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Korte inhoud

Bouquet

In de Bouquet-reeks vind je de liefdesverhalen waar Harle-
quin beroemd mee is geworden. Bouquet neemt je mee naar 
een wereld vol romantiek, hartstocht en verleiding…

SPAANSE VERLOKKING
Trish Morey

Het is een krankzinnig plan, maar voor de gemoedsrust van 
haar geliefde grootvader zal Simone het doen: Alesander 
Esquivel ten huwelijk vragen. Natuurlijk is het geen echt 
aanzoek, maar een zakelijk voorstel – dat hij onmogelijk 
zal kunnen afslaan. Dat ze weinig meer van Alesander weet 
dan dat hij Spaans is en de aartsrivaal van haar familie, zou 
dus geen probleem hoeven zijn, toch?

Hoewel Alesander het wel gewend is dat vrouwen iets van 
hem willen, wordt hij overrompeld door Simones voorstel. 
Ze wil met hem trouwen én hem het deel van de wijngaard 
geven waar hij al zo lang op aast? Voor dat stuk grond is hij 
graag bereid haar verloofde te spelen – en nog met overtui-
ging ook!
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Hoofdstuk 1

Felipe zou doodgaan. Hij had nog maar een halfjaar te 
leven, een jaar hooguit.
 Dood!
 Simone veegde een traan van haar wang. Struikelend 
zocht ze haar weg tussen de rijen wijnranken op de hel-
ling.
 Haar grootvader zou het belachelijk vinden dat ze om 
hem huilde als hij haar nu zou zien. ‘Ik ben oud,’ had hij 
gezegd nadat hij haar had verteld hoe het ervoor stond 
met zijn gezondheid. ‘Mijn tijd is gekomen. Er zijn na-
tuurlijk een paar dingen die ik betreur…’ Toen was zijn 
blik wazig geworden en had ze in de waterige diepten 
van zijn ogen gezien hoezeer hij leed.
 Het verdriet om het verlies van zijn vijftigjarige vrouw, 
die de strijd tegen kanker had verloren. De wanhoop nog 
geen drie maanden eerder, toen zijn dochter en haar man 
– de ouders van Simone – waren omgekomen bij een ple-
ziervlucht tijdens hun vakantie, zo kort na hun verzoe-
ning met Felipe.
 Vervolgens de schaamte over het feit dat hij zich in zijn 
verdriet had overgeleverd aan drinken en gokken. Hij 
had al driekwart van zijn landgoed verloren voordat hij 
door een vriend was ontdekt en letterlijk van de gokta-
fel was weggesleurd – net voordat hij ook nog zijn huis 
kwijt zou zijn geraakt.
 Zijn ziekte zou hem fataal worden – de kanker tastte 
zijn botten aan – maar hij leed vooral onder het idee dat 
hij niets meer had om voor te leven. En niets wat zijn 
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naasten zeiden of deden kon daar verandering in bren-
gen. Niet nu hij steeds wanneer hij naar buiten keek, de 
wijngaard zag die niet meer van hem was. Op die manier 
werd hij voortdurend herinnerd aan alles wat hij had 
verloren.
 Simone bleef aan de rand van het landgoed staan, daar 
waar een onlangs geplaatst hek de nieuwe grens mar-
keerde tussen het resterende eigendom van haar groot-
vader en dat van het landgoed Esquivel van de buren. 
Hier, vanaf de strook land tussen wijnranken die hoog 
boven haar hoofd langs latwerk werden geleid, kon ze de 
spectaculaire kustlijn van noordelijk Spanje zien. Onder 
haar lag het stadje Getaria, achter een rotsige kaap die 
uitstak in de Golf van Biskaje. Daarachter deinde de zee 
in schitterende blauwtinten die er onder invloed van de 
wind en de zon steeds anders uitzagen. Dit uitzicht was 
zo anders dan thuis in Australië dat ze het elke keer weer 
adembenemend vond.
 Ze snoof de zilte lucht op, genietend van de terrassen 
met de rijen wijnstokken en het oude stadje daarachter. 
Het leek te mooi om waar te zijn. Als ze eenmaal terug 
was in Melbourne, zou ze weer in zo’n goedkope studen-
tenflat ergens aan de rand van de stad wonen. Maar Mel-
bourne en haar opgeschorte universitaire studie moesten 
nog even wachten. Toen ze hierheen was gekomen in een 
vakantie tussen twee semesters, had ze verwacht slechts 
een paar weken te blijven. Toen was Felipe echter ziek 
geworden en had ze beloofd te blijven tot hij voldoen-
de hersteld was. Nu duidelijk was geworden dat hij niet 
meer zou herstellen, kon ze hem onmogelijk in de steek 
laten.
 Hij ging dood!
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 Waren er nog niet genoeg doden te betreuren zonder 
dat Felipe ook moest gaan? Ze leerde hem nog maar net 
wat beter kennen. Door de langdurige breuk tussen haar 
opa en moeder had Simone hem niet meer gezien sinds ze 
klein was. Felipe en zijn vrouw woonden hier in Spanje, 
en zijn eigenzinnige dochter met haar ongewenste min-
naar en hun dochtertje woonden in vrijwillige balling-
schap in Australië.
 Na al die verspilde jaren waren ze eindelijk herenigd, 
en nu hadden ze nog maar een paar maanden te gaan.
 Hoe kon ze die laatste paar maanden voor Felipe zo 
aangenaam mogelijk maken? Hoe kon ze zijn verdriet 
om alles wat hij kwijt was, verlichten? Op zoek naar ant-
woorden schudde ze haar hoofd. Met haar blik op de 
wijngaard die ooit van hem was, drong het enorme ver-
lies pas echt tot haar door. Zijn schuldgevoel, de schan-
de… Ze wilde dat ze hem kon helpen.
 Zijn vrouw, dochter en schoonzoon kon ze echter niet 
terugbrengen. Geld om zijn landgoed terug te kopen, 
had ze niet. Trouwens, de Esquivels zouden het nooit aan 
haar verkopen, gezien de langdurige rivaliteit tussen de 
twee buren.
 Dus stond er nog maar een bespottelijke optie open. 
Dat zou natuurlijk nooit werken.
 Maar was ze dwaas genoeg om het te proberen?

‘Je hebt haar ontslagen?’ Alesander Manuel Esquivel 
vergat dat hij op het punt had gestaan koffie in te schen-
ken. Kwaad en ongelovig keek hij zijn moeder aan, die 
voor hem stond met deemoedig gevouwen handen, maar 
verder onaangedaan onder zijn uitbarsting – typisch zijn 
superieure moeder. Dat maakte hem nog kwader. ‘Waar 
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haal je verdorie het recht vandaan Bianca te ontslaan?’
 ‘Je was de hele maand weg,’ antwoordde Isobel Esqui-
vel koeltjes. ‘Terwijl je al voor je vertrek wist dat ze een 
huishoudster van niks is. Dit appartement was een zwij-
nenstal. Dus heb ik van jouw afwezigheid gebruikge-
maakt om haar te ontslaan en een professionele schoon-
maakster aan te nemen. Kijk eens om je heen,’ zei ze met 
een gebaar van haar met diamanten beringde vingers 
naar de smetteloze kamer. ‘Ik snap niet waarom je nu zo 
geïrriteerd bent.’
 Geïrriteerd? Dat was een understatement. Na zijn vijf-
tien uur durende vlucht uit Californië had hij zich ver-
heugd op een warme douche, gevolgd door een gewillige 
vrouw tussen de lakens. Hij onderdrukte een grom. Ge-
durende de tijd dat ze voor hem werkte, was Bianca bij-
zonder gewillig gebleken.
 Dat zijn moeder hem had opgewacht in plaats van 
 Bianca, had geen deel uitgemaakt van zijn planning. Om 
zijn moeder op zijn beurt te ergeren, plooide hij zijn lip-
pen tot een lachje en zei: ‘Je weet heel goed, madre queri-
da, dat ik Bianca niet heb aangenomen om haar schoon-
maakkwaliteiten.’
 Zijn moeder slaakte een zucht van afkeer. Ze wendde 
zich van hem af naar het grote raam met uitzicht op de 
Bahia de la Concha, de magnifieke baai waar San Se-
bastian beroemd door was. ‘Je hoeft niet zo bot te zijn, 
Alesander,’ zei ze met haar rug naar haar zoon toe. ‘Het 
probleem is dat je door haar aanwezigheid niet je best 
deed om een echtgenote te zoeken.’
 ‘O, sorry, ik dacht dat dat jouw taak was.’
 Met een ruk keek ze om, en haar koele façade brokkelde 
af. ‘Dit is geen grap, Alesander! Het wordt tijd je verant-
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woordelijkheden onder ogen te zien. De naam  Esquivel 
gaat eeuwen terug. Wil je onze naam laten uitsterven om-
dat je het te druk hebt met je nieuwste puta-del-dia?’
 ‘Ik ben nu tweeëndertig, madre. Ik neem aan dat ik 
nog wel een aantal jaren potent zal zijn.’
 ‘Misschien, maar verwacht niet dat Ezmerelda de la 
Silva eeuwig op je blijft wachten.’
 ‘Dat verwacht niemand. Dat zou onredelijk zijn.’
 ‘Inderdaad,’ zei zijn moeder langzaam. Ze kneep haar 
ogen tot spleetjes, maar het lukte haar niet de hoopvol-
le glans erin te verbergen. ‘Heb je je verstand terugge-
vonden, terwijl je weg was? Wil je je eindelijk settelen?’ 
Ze lachte klaterend, maar het klonk akelig onecht. ‘O, 
Alesander, had dat dan meteen gezegd!’
 Onwillekeurig moest hij glimlachen om zijn moeders 
zinloze hoop. ‘Wat ik bedoelde, is dat het geen zin heeft 
dat Ezmerelda nog langer wacht, want ik ben niet van 
plan ooit met haar te trouwen.’
 Zijn moeders uitdrukking werd strak en hard. Met 
haar armen over elkaar wendde ze zich doelbewust weer 
naar het raam. ‘Je weet dat onze families een stilzwijgen-
de overeenkomst hebben sinds jullie nog kinderen wa-
ren. Ezmerelda is de voor de hand liggende keus.’
 ‘Voor jou misschien, maar niet voor mij.’ Zeker, Ez-
merelda de la Silva was een schoonheid, en in een grijs 
verleden was hij ook wel door haar in verleiding ge-
bracht, maar hij was al snel tot de ontdekking gekomen 
dat ze geen enkele warmte bezat, geen vuur. Er was niets 
achter die gepolijste façade, alleen een kille slang met het 
vaste voornemen een goed huwelijk te sluiten.
 Niet bepaald zijn droomvrouw. Hij ging voor passie, 
hoe dan ook.
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 ‘Hoe moet het dan met mijn kleinkinderen?’ vroeg 
Isobel. Haar stem klonk smekend nu ze het over een an-
dere boeg gooide. Met de vlakke hand op haar hart zei 
ze: ‘Als je niet wilt trouwen om onze familienaam, doe 
het dan voor mij. Wanneer zorg je voor kleinkinderen?’
 Alesander lachte nu ronduit. ‘Je overspeelt je hand, 
madre. Ik meen me te herinneren dat je niets om kleine 
kinderen geeft.’
 De oudere vrouw snoof. ‘Je hebt anders de best moge-
lijke opvoeding genoten,’ zei ze zonder een spoortje be-
rouw. ‘Je hebt geleerd sterk en onafhankelijk te zijn.’
 ‘Dan is het dus geen wonder dat ik zelf mijn besluiten 
neem.’
 Opeens zag zijn moeder er zo gespannen uit dat ze elk 
moment leek te kunnen knappen. ‘Zo kan het niet langer. 
Volgende week viert Markel de la Silva zijn zestigste ver-
jaardag. Ezmerelda’s moeder en ik hadden gehoopt dat 
jij bij die gelegenheid Ezmerelda zou vergezellen. Mis-
schien kun je dat opbrengen, uit respect voor de vriend-
schapsband tussen onze families?’
 En waar zou dat toe leiden? Tot de ongewenste aan-
kondiging van hun verloving bij wijze van bizar verjaar-
dagscadeau? Het zou net iets voor zijn moeder zijn hem 
ter plekke voor het blok te zetten. ‘Helaas heb ik al iets 
anders die avond.’
 ‘Maar je moet erheen! Het zou een grove belediging 
zijn als je niet ging.’
 Hij was het beu zijn moeder te provoceren. Natuurlijk 
zou hij gaan. Markel de la Silva was een goed mens. Het 
was niet zijn schuld dat zijn dochter naar haar hebzuch-
tige moeder aardde. ‘Ach, ik ga wel. Maar je moet besef-
fen dat ik in geen geval met Ezmerelda trouw.’
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 ‘Dat zeg je nu wel, maar je weet best dat er verder geen 
geschikte kandidaten zijn. Vroeg of laat zul je je toch 
moeten wijden aan je plicht als enige erfgenaam van ons 
landgoed,’ zei zijn moeder. ‘Wanneer zul je dat eens in-
zien?’
 ‘Daarop kan ik je niet het antwoord geven dat je 
wenst, madre. Maar als ik ga trouwen, ben je de eerste 
die het hoort.’
 Daarop vertrok zijn moeder, een en al verontwaardi-
ging in een wolk van parfum. Haar geur bleef nog lange 
tijd samen met zijn ergernis in de lucht hangen. Hij staar-
de uit hetzelfde raam als waaruit Isobel even daarvoor 
zonder iets te zien naar buiten had staan kijken, maar hij 
zag het uitzicht wel degelijk. Tussen de bergen Igueldo en 
Urgull, vanwaar het enorme Christusbeeld zegenend op 
de stad neerkeek, lag het beboste Isla de Santa Clara als 
een schitterende achtergrond voor het mooiste stedelijke 
strand van Europa.
 Dit appartement had hij een paar jaar geleden onge-
zien gekocht na de zoveelste aanvaring met zijn moe-
der. Het enige wat hij destijds had gewenst, was een toe-
vluchtsoord, weg van het familielandgoed in Getaria dat 
op twintig minuten rijden lag.
 Het was veel meer geworden dan dat. Het was zijn 
thuis, met het beste uitzicht van de stad. Vandaag was 
het niet zo druk op het witte strand aan de baai – minder 
druk althans dan toen hij een maand eerder, midden in de 
zomer, was vertrokken. De meeste toeristen gingen in het 
mildere weer van september liever rond de Concha wan-
delen.
 Zijn blik bleef op het strand rusten, en meteen keerde 
het dringende gevoel in zijn onderlichaam terug. Bianca 
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lag vaak hele dagen op het strand aan haar bronzen teint 
te werken. Met een fantastisch effect, moest hij zeggen, 
ook al zag zijn moeder de voordelen van een gebronsde 
huid boven een schone vloer kennelijk niet in.
 Misschien was Bianca nu ook wel op het strand. Hij 
pakte zijn mobiele telefoon. Isobel moest haar goed be-
taald hebben om het nieuws van haar ontslag voor hem 
verborgen te houden. Maar misschien was ze nog in de 
buurt. Als hij haar belde, zou ze misschien…
 Hij aarzelde bij haar naam in zijn lijst met contact-
personen, om vervolgens zijn mobieltje weer in zijn zak 
te stoppen. Waar was hij mee bezig? Dat ze in zijn ap-
partement op hem wachtte, was iets heel anders dan dat 
hij naar haar op zoek ging. Daardoor zou ze alleen maar 
verkeerde ideeën krijgen. Per slot van rekening was ze 
toch bijna over de datum.
 Dat had ze zelf ook wel geweten, want toen hij haar 
had aangenomen, had hij meteen vermeld dat ze binnen 
drie maanden een andere betrekking moest zoeken. Dat 
was waarschijnlijk ook de reden dat ze nu met stille trom 
was vertrokken.
 Met een zucht van ongenoegen trok hij aan zijn das. 
Niet alleen moest hij een nieuwe inwonende huishoud-
ster zien te vinden, maar bovenal moest hij het deze 
avond doen met een koude douche.
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Hoofdstuk 2

Het was niet zomaar bespottelijk. Het was ronduit idi-
oot.
 Simone stond met haar rug naar de baai te kijken naar 
het gebouw waar Alesander Esquivel woonde. Ondanks 
het warme herfstzonnetje liepen de koude rillingen over 
haar rug.
 Zijn appartement moest op de bovenste etage zijn. 
Een penthouse, natuurlijk. Zo ver boven haar dat ze zich 
afvroeg of hij haar binnen zou laten, laat staan serieus 
over haar voorstel na te denken.
 Waarom zou hij ook? Dit was het bizarste idee dat ze 
ooit gehad had. Hij zou haar zo hard uitlachen dat ze San 
Sebastian uit geblazen werd, of misschien wel heel Span-
je.
 Bijna wilde ze vluchten, over de Playa de la Concha, 
naar het busstation, terug naar de veilige haven van haar 
opa’s huis in Getaria. Bijna…
 Ze had geen keus. Zich hard laten uitlachen was altijd 
nog beter dan niets doen, terwijl het leven met de dag 
verder uit haar opa weggleed.
 Nee, niets doen was geen optie. Ze moest het probe-
ren.
 Ze haalde diep adem. Het lichte briesje vanaf zee 
speelde met de laagjes van haar favoriete rok. Om haar 
heen hingen de geuren van knoflook, tomaten en gefri-
tuurde vis, afkomstig uit het restaurant even verderop. 
Haar maag rammelde uit protest. Ze kon hier niet eeu-
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wig staan aarzelen voordat ze de drukke weg overstak. 
Over een poosje zou ze terug moeten gaan naar het een-
voudige huis van haar opa om hun avondeten te berei-
den. Ze had hem verteld dat ze inkopen ging doen voor 
de paella die ze wilde maken, en hij zou zich zeker afvra-
gen waar ze bleef.
 Op de een of andere manier wist ze toch aan de andere 
kant van de straat te komen. Hoe dichter ze bij het ge-
bouw kwam, hoe groter en imposanter het eruitzag, en 
hoe belachelijker haar plan leek.
 Ze leek wel gek. Dit zou nooit lukken.

Alesander kwam net onder de douche vandaan toen de 
bel ging. Mopperend sloeg hij een handdoek om zijn 
heupen, zich afvragend wat zijn moeder nu weer verge-
ten kon zijn. Al kondigde Isobel haar komst nooit aan, 
niet sinds hij haar eenmaal zijn sleutel had uitgeleend en 
zij die telkens ‘vergat’ terug te geven.
 Hij koos ervoor de bel te negeren en pakte nog een 
handdoek om zijn haar af te drogen. Zakenrelaties hoef-
den hier niet te komen, want zijn zaken deed hij op zijn 
kantoor in de stad of op het landgoed Esquivel. Men-
sen kwamen hier alleen op uitnodiging. Toen ging de bel 
weer, ditmaal langer en dwingender.
 Verbaasd hield hij op zijn haar af te drogen. Had Bi-
anca misschien op zijn terugkeer gewacht, op veilige af-
stand van zijn moeder? Ze wist tenslotte wanneer hij 
thuis zou komen.
 Waarom zou hij in dat geval niet genieten van een laat-
ste nachtje met haar? Daarna was het nog vroeg genoeg 
om haar mee te delen dat hij niet langer van haar dien-
sten gebruik zou maken.
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 ‘Bianca, hola,’ zei hij in de intercom. Onder de hand-
doek maakte een bepaald lichaamsdeel zijn belangstel-
ling kenbaar voor een ontmoeting met Bianca. Ze zou-
den in ieder geval geen tijd verloren hoeven laten gaan 
met zich uitkleden. Alsof het zo moest zijn.
 Zijn begroeting werd beantwoord met een kort stil-
zwijgen. Daarna zei iemand in weifelend Spaans: ‘Ik ben 
Bianca niet. Ik ben Simone Hamilton, de kleindochter 
van Felipe Otxoa.’ Haar hese stem struikelde over de 
woorden.
 Verward probeerde hij deze mededeling te verwerken. 
Had hij eigenlijk wel geweten dat Felipe een kleindoch-
ter had? Hij wreef over zijn voorhoofd. Ja, hij herinnerde 
zich iets. Felipe had een dochter die met een Australiër ge-
trouwd was. Het stel was een paar maanden eerder ver-
ongelukt. Was dit hun dochter? Dan begreep hij waarom 
ze zijn taal verkrachtte. ‘Wat kan ik voor je doen?’ vroeg 
hij in het Engels.
 ‘Alstublieft, Señor Esquivel,’ zei ze, hoorbaar opge-
lucht dat ze Engels kon spreken. ‘Ik moet u spreken. Het 
gaat over Felipe.’
 ‘Wat is er met Felipe?’
 ‘Mag ik boven komen?’
 ‘Zeg eerst maar eens waar het om gaat. Wat is er zo be-
langrijk dat je naar mijn appartement komt?’
 ‘Felipe, hij… hij gaat dood.’
 Hij knipperde met zijn ogen. Natuurlijk had hij wel 
vernomen dat de oude man problemen had met zijn ge-
zondheid, maar ja, hij was ook al op leeftijd. Het nieuws 
liet Alesander niet helemaal onbewogen, maar hij zag 
vooral niet in wat hij ermee te maken had. ‘Het spijt me 
dat te horen, maar wat verwacht je van mij?’
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 Hij hoorde geluiden om haar heen, van een gezin dat 
net terugkwam van het strand. De moeder gaf de kinde-
ren een standje omdat ze een spoor van zand achterlie-
ten. De vader had zo te horen alweer genoeg van zijn zo-
genaamde vrije dag, hij verlangde vast naar kantoor. Si-
mones woorden gingen verloren in het rumoer. Ze slaak-
te een zucht en herhaalde op zijn verzoek luider: ‘Mag 
ik alstublieft boven komen? Het is niet iets om op deze 
manier te bespreken.’
 ‘Ik zie niet in wat ik voor je kan doen.’
 ‘Alstublieft… Het duurt maar even, maar het is echt 
belangrijk.’
 Voor haar misschien. Wat hem betrof was Felipe al-
tijd een ruzie zoekende oude man geweest. Hij had niets 
gedaan om een brug te slaan tussen de twee families die 
om vage redenen uit het verleden met elkaar in onmin 
leefden. Maar ja, dat gold ook voor zijn eigen vader. Het 
was jammer dat de beste man de dag niet meer had mee-
gemaakt waarop een dolgelukkige gokker bij Alesander 
had aangeklopt met de vraag of hij de wijngaarden wilde 
kopen die hij van Felipe had gewonnen. Zijn vader had 
namelijk jarenlang geprobeerd de oude man uit te ko-
pen.
 Alesander haalde zijn vingers door zijn haren. De 
wijngaarden! Daarom was die kleindochter waarschijn-
lijk hier. Had Felipe dit aarzelende kleine muisje gestuurd 
om om de teruggave van het land te smeken?
 Misschien moest hij haar maar lang genoeg binnen 
 laten om haar nul op het rekest te geven. Haar grootva-
der gunde hem de landerijen tenslotte ook niet. Hij keek 
naar beneden, naar zijn handdoek. Dit was eigenlijk 
geen geschikt moment. ‘Ik ben momenteel niet gekleed 
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om bezoek te ontvangen. Kom maar langs op mijn kan-
toor.’
 ‘Mijn opa gaat dood, Señor Esquivel,’ zei ze voordat 
hij de verbinding kon verbreken. ‘Dacht u nou echt dat 
ik let op wat u aanhebt?’ Het aarzelende kleine muisje 
met de hese stem klonk nu alsof ze toch een ruggengraat 
had, en opeens was zijn interesse gewekt. Waarom zou 
hij zich ook niet een minuut of vijf met de kleindochter 
van zijn buurman vermaken? Het kostte hem niets, en zo 
zou hij in ieder geval kunnen zien of de rest van haar bij 
die sexy, hese stem paste.
 ‘In dat geval…’ zei hij met een glimlach, terwijl hij de 
lift naar beneden stuurde. ‘Kom dan maar binnen.’

Simones hart maakte een sprongetje toen de liftdeur open-
ging en toegang gaf tot een smalle entree naar de bovenste 
etage. Het duizelde haar dat ze al zo ver gekomen was… 
en ze werd duizelig van Alesanders stem. Het was een die-
pe stem met een zwaar Spaans accent. Zoals die stem door 
de telefoonlijn kroop, rechtstreeks naar haar hart…
 Ondanks die sterke afleiding slaagde ze erin haar ze-
nuwen in bedwang te houden. Ze moest een gesprek 
gaan voeren met de enige man die haar kon helpen.
 Alesander Esquivel, de knappe erfgenaam van het fa-
miliefortuin. Dat had ze over hem gelezen. Hoe hij eruit-
zag en hoe rijk hij precies was, deed er niet toe. Het ging 
erom dat hij nog vrijgezel was.
 Tweeëndertig jaar, geen echtgenote, geen verloofde… 
en hij had ermee ingestemd haar te ontvangen. Ze adem-
de diep in. Nu moest ze er alleen nog voor zorgen dat hij 
lang genoeg naar haar luisterde om haar idee in overwe-
ging te nemen.
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 ‘Makkie,’ fluisterde ze tegen zichzelf – een pure ontken-
ning van haar klamme handen die ze aan haar rok afveegde. 
En toen kon ze niet anders dan op de bel van het apparte-
ment te drukken en een glimlach tevoorschijn te toveren.
 Een glimlach die abrupt verdween toen de deur open-
ging. Ze zag twee witte handdoeken, een om zijn nek, 
flink afstekend tegen zijn zwarte haar en gouden huid, en 
de andere laag om zijn heupen.
 Vervaarlijk laag!
 Ze slikte.
 Overwoog te vertrekken.
 Overwoog te blijven.
 Overwoog of er nog iets onder die handdoek zat en ze 
vervloekte zichzelf daarom.
 ‘Simone Hamilton, neem ik aan?’ zei hij. Zijn verruk-
kelijke Spaanse accent transformeerde haar naam in een 
streling.
 Ze knipperde met haar ogen en dwong haar blik om-
hoog, voorbij dat wasbordje, hoe moeilijk dat ook was. 
‘Aangenaam kennis te maken, Señor Esquivel.’
 ‘Zeg maar Alesander.’ De mondhoeken van zijn brede 
mond gingen omhoog, zijn ogen twinkelden en daarbij 
leek de volle kracht van dat accent dat door de telefoon 
al zo verleidelijk was geweest, de huid onder haar kle-
ding te strelen. Ze huiverde toen ze haar borsten voel-
de verstrakken. Voor het eerst sinds lange tijd draaiden 
haar gedachten uitsluitend om seks. Opeens zag ze beel-
den voor zich van verstrengelde ledematen, een bed vol 
kussens en deze man ergens te midden daarvan – maar 
dan zonder die handdoeken.
 ‘Ik kom duidelijk ongelegen,’ wist ze fluisterend uit te 
brengen. ‘Ik kom een andere keer wel terug.’
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 ‘Ik heb je gewaarschuwd dat ik niet op bezoek was ge-
kleed.’ Hij zweeg even. ‘Je zei dat je niet zou letten op wat 
ik aanhad.’
 Ze knikte slapjes. Ja, ze herinnerde zich dat ze dat had 
gezegd. Maar hoe had ze kunnen weten dat hij alleen 
een handdoek droeg? Ze slikte weer. ‘Maar u… je hebt 
geen… Ik bedoel… Een andere keer is misschien toch be-
ter.’
 Zijn glimlach werd breder, en haar ongemakkelijke 
gevoel verergerde met iedere millimeter die zijn lippen 
breder werden. Hij vermaakte zich. Ten koste van haar. 
‘Je zei dat het belangrijk was. Het had iets te maken met 
Felipe?’ zei hij kalm.
 Ze keek naar hem op en herinnerde zich het doel van 
haar komst. Ze wist weer wat ze wilde voorstellen, en 
ook kende ze de redenen waarom het niet zou lukken. 
Daar kwamen nu nog een heleboel nieuwe redenen bij. 
De foto’s die ze van hem had gezien, deden hem geen 
recht. Hij was niet de zoveelste knappe man met een 
mooi lijf. Nee, hij was ronduit adembenemend, de knap-
ste man die ze ooit gezien had. Mannen die eruitzagen als 
hij trouwden met supermodellen, steenrijke erfgenamen 
en prinsessen, niet met vrouwen die hun zomaar doorde-
weeks om een gunst kwamen vragen.
 ‘Het spijt me,’ zei ze hoofdschuddend. ‘Het was een 
vergissing hier te komen.’ Ze keerde zich al om, maar hij 
pakte haar onderarm beet, en voordat ze het wist, stond 
ze in zijn appartement met de belofte van een kop vers 
gezette koffie en een deur die stevig achter haar was ge-
sloten.
 ‘Neem plaats,’ gebood hij met een gebaar naar een le-
deren sofa die twee keer zo lang was als haar flatje in 



18

Australië, maar in dit ruime vertrek desalniettemin in het 
niet viel. De hele baai scheen zichtbaar te zijn door de ka-
merbrede glazen wand van de vloer tot het plafond. ‘Ver-
tel nu maar eens waar het over gaat.’
 Gehoorzaam ging ze zitten. Afwezig wreef ze over de arm 
die hij had aangeraakt. Haar huid tintelde nog, alsof haar 
zenuwuiteinden onder haar huid dansten. Maar ja, hoe kon 
ze niet zenuwachtig zijn? Telkens wanneer haar blik per on-
geluk over dat getrainde, gebronsde lichaam gleed, kon ze 
alleen nog maar denken aan hoe het zou voelen.
 Hoe moest ze zo ooit haar aandacht bij haar relaas 
houden? Haar tong leek ook twee keer zo groot aan te 
voelen als normaal. ‘Goed dan,’ bracht ze uit. ‘Als je erop 
staat. Maar ik geef je eerst de tijd om je aan te kleden.’
 ‘O, dat heeft geen haast,’ zei hij, daarmee haar hoop 
op enige verlichting van haar taak de grond in borend. 
Hij schonk haar het beloofde kopje koffie in zonder te 
vragen hoe ze haar koffie dronk. Hij voegde er gewoon 
suiker en melk aan toe en gaf het haar.
 Ze nam het aan, haar blik nu zorgvuldig op het kop-
je gericht. Ze zorgde ervoor dat hun vingers elkaar bij 
de overhandiging niet raakten. Hoe had ze ooit kunnen 
denken dat dit goed zou uitpakken?
 ‘Dus, wat is er met Felipe?’ vroeg hij, haar nogmaals 
herinnerend aan de reden van haar bezoek.
 Ze moest aan Felipe denken – hem gelukkig zien te 
maken. Ze was al tot hier gekomen en nu moest ze door-
zetten. Op een dag zou ze teruggaan naar Melbourne; de 
vernedering zou dus niet eeuwigdurend zijn.

Eerst de vraag of ze bij haar hese stem paste. Nou, nee. 
Ze zag eruit als een zwerfkatje, vond hij. Eenzaam en 
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verlaten, met te grote grijsblauwe ogen en een te brede 
mond voor haar fijne hartvormige gezicht. Haar shirt 
hing flodderig om haar tengere lichaam. Ze staarde naar 
het kopje in haar handen. Het leek erop dat haar vecht-
lust alweer geweken was. Zo op die grote sofa zag ze er 
klein uit, passend bij de aarzelende stem die uit de inter-
com gekomen was.
 ‘Je zei dat hij doodging,’ zei hij bemoedigend.
 Daarop kwam haar kin omhoog. Zijn belangstelling 
werd nu toch weer gewekt.
 ‘De arts zegt dat hij nog een halfjaar te leven heeft, 
met wat geluk een jaar.’ Haar stem brak, en ze zette haar 
kopje neer. Even later herpakte ze zich: ‘Ik denk niet dat 
hij het zo lang volhoudt.’
 Ze stak de honingblonde lokken die waren losgeraakt 
uit haar paardenstaart achter haar oren. Vervolgens 
keek ze hem aan. Haar ogen stonden waterig en leeg. 
‘Het spijt me,’ zei ze, terwijl ze een eenzame traan van 
haar wang veegde. ‘Hier zit je natuurlijk helemaal niet 
op te wachten.’
 Dat klopte, maar hij was toch wel benieuwd waarom 
ze juist bij hem aanklopte. Al had hij zo zijn vermoedens. 
‘Waarom denk je dat Felipe het niet volhoudt?’
 Bijna ongedurig schokschouderde ze, alsof het ant-
woord overduidelijk was. ‘Omdat hij het opgegeven 
heeft. Hij vindt dat hij het verdient te sterven.’
 ‘Vanwege het land?’
 ‘Natuurlijk vanwege het land! Ook vanwege het ver-
lies van zijn vrouw en dochter, maar dat hij nu ook nog 
zijn land kwijt is, zal zijn dood meer bespoedigen dan 
welke ziekte ook.’
 ‘Ik wist het.’ Op blote voeten liep hij naar het raam, 
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vreemd teleurgesteld. Hij had spijt dat hij haar binnen 
had gelaten. Niet alleen omdat zijn nieuwsgierigheid 
naar de verloren kleindochter met de hese stem inmid-
dels bevredigd was, maar ook omdat het haar inderdaad 
om het land bleek te gaan. Hij was niet blij met zijn ge-
lijk.
 Nu stond ze waarschijnlijk op het punt hem te vragen 
waarvoor ze was gekomen: of hij het land terug wilde ge-
ven vanuit de goedheid van zijn hart. Of misschien of hij 
haar het geld wilde lenen zodat ze het terug kon kopen.
 Hij had haar nooit binnen moeten laten. Felipe had 
haar ook gewoon niet naar hem toe moeten sturen. Had 
de oude man soms gehoopt dat hij medelijden met haar 
kreeg? Een kokende woede steeg in hem op bij de ge-
dachte dat die vent blijkbaar dacht dat hij zich zo ge-
makkelijk liet manipuleren. ‘Heeft Felipe je daarom ge-
stuurd? Om het terug te vragen?’
 Misschien klonken zijn woorden eerder als een be-
schuldiging dan als een vraag. Of misschien klonk hij eer-
der strijdlustig dan nieuwsgierig. Hoe dan ook, ze kromp 
in elkaar en haar antwoord klonk verdedigend. ‘Felipe 
heeft me niet gestuurd. Hij weet niet eens dat ik hier ben.’ 
Ze aarzelde voordat ze verderging en keek even op haar 
horloge. ‘Weet je, ik kan maar beter gaan, denk ik.’
 Met een verzengende blik weerhield hij haar daarvan. 
‘Je beseft hopelijk wel dat ik niet degene was die hem zijn 
landgoed heeft ontnomen? Ik heb het eerlijk gekocht, 
voor een eerlijke prijs.’
 ‘Dat weet ik.’
 ‘Dan kun je niet van me verwachten dat ik het zomaar 
teruggeef, ook al is je grootvader nog zo ziek.’
 Haar blauwe ogen schoten vuur. Het was alsof ie-
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mand een schakelaar bij haar had omgezet. ‘Zo naïef ben 
ik heus niet. Ik woon hier dan wel niet, maar Felipe heeft 
me genoeg over de Esquivels verteld om te weten dat dat 
nooit zal gebeuren.’
 Ze legde de nadruk op het woord ‘nooit’, dat maak-
te hem kwaad. Felipe en zijn vader hadden zo hun pro-
blemen gehad, en de Esquivels namen het zakenleven 
 serieus, maar dat wilde nog niet zeggen dat ze geen eer-
gevoel hadden. Ze waren immers allemaal Basken. ‘Wat 
doe je hier dan? Kom je geld vragen?’ snauwde hij.
 Ze maakte een laatdunkend hoofdgebaar, waarbij 
haar paardenstaart heen en weer zwaaide. De lokken 
die ze achter haar oren gestopt had, ontsnapten. ‘O nee, 
jouw geld kan me niks schelen.’
 ‘Wat dan? Waarom ben je dan hierheen gekomen?’
 Ze richtte zich op, haar kaak stond strak. Al met al 
meer de houding van een trotse leeuwin dan van een dee-
moedig muisje.
 ‘Goed dan. Als je het echt wilt weten… Ik wil je vragen 
met me te trouwen.’
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Hoofdstuk 3

‘Trouwen?’ Zijn luide lach weerkaatste door de kamer. 
Hij had natuurlijk van meet af aan geweten dat ze iets 
van hem wilde, maar dit was nooit bij hem opgekomen. 
‘Vraag je me nu serieus ten huwelijk?’
 ‘Ik weet het…’ Zijn onaangekondigde bezoekster bal-
de haar handen tot vuisten en ontspande ze toen weer. 
‘Het is een idioot idee. Vergeet maar dat ik het je vroeg. 
Het is me duidelijk geworden dat je niets voor mijn opa 
overhebt. Neem me niet kwalijk dat ik je lastig heb geval-
len. Ik kom er zelf wel uit.’
 Ze draaide zich om. Haar rok woei op en onthulde 
benen die welgevormder waren dan hij zich had voorge-
steld. Doelbewust schreed ze naar de deur. Met elke pas 
weergalmden haar woorden in zijn hoofd. Hoe durfde ze 
hem eerst zoiets idioots voor te stellen en vervolgens te 
doen alsof het allemaal zijn schuld was?
 Hij greep haar vast toen ze de deur opentrok, en met 
zijn vrije hand sloeg hij de deur over haar schouder heen 
weer dicht. ‘Ik kan me anders niet herinneren dat je me 
gevraagd hebt een vinger uit te steken.’
 Ze luisterde niet. Of ze negeerde hem. In ieder geval 
trok ze met beide handen uit alle macht aan de deur-
klink, maar de deur gaf natuurlijk geen centimeter mee, 
aangezien hij er met zijn volle gewicht tegenaan hing.
 ‘Laat me eruit!’ riep ze kwaad.
 Hij bleef staan waar hij stond. ‘Aan de andere kant, 
ik kan me wel herinneren dat je me vroeg met je te trou-
wen.’
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 ‘Dat was een vergissing,’ zei ze min of meer buiten 
adem.
 ‘Hoezo? Dacht je dat ik iemand anders was?’
 Ze gaf de strijd om de deur op. Wel bleef ze ernaar sta-
ren, alsof ze het ding door pure wilskracht wilde laten 
verdwijnen. ‘Ik dacht gewoon dat je iets kon doen, maar 
ik had het blijkbaar mis.’
 ‘En daarom vind je dat ik je laat zitten? Omdat ik om 
je absurde huwelijksaanzoek moest lachen?’
 ‘Absurd omdat je zo’n goeie vangst zou zijn, bedoel 
je? Mijn hemel, niet te geloven! Dacht je nu werkelijk dat 
ik met je wíl trouwen?’

Ze schopte tegen de deur en draaide zich om. Meteen 
wenste ze dat ze dat niet had gedaan, want nu was zijn 
naakte borstkas slechts een paar centimeter van haar 
gezicht vandaan. Een gebronsde, olijfkleurige huid met 
ruwe donkere haartjes en twee harde tepels. Wel ver-
draaid, waarom had die man niet snel wat kleren aan-
getrokken? Op deze afstand kon ze zijn borsthaartjes 
heen en weer zien bewegen door haar ademhaling. En 
ze kon de limoenzeep ruiken waarmee hij zich onder de 
douche moest hebben gewassen, een frisse, mannelijke 
geur.
 Het kwam niet zo goed uit dat ze net nu tot de ontdek-
king kwam dat ze die geur geweldig vond.
 ‘Zeg jij het maar,’ zei hij bruusk. ‘Jij was immers de-
gene die het vroeg?’
 Hij had haar helemaal ingesloten. Zijn ene arm lag 
nog steeds boven haar hoofd tegen de deur. Hoe aanlok-
kelijk het ook was om nog een ontsnappingspoging te 
wagen, ze had het idee dat deze man dat alleen maar reu-
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zeleuk zou vinden. Dus bleef ze waar ze was en dwong ze 
zichzelf hem aan te kijken.
 ‘Voor een paar maanden,’ zei ze. ‘Ik had het niet over 
tot de dood ons scheidt. Zo’n masochist ben ik nou ook 
weer niet.’
 Er flakkerde iets in zijn ogen toen hij zich vervaarlijk 
diep over haar heen boog, waarop ze zich afvroeg hoe 
handig het was de enige man die haar kon helpen te bele-
digen. Maar ja, hij had haar ook recht in haar gezicht uit-
gelachen. Met beleefdheid kwam ze kennelijk geen stap 
verder; ze had dus weinig te verliezen. ‘Als er een andere 
manier was, dan zou ik die meteen gekozen hebben. Dat 
mag je rustig geloven.’
 Zijn donkere blik zocht de hare. De pezen in zijn hals 
leken dikke kabels. ‘Wat voor spelletje speel je? Waarom 
ben je nu echt naar mij gekomen?’
 Dat zou ze hem verteld hebben als ze had gemeend 
dat hij zou luisteren. ‘Het heeft geen zin hiermee door 
te gaan. Laat me gaan, dan beloof ik dat ik je huis nooit 
meer met mijn aanwezigheid kom bezoedelen. Misschien 
kunnen we zelfs vergeten dat deze betreurenswaardige 
ontmoeting ooit heeft plaatsgevonden.’
 ‘Ik moet vergeten dat een of ander piepkuiken mij zo-
maar ten huwelijk kwam vragen? En me vervolgens flink 
ging lopen beledigen? Zo snel kan ik dat niet vergeten, 
vrees ik. Niet voordat je alles hebt uitgelegd.’
 ‘Dat heeft toch geen zin? Je standpunt is overduide-
lijk. Je zult jezelf er in geen geval toe verlagen te trouwen 
met een piepkuiken als ik.’

In haar ogen vlamde een koud vuur toen ze hem die 
woorden toebeet. Zijn belediging had haar geraakt, zag 
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hij. Haar lichaam zat verstopt onder een ruimvallende 
katoenen rok met een eenvoudig shirt erop. Hoe het er-
uitzag, werd aan de verbeelding overgelaten. Maar ze 
was heus geen meisje meer. Vanuit zijn gunstige hoge ge-
zichtspunt kon hij heel goed de lichte aanzet van haar 
borsten zien die rezen en dalen op het ritme van haar 
ademhaling. Ook zag hij dat haar ogen meer blauw 
 waren dan grijs, de kleur van de lucht vlak voordat de 
zon ’s ochtends de mist uit de heuvels had weggebrand. 
En van hieraf kon hij haar geur ruiken, een mengsel van 
honing, zonneschijn en vrouwelijkheid – de onmisken-
bare geur van een opgewonden vrouw.
 Zijn lichaam reageerde op de enige manier die het ken-
de, wat hem verraste, want ze was niet bepaald het type 
vrouw waar hij op viel.
 Weer betreurde hij de afwezigheid van Bianca. Het 
was zeker te lang geleden, als hij nu al opgewonden raak-
te van een zwerfkatje met grote ogen dat toevallig bij 
hem op de stoep stond. Met moeite verdrong hij de op-
komende lust. Zijn besluit zich niet aan te kleden, was 
puur bedoeld geweest om zich te amuseren, niet als ver-
leidingspoging.
 Toen zwierf zijn blik echter weer naar beneden, om te 
talmen bij haar hals. Haar huid zag er zijdezacht uit…
 ‘Sorry, dat was niet nodig’ zei hij. Hij kon zich er niet 
van weerhouden een hand op haar schouder te leggen, 
ook al was hij niet echt in haar geïnteresseerd. Zijn duim 
raakte haar huid; die bleek net zo glad als zijn blik had 
beloofd.
 Ze huiverde door zijn aanraking, en haar blauwe ogen 
werden nog groter. Haar onderlip trilde, maar meteen 
daarop deinsde ze achteruit. ‘Raak me niet aan!’
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 De neiging van zijn onverwachte bezoekster om dan 
weer strijdbaar te zijn en dan weer angstig, amuseerde 
hem. ‘Hoezo? Je wilt met me trouwen, maar ik mag ik je 
niet eens aanraken? Ik neem aan dat je je toch wel enigs-
zins hebt voorbereid op een soort auditie…’
 Ze sloeg haar armen stevig over elkaar. ‘Nee. Er is 
geen sprake van een auditie. Dat huwelijk is voor Felipe 
en voor Felipe alleen.’ Buiten begon het te schemeren. 
Binnen brandden haar wangen echter als zonnetjes, en in 
haar ogen flitsten kille blauwe vlammetjes. Haar  handen 
waren tot vuisten gebald, zo stevig dat haar knokkels, 
in tegenstelling tot de rest van haar handen, wit waren. 
‘Heb je geen kamerjas of zo?’
 Hij glimlachte. Onschuldig liet hij zijn armen langs 
zijn zij hangen. ‘Heb je moeite met mijn huidige kledij?’
 ‘Het is geen kledij, dat is het nu juist.’ Abrupt zweeg 
ze. Ze beet op haar lip, alsof ze te veel had gezegd, zich-
zelf te veel had blootgegeven. Gehaast voegde ze eraan 
toe: ‘Ik zou niet willen dat je kouvat.’
 Dat zou wel, ja. Hij vond het steeds vermakelijker 
worden. Niet alleen omdat hij zich afvroeg hoe het kon 
dat deze vrouw, eerder een mak lammetje dan een tijge-
rin, de moed hiervoor had gevonden. Wat ook grappig 
was, was dat zijn moeder hem nog geen uur eerder al-
lerlei verwijten had gemaakt omdat hij geen zin had een 
echtgenote te zoeken. Ergens wenste hij dat zijn moeder 
dit kon zien. Alleen zou zij het hele tafereel waarschijn-
lijk eerder walgelijk vinden dan amusant – en die gedach-
te amuseerde hem nog meer.
 ‘Dan zal het je plezier doen om te horen dat ik kern-
gezond ben,’ zei hij. ‘Maar ik wil natuurlijk niet dat je je 
hier niet op je gemak voelt.’ Hij excuseerde zich een mo-
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ment en ging zich aankleden. Hij had zijn lol gehad, en ze 
moest niet denken dat hij interesse in haar had op seksu-
eel gebied. Nu hij haar voorstel een beetje had laten be-
zinken intrigeerde ze hem weliswaar, maar aanmoedigen 
wilde hij haar niet.

Niet te geloven, dacht Simone. Ze was nog steeds bij hem 
thuis! Ze liet haar adem ontsnappen toen ze merkte dat 
ze die had zitten inhouden. Met een blik op het wonder-
schone uitzicht, vroeg ze zich af wat het betekende dat 
hij haar niet op straat had gezet. Ze was er nog, en hij 
kleedde zich aan.
 Dat betekende toch dat ze op twee vlakken gescoord 
had?
 Wat ook heel prettig was, was dat ze misschien zelfs 
haar gedachten erbij zou kunnen houden als hij eenmaal 
die borstkas had bedekt. Het was moeilijk geweest ge-
dwongen naar al die mannelijke perfectie te kijken en 
 intussen te doen alsof ze niet keek. Toen hij haar klem ge-
zet had tussen zichzelf en de deur en haar schouders had 
aangeraakt, had ze een elektrische stroom rechtstreeks 
naar haar binnenste voelen schieten. Hoewel het ook 
door de begerige blik in zijn ogen kon komen dat zijn 
aanraking zo geweldig had aangevoeld…
 Allemachtig, hoe moest het zijn voor een vrouw die 
heel graag wílde dat hij haar aanraakte? Ze huiverde. 
Dat zou pas gevaarlijk zijn. Gelukkig gold dat niet voor 
haar.
 ‘Neem me niet kwalijk dat ik je heb laten wachten.’
 Zijn zware accent kroop over haar ruggengraat. Bijna 
raakte ze ervan overtuigd dat hij ieder woord meende. 
Hij bleek geen kamerjas aan te hebben, zoals ze half en 
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half had verwacht, maar een lichte broek met een soe-
pel vallend shirt erop. Ze stak haar eigenzinnige lokken 
maar weer eens achter haar oren en keek om zich heen. 
Haar blik bleef rusten op zijn voeten. ‘Mooie schoenen,’ 
zei ze zwakjes.
 Hij keek naar zijn lederen mocassins. ‘Ik heb iemand 
die ze voor me maakt. Hij is erg goed.’
 Handgemaakte schoenen, dus, peinsde ze. Ze bekeek 
ze nog eens goed. Kon ze haar eigen versleten ballerina’s 
maar verbergen. Ze had uiteraard wel geweten dat hij 
geld had, maar niet beseft dat hij misschien meer geld 
uitgaf aan een paar schoenen dan zij aan haar hele gar-
derobe. Het was een wonder dat hij haar niet had laten 
vluchten toen hij de kans had.
 ‘Maar ik neem aan dat je hier niet bent om me over 
mijn schoenen te complimenteren,’ zei hij met een gebaar 
naar de sofa. Zelf liet hij zich in een leunstoel zakken. ‘Ik 
ben benieuwd naar de rest. Een huwelijk tussen jou en 
mij, voor Felipe? Wat moet ik me daarbij voorstellen?’
 Voorzichtig nam ze plaats op het puntje van de sofa. 
Hij wilde meer horen. Was hij gewoon benieuwd, zoals 
hij zei, of zou hij serieus over haar voorstel nadenken? 
‘Wil je het echt weten? Lach je me dan niet weer uit?’ 
vroeg ze ernstig.
 ‘Je overviel me ermee,’ zei hij schouderophalend. ‘Zo 
vaak gebeurt het niet dat een vrouw me ten huwelijk 
vraagt. Of nou ja, het komt niet vaak voor dat ze er met-
een bij vermeldt dat ze liever gevierendeeld zou worden 
of als haaienvoer zou dienen.’
 Ze perste haar lippen op elkaar. Ze nam de moeite niet 
te ontkennen dat ze dat gezegd had, want ze wist dat hij 
haar zat te stangen. Als hij kwaad was, zag hij er al goed 
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uit, maar nu hij glimlachte, was hij ronduit verwoestend 
aantrekkelijk. ‘Sorry. Het gebeurt ook niet zo vaak dat ik 
een man ten huwelijk vraag.’
 Hij knikte. ‘Ik voel me gevleid,’ zei hij, maar zo klonk 
het niet echt. ‘Waarom vind je het nodig met me te trou-
wen? Wat wil je daarmee bereiken?’
 ‘Ik wil Felipes laatste maanden gewoon een beetje op-
fleuren. Ik wil dat hij gelukkig is.’
 ‘Denk je dat hij gelukkig zal zijn als je trouwt met de 
zoon van een man met wie hij bijna zijn hele leven in on-
min leefde?’
 ‘Volgens mij zal hij gelukkig zijn als hij denkt dat zijn 
complete wijngaard weer in de familie is.’ Toen ze zag 
dat haar woorden geen effect hadden, vervolgde ze met 
meer hartstocht: ‘Dat stuk grond dat je kocht, betekende 
alles voor Felipe. Steeds wanneer hij naar buiten kijkt, 
wordt hij aan zijn fouten herinnerd. Elke keer denkt hij 
dan aan alles wat hij is kwijtgeraakt.’ Ze schudde haar 
hoofd. ‘Hij kijkt nu ook niet meer om naar de overge-
bleven wijnranken. Hij vindt niets meer belangrijk.’ Ze 
keek op naar Alesander, want ze wilde graag dat hij het 
begreep. Dat moest gewoon. ‘Ik weet dat het raar klinkt, 
maar als hij wist dat wij gingen trouwen, dan zou hij 
 weten dat zijn landgoed herenigd werd. Dan zouden zijn 
fouten ongedaan gemaakt zijn en zou hij weer kunnen 
lachen.’
 ‘Zodat hij gelukkig kan sterven.’
 Bij die woorden kromp ze in elkaar. ‘Het is maar voor 
een paar maanden,’ zei ze. ‘Volgens de artsen –’
 ‘Dat heb je al gezegd.’ Abrupt stond hij op. Met zijn 
rug naar haar toe ging hij voor het raam staan. ‘Een half-
jaar tot een jaar. Maar waarom zou ik je geloven? Jij hebt 
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het meeste te winnen als ik met je trouw. Hoe weet ik dat 
je niet zult proberen in verwachting te raken om onze fa-
milies blijvend met elkaar te verbinden?’
 Dacht hij echt dat ze dat zou kunnen doen? Met wat 
voor mensen ging hij normaliter om? Met een strak ge-
zicht schudde ze haar hoofd, misselijk bij de gedachte 
aan een mogelijke zwangerschap. ‘Geen sprake van. Het 
zou een zakelijke overeenkomst zijn en verder niets.’
 ‘Dat zeg je nu, maar wie zegt dat je je daaraan houdt?’
 ‘Gewoon,’ zei ze. Haar blauwgrijze ogen waren zo 
koud als de diepste zee. ‘Ik word niet zwanger omdat we 
niet met elkaar naar bed gaan.’
 Verrast keek hij haar over zijn schouder aan. ‘Denk je 
dat een huwelijk kan slagen zonder seks?’
 ‘Waarom niet? Het is toch geen echt huwelijk. Boven-
dien heb ik niet het idee dat we elkaar aardig vinden, en 
we kennen elkaar trouwens nauwelijks. Waarom zouden 
we dan met elkaar naar bed willen?’

Hij verwierp haar argumenten met een schouderopha-
len. Dat hij een vrouw wel of niet aardig vond, was niet 
belangrijk als hij met haar wilde vrijen. Aan de andere 
kant was het zo dat zijn vader al dertig jaar niet meer 
met zijn moeder had gevreeën, en dat gaf dus aan dat een 
huwelijk zonder seks wel degelijk mogelijk was – ook al 
was zijn vader op dat gebied elders aan zijn trekken ge-
komen.
 Goed punt, bedacht hij ineens. ‘Als ik met dat huwe-
lijk instem, besef je dan wel dat ik met andere vrouwen 
zal omgaan?’
 Ze perste haar lippen op elkaar. ‘Je hebt ongetwijfeld 
genoeg vriendinnen die in je behoefte willen voorzien. 
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Zolang je discreet te werk gaat, zal ik je niet in de weg zit-
ten.’
 Bedachtzaam streek hij over zijn kin. ‘Dan zou het 
misschien kunnen,’ zei hij. ‘Misschien is het maar beter 
ook als wij niet met elkaar naar bed gaan. Je bent niet 
echt mijn type.’
 ‘Maar goed ook!’ snauwde ze blozend.
 ‘Bueno,’ zei hij. Hij glimlachte om haar snibbige reac-
tie. ‘Dan begrijpen we elkaar. We kunnen niet precies we-
ten hoelang ons huwelijk zal duren, en je kunt moeilijk 
van me verwachten dat ik al die tijd celibatair leef.’
 ‘Ik zou je niet graag van je genoegens beroven, hoewel 
het misschien geen kwaad zou kunnen als je je wat beter 
beheerste.’
 ‘Waarom? Ik houd van seks.’
 ‘Dat hoef ik niet te weten! Waar het mij om gaat, is dat 
we niet vrijen en dat we dus ook geen risico lopen op een 
ongewenste zwangerschap.’
 Met een zucht draaide hij zich weer om naar het raam. 
Het werd donker. De verlichting rond de baai ging aan, 
waardoor de kustlijn een gouden gloed kreeg. Misschien 
had ze gelijk. Zonder seks geen zwangerschap en geen toe-
standen – en geen aanspraak van haar op het landgoed. En 
als extraatje zou zijn moeder hem eindelijk met rust laten.
 Hij moest moeite doen om niet in lachen uit te barsten. 
Ezmerelda zou ook inzien dat ze niet meer op hem hoef-
de te wachten als hij getrouwd was. Dat was wel heel 
verleidelijk. Alleen, zou iedereen wel geloven dat hij van 
alle vrouwen op de wereld uitgerekend deze ene koos om 
mee te trouwen? Want zoals gezegd was ze echt niet zijn 
type. Hij gaf de voorkeur aan openlijk sensuele vrouwen 
en niet aan… vrouwen in voddige kleren.
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 Hoewel ze heus wel iets had, met die blauwe ogen en 
hese stem en toch wel vrouwelijke vormen, voor zover 
hij daar een glimp van had opgevangen. Er zou alleen 
nog aardig wat werk verricht moeten worden. Anders 
zou hun overeenkomst niet overtuigend lijken.
 ‘Het is heel nobel dat je je opoffert voor je opa. Maar 
wat levert het mij op, vooral nu er geen seks aan te pas zal 
komen?’
 Ze knipperde met haar ogen, totaal onvoorbereid op 
die vraag. Best naïef, vond hij. Zou ze echt verwacht heb-
ben dat hij puur uit de goedheid van zijn hart mee zou 
doen? ‘Nou…’ zei ze. ‘Je bezit nu al het grootste deel van 
Felipes land.’
 ‘Dat heb ik op een eerlijke manier verkregen.’
 ‘Maar je weet heel goed hoe hij het kwijtgeraakt is. Je 
hebt geprofiteerd van zijn ongeluk.’
 ‘Als ik het niet gekocht had, had iemand anders dat 
wel gedaan.’
 ‘Het was een buitenkans voor jou. Felipe heeft me ver-
teld dat je vader dat land al decennia probeerde te ver-
werven.’
 ‘Denk je dat ik met je zou trouwen om mijn geweten 
te sussen?’ Hij schudde zijn hoofd. ‘Mijn geweten is zui-
ver. Ik slaap ’s nachts uitstekend, dank je. Je hebt me dus 
niets te bieden. Als ik het doe, moet er wel iets tegenover 
staan.’

Haar hart sprong op. Als hij het deed? Maakte ze dan 
toch een kans? Ze schraapte haar keel. ‘Wat dan?’ Adem-
loos wachtte ze zijn antwoord af.
 ‘Klopt het dat Felipe jou zijn resterende land zal nala-
ten? Ben jij zijn enige erfgename?’
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 Weer knipperde ze met haar ogen. ‘Eh… ja. Hij moet 
nog wel een notaris inschakelen, maar hij heeft gezegd 
dat hij dat van plan is.’
 ‘Dan is dat mijn beloning. Te zijner tijd wil ik dat je de 
rest van het land aan mij geeft.’
 ‘Alles?’
 ‘Zoveel is er niet meer. Je wilt toch met me trouwen zo-
dat Felipe denkt dat zijn kostbare wijngaarden herenigd 
zijn?’
 ‘Eh… ja.’
 ‘Nou dan. Als je met mijn voorwaarde instemt, kun je 
ons officieel als verloofd beschouwen.’
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Hoofdstuk 4

‘Zeg het maar, mijn potentiële echtgenote. Hebben we 
een deal?’
 Hadden ze een deal? Haar hart ging wild tekeer, zo 
hard dat ze zichzelf bijna niet kon horen denken. De helft 
van haar stond al te juichen. Het ondenkbare was gelukt; 
Alesander deed mee. Binnenkort zou Felipe zijn dierbare 
wijngaarden herenigd zien.
 Maar na Felipes overlijden werd hun huwelijk ont-
bonden. Ook dan bleven de wijngaarden bij elkaar. In 
eigendom van Alesander…
 Hij wachtte nog altijd op haar antwoord. Zijn halve 
lachje gaf aan dat hij van haar instemming uitging.
 Moest ze op zijn voorstel ingaan? Felipe had haar zijn 
resterende landgoed beloofd na zijn dood. Hij wilde dat 
de wijngaarden in de familie bleven en dat zijn klein-
dochter op financieel gebied niets tekort kwam. Haar 
spilzieke ouders hadden haar nauwelijks iets nagelaten, 
Felipes nalatenschap zou alles zijn wat ze bezat. Als ze nu 
akkoord ging met Alesanders voorwaarde, zou ze aan 
het einde van de deal weer niets bezitten.
 Maar ja, wat moest ze met die wijngaarden, terwijl 
ze van plan was haar studie in Melbourne weer op 
te pakken? Voor haar was het landgoed eigenlijk niet 
meer dan een link met het verleden en een leven dat ze 
nauwelijks had gekend. Ze hoorde hier niet thuis. Ze 
was geen wijnkenner. Ze sprak de taal niet eens. ‘Ak-
koord,’ zei ze met een stem die nauwelijks meer was 
dan gefluister.
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 ‘Goed, dan laat ik mijn juristen de overeenkomst op-
stellen.’
 ‘Maar niemand mag het weten! Felipe mag het niet te 
weten komen!’
 ‘Denk je dat ik wil dat iedereen het weet? Mijn juristen 
zijn heus wel discreet.’
 Ze knikte. Opeens was ze hondsmoe. Ze voelde dat 
haar schouders gingen hangen. Binnenkort zouden de 
wijngaarden herenigd worden, en Felipe zou weer kun-
nen lachen. Dus zou ze dolblij moeten zijn. In plaats 
daarvan voelde ze zich uitgeput, zowel geestelijk als li-
chamelijk. ‘Ik moet gaan,’ zei ze geschrokken, toen ze 
naar buiten keek en zag hoe donker het al werd. ‘Felipe 
zal zich zorgen maken als ik zo lang wegblijf.’ Ze keek 
weer naar Alesander. ‘Laat maar weten wanneer de over-
eenkomst klaar is.’
 ‘Ik pak mijn jas even, dan breng ik je thuis.’
 ‘Dat hoeft niet,’ zei ze, maar hij was al verdwenen. Ze 
kon net zo goed de bus nemen. Dan zou ze wel nog later 
thuis zijn, maar dan had ze tenminste nog wat tijd om na 
te denken. Bovendien zou het veel beter zijn als ze niet de 
lucht hoefde in te ademen die gekruid was met de geur 
van deze man; een mengeling van citrus, muskus en hon-
derd procent testosteron.
 ‘Toch wel,’ zei hij toen hij terugkwam met zijn jas. ‘We 
hebben nog heel wat te bespreken.’
 ‘Wat dan?’
 ‘We moeten bedenken hoe we elkaar hebben leren 
kennen, om maar eens wat te noemen. Het is wel zo han-
dig als we allebei hetzelfde verhaal vertellen. Je vindt het 
vast niet zo prettig als ik iedereen ga vertellen dat je uit 
het niets bij me aanklopte en me ten huwelijk vroeg… En 
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we moeten zo snel mogelijk trouwen, neem ik aan, ge-
zien Felipes ziekte. Onze verlovingstijd moet maar niet te 
lang duren.’
 ‘O, ja…’ Daar had ze nog niet eens over nagedacht.
 ‘Laten we het dan op volgende maand houden. Eerder 
zal het niet lukken alle formaliteiten geregeld te hebben. 
Intussen kunnen we samen op de juiste plaatsen in het 
openbaar verschijnen. Daar kunnen we het onderweg 
ook verder over hebben.’ Hij pakte de autosleutels van 
een kastje. ‘Het wordt trouwens tijd dat ik de kennisma-
king met mijn aanstaande schoonopa hernieuw.’

Zijn auto was laag en rank en leek op een racebaan thuis 
te horen. Argwanend bekeek ze het geval. ‘Mag je wel de 
openbare weg op met dit ding?’
 Hij lachte. Het diepe, rommelende geluid voelde on-
gemakkelijk in haar onderbuik, terwijl ze plaats nam in 
de lage GTA Spano, die volledig uit leder, aluminium en 
lcd-displays scheen te bestaan.
 Toen ze veilig en wel zat, leek de wagen haar te omhul-
len als in een omhelzing. Het panoramische glas van het 
dak bracht de buitenwereld naar binnen.
 Als een jager zocht de wagen zich een weg door de 
drukke straten van San Sebastian. Machine en chauffeur 
waren een, wachtend op precies het juiste moment om 
van rijbaan te veranderen of in te halen. De wagen heers-
te over de straten. Toen ze eenmaal op de snelweg kwa-
men, verslonden ze de kilometers tot de afslag naar de 
kust en het vissersdorpje Getaria.
 Onderweg zetten ze het verhaal van hun eerste ont-
moeting in elkaar. Volgens dat verhaal hadden ze elkaar 
toevallig in San Sebastian ontmoet toen ze hem op straat 
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de weg had gevraagd. Eigenlijk was het voornamelijk 
Alesander die alles bedacht, want zij had het veel te druk 
met het duizelingwekkende effect dat het met hem delen 
van deze beschutte ruimte op haar had. Ze hoefde niet 
eens naar hem te kijken, kon hem proeven in de lucht die 
ze inademde. Ze hoefde zijn lange vingers niet te zien om 
te weten of ze op het stuur lagen of de versnellingspook 
bedienden, want ze kon de verplaatsing van lucht steeds 
tegen haar been voelen.
 Ze kon zich niet herinneren wanneer ze zich voor het 
laatst zo van iemand bewust was geweest. Het was al-
lemaal heel verwarrend. Maar ja, ze had ook nog nooit 
 iemand ten huwelijk gevraagd. En hij had nog ja gezegd 
ook! Dit was onontgonnen gebied. Geen wonder dat ze 
zo gespannen was.
 Hoe dichter ze bij Getaria kwamen, hoe ongeduriger 
ze werd. Ze wilde maar dat ze toch de bus had genomen. 
Nu kon ze Felipe niet eerst waarschuwen dat ze Alesan-
der was tegengekomen. Haar opa zou niet kunnen wen-
nen aan het idee dat Alesander bij hem thuis zou komen. 
De ontvangst zou vast niet erg gastvrij zijn.
 ‘Het kan zijn dat Felipe wat knorrig tegen je doet,’ 
waarschuwde ze daarom. ‘Dat komt natuurlijk door al-
les wat er gebeurd is.’
 ‘Omdat ik driekwart van zijn landgoed bezit, bedoel 
je?’ Hij haalde zijn schouders op. ‘Het gaat al eeuwen 
niet goed tussen onze families.’
 ‘Hoe komt dat eigenlijk?’
 ‘Tja, waardoor ontstaat rivaliteit? Door een verkeer-
de opmerking, een scheve blik… En in dit geval door-
dat de bruid onder mijn over-overgrootvaders neus werd 
weggekaapt.’
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 ‘Met wie is ze dan getrouwd?’
 ‘Met Felipes grootvader.’
 ‘O, nu snap ik het. Tjee…’ Ze schudde haar hoofd. 
‘Maar dat is al zo lang geleden. Dat kan nu toch geen 
probleem meer zijn? Per slot van rekening zijn de fami-
lies buren van elkaar.’
 ‘Voor ons Basken is eergevoel niet zomaar iets, en her-
inneringen gaan ver terug.’
 ‘Dat zal wel.’ Ze vroeg zich af hoe zij in de herinnering 
van de mensen hier zou voortleven na haar kortstondige 
huwelijk met een Esquivel. Het zou er vast voor zorgen 
dat de naam Otxoa nog minstens een eeuw langer werd 
verafschuwd. Maar goed dat ze na de ontbinding van het 
huwelijk terugging naar Australië. ‘En hoe zit het met 
jouw familie?’ vroeg ze. ‘Hoe zullen zij op je huwelijk 
met een Otxoa reageren?’
 Hij glimlachte. ‘Niet al te goed, denk ik. Tenminste, 
in eerste instantie niet. Maar ik zal ze laten inzien dat de 
onenigheid niet eeuwig kan voortduren. En na de ont-
binding van ons huwelijk zullen ze me maar al te graag 
inpeperen dat ze het nog zo gezegd hadden en dat ze de 
hele tijd gelijk hadden.’
 ‘Vind je dat niet vervelend?’
 ‘Het maakt me niet uit wat anderen zeggen, zolang ik 
het land maar krijg.’
 ‘O, juist ja,’ zei ze. Het ging hem alleen om het land. 
Het land dat ze voor een appel en een ei aan hem af zou 
staan. In ruil daarvoor zou zijn familie hem ongetwijfeld 
alles vergeven.
 Hij veranderde van onderwerp. ‘Zeg eens, heb je 
 eigenlijk een vriendje in Australië dat verlangend op je 
thuiskomst zit te wachten? Hij zal het niet zo leuk vinden 
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als je gaat trouwen, wel? Zou hij hierheen kunnen ko-
men om roet in het eten te gooien?’
 Ondanks alles moest ze lachen. Het idee dat Damon 
op zou duiken om haar op te eisen was zo grappig. Da-
mon zou daar heus het lef niet voor hebben, ook niet als 
hij toch verder zou willen met haar. ‘Nee. Geen vriendje,’ 
zei ze.
 Hij keek haar snel aan. ‘Dat klinkt alsof er eerst wel 
iemand was.’
 ‘Dat klopt. Even. Maar hij maakt geen deel meer uit 
van mijn leven.’
 ‘En andere vrienden of familie? Zouden die zich geen 
zorgen om je maken?’
 ‘Ik heb bijna geen familie.’
 ‘En de familie van je vader dan?’
 Ze schudde haar hoofd. ‘Het klinkt vreemd, maar die 
mensen heb ik nooit ontmoet. Mijn vader heeft op zijn 
dertiende ontdekt dat hij geadopteerd was, en hij heeft 
zijn adoptieouders nooit vergeven dat ze dat voor hem 
hadden verzwegen. Hij heeft zijn biologische ouders 
nooit gezien, maar hij haatte ze omdat ze hem hebben af-
gestaan. Ik denk dat hij en mijn moeder daarom zo goed 
met elkaar konden opschieten. Ze begrepen elkaar. Ze 
waren allebei alleen op de wereld en hadden alleen el-
kaar.’
 ‘Ze hadden jou toch?’
 ‘Dat wel…’ Ze keek door het glazen dak naar de nach-
telijke hemel, op zoek naar woorden. Hoe kon je zoiets 
persoonlijks uitleggen aan iemand die nagenoeg een 
vreemde voor je was, ook al ging je dan met hem trou-
wen?
 Aan de andere kant had het iets bevrijdends om met 
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een vreemde over je familie te praten. ‘Ik had altijd het 
idee dat mijn vader genoeg had aan mijn moeder.’
 Hij keek naar haar, en ze zag dat hij een wenkbrauw 
optrok.
 ‘O, hij was een goede vader, soms zelfs geweldig,’ 
vervolgde ze snel, met weemoed terugdenkend aan een 
sportdag op school waarbij ze mee hadden gedaan aan 
een driebenenloop voor vaders en dochters. Ze waren als 
laatsten over de finish gekomen, maar dat gaf niets, want 
dat jaar had hij eindelijk de moeite genomen naar de 
sportdag te komen. Tot die dag had hij altijd een smoesje 
bedacht om weg te kunnen blijven. Jaar in jaar uit had ze 
langs het parcours naar haar vriendinnen met hun vaders 
moeten kijken. Maar dat jaar was hij er, en ze had haast 
naast haar schoenen gelopen van trots.
 ‘Zo erg was het nu ook weer niet,’ vervolgde ze. ‘Ik 
denk alleen altijd dat hij het ook goed zou hebben gevon-
den als hij geen kind had gekregen.’
 ‘Heb je verder nog familie? Broers of zussen?’
 ‘Nee.’
 Hij zweeg, en dat vond ze prima. Ze keek uit het raam-
pje naar de rijen wijnranken, die zo hoog op de hellingen 
waren opgebonden. Ze zagen er heel anders uit dan de 
wijngaarden in Australië. Op dit moment vond ze het ge-
makkelijker aan de met elkaar verwikkelde wijnranken 
te denken dan aan de verwikkelingen binnen families.
 Even dan. Toen schoot haar nog iets te binnen.
 ‘Mijn vader wilde niet dat mijn moeder terugging naar 
Spanje toen mijn oma, haar moeder, op sterven lag. Hij 
wilde niet dat ze de banden met haar familie aanhaalde. 
Volgens mij heeft mijn vader er alleen in toegestemd dat 
ze erheen ging omdat hij wist dat Felipe al oud was en er-
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van uitging dat er binnen niet al te lange tijd een erfenis te 
verwachten viel. Daarmee zouden ze dan hun schulden 
af kunnen betalen.’
 Ze schudde haar hoofd. ‘Mijn vader had er alleen geen 
rekening mee gehouden dat mijn moeder en Felipe nu 
goed met elkaar overweg konden, misschien juist omdat 
haar moeder was overleden. Mijn moeder was volwas-
sener geworden en Felipe milder. Ze beseften wat ze al-
lemaal hadden gemist.’
 ‘Na het overlijden van Maria moet hij wel blij zijn ge-
weest dat jullie er waren.’
 Ja. Het was alleen erg dat hij zo lang op haar had 
 moeten wachten, peinsde ze treurig. Ze probeerde het 
schuldgevoel weg te drukken dat ze voelde sinds ze had 
vernomen dat haar oma was overleden. Soms was het 
even weg, maar andere keren woog de gedachte aan de 
belofte die ze al die jaren geleden had gedaan, loodzwaar.
 Ze had haar belofte gebroken.
 Ze zuchtte. Het was nog niet te laat om het goed te 
maken. ‘Ja. We waren allemaal blij, behalve mijn vader. 
Hij vond het niet fijn dat mijn moeder een vreemde taal 
sprak en lachte en grapjes maakte.’ Tranen prikten ach-
ter haar ogen toen ze eraan terugdacht. Hij was haar va-
der, en ze had van hem gehouden, maar bij tijd en wijle 
had ze hem wel door elkaar kunnen rammelen. ‘En nu 
zijn ze er allebei niet meer, en Felipe zal er ook niet lang 
meer zijn.’ Ze wendde haar hoofd af toen twee dikke tra-
nen over haar wangen biggelden. Snel veegde ze ze weg.
 ‘De laatste maanden moeten je zwaar gevallen zijn.’
 Ze kneep haar vochtige ogen dicht. Het liefst wilde 
ze de diepe stem blokkeren, anders zou die binnen in 
haar grote schade aanrichten. Hij moest niet zo… be-
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gripvol klinken. Ze had zijn medelijden niet nodig, enkel 
zijn medewerking. ‘Hoe dan ook, ik vertel niemand over 
onze overeenkomst. Ik heb geen zin om daarna uit te leg-
gen hoe het zat. Misschien kan het jou niets schelen wat 
mensen van je denken, maar mij wel!’
 ‘Wil je dan niemand die je kent als getuige vragen? Een 
vriend die je kunt vertrouwen of zo?’
 Dat leverde hem een snuivend geluid op. Ze had vroe-
ger een beste vriendin gehad die ze vertrouwde. Ze had-
den alles gedeeld, de goede dingen en de slechte – totdat 
Simone had ontdekt dat ze ook haar ontrouwe vriendje 
deelden. In haar eigen bed nog wel.
 Als ze een van haar andere vriendinnen zou vragen, 
zou er geen enkele garantie zijn dat er geen foto’s of be-
richten uitlekten via de sociale media. Trouwens, haar 
vriendinnen zouden vast willen weten waarom ze het stil 
wilde houden en dan zou ze moeten vertellen hoe de vork 
in de steel stak.
 ‘Ik weet het niet,’ zei ze. ‘Misschien moeten we maar 
naar Las Vegas. Dan komen we terug als getrouwd stel 
en hebben we verder geen gedoe.’
 ‘Dan ontneem je Felipe het plezier zijn kleindochter 
naar het altaar te brengen. Hij zal het fantastisch vinden 
dat je een man aan de haak hebt geslagen uit de familie 
met wie hij zijn hele leven in onmin leefde…’ Hij zweeg 
even, duidelijk om zijn woorden tot haar door te laten 
dringen.
 En ze drongen door. Dat kon ze haar opa inderdaad 
niet aandoen. Per slot van rekening moest hij denken dat 
ze Alesander en zijn landgoed had gekregen.
 ‘Bovendien is het veel overtuigender als de mensen 
daadwerkelijk zien dat we trouwen.’
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 Overtuigend, dat was belangrijk… Ze keek naar bui-
ten en beet op haar lip toen de wagen over de smalle weg 
naar het geminimaliseerde landgoed van Felipe reed, de 
helling op. Haar plan had zo eenvoudig geleken. Ze zou 
met Alesander trouwen, zodat Felipe dacht dat zijn lan-
derijen weer samengevoegd waren en rustig kon sterven.
 Er was alleen heel wat waar ze nog niet bij stilgestaan 
had. Het moest overtuigend zijn…
 Maar ze wilde geen uitgebreide kerkelijke huwelijks-
voltrekking met alles erop en eraan. Op de een of andere 
manier leek het haar minder erg een burgerlijk huwelijk 
te ontbinden.
 Misschien had ze zichzelf de hele tijd voor de gek ge-
houden. Was haar idee al vanaf het begin tot mislukken 
gedoemd en begon ze dat nu pas langzaam in te zien.
 Alleen moest Alesander wel geloven dat het kon, an-
ders zou hij er nooit in meegegaan zijn. Toch? Ze keek 
naar hem, op zoek naar bevestiging. ‘Denk je echt dat dit 
kan lukken?’
 Hij keek terug. ‘Heb je je bedacht?’
 ‘Nee, op zich niet… Alleen… Het leek eerst zo eenvou-
dig, maar er komt veel meer bij kijken dan ik dacht.’
 ‘Tja, een plan bedenken is nu eenmaal gemakkelijker 
dan het uitvoeren.’
 ‘Maar niet onmogelijk? Je denkt dus wel dat het kan?’
 ‘Daar durf ik iets om te verwedden.’
 Ja, het land zeker, dacht ze. Ze keek weer voor zich. 
Hij zal ervoor zorgen dat het lukt, want hij wil het land.

De wagen reed de oprit naar Felipes landgoed op. Met-
een wist Alesander dat er iets mis was. Heel erg mis. In 
september hoorden de bladeren van de wijnranken het 
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fruit te beschermen dat in grote trossen eronder hing. De 
wijnranken aan weerszijden van de weg zagen er echter 
verwilderd uit. Het lattenwerk dat steun moest geven, 
was hier en daar gebroken, planten lagen op de grond. 
Het huis aan het eind van de oprit zag er al net zo ver-
waarloosd uit.
 ‘Hoe moet het met de oogst? De druiven zijn over on-
geveer een maand rijp.’
 ‘Ik denk niet dat Felipe de kracht heeft om nog iets te 
doen.’
 ‘Hij heeft toch wel mensen in dienst die de druiven 
kunnen plukken?’
 Ze wierp hem een minachtende blik toe, terwijl ze 
haar gordel los deed. Vervolgens duwde ze het portier 
open. ‘O, ja? Waar zijn al die mensen dan?’
 Hij vloekte, en voordat ze uit kon stappen, pakte hij 
haar arm. ‘Zeg!’
 Ze keek hem koeltjes aan.
 ‘Ik laat die latten repareren.’
 ‘Ga je gang.’ Ze wilde zich lostrekken.
 Hij pakte haar echter steviger vast en trok haar naar 
zich toe. ‘We worden geacht vrienden te zijn. Vrienden 
doen zulke dingen voor elkaar. Je mag gerust boos op me 
worden, maar dan in je eigen tijd. Eerst moeten we aan 
de slag.’
 ‘Met ons spelletje blufpoker.’
 ‘Wil je het niet meer? We kunnen nu nog stoppen. Dan 
wacht ik gewoon een paar maanden tot alles compleet 
verwaarloosd is en ik het voor een spotprijsje kan kopen. 
Aan jou de keus.’
 Ze knipperde met haar ogen, kijkend naar het huis, 
naar het raam waarachter een grijs hoofd zijn best deed 
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om te zien wat er op zijn oprit gebeurde. Met een glim-
lach zwaaide ze naar Felipe vanuit de auto. Vervolgens 
zei ze tegen Alesander: ‘Natuurlijk gaan we ermee door.’
 ‘Oké. Lach eens naar me, dan kunnen we gaan.’
 Haar nepglimlach was mierzoet. ‘Hartelijk dank voor 
de lift, Señor Esquivel,’ zei ze zacht. ‘Ik zou graag willen 
zeggen dat het prettig was om met u kennis te maken, 
maar dan zou ik liegen.’ Voor Felipe zag het er hope-
lijk uit alsof ze allervriendelijkst met de chauffeur van de 
auto sprak.
 Alesander pakte haar hand voordat ze uit kon stappen 
en drukte de rug van haar hand tegen zijn lippen, genie-
tend van de hete vonken die haar ogen nu spuwden. ‘Ik 
begin te denken dat dat huwelijk van ons leuker wordt 
dan gedacht.’
 Haar lach werd breder, en er klonk zelfs geluid bij. 
‘Dan bof je. Ik begin juist te denken dat het een enorme 
ramp wordt. Of misschien ben jij gewoon de ramp.’
 ‘Ik probeer het je juist naar de zin te maken.’
 Ze trok haar hand los en stapte uit.
 ‘Blijven lachen,’ zei hij achter haar.

‘Zer egiten ari da hemen zuen?’ vroeg Felipe vanuit zijn 
stoel bij het raam toen ze binnenkwam.
 ‘Wat zei je, abuelo?’ vroeg Simone. Ze gaf hem een 
kus, eerst op de ene en vervolgens op de andere holle, 
bleke wang.
 ‘Hij wil weten wat ik hier doe.’
 Ze gebaarde naar Alesander dat hij binnen kon ko-
men. Ze was nog steeds kwaad over zijn bijdrage aan 
 Felipes achteruitgang, maar ze was dankbaar voor de 
vertaling. Als haar opa Spaans sprak, viel het al niet mee 
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hem te verstaan, maar als hij overging op het Baskisch, 
dan kon ze er helemaal geen touw aan vastknopen.
 De kamer scheen te zijn gekrompen. Voor haar opa en 
haarzelf was de ruimte groot genoeg, maar nu leek het 
plafond wel erg laag boven hun bezoeker te hangen. Ze 
keek weer naar haar opa. ‘Ik kwam Alesander tegen in 
San Sebastian,’ zei ze, geheel volgens het verhaal dat ze 
onderweg in elkaar gezet hadden. Het bevatte niet al te 
veel onwaarheden om in verstrikt te raken. ‘We raakten 
in gesprek, en het bleek dat we buren waren. Hij bood 
aan me naar huis te brengen zodat ik niet met de bus 
hoefde.’
 Met een snauw wendde haar opa zich af om nadruk-
kelijk naar buiten te kijken, naar het land dat hij was 
kwijtgeraakt. Voordat hij zijn blik had afgewend, had ze 
niet alleen rancune in zijn ogen gezien, maar ook verdriet 
en pijn.
 Ze keek naar hun gast en schudde haar hoofd. Hij 
haalde zijn schouders op, alsof het hem weinig kon sche-
len dat Felipe hem niet eens begroette.
 ‘Hoe staan de druiven ervoor, Felipe?’ vroeg hij. ‘Het 
schijnt dat dit de beste oogst sinds jaren wordt.’
 Nog een norse grauw vanaf het raam.
 Alesander gaf het op. ‘Nou, ik ga maar weer eens.’
 ‘Heb je zin om te blijven eten?’ Ze wist niet zeker of 
ze wel wilde dat hij bleef – zo gezellig was het gesprek 
in de auto nou ook weer niet geweest – maar misschien 
verwachtte hij een tegenprestatie voor de lift. Bovendien 
zou het eens wat anders zijn met een jonger iemand aan 
tafel te zitten.
 Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik houd je niet langer op. Fe-
lipe, het was goed je weer eens te zien.’
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 De oude man hief zijn knokige hand, maar nam niet de 
moeite om zich om te draaien.
 ‘Mag ik je misschien nog om een gunst vragen voordat 
ik ga?’
 Het hoofd van de oude man draaide een paar centime-
ter in de richting van de gast.
 ‘Zaterdagavond viert Markel de la Silva zijn zestigste 
verjaardag. Ik zou willen vragen of je kleindochter me 
mag vergezellen naar het feest.’
 De nek die uitsluitend uit pezen leek te bestaan, draai-
de zich met een ruk om, zodat glazige ogen haar aanke-
ken. ‘Wil je dat?’ vroeg hij scherp.
 ‘Heel graag,’ antwoordde ze. Ze stelde het erg op prijs 
dat Alesander Felipe om toestemming had gevraagd. 
Hun families mochten dan al jarenlang rivalen zijn, maar 
zijn verzoek had oprecht respectvol geklonken. Wel 
vroeg ze zich af wat Alesander zou doen als Felipe wei-
gerde. ‘Als jij dat goedvindt, natuurlijk,’ voegde ze eraan 
toe.
 Felipe knorde. ‘Je doet maar wat je niet laten kunt.’
 ‘Dan ga ik,’ zei ze, waarna ze meteen in paniek raakte 
toen ze probeerde te bedenken wat ze bij die gelegenheid 
aan moest trekken. Ze had niet bepaald aan feestjurken 
gedacht toen ze haar koffers pakte om naar haar opa te 
gaan. Om te beginnen had ze verwacht hooguit een paar 
weken te blijven. Ze had trouwens sowieso niet veel ge-
had om uit te kiezen. Er zat dus niets anders op dan naar 
San Sebastian te gaan om iets te kopen dat paste in haar 
beperkte studentenbudget.
 Waarschijnlijk had Alesander net over hetzelfde na-
gedacht. ‘Heb je wel een avondjapon bij je?’ De frons 
tussen zijn wenkbrauwen gaf aan dat hij niet veel ver-
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trouwen had in wat ze zou dragen op dat chique Spaanse 
festijn, gezien de kleren die ze nu droeg.
 Een avondjapon! ‘Nee,’ antwoordde ze. Ze had het-
zelfde antwoord moeten geven als hij had gevraagd of ze 
wel een avondjapon bezat. ‘Ik moet er nog een kopen.’
 ‘Dan ga ik met je mee,’ zei hij. ‘Morgen. Ik moet ’s och-
tends eerst werken, dus zullen we zeggen rond drie uur?’

‘Kijk uit voor hem,’ zei Felipe tussen twee happen paella 
door. Zijn eetlust was de laatste tijd flink afgenomen, pa-
ella was eigenlijk het enige gerecht waarvan hij meer dan 
een paar lepels nam. ‘Wees voorzichtig.’
 ‘Voor Alesander? Hij leek me…’ Ze zocht naar ande-
re woorden dan ‘arrogant’ en ‘een mispunt’. ‘…wel aar-
dig.’
 ‘Dacht je soms dat hij een oogje op je heeft? Mooi 
niet. Hij wilde alleen komen kijken hoe slecht het met me 
gaat.’
 ‘Maar… Abuelo, waarom zeg je dat?’
 ‘Wat denk je? Hij zit achter mijn wijngaard aan. Drie-
kwart daarvan heeft hij al, en nu wil hij de rest ook nog. 
Let op mijn woorden.’
 Ze legde haar vork neer, want ze kon geen hap meer 
door haar keel krijgen. Het was alsof ze een steen in haar 
maag had. Alesander zou de wijngaard immers inder-
daad in zijn bezit krijgen. Wat zou haar opa zeggen als hij 
dat wist?
 Maar ze had er een hele goede reden voor, bracht ze 
zichzelf in herinnering. Na de aankondiging van hun hu-
welijk zou Felipe toch zeker dolblij zijn dat zijn kostbare 
wijngaarden weer bij elkaar kwamen?
 Trouwens, wat deed het ertoe van wie die wijngaar-
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den waren als Felipe er niet meer was? Ze konden dan 
net zo goed van iemand worden die ze op z’n minst goed 
kon beheren.
 ‘Ik weet dat jij en zijn vader niet zo goed met elkaar 
konden opschieten, maar ik weet zeker dat Alesander 
niet zo gewetenloos is als jij nu zegt.’
 ‘Hij is een Esquivel. Dus is hij gewetenloos!’

‘We hadden ook in San Sebastian kunnen afspreken,’ zei 
ze toen Alesander de volgende middag het portier van 
zijn auto voor haar openhield. ‘Dan had je niet helemaal 
hierheen hoeven te komen.’
 ‘Ik deed het niet speciaal voor jou.’ Hij keek op naar 
het raam waarachter hij nog net de oude man naar hen 
zag kijken voordat deze zijn hoofd afwendde. Hij zwaai-
de om te laten merken dat hij hem gezien had. ‘Felipe 
moet eraan gewend raken ons samen te zien.’
 ‘O…’ Stilletjes ging ze in de auto zitten.
 In zijn hoofd gingen alle alarmbellen af. Als ze dacht 
dat hij aardig voor haar was omdat hij interesse in haar 
had… Dat moest ze vooral niet denken. Hij wachtte tot 
ze een eindje gereden hadden, weg van het huis en Felipes 
onderzoekende blik.
 ‘Misschien moet ik je eraan herinneren dat we toneel-
spelen. Het is de bedoeling dat we een overtuigend plaat-
je laten zien. We spelen eerst mensen die elkaar steeds 
 vaker opzoeken, en vervolgens mensen die van elkaar 
houden. Maar het is en blijft een verstandshuwelijk. Dat 
wilde je zelf, en dat krijg je. Als ik dus hoffelijk tegen je 
ben, dan is dat omdat dat bij de act hoort en niet om-
dat ik opeens echt van je ben gaan houden of zoiets.’ Hij 
keek haar zijdelings aan. ‘Is dat duidelijk?’
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 ‘Ja, natuurlijk. Sorry, hoor, dat ik eventjes dacht dat je 
gewoon aardig tegen me was.’
 Die reactie ontlokte hem een kort glimlachje. Aan de 
ene kant beviel haar Australische openhartigheid hem 
wel, maar aan de andere kant stond het hem niet aan 
dat ze zoiets simpels als haar met zijn auto ophalen op-
vatte als een teken van genegenheid. Niet voor het eerst 
vroeg hij zich af wat haar plannen voor de langere ter-
mijn waren. Ze had gezegd dat ze dit voor Felipe deed, 
maar waarom zou ze haar erfenis opgeven voor een oude 
mopperpot die ze nauwelijks kende? Alesander had Fe-
lipe nog nooit zien lachen, en dat zou wel nooit gebeuren 
ook.
 Tenzij ze al vanaf het begin andere plannen had. Plan-
nen voor een schijnhuwelijk waardoor ze haar beschei-
den erfenis kon inruilen voor een luxe levensstijl. Zou 
haar voorwaarde dat er geen sprake was van seks be-
doeld zijn om hem erin te luizen, zodat hij een vals gevoel 
van zekerheid kreeg? Als dat zo was…
 ‘Ik doe nooit zomaar aardig. Ik waarschuw maar 
even.’
 ‘Geen zorgen,’ zei ze bits. ‘Die fout maak ik niet nog 
eens.’
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Hoofdstuk 5

Ze liepen in de buurt van La Avenida, de hoofdstraat van 
San Sebastian, in een smalle calle die afgesloten was voor 
gemotoriseerd verkeer. Overal stonden plantenbakken 
met weelderig bloeiende bloemen erin. De aantrekke-
lijke gebouwen van drie en vier verdiepingen hoog aan 
weerszijden gaven onderdak aan exclusieve boetiekjes, 
restaurants met Michelinsterren en chique hotels. Het 
geheel ademde allure.
 Alesander leidde haar nu naar een van die boetiekjes, 
maar ze aarzelde, denkend aan haar beperkte budget. 
Toen hij had gezegd dat hij met haar zou gaan winke-
len, had ze zich daarbij een normale kledingzaak voorge-
steld. ‘Dat ziet er wel duur uit.’
 ‘Dat is het ook. Alleen rijke stinkerds kunnen zich dit 
veroorloven.’
 Abrupt bleef ze staan. ‘Ik ga altijd naar andere win-
kels.’
 ‘Daarom ben ik met je meegegaan. Ik wist wel dat je 
anders niet met een geschikte avondjurk terug zou ko-
men.’
 ‘Het heeft geen zin dat ik hier naar binnen ga. Ik kan 
me hier toch niets veroorloven!’
 Hij ging vlak voor haar staan en zijn ogen boorden 
zich in de hare. ‘Luister. Als we iedereen ervan willen 
overtuigen dat je een waardige Esquivel-bruid zult zijn, 
moet je niet in goedkoop spul uit de een of andere uitver-
koop komen opdagen. Dat is gewoon niet geloofwaar-
dig.’
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 Ze opende haar mond om te protesteren, maar hij stak 
een hand op om haar het zwijgen op te leggen. ‘Vooral 
niet bij een belangrijke gelegenheid als Markels verjaar-
dagsfeest. Kom op, we verspillen onze tijd.’
 ‘Je kunt me niet dwingen om –’
 ‘Ik betaal natuurlijk. Het zal iedere euro waard zijn. 
En, even voor de goede orde, dit doe ik niet uit aardig-
heid.’
 Ze kon het opbrengen naar hem te glimlachen. ‘Dat 
was nu net het enige waarvan ik je níét wilde beschuldi-
gen.’
 Ze kreeg geen tijd om haar verbale overwinning te vie-
ren, want opeens stond ze in de rustige boetiek, waar 
kledingstukken langs de minimalistische wanden ten-
toongesteld werden. Het gaf haar onmiddellijk het ge-
voel volstrekt niet gekleed te zijn voor deze omgeving. 
Haar gerafelde capribroek met het gele gebreide vestje 
hadden haar wel geschikt geleken om in te gaan winke-
len, maar in deze wereld met handbeschilderde zijde en 
designjeans viel ze compleet uit de toon.
 Niet dat de twee elegante verkoopsters dat leken te 
merken. Ze hadden het veel te druk met Alesander te 
verwelkomen in hun winkel, een en al brede glimlach 
en glanzende ogen. Simone had het idee dat ze zijn geld 
haast konden ruiken – en daarnaast zag hij er natuurlijk 
fantastisch uit.
 Hij ratelde iets in het Spaans waarvan ze niets be-
greep. De twee vrouwen wierpen een blik in haar rich-
ting, schatten haar maat en begonnen opgewonden met 
elkaar te praten. Daarop liep een van hen geruisloos 
langs een rek met avondjaponnen, om in een kamertje 
achteraf te verdwijnen. De andere vrouw zei dat zij, Al-
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ondra en Evita, Simone graag behulpzaam zouden zijn. 
Ze zouden alles in het werk stellen om een geschikte out-
fit voor haar te vinden. ‘En u treft het, señorita,’ vertelde 
Alondra opgetogen. ‘Toevallig hebben we net vandaag 
een aantal zeer bijzondere avondjaponnetjes ontvangen. 
Ze zijn erg exclusief en nergens anders in heel Spanje te 
koop.’
 Een paar tellen later kwam haar collega terug, beladen 
met vier exclusieve japonnen in rijke kleurschakeringen. 
Ze hing ze naast elkaar aan een stang. ‘Hoe vindt u ze?’ 
vroeg ze enthousiast.
 De stijlen waren heel uiteenlopend, van strapless tot 
een asymmetrische schouder en van lila en zilver tot fel-
rood.
 ‘Prachtig,’ zei Simone overweldigd. Ze vond het moei-
lijk te geloven dat zij binnenkort zoiets moois zou bezit-
ten. Al die fraaie details… Pareltjes, subtiele plooien, de 
zachte, soepele stof… En nog mooier was het dat ze ook 
nog de gelegenheid zou hebben om zo’n jurk te dragen.
 ‘Wat vind je van die?’ vroeg Alesander achter haar. 
Toen ze zich omdraaide om te kijken welke jurk hij be-
doelde, bleek hij zijn blik gericht te hebben op een aqu-
ablauwe jurk, die afgezonderd van de rest hing. De jurk 
was strapless met een geplooid, nauwsluitend topje en 
een rok met ruches met aan één kant een split tot hoog op 
het dijbeen. Het geheel was spectaculair en ronduit sexy. 
Op de een of andere manier scheen het de essentie van 
Spanje uit te drukken, vond Simone: tegelijkertijd inge-
houden en expressief. Dit was zonder twijfel de mooiste 
jurk die ze ooit had gezien.
 Normaliter zou ze er geen tweede keer naar gekeken 
hebben, in de wetenschap dat ze zich zelfs het bekijken 
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nauwelijks kon veroorloven, maar dit was geen normale 
situatie. Bovendien hoorde ze Alesander opmerken dat 
deze jurk goed zou staan bij haar ogen.
 Onwillekeurig huiverde ze, en ze keek onzeker naar hem. 
Wanneer had hij gezien welke kleur haar ogen hadden?
 De vrouwen ratelden al weer in het Spaans, waarop 
Alesander met een simpele vraag reageerde: ‘Wie?’ Na 
hun antwoord glimlachte hij. Vervolgens gaf hij de vrou-
wen enkele instructies en richtte toen het woord tot Si-
mone. ‘Trek maar eens aan,’ zei hij.
 Er kwamen hoge hakken tevoorschijn en allerlei ac-
cessoires. Een verkoopster hielp haar in de japon, terwijl 
de andere haar paardenstaart tot een nonchalant knotje 
draaide bij wijze van glamoureus feestkapsel. Toen alles 
gereed was, keek ze in de spiegel.
 Alle mensen, was zíj dat? Behalve dat de japon iets 
aan de lange kant was, leek het kledingstuk speciaal voor 
haar gemaakt. In plaats van te benadrukken dat ze de 
laatste paar maanden aardig was afgevallen, zoals haar 
eigen kleren deden, omhulde deze jurk haar vormen zo 
dat ze heel voordelig uitkwamen.
 ‘Wat mooi,’ zei ze. Het was verbazingwekkend dat een 
jurk haar zo kon veranderen, van een alledaagse vrouw 
in een chique dame.
 ‘We kunnen hem wat laten inkorten,’ zei Alondra. 
‘Dat is geen enkel probleem.’
 ‘En nu heb je nog niet eens make-up op en sieraden 
om,’ zei de andere verkoopster stralend. ‘Laat maar eens 
aan je vriend zien.’
 Bijna had Simone gezegd dat Alesander haar vriend 
niet was, maar ze wist op tijd te zwijgen. In feite was hij 
momenteel haar vriend, ook al was het dan nep.
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 Hij stond met zijn rug naar de kleedkamer toe te tele-
foneren toen ze tevoorschijn kwam, en ze zei niets om-
dat ze hem niet wilde storen. Waarschijnlijk had hij haar 
echter toch horen aankomen, want hij draaide zich om 
– nog steeds in gesprek, maar de woordenstroom werd 
gestuit toen zijn donkere ogen haar in zich opnamen. Hij 
zei nog iets, verbrak toen prompt de verbinding en stak 
zijn mobiele telefoon in zijn zak.
 Met een zenuwachtig glimlachje wachtte ze af. Ze 
hoopte maar dat hij het mooi vond. Hij moest er ver-
trouwen in hebben dat ze haar deel van de overeenkomst 
goed kon uitvoeren. ‘Wat vind je ervan? Kan ik zo mee 
naar het feest?’
 Het leek een eeuwigheid te duren voordat hij reageer-
de. Ze begon zich al af te vragen of hij spijt had van hun 
afspraak, omdat ze een hopeloos geval was. ‘Si,’ zei hij 
uiteindelijk. Het klonk tamelijk lauw. ‘Dat kan er wel 
mee door. Maar nu zul je me een uurtje of zo moeten ex-
cuseren, want ik heb onverwacht een belangrijke bespre-
king. De señorita’s weten wat ze verder moeten doen. Ze 
zullen je helpen aan nog een aantal outfits voor overdag 
en voor ’s avonds.’ En met die woorden was hij vertrok-
ken.
 Met een teleurgesteld gevoel ging ze terug naar de 
kleedkamer. Klaarblijkelijk vond hij haar eigen garde-
robe niet passen bij de strikte Esquivel-normen, niet chic 
genoeg om de wereld ervan te overtuigen dat ze bij elkaar 
hoorden. Natuurlijk, ze begreep heus wel dat hun we-
relden mijlenver van elkaar verwijderd waren. Het stak 
haar alleen dat ze daar voortdurend aan herinnerd moest 
worden. En wat haar nog meer stak, was dat hij de ver-
koopsters een opdracht had gegeven zonder haar daar 
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eerst in te kennen, alsof haar mening er gewoon niet toe 
deed.
 ‘U kunt echt tevreden zijn over die japon,’ zei Alon-
dra.
 ‘Uw vriend vindt u erg sexy,’ zei de andere vrouw.
 Simone betwijfelde sterk of hij wel gedachten aan haar 
uiterlijk wijdde, met uitzondering dan van de vraag of ze 
wel gekleed was voor zijn gezelschap. ‘Hij zei anders niet 
zoveel,’ wierp ze tegen.
 ‘O, maar hebt u dan niet gezien hoe hij keek?’ De ver-
koopsters keken elkaar lachend aan. ‘Zijn ogen, die zei-
den genoeg. Hij vond u echt, eh… hot.’
 Ach ja, typische verkoopsterpraatjes, dacht Simone, 
terwijl ze de prachtige jurk uittrok. Dat was overal het-
zelfde, bedoeld om je veel te laten kopen. Als ze zelf al iets 
in zijn ogen zag, was het waarschijnlijk pure hebzucht, 
het verlangen om de rest van Felipes landerijen in zijn be-
zit te krijgen.
 En ‘hot’ vond hij haar al helemaal niet. Ze was niet 
zijn type – en dat was maar goed ook. Het was veel ge-
makkelijker om met elkaar om te gaan in de wetenschap 
dat hij geen greintje interesse in haar had.
 Alleen wilde ze dat ze ook zo neutraal tegenover hem 
kon staan. Dan zou ze er misschien niet de hele tijd aan 
hoeven te denken hoe knap hij eruit had gezien met al-
leen die handdoek om. Daarnaast had ze last van de sug-
gestieve geur om hem heen, van de manier waarop zijn 
lange vingers om het stuur lagen en het gevoel toen hij 
haar huid had aangeraakt…
 Nee, het was maar goed ook dat hij geen interesse in 
haar had, want anders zou het nog moeilijk worden om 
inderdaad niet met elkaar naar bed te gaan, zoals ze be-
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dongen had. Het was beter dat in ieder geval een van hen 
tweeën zijn verstand erbij hield.

De bespreking had oneindig geschenen. Het betrof de 
planning voor de naderende oogst. Hij vroeg zich af of 
het verstandig was geweest Simone achter te laten met 
een ongelimiteerde creditcard, maar toen hij terugkwam 
bleek dat ze al klaar was met inkopen doen. De drie 
vrouwen zaten op een terras van een naburig restaurant 
pintxo’s te eten en te nippen van mojito’s.
 Terwijl hij zich bij hen voegde, vroeg hij half serieus: 
‘Dit betekent toch niet dat Simone de hele winkel leeg ge-
kocht heeft, hè?’
 Simone kreeg een kleur en schonk hem een schuldig 
lachje, alsof hij haar op heterdaad had betrapt. Hij 
glimlachte ook, niet alleen omdat hij geen idee had 
wanneer hij voor het laatst een vrouw had zien blo-
zen, maar ook omdat ze er op de een of andere ma-
nier anders uitzag. Ze had haar bovenkleding – of wat 
dat flodderige ding ook geweest mocht zijn – inge-
ruild voor een kokette zijden blouse met een patroon 
in oranje, blauw en groen dat hij mooi vond. En er was 
nog iets, maar wat?
 ‘Dat is onze schuld,’ zei de ene verkoopster. ‘We heb-
ben Simone zo onder handen genomen dat we vonden 
dat ze een beloning verdiende.’
 ‘We hebben haar zelfs naar de kapsalon aan de over-
kant gekregen. Wat vindt u van Simones nieuwe look?’ 
vroeg de andere.
 Dus dat was het. Nu zag hij niet alleen dat haar haren 
professioneel geknipt waren, maar ook dat er highlights 
in zaten, ragfijne strookjes in de kleur van cayennepeper 
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en kaneel die fantastisch stonden bij haar natuurlijke ho-
ninggouden lokken. Hij knikte. ‘Dat ziet er goed uit.’
 ‘Ik zal je niet langer ophouden,’ zei Simone, opnieuw 
blozend onder zijn keurende blik. Ze stond op en wilde 
haar inkopen pakken.
 ‘Is dat alles?’ vroeg hij, toen hij zag hoe weinig tasjes ze 
had.
 ‘De avondjapon moet nog worden ingenomen,’ zei 
een van de verkoopsters. ‘Die wordt morgen thuisbe-
zorgd.’
 ‘Maar verder?’
 De vrouw lachte. ‘Uw vriendin is een weerbarstige 
klant, señor. We slaagden er slechts in een fractie van al-
les wat we voor haar uitzochten aan haar te verkopen.’ 
Ze knikte. ‘U boft maar met haar.’
 De vrouwen namen afscheid om terug te keren naar 
hun winkel, en Simone pakte haar tassen weer.
 Alesander boog zich voor haar langs om de laatste 
paar tassen op te rapen, en daarbij ademde hij haar geur 
in. Ze rook naar warme perziken op een zonnige dag. 
Een lekker parfum – of wellicht de shampoo die de salon 
had gebruikt. Hoe dan ook, de veranderingen bevielen 
hem goed. Nog steeds was ze niet zijn type, maar nu was 
het wel gemakkelijker om het spel te spelen. ‘Ze denken 
dat we een stel zijn.’
 Simone knikte. ‘Weet ik. Ik vond het niet nodig ze te 
corrigeren.’
 ‘Nee, dat lijkt me ook niet nodig,’ zei hij. Hij nam haar 
mee naar de parkeerplaats. ‘Als ze al denken dat we een 
stel zijn als we gewoon samen winkelen, stel je dan eens 
voor wat ze denken als ze ons zien kussen.’
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Kussen? ‘Je wilde me een hele nieuwe garderobe geven,’ 
zei ze. ‘Dat is wel wat anders dan gewoon samen winke-
len.’ Haar geest wilde zich uit alle macht focussen op het 
vooruitzicht hem te kussen. Wanneer? Hoe?
 Hij haalde zijn schouders op. ‘In elk geval zal het ons 
geen moeite kosten de mensen te overtuigen.’
 Pas toen ze bijna terug waren in Getaria, dacht ze er-
aan te vragen: ‘Wat was er trouwens met die jurk?’
 Hij wierp haar een zijdelingse blik toe. ‘Hoezo?’
 ‘De verkoopsters kwamen met een hele stapel japon-
nen aanzetten, maar jij vroeg naar die ene jurk die apart 
hing. Wat was daarmee?’
 Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik weet niet wat je bedoelt. 
We hebben die jurk nu toch gekocht?’
 ‘Ik bedoel, was er een reden waarom ze die jurk niet 
meteen aan ons toonden? Dachten ze misschien dat die 
me niet zou staan of zo?’
 ‘O, dat,’ zei hij. ‘Kennelijk had een vaste klant er inte-
resse in.’
 ‘Was de jurk voor iemand gereserveerd?’
 Weer haalde hij zijn schouders op. ‘Dat doet er nu niet 
meer toe.’
 ‘Zal die vrouw dan niet teleurgesteld zijn?’
 Hij glimlachte. ‘Misschien wel.’
 Daarop verstrengelde ze haar vingers in haar schoot, 
haar vingers met de pas gemanicuurde en roodgelakte 
nagels.
 ‘Ik moet je nog bedanken voor de kleding en alles,’ zei 
ze.
 ‘Ik weet niet of je zo wel genoeg hebt.’
 ‘Doe niet zo raar,’ zei ze. ‘Als dit niet genoeg is… Ik 
durf er niet aan te denken hoeveel alles gekost heeft. 
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Maar ik heb zelf de kapsalon betaald, want ik wil niet 
dat je denkt dat ik van je profiteer.’

Meende ze dat nou? Of was dit gewoon een tactiek om 
hem ervan te overtuigen dat het haar niet om hem en zijn 
geld te doen was, maar alleen om de oude man? Tot nu 
toe had hij nog nooit meegemaakt dat een vrouw het ver-
velend vond om zijn geld uit te geven.
 Trouwens, hij kende ook geen vrouw die zoveel moei-
te voor haar opa zou doen. Waarom deed zij dat wel? Het 
stond hem niet aan dat hij dat niet wist, maar aan de an-
dere kant kon het hem niets schelen, zolang hij aan het 
eind van het verhaal die wijngaard maar kreeg en zij niet 
in verwachting was.
 Wat hem wel aanstond, was de manier waarop ze kon 
blozen. Of het nu kwam door haar lichte huid of door 
een schuldig geweten, hij was niet gewend aan blozen-
de vrouwen. Weer wierp hij een blik op haar. De salon 
had wonderen verricht met haar haar. Zoals het zonlicht 
door zijn dak heen haar highlights veranderde in glinste-
rende strengen koper en goud… Maar dat zou hij nooit 
tegen haar zeggen. Integendeel, hij was niet van plan 
haar ook maar enigszins aan te moedigen met compli-
mentjes of wat dan ook.
 Hij moest schakelen voor een bocht, en tegelijker-
tijd schakelde hij ook naar een andere versnelling in zijn 
hoofd. ‘Je kunt je geld beter houden,’ zei hij, misschien 
wat barser dan de bedoeling was. ‘Voor als je teruggaat 
naar huis.’

Het voelde alsof hij een emmer ijswater over haar heen 
stortte. Waarom zei hij dat? En vooral, wat kon het haar 
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schelen? Alesander betekende voor haar niet meer dan 
de oplossing voor een probleem. En voor hem was zij 
niet meer dan een middel om een doel te bereiken. Het 
was een overeenkomst met wederzijds voordeel.
 Waarom moest hij haar er dan steeds aan herinneren 
dat dit slechts een tijdelijke situatie was? Zou hij soms 
denken dat zij meer wilde?
 Ze keek naar hem, naar zijn profiel dat zo sterk en no-
bel was, te mooi om waar te zijn, terwijl hij over de boch-
tige weg naar de wijngaard van haar opa reed. ‘Waar ben 
je bang voor?’
 ‘Hoe bedoel je?’
 ‘Je herinnert me er bij elke gelegenheid aan dat dit 
een tijdelijke overeenkomst is. Net zei je dat ik mijn geld 
moest houden voor wanneer ik terugga naar huis. Maar 
vergeet niet dat ik juist degene was die dit tijdelijk wilde 
houden.’
 ‘Ik weet niet wat je bedoelt.’
 ‘Je lijkt te denken dat ik wil of verwacht dat onze over-
eenkomst permanent zal worden.’
 ‘Je hebt slechts gezegd dat je dat niet wilt,’ snauwde 
hij.
 ‘Maar dat zal juist in ons contract staan! Net als de 
voorwaarde die ik zelf stelde, namelijk dat seks uitgeslo-
ten is. Wanneer zul je me dan geloven? Ik weet dat je een 
geweldige partij zou zijn voor elke vrouw, maar geloof 
me, ik zou liever niet met je hoeven te trouwen. Ik wil je 
vrouw helemaal niet zijn. Als Felipe er niet meer is, wil 
ik zo snel mogelijk van je scheiden. Dat moet natuurlijk 
ook in het contract staan.’
 Ze sloegen de bocht om, waarna de rit heuvelop-
waarts ging naar Felipes landgoed. ‘Ik zal ervoor zorgen 
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dat dat zo snel geregeld wordt als menselijkerwijs moge-
lijk is. Je zult niet lang op je vrijheid hoeven te wachten.’
 ‘Mooi zo. Dan begrijpen we elkaar goed.’
 ‘Zeker,’ zei hij tandenknarsend. ‘We begrijpen elkaar 
uitstekend.’

Het dreunen begon de volgende ochtend, toen ze het ont-
bijt klaarmaakte. ‘Wat is dat?’ vroeg een knorrige Felipe 
met een blik uit het raam, op zoek naar de oorzaak van 
de herrie.
 ‘Geen idee,’ antwoordde ze. Ze zette een bord met een 
omelet voor hem neer. ‘Ik zal eens gaan kijken.’
 Het was een frisse ochtend. Later zou het warmer 
worden, maar nu kreeg ze meteen kippenvel en werden 
haar tepels hard van de kou. Ze had beter een jasje aan 
kunnen trekken, dacht ze, terwijl ze op het geluid af ging.
 Na een bocht zag ze een jeep staan, en er bleek iemand 
bezig met de kapotte lattenwerken van de wijnranken. 
Toen herinnerde ze zich dat Alesander iets had gezegd 
over het repareren daarvan. Ze had er geen aandacht aan 
geschonken, maar zo te zien had hij het gemeend. Hij 
wilde er natuurlijk voor zorgen dat de schade beperkt 
bleef voor wanneer hij de wijngaard kreeg.
 Maar ook al deed hij dit uit eigenbelang, daarom kon 
ze nog wel gastvrij zijn. ‘Buenos días!’ riep ze daarom 
boven het timmergeluid uit. ‘Kan ik iets te drinken voor 
u halen?’
 ‘Een kop koffie zou wel lekker zijn,’ zei een bekende 
diepe stem. Alesander duwde de verstrengelde druiven-
ranken met een hand aan de kant om haar te kunnen 
aankijken.
 ‘Wat doe jij hier?’
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 ‘Ik zei toch dat ik dit zou repareren.’
 ‘Ik dacht dat je iemand zou sturen.’
 ‘Nou, nee dus.’
 Zijn blik streek over haar heen, en opeens hadden 
haar harde tepels niets meer te maken met de kou, want 
ze had het bloedheet.
 ‘Ik zal koffie voor je halen,’ zei ze blozend.
 Hij glimlachte. ‘Doe dat eens.’
 ‘Wat is er aan de hand?’ vroeg Felipe zodra ze weer 
binnen was. ‘Wie maakt dat lawaai?’
 Ze schonk koffie in een mok. ‘Het is Alesander. Hij re-
pareert een paar gebroken latten.’
 ‘Waarom bemoeit hij zich met mijn wijnstokken?’ 
Hij zwaaide in zijn stoel heen en weer, kennelijk op zoek 
naar zijn evenwicht om op te kunnen staan. ‘Hij heeft 
hier niets te zoeken!’
 ‘Abuelo,’ zei ze met haar handen op zijn schouders 
om hem tegen te houden. Ze voelde zich schuldig om-
dat Alesander binnen afzienbare tijd het volste recht zou 
hebben hier te komen. ‘Hij doet gewoon wat goede bu-
ren doen.’
 ‘Goede buren? Poeh!’ Felipe bleef echter wel zitten. 
De inspanning deed hem hijgen.
 ‘Ja, goede buren. Het wordt eens tijd dat de strijd tus-
sen de Esquivels en de Otxoas ten einde komt, vind je 
ook niet?’
 Hij mompelde iets in het Baskisch. Normaliter vroeg 
ze dan altijd wat hij zei, maar nu niet, want ze kon het 
wel ongeveer raden. ‘Ik breng Alesander een mok koffie; 
ik kom zo weer terug.’
 ‘Het gaat hem om de wijngaarden,’ riep Felipe met 
zijn ijle stem achter haar aan. ‘Niet om jou.’
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 Ze reageerde niet, ook al wist ze dat het waar was. Fe-
lipe moest echter het tegendeel geloven.
 Alesander was nog druk bezig toen ze terugkwam, en 
ze leunde tegen zijn auto om naar hem te kijken. Ze had 
niet verwacht dat hij goed met zijn handen kon werken, 
maar hij scheen precies te weten wat hij deed. Hij zette 
juist een nieuwe staak neer. Ze genoot van de zwellende 
spieren in zijn armen, terwijl hij gebroken draden in el-
kaar vlocht zodat ze stevig genoeg waren om de zware 
wijnranken te steunen.
 Nou en of hij goed met zijn handen kon werken.
 Het leek haar beter haar blik verder afgewend te hou-
den, terwijl hij de klus afmaakte. Ze wilde er helemaal 
niet bij stilstaan dat deze man zulke vaardige handen 
had. Dus richtte ze haar blik op het uitzicht op zee.
 De hemel zij dank had hij ermee ingestemd dat er bij 
hun huwelijk geen seks aan te pas zou komen. Ze wil-
de nooit weer naar bed gaan met een man die niet voor 
de volle honderd procent van haar hield. En nooit weer 
wilde ze die misselijkmakende angst ervaren dat ze mis-
schien in verwachting was van een man van wie zij niet 
met heel haar hart hield.
 ‘Is dat voor mij?’ vroeg hij, waardoor ze uit haar ge-
dachten opschrok. Ze zag dat hij klaar was met zijn 
werk. Alle ranken hingen nu weer hoog boven de grond.
 ‘Eh… ja,’ antwoordde ze. Ze gaf hem de mok, maar 
trok haar hand snel terug toen hun vingers elkaar raak-
ten.
 Terwijl hij een slok koffie nam, keek hij haar bedacht-
zaam aan. Toen knikte hij. ‘Bueno. Hoe gaat het vanoch-
tend met Felipe?’
 ‘Hij is wantrouwig. Vraagt zich af wat jij hier doet.’
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 Alesander glimlachte. ‘Hij trekt wel bij.’ Daarop zette 
hij de mok weer aan zijn lippen – hij had goede lippen, 
breed en niet dun. Opeens voelde ze zich niet op haar ge-
mak, hier bij deze koffiedrinkende man. Misschien kon ze 
maar beter gaan. Dan haalde ze later de lege mok wel op.
 ‘Waarom groeien die wijnranken eigenlijk zo hoog?’ 
vroeg ze toen haar eindelijk een zinnige vraag inviel. 
‘Daardoor is de verzorging toch veel lastiger?’
 Hij schokschouderde. ‘Zo wordt het hier gedaan. Het 
weer hier aan zee kan nogal ruig zijn. Op deze manier 
vormen de bladeren een soort afdak dat de druiventros-
sen beschermt.’ Hij glimlachte. ‘Bovendien hebben ze 
daarboven een veel mooier uitzicht op zee.’
 Bij die opmerking knipperde ze verbaasd met haar 
ogen. Ze dacht aan iets wat ze als kind had gehoord, iets 
wat uit haar geheugen was verdwenen en nu opeens te-
voorschijn kwam. Het waren de woorden van een oude 
man die ze door de hele wijngaard had gevolgd. De man 
had intussen de ranken gesnoeid en haar in aarzelend 
Spaans gestelde vragen beantwoord. Hij had verteld dat 
dit magische druiven waren, en toen ze had gevraagd 
waarom, had hij geantwoord: ‘Door de sprankeling van 
de zee.’
 Dat zei ze nu tegen Alesander, en hij keek haar met tot 
spleetjes geknepen ogen aan.
 ‘Sí… De druiven met uitzicht op zee geven de beste 
wijn. Het schijnt dat onze Txakolina daardoor sprankelt 
bij het inschenken.’
 ‘Is dat zo?’
 ‘Natuurlijk is dat zo. En het heeft te maken met het 
gistingsproces. Maar het is toch logisch dat druiven ge-
lukkig zijn met zo’n uitzicht?’
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 Ze stonden samen een ogenblik te kijken vanaf hun 
hoge plek op de wijnhelling aan de kust. De zee spran-
kelde inderdaad in de ochtendzon – net zoals haar huid 
tintelde waar ze Alesanders warmte voelde.
 ‘Maar ik verveel je hiermee,’ zei hij. ‘Je geeft immers 
niets om de wijngaard. Bedankt voor de koffie, ik moet 
maar weer eens verder.’
 Ze nam de lege mok aan, die nog warm was. Ze gaf 
niets om de wijngaard, nee. Maar toch was er iets wat 
haar erin aantrok. Misschien kwam het door de herinne-
ring aan de korte periode dat ze er als kind had gespeeld. 
‘Heb je niets belangrijkers te doen? Ik dacht dat je een ei-
gen bedrijf had.’
 ‘Ik ben met dit werk opgegroeid. Tegenwoordig krijg 
ik niet zo vaak meer de kans het te doen, terwijl het juist 
goed is dicht bij de druiven te staan.’
 ‘Hoe hangen ze erbij?’ Tot haar verbazing was ze daar 
benieuwd naar, ook al wist ze dat ze slechts haar terug-
keer naar haar opa uitstelde. ‘Denk je dat het nog zin zal 
hebben ze te oogsten?’
 Hij knikte, zijn blik op de druiventrossen boven zijn 
schouder. Ze probeerde oprecht naar de druiven te kij-
ken, en niet naar de plaats waar zijn witte overhemd 
openviel. Het was vreemd dat zo’n onschuldig wit over-
hemd er bij deze man zo sexy uitzag. De stof spande om 
zijn schouders, en het wit liet zijn olijfkleurige huid don-
kerder lijken. ‘Het zou misdadig zijn ze te laten hangen. 
Natuurlijk hadden de ranken in de winter eigenlijk moe-
ten worden gesnoeid. Daarom is het nu zo’n rommeltje. 
Maar het zijn goede, sterke planten, ook al zijn ze al oud. 
Heeft Felipe de druiven eigenlijk al laten keuren?’
 Ze staarde hem onwetend aan.
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 ‘Waarschijnlijk niet,’ zei hij. ‘Dat moet binnenkort ge-
beuren om de percentages suiker en zuur vast te stellen. 
Dan weten we hoelang het nog duurt voordat er geoogst 
kan worden. Lang zal dat sowieso niet meer duren. Twee 
weken nog, hooguit drie.’
 Ze beet op haar onderlip. ‘Zou het mij lukken, denk 
je? Ik heb nog nooit zoiets gedaan.’
 ‘Je kunt helpen, maar dat is natuurlijk niet genoeg.’
 Ze lachte stijfjes. ‘Wil jij het er dan met Felipe over 
hebben? Je weet precies wat er gedaan moet worden.’
 ‘Denk je dat hij naar me zal luisteren?’
 ‘In elk geval spreken jullie dezelfde taal. Met mij erbij 
blijft het veel te oppervlakkig. Hij moet inzien dat niet 
alles verloren is, dat het leven doorgaat en dat zijn wijn-
gaarden blijven voortbestaan.’
 ‘Goed, ik praat wel met hem. Ik kom langs voordat ik 
vertrek.’
 ‘Dank je.’
 Ze wilde gaan, maar hij pakte haar hand. ‘Ik zou jou 
hetzelfde kunnen vragen.’ Toen hij haar frons zag, ver-
duidelijkte hij: ‘Heb je niets belangrijkers te doen?’
 ‘Dat weet je best. Ik wil mijn opa weer laten lachen 
voordat hij overlijdt.’
 ‘Sí.’ Hij knikte. ‘Maar waarom? Wat geef je om die 
oude knorrepot die je nauwelijks kent en die aan de an-
dere kant van de wereld woont? Waarom heb je je erfenis 
opgegeven vanwege hem?’
 Ze glimlachte om dat ‘oude knorrepot’. Het had geen 
zin dat te ontkennen. ‘Omdat hij de enige is die ik nog 
heb op de wereld.’
 ‘Maar is dat reden genoeg? Waarom vind je het zo be-
langrijk?’
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 Ja, waarom? Ze keek naar de wijde blauwe lucht, en 
opeens was ze terug, dat meisje van zeven met lang ver-
ward haar en een nog verwardere familie, en ze dacht 
aan de belofte die ze had gedaan toen haar tierende moe-
der haar had losgewrikt uit de armen van haar oma. De 
enige korte poging om een brug tussen hen te slaan, was 
mislukt, haar moeder had geschreeuwd dat ze haar ou-
ders nooit meer wilde zien.
 Simone had daarop de pijn in haar oma’s ogen gezien 
en in die van haar opa. Ze had niet begrepen wat er aan 
de hand was, maar had heel goed gevoeld hoe deze nieu-
we mensen in haar leven, mensen van wie ze was gaan 
houden, gekweld werden.
 ‘Mijn ouders hebben me eens meegenomen naar 
Spanje, toen ik zeven was,’ vertelde ze. ‘Felipe betaalde 
de reis. Hij wilde contact met mijn moeder, maar natuur-
lijk ook met mij, zijn enige kleinkind. Het bezoek begon 
goed. Ik herinner me een week of twee van relatieve vre-
de – of misschien hielden ze het ergste voor mij verbor-
gen. In elk geval was de afloop vreselijk.’
 Nog steeds kon ze haar vaders woedende beschuldi-
gingen horen en de schrille uitroep van haar moeder dat 
ze nooit welkom was geweest in haar eigen huis.
 Wat ze zich vooral kon herinneren, was de wanhoop 
en verlatenheid in de ogen van Felipe en Maria toen ze uit 
hun armen werd gerukt, alsof ze wisten dat dit de laatste 
keer was dat ze hun dochter en schoonzoon zouden zien.
 Ze had er niets van begrepen, maar innerlijk was ze ver-
scheurd geweest. Zij hield van hen allemaal en snapte niet 
waarom de anderen niet ook van elkaar konden houden. 
Ter plekke had ze besloten dat ze het op een dag goed zou 
maken, dat ze haar opa en oma gelukkig zou maken.
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 ‘Ik zei dat ik terug zou komen,’ zei ze tegen Alesander. 
‘Te midden van al het geschreeuw beloofde ik dat ik te-
rug zou komen.’
 ‘En dat heb je gedaan,’ zei Alesander. ‘Je bent er nu.’
 Ze liet haar hoofd hangen. Ze had al veel eerder terug 
moeten gaan, meteen toen ze oud genoeg was om zelf op 
reis te gaan. Maar het leven, haar studie en geldgebrek 
hadden haar de reis steeds doen uitstellen. Ooit zou ze 
teruggaan naar Getaria, had ze zich herhaaldelijk voor-
genomen. Ooit.
 Maar het was nooit gebeurd. Er was van alles tussen 
gekomen. Maria was gestorven zonder haar nog gezien 
te hebben, en het zou nu ook niet meer lang duren voor-
dat Felipe zou sterven.
 Goede voornemens, besefte ze, waren niet genoeg. 
Niet nu haar schuldgevoel zo zwaar op haar drukte.
 ‘Tot straks dan,’ zei ze.

Alesander keek haar na, een eenzaam, verdrietig figuur-
tje, en even kwam hij in de verleiding om naar haar toe 
te gaan. Maar wat moest hij dan zeggen? Hij begreep nu 
beter wat ze hier deed, maar haar gevoelens waren haar 
eigen zaak. Daar wilde hij niets mee te maken hebben.
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Hoofdstuk 6

‘Daar is hij weer,’ bromde Felipe toen Alesander voor 
de zesde keer in evenzoveel dagen kwam. Ditmaal klonk 
zijn stem echter minder afkeurend, wat toleranter.
 Alesander was elke dag naar de wijngaard gekomen. 
Op een dag had hij de contracten voor haar meegenomen 
om te ondertekenen. Ze had ze in zijn auto grondig door-
genomen, buiten het zicht van haar opa, om zich ervan te 
vergewissen dat al haar voorwaarden erin stonden: geen 
seks, de scheiding te zijner tijd, de vergoeding. Toen alles 
in orde bleek, had ze haar handtekening gezet.
 Iedere dag kwam Alesander ook even binnen om met 
Felipe te praten, en altijd vond hij in huis wel iets om te 
repareren, als hij er toch was. Simone merkte dat de oude 
man het ondanks zijn knorrigheid prettig vond om eens 
met een andere man te praten.
 ‘Natuurlijk is hij er weer, abuelo,’ zei ze. ‘Hij komt me 
halen voor het feest. Nou, hoe zie ik eruit?’
 Felipe draaide zijn hoofd op zijn smalle nek, als een 
kraanvogel. Zijn onderkaak zakte omlaag, en hij knip-
perde met zijn ogen. ‘Waar heb je Simone gelaten?’
 ‘Ik ben Simone,’ zei ze, maar bij het zien van de glin-
stering in zijn ogen besefte ze dat hij een grapje maakte. 
Dat was voor het eerst sinds ze hier was. ‘O, abuelo,’ zei 
ze lachend met moeite haar tranen inhoudend omdat die 
haar make-up zouden ruïneren. ‘Plaag me niet zo.’
 ‘Wie plaagt jou?’ vroeg Alesander vanuit de deurope-
ning.
 ‘Felipe, die schurk,’ zei ze zonder op te kijken. ‘Hij wil-
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de weten waar ik Simone gelaten heb.’ Toen keek ze op 
en zag ze hem, in een nachtdonker kostuum met een ha-
gelwit overhemd. Zijn donkere haar golfde naar achte-
ren vanuit zijn gebeeldhouwde gezicht. Haar mond werd 
droog. Hij zag er… verbluffend uit.
 ‘Zeg maar tegen Simone dat ze een beetje opschiet,’ zei 
Alesander. ‘Ik kom niet graag te laat op Markels feest.’
 Felipe snoof, en Alesanders mondhoeken gingen om-
hoog.
 Ze glimlachte dankbaar terug. ‘Ik zal haar halen,’ zei 
ze, en ze ging haar omslagdoek pakken.
 ‘Breng haar op tijd terug,’ hoorde ze Felipe tegen 
Alesander zeggen. ‘Ze is een prima meid.’
 ‘Je moet niet alles verklappen, abuelo,’ zei ze olijk. Ze 
boog haar hoofd om zijn ingevallen wang te kunnen kus-
sen. ‘En gedraag je zolang ik er niet ben.’

Markels huis leek meer op een paleis dan welk ander huis 
ook waar ze ooit geweest was, compleet met een zuilen-
galerij, balkonnetjes en hoge boogramen en deuren. Het 
geheel werd door schijnwerpers verlicht, zodat de lichte 
wanden een gouden gloed hadden tegen de avondlucht. 
De open ramen straalden een warm welkom uit. Strate-
gisch geplaatste palmbomen verzachtten de strakke lij-
nen van de buitenkant, en een fontein klaterde aan het 
einde van de oprit, daar waar de auto’s konden keren.
 ‘O, help,’ mompelde ze toen Alesander de wagen tot 
stilstand bracht voor de wachtende portier, die gedien-
stig de deuren voor hen opende. Ze had natuurlijk wel 
geweten dat dit een heel andere wereld was, al vanaf dat 
ze in Alesanders appartement was geweest, maar eens te 
meer werd ze eraan herinnerd hóé anders deze wereld 
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was. Je had er paleisachtige woningen met fonteinen en 
mannen in uniform om je van dienst te zijn. Hier hoorde 
zij echt niet thuis.
 Ze haalde diep adem en lette op dat ze niet op de zoom 
van haar japon ging staan toen ze uitstapte. Vanuit het 
huis kwam muziek en het geroezemoes van pratende 
mensen, vermengd met af en toe een lach die leek te pas-
sen bij het geluid van de klaterende fontein.
 ‘Nerveus?’ vroeg Alesander toen hij naast haar liep. 
De wagen werd ondertussen door een bediende weggere-
den.
 Met een gespannen lachje knikte ze, haar vingers strak 
om haar tasje. Nu spande het erom. Deze avond zou 
ze niet alleen zijn familie en vrienden ontmoeten, maar 
moest ze ook geloofwaardig overkomen als de vrouw 
met wie hij zijn verloving zou aankondigen.
 ‘Ontspan je maar,’ zei hij met zijn blik haar angst weg-
masserend. ‘Je ziet eruit alsof je hiervoor bestemd bent. 
Helemaal een Esquivel-bruid. Heel mooi.’
 Ze keek naar hem op. Meende hij dat, of wilde hij haar 
enkel moed inspreken – om haar later weer met beide be-
nen op de grond te laten belanden door haar er weer aan 
te herinneren dat dit iets tijdelijks was?
 In de wagen had hij nauwelijks een woord gesproken 
nadat ze hem had bedankt dat hij op Felipes grapje was 
ingegaan. Misschien zei hij nu weinig omdat er toch nie-
mand was op wie hij indruk wilde maken?
 ‘Dat meen ik,’ zei hij, alsof hij haar onuitgesproken ge-
dachten had gehoord. Zijn gezicht was hachelijk dichtbij 
toen hij zo hard in haar hand kneep dat ze hem haast wel 
moest geloven. Maar dit was Alesander, dacht ze toen. 
Hij was niet aardig maar deed slechts hoffelijk, om ieder-
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een ervan te overtuigen dat ze een stel waren, en het was 
belangrijk dat zij dat toneelstukje goed meespeelde.
 Ze moest gewoon blijven denken aan haar reden om 
dit te doen, dan zou het wel lukken. ‘Oké,’ zei ze met een 
stem die helaas nog wat aarzelend klonk. ‘Ik ben er klaar 
voor.’
 Hun aankomst bij Markels huis was al intimiderend 
geweest, maar binnen was het helemaal vreselijk. Zoveel 
mensen, zoveel vrouwen – die Alesander allemaal sche-
nen te kennen. En die allemaal wilden weten wie zij was.
 Op dat moment had ze net zo goed een opgezette vlin-
der in een vitrinekast kunnen zijn.
 ‘Alesander, je bent er!’ riep een vrouwenstem. ‘Ik wist 
gewoon dat je zou komen.’
 Hij bukte om de vrouw te kussen, wang tegen wang. 
‘Maar natuurlijk, madre. Dit zou ik niet willen missen.’
 De vrouw bleef niet lang naar haar zoon kijken. Met 
de snelheid van het licht ging haar blik naar zijn date. In 
een moeite door werd Simone bekeken, beoordeeld en 
afgemaakt. ‘O, ik zie dat je een nieuwe schoonmaakster 
hebt gevonden.’
 Schoonmaakster? Simone keek naar hem op, wach-
tend op een verklaring, maar Alesander lachte alleen 
maar.
 ‘Madre, laat me je voorstellen aan Simone Hamilton, 
Felipes kleindochter. Simone, dit is mijn moeder, Isobel 
Esquivel.’
 Simones begroeting werd onderbroken en haar uitge-
stoken hand werd genegeerd.
 ‘Felipe?’ vroeg zijn moeder verbaasd.
 ‘Felipe Otxoa – onze buurman in Getaria, weet je 
wel?’
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 ‘O, die Felipe. Ik wist niet dat hij een kleindochter 
had.’
 ‘Ik kom uit Australië,’ zei Simone in haar roestige 
Spaans. ‘Ik ben hier nog niet zo lang.’
 Nu glimlachte de oudere vrouw. ‘O,’ zei ze, en heel 
kort raakte ze Simones hand aan. ‘Ik hoop dat je van je 
vakantie geniet.’ Daarop pakte ze Alesanders arm. Op-
zettelijk sloot ze Simone buiten, terwijl ze zich omdraai-
de. ‘Tussen haakjes, schat, heb je Ezmerelda al gezien? 
Ze ziet er echt beeldschoon uit vanavond.’
 Simone nam een glas champagne van een rondgaand 
dienblad en zette dat net aan haar mond toen Alesander 
haar arm pakte en haar terugtrok naar het groepje. Door 
die beweging klotste er wat champagne over de rand van 
het glas. En dat zag zijn moeder. Uit haar blik bleek dat 
Simone hier volgens haar duidelijk niet thuishoorde. Wat 
zou Isobel een afschuwelijke schoonmoeder zijn. Geluk-
kig zou hun huwelijk maar tijdelijk zijn.
 ‘Alesander pakt me altijd op zulke onhandige momen-
ten vast,’ zei ze met een samenzweerderige glimlach. ‘Dat 
kan heel gênant zijn.’
 Daarop trok hij haar met een lachje tegen zich aan. Ze 
vond het wel best, alleen was het maar goed dat hij niet 
wist wat dit met haar innerlijke thermostaat deed. Er wa-
ren echter ergere plekken om je te bevinden dan tegen de 
harde muur van zijn borstkas – en het was voor het goede 
doel. ‘Simone blijft nog wel een tijdje,’ vertelde hij. ‘Zo-
lang Felipe hulp nodig heeft.’
 Zijn moeder keek overal behalve naar de plaatsen 
waar Simone en Alesander elkaar raakten. ‘Wat is er dan 
met Felipe?’
 ‘Hij is helaas ziek. Het gaat niet zo goed met hem de 
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laatste tijd.’ Even meende ze een glimp van medeleven in 
de blik van de oudere vrouw te zien.
 Die verdween meteen toen ze iemand tussen de men-
sen ontwaarde. ‘O, daar is ze. Ik kom zo terug, Alesan-
der.’
 ‘Wie is die Ezmerelda?’ vroeg Simone. Meteen maakte 
ze zich van hem los, want het was veel te verwarrend om 
zo dicht bij hem te staan. ‘Moet ik bang voor haar zijn?’
 ‘Ze is Markels dochter, en ja, je hebt wel iets van haar 
te vrezen, om eerlijk te zijn.’
 ‘Waarom dan?’
 Hij boog zich naar haar oor toe en fluisterde: ‘Omdat 
je haar jurk aanhebt.’
 Van schrik viel haar mond open. ‘Wát? Dus je wist de 
hele tijd al wie die jurk had gereserveerd? Waarom heb je 
hem voor me gekocht?’
 ‘Omdat ik vond dat de jurk jou veel beter zou staan. 
En dat is ook zo. Veel beter.’
 Ze had maar net tijd om die rechtvaardiging – want 
een compliment was het niet echt – te verwerken, toen 
zijn moeder terug was met twee mensen in haar kiel-
zog. ‘Hier zijn ze,’ zei ze. ‘Ik zei toch al dat Ezmerelda er 
beeldschoon uitziet?’
 Simone hield haar adem in. Die vrouw was niet zo-
maar beeldschoon, maar ronduit oogverblindend. Haar 
houding was haast koninklijk te noemen, hooghartig, 
helemaal een Spaanse societyprinses. Haar haren waren 
naar achteren gekamd en op een ingewikkelde manier 
opgestoken, en ze had grote donkere ogen en een gave 
huid. Bij haar vergeleken voelde Simone zich bleekjes en 
oninteressant.
 Markel bereikte hen het eerst. Hij boog zijn rossige 
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hoofd om haar naam op te vangen, en met een brede lach 
nam hij haar felicitaties in ontvangst. Daarop verdween 
hij weer in de mensenmassa. Ze mocht de man meteen.
 Toen zag Simone Ezmerelda naar Alesander kijken 
met een brede lach – een lach die vervaagde toen ze Si-
mone bij Alesander zag staan en nog meer toen ze zag 
wat ze aanhad. Simone zag eerst verwarring in de mooie 
ogen, toen kwaadheid en pijn. Ze wilde dat de vloer zich 
opende om haar te verzwelgen.
 ‘Alesander,’ zei de vrouw nadat ze zichzelf weer enigs-
zins hersteld had. ‘Wat heerlijk dat je er ook bent.’
 Ze kusten elkaar op de wang. ‘Je ziet er schitterend uit, 
Ezmerelda, zoals altijd. Ik wil je graag voorstellen aan Si-
mone Hamilton.’
 ‘Wat enig dat je een vriendin hebt meegenomen,’ zei 
ze, zonder de betreffende vriendin een blik te gunnen. 
‘Maar ja, jij hebt altijd wel een vriendin. Je bent ook zo 
populair, hè?’
 Simone wilde het liefst hard wegrennen. Ze had het 
gevoel in een leeuwenkuil te zitten met een leeuwin wier 
welpen ze probeerde te roven. Een hongerige leeuwin bo-
vendien. Alesander was echter niet van plan haar te laten 
gaan, hij had haar stevig vast.
 Het was voor iedereen een opluchting dat een bandje 
begon te spelen. ‘O, de tango begint zo,’ zei Ezmerelda. 
‘Dat is speciaal voor mijn vader. Ik moet naar hem toe.’
 Simone zakte van opluchting bijna door haar benen. 
Nu was ze dankbaar voor het feit dat Alesander haar zo 
goed vasthield.
 ‘Kom,’ zei hij. Hij nam haar mee naar een balkon 
van waaraf ze een goed overzicht hadden. Twee dansers 
stonden in een dramatische pose, meters uit elkaar, op 
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de marmeren vloer. De vrouw was verbijsterend mooi. 
Haar jurk zat als een koker om haar heen, om vanaf haar 
heupen uit te waaieren in een met lovertjes bezette rok 
met een split tot op de heup. De man zag er al net zo sexy 
uit.
 Ze keken toe, terwijl de muziek dramatischer werd en 
de dansers behoedzaam om elkaar heen cirkelden, om 
uiteindelijk de aanval in te zetten. Simone vond het in elk 
geval veel op een aanval lijken: de jacht, de verleiding, af-
wijzing en uiteindelijk de vangst.
 De dans draaide duidelijk om seks. Ze voelde het in 
elk dramatisch gebaar, iedere zijdezachte streling, alles 
doelbewust en onderdeel van het spel. Het laatste gedeel-
te was een opzwepende climax. De dansers, sexy en glan-
zend van het zweet, brachten de indringende muziek met 
hun gehele lichaam tot leven.
 ‘Hoe heet deze muziek?’ fluisterde ze, ontroerd door 
de krachtige emoties die ze in haar opriepen.
 ‘Sentimientos,’ fluisterde hij terug, dicht bij haar oor. 
Zijn warme adem beroerde haar oorlelletje en hals. In-
tussen trok hij met zijn duim lome cirkels over de rug van 
haar hand. ‘Dat betekent gevoelens.’
 Dat verbaasde haar niets. Dit moest haast wel de 
mooiste muziek zijn die ze ooit had gehoord.
 Net zoals de lichamelijke uitdrukkingskracht van 
de dansers het sensueelste was wat ze ooit had gezien. 
Ademloos bleef ze kijken. Nog nooit was ze zich zo in-
tens bewust geweest van de man naast zich, of van zijn 
regelmatige ademhaling en alle plekjes waar hun licha-
men elkaar raakten.
 En ze haatte het dat ze het zo heerlijk vond.
 Toen de dans voorbij was en Alesander haar losliet 
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om te kunnen applaudisseren, maakte ze van de gelegen-
heid gebruik om zich wat te gaan opknappen op het da-
mestoilet. Ze deed de deur achter zich dicht, waarmee ze 
de geluiden van het feest buitensloot. Met beide handen 
leunde ze op de wastafel, en ze haalde diep adem nu ze 
zich even kon ontspannen. Nu hoefde ze een paar tellen 
geen toneel te spelen.
 Ze hoorde de deur open- en dichtgaan, maar ze keek 
niet op. Ze kende hier immers niemand.
 ‘Mooie jurk heb je aan.’
 Behalve haar dan, sinds kort.
 Ze keek om. Ezmerelda stond in de deuropening. Zou 
ze met opzet achter haar aan gekomen zijn? Simone over-
woog of ze haar verontschuldigingen moest aanbieden, 
of ze moest zeggen dat ze niet had geweten dat de vrouw 
de jurk had willen kopen, maar wellicht was het beter 
om te doen alsof haar neus bloedde. ‘Dank je. Ik vind die 
van jou ook prachtig,’ zei ze.
 De vrouw schoof het compliment achteloos terzijde. 
‘In feite had ik bijna net zo’n jurk gekocht als jij nu hebt, 
maar ik vond hem toch te kitscherig voor een belangrijke 
gelegenheid als deze. Maar bij jou past dat wel.’
 Au! Maar ja, ze kon het Ezmerelda niet echt kwalijk 
nemen dat ze zo deed na de streek die Alesander haar had 
geleverd. Niet dat ze van plan was om die vrouw er zo ge-
makkelijk mee weg te laten komen. ‘Dat is toevallig,’ zei 
ze luchtig. ‘Ik heb er ook zo een gezien als jij nu aanhebt, 
maar ik vond deze gewoon veel sexyer.’
 Er glinsterde iets in Ezmerelda’s ogen toen ze naar de 
wastafels schreed. Ze begon haar bloedrode lippen bij te 
werken met een lippenstift uit haar tasje. ‘Ik neem aan 
dat Alesander die jurk voor jou heeft gekocht?’
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 Simone glimlachte naar de andere vrouw. ‘En wat als 
dat zo is?’
 ‘Dan ga je met hem naar bed.’ Ze knikte. ‘Dat dacht ik 
al.’
 Simone nam de moeite niet het te ontkennen. Ezmerel-
da zou haar toch niet geloven, en het was trouwens juist 
de bedoeling dat mensen dat dachten.
 Abrupt hield de andere vrouw op zich op te maken, en 
ze staarde Simone via de spiegel aan. ‘Ik mag jou wel, Si-
mone. Je doet tenminste niet alsof je iemand bent. Ik be-
grijp het ook wel. Je gaat met hem naar bed, en hij geeft 
je jurken en neemt je mee naar een groots feest. Voor wat 
hoort wat.’ Ze haalde haar schouders op. ‘En omdat jij 
eerlijk tegen mij bent, zal ik op mijn beurt eerlijk tegen 
jou zijn.’
 ‘Dat stel ik erg op prijs.’ Simone keek toe, terwijl de 
andere vrouw twee volmaakte wenkbrauwboogjes met 
haar vingers in model bracht.
 ‘Alesander is dol op vrouwen. Dat is algemeen be-
kend. Maar iedereen weet ook dat zijn familie op de 
 eerste plaats komt.’ Ze hield haar hoofd schuin en glim-
lachte meelevend. ‘Dat is al vaak gebleken, ondanks alle 
vrouwen die op zijn pad kwamen. Maar onze families 
hebben altijd al een hechte band met elkaar gehad. Daar-
om gaan Alesander en ik ook met elkaar trouwen.’
 O, ja? Wat gek dat Alesander daar met geen woord 
over gerept had. ‘Houd je van hem?’ vroeg ze, weinig 
op haar gemak. Dat zou haast wel niet. Ezmerelda leek 
haar geen vrouw die hartstochtelijk verlangde naar een 
man die haar niet zag staan. Maar ja, onbewust had ze 
die vrouw haar mooie jurk al afgepakt. Ze wilde niet ook 
nog haar gebroken hart op haar geweten hebben.
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 Even keek de andere vrouw onthutst. ‘Ik mag hem 
graag, ja, en we passen goed bij elkaar,’ antwoordde ze. 
Ze knikte, alsof ze vond dat ze dat goed geformuleerd 
had. ‘Als onze families door ons huwelijk verenigd zijn, 
ontstaat er een heel nieuwe, sterke dynastie. En natuur-
lijk zal hij van mij houden.’
 Simone glimlachte naar Ezmerelda, en ditmaal was 
het oprecht. Wat een bestaan had die vrouw, wach-
tend op een man die niet op een huwelijk met haar zat te 
wachten, sterker nog, die onder haar ogen met een ande-
re vrouw pronkte. ‘Dan begrijp ik het. Bedankt dat je de 
moeite hebt genomen om dit met me te delen.’
 Met een zucht draaide de Spaanse vrouw voor de spie-
gel heen en weer om zichzelf nog eens uit elke hoek te in-
specteren. Toen klapte ze haar tasje dicht. Haar glimlach 
was op volle sterkte terug. ‘Ik ben echt blij dat we elkaar 
even konden spreken. Nu moest ik maar eens terug naar 
het feest.’
 ‘Inderdaad,’ zei Simone. ‘En, Ezmerelda?’
 De andere vrouw bleef voor de deur staan. ‘Sí?’
 ‘Je bent oogverblindend in die jurk. Je bent hier verre-
weg de mooiste vrouw.’
 Daarop glimlachte de vrouw. ‘Sí,’ zei ze nogmaals, en 
weg was ze.
 Simone was weer aan haar eigen gedachten overgele-
verd. Alesander had haar gevraagd of ze een vriend had, 
maar ze had er niet aan gedacht te informeren of er in zijn 
leven iemand was die het erg zou vinden als zij met hem 
ging trouwen. Eigenlijk had ze aangenomen dat hij in dat 
geval niet met een huwelijk in zou stemmen.
 Maar ja, Ezmerelda verkeerde duidelijk in de veron-
derstelling dat zij te zijner tijd met hem ging trouwen. Al 
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hield ze niet van hem, ze zou vast instorten als zijn verlo-
ving met Simone werd aangekondigd.
 Hoe kon ze hier nog mee doorgaan?
 ‘Ik dacht dat ik je kwijt was,’ zei Alesander toen ze 
eindelijk terugkwam. Hij gaf haar een nieuw glas wijn en 
nam haar mee naar buiten.
 ‘Ik zou wel eerder teruggekomen zijn als je vriendin, 
die nu kennelijk ook mijn vriendin is, niet even een on-
deronsje met me had willen hebben.’
 ‘Mijn vriendin?’
 Ze sloeg haar ogen ten hemel. Had hij zoveel vriendin-
nen dat hij niet wist wie ze bedoelde? ‘Ezmerelda natuur-
lijk.’
 ‘Vanwege de jurk?’
 Ze nipte van haar wijn en liep verder, de mild geurende 
lucht in, naar een terras met feeërieke verlichting. ‘Van-
wege de jurk, ja, maar vooral vanwege jou.’
 ‘Moet ik me zorgen maken?’
 De lichtjes reflecteerden in zijn ogen. Hij zag er plage-
rig uit, en ze kon hem wel wat doen.
 ‘Ze waarschuwde me dat jullie families een speciale 
band hebben en dat jullie zo ongeveer verloofd zijn. Je 
kunt je mijn verbazing misschien wel voorstellen.’
 Hij pakte haar hand en bracht die naar zijn mond. 
Zijn hete lippen leken haar te brandmerken. ‘Stel jij je 
maar eens voor hoe verbaasd Ezmerelda zal zijn als ze 
hoort dat ik met jou ga trouwen.’
 Ze trok haar hand weg. Het was niet de bedoeling dat 
hij dingen deed met haar hand en zijn mond, en al hele-
maal niet dat zij dan elke keer huiverde. ‘Wil je haar dan 
niet laten weten dat ons huwelijk maar tijdelijk is?’
 ‘Waarom zou ik?’
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 ‘Waarom niet, als je iets om haar geeft? Of misschien 
geef je niets om haar. Je hebt immers de voor haar gere-
serveerde jurk aan een andere vrouw gegeven voor het-
zelfde feest, en vervolgens heb je rustig afgewacht wat er 
zou gebeuren.’
 Hij keek om zich heen, als om zich ervan te vergewis-
sen dat niemand anders hem kon horen. Toen zei hij zacht: 
‘Ezmerelda past gewoon niet in mijn idee van een lang en 
gelukkig leven, ongeacht wat onze moeders tijdens hun 
wekelijkse koffieochtendjes hebben bekokstoofd.’
 Ze schudde zijn strelende stem van zich af. ‘Dan heb 
je me mooi voor de gek gehouden. Ook zonder de wijn-
gaarden zou je onze deal graag gesloten hebben.’
 ‘Hoe bedoel je?’
 ‘Ik bedoel dat je op zoek was naar een manier om van 
Ezmerelda af te komen.’
 ‘Zonder jou zou dat ook wel gelukt zijn, hoor.’
 ‘Maar dit is veel gemakkelijker. Als je met mij ge-
trouwd bent, kan zij je niet meer krijgen. Met wat geluk 
zet ze haar zinnen op een andere man voordat ons huwe-
lijk wordt beëindigd.’
 ‘Ik geef toe dat ik dat ook meegenomen heb in mijn 
overweging.’
 ‘Dus was het niet eens nodig dat ik de wijngaarden aan 
jou schonk. Zonder had je ook met mijn voorstel inge-
stemd. Als ik dat geweten had…’
 Hij leegde zijn glas en zette het op het dienblad van een 
passerende ober. ‘Maar je wist het niet.’
 Ze wendde zich van hem af. Het gevoel dat er misbruik 
van haar gemaakt was, deed pijn. Felipe had haar voor 
hem gewaarschuwd, en hij had gelijk gehad. Alesander 
was zo genadeloos als maar kon.
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 Het deed er niet toe dat haar toekomst een halve we-
reld hiervandaan lag. Wat had ze aan een wijngaard 
hoog op een heuvel in het noorden van Spanje? Op zich 
niets, maar ze had de grond kunnen verkopen. Alesan-
der zou hem hoe dan ook gekocht hebben, ook al was 
de wijngaard overwoekerd en verwaarloosd. Ze had het 
geld goed kunnen gebruiken.
 ‘Kop op,’ zei hij. ‘Je lijkt het niet erg naar je zin te heb-
ben.’
 ‘O, jawel hoor,’ zei ze. ‘Ik heb het enorm naar mijn zin. 
Ik twijfel alleen nog wanneer ik mijn nieuwe vriendin zal 
toevertrouwen dat niet alles verloren is en dat ze de man 
op wie ze haar zinnen heeft gezet, toch nog kan krijgen, 
ook al is hij dan tweedehands. Zal ik dat vertellen voor-
dat we gaan trouwen, of daarna?’
 Hij werd kwaad. Ze zag het aan zijn gespannen schou-
ders en strakke kaak. ‘Dat durf je niet. Stel dat Felipe het 
te horen krijgt?’
 ‘Dat is zo. Maar de blik op je gezicht was het meer dan 
waard om het te zeggen.’
 ‘U hebt een vreemd gevoel voor humor, Miss Hamil-
ton.’
 ‘Miss Hamilton? Wat doen we opeens formeel? Ben je 
soms kwaad op me?’
 ‘Integendeel, maar je kunt me soms nogal verrassen.’
 ‘Is dat zo? Dat is toch juist goed? Anders zouden we 
ons misschien maar vervelen.’

Geen kans op, dacht hij.
 ‘In elk geval hoef ik het Ezmerelda niet te vertellen,’ zei 
ze. ‘Dat ga jij namelijk zelf doen.’
 ‘Wat?’
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 ‘Voordat je onze verloving aankondigt, moet je het Ez-
merelda laten weten. Het maakt me niet uit wat je verder 
van haar vindt, maar ze verdient het om het eerst van jou 
te horen. Het is niet meer dan redelijk om rekening te 
houden met haar gevoelens.’
 Nu was hij echt kwaad. Hij keek haar kil aan, er niet 
aan gewend dat iemand hem vertelde wat hij moest 
doen, en al helemaal niet zo’n krielkip van een vrouw die 
zonder haar hoge hakken nog niet tot aan zijn schouder 
zou komen. Maar het ergst van alles was nog wel dat ze 
ergens wel gelijk had. Al was het alleen maar om te voor-
komen dat Ezmerelda een scène zou schoppen als hij de 
verloving aankondigde.
 Hij zou haast denken dat ze werkelijk medelijden had 
met Ezmerelda, maar dat was te gek voor woorden als je 
bedacht hoe Ezmerelda haar behandeld had.
 Dat had Ezmerelda trouwens nog niet eerder ge-
daan, voor zover hij wist. Of misschien hadden de an-
dere vrouwen dat gewoon niet tegen hem gezegd. Deze 
vrouw was daar moedig genoeg voor, ook om hem mee 
te delen wat hij vervolgens tegen Ezmerelda moest zeg-
gen. Zijn aanstaande was werkelijk een vrouw vol ver-
rassingen.
 Hij zag dat de massa al wat begon te slinken. Het 
leek hem het beste hun verloving aan te kondigen als er 
nog genoeg mensen waren om ervoor te zorgen dat het 
nieuws snel verspreid werd. Eerst zou hij echter moeten 
doen wat Simone wilde. Het was tenslotte ook niet zijn 
bedoeling Markels feest in het honderd te laten lopen. ‘Is 
het goed dat ik je dan een paar minuten alleen laat?’
 ‘Geen probleem,’ zei ze. ‘Daar komt Markel net aan.’
 De oudere man voegde zich inderdaad bij hen. Zijn 
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rode wangen waren nu nog roder, en zijn grijze haar 
stond recht overeind.
 ‘Hallo, Markel,’ zei Simone. ‘Wil je mij even gezel-
schap houden, terwijl Alesander met iemand anders gaat 
praten?’
 ‘Heel graag,’ zei Markel. Hij stak een arm door die 
van haar. ‘Met het allergrootste genoegen. Dan kun je me 
van alles over Australië vertellen. Zeg eens, is het waar 
dat ze daar wijn in kartonnen verpakkingen verkopen?’
 ‘Ja, maar dat levert wel een aantal problemen op.’
 ‘O?’ vroeg hij aandachtig. ‘Wat dan?’
 ‘Niemand is er vooralsnog in geslaagd vierkante drui-
ven te kweken.’
 Dat was vast zo ongeveer het meest sneue grapje dat 
ze ooit had verteld, maar Markel lachte bulderend. Zijn 
toch al goede verjaardagshumeur was nog beter gewor-
den door een flinke alcoholconsumptie.
 Heel bijzonder, vond Alesander, terwijl hij op zoek ging 
naar Ezmerelda. Nu maakte Simone dus ook al grapjes? 
Welke verborgen talenten bezat die vrouw nog meer?
 Ze bezat trouwens ook eigenschappen die niet echt 
verborgen waren. De gedachte aan haar in die jurk… 
Vanaf het moment dat hij haar was komen ophalen en 
haar weer in die jurk had gezien, met die split van teen 
tot dij en dat lijfje dat haar borsten nauwelijks bedekte, 
had hij niets anders meer gewild dan haar het kleding-
stuk uittrekken, langzaam en doelbewust. De hele weg 
naar het feest toe had hij zich afgevraagd hoe hij zich in 
vredesnaam aan de voorwaarden van hun overeenkomst 
moest houden. Tijdens de tango-uitvoering had hij haar 
tegen zich aan gehouden, hopend dat de dans eeuwig 
door zou gaan zodat hij haar kon blijven voelen.
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 Hij wist dat hij niet de enige man was wiens blik van-
avond aan haar bleef plakken. De gedachte dat die an-
dere mannen hetzelfde dachten, deed de oermens in hem 
opstaan. Hij wilde iedereen laten weten dat ze van hem 
was en van niemand anders.
 Zijn blik gleed door de balzaal. Wat had hem bezield 
toen hij instemde met de voorwaarde geen seks te heb-
ben? Wat voor zin had het, die opgelegde onthouding? 
Er waren heus wel meer manieren om een zwangerschap 
te voorkomen.
 Het kwam doordat ze er bij hun eerste ontmoeting uit-
gezien had als een zwerfkat. Geen wonder dat hij er met-
een mee ingestemd had niet met haar naar bed te gaan. 
Maar dat was toen.
 Nu kon hij zien wat ze onder die veel te wijde kleren 
van toen verborgen had gehouden. En hij wilde meer 
zien. Het volstond niet met haar te trouwen. Hij wilde 
dat het iedereen duidelijk was dat ze van hem was, in elk 
opzicht.
 En zij zou erin toestemmen. Dat wist hij zeker. Want 
hij zou ervoor zorgen dat ze geen keus had.
 Hij ving een flits op van een bekende kleur, hoorde een 
vertrouwde lach en zag de begerige ogen van Ezmerelda 
oplichten toen ze zag dat hij alleen was.
 Hij keek uit naar de komende onderhandelingen met 
Simone, maar eerst had hij nog iets anders af te handelen.
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Hoofdstuk 7

Het kwam allemaal door de jurk. Alesander zag haar 
staan, met een hele schare bewonderaars om zich heen. 
Hij had haar een van de andere jurken moeten laten kie-
zen, die waren al bijzonder genoeg geweest. Maar ze wa-
ren in het niet gevallen bij dit ene exemplaar. Deze ene 
jurk transformeerde de draagster ervan in een sirene. 
Wie kon zeggen wat er zou gebeuren als iemand zo roe-
keloos was haar te versieren?
 Hij was roekeloos genoeg…
 Als Ezmerelda deze jurk had gedragen, zou misschien 
niemand Simone hebben zien staan, dacht hij nog. Toen 
lachte Simone om iets wat Markel zei, en hij zag de spran-
keling in haar ogen en de warmte van haar lach. Toen 
wist hij dat de jurk geen verschil maakte. Simone maakte 
het verschil. De jurk trok de aandacht, zeker, maar het 
was Simone die die aandacht vasthield. Het probleem 
was dat te veel mensen haar nu aandacht gaven.
 Correctie… Te veel mannen.
 Hoelang had hij haar nu alleen gelaten? Een kwar-
tiertje? Niet lang in ieder geval, maar meteen stonden er 
allemaal mannen om haar heen, inclusief Markel, die on-
getwijfeld nu wenste dat hij een jaar of dertig jonger was.
 Alesander wist precies waarom die mannen daar ston-
den.
 Omdat ze mooi en begeerlijk was. Ze dachten alle-
maal dat ze zijn nieuwste speeltje was, en ze stonden in 
de rij om een stukje van haar te krijgen nadat hij haar had 
afgedankt.
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 Dat was zijn eigen schuld. Iedereen wist dat de vrou-
wen met wie hij omging na verloop van tijd werden ver-
vangen. Hij moest slikken om de bittere smaak in zijn 
mond kwijt te raken. Deze vrouw zou te zijner tijd ook 
worden vervangen, al ging hij niet met haar naar bed.
 Nog niet, tenminste. Daar zou hij snel wat aan doen.
 Met het gevoel dat hij het juiste besluit had genomen, 
beende hij naar het groepje toe, zich al verheugend op de 
genoegens die hem ten deel zouden vallen. Die gedachte 
veroorzaakte een brede lach bij hem, zo breed dat ze hem 
met een frons aankeek, waarop hij zich realiseerde dat hij 
zijn korte gesprekje met Ezmerelda alweer vergeten was.
 Daarop werd zijn lach nog breder. Het was geweldig je 
op iets te verheugen.
 Er stond vast iets in zijn ogen te lezen, want de andere 
mannen maakten zich een voor een uit de voeten, terug 
naar hun eigen partners. Alleen Markel bleef over, en hij 
pakte Alesanders arm. ‘Wat ben jij een gelukkig mens, 
Alesander. Simone is niet alleen beeldschoon, maar ook 
nog eens slim en onderhoudend. Je moet me beloven dat 
je ons niet over een poosje van haar gezelschap zult bero-
ven.’
 ‘Je boft, Markel,’ zei Alesander, zijn arm bezitterig om 
Simone heen slaand. ‘Ik was niet van plan het al te zeg-
gen, want dit is jouw verjaardagsfeest, maar binnenkort 
zal er weer een feest zijn. Eerder vanavond heeft Simone 
er namelijk mee ingestemd met me te trouwen. Natuur-
lijk ben je van harte welkom op de bruiloft.’
 ‘Jullie gaan trouwen?’ vroeg Markel verrast. ‘Maar 
dat is geweldig nieuws!’
 ‘Ik hoopte al dat je er zo over zou denken. Ik weet dat 
mijn moeder en jouw vrouw andere plannen hadden…’
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 Markel wuifde de bezorgdheid van de jongere man 
terzijde en legde zijn hand op diens schouder. ‘Ik zou 
het natuurlijk fantastisch gevonden hebben als je mijn 
schoonzoon werd, maar het was me allang duidelijk dat 
dat nooit zou gebeuren. De vonk sprong niet over tussen 
jullie. Ik heb wel geprobeerd dat Ezmerelda te laten in-
zien, maar…’ Hij haalde zijn schouders op. ‘Ze luisterde 
niet, waarschijnlijk omdat haar moeder allerlei fantasie-
tjes in haar hoofd heeft geplant.’
 ‘Ik heb het haar zojuist verteld, zodat ze het niet op een 
andere manier te weten zou komen.’
 ‘Bueno. Dat was heel attent van je.’ Markel zucht-
te weemoedig. ‘Misschien is het maar goed dat je gaat 
trouwen. Hopelijk zet ze die dwaze dromen dan uit haar 
hoofd en ziet ze dat er meer mannen op de wereld rond-
lopen.’ Hij nam allebei hun handen in zijn vlezige hand. 
‘Wat jullie tweeën betreft, ik wens jullie veel geluk en heel 
veel geweldige zonen toe.’

‘Hoe reageerde Ezmerelda?’ vroeg Simone toen ze in de 
auto op weg waren naar Getaria.
 Hij stuurde de wagen een bocht om. ‘Ze huilde.’
 ‘O.’
 ‘En daarna begon ze te smeken.’
 ‘Aha.’
 ‘Maar daarna wenste ze ons het beste toe.’ Hij vertel-
de haar maar niet dat Ezmerelda de bijzondere band tus-
sen Simone en hem had bespeurd en het daarom nodig 
had gevonden hem voor Simone te waarschuwen – Si-
mone was de eerste vrouw die ze echt als een bedreiging 
zag, had ze gezegd. Dat hoefde Simone niet te weten.
 ‘Dat was aardig van haar, gezien de omstandigheden.’
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 ‘Sí, en het was goed dat je het me haar liet vertellen. 
Daar had ik zelf niet aan gedacht. Je bent heel edelmoe-
dig.’
 Daar moest ze om lachen. ‘Dat valt wel mee. Ik vind 
het alleen niet prettig iedereen om de tuin te moeten lei-
den. Ik dacht alleen aan Felipe. Het kwam niet bij me op 
dat we ook andere mensen konden kwetsen. Zoals Mar-
kel. Ik mag hem graag.’
 ‘Markel is een goede man, ja.’
 ‘Het spijt me echt dat hij nu teleurgesteld wordt.’
 ‘Omdat ik niet met Ezmerelda zal trouwen?’
 ‘Ja.’ Ze slaakte een zucht. ‘Maar ook omdat al die ge-
weldige zonen er niet zullen komen.’
 Hij lachte. Hij was in een uitstekend humeur. De vol-
gende dag zou hij Felipe om Simones hand vragen. De 
oude man zou er vast niet blij mee zijn, maar hij zou wel 
bijtrekken als hij eenmaal besefte dat op die manier zijn 
wijngaarden weer werden samengevoegd.
 Zodra de overeenkomst was bezegeld, zou hij Simone 
meedelen dat er andere voorwaarden golden. Dat zou ze 
vast niet fijn vinden – misschien zou ze hem zelfs haten – 
maar dan zou het al te laat zijn. Ze zou van hem zijn, op 
elk gebied.

‘Waarom zo’n haast?’ vroeg Felipe de volgende dag na de 
lunch. ‘Jullie kennen elkaar nog maar net.’
 Ze zaten buiten, onder een oude pergola die kraakte 
onder het gewicht van de druiven die het zonlicht filter-
den. Ver onder hen sprankelden de golven.
 Alesander was gekomen onder het voorwendsel dat 
hij nog wat werk in de wijngaard zou verrichten, en Si-
mone had Felipe overgehaald buiten van het milde zon-
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netje te genieten nu dat nog kon. Tijdens de lunch had-
den ze een fles Txakolina van het vorige seizoen aange-
broken – ze begon de smaak al te herkennen. Felipe had 
de wijn van grote hoogte in de glazen geschonken om de 
drank zo veel mogelijk te laten bubbelen. Hij genoot er 
duidelijk van.
 Na de lunch had Alesander Felipe dus om Simones 
hand gevraagd.
 ‘Soms weet je gewoon dat iets goed zit, abuelo,’ zei 
Simone. Felipes vooroordelen jegens Alesander waren 
wel verminderd naarmate hij vaker langs was gekomen, 
maar de decennialange strijd tussen de families kon niet 
zomaar worden vergeten.
 ‘Maar trouwen? Zo gauw al?’
 ‘Zo gauw is het nu ook weer niet. Het duurt nog zeker 
een maand voordat al het papierwerk is afgehandeld. We 
kunnen pas na de oogst trouwen.’
 Hij fronste zijn wenkbrauwen. ‘Houd je van haar?’ 
vroeg hij Alesander toen op de man af.
 Simone kromp in elkaar. Nog meer leugens, dacht ze. 
Ze haatte het.
 Alesander scheen er niet mee te zitten. Hij pakte haar 
hand en legde zijn andere hand daarbovenop. Zijn blik 
hield die van haar gevangen. ‘Dit had ik ook niet ver-
wacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar Simone stormde 
mijn leven binnen, en ik kan niet anders dan van haar 
houden, Felipe. Ze is heel bijzonder. Ik kan haar niet 
door mijn vingers laten glippen.’
 De opkomende blos op haar wangen was niet tegen te 
houden. Ze glimlachte, diep geraakt door het feit dat hij 
zoveel moeite deed om Felipe gerust te stellen.
 ‘Ik dacht dat je op de wijngaard uit was,’ zei Felipe. Er 
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blonk een traan in zijn oog. ‘Dat je me de rest van mijn 
land ook nog wilde afnemen. Maar het blijkt je om mijn 
kleindochter te doen te zijn.’
 Alesander keek naar zijn voeten, en Simone voelde dat 
ze de stilte moest opvullen. ‘We willen graag dat je op 
onze bruiloft komt, abuelo. Ik hoopte eigenlijk dat je me 
zou willen weggeven.’
 Haar opa leek voor haar ogen te groeien. Hij knip-
perde de tranen uit zijn ogen. ‘Dacht je dat ik mijn enige 
kleindochter zonder mij naar het altaar zou laten lopen 
op haar trouwdag? Natuurlijk ben ik erbij!’ Hij hief zijn 
lege glas met zijn benige hand. ‘Meer wijn,’ zei hij. ‘Dit 
vraagt om een toost!’

‘Bedankt.’
 Ze was met Alesander naar zijn auto gelopen. De 
lunch was afgelopen, en Felipe zat onder het bladerdak 
van de druivenplanten te doezelen.
 ‘Waarvoor?’
 ‘Omdat je Felipe gerust hebt weten te stellen. Toen hij 
vroeg of je van me hield, dacht ik dat het spel uit was.’
 Alesander trok een wenkbrauw op, en zijn mondhoe-
ken gingen omhoog. ‘Dacht je dat ik gewoon nee zou 
zeggen?’
 ‘Ik had geen idee wat je zou zeggen.’
 Hij pakte haar hand, maar daar zocht ze niets ach-
ter. Ze waren nog in het zicht van Felipe, als hij toevallig 
wakker werd en naar hen keek. Trouwens, ze begon het 
wel prettig te vinden als hij haar aanraakte. Dat beteken-
de dat ze eraan gewend raakte, en dat maakte het gemak-
kelijker hun rol te spelen. ‘Zo moeilijk was het niet. Je 
bent absoluut bijzonder, en je stormde ook daadwerke-
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lijk mijn leven binnen met je idiote aanzoek. En hoe zou 
ik je door mijn vingers kunnen laten glippen met zo’n be-
loning in het vooruitzicht?’ Hij keek naar de glinsterende 
zee. ‘Felipe had wel gelijk, natuurlijk.’
 ‘Ik vind het vreselijk, al die leugens. Maar het is het 
waard. Zo gelukkig als hij eruitzag… Voor het eerst 
sinds tijden heeft hij iets om naar uit te kijken. Hij kan 
weer lachen. Daarom ben ik je dankbaar, dat je niet al-
leen meedoet maar het ook nog geloofwaardig maakt.’
 Hij glimlachte. Met zijn hand tegen haar rug duwde 
hij haar iets meer naar zich toe, en hij neeg zijn hoofd. Ze 
hield haar adem in. Zou hij haar nu kussen? En zou ze 
hem dan zijn gang laten gaan? Het had natuurlijk niets te 
betekenen, maar het zou wel overtuigend zijn als Felipe 
keek.
 Toen kuste hij haar voorhoofd, en ze liet haar adem 
met een zucht ontsnappen. Van opluchting, natuurlijk, 
niet van teleurstelling – ongeacht dat vreemde onver-
klaarbare gevoel in haar borstkas.
 Maar hij liet haar nog niet los. Zijn lippen bleven op 
haar voorhoofd talmen. Ze voelde zijn adem tegen haar 
huid. Hij legde zijn vingers onder haar kin om haar hoofd 
naar hem op te heffen en keek haar in de ogen. ‘Ik moet je 
een kus geven,’ zei hij. ‘Een echte kus. En ik waarschuw 
je maar vast: het kan even duren.’
 ‘Vanwege Felipe?’ bracht ze uit. ‘Voor als hij kijkt?’
 Hij gromde. ‘Vanwege mezelf.’
 Als die bekentenis niet volstond om haar zintuigen 
te laten zingen, dan deed het gevoel van zijn lippen op 
de hare dat wel. Haar adem stokte. Het geheel was zo 
veelomvattend: het onverwachte contrast van lippen die 
zo warm en krachtig voelden, terwijl zijn gezicht wel uit 
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steen gehouwen had kunnen zijn. En zoals hij smaakte… 
Een mengeling van de wijn bij de lunch, koffie, en daar-
bovenop een vleugje van de smaak van zijn hete mond.
 Hij was ronduit verslavend.
 Haar hartslag ging flink in de versnelling toen hij haar 
dichter naar zich toe trok, en ze liet hem begaan. Zijn 
tong ging op zoek naar de hare en vroeg die ten dans. Een 
dans die al snel uitzinnig werd. Haar temperatuur steeg 
enorm, en haar hart ging almaar sneller slaan. Op ver-
borgen plekjes, ver van haar mond vandaan, begon haar 
lichaam te pulseren.
 Hoe dan ook, deze man wist hoe hij moest zoenen. 
Elke plaats waar ze elkaar raakten, leek zich meteen hy-
perbewust te worden van wat er gebeurde: haar borsten 
die tegen zijn borstkas geduwd werden, haar heupen te-
gen zijn dijbenen en haar benen die met de zijne verstren-
geld waren.
 Dit was heel wat anders dan alle andere kussen die ze 
ooit had ervaren! En het was het laatste wat ze had ge-
wild, maar op dit moment was ze niet van plan er een 
einde aan te maken.
 In plaats daarvan was het Alesander die zich plotse-
ling terugtrok. Hij hield haar op een armlengte afstand. 
Haar mond bleef naar hem verlangen en wilde meer. Hij 
ademde snel in en uit, maar haar ademhaling ging nog 
sneller. Ze wilde hem niet laten merken hoe opgewonden 
ze was, maar faalde daar hopeloos in.
 ‘We moeten het er eerst over hebben,’ zei hij hijgend. 
‘Gebruik je anticonceptie?’
 Voor een kus? Nu kon ze hem even niet volgen. ‘Wat 
zeg je?’
 ‘Ben je aan de pil?’
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 Ze keek hem bevreemd aan. Ze moest zelfs lachen, 
terwijl ze de afstand tussen hen wat groter maakte. Niet 
dat ze het contact verbrak. Dat stond hij niet toe, en dat 
wilde ze ook nog niet. ‘Wat heb jij daarmee te maken?’
 ‘Omdat we voorzorgsmaatregelen moeten treffen.’
 ‘Eh, waarom? We hebben afgesproken niet met elkaar 
naar bed te gaan.’
 ‘Ik ben van gedachten veranderd. Ik trouw niet met je 
als we niet met elkaar naar bed gaan.’
 Ditmaal vond ze de kracht hem weg te duwen. ‘Nee! 
Je hebt een contract ondertekend, en daarin staat dat we 
geen seks hebben.’
 ‘Ik heropen de onderhandelingen.’
 ‘Dat kan niet. Daarvoor is het nu te laat.’
 ‘Dat kan heel goed. Ik vind de voorwaarden niet pret-
tig, dus wil ik ze veranderen.’
 ‘Ik weiger. We gaan niet met elkaar naar bed.’
 ‘En ik zeg van wel.’
 ‘Wat? Vergeet het maar. Ik verander niets. Ik wil het 
gewoon niet.’
 ‘Weet je dat zeker? Zonet kreeg ik de indruk dat je het 
helemaal niet erg zou vinden als we hier tegen de auto 
zouden staan vrijen. Als ik niet opgehouden was…’
 Gechoqueerd keek ze hem aan. Haar mond was open-
gezakt. ‘En dat denk je omdat ik het goedvond dat je me 
kuste?’
 ‘Er gebeurde meer dan dat. Je lichaam maakte duide-
lijk dat je me wilde.’
 ‘Je hoeft jezelf niet zo geweldig te vinden,’ zei ze hoofd-
schuddend. Ze moest het wel ontkennen. Het was waar 
dat ze ervan genoten had. Misschien wel heel veel. Maar 
dat kon hij niet weten. ‘Ik wil je niet. Goed, we zoenden 
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elkaar, en dat was best lekker – maar dat deden we alleen 
voor het geval Felipe keek.’
 ‘Je houdt jezelf voor de gek. Je dacht heus niet aan Fe-
lipe toen ik je kuste.’
 ‘Dat wil nog niet zeggen dat we gaan vrijen. Ik wil 
geen seks met jou.’
 ‘Juist.’ Hij vergrootte de afstand tussen hen nog wat 
meer. ‘Dan heb ik me vergist. Als je het zo wilt spelen, 
dan ga ik nu meteen tegen Felipe zeggen dat ons huwelijk 
niet doorgaat.’
 ‘Wat? Waarom? Ik kan je niet meer volgen. Eerst teken 
je een contract, en dan wil je dat wijzigen. Felipe gelooft 
dat we gaan trouwen, dat hij me weg zal geven. Dit kun 
je hem niet aandoen!’
 ‘Ik?’ vroeg hij. ‘Jij wilt hem dat gelukkige einde ontne-
men.’
 Dus nu gaf hij haar ook nog de schuld? ‘Ik kan ge-
woon niet geloven dat je dit doet. Of misschien toch wel. 
Felipe heeft me meteen al gewaarschuwd dat ik voor je 
uit moest kijken. Hij zei dat je een Esquivel bent, niet te 
vertrouwen en gewetenloos. Had ik maar naar hem ge-
luisterd.’
 ‘Inderdaad.’
 Zijn kilte sloeg haar zowat knock-out. Waar was die 
man die haar met zijn kus had verleid en haar bijna had 
laten smelten door zijn warmte? Had ze zich dat alleen 
maar verbeeld? Ze werd gewoon misselijk bij de gedach-
te hoe erg ze naar hem verlangd had. ‘Ik haat je.’
 ‘Dat is mooi. Ik zei toch al dat ik niet aardig ben? Als 
je me haat, maakt dat het later gemakkelijker voor je om 
bij me weg te gaan.’
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Hoofdstuk 8

Ze wilde hem blijven haten. Dat probeerde ze echt. Mid-
den in de nacht lag ze in bed haar best te doen hem te ha-
ten… maar de haat ging over in een allesoverheersende 
waarheid.
 Ze had hem nooit moeten toestaan haar te kussen.
 Nu smachtte haar lichaam naar hem, maar dat wilde 
ze niet. Het kon niet. Het maakte haar kwetsbaar. Dat 
had ze van haar relatie met Damon geleerd. Eerst waren 
ze vrienden geweest, maar later, toen ze eenmaal met el-
kaar naar bed gingen, was het meer geworden. Liefde. 
Dat had zij althans gedacht.
 Damons bedrog had haar verlangen naar intimiteit uit 
haar losgerukt. Het moest platonisch blijven. Eenvoudig 
en zakelijk. Dan kon ze ook niet gekwetst worden. Hoef-
de ze niet te leven met die ziekmakende angst en onzeker-
heid. Daarom was het terecht dat ze bij Alesander had 
aangedrongen op een huwelijk zonder seks.
 Toch had Alesanders dreigement met haar naar bed 
te willen haar naar adem doen snakken en een verlangen 
in haar wakker gemaakt. Ze lag in haar smalle eenper-
soonsbed te draaien en te woelen, verstrikt in de lakens. 
Ze dacht eraan dat die lakens ook om andere redenen zo 
losgewoeld konden zijn. En wenste dat ze daar niet zo 
naar verlangde, net zo erg als ze het vreesde.
 Kon ze hem maar gewoon haten. Weer draaide ze zich 
om. Waarom kon ze nou niet gewoon in slaap vallen?



98

De oogst kwam onverbiddelijk dichterbij. Alesander 
had het druk nu, met zowel zijn eigen zaken als met 
klusjes in Felipes wijngaard. Nog steeds repareerde hij 
latwerk en vulde hij gaten in de oprit. Hoewel ze wist 
dat hij dat deed omdat dit land binnen niet al te lange 
tijd van hem zou zijn, kon ze hem er niet om haten, 
want ze zag duidelijk dat Felipe nu gelukkiger was. De 
oude man zag dat er weer voor zijn druiven en het land 
gezorgd werd.
 Simone probeerde afstand te houden, maar op de een 
of andere manier scheen Alesander altijd in haar buurt te 
zijn. Steeds weer kromp het huisje van haar opa door zijn 
aanwezigheid. Hij praatte met Felipe over de druiven en 
moderne verzorgingstechnieken van de planten.
 Er kon geen sprake van zijn hem te ontwijken. Naar-
mate het tijdstip van de oogst naderde, naderde ook hun 
trouwdatum. Alesander huurde een weddingplanner in 
die minder dan een maand de tijd kreeg om alles te or-
ganiseren. Simone was blij dat aan haar te kunnen over-
laten, maar er viel niet te ontkomen aan allerlei vragen. 
Er moesten besluiten genomen en plannen gemaakt wor-
den.
 ‘Ik kan geen kerk vinden,’ zei de weddingplanner een 
van de eerste keren dat ze langskwam gestrest. ‘Jullie 
hebben te lang gewacht. In San Sebastian moeten de ker-
ken al maanden van tevoren gereserveerd worden.’
 Alesander wuifde het probleem weg. ‘Dan trouwen 
we gewoon op ons landgoed. Dat is misschien ongebrui-
kelijk, maar men zal er wel begrip voor hebben.’
 Opgelucht keek de weddingplanner naar Simone. 
‘Heb je al een getuige gekozen?’
 Simone knipperde met haar ogen. ‘Moet dat dan?’
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 De planner keek achterdochtig naar Alesander. ‘Wie 
wordt jouw getuige?’
 ‘Een vriend uit Madrid. Matteo Cachon.’
 Simone keek op. Die naam kwam haar bekend voor.
 ‘Toch niet die voetballer?’ vroeg de vrouw, en toen 
wist Simone waarom die naam haar bekend voorkwam. 
Matteo Cachon had net een megacontract getekend 
waardoor hij nu de best betaalde Spaanse voetballer 
was. Tegelijkertijd was hij de meest begeerde vrijgezel 
van Spanje, daar hij het kort tevoren had uitgemaakt met 
zijn vriendin.
 Alesander knikte. ‘Sí. We waren bevriend in onze stu-
dententijd. We zien elkaar nu niet zo vaak meer, maar hij 
komt naar de bruiloft.’
 ‘Ik weet misschien wel een getuige,’ zei Simone. Toen 
de weddingplanner haar met de pen in de aanslag ver-
wachtingsvol aankeek, vervolgde ze: ‘Ik zal het haar 
eerst vragen, en dan kom ik er nog op terug.’
 Intussen was Felipe zo gelukkig als ze hem nog nooit 
meegemaakt had. Hij leek twintig jaar jonger. Hij wilde 
zelfs naar de stad om een nieuw kostuum te kopen. Zijn 
eerste nieuwe pak sinds hij ruim vijftig jaar daarvoor met 
Maria was getrouwd.
 Dat maakte alles de moeite waard, zelfs na de con-
trole door de huisarts die haar even onder vier ogen wil-
de spreken, terwijl Felipe zich weer aankleedde. De arts 
waarschuwde dat Felipe er weliswaar beter uitzag, maar 
dat hij helaas niet meer kon genezen.
 Teleurgesteld bedankte ze de arts. Diep vanbinnen 
had ze dat wel beseft, natuurlijk. Het zou een wonder 
zijn als Felipe opeens toch beter zou worden.
 Wel zorgde de waarschuwing van de arts ervoor dat 
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ze een besluit nam. Ze moest ophouden te proberen 
 Alesander te haten, en in plaats daarvan alles doen om 
Felipe de indruk te geven dat ze dolgelukkig was met 
Alesander – ook al haatte ze de veranderde voorwaarde.
 Ze zou Felipe niet in de steek te laten.

Op een heldere dag vroeg in oktober smaakten de druiven 
volmaakt, en vanaf die dag was het een gekkenhuis. Hele 
zwermen arbeiders overstroomden de Esquivel-wijngaar-
den. Kistjes werden gevuld met druiventrossen en vervol-
gens geleegd in een grote bak achter een tractor, om ver-
volgens rechtstreeks naar de pers te worden vervoerd.
 Simone werkte mee in Felipes wijngaard, samen met 
een team plukkers dat Alesander gestuurd had. Ze droeg 
te grote handschoenen en had een snoeischaartje om de 
trossen los te knippen. Al snel bleek dat ze de langzaam-
ste van het hele team was. Ze was echter vastbesloten 
sneller te worden. Gedecideerd vulde ze het ene kistje na 
het andere.
 Felipe zat op het met wijnranken begroeide terras. In 
zichzelf mompelend hield hij het werk in de gaten.
 Halverwege de ochtend namen ze een pauze, midden 
tussen de wijnstokken. Ze aten en dronken, praatten en 
lachten, en dat alles met het prachtigste uitzicht van de 
hele wereld. Simone voelde zich bevoorrecht dat ze erbij 
mocht zijn. Dit was iets unieks wat ze hierna nooit weer 
zou meemaken. Ze begon het jammer te vinden dat ze te 
zijner tijd moest vertrekken.
 Toen gingen ze weer aan het werk en was er geen tijd 
meer voor zulke mijmeringen. Ze dacht alleen nog aan 
de druiven.
 Rond lunchtijd kwam Alesander opdagen met een 
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aantal schotels eten van een plaatselijk restaurant. Alles 
werd op een grote houten tafel gezet, waarna de plukkers 
aanvielen.
 ‘Dank je wel voor het eten en alles,’ zei ze toen hij weer 
in zijn wagen stapte. Het deed er ditmaal niet toe of hij 
dit uit aardigheid deed of niet, of het een investering was 
in zijn toekomstige bezit of niet, want ze was hem hoe 
dan ook dankbaar.
 Hij nam haar in zijn armen en kuste haar lichtjes op 
haar lippen. Dit tot plezier van alle plukkers. ‘Ik heb je 
gemist,’ zei hij.
 Ondanks al haar bedenkingen en vastbeslotenheid 
hem te haten, had ze hem ook gemist.
 ‘We trouwen over drie dagen,’ zei hij.
 ‘Denk je dat de oogst dan achter de rug is?’
 Hij snauwde iets, en ze voelde het door haar botten 
weergalmen. ‘Dat kan me niets schelen. We trouwen hoe 
dan ook.’ Toen kuste hij haar weer.
 Dat was natuurlijk omdat iedereen zat te kijken, be-
dacht ze later. Hij had het alleen gezegd omdat iedereen 
keek.
 Ongeacht of hij het had gemeend of niet, ze zou de blik 
in zijn ogen toen hij dat zei, voor altijd blijven koesteren.

Drie dagen later zat de oogst erop. Ze trok de jurk aan 
waarin ze de Esquivel-bruid zou zijn. Haar trouwjurk 
was van dezelfde ontwerper als de jurk die ze op Mar-
kels verjaardagsfeest had gedragen. Alesander had daar-
op aangedrongen, ook al had ze gezegd dat dat echt niet 
hoefde – tot ze de jurk te zien kreeg. Nog voordat ze kon 
zeggen dat ze er helemaal weg van was, had Alesander al 
gezegd: ‘Dat is ’m.’
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 De jurk was inderdaad volmaakt. Hij had een strak 
lijfje en een dito taille, geplooid uitlopend over haar heu-
pen. Hij leek op de jurk van Markels feest, maar dan nog 
mooier. Laagjes ragdunne doorzichtige stof, zacht, de 
rok wijd, een perfect contrast met het nauwe lijfje.
 Simone hoefde niet te vragen hoe ze eruitzag. Tra-
nen sprongen in haar opa’s ogen toen ze uit haar kamer 
kwam, en die tranen zeiden alles wat er gezegd moest 
worden. Ze maakten het waard, al die leugens. Het was 
haar alles waard om Felipe vandaag zo gelukkig te zien.
 ‘Je bent een plaatje,’ zei hij met zijn broze stem. ‘Je 
maakt me de meest trotse man van de wereld.’
 ‘Je ziet er zelf ook knap uit.’ Dat was ook zo, pas ge-
schoren en in zijn nieuwe pak. Ze was wel bezorgd of hij 
het aankon haar naar het altaar te brengen, maar die dag 
leek hij alles aan te kunnen.
 ‘Kom,’ zei haar opa, terwijl hij haar zijn arm aanbood. 
‘De wagen staat voor.’

Ze arriveerden op het landgoed van de Esquivels, waar 
bijna het hele dorp nieuwsgierig op haar bleek te staan 
wachten bij de gewelfde wijnkelders waar de bruiloft 
plaats zou vinden.
 ‘Maak je niet druk,’ zei haar getuige, die voor in de 
auto zat. ‘Na de oogst worden er altijd heel wat feesten 
gevierd. Dit is er gewoon eentje extra.’
 Dat leek inderdaad zo te zijn. Fotocamera’s klikten en 
iedereen verdrong zich om haar heen, terwijl ze met haar 
gevolg uitstapte. Felipe had veel tijd nodig om zijn benen 
te strekken, maar er lag nog steeds een glimlach op zijn 
gezicht toen hij zijn kleindochter bij de arm nam om haar 
over het korte middenpad te begeleiden.
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 Ezmerelda liep voorop, zo sereen, schitterend en kalm 
dat Simone er kracht aan ontleende. Simone volgde aan 
Felipes arm. Felipe liep langzaam en wat onvast, maar hij 
knikte trots naar iedereen die ze passeerden.
 Dit is zijn moment, dacht ze. Meer zijn moment dan 
het mijne. Ze voegde zich naar zijn stappen en liet hem 
er optimaal van genieten. Hij was terug, vierde feest met 
de mensen die hij zijn hele leven had gekend – de mensen 
van wie hij zich had afgekeerd na de dood van zijn vrouw 
en zijn ziekte.
 Hij was in zijn element.
 Toen zag ze Alesander op haar staan wachten.
 Lang en sterk, adembenemend knap en met een in-
schikkelijke glimlach, alsof hij wist waarom ze er de tijd 
voor nam op dat middenpad.
 Zijn glimlach drong door tot in haar botten. Geen 
wonder dat het haar niet lukte hem te haten.
 Eindelijk waren ze aan het eind. Ze gaf Felipe een kus 
op zijn wang, en hij liet haar achter bij haar aanstaan-
de echtgenoot. Het was gelukt, dacht ze, terwijl ze naar 
haar eigen huwelijksgelofte luisterde. Haar bespottelijke 
plan was ten uitvoer gebracht.
 Bijna dan.
 Een paar minuten later, nadat ze tot man en vrouw 
waren verklaard en elkaar hadden gekust, waren ze weer 
een stapje verder. Nu nog de receptie en Alesanders aan-
gepaste voorwaarde…
 De receptie was geen probleem. Ezmerelda had gelijk 
gehad. Iedereen uit het dorp verlangde naar een feest. En 
Felipe was niet van plan er iets van te missen. Ze zag hem 
op de dansvloer rondscharrelen, terwijl zij met Alesan-
der rondwervelde. Ze vroeg zich wel bezorgd af of het 
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allemaal niet te veel was voor haar opa, maar hoe kon ze 
hem tegenhouden nu hij zich zo vermaakte?
 Alesander leidde haar voorbij Felipe. ‘Hoe is dat je ge-
lukt?’ vroeg hij. ‘Hoe heb je in vredesnaam Ezmerelda 
zover gekregen je getuige te worden?’
 Met een glimlach keek Simone naar het stel dat al 
 samen danste sinds de muziek was begonnen te spelen, 
het stel dat volop aandacht van de aanwezige fotografen 
kreeg. ‘O, ik heb gewoon gezegd dat ik geen verstand 
had van bruiloften en dat ik haar hulp nodig had.’
 ‘Was dat alles?’
 ‘Nou… Het hielp wel dat ik zei wie jouw getuige zou 
zijn.’
 Hij lachte. ‘Je bent een verbazingwekkende vrouw, Se-
ñora Esquivel.’
 Ze keek naar hem op, met heel haar hart wensend dat 
de situatie anders was. ‘En jij bent een verbazingwekken-
de man.’
 Hij trok haar tegen zich aan. Ditmaal liet ze zich ge-
willig door hem leiden, want het voelde gewoon goed als 
hij dat deed, en ze wist dat het niet lang meer zou duren.
 En inderdaad, het duurde niet lang. Nauwelijks een 
minuut later hoorden ze kreten van paniek.
 Het kostte maar een tel om te zien waarom de muziek 
en het dansen waren opgehouden.
 Felipe was in elkaar gezakt op de dansvloer.
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Hoofdstuk 9

‘Je lijkt nogal gespannen,’ zei Alesander in de wagen die 
door de rustige straten reed. Hij had zijn arm om haar 
schouders geslagen.
 ‘Is dat zo?’ Ze dacht dat ze ontspannen was toen ze het 
ziekenhuis verlieten. Ze had zijn arm om haar schouders 
niet afgewezen en had zich door zijn kracht laten troos-
ten, maar bij nader inzien was ze niet echt ontspannen. 
Wel opgelucht, natuurlijk, dat Felipe gewoon te veel hooi 
op zijn vork had genomen en na een nachtje ter observa-
tie de volgende dag weer naar huis zou mogen. Maar die 
opluchting had niet lang geduurd, want al snel had ze be-
seft waar de wagen naartoe reed.
 Naar Alesanders appartement. Naar Alesanders bed.
 De opluchting dat Felipe die nacht in goede handen 
was, woog niet op tegen de angst die ze nu voelde. Die 
arm om haar schouders, de strelende vingers op haar 
huid, de druk van zijn sterke dijbeen tegen het hare… Al-
les verhoogde haar spanning en onrust.
 Alesander had immers verklaard dat hij in weerwil van 
hun overeenkomst van plan was zijn huwelijkse rechten 
op te eisen. Hij had haar daar ronduit mee gechanteerd.
 Dat hij tot aan hun huwelijksnacht had gewacht om 
zijn plan ten uitvoer te brengen, deed er niet toe. Want nu 
was het dus zover.
 ‘De artsen zeiden dat het goed komt met Felipe,’ zei 
Alesander naast haar. Hij probeerde haar gerust te stellen, 
maar hij begreep duidelijk niet waarom ze nerveus was. 
Dat maakte haar boos. Dit was slechts een verstandshu-
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welijk. Alesander kende haar nauwelijks. Hij kon haar ge-
voelens niet in haar ogen lezen, zoals een man die van haar 
hield, een echte echtgenoot, zou kunnen.
 En toch verwachtte hij van haar dat ze met hem naar 
bed zou gaan, dat ze de ultieme intimiteit met hem zou 
delen – alsof hij echt om haar gaf.
 ‘Dat zal wel een teleurstelling voor je geweest zijn,’ 
merkte ze op. Ze schoof zo ver mogelijk van hem van-
daan om enige afstand tussen hen – en vooral tussen hun 
warme dijbenen – te scheppen. ‘Het was bijna het kort-
ste huwelijk aller tijden geworden. Je had al bijna de hele 
wijngaard in je bezit.’
 Er glinsterde iets hards in zijn ogen. ‘Ik vrees dat we 
nog iets langer tot elkaar veroordeeld zijn. Gelukkig 
heeft dat ook zo zijn goede kanten.’
 Ze snoof. ‘Echt waar? Hoe bedoel je?’
 ‘Gewoon,’ zei hij met een glimlach. Hij streek over 
haar voorhoofd, waar een verdwaalde krul haar wim-
pers raakte. Voorzichtig veegde hij het haar weg. Ze hui-
verde, en nogmaals toen ze besefte dat het door zijn aan-
raking kwam. Dit wilde ze niet. ‘Dat we met elkaar naar 
bed gaan natuurlijk. Wat anders?’
 Alsof ze nog niet genoeg afkeer van deze man had. Hij 
probeerde haar natuurlijk te ontspannen door haar te 
strelen, maar zijn hand voelde loodzwaar op haar schou-
der.
 Ze keek naar buiten, stilletjes kokend van woede. Ze 
ademde diep in en uit, belangstelling veinzend voor de 
gebouwen aan de Platje de la Concha, zodat ze niet naar 
hem hoefde te kijken. Naar de man die nu haar man was 
en die van plan was dat ook in de intiemste zin van het 
woord te zijn.
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 Een ware echtgenoot zou met haar getrouwd zijn uit 
liefde. Omdat hij bij haar wilde zijn voor de rest van zijn 
leven. Niet omdat hij op die manier de wijngaard die ze 
zou erven in handen zou krijgen.
 ‘Stop eens even,’ hoorde ze hem plotseling zeggen. Dat 
verwarde haar, want ze waren nog een flink aantal blok-
ken van zijn appartement vandaan.
 De chauffeur parkeerde langs het trottoir.
 ‘Wat doe je?’ vroeg Simone toen Alesander uitstapte 
en zijn hand naar haar uitstak.
 ‘Ik neem een besluit,’ antwoordde hij met een glim-
lach die in tegenspraak leek met zijn strakke gelaatstrek-
ken. ‘Het is zo’n mooie avond. Ik dacht dat een wande-
ling over het strand ons goed zou doen.’
 Ze keek naar hem op in het donker van de nacht, op 
zoek naar zijn beweegredenen, maar die vond ze niet. 
Het was een opluchting voor haar dat hij niet alles op al-
les zette om haar zo snel mogelijk in zijn bed te krijgen, 
maar het was tevens verwarrend. Misschien had hij toch 
wel in de gaten hoe ze zich voelde.
 ‘Dank je,’ zei ze eenvoudig. Een wandeling over het 
strand was een goed idee, al was het alleen maar om haar 
een adempauze te geven. Ze pakte zijn hand en liep met 
hem de donkere nacht in. ‘Dat denk ik ook.’
 De auto reed weg, want Alesander had de chauffeur 
vrijaf gegeven. Hij nam haar bij de arm en liep met haar 
over de brede promenade, die door lantaarns verlicht 
werd. De milde nachtelijke zeelucht kuste haar huid. De 
maan stond vol aan de hemel en liet zilveren linten over 
het water dansen. Ergens werd muziek gespeeld, viool-
klanken waarop de lage golven het strand op en af ruis-
ten. Naast haar liep Alesander, zwijgend. Hij leek zich 
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ermee tevreden te stellen de avond in zich op te nemen. 
Hun strijd was tijdelijk gestaakt.
 Hij had gelijk, dacht ze, terwijl ze rond de baai slen-
terden. Het was een heerlijke nacht, een nacht voor ge-
liefden, een nacht die verwachting inhield. Die gedachte 
stemde haar verdrietig, dat de romantiek van zo’n nacht 
aan hen voorbij zouden gaan. Ze koesterde geen enke-
le verwachting. Haar wachtten alleen verplichtingen. 
Niets om naar uit te kijken.
 Hoewel…
 Ze wierp een zijdelingse blik op zijn krachtige pro-
fiel. Dat was geen aanblik waarvan je teleurgesteld zou 
raken, de ochtend na een wilde nacht. Zijn lichaam was 
ook geen lichaam dat je liever niet aanraakte. Huiverend 
richtte ze haar blik weer op het pad. Aan de komende 
nacht wilde ze maar niet te veel denken.
 Was het raar dat ze nu zo nerveus was? Ze was wel va-
ker intiem geweest met een man. Ze wist hoe alles ging. 
Soms had ze het zelfs leuk gevonden. Maar dat was met 
Damon geweest, met wie ze bijna een jaar een stel was 
geweest. Ze had zich zelfs op een bepaald moment in-
gebeeld dat ze van hem hield – maar dat was voordat ze 
erachter was gekomen dat hij doodleuk achter haar rug 
met haar beste vriendin naar bed ging.
 Maar om nu met een nagenoeg onbekende naar bed te 
gaan? Met een man die haar chanteerde om met hem te 
vrijen? Daar zou ze onmogelijk van kunnen genieten.
 Evenmin zou ze hem haar gevoelens kunnen toever-
trouwen. Intimiteit had een prijs, en ze wist niet of ze die 
nog een keer wilde betalen.
 ‘Heb je het koud?’ vroeg hij, alsof hij haar huivering 
voelde.
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 ‘Nee, hoor,’ antwoordde ze. Ze wilde dat hij het niet 
had gemerkt. De gedachte dat hij haar lichaamstaal be-
greep, beviel haar helemaal niet.
 ‘Zullen we dan op het zand gaan lopen?’
 ‘Zonder schoenen aan, bedoel je?’
 ‘Tenzij jij op je hoge hakken over het strand wilt 
strompelen…’ Zijn lach lichtte op in het maanlicht, en 
zijn tanden glinsterden wit.
 Ze lachte. ‘Waarom ook niet?’
 Ze gleed uit haar zilveren sandalen en haakte haar 
kousen los uit de jarretels, om ze vervolgens uit te trek-
ken. Hij deed zijn schoenen ook uit en pakte haar hand. 
Het zand was koel onder haar voeten en prikkelde de ge-
voelige huid tussen haar tenen. Zijn hand was warm, zijn 
lange vingers krulden om de hare heen, en zijn duim trok 
lome cirkeltjes over haar pols.
 Ze probeerde zich op het zand te concentreren, op het 
geluid van hun voetstappen, op de lichtjes van de gebou-
wen die in het water weerspiegelden, op de sterren en de 
maan boven hen – maar het contact met hem liet zich niet 
zomaar negeren. Damon had er niet van gehouden om 
hand in hand te lopen. Hij vond dat bezitterig staan en 
zei altijd dat mensen niet elkaars bezit konden zijn.
 Was Alesander nu bezitterig, of gewoon… aardig? 
Hoe dan ook, ze vond het echt niet vervelend, dat gevoel 
van haar hand in de zijne.
 Ze slaakte een weemoedige zucht. ‘Wat is het hier 
mooi. Het moet heerlijk zijn om zo dicht bij het strand te 
wonen.’
 ‘Woon jij niet in de buurt van de zee?’
 ‘Nee, niet echt. Ik woon in een schoenendoos van een 
flatje, vlak bij de universiteit waaraan ik studeer. Dat ligt 
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ongeveer een uur van de kust vandaan, en twee uur van 
een redelijk strand.’ Weer slaakte ze een zucht. ‘Dat is 
best een mooi strand, maar lang niet zo mooi als dit.’
 Ze liepen verder, met op de achtergrond nog steeds de 
klanken van de viool.
 ‘Wat studeer je eigenlijk?’
 Die vraag overviel haar, en ze lachte.
 ‘Wat is er zo grappig?’
 Ze schudde haar hoofd. ‘Weet ik niet. Alleen… Het is 
een beetje raar. We zijn net getrouwd, en nu vraag je pas 
wat ik studeer. Normaal zou je dat allang geweten heb-
ben.’
 ‘Normaal zou een vrouw niet bij mij binnen komen 
vallen om me ten huwelijk te vragen.’
 ‘Dat is waar,’ zei ze, haar blik op haar voeten gericht. 
‘Ik studeer psychologie. Ik zit in het laatste jaar.’
 Ze naderden een gebouw op het strand – hetzelfde res-
taurant waar ze vlakbij de weg was overgestoken, die 
eerste dag. Dat hield in dat zijn appartement ook vlakbij 
moest zijn. Hier klonk de muziek luider, en ze zag een 
bandje spelen op een balkon met uitzicht op zee. Flarden 
muziek zweefden om hen heen. De viool klonk honing-
zoet boven de piano en de drums uit, zo rijk en emotio-
neel dat ze bleef staan om te luisteren. ‘Wat spelen ze?’
 ‘Dit liedje?’ Hij glimlachte. ‘Een oud volksliedje. Het 
gaat over de bergen en de zee en de mensen die zich hier 
oorspronkelijk vestigden en dit land tot hun thuis maak-
ten. Maar meestal doen de woorden er niet zoveel toe. Ze 
laten de viool de woorden zingen.’
 ‘Het is zo mooi…’ zei ze met een blik op de violist, die 
zijn instrument verleidde tot nog zoetere hoogten.
 Een ogenblik lang werd de stilte slechts verbroken 
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door de muziek en het ruisen van de zee, tot hij zei: ‘Je 
bent mooi.’
 Ze keek verbaasd naar hem op en zag dat hij lachte. 
Misschien kwam het door de muziek, zo ontroerend en 
betoverend, met op de achtergrond de golven. Of mis-
schien kwam het door de fluwelen hemel en het zilveren 
lint van maanlicht op het water. Hoe dan ook, ze werd 
geraakt door de kracht van zijn lach. Het veroorzaakte 
tintelingen door haar hele lichaam. Meteen wenste ze dat 
het niet zo was. Ze wilde niet dat hij zo naar haar lachte. 
Hij moest helemaal niet naar haar lachen. Hij mocht niet 
tegen haar zeggen dat ze mooi was en zo dit huwelijk 
meer laten lijken dan het was.
 Opeens had ze er spijt van dat ze hem haar hand had 
laten vasthouden en dat ze als vrienden of zelfs gelief-
den over het strand liepen. Zij hadden een zakelijke over-
eenkomst, meer niet. Hij had de voorwaarden veranderd 
toen ze niet meer terug kon. Deze romantische strand-
wandeling, hand in hand, was natuurlijk bedoeld om 
haar een vals gevoel van veiligheid te geven, zodat ze ging 
denken dat hij echt om haar gaf. Maar daar was zijn ap-
partement, aan de overkant van de straat, en het was dui-
delijk wat hun einddoel was.
 Zijn einddoel. Niet het hare. Ze schudde haar hoofd, 
als om te weigeren wat hij haar te bieden had. Vaag was 
ze zich bewust van een andere melodie, weer de viool bo-
ven de drums uit. Dit lied kwam haar bekend voor.
 Het drong tot haar door dat dit de muziek was die 
ze op Markels verjaardagsfeest had gehoord, de tango 
waarop de dansers zo verleidelijk hadden gedanst. Die 
hartstocht…
 Dit lied dat, zoals Alesander verteld had, Sentimientos 
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heette. Deze muziek vertelde hoe een huwelijk hoorde te 
zijn. Ze hoorde wat ze in haar huwelijk miste en wat ze 
nooit zou kunnen ervaren.
 Gevoelens. Sterke, machtige gevoelens.
 Dat was de laatste druppel.
 ‘Het spijt me. Ik kan hier niet mee doorgaan.’
 ‘Kun je niet meer op het strand wandelen?’
 Ze wilde naar hem uithalen. Begreep hij haar bewust 
verkeerd? ‘De maan, het strand, elkaars hand vasthou-
den… Ik wil dat allemaal niet. Ik kan niet doen alsof ik 
je blozende bruidje ben. Ik verlang niet naar onze huwe-
lijksnacht, die je door chantage hebt afgedwongen.’
 ‘Is het dan zo’n vreselijk vooruitzicht om met mij naar 
bed te gaan?’
 ‘Terwijl ik dat niet wil? Nooit gewild heb ook? Na-
tuurlijk vind ik dat vreselijk!’
 ‘Je wilt het niet?’
 ‘Dat heb ik toch meteen al duidelijk gemaakt?’
 Hij zweeg een moment en keek in de verte, alsof hij 
ingespannen naar de muziek luisterde, voordat hij weer 
naar haar keek. ‘Je hebt er zelf mee ingestemd de voor-
waarden te wijzigen.’
 ‘Alleen omdat je dreigde Felipe te vertellen dat ons hu-
welijk nep was. Weet je wel hoe erg ik je daarom haat? Je 
gaf me geen keus, en dan durf je ook nog te suggereren 
dat ik blij ben dat ik met je naar bed mag. Niet te geloven 
hoe arrogant jij bent! Je bent alles wat ik in een man haat 
en niets wat ik in een man zoek!’
 Ademloos beëindigde ze haar tirade. Ze bleef hijgend 
staan, zich mentaal voorbereidend op zijn weerwoord, 
op de volle kracht van zijn woede.
 ‘Kom met me dansen,’ zei hij rustig.
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 ‘Wat?’
 Zijn ogen flitsten uitdagend, terwijl de klanken van de 
instrumenten samensmolten. Doelbewust zette hij een 
stap in haar richting. Of eigenlijk was het meer zo dat hij 
over het strand gleed. Nog een stap, zijn lichaam recht-
op, zijn hoofd geheven. ‘Kom, dans met me.’
 ‘Nee. Dat is belachelijk. En ik kan niet eens dansen.’
 ‘Echt wel,’ zei hij. ‘Op dit moment laat je je woor-
den dansen. Doe het nu eens met je lichaam. Laat me je 
kwaadheid zien.’
 ‘Nee!’ zei ze, zich van hem afwendend. Het idee met 
deze man op het strand te dansen, was te belachelijk voor 
woorden. ‘Het heeft geen zin.’
 Maar ze had nog geen stap verzet, of hij had haar pols 
gepakt en haar omgedraaid zodat ze tegen hem aan tol-
de. Haar schoenen en kousen vlogen uit haar hand. Ze 
botste tegen zijn borstkas, haar handen tussen hen in. De 
lucht werd uit haar longen gedrukt. Nu was ze pas echt 
kwaad.
 ‘Ik zei nee!’ Ze duwde hard tegen zijn borstkas en 
wendde zich weer van hem af, maar hij had haar hand 
nog steeds vast. Ze was op een armlengte afstand toen 
hij haar weer hard in zijn omhelzing trok. Weer hapte ze 
naar adem
 ‘Schoft die je bent!’ Met haar handen tegen zijn schou-
ders zette ze zichzelf tegen hem af, zo hard als ze kon, 
maar zijn armen lagen om haar middel, dus kwam ze niet 
ver. Zijn blik rustte op haar ogen, en ze kon niets doen 
toen hij in een cirkel om haar heen begon te bewegen, 
zijn lichaam net zo strak en zijn bewegingen net zo doel-
bewust als van de danser die ze had gezien. ‘Waar ben jij 
verdorie mee bezig?’
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 ‘Ik dans. Met mijn vrouw. Heb je daar problemen 
mee?’
 ‘Ja!’ Nou en of. Want zijn handen lagen als stalen ban-
den om haar heen, en zijn gespierde borstkas voelde als 
een harde muur onder haar handen. Ze had die borstkas 
naakt gezien, in volle glorie, en nu genoten haar vingers 
van het gevoel. Hij was zo hard, slank en geweldig… Ze 
wilde dat hij ver weg was, zodat haar handen zulke din-
gen niet konden registreren.
 ‘Ik kan niet dansen. Niet hierop.’
 ‘Het gaat beter als je je armen om mijn nek slaat.’
 Beter? Misschien… In elk geval zouden haar handen 
dan niet meer zo’n last hebben van die spieren onder zijn 
huid. Dus liet ze haar handen maar om zijn nek glijden, 
zoals hij had gezegd. Hij bromde iets, een instemmend 
geluid dat ze tot in haar botten voelde, terwijl hij haar 
om zich heen liet wervelen.
 Toen haalde hij een van haar handen achter zijn nek 
vandaan en hield die vast. Hij kuste haar handpalm. Ze 
snakte naar adem. Het gevoel van zijn tong die snel heen 
en weer schoot over haar gevoelige huid, zijn blik die zo 
intens op haar rustte, de romantische muziek, zijn arm 
strak om haar middel… Het was te veel.
 Hij zette een stap, en nog een, en hij trok haar doel-
bewust mee over het zand. Krachtig en dramatisch. Hij 
leidde haar, met zijn aanraking en lichaam de richting 
dicterend, draaide haar rond en drapeerde haar als het 
ware over zijn arm. Hij hield haar daarbij zo stevig vast 
dat ze geen moment bang was te vallen.
 ‘Zie je nou wel,’ zei hij, terwijl hij haar langzaam om-
hoogtrok tegen zijn lichaam. ‘Je kunt het best.’
 De beweging veroorzaakte een verrukkelijke wrijving 
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tegen haar borsten en buik. ‘Ik haat je,’ zei ze, want ze 
vond dit veel te aangenaam, dit gevoel van zijn harde lijf 
tegen zich aan, terwijl ze over het zand dansten.
 ‘Dat maakt dit juist zo goed,’ zei hij. Langzaam nam 
hij haar in zijn armen. ‘Strijd en hartstocht.’
 ‘Wie had het over hartstocht?’
 Hij liet haar weer rond wervelen, waarbij haar trouw-
jurk met haar mee zwierde, en trok haar vervolgens met 
haar rug tegen zijn borstkas. Zijn armen kwamen zo 
strak om haar heen dat ze hijgde toen ze zijn harde op-
winding tegen haar achterste voelde. Schaamteloos.
 Opwindend.
 Iedere spier in haar lichaam trok samen.
 Ze zou woedend moeten zijn, moeten eisen dat hij 
haar losliet. In plaats daarvan voelde ze hitte tussen haar 
smachtende dijen. Haar borsten voelden zwaar en hard, 
en het scheelde niet veel of ze drukte haar billen nog ste-
viger tegen hem aan.
 ‘Je lichaam heeft het erover, steeds wanneer we elkaar 
aanraken.’
 Ze sidderde, want het viel niet te ontkennen, maar ze 
gunde hem niet de voldoening dat te weten. ‘Dat heeft 
niets te betekenen. In elk geval niet dat ik van je houd of 
zo. Het is gewoon een lichamelijke reactie.’
 Achter haar lachte hij. Het geluid deinde door haar 
heen. Zijn warme adem tergde haar oor. ‘O, ik heb niets 
tegen ouderwetse wellust, hoor.’
 Daarop besefte ze wat ze precies had gezegd. Een be-
kentenis. ‘Nee!’ riep ze uit. Radeloos vocht ze om uit de 
gevangenis van zijn armen te komen. Hij was veel te zelf-
verzekerd, te zelfvoldaan, en hij had gelijk. Verdraaid! 
‘Het wil niet zeggen dat…’
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 Maar alweer was ze geen partij voor zijn snelheid en 
kracht, en evenmin voor zijn vastbeslotenheid. Hij ving 
allebei haar polsen en hield haar tegen, trok haar met een 
ruk terug tegen zich aan. Zijn gezicht was maar een paar 
centimeter van haar vandaan toen hij zijn vingers door 
haar haren liet gaan. ‘Het wil zeggen dat je me wilt.’
 ‘Nee!’
 ‘En ik wil jou.’
 ‘Nee…’ Ditmaal was het echter meer een smeekbede 
dan een protest.
 Hij glimlachte, zijn blik vastgesmeed aan de hare. Met 
zijn duim streelde hij haar halfopen mond. ‘Ik vraag me 
af wat ervoor nodig is om je ja te laten zeggen?’
 ‘Dat nooit,’ bracht ze uit, ook al wist ze dat het  zinloos 
was. Haar blik zat al vast aan zijn mond, in afwachting 
van de komende kus, ze kon hem haast al proeven.
 Toen zijn kus kwam, zijn vingers met haar haren speel-
den en zijn mond op die van haar, was ze desondanks niet 
voorbereid op de maalstroom van gevoelens die erop 
volgde. In haar ontstond een storm. Als een rivier die 
buiten haar oevers trad, overstroomde haar hartstocht, 
en ze dreigde door de stortvloed verzwolgen te worden.
 Ze klampte zich aan hem vast zoals een drenkeling 
zich aan een rots vastklampte. Ze werd meegevoerd op 
het sensuele tij van zijn smaak en zijn hete mond en alles 
wat hij met haar deed.
 Begeerlijk. Begeerd. Verrukkelijk.
 Hij deed zich aan haar tegoed, leek het wel, en ze liet 
hem begaan, want daardoor kon ze zich op haar beurt 
ook aan hem tegoed doen. Ze proefde zijn mond en zijn 
zilte huid en ging op in de sensatie van zijn stoppelige 
kaak tegen haar wang.
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 Ze kon hem niet meer laten gaan nu ze eindelijk haar 
gretige handen op hem had losgelaten en kon genieten 
van zijn volmaakte lichaam. Dit mocht niet ophouden 
nu het eenmaal begonnen was, nu ze het zichzelf niet lan-
ger onthield.
 Haar lippen gingen gewillig uit elkaar onder de aanval 
van zijn vurige mond en tong. Ze klampte zich aan hem 
vast toen ze zich aan zijn kussen overgaf en werd over-
meesterd door hartstocht.
 De muziek kon ze nog altijd horen. Het ritme van de 
drums wekte iets primitiefs in haar op. Ze voelde dat 
dit een belangrijk moment voor haar was, iets zei haar 
dat dit moment van groot belang was voor haar hele be-
staan.
 Toen werd alle resterende logica weggevaagd. Zijn 
adem was heet toen zijn mond van haar lippen naar haar 
hals ging. Ze hijgde in de nachtlucht. Zijn handen lieten 
hete sporen achter op haar rug, en ze welfde zich tegen 
hem aan. Ze wilde niet langer doen alsof dit niet precies 
de plaats was waar ze wilde zijn.
 Haar begeerte ontbrandde ineens, de vloed werd een 
vuur dat dreigde haar te verteren. Zo tegen hem aan ge-
drukt, haar dij tussen zijn dijen, haar buik tegen zijn 
heup, beloofde zijn sterke erectie nog meer hitte. In die 
belofte lag alles wat ze nu wilde, en meer.
 Veel meer…
 O, ze wilde het. Ze wilde dat hij in haar kwam zodat ze 
hem daar kon voelen. Dat was het enige en eerste wat ze 
wilde.
 Ondanks zijn chantage. Ondanks zijn zelfvoldane ze-
kerheid dat dit zou gebeuren.
 Op dat moment leerde ze iets over zichzelf. Ze leerde 
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dat ze chantage kon accepteren en arrogantie kon verge-
ven, als ze dit maar als beloning kreeg.
 ‘Ik wil je,’ zei hij ademloos met een hand om haar 
borst. Zijn vingers streken over haar tepel tot die gevoe-
lig hard was, en zijn andere hand gleed naar beneden, om 
de ronding van haar billen. Zijn uitspraak was zo ruw en 
oprecht dat ze er niet omheen zou kunnen, ook niet als 
zijn aanraking niet zo magnetisch was geweest.
 ‘Weet ik,’ wist ze uit te brengen.
 ‘Jij wilt mij ook,’ zei hij. Het was geen vraag.
 Toch schudde ze haar hoofd nog, als je de halfslach-
tige beweging tenminste zo kon betitelen. ‘Het heeft niets 
te betekenen.’
 ‘Dat is nu juist het leuke,’ gromde hij. Even aarzelde 
hij, maar toen zoog hij haar weer mee in de draaikolk 
van een nieuwe kus. ‘Dat hoeft ook niet.’
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Hoofdstuk 10

Ze wilde dat het wel iets betekende. Ze wilde met hem in 
discussie gaan, net zolang tot hij het met haar eens was. 
Alleen duwde haar lichaam zich op eigen houtje tegen 
hem aan, en zijn mond kwam stevig op de hare terecht. 
Zijn zoekende tong was als een inferno voor haar zintui-
gen, zodat het niet meeviel goed na te denken. Wat vond 
ze ook alweer zo belangrijk dat ze erover in discussie wil-
de gaan? En waarom?
 Het eindigde ermee dat al haar gedachten werden weg-
gevaagd door al haar lichamelijke eisen. Met deze man te 
vrijen was niet gewoon een voorwaarde in het contract, 
een verplichting. Nee, het was onvermijdelijk, net als het 
getij of het invallen van de nacht of het opkomen van de 
maan. Er viel simpelweg niet aan te ontkomen.
 Ze stond in de lift voordat ze besefte dat ze de straat 
waren overgestoken, op blote voeten en in elkaars ar-
men, smachtend opgaand in de hitte, in hem.
 De lift was langzaam.
 Alesander was sneller.
 Hij zette haar met haar rug tegen de wand, een hand in 
haar haar, en met de andere schoof hij de lagen stof van 
haar rok aan de kant om bij haar warme huid te kunnen 
komen. Ze snakte naar adem. Het gevoel van zijn hand 
op haar dij was gloeiend heet, en haar lichaam klopte en 
hunkerde. Vaag bedacht ze dat hij haar ter plekke tot de 
zijne zou maken als die lift niet opschoot.
 Zijn hand gleed hoger. Zijn duim ging over haar 
mond, en een miljoen zenuwuiteinden daar schreeuw-
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den het uit. Hij mocht haar hebben, desnoods hier in de 
lift…
 Toen gingen de deuren open, en ze struikelden samen 
de privélobby van zijn appartement binnen. Hij trok 
zijn jasje uit en zocht tegelijkertijd naar zijn sleutels, 
terwijl ze elkaar bleven kussen. Zijn das volgde nadat 
de deur geopend was, en toen legde hij zijn handen op 
haar schouders en duwde haar van zich af. Zijn donke-
re ogen waren bijna zwart van verlangen, en zijn adem-
haling klonk hortend. ‘Ik wilde er de tijd voor nemen, 
maar ik denk niet dat ik nog lang kan wachten,’ bracht 
hij uit.
 Haar kokende bloed was daar blij om. Zij wilde niet 
eens wachten. Dat kon niet. Nu ze haar keus eenmaal 
gemaakt had, wilde ze geen tijd hebben om erover na te 
denken. Dat kon later altijd nog. Misschien zou ze er dan 
spijt van hebben.
 Het ging nu echter om het heden. En in het heden had 
ze andere prioriteiten. ‘Ik wil ook niet wachten,’ ver-
klaarde ze.
 Met een grom tilde hij haar op. Snel schopte hij de 
deur achter hen dicht, en meteen droeg hij haar naar zijn 
bed.
 Hij leek het gewicht van haar in zijn armen amper te 
merken, snel en veerkrachtig liep hij door het apparte-
ment. Ze was nerveus. Haar hart ging flink tekeer, want 
ze wist – maar tegelijkertijd toch ook weer niet – wat er 
zou komen. Ze was geen maagd meer. Ze was vaker met 
een man naar bed gegaan, en dat was soms zelfs prettig 
geweest. Dit was dus niet nieuw voor haar.
 Maar iets was er nu toch heel anders.
 Misschien kwam het doordat ze ditmaal met een man 
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was, in vergelijking met wie Damon een jongen had gele-
ken.
 Was het verkeerd dat ze zich nu inbeeldde dat dit echt 
was? Zou het erg zijn als ze even deed alsof ze een echte 
bruid was, en dit een echte huwelijksnacht?
 Vanuit zijn slaapkamer was hetzelfde prachtige uit-
zicht te zien als vanuit zijn woonkamer. De wateren van 
de donkere baai, afgezoomd met een witte schuimrand 
en de lichtjes van de stad, en de bergen die op wacht leken 
te staan… Het geheel was wonderschoon.
 Maar haar uitzicht ín het appartement was nog beter.
 Donkere trekken, olijfkleurige huid. Hij was knap, 
deze arrogante Spanjaard. En zijn hete mond was klaar 
voor genot, zijn lichaam was gebouwd voor wellust.
 Langzaam liet hij haar op haar blote voeten zakken, 
echter zonder haar los te laten. Bijna – ze wilde maar al 
te graag geloven dat het zo was – alsof hij haar niet los 
wilde laten. Zijn blik hield die van haar gevangen. In zijn 
ogen woedde een storm, kolkend van verlangen – verlan-
gen naar haar. Die wetenschap was kostbaar en verleen-
de haar kracht.
 Later, terug in haar kleine flatje in Melbourne, waar 
San Sebastian, arrogante Spanjaarden en eindeloze zon-
neschijn slechts nog een vage herinnering zouden zijn, 
zou de wetenschap dat een man als Alesander naar haar 
had verlangd, haar in de kille winternachten warm kun-
nen houden.
 In zijn donkere blik lag de hunkering naar haar. Ze 
mocht dan voor hem niets betekenen, maar ze was wel 
degene die nu bij hem was en naar wie hij nu verlangde.
 Zijn handen gingen over haar schouders naar haar 
naakte rug. Heet en zoekend. Ze voelde de rits losgaan, 
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en een tel later gleed haar strapless jurk van haar bor-
sten. Ze liet het gebeuren, net zoals ze daarna de zwaar-
tekracht haar werk liet doen zodat de jurk op de vloer 
viel. Het lukte haar de neiging te onderdrukken zichzelf 
te bedekken, en even later was het daarvoor te laat en 
stond ze nerveus voor hem, naakt, afgezien van het nie-
tige stukje zijde bij wijze van slipje en de kanten jarretels 
waar haar kousen aan hadden vastgezeten. Haar kousen 
die nu ergens samen met haar schoenen in het zand la-
gen.
 Sissend ontsnapte haar adem tussen haar tanden door 
toen hij zijn blik over haar heen liet gaan. Haar tepels 
werden hard in de koele streling van de avondlucht. 
Haar borsten leken steviger te worden en haar tepels stij-
ver onder zijn verhitte blik.
 ‘Heel mooi,’ mompelde hij. Ze liet de woorden bezin-
ken en borg ze op op een speciaal plekje diep in haar. 
Toen legde hij zijn vingertoppen tegen haar hals, en als 
een echo kon ze haar hartslag onder zijn aanraking voe-
len. Hun blikken hielden elkaar vast toen zijn hand van 
haar sleutelbeen naar haar schouder ging. Zijn aanra-
king was een ware kwelling en tegelijkertijd oneindig 
verrukkelijk. Te kwellend om te verdragen, te verrukke-
lijk om te moeten missen.
 Toen zijn vingers omlaagzwierven, wachtte ze met in-
gehouden adem af. Haar tepels smachtten naar zijn aan-
raking. Zijn vingers waren echter pas bij de welving van 
haar borst.
 Dit was extase.
 Dit was een foltering.
 ‘Ik dacht dat je haast had…’ Haar protest klonk ijl en 
wanhopig. Haar stem trilde al net zo erg als haar knieën.
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 ‘Het spijt me,’ zei hij. ‘Weet je wel hoe volmaakt je 
bent? Ik ben diep onder de indruk.’
 Ze sloot haar ogen om zijn woorden buiten te slui-
ten. Het was niet de bedoeling dat ze ze ging geloven. 
‘Jij niet,’ fluisterde ze bibberig. ‘Jij hebt te veel kleren 
aan.’
 Het diepe geluid van zijn lach deed haar tepels tinte-
len. ‘Geduld is een schone zaak.’
 ‘Geduld wordt nogal overschat, vind ik.’
 Er welde een grom uit hem op. ‘Is dit soms wat je wilt?’ 
vroeg hij. Daarop rolde hij haar tepel tussen duim en 
wijsvinger heen en weer, genadeloos plagend, tot hij zijn 
vingers om haar borst krulde en er stevig in kneep.
 Ze jammerde zacht, en hij pakte haar hand voordat ze 
wist wat er gebeurde. ‘Of wil je juist dit?’
 Ze snakte naar adem toen ze merkte wat hij van plan 
was. Hijgde toen ze zijn geslacht voelde. Nu was het haar 
beurt om onder de indruk te zijn.
 Onder de indruk, maar ook dankbaar. Zelf zou ze 
hem nooit hebben durven vastpakken, maar nu had hij 
haar een vrijbrief gegeven.
 Hij trok zijn overhemd uit, terwijl zij verder voelde. 
Hij was zo groot. Lang, dik… Ze voelde dat het vochtig 
werd tussen haar dijen. Vanbinnen trokken spieren zich 
samen, verlangend naar hem.
 ‘Is dit wat je wilt?’
 ‘Ja, o, ja,’ bekende ze. Haar angst dat hij misschien te 
groot voor haar was, verloor het van haar zin om het te 
proberen. Ze likte haar lippen af, begerig bij het voor-
uitzicht. Haar hand was al bezig zijn rits los te trekken 
zodat ze hem nog beter kon voelen. Voorzichtig kneep 
ze door zijn zijden slip heen. De stof was zo soepel dat er 
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weinig te verbergen viel. Met haar nagels gleed ze over 
zijn volle lengte. ‘Ja, graag…’
 Met een kreun pakte hij haar pols in een stalen greep. 
‘Je krijgt wat je wilt,’ zei hij. ‘Maar niet zo. Ik wil in je 
zijn.’
 Daarna ging het niet meer langzaam. Hij liet geen tijd 
verloren gaan om haar uit haar gevallen jurk te tillen en 
op het zijdezachte bed te leggen. En daarna duurde het 
niet langer dan een tel voordat zijn broek uit was, en nog 
korter voor zijn slip volgde.
 Ze hield haar adem in. Voor haar stond een godheid 
met brede schouders en een harde borstkas, een beeld-
houwwerk van vlees en bloed. Er flakkerde een vuur in 
zijn donkere ogen. Hij zag er magnifiek uit, zo helemaal 
naakt en vol hartstocht.
 Hij was geen jongen, zoals degene wiens naam ze plot-
seling niet meer wist, maar een man, groot en groots.
 Haar mond werd droog toen hij op een knie op het bed 
kwam zitten. Al het vocht in haar lichaam spoedde zich 
zuidwaarts.
 Hij boog zich over haar heen en streek haar verwarde 
haren glad. ‘Nu ben ik niet meer degene met de meeste 
kleren aan,’ mompelde hij. Met een soepel gebaar ver-
hielp hij die ongelijkheid, waarop ze volkomen naakt 
voor hem lag. Tot haar genoegen moest hij opeens snel-
ler ademhalen, en toen kwam zijn mond op die van haar. 
Zijn tong veroverde haar mond en zijn handen haar li-
chaam, op zoek naar schatten. Overal verspreidde zich 
hitte.
 Iedere aanraking en iedere kus, iedere streling van 
huid tegen huid, vergrootte de hitte, zodat ze dacht dat 
ze in brand zou vliegen. ‘Alesander,’ bracht ze hijgend uit 
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toen zijn vingers om het knopje cirkelden dat nu het mid-
delpunt van haar bestaan leek te zijn geworden.
 ‘Ik weet het,’ zei hij. Hij haalde zijn mond weg van 
haar tepel en ging naar beneden met zijn vaardige vingers 
en hete mond.
 Als hij echt wist wat ze nu voelde, zou hij toch zeker 
iets doen? ‘Toe!’ zei ze smekend, ademloos.
 Hij liet haar even alleen. In die tijd streek koele lucht 
langs haar verhitte huid en kon ze even een beetje op 
adem komen. Toen was hij terug.
 ‘Vertel me wat je wilt,’ zei hij. Doelbewust begon hij 
haar gevoeligste plekje te strelen. Zijn vingertoppen gin-
gen al een beetje naar binnen, plagerig, en ze werd hele-
maal wild.
 ‘Ik wil jou!’
 Hij glimlachte. ‘Dan krijg je me.’ Hij raakte haar lip-
pen met zijn mond, en tegelijkertijd raakten hun licha-
men elkaar op de intiemste manier die er bestond.
 Toen hij tussen haar benen kwam en daar bleef tal-
men, was ze bang dat hij te groot zou zijn. Maar dat 
mocht niet. Ze wilde hem…
 ‘Doe je ogen open,’ beval hij. ‘Kijk me aan.’
 Verward sloeg ze haar ogen op.
 ‘Ontspan je,’ zei hij, waarna hij haar licht op haar 
mond kuste. ‘Ontspan je maar. Blijf ademhalen.’
 ‘Je bent zo groot. Ik weet niet of ik –’
 ‘Natuurlijk wel,’ fluisterde hij, gevolgd door nog een 
vederlichte kus, ditmaal op een van haar stijve tepels. 
Zijn vingers leverden nu ook weer hun bijdrage en deden 
magische dingen met dat kleine, gevoelige knopje.
 Ze kreunde bij die plotselinge piek van genot. Ze voel-
de de druk toenemen en zich verplaatsen, en ze deed haar 
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ogen weer dicht. Haar hoofd rolde op het kussen heen en 
weer.
 ‘Nee,’ zei hij streng. ‘Houd je ogen open.’
 ‘Dat lukt niet.’ Haar protest was nauwelijks meer dan 
een ademteug. Binnen in haar steeg de koorts, en ze voel-
de dat hij haar opvulde, steeds een verrukkelijke fractie 
verder. Ze snakte naar adem.
 ‘Kijk naar me. Ik wil je ogen zien als het zover is.’
 Ze vocht tegen de neiging haar ogen weer te sluiten en 
zich door alle sensaties te laten meeslepen, maar ze deed 
wat hij zei. Hijgend keek ze naar hem.
 Op zijn voorhoofd stond zweet, zijn trekken waren 
gespannen, en het ruige verlangen dat ze zo onmisken-
baar in zijn ogen zag, verhoogde haar genot. Ze wist dat 
ze al op het randje stond.
 ‘Alesander,’ bracht ze uit. Ze begroef haar vingers in 
zijn gespierde vlees, en toen kwam ze. Met een laatste 
stoot bereikte ook hij zijn climax.

Dios, wat was ze strak! Ze explodeerde om hem heen, als 
vuurwerk. Haar spieren trokken zich hevig samen en gaven 
hem de intiemst mogelijke massage. Hij beet op zijn tanden 
en bleef in haar. Hij wilde nog niet dat dit voorbij was.
 Hij wachtte tot ze wat tot rust gekomen was. Veder-
licht kuste hij haar klamme huid, die glansde als satijn in 
het maanlicht.
 ‘Beter zo?’ vroeg hij. Zijn lippen gleden over haar oor-
schelp. ‘Ben je nu wat meer ontspannen?’
 Ze knikte. ‘Mmm, ja,’ mompelde ze. ‘Dat was heer-
lijk.’
 ‘Mooi zo,’ zei hij. Langzaam trok hij zich terug, 
wachtte heel even, om daarna weer in haar te gaan.
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 Haar ogen gingen wijd open. ‘Wat doe je?’ vroeg ze, 
toen hij zich weer terugtrok.
 ‘Ik geef je meer van wat je wilt.’
 ‘O,’ bracht ze verrast uit. De blik in haar ogen toonde 
haar verrukking. ‘O!’ riep ze even later, toen hij de span-
ning in haar weer opbouwde.
 Bij het voelen van haar strakke, hete lichaam om hem 
heen, kreunde hij. Dit zou hij niet lang volhouden…
 Hij hoorde dat ze het uitschreeuwde, gevolgd door 
zijn eigen kreet. Het klonk rauw en primitief, het kwam 
ergens diep uit hem naar boven – vanuit een plaats waar-
van hij het bestaan tot nu toe niet had gekend.
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Hoofdstuk 11

‘Ik heb koffie voor je.’
 Simone knipperde met haar ogen, nog half in slaap. 
Zei hij nu iets over koffie? Ja… Het aroma van versgezet-
te koffie golfde door de lucht, die voor de rest gevuld leek 
met de geur van seks. Wat niet zo vreemd was, gezien het 
feit dat ze die nacht meer tijd hadden besteed aan vrijen 
dan aan slapen.
 Maar… Koffie? Die man zag eruit als een godheid, 
vrijde alsof hij het heel belangrijk vond dat zijn partner 
ook klaarkwam, en dan zette hij ook nog eens koffie 
voor haar in plaats van haar om een biertje te vragen?
 Ze kroop terug in de kussens. Ze lag vast nog te dro-
men.
 ‘Hoe voel je je?’
 Ze sloeg haar ogen op. Hij zag er fris gedoucht uit, 
droeg schone kleren. En hij had inderdaad een kop kof-
fie in zijn hand. Ze ging zitten, trok de lakens op tot bo-
ven haar borsten en streek haar verwarde haarlokken uit 
haar gezicht.
 Door het raam zag ze dat de baai sprankelde onder een 
warme zon. Een volmaakte herfstdag. ‘Ik voel me…’ Uit-
geput, dacht ze. ‘Ik voel me goed,’ antwoordde ze. Na de 
afgelopen nacht durfde ze zich niet voor te stellen hoe ze 
eruit moest zien.
 ‘Hier en daar ben je misschien wat gevoelig? Ik had 
vanochtend beter niet weer met je kunnen vrijen,’ zei hij. 
Hij had er kennelijk geen enkele moeite mee iets derge-
lijks te bespreken. Het was net alsof hij haar gevraagd 
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had of ze melk in haar koffie wilde. ‘Ik had je wat meer 
tijd moeten geven.’
 ‘Ik ben niet… Ik was geen…’
 ‘Maagd meer? Nee, dat weet ik, maar het was wel dui-
delijk dat je nog niet veel ervaring had.’
 ‘Echt wel. Ik heb echt wel vaker seks gehad. Een aantal 
keer. Vaker dan dat.’ Ze had zelfs wel een orgasme ge-
had, ook al had ze daar zelf ook haar steentje aan moeten 
bijdragen. ‘Ik heb toch gezegd dat ik een relatie heb ge-
had?’
 Daarop glimlachte hij. ‘Dat is waar. Dat vriendje van 
je.’ Hij nam een teug koffie en keek uit over de baai. ‘Mis-
schien had híj dan niet zoveel ervaring.’
 Nee, en hij was ook niet zo rijkelijk bedeeld geweest… 
Ze staarde in haar koffie en niet naar hem, want ze wil-
de niet de hele tijd zitten te vergelijken. Als ze alleen al 
dacht aan zijn schouders of zijn spieren… Ze haalde haar 
schouders op en keek toen toch naar hem, want ze voelde 
dat zijn blik op haar rustte. ‘Hij had gewoon een wat an-
dere bouw dan jij.’
 Hij glimlachte over zijn schouder naar haar. ‘Ze zeg-
gen dat groot of klein er niet veel toe doet.’
 Dat zeiden ze dan verkeerd…
 Toen beging ze de vergissing op de klok te kijken, en 
tot haar schrik constateerde ze dat het al bijna middag 
was. Haar kopje rammelde op het schoteltje toen ze snel 
overeind kwam, haar beddengoed tegen zich aan ge-
klemd. ‘Ik moet het ziekenhuis bellen om naar Felipe te 
informeren.’
 ‘Heb ik al gedaan. Hij ligt te rusten, en het gaat goed.’ 
Hij gooide een badjas – die van hem, zag ze – naar haar 
toe. Onwillekeurig bracht ze het kledingstuk naar haar 
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gezicht om zijn geur in te ademen. Hij vervolgde: ‘Ik 
dacht dat je wel bij hem op bezoek zou willen gaan. Ik 
heb gezegd dat we voor de lunch zouden komen.’
 Ze schikte de badjas om haar schouders, op zoek naar 
de armsgaten. Vreemd geroerd zei ze: ‘Dat had je niet 
hoeven doen.’
 ‘Wil je dan niet naar je opa toe?’
 ‘Ik bedoel dat ik niet van je verwacht dat jij dat soort 
dingen regelt.’
 Hij schokschouderde. ‘Jij lag nog te slapen. Vind je het 
vervelend dat ik gebeld heb?’
 ‘Ben je niet bang dat ik dan ga denken dat je echt aar-
dig bent?’
 Het was min of meer een grapje, maar zo leek hij het 
niet op te vatten. Hij knipperde met zijn ogen. ‘Wat je 
ook van me mag denken, ik ben geen bruut. Het zou 
trouwens eigenaardig overkomen als ik niet informeerde 
hoe het met mijn schoonvader gaat.’
 Hij staarde haar even aan. Dat maakte dat ze onrustig 
aan haar warrige haardos voelde. Hij zou zich wel af-
vragen waar hij het aan verdiend had om met haar opge-
scheept te zitten.
 Toen kwam hij naar het bed, legde een hand onder 
haar kin en kuste haar lippen. Een korte kus, meer niet. 
‘Trouwens…’ Zijn hand lag nog steeds onder haar kin en 
zijn blik was onderzoekend op haar gericht: ‘Je weet best 
dat je er niet te veel achter moet zoeken.’
 Daarop liet hij haar alleen, verward en van haar stuk 
gebracht, en inderdaad ook gevoelig, merkte ze toen ze 
uit bed kwam. Dus dit hoorde allemaal bij zijn rol als 
plichtsgetrouwe echtgenoot van de kleindochter?
 Maar dan nog… Het was aardig dat hij het ziekenhuis 
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had gebeld. Ze waren getrouwd, en meer werd volgens 
de overeenkomst niet van hem verlangd.
 Op blote voeten ging ze naar de badkamer, vol nieuwe 
vragen over de man met wie ze getrouwd was. De man 
die nu in elk opzicht haar echtgenoot was.
 Hun afspraak was tijdelijk, hun huwelijk zou slechts 
een paar maanden duren en niet langer. Maar na een 
nacht zoals die ze zonet beleefd hadden, een nacht waar-
in Alesander haar wereld in stukken had laten vallen en 
die vervolgens weer in elkaar gekust had… Hij leek ge-
woonweg volmaakt.
 Ze verwenste deze situatie. Wat deed hij met haar? 
Was ze dan zo verblind door zijn liefdesspel dat ze was 
vergeten dat dit niets meer was dan een zakelijke over-
eenkomst? Was ze zo kortzichtig dat ze niet meer dacht 
aan haar angstige ontzetting die keer dat haar menstru-
atie uitbleef?
 Mopperend glipte ze uit de ruime badjas en onder de 
douche, haar gezicht naar de stralen wendend.
 Waarom had Alesander erop aangedrongen met haar 
te vrijen? Waarom had hij alles zo ingewikkeld gemaakt, 
terwijl alles zo eenvoudig zou kunnen zijn? Ze had gewe-
ten dat seks het ingewikkelder zou maken. Dat was altijd 
zo.
 Maar het land was voor hem niet genoeg. Hij had seks 
met haar als bonus gewild… en zij had ermee ingestemd.
 Hoe extatisch die seks ook was geweest, en hoe bevrij-
dend de kracht van een kus, was dat alles de hoge prijs 
wel waard?

De volgende dag werd Felipe uit het ziekenhuis ontsla-
gen, maar alleen omdat Alesander ervoor had gezorgd 
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dat er vierentwintig uur per dag een verpleegster bij hem 
thuis zou zijn. En, hadden de artsen gewaarschuwd, hij 
had niet veel tijd meer.
 De eerste weken na de bruiloft leek het echter relatief 
goed te gaan met Felipe.

Het begon winter te worden. De bladeren vielen van 
de wijnranken toen Simone haar opa in zijn stoel aan-
trof, uitkijkend over de nabijgelegen kale wijngaard, zijn 
ogen half gesloten. Hij leek haar aanwezigheid niet op te 
merken, zelfs niet nadat ze hem had begroet, dus nam ze 
aan dat hij zat te doezelen. Toen ze echter zijn koffiekop 
wilde pakken, stak hij een knoestige arm uit en legde zijn 
stakerige vingers om haar pols. ‘Mi nieta!’
 Ze sprong op van schrik maar moest toen lachen om 
haar eigen reactie. ‘Si. Wat is er, abuelo?’
 ‘Ik moet je iets vertellen,’ fluisterde hij. ‘Ik had het al 
eerder moeten doen.’ Hij keek de kamer rond. ‘Is Alesan-
der hier ook?’
 Ze schudde haar hoofd. ‘Hij is ergens in de wijngaard. 
Zal ik hem even halen?’
 ‘Nee. Wat ik wil zeggen, is alleen voor jou bestemd. 
Kom eens bij me zitten.’
 Ze trok een stoel naar hem toe. ‘Wat is er dan?’
 Hij zuchtte. Zijn ademhaling klonk piepend. ‘Erg veel 
tijd heb ik niet meer. Ik moet je vertellen…’
 ‘Nee, abuelo. Zo moet je niet denken.’
 Hij gaf een klopje op haar hand, alsof zij degene was 
die wel wat troost en begrip kon gebruiken. ‘Luister… 
De artsen kunnen niets meer voor me doen, maar ik wil 
je wel vertellen… Sinds jij hier bent, en helemaal sinds 
je getrouwd bent, ken ik weer geluk. Ik wil je bedanken 
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omdat je de zon weer in mijn leven hebt laten schijnen.’
 ‘Toe, abuelo. Je hoeft me niet te bedanken.’
 ‘Toch wel. Weet je dan niet wat je gedaan hebt? Je hebt 
me hoop gegeven. Je hebt twee families bij elkaar ge-
bracht die elkaar meer dan een eeuw nauwelijks gespro-
ken hebben.’
 Ze liet haar hoofd hangen. Hij moest eens weten… 
Dan zou hij helemaal niet zo trots en blij zijn. Het lukte 
haar echter naar hem te lachen. ‘Ik ben blij dat je geluk-
kig bent, abuelo.’
 ‘Meer dan gelukkig. De kloof tussen onze families is 
al vele jaren oud. Ik had niet meer verwacht er een einde 
aan te zien komen. Maar Alesander is een goede man. 
Hij is als de zoon die ik nooit gehad heb.’
 Hij zuchtte opnieuw, en zijn hoofd zakte omlaag. Ze 
dacht al dat hij uitgesproken was, weer verdiept in zijn 
herinneringen, maar toen keek hij opeens weer op. Zijn 
glazige blik zocht de hare. ‘Weet je eigenlijk wel hoe het 
gekomen is?’
 ‘Dat heeft Alesander me verteld. Een van je voorou-
ders ging ervandoor met de bruid die met een Esquivel 
had moeten trouwen.’
 De oude man knikte. ‘Zo is dat.’ Hij lachte kakelend, 
maar toen keek hij weer ernstig. ‘Heeft hij je ook verteld 
hoe het verderging?’
 ‘Alleen dat er een eeuw van rivaliteit volgde.’
 Hij knikte weer. ‘O, dus hij heeft niet alles verteld. 
Nou ja, dat is misschien maar beter ook. Het doet er nu 
trouwens niet meer toe.’
 ‘Wat was er dan nog meer, abuelo?’ vroeg ze. Ze voelde 
dat de haartjes in haar nek recht overeind gingen staan. 
‘Wat doet er nu niet meer toe?’
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 ‘O… Toen het te laat was, dus toen Xalbeder Esqui-
vel erachter kwam dat zijn bruid met een ander was ge-
trouwd, zwoer hij wraak. Hij zwoer dat de Esquivels de 
Otxoas ooit van hun land zouden verdrijven. Dat is altijd 
hun doel geweest. Daarom hebben we al die tijd strijd 
moeten leveren.’
 Felipe tuurde naar haar, een glans in zijn waterige 
ogen. Om zijn mond lag een ondeugend lachje. ‘Begrijp 
je wat je hebt bereikt door met Alesander te trouwen? De 
vloek is opgeheven. De Esquivels kunnen ons nooit meer 
van ons land verdrijven, want dit hele landgoed zal voor 
altijd ook aan de Otxoas toebehoren. Ik ben toch zo trots 
op je, mi nieta. Zo ontzettend trots.’
 Ze stond hem toe dat hij haar naar zich toe trok en 
haar omhelsde. Ze voelde zijn benige armen om zich 
heen. Zijn harde schouderbladen waren door zijn dikke 
trui heen te voelen. Ze voelde de aarde onder zich beven. 
Als hij toch eens wist wat ze gedaan had…
 O, nee… Wat had ze gedaan!
 Ze had juist het laatste land van de Otxoas eigenhan-
dig weggegeven. Op eigen initiatief nog wel. ‘Wees maar 
niet trots, abuelo,’ zei ze met een misselijk gevoel. ‘Dat 
verdien ik niet.’
 ‘Ach wat.’ Hij wuifde haar tegenwerpingen weg. ‘Je 
hebt een oude man die geen hoop meer had, erg geluk-
kig gemaakt. Het spijt me alleen dat ik Alesander niet 
meteen vertrouwde. Ik dacht dat het hem om het land te 
doen was, maar ik kan duidelijk zien dat hij van je houdt. 
En zoals jij naar hem kijkt, zo vol liefde…’
 ‘Abuelo…’ bracht ze uit. De tranen stonden haar in de 
ogen. Voorzichtig probeerde ze hem tot zwijgen te bren-
gen. Ze kon zijn woorden niet meer verdragen, vooral 
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niet als hij het had over de liefde die er niet was.
 Felipe sprak echter verder. ‘Laat me even uitspreken… 
Ik heb niet al te veel tijd meer. Ik weet dat het egoïs tisch is 
om mijn hoop uit te spreken op iets wat sterker is dan de 
dood, maar dan zou ik echt rustig naar mijn Maria kun-
nen gaan. Wat ik met heel mijn hart wens… Ik hoop ge-
woon dat ik nog te horen krijg dat er een baby op komst 
is, voordat ik moet gaan.’
 ‘Maar je gaat nog niet, abuelo!’ riep ze uit. Ze hield 
zijn benige vingers vast. En van een kind kon absoluut 
geen sprake zijn.
 ‘Je moet het me vertellen als het zover is,’ zei hij na-
drukkelijk. ‘Beloof dat je het vertelt, zodat deze oude 
man met een lach op zijn gezicht kan heengaan.’
 ‘Ik zal het vertellen,’ zei ze. De tranen stroomden nu 
over haar gezicht. ‘Dat beloof ik.’
 ‘Je moet niet om me huilen,’ zei hij. Hij begreep haar 
verdriet verkeerd.
 ‘Het spijt me,’ zei ze. Ze omhelsde hem nog een keer, 
kort en wanhopig. ‘Het spijt me heel erg.’ In tranen 
vluchtte ze het huisje uit.

Wat had ze gedaan?
 Ze rende verder en verder, door de wijngaard. Ze gaf 
niets om het schitterende uitzicht, trok zich niets aan van 
de ranken die aan haar haren en kleren bleven haken. 
Haar afschuw overheerste alles.
 Ze had tegen haar opa gelogen. Voor zijn eigen best-
wil, om hem een gelukkig levenseinde te geven. Maar 
bood dat troost nu ze de familie alles had afgenomen wat 
hij had willen behouden? Zijn laatste wijngaard, en die 
had zij zomaar weggegeven.
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 Bovendien had ze de ene leugen op de andere gesta-
peld. Haar opa geloofde haar en bouwde al een hele toe-
komst op basis van dit zogenaamd perfecte huwelijk.
 De perfecte leugen, dat was het.
 Hij had gezegd dat hij trots op haar was en had haar 
bedankt voor het redden van het landgoed en het verbre-
ken van de vloek die op de families rustte.
 Maar zij wás de vloek.
 Ze had Felipe bedrogen. En dwars door al haar wan-
hoop heen kwam langzaam de gedachte bij haar op dat 
ze zelf ook was bedrogen. Want Alesander moest van dit 
alles op de hoogte zijn geweest!
 Hij moest het weten, van de eed de Otxoas van hun 
land te verdrijven. Ze had hem het land net zo goed op 
een presenteerblaadje kunnen aanbieden.
 Alleen was het land niet genoeg geweest voor hem, hij 
had haar ook nog gewild. Hoorde dat bij de wraak? En 
ze was nog wel begonnen te denken dat hij om haar gaf.
 Ze kwam bij het nieuwe hek op het landgoed waar ze 
eerder in wanhoop aanbeland was toen ze net had ver-
nomen dat Felipe niet lang meer te leven had. Hier had ze 
haar plan bedacht om zijn laatste dagen gelukkig te ma-
ken.
 Wat een stom plan. En wat stom van haar dat ze niet 
had stilgestaan bij de consequenties. Ze had gedacht dat 
seks met Alesander de prijs was die ze moest betalen.
 Niet dus.
 Dat ze haar enige overgebleven familielid zo had voor-
gelogen, dat ze zijn vertrouwen had beschaamd – dat had 
het haar gekost.
 Met een kreet liet ze zich op de grond zakken. Ze leun-
de tegen een oude, dikke wijnstok aan. Snikkend keek 
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ze naar het uitzicht dat eens zo magisch had geleken: de 
spectaculaire gekartelde kustlijn die een heldere blauwe 
zee omlijnde, daarachter op de rotsachtige landengte 
met de rode daken van Getaria – ze zou alles zo willen 
ruilen voor de krappe studentenflat met de luidruchtige 
buren en het beroerde weer.
 Al die tijd moest Alesander het geweten hebben. Zon-
der er ook maar iets voor te hoeven doen, bereikte hij 
wat zijn hele familie generaties lang niet was gelukt. 
Waarschijnlijk zaten ze haar nu allemaal uit te lachen. 
Ze hoefden alleen nog maar even te wachten tot de oude 
man er niet meer was.
 Hoe kon ze Felipe ooit nog onder ogen komen?
 ‘Simone!’
 O, nee, dacht ze toen ze weer hoorde roepen, van dich-
terbij ditmaal. Niet hij! Ze probeerde tussen de verwarde 
druivenranken te verdwijnen, maar dat ging nogal lastig 
in een blauw-geel zomerjurkje.
 ‘Simone,’ zei hij. ‘Eindelijk.’
 Ze wendde zich van hem af en veegde haar wangen 
droog.
 ‘Simone, Felipe vertelde me dat hij je van streek ge-
maakt heeft.’
 ‘Ga weg,’ zei ze zonder zich om te draaien.
 ‘Wat is er?’
 ‘Laat me met rust, ja?’
 Hij negeerde haar woorden en kwam achter haar 
staan, een hand op haar schouder. Een aanraking die 
haar steeds had verwarmd, maar haar nu koud liet. ‘Si-
mone, wat is er aan de hand?’
 ‘Blijf van me af!’ riep ze. Met een ruk draaide ze zich om 
en duwde ze zijn hand weg. ‘Raak me nooit meer aan!’
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 ‘Wat is er in vredesnaam mis? Wat is er gebeurd?’
 ‘Wat denk je? Waarom heb je me niet het hele verhaal 
verteld?’
 ‘Welk verhaal?’
 ‘Over de Esquivels en de Otxoas.’
 Hij fronste zijn wenkbrauwen. ‘Wat bedoel je? Wat 
heb ik niet verteld?’
 ‘Je hebt het stuk weggelaten dat jou niet goed uit-
kwam. Over de eed van de Esquivels dat ze de Otxoas 
van hun land zouden verdrijven!’
 Hij haalde zijn schouders op. ‘O, dat. Dat leek me niet 
belangrijk.’
 ‘Doe niet alsof ik gek ben. Denk je dat ik ooit met je ge-
trouwd zou zijn als ik had geweten dat het jou erom ging 
Felipe – mijn familie – van ons land te verdrijven?’
 ‘Dios! Dat huwelijk was jouw idee, weet je nog wel?’
 ‘Maar jij wilde dat ik dan het land af zou staan. Zodat 
alles van jouw familie zou worden!’
 ‘Denk nou eens na! Denk je echt dat het mij iets kan 
schelen wat er ruim honderd jaar geleden gebeurd is? 
Denk je nu echt dat het mijn bedoeling was het land van 
de Otxoas in handen te krijgen?’
 ‘Dat moet ik toch wel denken? Het enige wat je aan-
vankelijk van me wilde, was het land. En nu denkt mijn 
opa dat ik zijn familie die schande juist heb bespaard, dat 
ik de vloek heb opgeheven. In plaats daarvan heb ik de 
vloek juist uitgevoerd. Hoe denk je dat ik me nu voel?’ 
Ze zakte opnieuw in elkaar.
 Zijn handen lagen om haar schouders en trokken haar 
omhoog. ‘Wat kan dat land jou nou schelen? Je gaat toch 
terug naar huis. Je zei zelf dat je hier niet thuishoort.’
 Ze duwde hem uit alle macht weg. ‘Dus? Is dat alles 
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wat je te zeggen hebt?’ Ze ging hem met haar vuisten te 
lijf, maar hij liet haar niet los. ‘Blijf van me af!’
 Hij hield haar op een armlengte afstand, maar nog 
steeds bleef ze naar hem uithalen. Hij pakte haar polsen 
vast en trok haar weer naar zich toe. ‘Wat mankeert jou 
toch?’
 ‘Je wíst het,’ zei ze fel. ‘Je wist het de hele tijd, van het 
land en de eed. Dat land betekent alles voor mijn opa, en 
jij neemt het hem af.’
 Zijn donkere ogen gloeiden onheilspellend. Zijn war-
me adem streek langs haar gezicht. ‘Je hebt het zelf voor-
gesteld. Jij kwam me smeken of ik met je wilde trouwen 
in ruil voor het land.’
 Vruchteloos probeerde ze zich uit zijn greep los te 
wringen. ‘Maar je wist het!’
 ‘Wat geeft dat nou? Die hele eed zegt mij niets!’
 ‘Maar mijn opa wel!’ Ze was zo gespannen dat ze 
vreesde te zullen knappen. ‘Hem wel, en ik haat je om 
wat je hebt gedaan!’
 Hij bromde iets en schudde langzaam zijn hoofd. ‘O, 
nee. Je haat me niet.’
 Zijn lijzig uitgesproken woorden, in combinatie met 
zijn zware accent, streelden haar als een fluwelen hand-
schoen, en ze voelde de eerste onmiskenbare rilling van 
angst.
 En de eerste onmiskenbare rilling van opwinding…
 Nee! Dan zou hij winnen. Wanhopig probeerde ze 
zich los te rukken. ‘Laat me los!’
 In plaats daarvan trok hij haar tegen zich aan, tegen de 
harde muur van zijn borstkas. Zijn mondhoeken gingen 
omhoog, zijn blik liet de hare niet los, en ze wist wat hij 
van plan was.
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 ‘Laat me gaan!’
 Ze deinsde achteruit. Hij zette een stap, en struikelend 
haastte ze zich verder terug, tot ze de oude wijnstok waar 
ze zich al eerder aan vastgeklampt had tegen haar rug 
voelde. Toen had ze de steun verwelkomd, maar nu voor-
kwam diezelfde stok dat ze ontsnapte.
 Hij liet haar handen los en legde zijn eigen handen om 
haar gezicht, zijn vingers tussen haar haren. Zelf greep ze 
achter zich, op zoek naar steun – en naar een mogelijk-
heid om te voorkomen dat haar gretige handen hem vast-
pakten.
 ‘Wat doe je?’ vroeg ze. Haar hart sloeg veel te snel. Ze 
wist het antwoord op die vraag.
 Het was dan ook geen verrassing toen zijn mond vol 
op de hare kwam. Wel verraste de intensiteit van zijn kus 
haar. Die drong door tot in haar ziel.
 Wat had hij met haar gedaan? Zijn tong likte een spoor 
van vlammen over haar hals. Hij had haar gereduceerd 
tot…
 Hij had haar gereduceerd tot gevoelens, besefte ze 
toen ze helemaal opging in zijn kus en hem teruggaf wat 
hij haar aanbood.
 Gevoelens.
 Die had hij in haar gewekt, en ze kon ze alleen nog 
maar gehoorzamen. En daarmee hem.
 Ze liet de wijnstok achter zich los en begon aan zijn 
kleren te trekken. Tegelijkertijd trok hij die van haar uit. 
Eerst ging de rits van haar jurk los, toen werd zijn shirt 
losgetrokken. Haar borsten werden toegankelijk voor 
zijn mond, zijn borstkas was naakt onder haar zoekende 
vingers.
 Toen lagen zijn handen om de zoom van haar jurk. 
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Even later gleed de stof langs haar benen, gevolgd door 
haar slipje.
 Er streek koele lucht langs haar gevoelige plekje. Koe-
le lucht tegen verzengende hitte.
 ‘Alesander,’ riep ze. Het was half een smeekbede, half 
een protest. Intussen deed ze alle moeite om hem te be-
vrijden, wat nog niet meeviel omdat hij zo hard was.
 ‘Ik weet het,’ mompelde hij, terwijl hij meehielp. Toen 
was hij klaar om in haar te komen. De gedachte overviel 
haar dat de wereld hier kon ophouden te bestaan, en dat 
ze dat niet eens erg vond, zolang hij eerst maar in haar 
kwam.
 Ze schreeuwde het uit toen hij haar op zich trok. En 
opnieuw toen hij zich meteen daarop terugtrok, want ze 
had het bij het verkeerde eind gehad. Ze zou het wél erg 
vinden als de wereld nu ophield te bestaan. Dat mocht 
niet gebeuren. Niet als haar wereld haar zoiets liet voe-
len.
 Hij zat in haar, onstuimig en volhardend. Al even vol-
hardend klemde ze hem vast met haar spieren, verwel-
komde hem terug in zich.
 ‘Haat je me nu?’ vroeg hij na weer een stoot. Zijn stem 
was een soort grauw. ‘Haat je me nog steeds?’
 Haar lichaam gonsde van de gevoelens, haar zintuigen 
dansten wild over een slap koord waar ze elk moment af 
konden vallen, de afgrond in. Ze kon in geen geval op-
recht antwoorden.
 ‘Ik haat je,’ zei ze. Maar niet vanwege Felipe. En ook 
niet vanwege het land of de eed van meer dan een eeuw 
geleden. Ze haatte hem om wat hij haar aandeed. ‘Ik zal 
je altijd blijven haten.’
 Hij reageerde met een stoot die haar hoofd naar ach-
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teren deed vallen, tegen de stok aan. Er volgde nog zo’n 
stoot, en nog een, steeds dieper dan de vorige. Elke stoot 
bouwde de gierende spanning in haar verder op.
 Ze wilde niet klaarkomen door hem. Ze wist wat hij 
haar allemaal kon laten voelen, maar ze wilde hem die 
voldoening niet schenken.
 Dus vocht ze, weerstond ze hem en streed ze tegen alle 
kwellende gevoelens waaraan hij haar onderwierp. Ze 
probeerde zich voor te stellen hoe het zou zijn, terug in 
haar flatje in Melbourne, waar deze man en deze gevoe-
lens niet meer dan een vage herinnering zouden zijn.
 Dat was echter te veel gevraagd, met zijn lippen aan 
haar hals en op haar mond, zijn handen die heet om haar 
borsten lagen en zijn vingers die haar tepels bewerkten… 
om nog maar te zwijgen van zijn hardheid diep in haar. 
Onmogelijk.
 Uiteindelijk kwam haar orgasme met de meedogen-
loze kracht van een tornado. Moeiteloos werd ze mee-
gesleurd, rond en rond, steeds hoger in een nooit ein-
digende spiraal, tot ze alleen nog maar uiteenspattende 
kleuren zag. Daarop zweefde ze langzaam terug naar de 
aarde. Haar strijdlust was verdwenen.
 Ze haatte het dat hij dit met haar kon doen. Hij had 
haar woede doen omslaan in een hartstochtelijke storm. 
Ze haatte hem omdat hij haar kon reduceren tot een jam-
merend hoopje zenuwuiteinden.
 Ze haatte hem omdat ze van hem hield.
 O, nee… Waar kwam die gedachte vandaan?
 Ze wilde het onmiddellijk ontkennen. Maar de waar-
heid liet zich niet zomaar verjagen. Die zweefde als een 
losgelaten ballon hoog in de lucht.
 Ze hield van hem.
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 Dat besef was zo vreemd, zo onverwacht… maar het 
verklaarde wel waarom ze bij hem wilde zijn, terwijl ze 
daar tegelijkertijd bang voor was.
 Ze hield van hem om wat hij met haar kon doen en 
wat hij haar kon laten voelen, en ze haatte hem omdat hij 
nu ieder moment zelfvoldaan kon opmerken dat hij deze 
strijd toch maar mooi had gewonnen.
 Maar hij zei iets heel anders. ‘Merda!’ Na deze ver-
wensing maakte hij zich van haar los en trok zich terug, 
alsof ze giftig was. ‘Je bent niet aan de pil.’
 Ze knipperde met haar ogen, nog bezig op adem te ko-
men. ‘Nee…’
 ‘Ik heb geen condoom gebruikt.’
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Hoofdstuk 12

‘O, mijn hemel!’ Het duizelde haar. Dit was wel het laat-
ste wat ze kon gebruiken! Ze legde een hand tegen haar 
hoofd. Ze was net weer wat op adem gekomen, maar dat 
werd nu in een klap tenietgedaan door de stijgende pa-
niek, vooral toen ze terugdacht aan die andere keer dat 
ze ervan overtuigd was geweest dat alles verkeerd was 
gegaan.
 Was ze soms voorbestemd om van de verkeerde man 
te houden en de ene ramp na de andere te moeten door-
staan?
 Natuurlijk had ze al vanaf het begin geweten dat het 
een slecht idee was om met Alesander te vrijen. Waarom 
had hij trouwens ook niet beter nagedacht? Wist hij dan 
niet hoe ernstig de gevolgen konden zijn?
 Haar paniek sloeg om in woede. ‘Hoe kon je?’ gilde ze. 
‘Hoe heb je zo stom kunnen zijn?’
 Bij wijze van antwoord plantte hij zijn hand hoog bo-
ven haar hoofd tegen de stok waar ze tegenaan leunde. 
‘Heb je mij dan gevraagd een condoom te gebruiken?’
 ‘Geef je mij nu de schuld?’ Ook al had ze er geen mo-
ment bij stilgestaan, ze was niet van plan de schuld op 
zich te nemen. ‘Omdat jij je niet kon beheersen?’
 ‘Ga je me nu vertellen dat je het niet wilde?’
 ‘Heb ik er soms om gevraagd? Nou? Heb ik je ooit ge-
vraagd met me te vrijen, of heb je het gewoon van me ge-
eist, net als al die andere dingen?’
 ‘Je genoot ervan.’
 ‘Daar gaat het niet om.’
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 Daarop wendde hij zich af. Zijn schouders rezen en 
daalden. Ze voelde dat ze hem nu kwijt was. De afstand 
tussen hen was ergens een opluchting voor haar. Even 
stond ze stil bij die verwarde, tegenstrijdige emoties. Bij 
de vraag of liefde logisch was.
 Sinds die eerste dag in zijn appartement was het al zo 
geweest, de aantrekkingskracht vermengd met de wens 
afstand te nemen.
 Wat als ze nu in verwachting was geraakt? Deze nacht-
merrie had ze eerder beleefd. De overweldigende angst 
zwanger te zijn van een man die haar niet wilde.
 Hoe groot zou de kans zijn? De vorige keer had ze ge-
luk gehad en was ze alleen wat later ongesteld geworden 
dan normaal.
 Nu begon de hele nachtmerrie opnieuw. Weer die 
angst. En de hoop. Weer dat ongeruste, eindeloze af-
wachten, de slapeloze nachten, tot ze het zeker wist.
 Ze mocht niet in verwachting zijn. Als alles voorbij 
was, zou ze teruggaan naar Melbourne. Dat moest. Het 
liefst voordat hij achter de waarheid kwam.
 Het was nooit de bedoeling geweest dat ze van Alesan-
der ging houden. Dat stond niet in het contract.
 ‘Het was verkeerd,’ zei hij onverwacht. ‘Ik had niet 
met je moeten vrijen. Niet hier. Niet zo.’
 Snel zette ze haar schrik om in rationaliteit, haar pa-
niek in gezond verstand. Misschien was er toch nog 
hoop. ‘Misschien is er niets aan de hand,’ zei ze. Ze wilde 
het zelf maar al te graag geloven. ‘Het is nog vroeg in 
mijn cyclus.’ Maar ze had al een keer eerder geluk gehad. 
Mocht ze daar nog een keer op hopen?
 Hij stond met zijn rug naar haar toe. ‘Het had niet mo-
gen gebeuren.’
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 Ze raapte haar slipje op van de grond met zoveel waar-
digheid als ze bijeen kon schrapen, maar ze wilde zich-
zelf niet nog meer vernederen door het nu aan te trekken. 
‘Inderdaad,’ zei ze. ‘Houd dat in gedachten voor de vol-
gende keer.’

Alesander draaide zich met een ruk om. Er zou geen vol-
gende keer komen. Die verdraaide vrouw… Deze keer 
had er ook niet mogen zijn!
 Hij had zo zijn behoeften, natuurlijk. Maar nog nooit 
sinds zijn eerste onstuimige vrijpartij met een volwassen 
vrouw die al zijn nachtelijke fantasieën had doen uitko-
men en hem volledig had ingewijd in de geheimen van 
het liefdesspel, was hij zo onvoorbereid geweest.
 Nu was hij geen impulsieve tiener meer. Er waren geen 
excuses. Het enige wat hij kon doen, was de schuld bij 
haar neerleggen.
 Want het kwam door haar. Zij maakte hem gek en ver-
blind van wellust. ‘Er kan geen kind komen!’
 ‘Mijn hemel, denk je dat ik dat wil dan?’
 ‘Waarom niet? Jij hebt het meest te winnen bij de 
voortzetting van onze relatie.’
 ‘Waarom zou ik langer dan strikt noodzakelijk bij je 
willen blijven? Nee, als alles voorbij is, ga ik terug naar 
huis. Ik zit echt niet te wachten op een kind van jou bij 
wijze van souvenir.’
 ‘En als er wel een kind komt?’
 ‘Verdraaid, Alesander. Wiens schuld zou dat dan zijn? 
Ik zei nog dat ik niet wilde vrijen. Maar je luisterde ge-
woon niet, je kon je weer eens niet beheersen.’
 ‘Alsof je er niet van genoten hebt. Je schreeuwde het 
uit van genot toen je kwam!’
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 ‘Dus? Je wist dat ik niet met je wilde vrijen. Jij bent de-
gene die de voorwaarden heeft veranderd.’
 ‘En jij hebt ermee ingestemd.’
 ‘Omdat jij dreigde Felipe anders te vertellen dat we 
een schijnhuwelijk gingen sluiten!’
 Ja… Anders had hij haar nooit gekregen. ‘Je wilde me 
al vanaf die eerste keer in mijn appartement. Dat merkte 
ik aan alles.’
 Ze strafte die opmerking af met een klap van haar 
vlakke hand tegen zijn wang. Even zei hij niets. Zijn 
neusvleugels werden opengesperd, en zijn ogen waren 
donkere kooltjes. Hij zei: ‘Je wilde de waarheid gewoon 
niet onder ogen zien.’

Ze kneep haar ogen dicht. De waarheid… Wat was de 
waarheid? Ze had zo vaak gelogen dat ze niet meer wist 
waar de waarheid eindigde en de leugens begonnen. Ze 
had voortdurend tegen Felipe gelogen en gedaan alsof ze 
blij was met haar huwelijk. Ze had tegen zichzelf gelogen 
dat ze niets in Alesander zag – om dezelfde nacht nog op 
te gaan in alles wat hij haar te bieden had.
 En nu had ze een man geslagen van wie ze, zoals ze 
zichzelf nog maar net bekend had, hield. Maar er was 
een waarheid waarover niet te discussiëren viel. ‘Nu we 
het toch over de waarheid hebben… Als we ons aan de 
originele voorwaarden van het contract gehouden had-
den, dan hadden we hier nu niet hoeven staan bekvech-
ten. Dan hadden we geen enkel risico gelopen.’
 Er viel een stilte. De geluiden vanuit de wijngaard 
zweefden naar hen toe: het ritselen van de bladeren in de 
wind, het krijsen van de zeemeeuwen.
 ‘Wanneer kun je het weten?’ vroeg hij.
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 Ze schudde haar hoofd en haalde diep adem. ‘Over 
drie weken? Of minder.’ Hopelijk minder. Ze slikte, in-
eens misselijk. Zou hij nu eisen dat…
 ‘Ik wil niet…’ zei ze. ‘Ik kan geen –’
 ‘Dat doen we ook niet,’ zei hij meteen begrijpend. 
‘Drie weken dus?’
 ‘Het is nog vroeg in mijn cyclus. Dat is gunstig. Nou 
ja, minder ongunstig.’
 ‘Sí.’ Hij fronste zijn wenkbrauwen. ‘Zo lang kan ik 
wel wachten. Die tijd kan ik dan benutten om je te be-
wijzen dat ik heus wel over enige zelfbeheersing beschik. 
Dat ik best zonder seks kan.’
 Ze lachte wrang. ‘Daar is het nu wel een beetje te laat 
voor, hè?’

Dat kon wel wezen, maar het was sowieso een goed idee 
uit haar buurt te blijven. Hij had er de afgelopen weken 
van genoten met haar naar bed te gaan. Misschien wel 
te veel.
 Het zou beter zijn de afstand tussen hen weer wat te 
vergroten. Felipe werd steeds zwakker. Zijn ziekte rukte 
genadeloos op, en dat werd met de dag meer zichtbaar. 
Het zou niet lang meer duren voordat Simone naar huis 
terug zou gaan.
 Trouwens, hij wilde ook niet aan haar aanwezigheid 
gewend raken. Zijn vrouwen bleven altijd tijdelijk, om-
dat hij dat zo wilde.
 Ze waren bijna terug in het huisje toen ze het hoorden: 
een dreun, gevolgd door een gesmoorde kreet.
 ‘Felipe!’ riep ze. Ze rende naar de deur.
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‘Ze willen hem niet naar huis laten gaan,’ zei ze met een 
snik. Ze zaten in een wachtkamer van het ziekenhuis. ‘Ik 
had bij hem moeten blijven. Hij had niet alleen mogen zijn.’
 ‘Het zou geen verschil gemaakt hebben. Felipe is ziek. 
Zijn botten zijn verzwakt. Als het vandaag niet gebeurd 
was, zou het morgen gebeurd zijn.’
 ‘Maar ik had bij hem moeten zijn.’
 Hij trok haar naar zich toe, zijn arm om haar schou-
ders. ‘Jij kunt er niets aan doen.’
 ‘Felipe haat ziekenhuizen. Het wordt hem fataal als 
hij niet bij zijn wijngaard kan zijn.’
 ‘Simone, hij ligt op sterven. Hij is veel te ziek om thuis 
te kunnen zijn. Je kunt onmogelijk vierentwintig uur per 
dag voor hem zorgen.’
 Ze snikte weer. Niemand kon iets zeggen of doen om 
haar een beter gevoel te geven. Felipe had haar nodig ge-
had, en ze was er niet geweest. Waar ze wel was geweest, 
en wat ze had gedaan… O, nee. Straks kwam Felipes 
wens uit en was ze toch in verwachting. Was dat ook nog 
de prijs die ze moest betalen voor al haar leugens?
 Huilend verborg ze haar gezicht in haar handen. ‘Ik 
had er moeten zijn.’

Hierna ging Felipes conditie geleidelijk verder achteruit. 
Hij had zijn heup gebroken en bleef aan zijn bed gekluis-
terd. Simone bracht zo veel mogelijk tijd met hem door. 
Soms had hij heel heldere momenten, waarin hij het over 
Maria had, over hoe hij haar had ontmoet, over de fees-
ten waarop hij haar het hof gemaakt had.
 Andere keren was hij verward. Dan sprak hij onver-
staanbaar, Spaans, Baskisch en Engels door elkaar, en be-
greep ze er niets van.
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 ’s Avonds laat haalde Alesander haar steeds op uit het 
ziekenhuis en bracht haar naar het appartement. Hij 
zorgde ervoor dat ze iets at, waarna ze naar bed ging om 
de volgende dag vroeg op te staan en weer naar Felipe te 
gaan.
 Hij zag dat ze zich in zichzelf terugtrok, zag de don-
kere kringen onder haar ogen ontstaan en bewonderde 
haar om haar kracht.
 En hij verlangde naar haar.
 Niet te geloven hoe hij naar haar hunkerde. Hij wilde 
haar vasthouden, veilig in zijn armen, en haar troosten. 
Hij wilde haar beminnen en haar mooie blauwe ogen 
weer tot leven brengen.
 Maar hij hield zijn belofte en deed geen toenaderings-
poging. Alleen betwijfelde hij of ze dat wel merkte.
 ’s Nachts zag hij haar slapen, het regelmatige rijzen en 
dalen van haar borst, haar mooie gezicht in rust tot ze 
wakker werd en het verdriet om het dreigende verlies van 
Felipe in alle hevigheid terugkeerde.
 ‘Je hoeft toch niet elke dag te gaan?’ had hij na een 
week gevraagd. ‘Neem een dag voor jezelf, zodat je je 
wat kunt ontspannen.’
 Ze had echter haar hoofd geschud. ‘Ik moet wel,’ had 
ze gezegd. ‘Ik ben de enige die hij heeft. En hij is de enige 
die ik heb.’
 Het had hem pijn gedaan, dat besef dat ze in haar kor-
te leven al zoveel mensen was kwijtgeraakt.
 En wat ze nog niet was kwijtgeraakt, zou hij haar af-
nemen.
 Het was een legaal contract, prentte hij zichzelf in. 
Maar hij voelde zich er geen steek beter door.
 Hij is de enige die ik heb, had ze gezegd. Het stak hem 
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dat er kennelijk geen plaats was voor hem in haar ge-
dachten. Betekende hij dan niets voor haar, na die maan-
den samen? Na die nachten waarna ze moe en bezweet in 
zijn armen had gelegen?
 Goed, het was de bedoeling dat ze na het overlijden 
van Felipe elk weer hun eigen weg zouden gaan. Waarom 
vond hij het dan zo’n akelige gedachte dat hij zo weinig 
voor haar betekende?

Een ambulance bracht Felipe naar huis zodat hij daar 
kon sterven. De twee verpleegsters zetten zijn bed gereed 
bij het raam, in het huisje waar hij was geboren. Zo kon 
hij naar de wijngaard kijken. Het zou nog een dag duren, 
waarschuwden de verpleegsters Simone. Hooguit twee. 
Langer zou hij waarschijnlijk niet meer bij hen blijven.
 De eerste dag daarvan zat Simone voortdurend aan 
zijn zijde. Ze praatte met hem als hij wakker genoeg was 
om te luisteren: over de wijngaard, de werkzaamheden 
op dat moment en het leven in Australië. Soms was ze 
er zeker van dat hij zijn laatste adem had uitgeblazen. 
Dan hield ze haar eigen adem in zodat het absoluut stil 
was, tot zijn volgende ademteug bevend uit de diepten 
van zijn ingevallen borstkas kwam, waarop ze opschrok. 
Soms ging zijn ademhaling juist heel snel, alsof hij een 
race liep. Andere keren leek hij bijzonder onrustig, lag hij 
te woelen en mompelde hij onverstaanbare woorden.
 Op de tweede dag raakte ze een beetje gewend aan 
die onregelmatige ademhaling. Of misschien raakte ze er 
vooral aan gewend dat ze niet wist wat zijn laatste adem-
teug zou zijn. Toch verwachtte ze dat dit zijn sterfdag 
werd.
 Op de derde dag zat ze echter nog altijd aan zijn bed. 
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Ze was uitgeput. Felipe at of dronk niets meer. Het was 
vreselijk hem zo te zien, te luisteren naar zijn haperende 
ademhaling en het gorgelen in zijn borstkas. Ze hield zijn 
hand vast, praatte tegen hem als ze dacht dat hij wakker 
was en maakte zijn voorhoofd nat met een washandje als 
hij onrustig leek.
 Zijn onrust werd erger. Hij lag weer tegen de deken te 
vechten onder het mompelen van onverstaanbare woor-
den. Ze raakte zijn hand aan om hem te kalmeren en 
praatte lief tegen hem. ‘Wat ben je koud, abuelo. Doe je 
handen maar onder de deken.’
 Een van de verpleegsters nam haar even apart toen hij 
weer wat kalmer was geworden en lag te slapen. Simone 
maakte van het moment gebruik om haar benen even te 
strekken. ‘Dat hij zo koud aanvoelt, geeft aan dat zijn 
bloedsomloop afneemt,’ zei de verpleegster. ‘Zijn hele li-
chaam stopt ermee.’
 ‘Maar waarom moet het zo lang duren?’ riep Simone 
uit. Ze wilde niet dat haar opa stierf, maar evenmin wil-
de ze hem zien lijden. ‘Hij is soms zo rusteloos. Ik weet 
dat hij graag in zijn slaap wilde sterven. Waarom laat hij 
zich niet gewoon gaan?’
 Met een glimlach pakte de verpleegster haar handen. 
‘Soms kan het leven de mensen niet loslaten. Of ze wil-
len zelf het leven nog niet loslaten. Soms is er iets nog niet 
afgerond. Weet je misschien of hij zich nog ergens zorgen 
om maakt?’
 Simone schudde haar hoofd. ‘Ik dacht dat hij graag 
weer bij zijn Maria wilde zijn.’
 ‘Hij heeft geen onvervulde wensen meer?’
 Ze sloot haar ogen en slaakte een zucht. Er was inder-
daad iets wat Felipe nog gewenst had.
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 Maar dat was onmogelijk. De week tevoren was ze 
ongesteld geworden. Haar hartstochtelijke ontmoeting 
met Alesander tussen de wijnranken had niet tot een 
zwangerschap geleid.
 Ze had de moeite niet genomen Alesander daarvan op 
de hoogte te stellen, en hij had de moeite niet genomen 
ernaar te vragen. Klaarblijkelijk had hij zich er niet al te 
druk om gemaakt.
 Ze keek naar de oude man, ineengeschrompeld op het 
bed, en beet op haar lip. Kon het kwaad nog een klein 
leugentje te vertellen? Een laatste leugen, na al die ande-
re?
 Nee, dat kon geen kwaad, besloot ze toen zijn vingers 
weer rusteloos over het beddengoed dwaalden.
 Daarop ging ze weer naast hem zitten, nam zijn koude 
vingers in haar hand en gaf er een teder kneepje in. ‘Abu-
elo, ik ben het… Simone.’

Een van de verpleegsters riep Alesander om te waar-
schuwen dat het einde naderde. Even vroeg hij zich af 
waarom hij eigenlijk naar het huis van de oude man toe 
zou gaan. De afgelopen dagen was hij op afstand geble-
ven, terwijl Simone weer in het huisje van Felipe ver-
bleef. Hij vroeg zich af of Simone hem er wel bij wilde 
hebben.
 Maar hij moest gaan. Na Felipes dood zou er voor 
haar geen reden meer zijn om veel langer te blijven. Ze 
zou haar spullen pakken en naar haar flat en studie in 
Melbourne terugkeren.
 Dan zou hij haar waarschijnlijk nooit meer zien…
 Voordat het zover was, moest hij nog een keer naar 
haar toe. Hij wilde haar zien. Bovendien kon ze wel wat 
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steun gebruiken, want ze stond op het punt de enige per-
soon op de wereld om wie ze gaf kwijt te raken.
 Dus ging hij naar het kleine huisje. Even gaf hij zijn 
ogen de tijd om aan het schemerige interieur te wennen. 
Hij zag Simone bij het bed zitten waarop haar uitgeteer-
de grootvader lag.

‘Abuelo, ik ben het… Simone.’
 De oude man mompelde iets onverstaanbaars, maar 
hij was wakker en hoorde haar.
 ‘Abuelo, ik heb goed nieuws…’ Er prikten tranen ach-
ter haar ogen. Nog een leugen, maar dit was de laatste. 
Als haar opa daardoor in vrede kon sterven, was dit mis-
schien de belangrijkste leugen van allemaal. ‘Je wens 
gaat in vervulling, abuelo. Ik… Ik ben in verwachting. Er 
komt een baby. En ik hoop met heel mijn hart dat het een 
jongetje is, want dan zullen we hem naar jou noemen. 
We zullen hem Felipe noemen.’
 ‘Ah…’ bracht de oude man zwaar ademend uit. Hij 
gaf een rukje met zijn hand, trok haar naar zich toe, en 
zijn kaken gingen op en neer. ‘Ah!’
 Ze boog zich naar hem toe. ‘Wat wil je zeggen?’
 ‘Blij…’ bracht hij uit. ‘Gracias, mi nieta, gracias.’
 De krachtsinspanning leek hem te veel te worden. Hij 
liet zijn hoofd op zijn kussen terugvallen, en ze dacht dat 
hij uitgesproken was, tot ze zijn ijle stem weer hoorde. 
‘Maria… Maria is hier. Ik moet… naar haar toe.’
 ‘Sí,’ zei ze. Ze knikte, terwijl haar ogen vol tranen 
stroomden die op het beddengoed drupten. ‘Ze wacht al 
op je. Ze zal zo blij zijn om je weer te zien.’
 Hoelang het daarna nog duurde, kon ze niet zeggen. 
Wel merkte ze het toen een van de verpleegsters een hand 
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op haar schouder legde. ‘Hij is er niet meer,’ zei ze, en Si-
mone knikte. Want ze had precies gevoeld op welk mo-
ment Felipe naar zijn vrouw gegaan was.
 Het was gebeurd.
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Hoofdstuk 13

Ze was zwanger…
 Alesander wankelde de kamer uit. Hij had frisse lucht 
nodig, overdonderd als hij was door wat hij net had ge-
hoord. Ze was in verwachting, en ze had het hem niet 
eens verteld, terwijl hij de vader van het kind was.
 Hij zou razend moeten zijn.
 Hoelang zou ze het al weten? Een paar dagen? Een 
week?
 Hij zou niet gewoon razend moeten zijn, maar buiten 
zichzelf van woede.
 Dit was precies wat hij al die tijd gevreesd had. Hun 
tijdelijke overeenkomst was opeens een stuk ingewikkel-
der geworden. En ze had het hem niet verteld.
 Hij hief zijn gezicht op naar de lucht, die net zo koel en 
fris was als de Txakolina uit deze wijngaarden. Hij zocht 
antwoorden.
 Waarom was hij niet kwaad?
 In plaats daarvan voelde hij… opluchting. Hij liet zijn 
adem ontsnappen, eerder niet beseffend dat hij die had 
ingehouden.
 Nu kon ze niet meer vertrekken. Hij zou haar gewoon 
niet laten gaan. Ze droeg hun kind, dus moest ze wel blij-
ven. Vreemd hoe goed dat leek.

Felipe was dood.
 Vreemd dat het nog zo lang duurde voordat het wer-
kelijk tot haar doordrong.
 Diepbedroefd en uitgeput legde ze haar opa’s hand op 



157

zijn borstkas. Voor het laatst kuste ze zijn wang met de 
sneeuwwitte bakkebaarden. ‘Vaarwel, abuelo,’ zei ze. 
‘Rust zacht.’
 Verdoofd verliet ze de stoel naast het bed die de afge-
lopen drie dagen haar vaste plekje was geworden. Haar 
rug deed zeer, ze had hoofdpijn en waar haar hart had ge-
zeten, zat een lege holte.
 Haar opa was dood.
 Nu was er niemand meer om voor te blijven.
 Binnenkort zou ze haar spullen inpakken en naar huis 
gaan – maar dat bood haar geen troost.
 ‘Simone?’
 Toen ze opkeek, zag ze Alesander in de deuropening 
staan. Hij zag er zo vertrouwd en sterk uit dat haar hart 
een sprongetje maakte – dat was er dus nog. Toen dacht 
ze eraan dat hij niets voor haar mocht betekenen, en zak-
te de moed haar weer in de schoenen.
 ‘Hij is er niet meer,’ zei ze. Eindelijk accepteerde ze het, 
en met die aanvaarding kwamen de tranen.
 Ze zou in elkaar gezakt zijn als hij haar niet had vast-
gepakt. ‘Ik weet het,’ zei hij. Hij sloeg zijn armen om haar 
heen en trok haar tegen zich aan. Hij voelde tegelijk als 
een vriend en als een vreemde. Hoelang was het geleden 
dat hij haar zo in zijn armen had gehouden?
 Het voelde heerlijk, zo veilig en warm. Hij rook ook 
zo lekker. Ze inhaleerde zijn mannelijke geur. Dit zou ze 
missen als ze weer thuis was. Hij streelde haar rug tot ze 
weer een beetje tot bedaren was gekomen. ‘Kom mee. 
Dan breng ik je naar huis.’
 Naar huis… Waar was dat?
 Ooit had ze niet kunnen wachten Spanje weer te ver-
laten. Maar nu? Ze was gaan houden van de rotsachtige 
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kustlijn met de azuurblauwe zee, en van de wijnranken 
op de hellingen met uitzicht op diezelfde zee.
 Ze was bovendien gaan houden van een man van wie 
ze afscheid moest nemen. Nu wist ze niet meer waar haar 
thuis was.
 Hij reed met haar naar zijn appartement. De dag ging 
over in de nacht. Hij zei niets, terwijl de lift hen omhoog-
bracht, maar stond daar gewoon met zijn arm om haar 
schouders. Nog nooit was ze zo blij geweest met iemands 
stilzwijgende steun.
 Ze liet zich door hem meevoeren naar zijn slaapkamer 
met het grote bed. Hij kleedde haar uit tot op haar on-
dergoed. Zijn aanraking had niets seksueels. Hij gedroeg 
zich als een ouder die een kind naar bed bracht. Liefheb-
bend en zorgzaam.
 Ze klauterde in het bed en moest bijna huilen om het 
heerlijke verwelkomende gevoel. Ze nam aan dat hij 
haar alleen zou laten, maar even later kwam hij tot haar 
verrassing naast haar liggen. Hij nam haar in zijn armen 
en hield haar gewoon tegen zich aan.
 Ze voelde dat hij zijn lippen tegen haar hoofd drukte, 
en ze voelde zich… veilig. Leeg en verdoofd, maar veilig 
bij deze man. Dat was haar op dit moment alles waard.
 ‘Dank je,’ fluisterde ze met haar mond tegen zijn borst-
kas. Zijn borsthaartjes kriebelden tegen haar lippen.
 ‘Waarvoor?’ vroeg hij met zijn mond tussen haar ha-
ren.
 ‘Dat ik hier nu ben.’
 In de duistere kamer voelde ze eerder dat hij naar haar 
keek dan dat ze het zag, en ze voelde zijn adem tegen haar 
wang. Toen kuste hij haar.
 Het was slechts een lichte aanraking, en toen nog een, 
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al net zo kort, maar ze moest er diep van zuchten. Ze 
zuchtte om de herinneringen die dit in haar naar boven 
bracht, fluisteringen van kussen uit het verleden, als 
wijnranken die zich om haar zintuigen slingerden.
 Wat had ze zijn mond gemist…
 En wat zou ze die missen na haar vertrek.
 Ze zou hém missen.
 Ze staarde in de duisternis, en het was alsof ze nu extra 
goed kon kijken. Opeens was ze zich bewust van de druk 
van haar lichaam tegen het zijne, van elk plekje waar ze 
elkaar raakten, van zijn handen op haar huid.
 Opeens merkte ze de spanning in zijn lichaam op, alsof 
hij zich inspande om haar te beschermen en te troosten.
 Haar verdoving sloeg om in leven, en haar behoefte 
aan troost werd hartstocht.
 De volgende dag zou ze plannen moeten maken. De 
begrafenis regelen. Documenten ondertekenen. Haar te-
rugreis voorbereiden.
 Maar dat was morgen. Eerst was deze nacht er nog.
 Hun laatste nacht samen?
 ‘Alesander?’ fluisterde ze. Haar tenen streken langs 
zijn scheenbeen, haar borsten voelden strak aan in haar 
beha, en in haar onderlichaam groeide een kolkende hit-
te.
 ‘Ja?’
 Ze hield haar hoofd omhoog, vond zijn lippen en fluis-
terde ertegenaan: ‘Kus me nog eens.’
 Er klonk een verstikt geluid vanuit zijn keel, maar hij 
trok haar dichter tegen zich aan. ‘Als ik dat doe…’
 ‘Ik weet het,’ zei ze. Ze liet haar hand over zijn rug 
glijden, tot helemaal onderaan, en het voelde heel ver-
trouwd. ‘Ik wil het. Ik wil voelen dat ik leef.’
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 Dat hoefde ze geen tweede keer te zeggen. Hij nam be-
zit van haar mond, en ze genoot van zijn smaak en warm-
te, net zo welkom als even tevoren het bed. Zijn handen 
speelden met haar haren, en zijn aanraking was zo zoet, 
ze had alles zo gemist dat ze ervan moest huilen.
 Hij keek op. ‘Weet je het zeker?’ vroeg hij.
 Ze vond het fijn dat hij dat vroeg, alsof het hem toch 
om haar ging en niet om de seks. ‘Ja.’

Hij maakte er geen haast mee. Niet zoals bij hun ont-
moeting in de wijngaard. Hij nam alle tijd de kennisma-
king met haar lichaam te hernieuwen. Ze was afgevallen, 
terwijl ze voor Felipe zorgde, merkte hij. Hij zou ervoor 
zorgen dat ze weer genoeg ging eten.
 Toen hij haar beha uittrok, klonk haar zucht als een 
hartgrondig dank je wel. Met zijn hand omvatte hij haar 
volmaakte borst. Ze kreunde.
 ‘Wat ben je mooi,’ zei hij. Achteraf leek het hem on-
mogelijk dat hij haar zo lang alleen gelaten had. Meteen 
nam hij zich voor dat dat nooit weer zou gebeuren.
 Ze gaf zichzelf aan hem, en zijn vingers voelden dat ze 
al klaar voor hem was. Ze schreeuwde het uit toen zijn 
duim over haar gevoelige knopje streek en begon op het 
bed te kronkelen. Hij zou het uit kunnen stellen, over-
woog hij. Heel even. Maar dat kwam wel weer een an-
dere keer.
 Hij wist wat ze wilde.
 Een condoom was nu niet nodig. Ze was toch al in ver-
wachting van zijn kind.
 Met zijn vlakke hand streek hij over haar onder-
lichaam, over haar buik, over een van de perfecte bor-
sten die zijn kind zouden voeden. Hij was opgewonden 
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en hard, en het kostte geen enkele moeite om haar hete, 
vochtige ingang te vinden. Met een lange stoot zat hij in 
haar, en ze duwde haar heupen omhoog om hem tege-
moet te komen.
 Hij kuste haar op dat moment van hereniging.
 Het was overdonderend.
 Hij kreunde. Lang zou hij het niet volhouden, daar-
voor was het al te lang geleden. Maar het gaf niet; haar 
vurige kreten en verlangende kreunen maakten hem dui-
delijk dat ook zij niet lang kon wachten.
 Ze bewoog zowel met hem mee als tegen hem in, strak 
en heet om hem heen. Het was zo volmaakt dat hij wens-
te dat dit voor altijd kon blijven duren.
 Zijn verraderlijke lichaam stond dat echter niet toe. 
Toen ze om hem heen explodeerde, was het voor hem 
ook onhoudbaar. Met een schreeuw kwam hij klaar. 
Haar spieren verstrakten om hem heen en maakten het 
nog lekkerder.
 Na afloop rolde hij van haar af en trok haar tegen zich 
aan. Hij kuste haar lokken, en ze nestelde zich in zijn ar-
men.
 ‘Dank je,’ fluisterde ze. Weer kuste hij haar op haar 
hoofd. Toen bleef hij daar in het donker liggen, luiste-
rend naar haar ademhaling die steeds rustiger en langza-
mer werd. Hij voelde dat haar lichaam ontspande, en ze 
viel in slaap.
 Hoe was het mogelijk dat ze hier nu zo lagen? Hoe 
kwam het dat hij het zo fijn vond dat ze bleef en zijn kind 
droeg?
 Waarom was hij zo gelukkig?
 Wanneer was hij veranderd, en hoe kwam dat?
 Hij kende de antwoorden op die vragen niet. Mis-
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schien kon hij de volgende dag beter nadenken, in het 
koele licht van een nieuwe dag.
 Hij keek ernaar uit. Als het dag werd, zou de vrouw 
naast hem wakker worden en konden ze weer vrijen. Als 
het dag werd, zou ze zich vast beter voelen en konden ze 
praten.
 Dan zou ze er vast ook wel aan denken hem over de 
baby te vertellen.
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Hoofdstuk 14

Simone werd wakker in zijn armen. Ze was verdrietig, 
maar tegelijkertijd voelde ze zich beter dan ze zich in we-
ken had gevoeld. Warm, gekoesterd en misschien zelfs 
een beetje bemind. Terug in Melbourne zou het prettig 
zijn te denken dat Alesander toch een beetje van haar had 
gehouden. De afgelopen nacht had haar in ieder geval 
bewezen dat zij van hem hield.
 Hij had haar tot leven gebracht toen ze zich verdoofd 
voelde. Hij had haar getoond dat het leven doorging, met 
seks verpakt in tederheid.
 Het zou vreselijk zijn hem te verlaten, maar de herin-
nering hieraan zou haar ’s nachts warm houden.
 Toen ze wakker was, wilde ze weer met hem vrijen, 
want dat zou niet vaak meer kunnen. Hij gaf haar echter 
een kus op haar voorhoofd en zei dat hij niet te veel van 
haar wilde vergen, en dat hij ontbijt voor haar ging ma-
ken. Verward en enigszins gekwetst vroeg ze zich af of 
hij zich misschien al terugtrok omdat ze toch binnenkort 
wegging.
 Onder het ontbijt – terwijl ze de omelet at die hij per se 
voor haar had willen bakken – leek hij haar steeds in het 
oog te houden, bijna afwachtend. Kwam dat door haar 
aanstaande vertrek of was hij bezorgd dat ze weer in zou 
storten?
 ‘Wat is er?’ vroeg ze na enige tijd, toen ze zijn blik weer 
op zich voelde rusten. Ze legde haar mes en vork neer.
 ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde hij. ‘Ik vroeg me alleen 
af of er misschien iets is wat je me wilt vertellen…’
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 Ze knipperde met haar ogen. ‘Wat dan?’
 ‘O, wie weet?’ Zijn mondhoeken gingen omhoog. 
‘Wat zou je mij nou te vertellen kunnen hebben? Iets wat 
ik graag zou willen horen? Een geheim?’
 Er kroop een rilling over haar ruggengraat. Hij kon 
het toch niet weten? Nee… Dat was onmogelijk.
 De laatste maand hadden ze elkaar nauwelijks gespro-
ken, en vannacht toen ze door hartstocht werd meege-
voerd, had ze toch zeker ook niets gezegd? Of wel? ‘Ik 
heb geen geheimen.’
 ‘Nee? Ook niet voor mij?’
 Niets wat hij zou willen horen…
 ‘Ik begrijp wel dat je het moeilijk vindt,’ zei hij. ‘Ik 
weet dat ik je vaak gewaarschuwd heb, maar nu is het 
anders. Je kunt me alles vertellen.’
 Ze slikte, zowel nerveus als opgetogen, want mis-
schien betekende dit dat hij hetzelfde voelde. Kon dat 
waar zijn? Was Alesander van haar gaan houden? Door 
de voorbije nacht zou ze dat zo kunnen geloven. En ook 
door hoe hij nu naar haar keek.
 Hij pakte haar hand en gaf er een zacht kneepje in. 
‘Vertel het nu maar gewoon,’ zei hij.
 ‘Nou…’ zei ze, terwijl haar hart in haar keel sloeg. 
‘Misschien is er wel iets…’
 Zijn glimlach was bemoedigend. ‘Dat dacht ik al. Zeg 
het maar.’ Zijn vingers lagen warm en geruststellend om 
haar hand, en in zijn ogen lag een glans.
 ‘Ja, dan moet ik het maar zeggen… Alesander, ik houd 
van je.’
 Zijn blik werd uitdrukkingsloos. ‘Wat?’ Hij schudde 
zijn hoofd. ‘Ik dacht aan iets anders. Wanneer had je het 
willen vertellen van de baby?’
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 ‘De baby? Welke baby?’
 Hij liet haar hand los. ‘Ik hoorde je tegen Felipe zeg-
gen…’
 O, hemel. En nu had ze gezegd dat ze van hem hield. 
‘Was je daar dan bij?’
 ‘Natuurlijk. De verpleegsters hadden me gewaar-
schuwd dat het niet lang meer zou duren. En ik heb je 
tegen Felipe horen zeggen dat je in verwachting was, dat 
jij en ik een kind kregen. En dat je het Felipe zou noemen. 
Dat heb ik zelf gehoord!’
 ‘Alesander…’ Ze slikte. ‘Het zit zo…’
 Hij sprong op en beende door de kamer. Hij haalde 
zijn gespreide vingers door zijn haren. ‘Allemachtig, je 
hebt het zelf gezegd! Waarom heb je dat gezegd als het 
niet waar is?’
 ‘Omdat Felipe dat zo graag wilde horen. Het moest.’
 ‘Felipe kon je nauwelijks nog horen, laat staan begrij-
pen.’
 ‘Nee, luister… Die dag in de wijngaard, toen hij was 
gevallen… Die dag vertelde hij dat het zijn liefste wens 
was nog te horen dat er een kleinkind zou komen. Hij 
wilde voortleven in zijn familie na zijn dood.’
 ‘Maar op die dag…’
 ‘Ik weet het.’
 ‘Toen hebben we geen condoom gebruikt. En daarna 
heb je het er niet meer over gehad. Dus toen je tegen Fe-
lipe zei dat je in verwachting was, dacht ik… dacht ik…’
 ‘Dat spijt me. Ik ben vorige week ongesteld geworden. 
Dat heb ik niet tegen je gezegd, want we spraken elkaar 
nauwelijks, en ik dacht niet dat het je iets uitmaakte.’
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Geen baby.
 Doelloos liep hij naar het raam en staarde zonder iets 
te zien naar buiten.
 Ze was niet in verwachting. Ze had gedacht dat het 
hem niets uitmaakte. Het grootste deel van de maand 
had hij zichzelf inderdaad voorgelogen dat het hem niets 
kon schelen, maar toen hij haar tegen Felipe had horen 
zeggen dat ze in verwachting was, had hij beseft dat ze 
daardoor zou blijven. Op dat moment had hij beseft dat 
het hem wel degelijk iets uitmaakte, meer dan hij ooit 
voor mogelijk had gehouden.
 Maar er kwam geen baby. Geen zoon.
 Dat laatste schrijnde nog meer dan de rest. Met een 
ruk draaide hij zich om. ‘Vertel jij ooit wel eens de waar-
heid?’
 ‘Alesander, toe…’
 ‘Je weeft al een web van leugens sinds je hier aan-
kwam.’
 ‘Dat klopt. Ik heb voortdurend tegen Felipe gelogen, 
en ik haat mezelf erom, maar ik had er een goede reden 
voor. Zo kon ik ervoor zorgen dat Felipe gelukkig was 
toen hij stierf en de weken daarvoor.’
 ‘Straks weet je niet eens meer hoe je de waarheid moet 
vertellen.’
 ‘Jou heb ik wel de waarheid verteld.’
 ‘Ik denk niet dat je dat kunt.’
 ‘Alesander… Ik heb je de waarheid verteld,’ herhaalde 
ze, vastbesloten nu.
 ‘Maar je zei…’
 ‘Ik zei dat ik van je hield, ja.’
 Hij sloeg zijn ogen neer, terwijl zijn geest terugsnelde 
naar haar woorden. Dat had ze inderdaad gezegd, maar 
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hij was gefixeerd geweest op wat ze níét zei, op wat hij 
had verwacht dat ze zou zeggen. Hij had deze onver-
wachte woorden domweg nog niet kunnen verwerken.
 ‘Dat is de waarheid. Het spijt me dat het niet was wat 
je wilde horen.’
 Het was niet wat hij verwacht had, nee. Maar toch 
had hij er geen moeite mee die woorden te horen. Ze ble-
ven in hem weerklinken.
 Hij wilde niet dat ze wegging. Hij had gemeend dat 
een baby haar wel hier zou houden, bij hem. Toen bleek 
dat er geen baby zou komen, was hij radeloos gewor-
den.
 Maar ze hield wel van hem. Misschien was er dan toch 
een kansje dat ze zou blijven. ‘Moet je nog steeds terug 
naar Australië?’
 ‘Wat?’
 ‘Ik weet dat je verder wilt studeren, maar dat hoeft 
toch niet daar? Hier in Spanje hebben we ook univer-
siteiten. Je zou hier kunnen afstuderen en tegelijk goed 
Spaans leren.’

Haar hart sprong op. Wat zei hij nu? Ze beet op haar lip, 
want ze wilde niet te veel achter zijn vragen zoeken. Er 
waren al te veel misverstanden geweest. ‘Alesander?’
 ‘Als je niet weg hoeft, kun je misschien hier blijven, bij 
mij.’
 ‘Ook al ben ik niet in verwachting?’
 ‘Wie zegt dat? We hebben deze nacht ook zonder con-
doom gevreeën, want ik dacht niet dat we dat nodig had-
den. Misschien ben je nu toch in verwachting.’
 ‘O…’ zei ze terneergeslagen. Het was een juiste beslis-
sing geweest om niet al te opgetogen te raken. ‘O, en je 
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wilt dat ik het hier afwacht… voor het geval er nu wel een 
baby komt.’
 ‘Ja, natuurlijk wil ik graag een baby. Maar ik wil jou 
ook, al wist ik dat eerst niet. Ik was vastbesloten je hier te 
houden, en toen ik hoorde dat je zwanger was, was er een 
reden waarom je moest blijven. Want ik wil dat je bij me 
blijft. Ik houd van je, Simone…’
 Ze knipperde weer met haar ogen. ‘Wat zei je?’
 ‘Ik zei dat ik van je houd. En dat ik wil dat je blijft. En 
we vrijen zo vaak mogelijk zonder condoom als je daar-
door hier zult blijven.’
 ‘Alesander…’
 ‘Ik weet dat het niet meegevallen is met me om te gaan. 
Ik heb je slecht behandeld, en ik heb niet het recht om je 
liefde te vragen.’
 Haar hart sloeg zo snel dat het bijna over zichzelf 
struikelde, en haar lach was zo breed dat het pijn deed. 
‘Je hebt me steeds gewaarschuwd dat ik niet moest den-
ken dat je aardig was.’
 ‘Ik ben niet aardig. Dat geef ik meteen toe. Maar ik 
geef ook toe dat ik van je houd. Wil je bij me blijven, hier 
in Spanje? Wil je mijn vrouw worden, en de moeder van 
mijn kinderen? Wil je blijven, en een zoon krijgen die we 
Felipe noemen, ter ere van je opa? Wat zeg je ervan?’
 ‘O, ja!’ riep ze uit. Haar hart barstte bijna van geluk. 
‘Ik zeg ja! Ik houd van je, Alesander. Ik houd ontzettend 
veel van je!’
 Met een blije lach nam hij haar in zijn armen en kuste 
haar tot ze duizelig was van vreugde.
 ‘Ik houd ook van jou, en ik zal altijd van je blijven 
houden.’
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Epiloog

Negen maanden later begonnen de weeën bij Simone 
 Esquivel. Het was op een warme herfstavond. De wijn-
bladeren ritselden in het briesje op de hellingen, en de 
druiventrossen groeiden voorspoedig door hun uitzicht 
op de spectaculaire kustlijn.
 Het was precies een jaar geleden dat ze bij Alesander 
op de stoep had gestaan met haar belachelijke aanzoek. 
Een jaar vol veranderingen, met de seizoenen mee, vol 
wanhoop en verlies, hoop en vernieuwing.
 Net als de druivenplanten zelf, oud en sterk, met hun 
wortels diep in de grond, had liefde daarbij steeds een be-
langrijke plaats ingenomen.
 Alesander was nerveuzer dan Simone. Met drukke ge-
baren hielp hij haar eerst in de auto en vervolgens het zie-
kenhuis binnen, alsof hij probeerde de schapen te hoeden 
die tussen de wijngaarden graasden.
 Toen Simone zich niet zomaar liet commanderen en 
hem maande rustig te blijven, probeerde hij in plaats 
daarvan het personeel te leiden. Hij blafte bevelen en 
kwam met allerlei belachelijke eisen op de proppen, en 
niemand twijfelde eraan dat deze nacht de Esquivel-ba-
by ter wereld zou komen.
 Hij hield haar hand vast, terwijl ze zwoegend in bed 
lag. Hij veegde haar voorhoofd af en bevochtigde haar 
lippen, en hij leek aan te voelen wanneer ze er behoefte 
aan had dat hij haar rug masseerde.
 Vervolgens keek hij vol verwondering en ontzag toe 
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toen deze sterke vrouw van wie hij zoveel hield hem een 
zoon schonk.
 ‘Je hebt niet tegen hem gelogen,’ zei hij later tegen 
haar. Hij zat aan haar bed, zijn vinger vastgeklemd in het 
knuistje van hun baby op wie hij duidelijk al stapelgek 
was.
 Ze keek hem niet-begrijpend aan.
 ‘Tegen Felipe. Je hebt hem de waarheid verteld. Je zei 
dat je een baby zou krijgen, een zoon, en dat we hem Feli-
pe zouden noemen. Die nacht daarop is de baby verwekt. 
Je hebt de waarheid verteld.’
 Ze glimlachte naar hem, naar de man met wie ze aan-
vankelijk slechts getrouwd was om een oude man geluk-
kig te maken. Die man had haar zijn hart geschonken en 
dit kind, en met zijn woorden had hij haar nu nóg een 
kostbaar geschenk gegeven.
 ‘Dank je,’ zei ze. ‘Heb ik wel eens verteld dat ik van je 
houd, Alesander Esquivel?’
 ‘Jawel. Maar toen geloofde ik je niet.’ Hij boog zich 
over hun baby heen en kuste Simone heel liefdevol op de 
lippen. ‘Ik zal er nu nooit meer aan twijfelen.’
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