.’ En van
buitenaf leek het ook inderdaad zo. Hun lichamen blokkeerden het zicht op
zijn hand, die onderzoekend steeds hoger ging.

‘Kan wel zijn, maar…’ Ze ging iets verzitten, waardoor ze hem nog wat
betere toegang gaf.

Was dat met opzet of niet? Hij wist het niet, en vroeg zich af of ze het zelf
wel wist. Dit was nieuw voor haar, en voor hem ook, besefte hij steeds



meer. Iets wat hem deed besluiten hun relatie terug te voeren naar de basis:
verrukkelijke seks en meer niet.

‘Maar wat?’ drong hij fluisterend aan. Zijn vingers kropen naar het
warme driehoekje. Ze hapte naar lucht toen hij daar begon te strelen.

‘Maar…’ Haar stem stierf weg en haar ogen gingen dicht toen ze niet
anders kon doen dan reageren op zijn aanraking.

Een triomfantelijk, bezitterig gevoel bekroop hem. ‘Maar niks,’
mompelde hij terwijl hij gewoon doorging. ‘Niets anders dan dit.’

‘Mag ik de champagne bijvullen?’
De opgewekte stem van de stewardess maakte dat Laurel verstijfde. Haar

ogen vlogen ogen, en geschokt keek ze met haar benen wijd naar de vrouw.
Cristiano trok zijn hand terug, ging rechtop zitten en gaf zijn glas

glimlachend aan de vrouw. ‘Waarom niet?’ zei hij. In Parijs konden ze wel
afmaken waaraan ze begonnen waren. De paar uurtjes uitstel zouden alleen
maar een heerlijke kwelling voor hen beiden worden, wist hij.

Laurel ging rechtop zitten en trok haar jurk naar beneden, waarna ze een
slokje champagne nam. ‘Doe je dit soort dingen vaak?’ vroeg ze met
onvaste stem.

Even aarzelde hij. Werd ze jaloers op de andere vrouwen die hij had
gehad, onzeker vanwege zijn ervaring en haar gebrek daaraan? Als hij
toegaf dat hij dit nooit eerder had gedaan en dat zij de enige was die hem
ertoe had gebracht dingen te doen die hij nooit van zichzelf had verwacht,
zou ze dan aannemen dat zij anders was dan de rest? Dat hij met haar
anders omging?

‘Niet erg vaak,’ reageerde hij met een ondeugende grijns. Hij nam nog
een slok.

Ze knikte en nam zelf ook nog een slokje champagne.
Hij kon aan haar zien dat zijn antwoord haar teleurstelde, al was het maar

een beetje. Maar het was belangrijk om haar eraan te herinneren dat het hier
slechts om een affaire ging: twee weken fantastische seks en absoluut geen
verplichtingen. Tjonge, het scheen dat hij die herinnering net zo goed nodig
had, bedacht hij terwijl hij zijn glas leegdronk.



Hoofdstuk 12
 
 
 
Laurel keek uit het raam van haar slaapkamer in de hotelsuite van La Sirena
in Parijs terwijl de duisternis over de lichtstad viel. Enige uren geleden
waren ze aangekomen, en sindsdien was ze verwend en hadden ze
gevreeën.

In een limo waren ze van het vliegveld naar het hotel gebracht, waar de
portier hen persoonlijk naar de luxe suite had gebracht die Cristiano voor
eigen gebruik had gereserveerd. Zodra de deur achter hen was dichtgegaan,
had Cristiano haar in zijn armen genomen en zo hongerig gekust alsof het
maanden geleden was dat ze voor het laatst samen waren geweest.

En Laurel was al net zo hongerig geweest, vooral na het voorspel
waarmee hij haar in het vliegtuig had geplaagd. In het bijzijn van anderen
was dat heel spannend geweest.

In de suite had hij haar achteruit laten lopen naar de slaapkamer en en
passant haar jurk uitgetrokken zonder een stap over te slaan. En toen ze nog
slechts een beha en slipje aanhad, had hij zijn overhemd uitgetrokken.

Al kijkend naar zijn gespierde borst had ze nauwelijks kunnen geloven
dat een man met zo’n krachtig seksueel charisma haar wilde.

Maar toch, toen hij haar als een roofdier met zijn prooi naar het bed had
gesleept, wist ze dat het waar was.

Na ook haar beha en slipje te hebben uitgetrokken, was hij naast haar op
het bed geploft en hadden ze hartstochtelijk de liefde bedreven.

Bij de herinnering eraan begon haar hele lichaam te tintelen. Als ze had
geweten hoe fantastisch seks kon zijn, had ze zich er al veel eerder aan
overgegeven. Maar ja, ze had voor Cristiano nooit iemand ontmoet met wie
ze die stap had willen nemen.

Er werd zacht op de deur geklopt. ‘Klaar, bella?’ riep Cristiano.
Nog snel keek ze naar zichzelf in de spiegel. Ze droeg een koningsblauwe

avondjapon met een glinsterende tailleband. Een stylist had haar haar
kunstig opgestoken, waarbij een paar krullen op haar schouders vielen, en
een andere had haar mooi opgemaakt. Ze zag er elegant maar ook sexy uit,



en niet zoals al Cristiano’s andere liefjes, hoopte ze. En ze wilde ook niet
als zodanig door hem worden behandeld.

Desondanks kon ze niet van zich afzetten hoe de rest van de middag was
verlopen, toen hij snel van het bed was gerold en haar daar had
achtergelaten, nog half versuft en naakt en nog natrillend van haar climax.

‘Waar ga je naartoe?’ had ze hem gevraagd.
‘Ik heb een afspraak, zoals ik je heb verteld.’ Zonder naar haar te kijken

had hij zijn stropdas omgedaan. ‘Je kunt hier relaxen. Bestel gerust van
alles en nog wat bij de roomservice.’ Grijnzend naar haar had hij eraan
toegevoegd: ‘Jammer dat ik zelf niet op het menu sta.’

Daarna was hij weggegaan en had hij haar de rest van de middag alleen
gelaten. Er was geen reden om zich eenzaam te voelen, had ze tegen
zichzelf gezegd terwijl ze door de weelderige suite was gelopen en lang in
een heerlijk bubbelbad had gelegen. Hier was ze mee akkoord gegaan. Ze
was zijn maîtresse, en dit deden maîtresses nu eenmaal.

Maar heel even, toen ze alleen in de suite een sandwich had zitten eten,
had ze ernaar verlangd om terug te gaan naar Illinois – naar haar opa’s huis,
naar haar baan, naar een leven dat zinvol was en haar veel voldoening gaf.

‘Bella.’ Zijn stem haalde haar uit haar gepeins. ‘Schiet eens op. Zo
meteen komen we nog te laat voor het diner.’

Met een zucht zette ze de herinneringen van zich af. Nog twee weken,
daarna ging ze terug naar dat eenvoudige leventje. Ze moest nu gewoon
genieten van wat ze had en niet vragen om meer. ‘Ik kom eraan.’

Zodra ze de deur had opengedaan en zijn bewonderende blik zag, voelde
ze zich gloeien van trots. Het verbaasde haar nog steeds dat ze hem zoveel
deed, net als hij haar. Zoals altijd zag hij er geweldig uit, in een smoking die
perfect paste bij zijn zwarte haar en olijfkleurige teint.

‘Je ziet er beeldschoon uit,’ prees hij, waarna hij haar hand vastpakte en
haar meenam naar de liften.

Het liefdadigheidsgala werd gehouden in de schitterende balzaal van het
hotel, een zaal met fresco’s aan de muren en enorme kristallen
kroonluchters, en gevuld met een menigte zeer elegante mensen. Heel even
bleef ze staan, geïmponeerd door dit alles, maar Cristiano trok haar resoluut
mee naar binnen.

‘Onthoud,’ mompelde hij, ‘dat je met mij bent.’



Hij voegde zich bij een groepje zakelijke compagnons, rijke mannen en
vrouwen en hun partners, die allen vloeiend Frans spraken. Een taal
waarvan Laurel vrijwel niets verstond. Ze sprak een beetje Italiaans, dankzij
de drie jaar dat ze in Milaan had gewoond, en een paar woordjes
schoolfrans, dat was alles. Hier leek iedereen vloeiend verschillende talen te
spreken.

Met een vriendelijke glimlach wendde een man van middelbare leeftijd
zich tot haar. ‘Bent u Engelse?’ vroeg hij met een accent in het Engels.

‘Amerikaanse, eigenlijk. En het spijt me dat ik niet zo goed ben in Frans,’
antwoordde ze.

‘Ik spreek Engels,’ vertelde de man. ‘Dus dat is oké. Bent u met Monsieur
Ferrero?’ Zijn vragende blik ging naar Cristiano, die stond te praten met een
andere zakenman. Laurel voelde dat hij ingespannen stond te luisteren naar
hun gesprek, al keek hij niet één keer haar kant op.

‘Ja, maar ik ben geïnteresseerd in de zorg in een hospice,’ zei ze,
vastbesloten daar zo veel mogelijk op haar eigen voorwaarden te zijn. ‘In
Amerika werk ik als verpleegkundige in de palliatieve zorg.’

‘Werkelijk?’ De ogen van de man straalden belangstelling uit. ‘Ik wil
graag weten hoe u denkt over revalidatie in de palliatieve zorg. Houdt u
zich daarmee bezig?’

‘Daar zijn we net mee begonnen,’ antwoordde ze, oprecht enthousiast.
Het was heel verkwikkend met iemand te praten over onderwerpen die er
echt toe deden, en zich weer nuttig te voelen. ‘Het is moeilijk, omdat je dan
natuurlijk eerder patiënten moet kunnen benaderen, voordat ze worden
doorverwezen naar een hospice.’

‘Juist. Wij ontwikkelen een nieuwe methode, waarbij adviseurs ons
verwijzen naar iemand die ongeneeslijk ziek is verklaard.’

‘Maar de meeste mensen willen niet horen dat ze ongeneeslijk ziek zijn,’
verklaarde Laurel zacht. ‘Ze willen geloven dat ze beter kunnen worden.’

‘Ja.’ De man knikte en stak zijn hand uit. ‘Michel Durand, adviseur bij
Institut Curie.’

‘Laurel Forrester, verpleegkundige in het Canton Heights General
Hospital.’ Met een verlegen glimlach schudde ze zijn hand.

Ze praatten nog een poosje door, waarbij Laurel helemaal opfleurde toen
Michel haar vroeg naar haar mening over verscheidene nieuwe initiatieven
op het gebied van de palliatieve zorg in Amerika.



Kijkend naar Cristiano vroeg hij: ‘Vindt u het erg als ik uw lieftallige
metgezel een paar minuutjes bij u vandaan haal? Er zijn hier namelijk een
paar mensen aan wie ik haar graag wil voorstellen.’

Cristiano’s gezicht vertoonde geen enkele uitdrukking toen hij
antwoordde: ‘Nee hoor, natuurlijk niet.’
 
Cristiano keek Laurel na terwijl hij met een half oor luisterde naar een van
zijn medewerkers, die het had over een investeringsmogelijkheid in
Boekarest.

‘Het is rijp voor toerisme en er is een mooi negentiende-eeuws gebouw in
het hartje van de oude stad, dat perfect is voor renovatie…’

‘La Sirena Boekarest?’ Hij trok zijn ogen af van Laurel en schonk de man
een mager glimlachje. ‘Ik zal erover nadenken.’

Vervolgens tuurde hij weer naar Laurel, die stond te praten en te lachen
met diverse mannen die, hoe onwaarschijnlijk ook, niet in haar decolleté
keken, maar echt luisterden naar wat ze te zeggen had.

En ze moest iets belangrijks vertellen, want ze keek heel enthousiast.
Haar ogen straalden, en met haar handen maakte ze sierlijke bewegingen
terwijl ze iets verduidelijkte. Al had hij geen idee waar ze het over had, hij
moest wel naar haar blijven kijken, net als al haar toehoorders.

Waarom kwam er nu opeens jaloezie in hem op? Zijn maîtresses waren
van hém. Al hun tijd en aandacht besteedden ze aan hem. Dat was altijd
heel vanzelfsprekend geweest. Maar met Laurel leek dat anders te gaan.

‘Wie is zij?’
Na zich te hebben omgedraaid zag hij de man die het hotel in Boekarest

had voorgesteld – Niko Savakis – knikken naar Laurel. ‘Je laatste amour,’
voegde hij er ter verduidelijking aan toe.

Cristiano kon hem wel een dreun verkopen. ‘Ze heet Laurel Forrester.’
‘Heel anders dan die vorige seksbommen van je,’ merkte de man op.
‘O? Hoe bedoel je?’ Hij moest er niets van hebben dat Savakis naar

Laurel keek alsof ze iets was wat in een winkel te koop was. Hij wilde niet
dat Savakis dacht dat Laurel zijn maîtresse was, die morgen weer was
verdwenen.

Waar sloeg dit allemaal op?
‘Nou, ze is intelligent en welbespraakt, om maar eens iets te noemen,’

antwoordde Savakis mild. ‘En ze is mooi, maar niet op een schreeuwerige,



ordinaire manier.’ Hij keek geamuseerd naar Cristiano. ‘Waarmee ik je
vorige maîtresse niet wil minachten, natuurlijk. Maar Miss Forrester heeft
net dat tikkeltje meer. Misschien houd je haar wat langer vast.’

‘Misschien wel, wie weet.’
Savakis reageerde er lachend op. ‘En zo niet, dan ben ik ervan overtuigd

dat er genoeg mannen zijn die graag jouw plaats zouden willen innemen.’
Hij keek weer naar Laurel, die er lachend en gelukkig uitzag. ‘Onder wie
ikzelf.’

‘Vergeet het maar,’ gromde Cristiano waarschuwend.
Even keek Savakis verbaasd, waarna hij grijnsde. ‘Aha, dus ze is

inderdaad anders,’ mompelde hij, weglopend.
Cristiano stond paf. Wat was hier in vredesnaam aan de hand? Zo ging hij

nooit met relaties om. Affaires. Regelingen. Hij gaf niets om de vrouwen
die bij hem waren. Het enige wat telde was hoe ze in bed waren.

Laurel was anders. En wat alarmerender was: híj was anders met Laurel.
Vanaf het moment waarop ze drie dagen geleden zijn penthouse binnen

was gestrompeld had ze zijn wereld op zijn kop gezet. Ze was tot hem
doorgedrongen als geen ander. Hij begreep niets meer van zichzelf. En hij
had er een broertje dood aan als hij dingen niet in de hand had.

Er moest snel een eind aan komen, haar aanwezigheid in deze balzaal,
waar ze lachte en praatte en eruitzag alsof ze de tijd van haar leven had.
Zonder hem.

Vastberaden beende hij de zaal door naar Laurel.
‘Ah, Ferrero.’ Michel Durand, de dokter die Laurel had meegetroond,

schonk Cristiano een veelbetekenende glimlach. ‘Waar heb je zo’n
charmante en intelligente vrouw gevonden? Ze is heel anders dan je vorige
dates.’

Moest iedereen het plotseling hebben over de tekortkomingen van zijn
gebruikelijke minnaressen? Met een stroeve glimlach antwoordde hij:
‘Toevallig heeft zij mij gevonden.’

Toen Laurel bloosde, keek Durand van de een naar de ander. ‘Is het heus?
Dat klinkt alsof hier een verhaal aan vastzit.’

‘Dat is ook zo,’ reageerde hij, waarna hij een arm om Laurels middel
sloeg. ‘Maar dat ga ik jou niet aan de neus hangen.’

‘Juist, ja.’ Nogmaals keek Durand van Cristiano naar Laurel en weer
terug. ‘Zeer boeiend. We hebben een heel verhelderend gesprek gevoerd



over revalidatiezorg.’
‘Vast een zeer interessant onderwerp.’ Een onderwerp waarvan hij geen

ziertje verstand had. Na een korte pauze begonnen de gesprekken weer
opnieuw. Hij kon nauwelijks iets bijdragen, behalve dan de royale cheque
uitschrijven voor het hospice. Daar was hij in elk geval wél goed in.

Maar na zich een tijdje te hebben geërgerd begon hij toch te luisteren naar
Laurels hartstochtelijke pleidooi voor waardigheid bij het levenseinde, en
hij was verbaasd hoe welbespraakt ze inderdaad was. Hoe gedecideerd en
gepassioneerd. En diep binnen in hem voelde hij iets ontwaken wat hij lang
en met opzet had laten sluimeren.

Het was vreemd en verwarrend; alarmerend ook, want hij wilde niet dat
hij iets voor Laurel ging voelen. Toch had hij sinds ze terug was
gekatapulteerd in zijn leven niet anders gedaan dan daartegen vechten.

Als hij slim was, zou hij haar zo snel mogelijk laten gaan. Haar een fijn
leven wensen en terugsturen naar Illinois. Maar hij wist dat hij dat niet kon.
Ten eerste niet omdat ze zwanger kon zijn, en ten tweede niet omdat hij het
niet wilde. En die tweede reden overtroefde royaal de eerste.

Toen het gesprek even stokte, zag Laurel hem naar haar kijken, en ze
lachte onzeker. ‘Waarom kijk je zo fronsend naar me?’

‘Doe ik dat?’ Hij pakte haar hand vast, verstrengelde hun vingers met
elkaar en trok haar zacht naar zich toe. ‘Ik denk dat dat komt doordat ik
liever boven met je alleen ben dan in deze benauwde zaal te moeten
luisteren naar al dat gebazel van mensen.’

Met iets van pijn in haar ogen vertelde ze hem: ‘Ik geniet juist wel van
dat gebazel.’

Ja, natuurlijk. Hij schaamde zich er enigszins over dat hij zo’n
ongelooflijk belangrijk onderwerp had afgedaan als gebazel. Er was
vanavond gewoon te veel wat hem uit balans bracht. En de enige manier om
daar verandering in te brengen was alles weer te herstellen zoals het was.
Laurel in zijn bed. Einde verhaal.

‘Nog een kwartiertje en dan nemen we afscheid en gaan we naar boven,’
stelde hij voor. ‘Wat vind je daarvan?’

Peinzend keek ze naar hem, op een manier die hem niet zinde. Alsof ze
hem doorzag.

‘Maar dan lopen we het diner mis.’
‘Kan me niets schelen.’



Zwijgend keek ze nog even naar hem, en opnieuw leek het alsof ze veel te
veel zag.

‘Goed dan,’ zei ze zacht. ‘Als jij dat wilt.’
‘Ja.’ Het moest. En toch, toen hij haar afscheid zag nemen van de mensen

met wie ze had gesproken, wist hij dat dat niet waar was.
Op de een of andere manier bereikte hij met dit alles niet wat hij wilde, en

tegelijkertijd kreeg hij veel meer dan hij ooit had verwacht of waar hij om
gevraagd had.

Tien minuten later verlieten ze de balzaal. Laurel was stil toen ze in de lift
stapten die hen naar hun suite bracht. En hoewel Cristiano het wel wilde,
kon hij er niet toe komen om haar in zijn armen te nemen. Beperk het tot
een eenvoudige fysieke relatie, had hij tegen zichzelf gezegd, want dat
wilde hij.

Waarom hield hij er zich dan niet aan, verdorie? Hij was tot het uiterste
gespannen toen de liftdeuren opengingen.

Voor hem uit liep Laurel de suite in. Ze zag er zo elegant en mooi uit dat
er iets binnen in hem brak. Hij deed een stap dichter naar haar toe, waarna
ze stokstijf bleef staan.

‘Cristiano?’ Ze draaide zich om en keek hem onzeker aan.
‘Draai je om,’ beval hij, met een stem die duidelijk te kennen gaf dat hij

geen tegenspraak duldde.
Een ogenblik staarde ze fronsend naar hem, maar toen draaide ze zich

zwijgend om.
Hij deed een stap naar haar toe en trok in één snelle beweging de

ritssluiting van haar japon naar beneden.



Hoofdstuk 13
 
 
 
Ze hapte naar lucht toen ze de koude lucht op haar rug voelde. Cristiano
trok de japon over haar schouders. Hij zei niets, en ze voelde dat spanning
en iets van woede bezit van hem namen. Zelf voelde ze zowel angst als
opwinding, omdat ze geen genoeg van zijn aanrakingen scheen te kunnen
krijgen, hoe hij haar ook behandelde. Maar wat had hij toch?

‘Cristiano, wat –’
‘Niet praten.’
Nu begreep ze er helemaal niets meer van.
Achter haar staand bedekte hij bezitterig haar borsten met zijn

handpalmen. Ze leunde tegen hem aan toen zijn duimen plagend haar
gevoelige tepels beroerden en hij de ronding van haar schouder kuste. En
hoewel ze het eigenlijk niet wilde, ook al voelde ze zich uit het veld
geslagen, toch beantwoordde ze zijn ruwe liefkozingen.

Er voer een huivering door haar heen toen haar japon van haar taille naar
haar enkels zakte. Ze had nu alleen nog een string aan – de beha zat in de
japon verwerkt – en hij was nog helemaal aangekleed. Alles voelde
ongelijkwaardig. Het deugde niet.

‘Cristiano…’
‘Niet praten, zei ik.’ Met zijn vingers streek hij over haar ribbenkast en

drukte haar heupen tegen zich aan. Ze stak een hand uit naar de haltafel om
zich schrap te zetten.

Zacht lachend zei hij: ‘Je valt heus niet. Vertrouw me, bella.’
Ze hoorde hem de rits van zijn broek naar beneden trekken en een

condoom uit zijn zak halen. Met meer kracht dan ze had verwacht, rukte ze
zich los, en hijgend draaide ze zich naar hem om.

‘Ik mag dan je maîtresse zijn,’ zei ze, happend naar lucht, ‘maar ik ben
niet je hoer.’ Omdat ze zichzelf niet meer in de hand had, stapte ze uit haar
jurk en liep naar de slaapkamer, waar ze de deur achter zich dichtgooide.

Met moeite kon ze haar tranen bedwingen. Wat een manier om een mooie
avond te verzieken! Wat een manier om haar het gevoel te geven dat ze
niets waard was!



Ze zocht naar lekker zittende kleding, maar ze kon niets vinden. Nergens
een gewoon T-shirt of een trainingsbroek te bekennen. Met een kreet van
frustratie trok ze een lade open, haalde er alle zijden lingerie uit, gooide het
op de vloer en schopte het een hoek van de kamer in. Ze haatte alles hier,
zelfs zichzelf, omdat ze op Cristiano reageerde, ook al behandelde hij haar
als de slet die hij scheen te denken dat ze was.

Onder het uiten van nog een kreet trok ze de avondjaponnen van hun
hangers en smeet die in de hoek bij de rest van de uitdagende kleding en
lingerie.

Het had waarschijnlijk allemaal een fortuin gekost, maar dat boeide haar
niet in het minst. Ze was het allemaal spuugzat. Nog tien dagen, hield ze
zichzelf voor, daarna hoefde ze Cristiano nooit meer te zien.

Jeetje, waarom deed dat zo’n pijn?
Er werd op de deur geklopt. ‘Ga weg!’ riep ze met schorre stem. ‘Hoepel

op, Cristiano!’
Ze pakte de badjas die aan de deur van de badkamer hing en trok hem

aan. Vervolgens trok ze de spelden uit haar haar en gooide die op de
kaptafel. Ze had erg uitgekeken naar vanavond. Om te praten over dingen
die er echt toe deden, om zich meer te voelen dan een maîtresse. Maar
Cristiano moest zo nodig haar lage status benadrukken.

Waarom in vredesnaam?
‘Laurel,’ zei hij zacht vanachter de deur. ‘Het spijt me.’
Hoewel het oprecht klonk, maakte ze de deur niet open.
‘Laurel? Hoor je me? Doe alsjeblieft de deur open.’
‘Waarom? Zodat je af kunt maken waar je aan begonnen bent? Ik ben niet

geïnteresseerd, Cristiano, en ik ben niet op afroep beschikbaar.’
‘Ik wil alleen maar praten. Doe open, alsjeblieft.’
Omdat ze zo woedend was dat ze tegen iemand wilde schelden, liep ze

naar de deur en gooide hem open. ‘Prima.’
Hij liep naar binnen, en even later volgde ze hem. Hij stond met zijn rug

naar haar toe. Zijn smokingjas had hij uitgetrokken en zijn das afgedaan.
Ze maakte de ceintuur van de badjas vast en rechtte haar schouders.

‘Nou? Wat had je me te vertellen?’
‘Het spijt me.’
‘Dat heb je al gezegd.’ Ze was niet in de stemming om vriendelijk en

begripvol te zijn. ‘Al vraag ik me af wat je nou eigenlijk spijt. Je hebt de



griezelige vaardigheid me het gevoel te geven goedkoop te zijn, zonder er
zelfs maar je best voor te hoeven doen.’

Hij draaide zich om. ‘Ik heb er mijn best voor gedaan.’
‘O.’ Die akelige verklaring moest ze even verwerken. ‘En moet ik me nu

dan soms beter voelen?’
‘Nee.’ Hij wreef over zijn wang.
Opeens zag hij er verwilderd uit met de stoppeltjes op zijn kaken.

Verwilderd en toch sexy. Maar daar wilde ze nu niet aan denken.
‘Ik stelde alleen een feit vast,’ zei hij.
‘Bedankt daarvoor.’ Langzaam schudde ze haar hoofd toen er weer tranen

dreigden. Nee, ze ging niet huilen. Hij mocht niet zien hoeveel pijn hij haar
deed. Toch wilde ze het weten. ‘Waarom?’ fluisterde ze.

Hij streek met zijn hand door zijn haar. ‘Ik… Ik weet het niet.’
‘Ik had het vanavond erg naar mijn zin, weet je,’ vertelde ze hem. ‘Door

over dingen te praten die van belang zijn, voelde ik me ook een beetje
belangrijk. Misschien komt dat zielig over, maar voor mij betekende het
veel. Want ik ben niet… Ik wil niet jouw seksspeeltje zijn.’

‘Dat ben je ook niet,’ weerlegde hij zacht.
‘Je makkelijk bereikbare maîtresse dan. Je plukte me bij het gala weg

voor het goed en wel begonnen was, en in het bijzijn van iedereen nam je
me mee naar boven en behandelde me als een… als een…’ Ze kon niet
verder praten.

‘Laurel, doe dat niet, alsjeblieft. Ik had je niet mogen… Het spijt me.’
‘Dat zeg je steeds, maar ik begrijp nog altijd niet waarom je me zo

behandelde.’ Ze slaakte een trillende zucht. ‘Krijg je soms een kick van het
vernederen van vrouwen?’

‘Natuurlijk niet.’ Hij klonk nu boos. ‘Ik probeerde je niet te vernederen.’
‘Me het gevoel geven goedkoop te zijn, dan. Zoals gewoonlijk.’
‘Ik wilde je alleen maar herinneren aan onze relatie!’ tierde hij. ‘Mezelf

eraan herinneren!’ Met een vermoeide zucht streek hij met beide handen
door zijn haren. ‘En je vond het maar wat fijn, dus doe nou niet alsof het
niet zo was.’

‘Ik kan er niets aan doen dat ik op je reageer,’ vertelde ze hem zo waardig
mogelijk. ‘Ik wou dat ik dat wel kon.’

‘O ja?’ zei hij met een humorloos lachje.



‘Ja! Ik weet hoe min je over me denkt, en toch smelt ik bij het minste of
geringste wat je doet als boter. Dat is vernederend.’

‘Je hebt geen idee hoe ik over je denk.’
‘Nou, dat is anders heel duidelijk te merken.’
‘Nee.’ Hij draaide zich naar haar om. ‘Want ik vind je geweldig, echt

waar. Intelligent en gedreven, vriendelijk en meelevend.’ Terwijl ze
geschokt en met open mond naar hem staarde, liet hij erop volgen: ‘En
daarom nam ik je mee naar boven, om ons eraan te herinneren dat het hier
enkel om seks gaat. En omdat ik om je begin te geven; iets wat ik niet wil.’

Dat had hij allemaal niet willen zeggen. Maar nu hij het toch had gedaan,
had hij de behoefte zich terug te trekken of haar aan te vliegen om de
schade die hij zichzelf zojuist had toegebracht nog enigszins te beperken.

Totaal verbijsterd keek ze naar hem. ‘Wow,’ zei ze ten slotte,
hoofdschuddend. ‘Moet ik nu soms dankbaar zijn?’

De boosheid in haar stem schokte hem. Hij had verwacht dat ze verbaasd
en geroerd zou zijn en – verdorie! – blij. Want hij had meer van zichzelf
prijsgegeven dan bij welke andere vrouw dan ook. Maar dat scheen haar
absoluut niet te boeien.

‘Nee,’ zei hij even later nors. ‘Natuurlijk niet. Ik probeerde het alleen uit
te leggen.’

‘Probeerde je uit te leggen dat je je gedroeg als een klootzak? Nou,
bedankt. Ik voel me al een stuk beter.’

Terwijl boosheid in hem opwelde, staarde hij naar haar. ‘Blij dat te
horen,’ beet hij haar toe. Dat kreeg hij nou voor zijn eerlijkheid – stank
voor dank. Ze was des duivels, en hij begreep er niets van.

Toen, opeens, werd ze rustiger en liep ze langzaam naar een sierlijke bank
en ging zitten. ‘Ik begrijp niets van je,’ fluisterde ze. ‘Je begint om me te
geven en toch behandel je me met nog meer minachting dan je al deed?’

Hij voelde zich beschaamd, zelfs in verlegenheid gebracht. Als ze het zo
stelde, klonk het inderdaad belachelijk en kinderachtig. ‘Eigenlijk wel, ja,’
gaf hij toe, waarna hij tegenover haar ging zitten.

‘Waarom toch?’
Het duurde even voor hij antwoordde. ‘Weet je nog dat je zei dat je op

niemand verliefd wilde worden?’
Haar ogen werden groot, en in stilte vloekte hij. Hij had dat gevreesde

woord helemaal niet willen uitspreken. ‘Ja…’ antwoordde ze aarzelend.



‘En ik wil niet om iemand geven,’ verklaarde hij snel. ‘Laat staan verliefd
worden.’

‘Omdat de vrouwen die je hebt gekend, je vaders vrouwen,
onbetrouwbaar waren?’

‘Ja.’ Dat was niet de hele waarheid, maar voorlopig hield hij het daar
maar bij.

‘Maar je schijnt boos te worden als ik je laat zien dat ik anders ben dan
die vrouwen,’ wreef ze hem met woest makende logica onder de neus.
‘Zoals vanavond. Je werd nijdig omdat ik praatte over verpleging, en niet
omdat ik net zo oppervlakkig en hebzuchtig was als je aannam dat ik was.’

‘Daarom werd ik niet boos.’
‘Waarom dan wel?’
Gefrustreerd keek hij naar haar. Dit gesprek ging de verkeerde kant op.

Laurel was veel te vasthoudend en te intelligent om zich te laten afschepen
met vage halve waarheden.

‘Omdat je te goed voor me bent.’ Met moeite kreeg hij die woorden over
zijn lippen. ‘Ik wíl juist dat je oppervlakkig en hebberig bent, want dan
heeft dit zin. Een seksuele overeenkomst, meer niet. Maar als je het hebt
over de verpleging of je opa, of oprecht geïnteresseerd luistert naar wat
mensen zeggen, of lacht – dan verandert alles en dat wil ik niet.’

Ze zakte onderuit en leek een beetje verslagen. Maar even later ging ze
rechtop zitten en zei: ‘Dat heb ik ook niet van je gevraagd.’

‘Weet ik wel.’ Daar hoefde hij niet aan herinnerd te worden; het kwam
hard aan.

‘Is het nou echt zo erg om om iemand te geven? Want als ik niet ben zoals
al die andere vrouwen, wat is dan het probleem? Het risico?’

Omdat ze daarmee een gevoelige snaar raakte, wist hij niet hoe daarop te
antwoorden. Dus vertelde hij haar gewoon de waarheid. ‘Het gaat er niet
om of ik denk dat je net als die anderen bent,’ zei hij. ‘Het gaat om het
verliezen van de controle.’

Ze trok haar wenkbrauwen op. ‘Verliezen van de controle? Hoe dan?’
Hij ging rusteloos verzitten, stond toen abrupt op en begon te ijsberen. Hij

voelde zich gekooid door zijn herinneringen.
‘Elke serieuze relatie brengt een verlies aan controle met zich mee. Het

vereist dat je iets opgeeft. En dat kan ik niet uitstaan. Dat komt door mijn
jeugd. We zijn allemaal producten van onze opvoeding. Jij ook. Het gaat



daarbij niet om de maîtresses van mijn vader, of zijn tweede vrouw, of jouw
moeder. Het gaat om mijn eigen moeder.’

De stilte tussen hen was gespannen. Zo invoelend keek Laurel naar hem,
dat hij zich in haar armen wilde begraven. Om troost te zoeken.

‘Wat was er dan met je moeder?’ vroeg ze toen de stilte voortduurde.
‘Ze hield van mijn vader, en hij hield van haar.’ Hij slikte moeizaam.

‘Heel veel.’
‘Was dat zo erg?’ informeerde ze zachtjes.
‘Ja, want hun liefde was… onstuimig. Gepassioneerd. Ze waren altijd aan

het vechten en hadden elkaar dan weer lief. Er werd met vazen gegooid,
borden gebroken, noem maar op.’

‘Niet ieder huwelijk is zo.’
‘Nee, maar er is altijd sprake van controleverlies. Je bent slaaf van je

emoties en overgeleverd aan de genade van een andere persoon.’
‘Van iemand die je vertrouwt.’
‘Mogelijk.’ Met gebogen hoofd ging hij door met ijsberen. ‘Maar

misschien moet je iemand nooit volkomen vertrouwen.’
‘Wat gebeurde er met je moeder, Cristiano?’ De vraag klonk zo zacht en

verdrietig, zo vol medeleven, dat zijn hart bijna brak.
‘Zij en mijn vader hadden weer eens daverende ruzie. Ik denk dat ze dat

leuk vonden, en natuurlijk ook het hartstochtelijke goedmaken naderhand.
Maar die keer ging ze het huis uit. Dat had ze al vaker gedaan. Ik heb haar
eens in haar kleine rode cabrio de oprijlaan af zien scheuren. Ik wist nooit
of ze terug zou komen of niet.’ De herinneringen uit zijn tumultueuze jeugd
kwamen in alle hevigheid bij hem naar boven. De ruzies, de scheldende
stemmen, het gevoel, als jongen, dat je nooit wist wat je kon verwachten.
Wie je moest vertrouwen. Of wat het echt betekende om van iemand te
houden.

‘Dat moet vreselijk voor je zijn geweest,’ zei ze zacht. Haar ogen
straalden medelijden uit.

Hij wist zich geen raad. Met haar woede had hij misschien beter om
kunnen gaan. Maar dit…

‘Maar daar hoef jij je niet voor te schamen,’ zei ze. ‘En ook niet voor het
feit dat je je gekwetst voelde.’

O, zeker wel. Omdat het een intense zwakte bij hem onthulde, die
aanvoelde alsof het leven uit hem wegvloeide.



‘Hoe dan ook,’ vervolgde hij toen hij zijn stem weer vertrouwde, ‘toen ze
die keer in haar cabrio vertrok, is ze niet meer teruggekomen. Ze is
omgekomen. Met haar auto tegen een boom geknald.’

‘O, Cristiano…’
Hij besloot ook de rest te vertellen. ‘Het was een rechte, vlakke weg en er

waren geen andere auto’s bij betrokken. En die boom stond een heel eind
van de weg af. Dus waarom is ze ertegenaan gereden? Hoe?’

Haar gezicht werd bleek, haar ogen groot. ‘Bedoel je dat je denkt dat ze
het opzettelijk heeft gedaan?’

‘Daar lijkt het wel op, hè?’
‘Ik weet het niet…’
‘Dat doet de liefde met je,’ zei hij ten slotte op vlakke toon. ‘Het

vermoordt je.’ Toen hij dat hardop zei, klonk het melodramatisch, kinderlijk
zelfs. Toch meende hij het.

‘O, Cristiano.’ Ze glimlachte bedroefd. ‘Dat hoeft niet altijd zo te zijn,
geloof ik. Maar ik weet het niet zeker.’

‘Hoe bedoel je?’
‘De mensen van wie ik hield, gingen altijd weg. Mijn vader, mijn moeder,

jouw vader.’ Bijna verontschuldigend keek ze naar hem. ‘Misschien wil je
het liever niet horen, maar ik hield van hem. Hij was die drie jaar als een
vader voor me. Hij kwam kijken bij schooluitvoeringen, nam me mee voor
een ritje in zijn mooie auto. Hij was de enige echte vader die ik ooit heb
gehad.’

‘Dat… wist ik niet.’ Hij had niet aan Laurels gevoelens gedacht toen hij
zijn vader had verteld over de geheime bankrekening van Elizabeth. Laurel
was destijds nog maar veertien jaar. Hoe had hij zo onbezonnen kunnen
zijn? Zo egoïstisch? ‘Het spijt me.’

‘Het is lang geleden. Ik heb het je niet verteld om medelijden met me te
krijgen, hoor. Ik begrijp het wel een beetje. Ik hoop alleen dat het ooit
anders zal zijn en dat ze dan niet weggaan.’ Haar lippen trilden.

‘Laurel…’
‘Voor jou kan het op een dag ook anders zijn, Cristiano. Dan zul je niet

meer geloven dat liefde je vermoordt of zelfs maar pijn doet. Dan zul je
zien dat het ook kan helen en je sterker kan maken.’

‘Je hebt er wel veel vertrouwen in.’ Hij was geroerd door haar hoop,
terwijl ze zo weinig had om op te hopen. Zo veel mensen hadden haar in de



steek gelaten.
‘Niet echt, hoor,’ gaf ze met een beverig lachje toe. ‘Ik heb gewoon een

grote mond.’
Vreemd genoeg voelde hij zich hoopvol, al wist hij niet waarover. Hij

wilde het ook niet verwoorden.
‘Dank je,’ zei hij even later. ‘Voor het luisteren, voor je begrip. En het

spijt me van… daarnet.’ Zorgvuldig woog hij zijn woorden af, en zijn
gevoelens. Waarheid versus veiligheid, zorgzaamheid versus controle. ‘De
vraag is,’ zei hij langzaam, ‘wat gaan we nu doen?’



Hoofdstuk 14
 
 
 
Laurels voeten deden pijn. Niet zo verwonderlijk, want al vijf dagen achter
elkaar had ze stiletto’s gedragen. De afgelopen week hadden zij en
Cristiano zijn hotels in Europa bezocht. Eerst in Parijs, toen in Londen en
Milaan, en nu in Barcelona. Terwijl hij zakendeed, had zij Europese steden
bewonderd waarvan ze niet had gedacht die ooit te zullen zien.

Sinds hun open en eerlijke gesprek na het liefdadigheidsgala was hun
relatie ten goede veranderd. Laurel paste er tegelijkertijd echter wel voor op
om alles door een roze bril te bekijken. Dat wilde ze niet, want dromen over
een happy end met Cristiano was ronduit krankzinnig. Wel was ze een stuk
ontspannener geworden en kon ze nu echt genieten van de tijd die ze samen
doorbrachten; evenals hij overigens.

Ze hadden gepraat, gelachen en de liefde bedreven. Seks was iets
geworden om met elkaar te delen; een uitdrukking van iets… Ja, van wat?
Die vraag wilde ze liever niet stellen, laat staan beantwoorden.

Ze mochten dan wat positieve stappen hebben gezet in hun affaire,
Cristiano was nog steeds een man die erg op zijn hoede was. Vertrouwen
kwam niet zomaar, en liefde al helemaal niet. Het was trouwens ook
absoluut niet haar bedoeling om verliefd te worden op Cristiano Ferrero.
Het vervelende was echter dat hij dat steeds moeilijker maakte.

‘Nog een paar minuutjes,’ mompelde hij toen hij naast haar ging staan op
de cocktailparty de ze bijwoonden. ‘Je ziet eruit alsof je voeten vreselijk
pijn doen.’

‘Doen ze ook,’ gaf ze toe. ‘Ik ben er niet aan gewend om zo vaak op hoge
hakken te lopen. Op mijn werk draag ik meestal veterschoenen.’

‘Ik zal je voeten straks masseren,’ beloofde hij.
Daar keek ze met veel plezier naar uit. Ja, hij maakte het haar steeds

makkelijker om verliefd op hem te worden.
Even later namen ze afscheid en liepen naar buiten, de zwoele Spaanse

avondlucht in, met de geur van sinaasappelbloesem om hen heen.
Zoals altijd stond er een limo voor hen klaar, en met een tevreden zucht

stapte ze in. Het zou niet lang meer duren of ze was helemaal gewend



geraakt aan deze exorbitante luxe.
Zodra Cristiano naast haar had plaatsgenomen, pakte hij haar been en

legde die op zijn schoot. Met een zuur gezicht trok hij haar stiletto’s uit. ‘Je
kunt iemand de hersens inslaan met die dingen.’

Met haar hoofd tegen de leren rugleuning genoot ze van zijn krachtige
duimen die ronddraaiende bewegingen maakten op haar voetzolen. ‘Dat heb
ik ook bijna gedaan, bij Bavasso.’

‘Echt waar?’ Hij lachte bewonderend. ‘Net goed voor hem. Geen wonder
dat hij ervandoor is gegaan.’

‘Denk je echt dat de boodschap bij hem is overgekomen?’ vroeg ze, al
was Rico Bavasso wel de laatste over wie ze nu wilde praten.

‘Nou en of. Hij houdt het nu met een Franse zangeres – de een of andere
wannabe-popster.’

‘Echt? Dat is snel.’ Ze fronste. ‘Ik moet er niet aan denken dat hij een
andere vrouw iets aandoet. Denk je… Is hij echt gevaarlijk?’

‘Hij heeft je toch aangevallen? Maar misschien heb ik zijn behoefte aan
wraak wat overdreven.’

Bijna trok ze haar voet uit zijn greep. ‘Wat? Hoezo!’
‘Ik maakte me wel wat ongerust, maar…’ Hij scheen geen enkel berouw

te hebben. ‘Ik wilde jou wat langer voor mezelf houden, en Bavasso gaf me
een welkom excuus.’

Een paar dagen geleden zou ze ontploft zijn, maar nu moest ze er alleen
maar om lachen. ‘Ik ben blij dat ik dat nu weet.’ Terwijl hij doorging met de
massage, zei ze: ‘Ik ga nooit meer schoenen met zulke hoge hakken
dragen.’

‘En op het feest in Madrid dan, morgen?’
‘Is er dan alweer een feest?’ Er klonk duidelijk teleurstelling door in haar

stem. Ze had er zo langzamerhand tabak van gekregen.
Hij keek verbaasd. ‘Ga je me nu vertellen dat je niet van feestjes houdt?’
‘Ik word er zo moe van om steeds maar weer opgedirkt te worden en

mooi te moeten zijn,’ verzuchtte ze. ‘Ik wil weer gewoon doen, me kunnen
ontspannen en mezelf zijn.’ Met jou, voegde ze er in stilte aan toe, maar dat
toegeven ging misschien net een stap te ver.

Hij liet zijn hand van haar voet naar haar kuit glijden. ‘Ik weet wel een
manier om lekker te ontspannen.’



‘Vast wel.’ Ze hield haar adem in toen zijn hand van haar knie naar haar
heup ging. Na meer dan een week had ze nog lang niet genoeg van zijn
strelingen. Ze hoefde maar een vingertop op haar huid te voelen en ze smolt
al als boter.

‘Misschien kunnen we ergens heen gaan waar het wat rustiger is,’ stelde
hij voor, over haar been strijkend. ‘Naar iets wat opwindend is en
tegelijkertijd ontspannend.’

‘Weet je…’ Ze keek naar zijn heen en weer gaande hand. ‘Je laat alles als
een toespeling klinken.’

‘Dat is een gave.’
‘Ja, dat moet wel.’
De limo hield stil voor het hotel, waar hij haar hielp met uitstappen. Ze

kreeg het warm bij het vooruitzicht. Deze week waren ze iedere avond na
een feest naar Cristiano’s privésuite gegaan, waar hij haar in zijn armen had
getrokken en mee had genomen naar bed.

In stilte gingen ze met de lift naar boven. En toen de deuren open
zoefden, draaide hij zich zoals altijd naar haar om en fluisterde: ‘Kom hier.’

Gewillig en gretig gehoorzaamde ze.
 
De volgende ochtend werd ze wakker, gewikkeld in marineblauwe, satijnen
lakens en met een slaperig glimlachje. Cristiano was weg. Gewoonlijk
stond hij vroeg op om op zijn laptop te werken, waarna hij haar wakker
maakte en koffie en croissants bracht. Meer dan eens hadden ze tussen de
kruimels gevreeën.

Nu verscheen hij in de deuropening, fris gedoucht en geschoren en met
een zwarte broek en een openstaand donkerblauw overhemd aan.

‘Goedemorgen.’ Hij gaf haar een mok koffie, die ze dankbaar aannam. ‘Ik
dacht vandaag maar eens iets anders te gaan doen.’

‘O?’ Na een slok te hebben genomen keek ze verwachtingsvol naar hem
op.

‘Je zei dat je dat sociale gedoe zat was, dus dacht ik dat we maar eens een
pauze moesten inlassen.’ Bedachtzaam keek hij even naar haar. ‘We kunnen
naar Capri gaan.’

‘Capri?’
‘Ja, een eiland in de Golf van Napels. Ken je het?’
‘Weleens van gehoord, maar ik ben er nooit geweest.’



‘Het is er schitterend. We kunnen vliegen naar Napels en vandaaruit met
een veerboot naar het eiland.’ Toen hij even zweeg, voelde ze dat hij nog
meer ging zeggen – iets belangrijks. ‘Daar woont mijn vader.’

Haar ogen werden groot. ‘Je vader? Je bedoelt dat we… naar hem toe
gaan?’ Ze kon het haast niet geloven. Cristiano sprak zelden over hem, en
wanneer hij dat deed, was het met tegenzin en soms zelfs minachting.

‘Ja, ik dacht dat je hem misschien wel graag wilde zien.’ Hij nam een slok
koffie terwijl hij uit het raam keek. ‘Aangezien je al die jaren geleden een
goede band met hem gehad scheen te hebben.’

‘Dat klopt.’ Ze slikte krampachtig. ‘Maar ik weet niet of hij mij wel zo
graag wil zien.’ Lorenzo had haar en Elizabeth zonder boe of bah
weggestuurd. Die herinnering deed zelfs nu nog pijn.

‘Ik heb hem al opgebeld,’ vertelde hij, naar haar kijkend. ‘En dat is
inderdaad zo.’

Hij keek toe toen haar lippen vaneen gingen en er tranen in haar ogen
sprongen. ‘Echt waar?’ Ze snoof. ‘Dat is… Nou, dat is fantastisch. Dank je,
Cristiano.’

Hij knikte slechts, omdat hij het niet aandurfde om nog meer te zeggen.
Hij voelde zich nog steeds niet op zijn gemak bij dit soort emoties, al
probeerde hij eraan te wennen. De afgelopen week was een mix geweest
van pijn en plezier. Want intiem zijn met iemand – lichamelijk en
emotioneel – was een totaal nieuwe ervaring voor hem, iets waarmee hij
niet goed wist om te gaan. Met de kwetsbaarheid, de intensiteit en vooral
het risico. Maar hoe meer tijd hij met Laurel doorbracht, hoe liever hij het
wilde.

Ook wilde hij het goedmaken. De afgelopen week was hij zich steeds
beter gaan realiseren wat hij Laurel had aangedaan door zijn vader te
vertellen over haar moeders bankrekening. Ja, Elizabeth was hebberig en
had gestolen. Dat was echter niet Laurels schuld, maar ze had er wel door
geleden. Als hij het subtieler had aangepakt, was het wellicht heel anders
gelopen en had Lorenzo contact gehouden met zijn stiefdochter.

‘Ik kan bijna niet geloven dat ik hem weer zal zien,’ zei ze. ‘Weet je het
wel zeker dat hij mij wil zien?’ Bijtend op haar lip keek ze naar hem.

Schuldgevoelens doorkliefden hem. Hij had Laurel niet verteld over de
omvang van zijn bemoeienis in de scheiding van hun ouders. Aanvankelijk
had hij het niet relevant gevonden, en nu wist hij dat het haar pijn zou doen.



Erger nog: het zou hun prille relatie in gevaar brengen. Omdat hij al nadacht
over manieren om haar na die twee weken bij zich te houden…
aannemende dat ze niet zwanger was. Soms betrapte hij zichzelf erop dat hij
half hoopte dat ze wel in verwachting was.

‘Heel zeker,’ reageerde hij nadrukkelijk. ‘Hij was blij te horen dat we met
elkaar omgaan.’

Met opgetrokken wenkbrauwen vroeg ze: ‘Weet hij… Weet hij ook hoe?’
Hij grijnsde. ‘Details heb ik hem niet verteld, maar ik denk dat hij het wel

vermoedt.’ Hij zweeg even. ‘Is dat erg?’
‘Nee, alleen…’ Met afgewende blik vervolgde ze: ‘We hebben nog maar

minder dan een week te gaan.’
Hij had het gevoel alsof alle lucht uit zijn longen werd geperst. ‘Wat

maakt dat uit?’ informeerde hij toen hij zijn stem weer vertrouwde.
‘Ik wil je vader geen valse hoop geven,’ legde ze uit. ‘Laten denken dat er

meer speelt.’ Met een iets opgeheven kin keek ze hem aan, waarmee ze
moed en vastberadenheid toonde en een vleugje kwetsbaarheid.

‘Maak je geen zorgen.’ Hoe moest hij haar geruststellen? Wanneer was hij
van plan haar te vertellen dat hij meer van deze relatie wilde dan een week
geleden?

De vraag was natuurlijk hoeveel meer. Hij had geprobeerd zich
verschillende scenario’s voor te stellen, waarvan de meeste inhielden dat zij
zijn permanente, fulltime maîtresse werd, al wist hij instinctief dat ze geen
genoegen zou nemen met die rol. Nou ja, dat zag hij dan wel weer, te zijner
tijd.

‘We moeten gaan,’ zei hij. ‘Ons vliegtuig vertrekt over een paar uur.’
Korte tijd later vertrokken ze naar de luchthaven. Laurel was gekleed in

een vrolijke zonnejurk met stippen. Nadat ze alle kleding die hij haar had
gegeven op de vloer had gesmeten, had hij haar nieuwe kleren laten kopen.
Hoewel ze erop had aangedrongen die zelf te betalen, had hij dat
afgewimpeld.

Terwijl de limo hen naar het vliegveld bracht, wierp ze een peinzende blik
op hem. ‘Wanneer heb je je vader voor het laatst gezien?’

‘Een jaar geleden of zo,’ antwoordde hij schouderophalend.
‘Je ziet hem dus niet zo vaak.’
‘Ik heb het erg druk.’
‘Maar jullie zijn niet close,’ drong ze kalm aan.



‘Nee,’ reageerde hij met een zucht.
‘Waarom niet?’ wilde ze weten.
Hij keek even zwijgend uit het raampje. ‘Omdat ik hem niet respecteer,’

zei hij ten slotte. ‘En als er geen sprake is van respect, kun je ook geen
goede relatie hebben.’

Daar dacht ze even over na. ‘Respecteert hij jou wel?’
‘Geen idee, en het maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit.’
‘Waarom respecteer je hem niet?’
Ze was als een terriër! ‘Moeten we hier nou echt over praten?’
‘We gaan naar hem toe, dus ja, ik vind van wel. Waarom niet, Cristiano?’
Omdat ze hem zo graag wilde begrijpen, gaf hij met tegenzin antwoord.

‘Omdat hij zijn leven heeft vergooid aan de liefde.’
‘Hm.’ Ze knikte peinzend, en was kennelijk niet zo teleurgesteld in zijn

antwoord als hij had verwacht en stiekem had gewild.
‘Dus je bent boos op hem omdat hij zijn leven heeft verspild.’
Als ze het zo stelde… ‘Ik ben niet boos op hem,’ zei hij kortaf. ‘Niet

echt.’ Maar meteen besefte hij dat dat niet waar was. Hij was wel degelijk
kwaad, maar dat leek nu opeens zo kinderachtig. Een emotie waar hij boven
wilde staan.

‘Het moet niet makkelijk zijn geweest,’ zei ze zacht, ‘om zo je moeder te
moeten verliezen. En daarna je vader verliefd te zien worden op vrouwen
die niet van hem hielden.’

‘Reken jij je eigen moeder daar ook toe?’ informeerde hij, scherper dan
zijn bedoeling was.

‘Nee. Maar ik begrijp wel dat jij dat deed.’
Nadat ze zijn hand had vastgepakt, verstrengelde hij zijn vingers met de

hare en slaakte een zucht om te kalmeren. Deze eerlijke, emotionele
gesprekken waren nieuw en erg moeilijk voor hem. Pijnlijk. Toch deed hij
zijn best, want hij wist dat ze meer van hem wilde. En, alarmerend genoeg,
dat wilde hij zelf ook. Hij had schoon genoeg van de oppervlakkige
seksuele affaires die hij eerder had gehad.

En toch knaagde de vraag aan hem: hoeveel meer wil je?
De rest van de reis naar Capri verliep uiterst plezierig. Laurel stond aan

de reling van de veerboot en keek uit over de heldere blauwgroene zee, in
de gloed van de middagzon.



‘Schitterend,’ mompelde ze. ‘Ik was vergeten hoe mooi Italië was.’ Ze
hief haar gezicht op naar de zon.

Als hij haar zo had kunnen schilderen, had hij het gedaan. Ze was de
essentie van geluk, vreugde en vrijheid, met een vaag glimlachje om haar
welgevormde lippen, haar haar wapperend in de wind.

Nadat ze van de boot waren gekomen, gingen ze met een kabeltreintje
naar het centrum van de stad, en vervolgens wandelden ze naar de villa van
Lorenzo, in een buitenwijk.

Even later stonden ze voor de steile trap die naar zijn vaders villa leidde,
een hoog wit gebouw vlak bij de oude stad van Capri, met terracotta
dakpannen die zinderden in de late middagzon.

Nerveus keek Laurel omhoog naar de trap. ‘Weet je zeker…’
‘Heel zeker,’ zei hij, waarna hij haar hand vastpakte.
Samen liepen ze de trap op, en even later stapten ze de hal in. Een

vrolijke, Italiaans sprekende huishoudster kwam hun tegemoet. En toen…
was hij daar: Cristiano’s vader stond in de deuropening. Hij zag er ouder en
brozer uit dan toen hij hem een jaar geleden voor het laatst had gezien, maar
ook veel gelukkiger toen hij met een stralende glimlach zijn armen uitstak
naar Laurel.

‘Cara,’ zei hij hartelijk en warm, en met een gesmoord kreetje wierp ze
zich in zijn armen.
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Intens gelukkig strekte Laurel zich uit op de ligstoel. De afgelopen drie
dagen in Capri waren de fijnste dagen van haar leven geweest.

Lorenzo weer te zien… door hem met open armen en tranen in zijn ogen
verwelkomd te worden… Ze had niet beseft hoezeer ze hem had gemist en
hoe enorm de leegte was geweest die hij in haar leven had achtergelaten,
totdat ze zich in zijn armen had gestort en hij had gefluisterd hoeveel het
hem speet dat hij haar ooit had laten gaan.

Ze genoot erg van haar ongedwongen samenzijn met Cristiano, al kon dat
niet lang meer duren. Over drie dagen waren de overeengekomen twee
weken voorbij en kon ze een zwangerschapstest doen.

Wat als ze een kind verwachtte?
Aanvankelijk had ze er niet te vaak aan willen denken, maar inmiddels

wel. En steeds vuriger hoopte ze dat ze zwanger was van Cristiano’s kind.
Logischerwijs was het niet mogelijk, en ze wist dat een zwangerschap nu

ook niet ideaal was. Want ze wilde dat hij voor haar koos om bij haar te
zijn, niet enkel omwille van hun kind.

Hoewel ze waarschijnlijk nog maar een paar dagen bij elkaar zouden zijn,
droomde ze ervan dat het voor altijd was.

‘Je lijkt diep in gedachten verzonken.’ Voorzichtig ging Lorenzo naast
haar op een ligstoel zitten.

Het was Laurel opgevallen hoe traag hij bewoog, en ze maakte zich
zorgen.

‘Niet al te diep,’ zei ze lachend. ‘Daar is het een te mooie dag voor.’ Voor
hen schitterde het water van het zwembad, omgeven door sinaasappel- en
citroenbomen.

‘Ja, misschien wel. En waar is mijn zoon deze ochtend?’
‘Wat werk inhalen. Maar hij heeft beloofd met ons te lunchen.’
‘Hij heeft er nooit eerder zo gelukkig uitgezien,’ liet Lorenzo haar zacht

weten. ‘Dank je.’
‘Ik weet niet of dat door mij komt, hoor,’ reageerde ze met een wrang

lachje.



‘Vast en zeker, Laurel. Hij is verliefd op je, ook al wil hij het zelf niet
weten.’

Hoop en angst maakten zich van haar meester. ‘Daar gaat het om, hè? Hij
wil het niet.’

‘Hij is wantrouwig jegens emoties, vooral als het om liefde gaat.’
‘Ja.’ Ze zuchtte. ‘Hij heeft me verteld hoeveel jij en zijn moeder van

elkaar hielden.’
‘O ja?’ Hij knikte langzaam. ‘Natuurlijk herinnert hij zich dat enkel als

een kind.’
‘Was het dan anders?’
‘Ik weet niet wat hij heeft verteld, maar ik kan me er wel iets bij

voorstellen.’
Hij zag er oud uit, vond ze. Het ging duidelijk niet goed met hem.
‘Mijn huwelijk met Gabriella was op zijn zachtst gezegd stormachtig,’

ging hij voort. ‘Ze leefde op van passie en woede en energie. Mij putte het
uit. Toen ze stierf…’ Heel even kwam er een gepijnigde blik in zijn ogen.
‘Ik gaf mezelf de schuld. Ik had haar niet zo weg mogen laten gaan. Ik wist
dat ze furieus was, en het gekmakende is dat ik niet eens meer weet waar de
ruzie over ging.’

‘Daarom hoeft het nog niet jouw schuld te zijn.’
‘Misschien niet.’ Hij was een ogenblik stil. ‘Toch heb ik er spijt van,

zoals van zo veel dingen.’ Turend naar de horizon liet hij erop volgen: ‘Ik
vrees dat Cristiano door mij zo is als hij is.’

‘Wat bedoel je met “zoals hij is”?’
‘Zijn diepe argwaan als het om emoties gaat. Liefde. Terwijl ik het

tegenovergestelde ben, altijd op zoek naar meer. Die ene persoon die me het
gevoel kan geven compleet te zijn en met wie ik een band heb. Ik dacht dat
ik die had gevonden in je moeder.’

Laurel kreeg een brok in haar keel. ‘Zo dacht zij ook over jou.’
‘Is dat zo?’
Ze kon maar met moeite praten. ‘Ik weet dat ze van je heeft gestolen,

Lorenzo, maar het was niet…’
‘Ik heb vaak aan het geld gedacht dat je moeder wegnam. Geld dat ik haar

uit vrije wil zou hebben gegeven. Maar ik vraag me af of ze dat wist.’
‘Ze was altijd bang voor armoede en om in de steek gelaten worden,’ zei

ze zacht.



‘In elk geval spijt het me erg dat ik jullie beiden heb weggestuurd, zonder
er met een woord over te praten.’ Verdrietig schudde hij zijn hoofd. ‘Ik had
vooral medelijden met jou; je was nog zo jong.’

‘Het was… moeilijk,’ gaf ze toe.
‘Het spijt me heel erg, lieverd. Ik voelde me zo bedrogen, vooral door de

ervaring met mijn tweede vrouw. Heeft Cristiano je daarover verteld?’
‘Ja, summier.’
‘Hij overtuigde me ervan dat Elizabeth zou vertrekken, en ik geloofde

hem. Ze was zo mooi en levendig en jong. Vaak heb ik me afgevraagd hoe
ze van me kon houden – van mij, en niet alleen van mijn geld.’

‘Ik denk dat veel rijke mannen met dat probleem zitten,’ zei ze
voorzichtig. ‘En ik ben niet blind voor mijn moeders fouten, Lorenzo. Ze
heeft een nare jeugd gehad, en geld is heel belangrijk voor haar. Ze was
gewend geraakt aan een zekere levensstandaard, en wilde dat zo houden.’

Hij glimlachte. ‘Ik ben me ook bewust van de fouten van Elizabeth,
lieverd. Maar die hebben we toch allemaal? Niemand is volmaakt.’

‘Nee.’ En Elizabeth al zeker niet. Na alles wat haar moeder haar had
geflikt, vroeg ze zich af waarom ze haar eigenlijk nog verdedigde. Toch
wilde ze haar vergeven. Dat was het grote verschil met Cristiano: zij wilde
geloven in vergeving, hoop en liefde; hij niet.

Met een zucht leunde ze achterover. Ze was bezig verliefd op hem te
worden – op zijn vriendelijkheid, eerlijkheid en plotselinge tederheid – al
wist ze dat het geen goed idee was. Het zou allemaal eindigen in tranen – de
hare, welteverstaan.

Lorenzo legde zijn hand op die van haar. ‘Geef hem wat tijd,’ adviseerde
hij zacht. ‘Hij houdt van je, weet je. Hij moet er alleen mee stoppen ertegen
te vechten.’

Neerkijkend op zijn blauw dooraderde, jichtige hand, knipperde ze haar
tranen weg. ‘Dank je,’ fluisterde ze. ‘Ik hoop dat je gelijk hebt.’

Glimlachend haalde hij zijn hand van de hare. ‘Leven zonder liefde is zo
zonde. Dat zal Cristiano te zijner tijd ook wel gaan beseffen. En tijd hebben
jullie allebei.’

De droefgeestige klank in zijn stem ontging haar niet. ‘Lorenzo,’ zei ze
voorzichtig, ‘weet je dat ik verpleegkundige ben? In de palliatieve zorg?’

Hij deed niet net alsof hij niet begreep waar ze heen wilde. ‘Juist, ja.’ Hij
liet zijn hoofd op de stoel rusten en sloot zijn ogen.



‘Hoelang ben je al ziek?’ informeerde ze zacht.
Het duurde even voor hij zijn ogen opende en naar de helderblauwe lucht

staarde. ‘Drie maanden geleden is er nierkanker bij me geconstateerd. Het is
uitgezaaid naar mijn maag en longen.’

‘O, Lorenzo.’ Diepbedroefd en vol medeleven keek ze naar hem.
‘Hoelang heb je nog?’

‘De dokters houden er niet van om daar iets over te zeggen. Behandeling
heb ik geweigerd; het had toch geen zin meer. En ik wilde niet mijn laatste
dagen doorbrengen in een ziekenhuis, aan machines en met veel pijn.’ Hij
zuchtte. ‘Een paar maanden, zeiden ze, hooguit een jaar. Ik heb medicijnen
tegen de pijn.’

‘Pijnbestrijding is een heel belangrijk onderdeel van de zorg aan het eind
van een leven, Lorenzo,’ zei ze vriendelijk. ‘Je wilt je laatste dagen zo
plezierig en pijnloos mogelijk doorbrengen. Onderzoeken tonen aan dat het
fysiek en emotioneel beter met je gaat als je niet almaar hoeft te vechten
tegen de pijn.’

‘Bedankt voor het advies.’ Glimlachend beroerde hij haar hand.
‘Medicijnen maken me suf. Daar wil ik niet te veel van.’

Dat begreep ze maar al te goed. ‘Weet Cristiano het al?’ vroeg ze even
later, met tranen in haar ogen. De gedachte hem nogmaals te verliezen was
ondraaglijk.

‘Nee.’
Dat antwoord verraste haar niet. ‘Waarom heb je het hem niet verteld?’

vroeg ze desondanks.
‘Ik wilde hem de pijn besparen, denk ik. Hij kan toch niets doen. En hij

accepteert nietsdoen niet.’
‘Dat is waar. Maar ik denk wel dat hij het wil weten.’
‘Ja, en nu jullie allebei hier zijn, zal ik het hem vertellen. Hij heeft nu jou

tenminste om hem te troosten, cara.’ Hij raakte teder haar wang aan, en
Laurel glimlachte door haar tranen heen.
 
Cristiano keek knarsetandend naar de helderblauwe hemel. Woede was een
veel betere emotie dan je bedroefd voelen.

‘Hoelang weet je dit al?’ vroeg hij.
Achter hem slaakte Lorenzo een zucht. ‘Een paar maanden.’
‘En al die tijd vond je het niet nodig het me te vertellen?’



‘Je kunt niets doen, Cristiano.’
‘Dan nóg.’
‘Ik wilde wachten tot we elkaar onder vier ogen konden spreken.’
‘Ik zou eerder zijn gekomen als ik had geweten dat het belangrijk was.’
‘Is dat zo?’ vroeg zijn vader zacht.
Met gebalde vuisten, alsof hij klaar was voor een gevecht, draaide

Cristiano zich naar hem om. Hij wist zich geen raad met zijn gevoelens. ‘Ja,
natuurlijk.’ Maar zelfs terwijl hij dat zei, twijfelde hij. Jarenlang had hij zijn
vader genegeerd. Waarom? Uit minachting voor zijn keuzes, of om een
diepere reden?

Van iemand houden deed gewoon altijd pijn.
‘Nou, ik ben nog niet aan mijn eind gekomen,’ vertelde Lorenzo hem

luchtig. ‘Misschien hebben we nog tijd om oude wonden te laten genezen.’
‘Wat voor oude wonden?’ De woorden bleven als glasscherven in zijn

keel steken, zijn stem klonk verstikt.
‘Ik weet dat je boos bent om mijn keuzes. In mijn zoektocht naar liefde

heb ik veel vrouwen ook in jouw leven toegelaten. Veel onzekerheid en
verwarring teweeggebracht.’

‘Nou, ik heb het overleefd, hoor.’
‘Maar we willen allemaal meer dan alleen overleven. Toch? En ik ben

bang dat jij liefde hebt afgezworen door mijn ervaringen.’
Omdat Cristiano niet wist wat hij hierop zeggen moest, haalde hij slechts

zijn schouders op. Ja, hij had de liefde afgezworen. En hoewel de afgelopen
anderhalve week de beste van zijn hele leven was geweest, vertikte hij het
Laurel zijn liefde te verklaren. Hij wilde zich niet openstellen voor alle
risico’s en pijn. Was hij nu een emotionele lafaard? Best mogelijk, maar dat
moest dan maar.

Korte tijd later verliet hij zijn vader, omdat die duidelijk moe was, en ging
hij op zoek naar Laurel. Hij trof haar aan op het terras, haar gezicht
opgeheven naar de laatste zonnestralen.

‘Heb je met je vader gesproken?’ vroeg ze zacht.
‘Je wist het.’
‘Ik vermoedde het.’ Met bedroefde ogen draaide ze zich naar hem om. ‘Ik

heb mijn hele leven te maken gehad met mensen die een terminale ziekte
hebben. Dan zie je de kenmerken op een gegeven moment wel.’

‘Ik wou dat hij het me eerder had verteld.’



‘Ja, joh.’ Ze liep naar hem toe en sloeg haar armen om hem heen.
Kort bood hij weerstand, maar toen trok hij haar naar zich toe. De pijn

was te groot om alleen te dragen, en haar warme lichaam was de balsem die
hij nodig had.

‘Ik heb altijd geprobeerd zo te leven dat ik nergens spijt van zou krijgen,’
mompelde hij met gesloten ogen tegen haar haar. ‘En nu voel ik me
overweldigd door spijt.’

‘Spijt hebben is niet slecht, Cristiano,’ zei ze vriendelijk. ‘Het is juist
goed, omdat het je in staat stelt verantwoordelijkheid te nemen voor je
daden en om in de toekomst positieve keuzes te maken.’

‘Dat klinkt heel wijs.’
‘Ik heb veel gesproken met mensen die te maken hebben met spijt. Daar

denk je vooral aan wanneer je niet lang meer te leven hebt. En,’ voegde ze
er met trillende stem aan toe, ‘ik heb ook spijt van dingen.’

Onderzoekend keek hij haar aan. ‘Waarvan dan?’
‘Dat ik me door mijn moeder heb laten overhalen om Rico Bavasso te

ontmoeten, bijvoorbeeld.’
‘Maar als je dat niet had gedaan, had je mij niet weer ontmoet. Daar heb

je toch geen spijt van, Laurel?’
‘Nee.’
Het klonk een beetje onzeker, wat hem meer pijn deed dan hij had

verwacht. ‘Waarom niet?’ Natuurlijk kende hij de redenen, en toch kwelde
hij zichzelf met die vraag, omdat hij niet anders kon.

‘Dit duurt niet voor eeuwig,’ zei ze, zo zacht dat hij het amper kon horen.
‘Jij bent niet de enige met pijn, Cristiano.’

‘Ik wil jou geen pijn doen.’ Hij meende het oprecht.
Met een bedroefd glimlachje zei ze: ‘Soms hebben we geen keus in die

dingen.’
‘Maar als je zwanger bent… Als je zwanger bent, zal ik met je trouwen.’

Hij wist niet of het een dreigement of een belofte was. Misschien wel beide.
‘En zo niet?’ Ze keek naar hem op. De keus was aan hem, om te blijven

of weg te gaan, het risico te nemen of zich te verbergen. Lief te hebben of te
vertrekken.

Zijn hoofd tolde. Hij dacht aan zijn vader, die was achtergebleven met een
gebroken hart. Aan zijn moeder, die woedend was weggegaan, haar dood
tegemoet. En waarvoor? ‘We hoeven niet meteen beslissingen te nemen.’



Teleurstelling stond op haar gezicht te lezen voor ze haar hoofd schudde.
‘Nee,’ beaamde ze.

Het was niet het antwoord waarop ze had gehoopt, en hij kon het haar niet
kwalijk nemen. Wie wilde nu uitvluchten horen op een moment als dit? Ze
wilde dat hij haar vertelde dat hij van haar hield, maar dat kon hij niet. Hij
drukte een kus op haar voorhoofd en daarna op haar lippen. Die kussen
waren bedoeld als beloften, al wist hij niet wat die inhielden.

Ze accepteerde ze en drukte haar zachte warme lichaam tegen het zijne.
Samen met verlangen bekroop een dieper gevoel hem. Het verlangen niet
meer alleen te zijn, ook al betekende dat het toegeven van een zwakte. Op
dat moment had hij het nodig. Hij verdiepte zijn kus, op zoek naar troost en
bevrediging.

Ze beantwoordde zijn kus vurig en protesteerde niet toen hij haar bij haar
heupen pakte, haar optilde en tegen de reling van het balkon drukte.
Vervolgens sloeg ze haar benen om zijn middel en liet ze zich door hem
strelen tot ze eraan toe was om met hem te vrijen.

Binnen een mum van tijd had hij een condoom uit zijn zak gehaald en
drong hij bij haar naar binnen. Het gevoel van compleetheid en juistheid
ontroerde hem zo intens dat hij tranen in zijn ogen kreeg.

Laurel kromde haar rug, trok hem nog dieper in zich en beantwoordde
iedere stoot, tot ze beiden een hoogtepunt bereikten.

Zijn hart bonsde tegen dat van haar terwijl hij zijn voorhoofd tegen het
hare drukte en trillende zuchten slaakte.

Zijn lichaam was verzadigd, en toch bleef er diep binnen in hem iets
hunkeren. Dit was tot nu toe altijd iets geweest wat genoeg voor hem was,
maar nu niet meer.
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Het vasthouden van geluk was net zoiets als proberen water vast te houden
in je tot een kom gevormde handen. Hoezeer je ook je best deed, het
sijpelde eruit. Twee heerlijke dagen gingen voorbij en toch was er ook
sprake van angst en een zekere dwang, die er eerder niet was geweest.
Laurel voelde het bij zichzelf en ook bij Cristiano. De tijd begon te dringen.

Als Cristiano haar zou vragen te blijven, zou ze het proberen, het willen
riskeren, maar diep in haar hart wist ze dat hij dat niet ging doen.

Hij dacht erover, dat zag ze in zijn ogen. Het liefst wilde ze hem gewoon
vragen of hij niet bereid was om voor haar risico’s te lopen op het gebied
van het leven en de liefde. Maar dat deed ze niet omdat – als het erop
aankwam – zij ook bang was.

De kans dat ze door hem werd afgewezen en antwoorden te horen zou
krijgen die ze niet horen wilde, maakte dat ze bleef zwijgen hierover. Haar
waardigheid en trots konden haar niets schelen, maar een verpletterende
terechtwijzing kon ze niet aan. Niet na alles wat ze gedeeld hadden.

En wat haar zwangerschap betrof… Ze bleef toch hopen, ook al vertelde
de logica haar dat het onwaarschijnlijk was. Als verpleegkundige wist ze
dat het niet totaal onmogelijk was dat ze die eerste avond zwanger was
geworden, al had ze dat wel stellig beweerd.

Het leek idioot om zoiets te hopen, maar ze was bang dat het de enige
manier was om Cristiano aan zich te binden. Een baby om een man aan de
haak te slaan? Die oude truc? Was ze echt zo verschrikkelijk wanhopig?

Twaalf dagen nadat ze Cristiano’s penthouse was komen binnenvallen lag
ze in zijn bed, met haar hoofd op zijn schouder zijn borst te strelen. Ze kon
geen genoeg van hem krijgen.

De resterende twee dagen voelden dan ook aan als een ondraaglijke last
op haar schouders. Kwam er echt spoedig een eind aan?

‘Overmorgen is het twee weken geleden,’ zei ze zacht, waarna ze hem
onder haar vingers voelde verstijven.

‘Tja,’ reageerde hij op dat bedrieglijk milde toontje van hem, dat niets
zei.



‘Zal ik dan een zwangerschapstest doen?’ vroeg ze.
‘Dat was altijd wel de bedoeling geweest.’ Hij pauzeerde even. ‘Denk je

dat het mogelijk is?’
‘Ik weet het niet.’ Ze hoopte van wel. Maar zelfs als ze zwanger was, was

het nog veel te vroeg om ook maar iets te voelen wat daarop kon wijzen.
Desondanks wilde ze dolgraag geloven dat zij en Cristiano bij elkaar
konden blijven. Was daar echt een zwangerschap voor nodig?

‘We zullen er gauw genoeg achter komen.’
Laurel had geen andere keus dan de zaak te laten rusten.

 
De volgende morgen liet Lorenzo haar naar zijn slaapkamer komen, waar
hij lag te rusten. Omdat hij zo vaak in zijn slaapkamer bleef, vroeg Laurel
zich af of hij inderdaad nog wel zoveel tijd had als de dokters hadden
gezegd.

‘Voel je je wel goed?’ informeerde ze voorzichtig.
‘Prima.’ Hij glimlachte. ‘Alleen een beetje moe. Maar ik wil je om een

grote gunst vragen.’
‘O?’ Ze ging op de rand van het bed zitten en nam zijn broze handen in de

hare. ‘Ik zal doen wat ik kan.’
‘Ik wil je moeder weer zien.’ Hij keek haar aan, terwijl ze probeerde haar

verbazing te verbergen. ‘Ik wil de tijd die me nog rest graag doorbrengen
met iemand van wie ik nog steeds hou. Zou zij dat ook willen, denk je?’

‘Ik, eh…’ Haar moeder zou een gat in de lucht springen bij de kans op
een beter leven, maar ze betwijfelde of er bij haar ook nog liefde in het spel
was, al hoopte ze voor hen beiden natuurlijk van wel.

‘Ik weet dat je die vraag niet kunt beantwoorden,’ verzekerde hij haar.
‘Maar wil je met haar praten? En als je me haar telefoonnummer wilt
geven, als je denkt dat ze weer contact wil…’

‘Ja, natuurlijk.’ Wat kon ze anders zeggen? Ze was heel bang voor
Cristiano’s reactie als hij hiervan zou horen, maar kijkend naar Lorenzo’s
vermoeide, gegroefde gezicht en zijn zwakke glimlach kon ze zijn verzoek
niet weigeren.

Even later belde ze vanaf een bankje in de tuin, waar niemand kon
meeluisteren, haar moeder.

‘Laurel!’ Elizabeth klonk oprecht blij om haar te horen. ‘Hoe gaat het?
Waar ben je? Ik heb me zo ongerust gemaakt!’



‘Sorry dat ik niets van me heb laten horen,’ verontschuldigde ze zich.
‘Waar heb je gezeten?’
‘Bij Cristiano.’
‘Nog steeds? Meestal is hij vrouwen toch al na een week zat?’
Laurel onderdrukte de ergernis die ze bij het minachtende toontje van

haar moeder voelde opkomen. ‘Hij zal mij ook gauw zat zijn, denk ik.’
Zodra hij achter dit telefoontje kwam, verwachtte ze.

‘Ik ben blij dat het goed met je gaat. Wat er met Rico is gebeurd is nooit
mijn bedoeling geweest, weet je.’

‘Weet ik.’
‘Ik ben nooit een goede moeder voor je geweest, maar zo slecht ben ik

nou ook weer niet.’ Ze zuchtte. ‘Ik was gewoon te oud voor hem; voor de
meeste mannen, trouwens. Het spijt me.’

‘Ja.’ Ze geloofde haar moeder, ook al zou Cristiano dat stom vinden.
‘Het spijt me ook echt dat ik het geld nodig heb van de verkoop van dat

huis.’
‘Ja, ik weet het,’ zei ze weer. Ze had ook niet de illusie gehad dat haar

moeder haar in een vlaag van edelmoedigheid zomaar de helft van het huis
van haar opa zou geven. Maar ach, een huis was maar een huis. Thuis was
niet langer een boerderijtje in Illinois. Thuis was waar Cristiano was, een
plek waar ze waarschijnlijk nooit zou kunnen zijn.

‘Ik moet je iets vertellen, mam. Cristiano en ik logeren bij Lorenzo.’
‘O, ja?’
‘Hij wil je graag telefonisch spreken en hij vroeg mij om jou eerst te

bellen om te kijken of je wel met hem wilt praten.’
Met een stem verstikt door tranen antwoordde haar moeder: ‘Ja!’ Ze

schraapte haar keel. ‘Ja, dolgraag!’
 
Kokend van woede beende Cristiano door de villa, op zoek naar de vrouw
die de vernietiging van zijn vader had georkestreerd. Hoe kon ze? Zonder
met hem te overleggen!

Totaal verbijsterd was hij enige ogenblikken geleden uit zijn vaders
slaapkamer gekomen. Daar had hij zich nog in weten te houden, maar of hij
dat ook bij Laurel kon…

Hij trof haar aan in de bibliotheek, met uitzicht op de tuin. Opgekruld zat
ze op de bank, met een opengeslagen boek naast zich en een peinzende



uitdrukking op haar gezicht.
Zacht sloot hij de deur achter zich. Strijdlustig stak ze haar kin naar

voren, wat hem nog woester maakte.
‘Hoe kon je?’ Het was geen vraag.
‘Je doelt er zeker op dat ik je vader heb geholpen om mijn moeder weer te

zien?’
‘Ze komt morgenochtend hier!’
‘Ja, ik heb haar geholpen een nachtvlucht te boeken vanuit New York.’
Hij kon haar wel wurgen. ‘Mijn vader zal binnenkort overlijden en jij wilt

Elizabeth Forrester weer in zijn leven brengen?’
‘Hij vroeg er zelf om.’
‘Ja, natuurlijk!’ Met een hand streek hij door zijn haar. ‘Hij voelt zich

eenzaam en kwetsbaar. Hij is een eeuwige optimist als het om hartzaken
gaat. En al zijn romances zijn op een ramp uitgelopen.’

‘Waar ben je nou bang voor, Cristiano?’ vroeg ze kalm. ‘Want in dit geval
gaat er sowieso een ramp gebeuren. Je vader gaat sterven. Waarom zouden
wij – ja, wij – niet helpen om zijn laatste dagen en weken een beetje
plezieriger te maken?’

Ongelovig staarde hij naar haar. ‘En jij denkt dat dat zal lukken met
Elizabeth hier?’

‘Dat weet ik niet zeker, maar ik hoop het wel.’
‘Moet ik je eraan herinneren dat deze vrouw je nog maar twee weken

geleden praktisch heeft verkocht aan een heel onaangename kerel en niets
deed toen je door hem werd aangevallen?’

‘Nee,’ antwoordde ze stijfjes, ‘daar hoef je me niet aan te herinneren. En
zo is het trouwens ook niet helemaal gega–’

‘De vrouw die de afgelopen tien jaar met talloze losers is gezien? En
alleen maar uit is op mannen van wie ze financieel beter hoopt te worden?’

‘Maak je je daar druk over? Dat mijn moeder op Lorenzo’s geld uit is?
Jouw erfenis?’

‘Ik heb het geld van mijn vader niet nodig. Nee, Laurel, ik maak me
zorgen over mijn vaders mentale en emotionele gezondheid. Denk je niet
dat de kans groot is dat Elizabeth zal pakken wat ze pakken kan en ermee
vandoor gaat?’

Ze perste haar trillende lippen op elkaar. ‘Wat cynisch, zeg.’



‘Ik heb redenen om cynisch te zijn,’ snauwde hij. ‘Ik moet de eerste
romantische relatie nog zien die echt standhoudt.’

‘Zelfs de onze niet, kennelijk,’ kaatste ze verbitterd terug. ‘Niet dat we
een romantische relatie hebben, trouwens. Dat zou ik niet eens dúrven te
veronderstellen.’ Ze rolde met haar ogen.

Hijgend en met gebalde vuisten keek hij vuil naar haar. ‘Dit gaat niet over
ons.’

‘Nee, natuurlijk niet.’
‘Als je soms probeert iets duidelijk te maken, waarom gooi je het er dan

niet gewoon uit?’
Ze slaakte een zucht om wat te kalmeren. Vervolgens merkte ze zacht en

zonder boosheid of verbittering op: ‘Het verschil tussen ons, Cristiano, is
dat ik kies voor hoop, en jij voor twijfel. En dat is een kloof die we niet
lijken te kunnen overbruggen.’

‘Wat poëtisch,’ sneerde hij. ‘Als ik twijfel, heb ik daar goede redenen
voor. Ik heb je moeder de afgelopen tien jaar altijd aan de arm van de een of
andere vent gezien, steevast uit op eigen gewin. Dat is niet iemand die ik nu
in mijn vaders leven wil hebben.’

‘Jammer dat je daar niets in te zeggen hebt,’ wreef ze hem fijntjes onder
de neus. ‘Hij is een volwassen man, die zijn eigen keuzes kan maken. Hij
heeft mij gevraagd om haar te bellen om te zien of ze een telefoontje van
hem zou verwelkomen. En dat was zo. Ze raakte er zelfs door
geëmotioneerd.’

‘Ja, dat zal best,’ zei hij smalend. ‘Ze is een goede actrice.’
Ze schudde haar hoofd. ‘Word je hier nou blij van?’ vroeg ze. ‘Om je

altijd zo verbitterd en superieur te voelen? Is het fijn om elke kans op hoop
en liefde om zeep te helpen? Want zo niet, dan moet je heel ongelukkig zijn
en je ellendig voelen en dan zou ik erg met je te doen hebben.’

Er vertrok een spiertje in zijn opeengeklemde kaken. ‘Het laatste wat ik
nodig heb, is jouw medelijden.’

‘Toch heb ik medelijden met je,’ zei ze vinnig, de tranen uit haar ogen
knipperend. ‘Wil je je vader echt de kans ontnemen om met de vrouw te
zijn van wie hij houdt?’

Ja! En toch zweeg hij, omdat hij ook wel wist dat dat ongevoelig en
wreed was.



Met uitgestrekte armen deed ze een stap naar hem toe. ‘Waar ben je nou
toch zo bang voor, Cristiano?’ vroeg ze zacht.

Bang? Hij was niet bang. Maar het ging hier niet om hem; het ging om
zijn vader. ‘Ik ben niet bang. Ik wil alleen niet dat mijn vader pijn wordt
gedaan.’

‘Als hij dat risico zelf wil nemen, zou jij dat ook moeten doen.’
Hij wist dat ze gelijk had. Het was onredelijk om haar kwalijk te nemen

dat ze een volwassen man hielp zijn eigen keuzes te maken. Laurel en hij
verschilden inderdaad van elkaar: zij hield vast aan hoop, terwijl hij die
nooit kon ontdekken.

De afgelopen weken waren fantastisch geweest, maar ook niet meer dan
dat, en met de realiteit had het al helemaal niets te maken gehad. Als Laurel
niet zwanger bleek te zijn, ging zij terug naar Illinois en hij naar Rome.

Oké, hij kon haar vragen zijn maîtresse te blijven, maar hij voelde wel
aan dat ze dat zou afwijzen. Misschien was het beter om elkaar een poosje
niet meer te zien.

‘Goed dan,’ zei hij nors. ‘Ze kan komen, en morgen kun jij die
zwangerschapstest doen. En voor ons beider bestwil hoop ik echt dat die
negatief uitvalt.’
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Vanaf het terras voor Lorenzo’s huis zag Laurel haar moeder de trap op
lopen. Elizabeth had erop gestaan dat niemand haar ergens kwam ophalen.

Het duurde even voordat Laurel besefte dat haar moeder nerveus was. Ze
was niet opgemaakt, en haar lippen waren opeengeperst. In plaats van een
van haar perfecte outfits en juwelen droeg ze een eenvoudige zonnejurk en
sandalen.

Laurel begon de trap af te lopen. ‘Hoi, mam.’ Ze gebruikte dat
koosnaampje niet vaak, maar nu kwam het er heel natuurlijk uit.

Glimlachend keek haar moeder naar haar op. ‘Laurel.’ Ze omhelsden
elkaar, en dat zeldzame gebaar kwam voor Laurel als geroepen. De
afgelopen twaalf uur, sinds haar confrontatie met Cristiano, waren een
kwelling geweest. Na hun twistgesprek was hij verdwenen naar de
studeerkamer en de hele nacht weggebleven. Vanochtend had hij zich weer
opgesloten, en dat was maar goed ook in dit geval, vond ze.

En toch knaagde het aan haar. Haar relatie met Cristiano was zo goed als
voorbij, een gedachte die ze niet kon verdragen.

‘Kom, dan breng ik je naar Lorenzo.’ Ze gaf haar moeder een arm.
‘Hoe gaat het met hem? Hij vertelde me over zijn ziekte, en dat…’

Elizabeths stem haperde. ‘…dat hij niet lang meer te leven heeft.’
‘Hij fleurde helemaal op toen je vertelde dat je kwam. Hij heeft je

gemist.’
‘Ik hem ook. Hij was de enige man van wie ik echt heb gehouden. Ik weet

dat ik een puinhoop van mijn leven heb gemaakt, maar Lorenzo…’ Door de
tranen glansden haar ogen. ‘Had ik dat stomme geld nou maar niet
verdonkeremaand.’

‘Toe, niet aan denken nu –’
‘Ik zag het niet als diefstal. Alleen als… zekerheid. Kon ik de tijd maar

terugdraaien.’
Troostend gaf Laurel een klopje op haar arm. ‘Laat me je naar hem toe

brengen.’



Ze nam haar moeder mee naar een kleine zitkamer, waar Lorenzo had
gerust en nu wachtte. Zodra Laurel de deur had geopend, stond hij
langzaam op.

‘Elizabeth.’ Dat ene woord bevatte een wereld van betekenis.
‘Lorenzo.’
Meer hoefde Laurel niet te zien of te horen. Door de manier waarop die

twee naar elkaar keken, besefte ze dat ze hier goed aan had gedaan.
Kon Cristiano dat nu ook maar inzien. Dat hij dat niet wilde, had ze zich

gerealiseerd tijdens die lange, slapeloze uren van de afgelopen nacht. Hij
had zijn keus gemaakt. Om alleen te blijven, om niet lief te hebben. Hoe
wist ze nog niet, maar dat moest ze zien te accepteren.

‘Laurel.’
Ze zag Cristiano in de hal van de villa staan. Hij zag er verfomfaaid, sexy

en heel knap uit in zijn verschoten spijkerbroek en T-shirt. Zijn ogen leken
van zilver in zijn gebruinde gezicht, en er zaten stoppeltjes op de harde lijn
van zijn kaken.

‘Ja?’ bracht ze door de zenuwen met moeite uit. Omdat ze zo naar hem
hunkerde, kon ze zich gewoonweg niet voorstellen dat hij bij haar vandaan
zou gaan.

‘Ik heb dit voor je gekocht.’ Hij hield een klein, wit papieren zakje van
een drogist omhoog.

Ze wist wat erin zat. ‘Wil je dat ik dat nu doe?’
Schijnbaar achteloos haalde hij zijn schouders op. ‘Waarom niet?’
Ze pakte het niet van hem aan, omdat ze het liever niet wilde weten.

‘Twee weken is geen magisch getal,’ zei ze kalm. ‘Sommige vrouwen
krijgen zelfs nog geen positieve uitslag na een langere tijd.’ En er waren
gevoeliger tests, die al na tien dagen een zwangerschap aangaven.

‘Doe nou maar eerst de test, daarna praten we wel over andere
mogelijkheden.’

Omdat ze geen andere keus had, nam ze het zakje aan en ging naar boven,
gevolgd door Cristiano.

‘Ik blijf hier wel wachten,’ zei hij in de slaapkamer. ‘Het neemt toch maar
een paar minuten in beslag.’

Zwijgend knikte ze, waarna ze zich opsloot in de badkamer en een
bevende zucht slaakte. Het moment van de waarheid.



Na de gebruiksaanwijzing gelezen te hebben deed ze wat nodig was. Ze
draaide het apparaatje om, zodat ze er niet naar hoefde te kijken en ging op
de rand van de badkuip zitten wachten. Nog nooit hadden drie minuten zo
lang geduurd.

In de slaapkamer hoorde ze Cristiano ijsberen. Zou een deel van hem, net
als bij haar, hopen dat ze zwanger was? Als ze zijn kind verwachtte, zou hij
met haar trouwen, want hij was een man van eer.

Hoe zou dat leven er dan uitzien? Als hij alleen met haar wilde trouwen
vanwege de baby, kon dat huwelijk weleens uitlopen op een tragedie, want
dan leidde hij een leven waar hij niet voor had gekozen.

Op haar horloge zag ze dat er vier minuten voorbij waren. Heel
voorzichtig, alsof het apparaatje kon bijten, pakte ze het en draaide het om.
Eén enkel roze lijntje: niet zwanger. Ze had het al die tijd wel geweten; haar
cyclus was te regelmatig om te twijfelen.

Nadat ze de test had weggegooid, waste ze haar handen en keek in de
spiegel. Het was goed zo, dacht ze terwijl ze haar handen droogde. Daarna
fatsoeneerde ze haar haar, vastbesloten er kalm en zelfs opgewekt uit te
zien.

Na nog een diepe zucht maakte ze de deur open.
Meteen draaide hij zich naar haar om. ‘En?’
‘Niet zwanger.’ Ze vouwde haar armen over elkaar.
Met een speculatieve blik keek hij een tijdje naar haar. ‘Maar zoals je al

eerder zei, is het mogelijk dat het nog niet zeker is.’
‘Dat klopt, maar ik weet het zelf heel zeker, Cristiano, net als toen je het

voor het eerst over die mogelijkheid had. Ik moet pas over een week
ongesteld worden.’

De uitdrukking op zijn gezicht veranderde heel even. Het ging te snel om
te kunnen zien of het teleurstelling, opluchting of iets heel anders was.

‘Dan nog…’
‘Het heeft geen zin, geloof me. Als ik door een wonder wel zwanger was

geworden, zou ik het je vertellen. Maar ik hoef hier niet te blijven tot het
onomstotelijk vaststaat, verdorie.’ In stilte voegde ze eraan toe: tenzij jij
wilt dat ik blijf… om mezelf. Om ons.

Er volgde een langdurige stilte. En omdat ze het niet kon verdragen dat
hij haar wegstuurde, sprak zij als eerste.



‘Ik moet een ticket boeken en mijn spullen pakken. Het is…’ Ze slikte
moeizaam. ‘Het is leuk geweest, Cristiano.’ Wat kon ze anders zeggen?

Met een ondoorgrondelijk gezicht keek hij even naar haar. ‘Ja,’ zei hij ten
slotte. ‘Leuk was het zeker.’
 
De volgende vierentwintig uur, vanaf het moment dat Laurel hun
slaapkamer uit liep en ze Capri verliet, gingen voor Cristiano in een
sneltreinvaart voorbij.

Toen ze uit de badkamer was gekomen had hij, anders dan gewoonlijk,
niets in haar ogen kunnen lezen. Geen enkele emotie. En dan die
verschrikkelijke woorden… Het is leuk geweest! Na alles wat ze samen
gedeeld hadden!

Maar hoe vaak had hij diezelfde woorden de afgelopen jaren niet zelf
gebruikt? Achteloos en soms over zijn schouder, vlak voordat hij een kamer
uit was gelopen.

En nu dit.
Die avond trof hij haar aan in hun slaapkamer, waar ze een koffer inpakte.

Ze zag er vredig uit, terwijl hij liever had gezien dat ze diepbedroefd was,
of in elk geval een beetje.

‘Ik heb een ticket geboekt,’ vertelde ze hem toonloos.
Hij was tot het uiterste gespannen. ‘O, ja?’ Het klonk bijna verlegen.
‘Morgenochtend vlieg ik van Napels naar Rome. En daarna door naar

Chicago. Dan ben ik morgenavond laat weer thuis.’
Opeens viel hem op hoe weinig ze maar in de kleine koffer stopte.

‘Waarom pak je niet al je kleren in?’ wilde hij weten.
‘Ik heb in Canton Heights geen avondjaponnen nodig, Cristiano,’

antwoordde ze, opkijkend.
Er welde een volslagen onredelijke verontwaardiging in hem op. ‘Ze zijn

van jou. Je moet ze meenemen.’
‘Dan zou ik wel drie koffers nodig hebben. En ik heb geen zin om extra

geld aan bagage te betalen voor kleren die ik toch nooit zal dragen.’
‘Dan zal ik het wel betalen,’ drong hij aan, want, verdraaid nog aan toe,

het waren cadeautjes voor haar geweest!
‘Hoe moet ik toch al die koffers sjouwen?’ vroeg ze enigszins geërgerd.

‘In het treintje naar de veerboot, daarna per bus naar het vliegveld en
vervolgens lopen naar het vliegtuig. Dat red ik niet.’



‘Ik regel wel transport.’ Hij wilde hoe dan ook dat ze al die kleren
meenam. ‘Een auto brengt je vanaf de villa rechtstreeks naar Rome.’

‘Hoe graag je me ook zo snel mogelijk uit je leven wilt hebben, ik hou het
bij het openbaar vervoer,’ verklaarde ze stug.

Zwijgend maar inwendig kokend, staarde hij naar haar. Zo had hij het niet
bedoeld. Maar wat hij dan wel had bedoeld en hoe hij het uit moest leggen,
wist hij ook niet. Dus liep hij even later maar weer de kamer uit.

Die nacht kon hij niet slapen en lag hij aan de voorbije twee weken te
denken. Dit was toch wat hij wilde? Want wat was het alternatief? Haar
baan of zelfs dat geliefde huis wilde ze niet opgeven. En zijn leven was in
Italië.

Hij vertikte het om de studeerkamer uit te komen toen hij haar koffer op
de trap hoorde bonken, bij iedere trede. Oké, hij wist dat hij een lafaard
was, maar een andere optie – haar smeken om te blijven – was absoluut
ondenkbaar. Dus bleef hij waar hij was en hoorde hij even later de voordeur
zachtjes dichtgaan.

En opeens was het akelig stil in het huis.
De daaropvolgende drie dagen begroef hij zich in het werk, sliep en at hij

niet. Op de vierde dag sleepte hij zich ten slotte naar zijn vaders
slaapkamer, waar hij op de drempel bleef staan en tot zijn verbazing
Elizabeth naast Lorenzo zag zitten. Ze lachte om iets wat zijn vader haar
vertelde.

Het was een intiem tafereeltje, waarbij de wederzijdse liefde duidelijk
zichtbaar was. Laurel had gelijk gehad.

‘Cristiano.’ Lorenzo wenkte naar hem met een knokige hand. ‘Kom
binnen.’

‘Ik wil niet storen…’
‘Dat doe je niet,’ zei zijn vader. ‘Maar je ziet er vreselijk uit. Je mist

Laurel.’
Het was een verklaring die hij wenste te negeren. ‘Het gaat goed met je,

zo te zien,’ merkte hij stijfjes op.
‘Ja, ik voel me goed.’ Liefdevol keek Lorenzo naar Elizabeth. ‘Heel goed

zelfs.’
Kijkend naar die twee vroeg hij zich af wie hij was om zijn vader zijn

geluk te ontzeggen. Laurel had hem diezelfde vraag gesteld, en die had hij



weggewuifd. Toch scheen Elizabeth zijn vader echt gelukkig te kunnen
maken.

Kort daarna ging hij weg. Nu Elizabeth voor zijn vader zorgde, hoefde hij
hier niet langer te blijven en kon hij teruggaan naar Rome. Alles voelde
leeg aan.
 
‘Mag ik even met je praten?’

Cristiano draaide zich om bij het horen van Elizabeths gespannen stem.
‘Ja, hoor.’ Hij was net zo gespannen als zij.

‘Ik weet dat je me niet mag, Cristiano. Je vertrouwt me niet en dat heb ik
aan mezelf te wijten.’ Ze trok een grimas. ‘Ik heb veel foute keuzes
gemaakt.’

‘Laurel heeft me iets over je leven verteld,’ voelde hij zich gedwongen te
zeggen.

‘Zij is altijd veel vergevingsgezinder geweest dan ik verdien. Maar ik wil
je verzekeren, Cristiano, dat ik van je vader hou. De enige reden waarom ik
dat geld heb weggenomen was omdat ik wist hoe het is om arm te zijn en ik
dat nooit meer wilde meemaken.’ Ze liet een zwak glimlachje zien. ‘Het
was verkeerd, maar ik zou nooit bij hem weg zijn gegaan.’

Hij geloofde haar, zij het niet van harte. ‘Ik weet dat je van hem hield en
dat nog steeds doet. Anders was je hier nu niet geweest.’ Hij zweeg even.
‘Maar ben je echt van plan om tot het eind te blijven, hoe moeilijk dat ook
zal zijn?’

Met haar opgeheven kin deed ze hem aan Laurel denken. ‘Ja, want zo
werkt liefde. Ik ben hier niet gekomen met het idee dat het eenvoudig zou
worden, weet je. Liefde is niet eenvoudig. Het is hard en pijnlijk, maar het
is het alleszins waard. Daarvan ben ik heilig overtuigd.’ Nu keek ze hem
recht in zijn gezicht aan. ‘Misschien moet jij daar ook eens over nadenken.’
 
Vierentwintig uur later stond Cristiano voor een kleine boerderij van
verweerd wit hout, met uitzicht op glooiende velden en in de verte de vijver
waar Laurel het over had gehad. Dus voor dit huis had ze alles willen
riskeren.

Langzaam liep hij het trapje op, en hij stelde algauw vast dat ze niet thuis
was. Het was zes uur in de avond; het begon al schemerig te worden.



Glurend door de ramen zag hij een eikenhouten vloer, een zelfgemaakte
lappendeken over de rugleuning van een bank en veel foto’s aan de muren.
Het zag er allemaal warm en gezellig uit, als het ultieme toevluchtsoord.
Geen wonder dat Laurel het zo graag wilde houden.

Maar wilde ze hem ook houden? Zijn hele leven was hij emotioneel veilig
geweest, en vandaag ging hij alles op het spel zetten.

Bij het horen van een auto draaide hij zich om. Er stopte een gehavende
pick-uptruck op de oprit, en even later stapte Laurel uit. Het liefst was hij
naar haar toe gerend en had hij haar in zijn armen genomen. Maar hij moest
eerst een paar dingen zeggen.

Ze zag hem nog steeds niet toen ze het trapje op liep en haar sleutel uit
haar tas viste.

Zacht zei hij: ‘Laurel.’
Ze keek op, en prompt werd haar gezicht lijkbleek. Ze begon te wankelen,

waarna Cristiano snel een stap naar voren deed.
‘Laurel.’ Deze keer verborg hij niet hoe hij zich voelde, en dat was te

horen aan de manier waarop hij haar naam uitsprak – Laurel, het mooiste
woord dat er bestond. Aan haar grote ogen zag hij dat ze het begreep – dat
hoopte hij, althans.

‘Cristiano,’ fluisterde ze. ‘Wat doe jij hier?’ Behoedzaam liet ze erop
volgen: ‘Ik weet zeker dat ik niet zwanger ben.’

‘Daar ben ik niet voor gekomen.’
‘Waarom dan wel?’
‘Om je te vertellen dat ik van je hou.’
‘Jij… jij…’ stamelde ze verward.
‘Ik hou van je.’ Hij was altijd bang geweest om dat te zeggen, maar

opeens ging het hem heel makkelijk af. Het was alsof er een zware last van
hem af was gevallen. ‘Ik hou van je,’ zei hij nogmaals. ‘Het was stom van
me dat ik het niet eerder besefte, en nog stommer om het niet te zeggen.
Stom om je weg te laten gaan, terwijl jij het beste in mijn leven bent.’

‘Cristiano…’
Eén tergende seconde lang dacht hij dat ze hem zou laten vallen. Zonder

haar had zijn leven geen betekenis meer. Maar dan had hij het toch gezegd,
omdat hij een man wilde zijn die uitkwam voor zijn gevoelens. Zijn liefde.

‘Misschien kom ik te laat,’ zei hij schor. ‘Heb je je bedacht, of misschien
heb je wel nooit van mij gehouden. Dat neem ik je niet kwalijk, gezien mijn



gedrag. Maar ik zeg het omdat je het verdient om het te weten. Ik was zo
bang voor de liefde, Laurel, voor wat het inhield en voor de pijn die ermee
gepaard kan gaan. Ik liet me beheersen door die angst, maar nu niet meer. Ik
hou van je, Laurel Forrester, en dat zal nooit meer veranderen.’

Tranen schitterden in haar ogen, en ze lachte met trillende lippen. ‘Maar
goed ook.’ Ze stapte in zijn armen. ‘Want ik hou ook van jou, en dat zal ook
altijd zo blijven.’

‘De hemel zij dank.’ Hij genoot van het gevoel van haar in zijn armen.
‘En het is afgelopen met al dat dramatische gedoe, hoor je me? We houden
van elkaar, we gaan trouwen en we brengen geen enkele nacht meer alleen
door.’

‘O, gaan we weer bevelen uitdelen?’ Lachend kuste ze zijn mond.
‘Gelukkig vind ik dat helemaal niet erg.’

Lachend trok hij haar tegen zich aan. ‘Gelukkig,’ beaamde hij zachtjes,
waarna hij haar weer kuste.



Epiloog
 
 
 
Drie maanden later…
 
Laurel gaf een rukje aan haar sluier, terwijl haar moeder haar vochtige ogen
depte en zei: ‘Je bent de mooiste bruid ooit.’

‘Als Cristiano dat ook maar vindt,’ zei Laurel met een onzeker lachje.
‘Natuurlijk. Die man is stapelgek op je.’
‘Zoals Lorenzo op jou.’ Laurel keek in de spiegel naar haar moeder.

Beiden glimlachten bedroefd. De afgelopen drie maanden waren een
mengeling van vreugde en verdriet geweest; Lorenzo en Elizabeth
onafscheidelijk. Maar ze wisten beiden dat hun dagen samen geteld waren.
Dus hadden ze besloten van elkaar te genieten zolang het nog kon.

Elizabeth was bij Lorenzo op Capri gebleven, en Laurel in Canton
Heights om haar opzegtermijn uit te dienen voordat ze was teruggegaan
naar Rome, om bij Cristiano te zijn. Ze had hem verteld dat ze wilde blijven
werken, en daar was hij mee akkoord gegaan. Inmiddels zat ze al in diverse
commissies, waaronder een die werd geleid door Michel Durand om mede
het beleid te bepalen ten aanzien van de palliatieve zorg. Na tien- en
twaalfurige werkdagen in een ziekenhuis was dit werk heel verkwikkend.

Maar het liefst was ze bij Cristiano. Zijn twijfels en angsten waren
weggevallen en vervangen door liefde en plezier.

Er werd op de deur geklopt van Laurels slaapkamer in Lorenzo’s villa,
waar de bruiloft zou plaatsvinden. ‘Ben je klaar?’ informeerde Ana, de
weddingplanner. ‘Iedereen zit te wachten.’

Het werd een besloten bruiloft met een handjevol vrienden uit Rome en
Capri, in de tuin van de villa, met uitzicht op zee. Laurel had geen
ceremonie met veel pracht en praal gewild. Na nog een laatste blik in de
spiegel draaide ze zich om naar de deur.

Voor ze naar buiten gingen, gaf Elizabeth haar dochter nog snel even een
bemoedigend kneepje in haar hand.

Laurel had gekozen voor een eenvoudige jurk, met broderie anglaise op
het bovenlijfje en een wijde rok. Een bloemenkrans hield de sluier op zijn



plaats, en ze had een boeket viooltjes in haar hand.
De tuin baadde in het zonlicht, en drie violisten speelden zachte muziek

toen Laurel naderde. De gasten draaiden zich naar haar om, wat ze amper
opmerkte; ze had enkel oog voor Cristiano, die in een prieel stond, bekleed
met slingers van witte rozen. Hij zag er woest aantrekkelijk uit in een
donkerblauw pak, maar het was vooral de uitdrukking op zijn gezicht die
haar de adem benam. Pure, stralende liefde, precies wat zij ook voelde.

De muziek zwol aan, en met een glimlach die haar ogen deed stralen van
geluk en liefde liep Laurel haar bruidegom tegemoet.



Ook van deze auteur
 
 
 
Bitterzoete vergelding (Bouquet 3507)
Dromen in Griekenland (Bouquet 3520)
Een zaak van hartstocht (Bouquet 3557)
Een zaak van vertrouwen (Bouquet 3566)
Een zaak van liefde (Bouquet 3575)
Sluimerende begeerte (Bouquet 3619)
Uitverkoren door de prins (Bouquet 3627)
Een kus voor kerst (Bouquet 3682)
Liefde in de hoofdrol (Bouquet 3683)
Ontvoerd in de woestijn (Bouquet 3706)
Ontboden door de sjeik (Bouquet 3714)
Huwelijk op zijn Grieks (Bouquet 3743)
Zwanger van de Griek (Bouquet 3753)
Geluk onder de kerstboom (Bouquet 3797)
Schuchtere kussen (Bouquet 3819)
Onverwacht verloofd (Bouquet 3836)
Lied van de passie (Bouquet 3851)
Bemind door de vijand (Bouquet 3871)
Overmand door passie (Bouquet 3901)
Zinderende woestijnnacht (Bouquet 3925)
In de armen van de sultan (Bouquet 3933)
De eis van de Italiaan (Bouquet 3954)
Onschuldige minnares (Bouquet 3965)
 
 
 

 Volg Harlequin op Facebook
 

www.facebook.com/harlequin.boeken

http://www.facebook.com/harlequin.boeken


Verkrijgbaar in Bouquet
 
 
 
3981 Passievolle prins van Lynne Graham
(Kus uit miljarden)
Prins Vitale Castiglione geeft de mooie Jazz Dickens bijles hofetiquette.
Met onverwachte gevolgen!
 
3982 Knap, donker en gevaarlijk van Caitlin Crews
Eleanors nieuwe baan als nanny is goedbetaald. Maar ze moet wel werken
voor Hugo, de hertog van Grovesmoor, de beruchtste playboy van
Engeland!
 
3983 Trouw aan de Griek van Julia James
Als tycoon Anatole Kyrgiakis ontdekt dat Tia, zijn voormalige minnares,
een zoon heeft, eist hij dat ze onmiddellijk met hem trouwt. Maar ze
weigert!
 
3984 Tegen de regels van Clare Connelly
Zijn huwelijk met Emmeline Bovington moet strikt zakelijk zijn. Al na de
kus voor het altaar voelt Pietro Morelli echter een hevig verlangen in zich
oplaaien!
 
3985 Een nacht vol verlangen van Angela Bissell
(Spaanse veroveraars)
Om het familiebedrijf te redden, moet Emily een deal sluiten met de
meedogenloze Ramon de la Vega!
 
3986 Riskant voorstel van Kate Hewitt
Cristiano Ferrero veracht Laurel. Tegelijkertijd wil hij niets liever dan haar
verleiden en één nacht samen met haar doorbrengen!
 
3987 Begeerd door de koning van Kelly Hunter
(Koninklijke bruiloften)



Koning Theo van Liesendaach doet prinses Moriana van Arun een aanzoek
via brief. Tot zijn woede komt er geen enkele reactie!
 
3988 Onweerstaanbaar vuur van Chantelle Shaw
Orla kan maar het beste ver uit de buurt blijven van haar arrogante nieuwe
baas, miljardair Torre Romano. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig!
 
 
Bouquet Extra 477
Hart onder vuur van Charlotte Lamb
(Dagblad De Sentinel)
Het krantenimperium van de oude Sir George Tyrell verkeert in zwaar weer,
en voor zijn efficiënte PA, Hazel Forbes, vormen de onvoorspelbare
ontwikkelingen op het werk een bron van ergernis. Ze houdt zich voor dat
ze dáárom zo fel reageert op Peter van Leyden, een van de zakenmannen
die het bedrijf willen overnemen. Oké, en misschien ook omdat hij
onuitstaanbaar knap is...
 
Strijd om de macht van Charlotte Lamb
(Dagblad De Sentinel)
Journaliste Roz Amery vindt Daniel Bruneille de irritantste man die ze ooit
heeft ontmoet. Hij is koppig en arrogant, en alsof dat nog niet erg genoeg is,
is hij bovendien haar baas. Waarom ze zich dan toch zo tot hem
aangetrokken voelt, is haar een raadsel. Ook al omdat hij niets liever lijkt te
doen dan tegen haar uitvaren. Behalve dan die ene keer...
 
 
Bouquet Extra 478
Amore in Rome van Lucy Gordon
Jackie is gek op alles wat Italiaans is. Toch is het is nog maar de vraag of ze
haar avondcursus Italiaans ooit in praktijk zal kunnen brengen - zo goed
betaalt haar baantje in een groentezaak niet! Net als haar chagrijnige baas
haar weer eens uitfoetert, verschijnt er een knappe donkere vreemdeling in
de winkel. Ze valt zowat om van verbazing als die haar een prestigieuze
baan aanbiedt in zijn warenhuis in Rome. Wat zou daar nou achter steken?
 



Tijd voor een flirt van Nina Singh
Geen wonder dat Cabe Jordan de lieveling is van de media. De
adembenemend knappe miljardair wordt elke maand weer met een andere
beauty gespot. Niet dat Jenna dat iets uitmaakt, al was ze dan als tiener
hopeloos verliefd op hem. Hij is haar baas; zij wil gewoon haar werk doen,
punt uit! Maar dan nodigt hij haar uit voor een zakenreis naar het Caribisch
gebied...
 
 
Bouquet Extra 479
Iemand om van te houden van Natasha Oakley
Als tiener was Kate smoorverliefd op de knappe maar onbereikbare Gideon
Manser, en toen hij trouwde, was ze ontroostbaar. Wanneer ze elkaar jaren
later weer tegenkomen, is er veel veranderd. Kate gaat gebukt onder een
probleem dat ze angstvallig geheimhoudt, Gideon moet zijn twee dochters
alleen opvoeden. Het enige wat hetzelfde is gebleven, is de enorme
aantrekkingskracht tussen hen...
 
Vergissen is menselijk van Teresa Hill
Wat een buitenkans, denkt alleenstaand moeder Amy als ze de catering mag
verzorgen van een chique bruiloft. Helaas begaat ze de fout poedersuiker
over de bruidegom heen te gooien. En dan gebeurt het, tijdens het
afkloppen van zijn pak: ze voelt zich onweerstaanbaar tot hem
aangetrokken. Oei, dat kan natuurlijk helemaal niet! Wat ze niet weet, is dat
hij het hele huwelijk ziet als een soort zakelijke transactie en steeds meer
twijfels krijgt...
 
 
Bouquet Favorieten 582
Liefde onder voorwaarde van Helen Brooks
Melody is beter af zonder Zeke...
Dus wanneer ze zich genoodzaakt ziet hem op te zoeken, neemt ze zich
voor vooral afstand te bewaren. De nog altijd aantrekkelijke Zeke trekt zich
daar echter niets van aan en eist dat ze opnieuw zijn minnares wordt!
 
Arrogant maar onweerstaanbaar van Lindsay Armstrong



De steenrijke Tom huurt haar in voor de bruiloft van zijn zus...
Weddingplanner Chas is dolblij, tot ze tijdens een stroomstoring per
ongeluk bij hem in bed belandt en hij haar ervan beschuldigt heel andere
diensten aan te bieden. Woedend besluit ze de arrogante miljonair zoveel
mogelijk te ontlopen. Al kan ze de herinnering niet zo gemakkelijk
uitwissen...
 
Gedwongen verloving van Sandra Marton
Een huwelijk met prins Nicolo?
Aimee staat perplex als haar grootvader dit van haar blijkt te verwachten,
om het familiebedrijf te kunnen behouden. Zij wíl helemaal niet trouwen.
Maar bovenal wil ze niet dat Nicolo ontdekt dat hun ene nacht samen niet
zonder consequenties is gebleven...
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