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Zwanger! Geschokt hoort verpleegkundige Candy de uit-
slag van de test aan. En ook nog van een twééling? Hoe 
moet ze dat in vredesnaam redden in haar eentje? Direct 
dient het volgende probleem zich aan. Ze zal dit hoe dan 
ook moeten vertellen aan Guy Steele, de nieuwe specialist 
met wie ze sinds kort iets heeft. Hij zal er prompt een punt 
achter zetten, vreest ze, want hij zit vast niet te wachten op 
een vrouw met twee kinderen in zijn leven. Of vergist ze zich 
misschien in hem?
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Hoofdstuk 1

Hoe het begon

‘Je hebt me opgepiept voor een patiënt.’
 ‘Nee,’ reageerde Candy. Ze hield een stapel lakens in haar 
armen en glimlachte naar de arts, hoewel ze hem het liefst 
met open mond had willen aangapen. Hij zag er adembene-
mend goed uit: lang, slank, kostuum met stropdas, kort don-
kerbruin haar, en zijn stem was zo diep en indrukwekkend 
dat ze er wel uren naar had kunnen luisteren. Ze keek hem 
recht in zijn chocoladebruine ogen en kon niet meteen nor-
maal reageren. ‘Naar wie bent u op zoek?’
 ‘Naar Thomas Heath.’
 Candy liep naar het bord. Het was vanmiddag rustig op 
de SH van het Royal London Hospital, maar omdat ze op 
Reanimatie bezig was, wist ze niet welke patiënten er in de 
onderzoekkamers lagen. Ze keek snel waar Thomas  Heath 
lag. ‘Hij ligt in kamer zeven. Trevor is de verpleegkundige 
die voor hem zorgt. Hij zal u wel opgepiept hebben.’
 ‘Bedankt. Trouwens, ik heet Steele.’
 ‘Steele?’
 Guy zag dat ze met haar helblauwe ogen naar zijn naam-
badge keek. ‘Nou ja, dokter Guy Steele, als je het liever for-
meel wilt houden,’ zei hij.
 ‘Steele is goed.’ Ze moest eruitzien als iemand in een 
tandpastareclame, dacht Candy, want ze bleef maar naar 
hem lachen. Ze schatte hem midden dertig, een stuk ouder 
dan zij met haar vierentwintig jaar en ook een stuk ouder 
dan alle mannen op wie ze ooit een oogje had gehad. Toch 



4

deed zijn hele verschijning haar hart sneller kloppen.
 ‘En wie ben jij?’ vroeg hij.
 ‘Candy, Candy Anastasi.’ Ze zag een glimlach om zijn 
mond verschijnen bij het horen van haar naam. ‘Ik weet het, 
met die naam zou ik lang, slank en blond moeten zijn.’ In 
plaats daarvan was ze klein en mollig, met lang, zwart krul-
lend haar en helblauwe ogen. ‘Er zit een verhaal aan vast.’
 ‘Ik kan niet wachten om dat verhaal te horen, zuster 
Candy.’
 Ze kende niemand met zijn diepe stem. Hij klonk streng 
en bazig als een schoolmeester, maar zijn toon werd ver-
zacht door zijn prachtige mond, waar ze haar ogen nauwe-
lijks van kon afhouden. ‘Je zult het verhaal van mijn naam 
nooit horen,’ zei ze.
 ‘Dat zien we nog wel.’
 Hadden ze staan flirten, vroeg ze zich af toen supersexy 
Steele wegliep.
 ‘Wie was dat?’ vroeg Kelly terwijl ze een reanimatie-bed 
afhaalden.
 ‘Steele!’ zei Candy met diepe stem, waardoor Kelly in de 
lach schoot. Candy bleef zo praten terwijl ze een schoon la-
ken instopten. ‘Ofwel dokter Guy Steele, als we het liever 
formeel willen houden, en jongedame, ik zal je trommel-
vliezen laten gonzen met mijn diepe –’
 ‘Zuster Candy?’
 Candy verstijfde omdat ze begreep dat Steele achter haar 
stond.
 ‘Mag ik je stethoscoop lenen?’ vroeg hij.
 Ze moest erom lachen dat hij haar had betrapt en nam, 
zich omdraaiend, de stethoscoop van haar nek en deed of ze 
hem die wilde aangeven. Toen Steele hem wilde aannemen, 
trok ze haar hand terug. ‘Dat mag,’ zei ze terwijl ze de ste-
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thoscoop in de lucht liet bungelen, ‘op voorwaarde dat je 
me geen zuster Candy meer noemt.’
 Hij pakte de stethoscoop, glimlachte en liep weg.
 Ze maakten alle bedden op en controleerden de crash-
karren, waarna ze niet langer deden alsof ze erg druk bezig 
waren, omdat Lydia, het afdelingshoofd, in haar kantoor-
tje zat. Met een kan ijsthee gingen ze naar de verpleegkun-
digenpost, waar Steele driftig op het toetsenbord van de 
computer zat te typen. Het was een prachtige zomerdag. De 
airco kon de warmte echter niet goed aan, dus het was fijn 
om even rustig op een bankje te zitten kletsen, hoewel Steele 
een paar vragen voor haar had.
 ‘Hoe kom ik bij de uitslagen van het pathologisch lab?’ 
vroeg hij zonder op te kijken.
 ‘Heb je een wachtwoord?’ wilde Candy weten.
 ‘Ja, ik…’ Hij typte iets in. ‘Hij doet het.’
 ‘Heb je je ouders al over Hawaï verteld?’ vroeg Kelly aan 
Candy, hun gesprek hervattend.
 ‘Nee.’
 ‘Je gaat al over vier weken,’ merkte Kelly op.
 ‘Misschien merken ze niet dat ik weg ben,’ zei Candy 
hoopvol, waarna ze een zucht slaakte. Haar Italiaanse ou-
ders waren niet alleen streng, ze kwamen ook regelmatig 
onaangekondigd langs in haar flatje. Ook belden ze haar 
elke dag op. ‘Ik zal het ze toch echt moeten zeggen, want an-
ders geven ze me nog op als vermist.’
 In een opwelling had Candy een vakantie naar Hawaï 
geboekt. Helemaal in een opwelling was het niet geweest, 
want ze had al geweten dat ze nodig even weg moest. Toen 
was er op haar laptop een advertentie verschenen met een 
speciaal aanbod voor de eerste tien bellers. Ze was moe ge-
weest, een beetje uitgeblust en van slag wegens een domme 
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affaire met Gerry, een van de hoofdverpleegkundigen. Ge-
lukkig zat Gerry nu een paar maanden in Griekenland, zo-
dat ze niet blozend van schaamte naar haar werk hoefde. 
Op het moment dat ze op de advertentie reageerde en bij de 
eerste tien bellers bleek te horen, wist ze zeker dat de vakan-
tie voor haar bedoeld was. Ze keek er enorm naar uit om 
twee weken op het strand te liggen en het prachtige eiland te 
verkennen. Ondertussen kon ze mooi voor zichzelf een aan-
tal dingen op een rijtje zetten.
 ‘Ze gaan flippen, als ik het vertel,’ ging ze verder, ‘want 
ze weten dat ik het me eigenlijk niet kan permitteren.’
 ‘Alles wordt toch betaald?’ wilde Kelly weten.
 Candy knikte. ‘Alles, behalve je zakgeld. Ik heb geen en-
kele vrije dag meer totdat ik vertrek.’
 ‘Waar ben je ingeroosterd?’
 ‘Bij Geriatrie.’
 Kelly trok een gezicht. ‘Jakkie.’
 Candy vond het niet erg. Tijdens haar opleiding had ze 
het werk op de Geriatrie leuk gevonden, en nu was ze blij 
met de extra diensten, ook al werd ze moe bij de gedachte 
aan nog bijna vier weken werken zonder één vrije dag. 
 ‘Wanneer begin je daar?’
 ‘Dit weekend. Ik werk vrijdagavond, dan heb ik daar zon-
dagochtend een halve dienst, en maandag ben ik hier weer.’
 ‘Oké,’ zei Steele, die zich omdraaide. ‘Ik wil dat Mr. 
 Heath naar Reanimatie wordt verplaatst. Zijn bloed is niet 
goed, en hij moet gemonitord worden nadat ik hem zijn me-
dicatie heb gegeven.
 ‘Natuurlijk.’ Candy sprong van haar bankje, en samen 
met Trevor verhuisde ze Mr. Heath. Ze schreef zijn naam 
op het whiteboard en wendde zich tot Steele. ‘Sorry, onder 
welk specialisme valt hij?’
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 ‘Geriatrie,’ zei Steele met een zuinige glimlach. ‘Jakkie!’
 Candy kreeg een kleur als vuur. Ze wilde hem laten we-
ten dat zij niet degene was die dat had gezegd.
 ‘Het geeft niet,’ zei Steele, minder streng nu, omdat hij 
zag dat ze zich ongemakkelijk voelde. ‘Het is een teer punt 
bij mij, en ik krijg dat soort reacties al zo vaak te horen.’
 ‘Dus jij bent de nieuwe geriater?’ vroeg Kelly.
 Steele schudde zijn hoofd. ‘Nee. Ik blijf maar zes weken, 
om Kathy Jordan tijdens haar verlof te vervangen.’
 ‘Zes weken maar?’ vroeg Kelly ongegeneerd.
 ‘Ja,’ zei Steele, en hij liep weg.
 ‘Wauw, zo wordt geriatrie nog sexy,’ zei Kelly. ‘En jij gaat 
daar werken, bofkont. Ik durf te wedden dat je nu niet meer 
klaagt.’
 Ik heb helemaal niet geklaagd, wilde Candy zeggen, 
maar ze zweeg.
 Al snel moesten ze hun relatieve rust bekopen, want nog 
geen uur later lag de afdeling vol en waren ze druk bezig 
op Reanimatie. Kelly werkte met een ernstig zieke baby, en 
Candy probeerde Mr. Heath te kalmeren. Door de medi-
cijnen was zijn hartslag versneld en werd hij onrustig. Hij 
wilde voortdurend uit zijn bed klimmen. 
 ‘Mr. Heath, uw hart klopt sneller door de medicijnen,’ 
probeerde Candy hem uit te leggen. ‘Daardoor voelt u zich 
zo vreemd, maar dat gaat weer over…’ Hij begreep haar 
echter niet en bleef proberen uit bed te komen, dus Candy 
begon harder te praten. ‘De medicijnen –’
 ‘Zo doe je dat.’ Steele had gezien dat ze problemen had 
en kwam naar haar toe. ‘Mr. Heath!’ bulderde hij.
 Waarschijnlijk konden ze hem tot in de wachtruimte ver-
staan, dacht Candy terwijl Steele Mr. Heath dezelfde uitleg 
gaf die zij hem had proberen te geven. Mr. Heath knikte 
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zwakjes van opluchting en leunde achterover in de kussens. 
‘Goed zo!’ dreunde Steele. Hij glimlachte naar Candy. ‘Ik 
heb de perfecte stem voor mijn werk,’ zei hij, nu met tame-
lijk zacht stemgeluid.
 ‘Inderdaad,’ gaf ze toe.
 ‘Dus je komt een paar diensten doen op de Geriatrie?’
 ‘Ja.’
 ‘Voor een vakantie die je je eigenlijk niet kunt permitte-
ren?’
 ‘Ja-ha,’ reageerde Candy kreunend.
 ‘Goed van je,’ zei Steele tot haar verbazing. ‘Oké, ik wil 
dat Mr. Heath hier nog een uur gemonitord wordt. Daarna 
kan hij worden opgenomen. We wachten nog op een bed, 
wat een paar uur kan duren. De afdeling heeft gezegd dat ze 
zullen bellen wanneer hij naar boven kan.’
 ‘Ha, ha,’ zei Candy, want ze wist nu al dat ze bij de afde-
ling zou moeten aandringen op een bed.
 Steele begreep haar sarcastische reactie. ‘Nou ja, ik hoop 
dat ze bijtijds bellen. Ik ben niet bepaald onder de indruk 
van de snelheid waarmee patiënten hier in het Royal een 
bed krijgen.’ Met die woorden beende hij weg. 
 Waarschijnlijk om de roze bril weer op te zetten die hij 
even had afgezet, dacht Candy. Ze had zich nog nooit zo 
snel zo sterk tot iemand aangetrokken gevoeld. 
 Toen ze haar lunchpauze had, liet ze de zorg voor Mr. 
Heath over aan Kelly. Ze had geen brood bij zich, dus kocht 
ze een zakje chips uit de automaat en deed de inhoud tus-
sen twee beboterde sneeën brood uit de kantine. Ze ging 
in de personeelskamer zitten en glimlachte naar Trevor, die 
ook zat te lunchen. Daarna pakte ze haar telefoon. Ja, haar 
ouders hadden gebeld. Ze vroegen zich af waarom ze niet 
langs was geweest, zo bleek.
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 Vanavond zou ze hun laten weten dat ze naar Hawaï 
ging, besloot Candy. Dan had ze dat maar gedaan en voelde 
ze zich misschien beter. Helaas was ze ongelooflijk moe. Ze 
wilde het liefst meteen naar huis, iets eten en op tijd naar 
bed.
 ‘Hier.’
 Een prachtige stem onderbrak haar gedachtestroom. 
Ze keek op en zag dat Steele haar een stethoscoop toestak. 
‘Dank je,’ zei ze. ‘Ik had er geen haast mee. Het is een zie-
kenhuisexemplaar.’
 ‘O, ik dacht dat hij van jou was,’ zei Steele. ‘Het doet 
er niet toe, want ik moest toch naar beneden. Ik wacht op 
een patiënt, een rechtstreekse opname via de huisarts, hoe-
wel de vrouw weigert opgenomen te worden. Ze vindt het 
goed dat we een longfoto maken en haar bloed onderzoe-
ken, maar ze denkt dat ze daarna naar huis kan.’
  ‘Denkt ze dat?’ vroeg Candy terwijl Steele naast haar 
kwam zitten en zijn lange benen uitstrekte. Ze vond het fijn 
dat hij bij haar kwam zitten hoewel hij uit nog twintig ande-
re stoelen had kunnen kiezen. Glimlachend draaide ze zich 
naar hem toe.
 ‘Haar huisarts maakt zich ernstig zorgen over haar,’ ver-
volgde Steele. ‘Hij denkt dat er veel meer aan de hand is dan 
dat ze laat merken. Deze Macey is al meer dan dertig jaar 
patiënt bij hem, en als hij zich zorgen maakt, doe ik dat ook. 
Hij denkt dat ze een depressie heeft.’ Steele draaide zich om 
en keek haar strak aan, waardoor haar hart een sprongetje 
maakte. ‘Dat is een groot probleem bij ouderen.’
 ‘Echt waar?’
 Steele knikte en zag wat ze zat te eten. ‘Dat ziet er zo vre-
selijk uit dat het haast wel lekker moet zijn.’
 ‘Het is heerlijk,’ zei Candy. Ze scheurde haar dubbele 
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boterham doormidden en gaf hem de helft. ‘De truc is veel 
boter.’
 ‘Dat is inderdaad lekker,’ zei Steele nadat hij een hap had 
geproefd.
 ‘Ik ben heel goed met brood,’ zei Candy. ‘Tosti’s, geroos-
terd brood met witte bonen in tomatensaus, dubbele boter-
ham met pindakaas en jam…’
 ‘Ik dacht dat een keurig Italiaans meisje als jij fantastisch 
zou kunnen koken.’
 ‘Helaas niet,’ zei Candy. ‘Ik ben een voortdurende bron 
van zorg voor mijn moeder. En bovendien, wie zegt dat ik 
een keurig meisje ben?’
 Ze moesten allebei glimlachen. Haar glimlach was heer-
lijk ongepast voor een man die ze pas een uur geleden had 
ontmoet. Zo had ze nooit eerder naar een man geglimlacht, 
en ze wist echt niet waarom het nu wél gebeurde. Candy 
Anastasi, pas op, vermaande ze zichzelf terwijl ze in zijn 
donkerbruine ogen keek.
 Blijf weg van deze heel jonge verpleegkundige, hield Stee-
le zich voor, maar lieve help, ze was zo vreselijk mooi.
  Op dat moment kwam Lydia binnen, en hun blikken 
lieten elkaar los. Lydia zwaaide met een ansichtkaart van 
een prachtig blauwe zee. Candy merkte dat ze gespannen 
haar adem inhield terwijl Lydia de kaart voorlas. ‘Er is een 
ansicht van Gerry. “Gelukkig ben ik hier zonder jullie”, 
schrijft hij.’ Zuinig glimlachend prikte Lydia de kaart op 
het prikbord.
 Candy staarde blind naar de televisie. Was die stekelige 
opmerking van Gerry voor haar bedoeld?
 ‘Wanneer komt hij terug?’ vroeg Trevor.
 ‘Eind juli geloof ik.’ Lydia’s antwoord was opzettelijk 
vaag, en Candy wist waarom. Gerry, de hoofdverpleeg-
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kundige op de SH, had het dringende advies gekregen om 
voor langere tijd verlof te nemen. Gerry was ook een van de 
redenen waarom Candy een paar weken in haar eentje op 
strandvakantie wilde.
 Haar ouders waren door het lint gegaan toen ze op haar 
tweeëntwintigste de relatie had verbroken met een jonge-
man die haar ouders zeer geschikt hadden gevonden. Can-
dy had verklaard dat ze op zichzelf wilde gaan wonen. Haar 
ouders waren zo van de kaart geweest door het vooruitzicht 
dat hun enige dochter uit huis zou gaan, dat ze nog een jaar 
gebleven was. Uiteindelijk had ze het niet langer volgehou-
den. Haar moeder bleef schaamteloos haar post openen en 
vragen met wie Candy aan het bellen was. Toen Candy had 
opgemerkt dat ze recht had op haar privacy, had haar moe-
der gevraagd wat ze dan te verbergen had.
 Vorig jaar was ze vertrokken, al was ze daardoor eigen-
lijk nog niet vrij van haar ouders. Toen ze pas in haar eigen 
flatje had gewoond, had ze kort een relatie met Gerry ge-
had, maar het was niets geworden. Sindsdien was ze geluk-
kig in haar eentje.
 Een paar maanden geleden had ze begrepen dat Gerry 
problemen had, en ze had erin toegestemd iets met hem te 
gaan drinken. Het was erop uitgelopen dat ze met elkaar 
naar bed waren gegaan, iets waar Candy later spijt van had. 
Gerry was kwaad geweest toen hij had begrepen dat hun 
korte relatie toch echt voorbij was.
 Het was allemaal nogal een puinhoop, die vermeden had 
kunnen worden. Candy was blij dat niemand op het werk 
iets wist van die ene nacht, die ze het liefst heel ver achter 
zich wilde laten.
 ‘Nog even, en jij gaat ook ansichtkaarten versturen,’ zei 
Steele.
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 Candy schudde haar hoofd. ‘Ik zal geen moment aan 
werk denken,’ reageerde ze. Dat was niet helemaal waar. Ze 
zou wel degelijk aan haar werk denken. Ze dacht er ernstig 
over om weg te gaan bij de SH.
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Hoofdstuk 2

Toen Candy terugkeerde van haar lunchpauze, hoorde ze dat 
Steeles patiënt weliswaar was gearriveerd bij het ziekenhuis, 
maar weigerde om naar binnen te gaan. Met luide stem eiste 
de vrouw dat de ambulance haar naar huis bracht.
 ‘Ik ga buiten wel even met haar praten,’ zei Candy, om-
dat Steele aan het bellen was. Ze liep naar de ambulance, 
waar een vrouw met tranen in haar ogen haar tegemoet 
kwam en zich voorstelde als Catherine, de nicht van  Macey 
Anderson.
 ‘Ik wist dat ze dit zou doen,’ zei Catherine. ‘We hebben 
twee dagen nodig gehad om haar zover te krijgen dat ze zich 
laat opnemen. Ze is hier vroeger hoofdzuster geweest en ze 
denkt nog steeds dat ze hoofdzuster is.’ Catherine glimlach-
te vermoeid. ‘Een paar maanden geleden heeft ze hier ook 
gelegen, en tegen de tijd dat ze naar huis mocht, maakte ze 
op de afdeling de dienst uit.’
 ‘Ik wil naar huis!’ riep Macey toen Candy de ambulan-
ce binnenstapte. Macey was een lange, statige vrouw met 
springerige grijze krullen. Ze had een rood aangelopen ge-
zicht en een heel nijdige blik in haar donkergroene ogen. Ze 
had van alles bij zich: een grote koffer, een looprek en een 
aantal tassen.
 ‘Mrs. Anderson –’ begon Candy, maar het ging meteen al 
mis.
 ‘Het is Miss Anderson!’
 ‘Sorry, Miss Anderson. Ik ben Candy Anastasi, verpleeg-
kundige op de Spoedeisende Eerste Hulp, en ik ga vandaag 
voor u zorgen.’
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 ‘Wat zeg ik nou al de hele tijd tegen iedereen? Ik wil niet 
dat er voor me gezorgd wordt!’ was Maceys weerwoord. ‘Ik 
wil naar huis!’
  Het leek tamelijk hopeloos. Hoe meer ze aandrongen, 
des te meer raakte Macey van streek. Het laatste wat Can-
dy wilde, was haar naar binnen rijden terwijl ze overstuur 
was en moest huilen. Daarom gooide ze het over een andere 
boeg. Omdat Macey vroeger hoofdzuster was geweest, wil-
de ze misschien een andere verpleegkundige niet in de pro-
blemen brengen.
 ‘Dokter Steele is er al om u te onderzoeken,’ zei Candy. 
‘Hij weet van uw komst. Moet ik naar hem toe gaan en 
zeggen dat ik u niet kan overhalen om binnen te komen?’
 Macey keek haar een poosje aan, waarna ze over Can-
dy’s schouder keek. Toen wist Candy dat Steele daarnet de 
ambulance binnen was gestapt.
 ‘Is er een probleem, zuster? Ik sta nu al een poosje te 
wachten.’ Er klonk een lichte dreiging door in zijn diepe 
stem, en Candy keek Macey even aan. 
 ‘Nee,’ antwoordde Macey in plaats van Candy. ‘Ze zou-
den me juist naar binnen brengen.’
 ‘Mooi,’ zei Steele. ‘Dan kom ik u zo opzoeken, Miss An-
derson.’
 Terwijl hij terugliep naar de afdeling, tilden de ambulan-
cebroeders de brancard naar buiten. Candy begreep opeens 
waarom Steele zo piekfijn gekleed ging. ‘In elk geval is hij 
geen twaalf jaar oud en kleedt hij zich fatsoenlijk,’ hoorde 
ze Macey namelijk mompelen.
 Candy glimlachte. Steeles verschijning en gezaghebben-
de toon hadden de oude dame gekalmeerd.
 Toen ze Macey naar een onderzoekkamer hadden ge-
reden, plaatsten ze de brancard naast het onderzoeksbed. 
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Candy legde er een glijplank tussen, zodat de patiënte ge-
makkelijker over getild kon worden. ‘We brengen u over 
naar het bed, Miss Anderson.’
 ‘Dat kan ik zelf wel!’ snauwde de bejaarde dame. ‘En ik 
heet Macey.’
 ‘Dat betekent dat ze je aardig vindt,’ zei haar nicht, waar-
na ze Candy met een hoofdgebaar wenkte om met haar mee 
te gaan naar de gang.
 ‘Ga maar, ik heb het hier onder controle,’ zei Matthew, 
een heel geduldige ambulancebroeder.
 ‘Het heeft haar huisarts twee dagen gekost om haar zo-
ver te krijgen dat ze hierheen ging,’ zei Catherine toen ze op 
de gang stonden. ‘Echt, ik ben zo blij dat ze hier eindelijk is. 
Ze heeft koorts, ze eet niet, ze drinkt nauwelijks, ze vergeet 
haar medicijnen of ze vergist zich daarmee.’
 ‘Dat komt allemaal goed,’ reageerde Candy geruststel-
lend.
 ‘Ze jaagt iedereen bij zich weg, zo lelijk doet ze,’ zei Ca-
therine. ‘Maar eigenlijk is ze heel aardig. Ze is altijd alleen 
geweest, nooit verloofd of getrouwd. Ze gaat totaal haar ei-
gen gang en vindt het vreselijk om zich in het bijzijn van een 
ander uit te kleden. Dat wordt nog een strijd…’
 ‘Laat haar maar aan ons over,’ zei Candy. ‘We zijn hier 
niet zo snel beledigd. Sommige patiënten gaan veel harder 
tekeer.’
 ‘Bedankt,’ reageerde Catherine enigszins opgelucht, 
waarna ze de onderzoekkamer weer binnengingen. Daar 
was onderhand weinig ruimte meer, dankzij Maceys grote 
koffer en haar looprek. 
 Candy probeerde wat orde te scheppen. ‘Als we u nu eens 
een nachtpon aantrekken, dan –’
 ‘Een nachtpon aantrekken!’ schreeuwde Macey. ‘Denk 
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je dat ik me zomaar ga uitkleden? Ik weet niet eens wie je 
bent.’
 Candy zei niets terug omdat Steele juist het vertrek bin-
nenkwam. Ze had zich in de ambulance al voorgesteld. 
 ‘Je bent geen knip voor je neus waard,’ vervolgde Macey.
 ‘Dag, Miss Anderson,’ zei Steele. ‘Ik heb mezelf daarnet 
in de ambulance niet voorgesteld. Ik ben Steele, ofwel dok-
ter Steele, als u het liever formeel wilt houden.”
 Candy onderdrukte een glimlach, omdat hij tegen haar 
bijna hetzelfde had gezegd. Waarschijnlijk stelde hij zich-
zelf vijftig keer per dag zo voor. 
 Terwijl Catherine zorgelijk heen en weer drentelde, stel-
de Steele Macey een paar vragen.
 ‘Dus drie maanden geleden had u een hartaanval? En 
daarna bent u een week opgenomen?’
 ‘Ze hebben me vol medicijnen gepompt,’ antwoordde 
Macey verontwaardigd. ‘En waar was jij toen?’
 ‘In Newcastle, denk ik,’ zei Steele.
 ‘Hoelang werk je hier al?’
 ‘Sinds twee dagen,’ reageerde Steele ontspannen.
 ‘Dus morgen ben je weer weg,’ mopperde Macey snui-
vend. ‘Je bent maar een invaller.’
 ‘Ja, en toevallig een heel goede,’ zei Steele, totaal niet van 
zijn stuk gebracht. ‘Ik blijf nog zes weken, dus we hebben 
alle tijd om dit allemaal op te lossen.’
 Hij nam met Macey haar medische voorgeschiedenis door. 
Afgezien van de hartaanval leek ze in uitstekende gezondheid 
te verkeren. Ze had nooit gerookt, dronk geen alcohol. Met 
wat hulp van haar nichtjes Catherine en Linda kookte ze nog 
zelf en hield ze haar huis schoon. Tot een paar dagen geleden 
had ze nog zelf haar boodschappen gedaan. 
 ‘Dat is best ver lopen,’ zei Catherine. ‘Wij hebben aan-
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geboden eens per week naar de supermarkt te gaan, maar 
daar wil ze niets van horen.’
 ‘Ik loop graag,’ snauwde Macey, ‘en de trap kan ik ook 
nog steeds op en af.’
 ‘Prima, Miss Anderson,’ zei Steele. ‘Nu ga ik Candy vra-
gen u in een nachtpon te helpen, uw bloeddruk, hartslag en 
temperatuur te meten, een infuus aan te leggen en wat bloed 
af te nemen. Daarna kom ik terug om u te onderzoeken.’ Hij 
keek naar twee plastic diepvriesdozen vol flesjes en door-
drukstrips met pillen en tabletten. ‘Deze neem ik mee om te 
bekijken.’
 Toen hij wilde weglopen, riep Macey hem terug. ‘Ik laat 
geen infuus aanleggen en bloed afnemen door een verpleeg-
ster. Dat moet een dokter doen.’
 ‘Geloof me, u bent beter af met Candy dan met mij,’ re-
ageerde Steele. ‘Op deze tijd van de dag heb ik geen vaste 
hand meer.’
 Door zijn opmerking verscheen er een glimlachje om 
Maceys mond. Al snel liet ze zich door Candy uitkleden en 
in een nachtpon helpen, hoewel ieder kledingstuk, tot haar 
panty aan toe, strijd opleverde. 
 ‘Niet mijn panty uittrekken,’ zei Macey.
 ‘Goed, die laat ik aan, zodat Steele hem kan uitdoen,’ 
dreigde Candy.
 Snuivend gaf Macey toe. Toen Candy de panty afrolde, 
begreep ze waarom Macey zich niet wilde laten uitkleden. 
Er zat een verband om haar been, en de huid eromheen was 
rood en ontstoken.
 ‘Dit haal ik eraf, zodat Steele ernaar kan kijken,’ zei Can-
dy. Ze waste haar handen, opende een set verband en trok 
een paar handschoenen aan.
 ‘Voorzichtig,’ waarschuwde Macey.
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 ‘Is het erg pijnlijk?’ vroeg Candy, waarop Macey knikte. 
‘Oké,’ vervolgde Candy, ‘ik laat het nu eerst losweken met 
een zoutoplossing. Heeft uw huisarts dit gezien?’
 ‘Ik heb geen dokter nodig om een verbandje aan te leggen.’
 Candy bevochtigde het verband, waarna ze een deken 
over Macey heen legde en haar hartslag, bloeddruk en tem-
peratuur controleerde. Vervolgens ging ze naar Steele, die 
in de verpleegkundigenpost Maceys medicijnen zat te sorte-
ren en te tellen.
 ‘Ze heeft een akelige wond op haar been.’
 ‘Hoe akelig?
 ‘Ik heb het niet gezien, want eerst moet het verband los-
weken, maar haar scheenbeen is helemaal rood, en ik denk 
dat ze veel pijn heeft.’
 ‘Oké,’ zei Steele, die de medicijnen teruglegde in de diep-
vriesdoos. ‘Ik wil niet dat ze alleen is. Nu ik die medicijnen 
bekeken heb, ben ik er niet zeker van dat ze geen dwaze din-
gen gaat doen.’
 ‘Nee toch!’
 ‘Ik ga nu naar haar toe,’ zei hij.
 Samen liepen ze naar de onderzoekkamer, waar Steele 
Macey onderzocht. Hij luisterde lang naar haar longen, 
palpeerde haar buik, waarna haar been aan de beurt was. 
 Nadat Steele een paar handschoenen had aangetrokken, 
verwijderde hij het verband, waarbij Macey kermde van 
pijn. ‘Sorry, Miss Anderson,’ zei hij. ‘Hoelang heeft u dit al?’
 ‘Een paar weken.’
 Steele keek Macey aan. ‘Heeft dit zich in twee weken zo 
ontwikkeld? Dat is heel zorgelijk.’
 Candy hoorde het sarcasme in Steeles stem, zag dat Macey 
hem strak bleef aankijken en ten slotte haar ogen neersloeg. 
 ‘Toen ik uit het ziekenhuis kwam, heb ik mijn been gesto-
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ten. Het geneest niet, het wordt alleen maar erger.’
 ‘Dat verhaal lijkt me aannemelijker,’ reageerde Steele 
glimlachend. ‘Het verklaart ook waarom u koorts heeft!’ 
Hij nam een uitstrijkje. Hoewel hij heel voorzichtig was, 
moest het wattenstaafje hebben aangevoeld als een gloei-
ende pook, want Macey slaakte een kreet van pijn. ‘Sorry, 
we geven u een pijnstiller voordat we dit straks fatsoenlijk 
verbinden,’ zei Steele terwijl hij een licht verband over de 
wond legde. ‘Wil jij Macey meenemen voor een longfoto?’ 
vervolgde hij tegen Candy.
 Zodra Candy een paar buisjes bloed had afgenomen, 
vertrok ze met Macey en Catherine naar de Röntgenafde-
ling. Ook al waren ze betrekkelijk snel aan de beurt, Macey 
vond dat het wachten veel te lang duurde. 
 Nadat Steele de foto had bekeken, kwam hij weer de on-
derzoekkamer in. Hij wendde zich tot Catherine. ‘Gaat u 
even iets drinken,’ stelde hij voor. ‘Ik ben de komende twin-
tig minuten wel met uw tante bezig, dus het is een goede ge-
legenheid om even een pauze te nemen.’
 ‘Graag,’ zei Catherine opgelucht, en ze verliet de onder-
zoekkamer.
 ‘Ik wil nog een paar dingen controleren,’ zei Steele toen 
Catherine weg was. 
 ‘En daarna kan ik naar huis?’ informeerde Macey.
 ‘Nee, daar bent u te ziek voor. En nu Catherine er niet bij 
is, wil ik precies van u horen hoeveel sigaretten u per dag 
rookt.’
 ‘Ik rook niet.’
 ‘Miss Anderson, wilt u dat we samen uw longfoto bekij-
ken?’
 ‘Twee per dag,’ reageerde, gespannen haar schouders op-
halend. ‘Misschien drie.’
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 ‘Zullen we daar tien van maken?’ zei Steele, en tot Can-
dy’s verbijstering corrigeerde Macey hem niet. ‘Ik schrijf je 
nicotinepleisters voor. Hoeveel alcohol drink je per dag?’
 ‘Ik zei toch al, ik drink niet.’
 ‘Zes gebroken ribben, niet allemaal even oud,’ zei Steele 
glimlachend tegen de oude dame. ‘Kom op, Macey, je wilt 
toch niet dat ik denk dat je zomaar valt?’
 ‘Ik ben uitgegleden over een gladde plek,’ zei Macey, ‘en 
ik ben een paar keer over de kat gestruikeld.’
 ‘Kan gebeuren.’ Steele knikte. ‘Dus je wilt niet dat ik no-
teer dat je ’s avonds een glas sherry mag drinken? Je mag je 
eigen sherry drinken, of het goedkope bocht van het zieken-
huis. Als je je eigen sherry wilt, willen wij graag de fles heb-
ben.’
 Macey haalde diep adem. ‘Hij zit in mijn koffer,’ zei ze 
daarna.
 ‘Goed, we zullen hem aan de verpleging geven zonder dat 
je nicht het ziet.’
 Candy stond verbijsterd te luisteren, maar dit bleek nog 
niet alles te zijn. Steele had de twee plastic diepvriesdozen 
bij zich die Macey had meegebracht. Nu nam hij de inhoud 
door.
 ‘Macey, deze heb je niet ingenomen.’ Hij hield een flesje 
pillen omhoog.
 ‘Ik heb er zoveel, ik haal ze door elkaar.’
 Steele pakte nog een flesje, dat bijna leeg was. ‘En deze 
heb je pas twee dagen geleden gekregen, maar er zitten er 
nog maar twee in.’
 ‘Denk je dat ik die heb ingenomen?’ vroeg Macey scham-
per.
 ‘Nee, want dan zat je hier nu niet. Waar heb je die pillen 
gelaten?’
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 ‘Weet ik niet. Mijn nichtje heeft ze in een pillendoos ge-
daan…’ Haar stem stierf weg.
 ‘Macey?’
 ‘Ik heb ze door de wc gespoeld. Ik vertrouw de farmaceu-
tische industrie niet.’
 ‘Ben je depressief, Macey?’
 ‘O, je wilt me antidepressiva voorschrijven! Je speelt on-
der één hoedje met de farmaceutische industrie!’
 ‘Ben je verward en haal je je medicijnen door elkaar, of 
verwaarloos je je gezondheid?’
 Het duurde een poosje voordat Macey antwoord gaf. ‘Ik 
ben niet verward,’ zei ze. ‘Nou ja, soms haal ik data en zulk 
soort dingen door elkaar.’
 ‘Maar je weet goed hoe het zit met je medicijnen?’ vroeg 
Steele voor de zekerheid.
 ‘Dat klopt.’
 ‘Oké,’ zei Steele.
 Candy fronste haar voorhoofd om de ernst in zijn stem.
 ‘Kun je me niet gewoon met rust laten?’ vroeg Macey.
 ‘Nee,’ zei Steele, die op het voeteneind van haar hoge on-
derzoeksbed ging zitten. 
 Zijn benen waren lang genoeg om dat mogelijk te maken, 
zag Candy. Zelf zou ze daar een trapje voor nodig hebben, 
dacht ze. Toen stopte ze met dagdromen omdat de ernst van 
het gesprek tot haar doordrong.
 ‘Waarom heb je de pillen door de wc gespoeld?’ wilde 
Steele weten. ‘Was je bang dat je ze allemaal tegelijk zou 
slikken?’
 Macey vertrok haar gezicht. Steele pakte haar hand. 
‘Kijk me eens aan, Macey. Denk je vaak aan zelfdoding?’ 
vroeg hij haar op de man af. Even reageerde ze niet, toen 
knikte ze en begon ze te huilen. 
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 ‘Goed van je dat je ze hebt weggegooid,’ zei Steele. ‘Goed 
van je dat je naar het ziekenhuis bent gekomen en dat je met 
me durft te praten.’ Candy zag hem zijn armen om de trotse 
vrouw heen slaan, die nu hardop begon te snikken. ‘Het is 
goed.’ Steeles stem was heel diep, maar ook heel teder. ‘We 
gaan hier voor je zorgen…’
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Hoofdstuk 3

Die vrijdagmiddag ging Candy een paar uur naar bed voor-
dat ze aan haar eerste nachtdienst op de Geriatrie begon. 
Met de Underground, de Londense metro, ging ze vervol-
gens naar haar werk. Ze zag nogal op tegen haar nacht-
dienst. Ze was zo gewend aan het werken op de SH dat ze 
zich afvroeg of het haar op een verpleegafdeling nog zou 
lukken. Ze zou er ook zondagochtend een halve dienst 
draaien. 
 Het is voor een goed doel, hield ze zich voor toen ze de 
geriatrische afdeling binnenstapte. Hawaï, ik kom eraan!
 De overdracht duurde veel langer dan op de SH. De ver-
pleegkundigen van de dagdienst vertelden veel meer over 
hun patiënten dan Candy gewend was. Ze zat te luisteren 
terwijl de stemming en de dagelijkse activiteiten van de pa-
tiënten besproken werden. Steele zat aan een bureau, met 
zijn rug naar iedereen toe, maar hij ging niet weg toen de 
overdracht begon. Hij ging gewoon door met wat hij op de 
computer aan het doen was en gaf af en toe commentaar 
of verduidelijkte iets. Candy wist dat ze zich veel te bewust 
was van zijn aanwezigheid.
 Het was duidelijk dat de verpleging hem mocht. Als ze 
een vraag hadden, stelden ze die meteen, en al typend gaf hij 
antwoord.
 Leerling-verpleegkundige Elaine deed haar overdracht 
onder toeziend oog van Gloria, haar begeleider. Elaine was 
nogal bazig en leek te denken dat zij de enige was die wist wat 
ze deed. Ze had een zucht van ergernis geslaakt toen Candy 
zichzelf had voorgesteld en had gezegd dat ze uit de invalpool 
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kwam. ‘Alweer een invaller,’ had Elaine verzucht.
 Terwijl Elaine haar overdracht deed, keek Candy een 
paar keer naar Abigail, de seniorverpleegkundige met wie 
ze die nacht zou werken, en allebei onderdrukten ze een 
glimlach.
 Mr. Heath, die er eerder op de SH zo slecht aan toe was 
geweest, maakte het nu een stuk beter. Candy zou van-
nacht voor hem zorgen. Ze kreeg ook Toby Worthington 
toegewezen, een terminaal zieke patiënt die tegen de pijn 
veel morfine kreeg en die volgens Elaine graag tot elf uur ’s 
avonds en vanaf zes uur ’s morgens naar de radio luisterde.
 ‘Dan hebben we nog Macey Anderson,’ vervolgde Elaine.
 ‘Ik ken haar,’ zei Candy. ‘Ik was op de SH toen ze opge-
nomen werd.’
 ‘Neem jij haar dan ook vannacht?’ vroeg Abigail.
 Candy knikte. Ze namen haar voorgeschiedenis door, 
die Candy al min of meer kende. Sinds haar opname was 
Maceys toestand echter snel veranderd. ‘Ze is heel stil,’ zei 
Elaine. ‘Ze wil niet eten, ze wil zich niet wassen. Ze heeft 
een infuus, maar als ze nog langer niets wil eten of drinken, 
moeten we haar sondevoeding geven. Steele heeft haar me-
dicijngebruik drastisch teruggeschroefd, maar geeft haar 
wel een lage dosis antidepressiva…’ Elaine nam de medica-
tielijst door. ‘Let ook op dat ze haar medicijnen echt door-
slikt,’ waarschuwde ze. Candy knikte, maar dat was voor 
Elaine niet genoeg. ‘Je moet haar vragen haar tong omhoog 
te steken.’
 ‘Dat zal ik doen,’ zei Candy, die haar best deed om niet 
scherp te klinken. Voor een leerling had Elaine wel erg veel 
praatjes.
 ‘Elaine, waarom moet ze haar tong omhoogsteken?’ 
vroeg Steele van achter zijn computer. 
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 Candy merkte dat ze moest glimlachen omdat hij Elaine 
blijkbaar ook doorhad. 
 ‘Om te zorgen dat ze daar geen pillen verbergt,’ zei Elaine, 
die Candy aankeek om zich ervan te verzekeren dat die haar 
instructies goed begrepen had.
 ‘Dank je,’ zei Candy. ‘Ik zorg ervoor dat ze haar medicij-
nen ook echt inneemt.’
 Toen Elaine even het vertrek verliet, gaf Abigail een knip-
oog. ‘Hoofdzuster Elaine.’
 ‘Haar hart zit op de goede plaats,’ reageerde Gloria, de 
hoofdverpleegkundige van de dagdienst. ‘Maar het valt niet 
mee om met haar te werken. Ze wil altijd voor alles de me-
dische term gebruiken. De patiënten hebben soms geen idee 
waar ze het over heeft. Vanavond vroeg ze Mr. Heath of ze 
hem mocht controleren op scrotum oedeem,’ vervolgde ze 
met een glimlach. ‘Hij zei: “Bedoel je mijn ballen, kind?” Ik 
kwam niet meer bij.’
 Ze waren allemaal aardig, en na de overdracht gaf Elai-
ne Candy snel een rondleiding over de afdeling voordat ze 
naar huis ging. Eigenlijk ging het niet zo snel. Elaine was on-
gelooflijk grondig, terwijl Candy het liefst gewoon aan de 
gang was gegaan.
 ‘Dat is het wel, denk ik,’ zei Candy. ‘Dank je wel voor je 
rondleiding.’
 ‘Ik zal je nog laten zien waar de zaklampen liggen,’ zei 
Elaine, maar Candy keek naar de klok en zag dat het bijna 
tien uur was. ‘Ga nou maar,’ zei ze met een glimlach. ‘Het is 
vrijdagavond, ga er lekker van genieten.’
 Elaine knikte en ging eindelijk naar huis, waarna Candy 
voor de nacht een ronde langs haar patiënten maakte.
 Mr. Heath zag er inderdaad beter uit. ‘Hallo, Candy,’ zei 
hij glimlachend toen ze naar zijn bed kwam lopen, en hij 
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legde het boek neer waarin hij had zitten lezen.
 ‘U weet nog wie ik ben,’ zei Candy, verbaasd omdat Mr. 
Heath bij zijn opname zo ziek was geweest dat hij zich nau-
welijks bewust kon zijn geweest van zijn omgeving.
 ‘Natuurlijk weet ik dat nog.’
 ‘Wat fijn om te zien dat u zo opgeknapt bent,’ zei Candy. 
Terwijl ze zijn temperatuur, hartslag, ademhaling en bloed-
druk controleerde en hem zijn medicijnen voor de nacht 
gaf, babbelden ze wat met elkaar. 
 ‘Ik hoop dat ik maandag naar huis mag,’ zei Mr. Heath. 
‘Mijn kleindochter trouwt volgende week.’
 ‘Wat spannend,’ zei Candy. ‘Wordt het een groot feest?’
 Mr. Heath knikte. ‘Heel groot! Ze trouwt met een Ita…’ 
Hij viel stil.
 Candy schoot in de lach. ‘Het is goed. Ik weet hoe druk 
een Italiaanse bruiloft kan zijn. Ik ben waarschijnlijk de eni-
ge vrouw die al sinds haar kindertijd opziet tegen haar brui-
loft in plaats van erover te dromen.’
 Ook Mr. Heath lachte nu. ‘Zou het groots worden?’
 ‘Dat wilt u niet weten. Ik heb vier oudere broers, alle-
maal getrouwd, en mijn moeder kan niet wachten tot het 
mijn beurt is. Als ze gaat winkelen, koopt ze lakens en hand-
doeken voor me. En wasmanden en zulk soort dingen. Ik 
ben helemaal klaar voor het stadhuis. Alleen een bruide-
gom ontbreekt,’ besloot Candy grinnikend.
 De patiënten op de afdeling waren aardig, en haar col-
lega’s vonden het geen probleem dat ze af en toe iets kwam 
vragen. Toen ze de medicatie voor Macey wilde voorberei-
den, fronste ze haar wenkbrauwen en ging op zoek naar 
Abigail, die echter bezig was met de ernstig zieke Mrs. 
Douglas.
 ‘Een probleem?’ Steele stond juist medicatie uit te schrij-
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ven voor een patiënt die niet van Candy was. 
 ‘Nee, ik wil alleen iets checken,’ zei Candy terwijl ze hem 
Maceys medicijnlijst liet zien. ‘Macey mag een glas sherry, 
maar ze krijgt ook heel veel medicijnen.’
 ‘Die sherry gaat ze ongetwijfeld ook drinken wanneer ze 
weer thuis is,’ merkte Steele op. ‘Maar vanavond hoef je je 
geen zorgen te maken. Op dit moment drinkt ze geen sherry. 
Ze drinkt eigenlijk helemaal niets.’
 Hij had gelijk. Candy schrok van de verandering bij Ma-
cey. Bij aankomst in het ziekenhuis was ze een vinnige, trot-
se vrouw geweest, maar nu lag ze op haar zij en staarde wat 
voor zich uit. Toen Candy zichzelf opnieuw voorstelde, zei 
ze niets terug. Terwijl Candy haar bloeddruk opnam, was 
haar arm slap.
 ‘Macey, ik heb je medicijnen voor je,’ verklaarde Can-
dy, waarna ze haar overeind hielp om ze in te nemen. Ma-
cey nam haar tabletten zonder een woord van protest. Toen 
ze probeerde te drinken, trilden haar handen zo dat Can-
dy haar moest helpen het glas naar haar mond te brengen. 
‘Sorry, Macey, wil je je tong omhoogsteken?”
 Macey stak haar tong omhoog, en jawel, ze had alle ta-
bletten doorgeslikt zonder iets achter te houden. Daarna 
ging ze weer in de kussens liggen. 
 ‘Kan ik nog iets voor je doen?’ bood Candy aan. ‘Iets te 
drinken halen?’
 Macey schudde haar hoofd. Candy keek in de status naar 
de vochtbalans en de voeding. Macey kreeg vocht per in-
fuus; behalve de slok water bij haar medicijnen, was dat al-
les wat ze binnenkreeg.
 ‘Macey, zal ik wat melk voor je halen?’ opperde Can-
dy terwijl ze nog een deken op het bed legde en voorzich-
tig de kussens opschudde. Ze vond Maceys lusteloosheid 
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verontrustend. Ze had liever gehad dat Macey tegen haar 
schreeuwde en haar liet weten dat ze geen knip voor haar 
neus waard was. ‘Warme melk,’ ging Candy verder. ‘Ik weet 
wel dat je handen nu een beetje trillen, maar ik kan je hel-
pen. Wil je wat melk drinken?’
 Macey zei geen ja, maar schudde nu ook niet nee. 
 Steele zag Candy bezig met kussens en dekens bij  Maceys 
bed. Half en half verwachtte hij dat Macey zou roepen dat 
ze haar met rust moest laten, zoals ze ’s middags tegen een 
andere verpleegkundige had gedaan. Maar gelukkig leek ze 
zich nu niet te storen aan wat aandacht.
 Hij mocht Candy wel, iets wat hem nogal verbaasde. Hij 
had zich meteen tot haar aangetrokken gevoeld, terwijl ze 
toch totaal anders was dan de vrouwen met wie hij meestal 
uitging of bevriend was. Jazeker, hij had vriendinnen, veel 
zelfs.
 Dat waren echter mondaine vrouwen. Hij hield van 
vrouwen die onmiddellijk begrepen dat het nooit meer dan 
iets vluchtigs kon worden omdat hij immers nergens lang 
bleef. Zes maanden hier, twee jaar daar, hier zelfs maar zes 
weken. Hij was hier nu een week, dus hij had nog vijf weken 
te gaan in het Royal Hospital. En Candy was de laatste twee 
van die weken weg.
 Steele had het huisje-boompje-beestje en zich settelen al 
eens gedaan, en het had niet gewerkt. Of misschien had het 
wel gewerkt, beter dan hij had beseft, want tien jaar na dato 
had zijn ex-vrouw hem totaal onverwachts gebeld. Haar 
tweede huwelijk was stukgelopen, en ze had voorgesteld 
het nog eens met elkaar te proberen. Voordat Steele kon 
antwoorden dat hij nog nooit een belachelijker voorstel had 
gehoord, had ze er een kleine voorwaarde aan toegevoegd. 
De technologie had zich immers steeds verder ontwikkeld.
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 Tien jaar later was de pijn er nog steeds, en ze had die ene 
openliggende zenuw met een mokerslag geraakt. Steele had 
meteen de verbinding verbroken, zonder te reageren. Anders 
zou hij ontploft zijn en haar precies verteld hebben wat hij van 
haar dacht. De ontdekking dat hij onvruchtbaar was, was 
voor hem een enorme klap geweest. De reactie van zijn vrouw 
op het nieuws had het einde van hun huwelijk betekend.
 Nu zorgde hij altijd dat hij nooit dat deel van zichzelf 
hoefde te onthullen. Hij hield alles lichtvoetig; intimiteit 
was lichamelijk, nooit emotioneel. Daarna ging hij verder 
met zijn leven. Op dat moment kwam Candy voorbij, met 
een beker in haar handen.
 Ze liep naar Macey en hielp haar rechtop te gaan zitten. 
Ze zei niets, maar glimlachte alleen naar de oude dame ter-
wijl die kleine slokjes melk nam. Meer wilde Macey ook 
niet, voelde Candy intuïtief, geen gesprek, alleen iets warms 
te drinken en de troost van een vriendelijke stilte. Candy 
vond het prima zo – ze was er zelfs aan gewend.
 Toen ze tien jaar was, was haar nonna, haar oma, bij 
hen komen inwonen. ’s Morgens was het Candy’s taak ge-
weest Nonna haar biscotti en koffie met veel warme melk te 
brengen, haar naar de badkamer te begeleiden en haar bed 
op te maken. Candy was dol geweest op die ochtenden. De 
spraakzame ochtenden, wanneer Nonna haar alles vertelde 
over het dorp waar ze was opgegroeid; de ochtenden vol 
herinneringen, wanneer Nonna had verteld over verliefd 
worden, feestvieren en dansen. De verdrietige ochtenden, 
wanneer ze terugkeek op haar vertrek uit Italië en de dood 
van haar man, Candy’s nonno. Candy had zich ook op haar 
gemak gevoeld tijdens de stille ochtenden, wanneer Nonna 
stilletjes had zitten eten en drinken, verloren in haar eigen 
wereld, zoals Macey nu.
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 ‘Wil je een ondersteek?’ vroeg ze toen Macey haar melk 
op had.
 ‘Ik ga zelf…’ zei Macey met een zucht, waarna ze de de-
kens terugsloeg.
 Blij dat ze probeerde haar bed uit te komen, hielp Candy 
haar met haar pantoffels en pakte haar looprek, waarna ze 
samen naar het toilet liepen. Toen Macey weer naar buiten 
kwam en haar handen wilde wassen, hielp Candy haar met 
de kraan en de zeep. Macey waste haar handen heel gron-
dig. Haar nagellak was aan het afschilferen, en Candy zag 
dat ze haar nagels even bestudeerde, duidelijk niet bepaald 
onder de indruk van de staat van haar handen.
 ‘Op zondag kom ik je nagels doen,’ bood Candy aan, 
waarna ze Macey weer naar haar bed begeleidde. ‘Ga even 
op deze stoel zitten, dan maak ik het bed voor je op.’ Ze 
maakte het bed zo netjes en aanlokkelijk op dat ze er zelf 
bijna in was gekropen. ‘Ga maar gauw liggen, voordat ik je 
plaats inneem.’
 ‘Je ziet er moe uit,’ zei Macey.
 Candy glimlachte om deze eerste uitnodiging tot een ge-
sprek. ‘Dat ben ik ook, al zou dat niet moeten,’ zei ze. ‘Ik 
heb de hele middag geslapen.’ Ze hielp de oude dame in bed, 
deed de reling omhoog en legde de bel binnen handbereik. 
‘Je moet bellen als je iets nodig hebt, en ik hoop dat je heer-
lijk slaapt.’
 Daarna vervolgde ze haar ronde langs haar andere pa-
tiënten. Toen Abigail haar tegen één uur ’s nachts vroeg of 
ze de eerste pauze wilde nemen, was ze helemaal klaar voor 
een uurtje rust. Ze was blijkbaar niet de enige die een dut-
je nodig had, want toen ze de personeelskamer in liep, lag 
Steele op een van de banken te slapen, met op de achter-
grond de televisie nog aan.
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 ‘Aloha,’ zei hij slaperig toen Candy in een gemakkelijke 
stoel ging zitten.
 ‘Aloha,’ reageerde ze glimlachend. ‘Wat doe jij hier nog?’
 ‘Ik wacht op familie van Mrs. Douglas.’
 Van de overdracht herinnerde Candy zich dat Mrs. 
Douglas de ochtend waarschijnlijk niet zou halen.
 ‘Wanneer ga je nou met vakantie?’ vroeg Steele.
 ‘Over drie weken,’ antwoordde Candy terwijl ze de wek-
ker van haar telefoon zette. Aan de datum zag ze dat het 
zaterdagochtend was. ‘Eigenlijk net iets minder. Ik vlieg op 
vrijdagavond.’
 ‘Blijf je tot het laatste moment doorwerken?’
 Ze knikte en moest geeuwen bij de gedachte alleen al. ‘Ik 
ga van hier bijna rechtstreeks naar het vliegveld.’
 ‘Ga je in je eentje?’
 ‘Ja.’
 ‘Ik dacht dat Hawaï meer een bestemming voor stellen 
was,’ zei Steele, onbeschaamd vissend.
 ‘Dat kan kloppen, maar ik zag de advertentie, en ik moest 
wel,’ bekende Candy. Ze knikte naar de televisie, waar een 
reclamefilmpje voor messen werd vertoond. ‘De eerste tien 
bellers kregen een enorme korting… Ik trap er telkens weer 
in.’
 Steele knikte. ‘Ja, ik ook. Pas nadat ik een sapcentrifuge, 
een hakmolen en een blender had gekocht, drong het tot me 
door dat die dingen er niet voor zullen zorgen dat ik graag 
groenten eet.’
 ‘Dat is het gevaar van nachtdiensten draaien.’ Candy was 
het met hem eens. ‘Wat er om twee uur ’s nachts aantrekke-
lijk uitziet, is later een domme aankoop. Hoe dan ook, die 
vakantie kwam voorbij toen ik me nogal ongelukkig voel-
de. Het leek fantastisch, en ik moest er echt even uit…’
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 ‘Hoezo?’
 ‘Van alles, eigenlijk.’
 ‘Zoals?”
 Ze aarzelde. Tegen niemand had ze gezegd dat ze over-
woog te vertrekken. Ze keek even naar Steele en bedacht 
dat hij weg zou zijn wanneer zij terugkwam uit Hawaï, dus 
het maakte eigenlijk niet uit. ‘Ik weet niet of ik nog wel op 
de SH wil blijven werken.’
 ‘Het lijk me stressvol.’
 ‘Dat is het soms ook, maar dat is niet het enige. Een paar 
maanden geleden heb ik een vergissing begaan.’ Ze ging er 
niet verder op in; in plaats daarvan liep ze naar een van de 
andere banken, waar ze zich op uitstrekte, vastbesloten om 
in haar pauze een dutje te doen.
 ‘Een beroepsvergissing?’ wilde Steele weten.
 Cathy moest lachen om zijn directe vraag. ‘Nee, het was 
iets persoonlijks.’
 ‘Vertel.’
 ‘Mooi niet.’
 ‘Dan zijn er nu twee dingen waar ik achter moet komen,’ 
zei Steele plagend. ‘Het verhaal over je naam en de vergis-
sing die zuster Candy beging.’
 ‘Je doet je best maar,’ zei ze, en ze sloot haar ogen. ‘Ik ga 
even tukken.’
 ‘Hopelijk praat je in je slaap.’
 Ze glimlachte met gesloten ogen. Even later hoorde ze 
enigszins tot haar verbazing dat hij door praatte. ‘We ver-
gissen ons allemaal wel eens, Candy,’ zei hij. Zijn mooie 
diepe stem brak door haar halve sluimer heen. ‘Als ik in 
dit werk één ding geleerd heb, dan is het dat iedereen zoge-
naamde vergissingen begaat en ook dat iedereen er veel te 
lang spijt van heeft.’
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 Verrast opende ze haar ogen, en ze keek hem aan. ‘Je 
houdt echt van je werk,’ zei ze. Het was geen vraag, maar 
een constatering.
 Hij knikte. ‘Dat klopt.’
 Ja, ze zou moeten slapen, en later had ze er misschien 
spijt van, maar toch koos ze ervoor iets meer over hem te 
weten te komen. Vanaf haar bank keek ze naar hem; hij lag 
nog steeds naar haar te kijken. ‘Heb je altijd al in de geria-
trie willen werken?’
 ‘Niet echt,’ zei hij. ‘De geriatrie heeft mij gevonden, kun 
je zeggen. Ik ben min of meer grootgebracht door mijn 
grootmoeder…’
 ‘Zijn je ouders…’ Candy maakte haar zin niet af.
 Hij grinnikte. ‘Ze zijn niet dood.’
 ‘Gelukkig.’
 ‘Mijn ouders zijn allebei arts en waren destijds heel 
 serieus met hun carrière bezig. Ik was een ongelukje. Ik 
denk dat ze eigenlijk helemaal geen kinderen wilden. Mijn 
moeder was een top-thoraxchirurg – een vrouw met bal-
len.’
 Hier moest Candy om lachen.
 ‘Mijn grootmoeder zorgde voor me totdat ik naar een in-
ternaat ging. In de vakanties ging ik naar haar toe.’ Hij zag 
dat ze haar wenkbrauwen fronste. ‘Mijn ouders zijn goede 
mensen, alleen waren ze heel erg op hun doel gericht. Hoe 
dan ook, toen ik een keer met Pasen naar mijn grootmoe-
der ging, was ze erg verward, echt helemaal de weg kwijt. Ik 
belde mijn moeder, die haar het liefst diezelfde dag nog naar 
een verpleeghuis wilde brengen.’
 ‘Echt waar?’ vroeg Candy ontzet.
 ‘Echt waar. Enfin, de huisarts kwam langs, en het bleek 
dat ze een urineweginfectie had. Hij legde uit dat oude men-
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sen van zoiets in de war kunnen raken. Hoe dan ook, twee 
dagen later was ze weer helemaal de oude. Dat is me altijd 
bijgebleven.’
 ‘Mijn nonna woonde bij ons in,’ zei Candy geeuwend. ‘Ik 
denk dat mijn moeder verwacht dat ze bij mij kan inwonen.’
 ‘Had jouw moeder een baan?’ vroeg Steele.
 Candy schudde haar hoofd.
 ‘Maar jij wel. Jij hebt een carrière.’
 Ze keek hem aan. Op dat moment had ze het gevoel dat 
hij wist hoe ze worstelde met de verwachtingen die haar ou-
ders van haar hadden. Hoewel ze dol was op hen, botsten ze 
vaak omdat Candy probeerde onafhankelijk te zijn, terwijl 
zij dat niet wilden. ‘Ik heb inderdaad een carrière, en daar 
heb ik voor moeten vechten,’ zei ze.
 ‘Ga even tukken.’ Hij glimlachte.
 Ze knikte. Ja, ze had moeten vechten om hier te komen, 
dacht ze, haar ogen sluitend. Haar ouders hadden gewild 
dat ze met Franco trouwde en in het familiebedrijf kwam 
werken. Ze hadden niet begrepen dat Candy wilde studeren 
en verpleegkundige wilde worden.
 Ze viel in slaap, maar het voelde of er pas een halve mi-
nuut voorbij was toen een uurtje later haar wekker afging. 
De personeelskamer was leeg. Op de afdeling bleek Steele 
evenmin te zijn. Ze vond hem aardig. Dat wist ze nu zeker 
omdat ze het fijner vond op de afdeling wanneer hij in de 
buurt was.
 De rest van de nacht ging snel voorbij. Candy hielp bij 
Mrs. Douglas terwijl Abigail haar pauze nam, en toen was 
het alweer tijd voor het ochtendritueel. Om halfacht, na de 
overdracht, zei ze haar patiënten goedendag en liet Macey 
weten dat ze er de volgende dag weer zou zijn. Als Macey 
dat wilde, zou ze haar nagels doen. Als ze tijd had.
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 Macey zei echter niets.
 Toen Candy door de gang naar de hoofdingang van het zie-
kenhuis liep, zag ze Steele juist binnenkomen. Zijn haar was 
nog vochtig van de douche; hij droeg een donkergrijs kostuum 
en een overhemd, maar zijn das had hij nog niet gestrikt. Hij 
bleef staan bij een van de foto’s die in de gang hingen. Het wa-
ren afbeeldingen van het ziekenhuis en de veranderingen die er 
in de loop van de jaren hadden plaatsgevonden. Ook nu werd 
er in het hele Royal Hospital gerenoveerd. 
 ‘Waar kijk je naar?’ vroeg ze.
 ‘Moet je zien,’ zei Steele. Toen ze naast hem kwam staan, 
begon hij zijn das te strikken. ‘Herken je iemand?’
 Ze tuurde naar de foto die hij bedoelde. Er stond een 
groep dokters en verpleegkundigen in de tuin achter het zie-
kenhuis. Het leek of er een plechtigheid had plaatsgevon-
den, want een aantal verpleegkundigen hield een medaille 
omhoog. Candy moest glimlachen om hun lange jurken en 
schorten en de kapjes op hun hoofd. Ineens zag ze naar wie 
Steele stond te kijken. ‘Lieve help, dat is Macey!’
 ‘Inderdaad.’
 De jonge Macey had hetzelfde woest krullende haar, ook 
al werd dat in toom gehouden door een witte kap met een 
ruche erlangs. En ze had dezelfde hoge jukbeenderen. Hoe-
wel ze glimlachte, zag ze er wat gespannen uit. Ze leek onge-
looflijk jong, maar het was onmiskenbaar Macey.
 ‘Denk je dat ze uit haar depressie komt?’ vroeg Candy.
 ‘Nu wel, ja.’
 ‘Hoe bedoel je?’
 Steele gaf echter geen rechtstreeks antwoord. ‘Jij was gis-
teravond heel goed met haar bezig. Ik ben blij dat ze iets ge-
dronken heeft en is opgestaan om naar de wc te gaan. Hoe 
was het vanochtend met haar?’
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 ‘Ze was nog heel stil, maar ze heeft weer wat gedronken, 
en ik heb biscotti voor haar gemaakt, die ze heeft opgege-
ten.’
 ‘Biscotti?’
 ‘Verkruimelde beschuitjes in warme melk,’ antwoordde 
Candy glimlachend, waarna ze luisterde naar haar buik, die 
juist op dat moment begon te rommelen. ‘Nu krijg ik zelf 
ook honger,’ zei ze kreunend. ‘Ik maak zo thuis ook biscotti 
voor mezelf.’
 ‘Heb je haar gevoerd?’
 Candy knikte. ‘Ja. Ze is erg trillerig.’
 ‘Dat komt door de nieuwe medicatie en doordat ze geen 
sherry drinkt,’ zei Steele. ‘Dat gaat snel genoeg weer over.’
 ‘Hoe wist je dat ze aan de drank was?’
 ‘Omdat ongelooflijk veel oudere mensen veel drinken. 
Het komt veel vaker voor dan we denken. Het is niet echt 
erg,’ zei Steele glimlachend. ‘Macey kan haar nicht niet vra-
gen elke week vier flessen sherry te halen, of hoeveel ze ook 
drinkt. In elk geval houdt ze zo haar wandeling naar de win-
kels en blijft ze in beweging. Ik vrees de dag waarop alle 
oude mensen gaan winkelen via internet.’
 Candy merkte dat ze weer moest glimlachen als iemand 
in een tandpastareclame. Hij maakte haar aan het lachen.
 ‘Ik ga naar huis.’ Ze hees haar tas over haar schouder. ‘Ik 
wens je goedenavond, want voor mij is het bedtijd.’
 ‘Slaap lekker,’ zei Steele. ‘En praat niet te veel.’
 ‘Ik praat niet in mijn slaap,’ zei ze, zijn glimlach beant-
woordend. ‘Althans, ik geloof van niet.’
 Toen ze wilde weglopen, deed zijn diepe stem haar schou-
ders verstijven. ‘Dat is dan het derde punt waar ik achter 
moet komen.’
 O lieve hemel, dacht Candy. Ze waren inderdaad aan het 
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flirten. Dat niet alleen, ze overwoog zelfs om haar meest re-
cente stelregel overboord te gooien, namelijk dat ze nooit 
meer iets mocht krijgen met iemand op haar werk.
 Zo aantrekkelijk was hij.
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Hoofdstuk 4

‘Wil jij me helpen om Mr. Worthington te draaien?’ vroeg 
Candy de volgende ochtend aan Elaine.
 Ze had de hele zaterdag geslapen. Daarna was ze opge-
staan voor haar avondeten. Met Kelly was ze even iets gaan 
drinken, maar ze was om tien uur weer naar bed gegaan en 
meteen in slaap gevallen. Nu was ze nog steeds moe.
 Elaine was voortvarend, en al snel hadden ze Mr. 
Worthington gedraaid. ‘Waarom staat zijn radio niet aan?’ 
vroeg Elaine bits. Ze zette de radio aan. ‘Die wil hij altijd 
aan hebben, en helemaal op zondagochtend. Dat heb ik 
toch genoteerd in zijn zorgplan?’
 ‘Sorry,’ mompelde Candy terwijl Elaine wegbeende.
 Ook al was ze bazig, toch had Elaine hart voor haar pa-
tiënten, want Toby Worthington begon zachtjes te neuriën 
terwijl hij door Candy geschoren werd. Al snel zong ze zelf 
ook mee, waardoor Toby moest glimlachen en zelfs mee-
zong met een refrein. 
 ‘Mr. Worthington, uw kinderen zijn er,’ zei Gloria, die 
even de kamer binnenkwam. Ze glimlachte naar Candy. ‘Ze 
zullen wel blij zijn dat hij zo opgewekt is. Ze hebben net een 
gesprek met Steele gehad.’
 Candy ruimde snel de kamer op en reed de trolley weg 
terwijl Toby’s kinderen Steele bedankten en de kamer bin-
nenkwamen.
 ‘Heb je lekker gezongen?’ vroeg Steele toen Candy de 
gang op kwam.
 ‘Ja,’ zei ze. ‘Alleen weet ik niet wat Toby ervan zou zeg-
gen als hij nog kon praten.’
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 ‘Geen zorgen, met de dosis morfine die hij krijgt, denkt 
hij vast dat jij mooi kunt zingen.’
 ‘Wil je beweren dat ik vals zing?’
 ‘Ach, een paar noten waren niet helemaal zuiver,’ zei 
Steele plagend.
 Dat bracht Candy niet van haar stuk. ‘De volgende keer 
zing ik harder.’
 Hun vrolijke gesprek werd onderbroken door de bazige 
Elaine. ‘Kom op, Candy, we lopen achter. Ik help je met Ma-
cey,’ zei ze.
 Candy had haar hulp liever niet gehad en trok een gezicht 
naar Steele.
 ‘Veel plezier!’ zei hij.
 Vreemd genoeg had Candy inderdaad plezier in haar 
werk, meer dan ze in lange tijd had gehad. ‘Goedemorgen, 
Macey,’ zei ze het gordijn rond het bed dichttrekkend. ‘Wil 
je misschien douchen?’
 Macey schudde langzaam met haar hoofd.
 ‘Nee? Dan wassen Elaine en ik je in bed, als dat mag, en 
je krijgt schone lakens. Daarna verzorg ik je been.’
 ‘Ik doe dat been wel,’ zei Elaine. ‘Ik moet oefenen met 
steriel werken.’
 ‘Oké,’ reageerde Candy. ‘Zal ik je haar wassen?’ vroeg ze 
vervolgens aan Macey. ‘Dat kan ook in bed. Daar knap je 
misschien wat van op.’
 Weer schudde Macey haar hoofd. 
 Elaine had op de trolley alles klaargezet en was nu schone 
lakens en slopen aan het halen. Candy waste Maceys gezicht. 
Ze gaf haar de washand om zelf haar handen te wassen. ‘Ik 
haal straks de nagellak weg, en dan doe ik je nagels.’
 ‘Daar is geen tijd voor,’ zei Elaine, die net terugkwam 
met het linnengoed.
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 ‘Ik doe het wel in mijn koffiepauze,’ zei Candy. Ze rolden 
Macey op haar zij en wasten haar rug. Elaine begon haar op 
haar zenuwen te werken. ‘Ik vind nagels lakken leuk.’
 Toen ze Macey terugrolden, gaf Macey Candy tot haar 
vreugde een knipoogje. Het betekende dat ze aan het her-
stellen was en begreep hoe moeilijk het was om met Elaine 
samen te werken.
 Ze beantwoordde de knipoog en zeepte de washand 
weer in. ‘Wil je jezelf van onderen wassen?’ bood ze aan, 
maar een luide stem onderbrak haar.
 ‘Nee!’ zei Elaine. ‘Zo praten we niet tegen onze patiën-
ten. Je mag ze niet kleineren, maar je moet de dingen bij hun 
naam noemen.’
 Candy keek met een blik van verstandhouding naar Ma-
cey. ‘Sorry, Macey,’ zei ze, zich afvragend wat ze dan had 
moeten zeggen. ‘Wil je je schaamdelen wassen?’ probeerde 
ze, en ze zag dat er een glimlach rond Maceys mond ver-
scheen, helemaal toen Elaine weer tussenbeide kwam.
 ‘Nee!’ zei ze weer. ‘Je hoort de dingen bij hun naam te 
noemen.’
 Omdat Candy de gediplomeerde verpleegkundige was, 
had ze Elaine kunnen zeggen dat ze haar mond moest hou-
den, maar er was in Maceys ogen een fonkeling verschenen 
die er lang niet was geweest. Ze glimlachten naar elkaar en 
lieten Elaine haar gang gaan.
 ‘Sorry, Macey,’ zei Candy, naarstig zoekend naar het 
juiste woord. Ze spoelde de washand uit en keek Macey 
vragend aan. Heel licht haalde Macey haar schouders op. 
Candy en zij keken elkaar ernstig aan terwijl ze inwendig 
moesten lachen. ‘Wil je zelf je genitaliën wassen?’
 ‘Nee!’ riep Elaine weer, duidelijk boos om zoveel on-
benul. Ze trok de washand uit Candy’s hand. ‘Zo doe je 
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dat,’ vervolgde ze, de washand inzepend. ‘Macey,’ zei ze 
terwijl ze haar de washand toestak. ‘Wil je zelf je poesje 
wassen?’
 Met moeite hielden Macey en Candy hun lachen in. 
Maar toen Elaine verband ging halen, moest Candy de tra-
nen van de lach van Maceys gezicht vegen terwijl ze hun 
best deden om het niet uit te gieren.
 Dat lukte blijkbaar niet, want Steele stak zijn hoofd tus-
sen de gordijnen door. ‘Kwam het poesje van Elaine weer 
langs?’ vroeg hij.
 ‘Ja,’ antwoordde Candy grinnikend. ‘Doet ze dit vaker?’
 Steele knikte. ‘Iemand zal haar moeten vertellen dat het 
niet de officiële naam is, maar ik ben niet de aangewezen 
persoon.’
 ‘Ze wordt een goede verpleegkundige’ zei Macey, nog 
steeds glimlachend. ‘Ze is in elk geval grondig.’
 Het was tijd voor Candy’s koffiepauze. Ze haalde een 
beker koffie, die ze neerzette bij Maceys bed, klaar om aan 
haar nagels te beginnen. 
 ‘Neem nou maar pauze,’ zei Macey.
 ‘Nee,’ reageerde Candy. ‘Ik vind nagels lakken leuk. Het 
heeft iets rustgevends, en je hebt meteen resultaat. Ik doe 
de nagels van mijn moeder elke week en ik wou dat ik vier 
zussen had in plaats van vier broers. Vind je dit een mooie 
kleur?’ Ze hield een flesje zachtroze nagellak omhoog.
 Macey knikte, en Candy ging aan de slag. 
 ‘Vier broers?’ vroeg Macey ineens. 
 ‘En daarna kwam ik,’ zei Candy met een wrang lachje.
 ‘Zijn ze erg streng?
 ‘Ja, maar mijn ouders en mijn broer zijn ook erg lief. Ik 
zou niet moeten klagen, maar…’ Ze schudde haar hoofd. 
‘Ik durf ze nog steeds niet te vertellen dat ik op vakantie ga 
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naar Hawaï. Daar zullen ze niet blij mee zijn.’
 ‘Waarom niet?’ vroeg Macey. ‘Omdat je met je vriendje 
gaat?’
 ‘Ik heb geen vriendje,’ zei Candy, Maceys andere hand 
pakkend. ‘Alleen al het idee dat ik in mijn eentje zo ver weg 
ga, is genoeg.’
 Macey keek de ziekenzaal rond en zag dat Steele naar 
hen – of naar Candy – stond te kijken. Toen hij merkte dat 
ze hem had gezien, glimlachte hij heel even en keek toen 
weg. Macey zei misschien niet zoveel, ze wist precies wat er 
in haar omgeving gebeurde.
 ‘Klaar,’ zei Candy, haar werk bewonderend. ‘Je moet ze 
nog wel even goed laten drogen.’
 ‘Dus het komende halfuur geen poesjes wassen,’ reageer-
de Macey glimlachend, waarna ze zich weer in haar kussens 
liet zakken. ‘Dank je wel, lieverd.’
 Toen ze haar koffiebeker wegbracht, kwam Candy Steele 
tegen.
 ‘Hoe laat ben je klaar?’ vroeg hij.
 ‘Halftwaalf.’
 ‘Zullen we samen lunchen?’
 Hij had haar totaal overrompeld, maar dat deed hij 
voortdurend, dacht ze. ‘In de kantine?’ stelde ze voor.
 ‘Als je dat wilt, maar ik kan betere plekken bedenken.’
 Wilde ze uit lunchen met de meest sexy man die ze ooit 
ontmoet had? Domme vraag! ‘Ja, dat lijkt me een goed 
plan. Heb jij dan geen dienst?’
 ‘Mijn arts-assistent kan het best een paar uurtjes over-
nemen,’ zei hij. ‘Bovendien, ik heb een paar vragen waar ik 
graag antwoord op wil.’
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‘Vraag één,’ zei Steele toen ze niet ver van het ziekenhuis in 
een leuk eettentje zaten. ‘Ik wil weten hoe je aan die naam 
komt, Candy.’
 ‘Dat ga ik je niet vertellen,’ zei Candy terwijl ze de menu-
kaart bekeek. ‘Daarom trouw ik ook nooit. Daarom ga ik 
in mijn eentje op vakantie. Niemand mag mijn paspoort 
zien!’
 ‘Ik kom er toch wel achter!’
 Ze glimlachte. ‘Je doet je best maar, al gaat het je niet luk-
ken.’
 ‘Wat wil je eten?’ vroeg hij.
 ‘Ik heb wel zin in…’ Ze keek nog eens in de menukaart. 
‘In braadstuk. Voor mij is een zondags braadstuk iets bij-
zonders. Bij ons thuis is het altijd pasta en nog eens pasta.’
 ‘Dan neem ik pasta,’ zei hij glimlachend, blij omdat hij 
uit lunchen was met een vrouw die van lekker eten hield. 
‘Een goede pasta is voor mij iets bijzonders. En nu mijn 
tweede vraag: wat is de vergissing die je hebt begaan?’
 Candy liet haar adem ontsnappen. Als er iets tussen hen 
ontstond, en daar leek het wel op, dan moest ze het hem 
misschien vertellen. Of misschien ook niet, want wanneer 
Gerry terugkwam uit Griekenland, zou Steele allang weer 
vertrokken zijn. Daar ging het trouwens niet alleen om. Ze 
hield van Steeles ogen, zijn glimlach, het gevoel dat ze eer-
lijk tegen hem kon zijn. Wat zou het een opluchting zijn om 
te vertellen wat haar de afgelopen maanden had dwarsgeze-
ten.
 ‘Ben jij ooit met een ex naar bed geweest?’ vroeg ze, met 
een kleur als vuur.
 ‘Iedereen gaat toch weleens met zijn ex naar bed?’ was de 
wedervraag van Steele. Hij klonk zo op zijn gemak dat ze 
een zucht van verlichting slaakte.
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 ‘Nou, ik heb twee exen, en met maar één daarvan heb ik 
die vergissing begaan.’
 ‘Ik ben nooit met mijn ex-vrouw naar bed geweest,’ zei 
Steele. ‘Vanaf de dag waarop we uit elkaar gingen, wist ik 
dat het over en uit was.’ Hij zag dat ze slikte.
 Candy slikte inderdaad iets weg. Ze had al gedacht dat 
hij meer ervaring had dan zij; dat hij getrouwd en geschei-
den was, bevestigde dat beeld.
 ‘Je klinkt verbitterd,’ zei ze, wat hij tot haar verbazing 
niet ontkende.
 ‘Dat is ook wel zo, als ik erover nadenk, maar dat doe ik 
zelden,’ zei hij glimlachend. ‘Een paar weken geleden bel-
de ze om te vragen of we misschien toch een nieuwe start 
konden maken. Ik heb al lang geleden besloten dat ik me 
nooit meer met iemand zou settelen.’ Hij ging niet in op de 
reden waarom ze uit elkaar waren gegaan. Het had geen 
zin, vond hij. Hij hoefde geen uitleg te geven over zijn on-
vruchtbaarheid, daarvoor bleef hij te kort op één plek. Toch 
moest hij Candy misschien iets meer vertellen, besefte hij. 
Ze was echt een prachtige vrouw. Ze hadden zich meteen al 
tot elkaar aangetrokken gevoeld, daar was geen twijfel over 
mogelijk. Zij was alleen veel jonger dan hij en ze had veel 
minder levenservaring. Hij wilde haar geen pijn doen.
 ‘Dus je bent met je ex naar bed geweest?’ vroeg hij luch-
tig. 
 Ze knikte somber. ‘Ken je Gerry? Een van de hoofdver-
pleegkundigen op de SH?’
 ‘Ik heb hem nooit ontmoet, maar ik heb wel over hem ge-
hoord toen ik de wachttijden op de SH moest onderzoeken. 
Hij schijnt nogal een arrogante kwal te zijn.’
 ‘Precies, dat is hij!’ Candy trok een gezicht. ‘Zo was hij 
alleen vroeger niet. Hij is een paar maanden geleden door 
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een paar patiënten in elkaar geslagen, en daardoor is hij ver-
anderd.’
 ‘Is hij degene die nu in Griekenland zit?’ wilde Steele we-
ten. ‘Degene van die ansichtkaart met “Gelukkig ben ik hier 
zonder jullie”?’
 Candy knikte. ‘Dat is Gerry. Toen ik vorig jaar op mezelf 
ging wonen, hebben we iets met elkaar gehad, maar niet 
lang.’
 ‘Woon je pas sinds vorig jaar op jezelf?’
 ‘Geloof me, bij ons in de familie ga je pas uit huis als je 
gaat trouwen. Mijn ouders hadden al een man voor me op 
het oog, maar die wilde ik niet. In plaats daarvan heb ik een 
flatje gehuurd.’
 ‘Dat moet niet gemakkelijk geweest zijn,’ merkte Steele 
op.
 ‘Dat was het inderdaad niet. Ik heb heel wat discussies 
met mijn ouders gehad, maar dat was toch nog gemakkelij-
ker dan met een man trouwen alleen omdat zij hem geschikt 
vonden. Hoe dan ook, Gerry heeft me een handje gehol-
pen met verhuizen. Mijn ouders liepen toen nog te mok-
ken. We hebben kort iets met elkaar gehad, maar ik heb het 
vrij snel uitgemaakt. Dat was vorig jaar. Kortgeleden had 
hij wat problemen. Hij vroeg of ik iets met hem wilde gaan 
drinken…’ Candy haalde met een blik van ongemak in haar 
ogen schouders op.
 ‘En van het één kwam het ander?’
 Ze knikte. ‘Het was een grote vergissing van mijn kant. 
Hij dacht dat we weer iets hadden en was niet blij toen hij 
merkte dat dit niet zo was. Sindsdien zet hij me op het werk 
de voet dwars. Gelukkig weet niemand dat we met elkaar 
naar bed zijn geweest.’ Ze keek Steele aan, verbaasd dat 
ze hem in de ogen kon kijken na haar onthulling. ‘Het is 
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een goede waarschuwing: begin nooit iets met iemand op je 
werk.’
 ‘Te laat,’ zei Steele. ‘Ik denk dat we allebei weten dat we 
op weg zijn naar bed… zonder schuldgevoelens.’ Hij vond 
het leuk dat ze bloosde, en nog leuker dat ze geen bezwaar 
maakte. Nu moest hij haar duidelijk maken dat – hoe on-
gelooflijk prettig het misschien ook was – deze verhouding 
niet lang ging duren. ‘Ik garandeer je dat ik geen monster 
word wanneer het voorbij is,’ zei hij, verre van subtiel. ‘Ik 
heb een heleboel exen die dat kunnen bevestigen.’
 Candy zat te kijken naar een verrukkelijk stuk braad-
vlees met alle toebehoren dat voor haar werd neergezet. Ze 
was blij met deze kans om even over zijn woorden na te 
denken en niet meteen te hoeven reageren. Glimlachend be-
dankte ze de serveerster. In feite vertelde Steele haar dus 
dat hij een playboy was en dat ze een houdbaarheidsdatum 
had. 
 Vreemd genoeg interesseerde dit haar niet. Zijn open-
heid was verfrissend. Ze had genoeg van de spelletjes, van 
doen alsof ze zich amuseerde. Genoeg van het almaar mee-
doen. Gerry was veel te snel serieus geworden, en Franco 
had met haar willen trouwen voordat ze zelfs maar een kop 
koffie met elkaar hadden gedronken. Ze was grootgebracht 
met het idee dat elke man met wie ze afsprak een mogelijke 
huwelijkskandidaat was en dus de kost moest kunnen ver-
dienen. Daar werd ze gek van. Ze wilde vierentwintig zijn 
en plezier hebben, en met Steele kon dat. Met hem was het 
anders – er waren geen spelletjes, er was alleen genot, zon-
der verwachtingen of een einddoel. Hij had iets unieks, iets 
wat haar vertelde dat ze het gewoon verdiende om in ieder 
geval één keer in haar leven met hem de liefde te bedrijven.
 ‘Waarom lach je?’
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 ‘Om wat ik denk,’ zei Candy. ‘En dat ga ik je niet vertel-
len.’
 ‘Zouden je ouders erg teleurgesteld zijn als ze je gedach-
ten kenden?’
 ‘O ja, vreselijk,’ antwoordde ze glimlachend.
 ‘Mooi zo.’
 ‘Dus je bent hier nog zes weken?’ wilde ze weten.
 ‘Nog vijf,’ zei hij, ‘en de laatste twee weken ben jij met 
vakantie.’
 Om over jou heen te komen, dacht ze. ‘Waar ga je hierna 
naartoe?’ vroeg ze.
 ‘Naar Kent,’ antwoordde hij. ‘Dat is een ongelooflijke 
kans. Ik moet de totale reorganisatie van hun Geriatrie be-
geleiden. Ik ga daar een acute unit opzetten, waar alle ge-
riatriepatiënten als eerste worden opgenomen.’
 Candy hoorde het enthousiasme in zijn stem en genoot 
ervan.
 Ze hadden een verrukkelijke lunch. Ze praatten over het 
werk, over zichzelf, over van alles en nog wat, tot Steele zei 
dat hij terug moest.
 ‘Om twee uur heb ik een afspraak met de nichtjes van 
Macey. Ik breng je even thuis…’
 ‘Ik hoef geen lift,’ zei Candy. ‘Ik woon op twee haltes met 
de ondergrondse hiervandaan.’
 ‘Hoe weet ik dan waar je woont als ik je vanavond mee 
uit wil nemen?’
 ‘Waar neem je me dan mee naartoe?’ vroeg ze glimla-
chend.
 ‘Dat heb ik nog niet besloten.’
 Buiten op straat greep hij haar pols en draaide haar naar 
zich toe. ‘Waar wil je heen vanavond?’
 Naar jouw bed, wilde ze zeggen, hoewel ze dat nog nooit 
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tegen een man had gezegd. ‘Dat laat ik aan jou over, maar 
je moet weten dat ik niet in topconditie ben, dankzij die 
nachtdiensten.’ Ze gaf hem haar adres, dat hij in zijn tele-
foon zette. ‘Zeven uur vanavond?’
 ‘Lijkt me prima.’
 Het was midden op de dag, er waren overal mensen, ze 
hadden alleen maar samen geluncht, maar toen hij haar in 
zijn armen trok, had het net zo goed het einde van een heel 
romantische avond kunnen zijn.
 ‘Dank dat je met me mee wilde gaan lunchen.’
 ‘Dank dat je me hebt uitgenodigd.’
 Voor haar was het iets nieuws dat ze zomaar met een 
man was omdat ze dat wilde. Het zou verkeerd moeten zijn, 
maar het voelde helemaal goed. Steele was ouder, wereld-
wijzer en sexyer dan alle vriendjes die ze ooit had gehad, en 
ze was helemaal gek van hem, hoewel hij haar nog niet eens 
had gekust.
 Dat laatste veranderde algauw. Haar hart sloeg nog snel-
ler dan de eerste keer dat ze hem had gezien, het sprong 
bijna uit haar keel van verwachting. Toen hun lippen elkaar 
ontmoetten, leek er een kettingreactie te ontstaan in haar 
hele lichaam. Zo hoort een mond te voelen, dacht ze. Hier is 
een tong voor gemaakt, constateerde ze toen zijn tong haar 
mond binnendrong. 
 Ja, er bouwde zich een gespannen afwachting op. Toen 
hij zijn lichaam tegen haar aan vlijde, vroeg ze zich af hoe 
het zou zijn als zijn hand iets hoger reikte, of als zij iets dich-
ter tegen hem aan kroop. Beide vragen werden beantwoord. 
Toen hun kus zich verdiepte, leek het verkeers lawaai te ver-
stommen. Ze was nog nooit op deze manier gekust. Zijn 
hand schoof iets omhoog, van haar middel naar haar rib-
ben, en ze wilde dat die hand nog hoger zou schuiven. Zijn 
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mond, de druk van zijn lippen, het voortdurende lokken 
door zijn tong maakten dat ze zich dicht tegen hem aan 
drukte. Ze was ademloos.
 Even lieten ze hun voorhoofden tegen elkaar rusten. Het 
was klaarlichte dag, rondom hen keuvelden mensen met 
elkaar op deze lome zondagmiddag. Ze trokken zich iets 
terug en keken elkaar in de ogen. ‘Vanavond’ was het onuit-
gesproken woord dat tussen hen in hing.
 Candy had nog nooit op deze manier naar de avond ver-
langd.
 ‘Ik kom te laat voor mijn afspraak,’ zei Steele toen ze zijn 
mond weer zocht.
 ‘Twee minuten te laat is niet erg,’ zei ze. Ze wilde hem 
nog één keer proeven.
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Hoofdstuk 5

Gelukkig was ze net ongesteld geweest. Voorheen had ze dat 
weleens als excuus gebruikt om geen seks te hoeven hebben, 
maar vanavond niet, dacht ze terwijl ze uitvoerig douchte 
en haar lichaam gereedmaakte voor Steele. De schuldge-
voelens waarmee ze was opgevoed, waren op de achter-
grond wel aanwezig, maar ze onderdrukte die en nam haar 
pil van die dag in.
 Ze verborg de strip pillen nog steeds in haar handtas. 
Het was onderhand een gewoonte, want haar moeder zou 
totaal hysterisch worden als ze wist dat Candy de pil slikte. 
Vorig jaar was ze ermee gestopt, maar gezien het voorval 
met Gerry gebruikte ze hem nu weer. Gerry en zij hadden 
condooms gebruikt, maar wat er die ene keer was gebeurd, 
was zo onverwachts geweest dat ze geen enkel risico meer 
wilde nemen.
 Na haar lunch met Steele was ze niet meteen naar huis ge-
gaan, maar ze had gewinkeld en de prachtigste lingerie aan-
geschaft, waar ze nu de prijskaartjes vanaf trok. Ze had een 
zilvergrijze beha gekocht, waarin ze een geweldig decolleté 
had, met een bijpassend slipje, waarin haar billen er fantas-
tisch uitzagen. Ze had het setje zo mooi gevonden dat ze er 
ook nog een in het paars had gekocht. Vaak had ze zichzelf 
te dik gevonden, maar hierin was ze een vrouw met weelde-
rige vormen. Hier krijg ik later spijt van maar nu nog even 
niet, suste ze haar geweten terwijl ze in de spiegel keek.
 Omdat ze niet wist waar ze heen gingen, koos ze een licht 
hemdjurkje dat met ballerina’s eronder nonchalant zou 
ogen. Met een paar stiletto’s erbij oogde het gekleed. Alleen 
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paste haar nieuwe beha er niet onder. Ander jurkje dus. Nu 
koos ze een grijze wikkeljurk, al liet die meer decolleté zien 
dan haar ouders gepast zouden vinden. Perfect!
 Ze bracht wat mascara en lipstick aan, en toen er aange-
beld werd, was ze aangenaam zenuwachtig.
 ‘Aan jou heb ik ook niets,’ zei ze terwijl ze Steele binnen-
liet en hij haar een fles wijn overhandigde. Hij droeg zwarte 
jeans en een zwart shirt waarin hij er ongelooflijk knap uit-
zag; hij straalde uit dat hij voor alles passend gekleed was.
 ‘Hoe bedoel je?’ vroeg hij.
 ‘Ik wilde uit jouw kleding afleiden of ik ballerina’s of sti-
letto’s moest aantrekken. Nu weet ik nog steeds niet waar 
we heen gaan.’
 ‘Naar de film,’ zei Steele. ‘Dat leek me prettig voor je om-
dat je moe bent. En ik wil niet zitten vrijen op de achterste 
rij. Ik wil een film echt kunnen zien.’
 ‘Naar welke gaan we dan?’ vroeg ze. De bioscoop was 
waarschijnlijk de beste plek om naartoe te gaan als ze écht 
uit moesten. Het zou prettig zijn om haar hersens twee uur 
lang uit te kunnen schakelen.
 ‘Jij mag kiezen. De ene film is heel duister, maar wel met 
grappige stukken, en de andere is heel droevig… Laat de 
keuze gewoon afhangen van je stemming.’
 ‘Ik vind ze allebei goed,’ zei ze, voor hem uit lopend door 
haar woonkamer naar een piepkleine keuken, waar ze de 
wijn neerzette op het aanrechtblad.
 ‘Dus hier gingen al die ruzies met je ouders om?’ zei Stee-
le, om zich heen kijkend. Het appartement was klein, maar 
knus. Via de voordeur stond je meteen in de woonkamer. 
Daaraan grensde het keukentje, en aan de zijkant leidde een 
halletje naar de badkamer en de slaapkamer. ‘Ik vind het ge-
zellig.’
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 ‘Ik woon hier heerlijk,’ zei ze. ‘Het is tien minuten lopen 
naar de ondergrondse en vijf minuten naar mijn favoriete 
Indiase restaurant.’
 ‘We kunnen eerst eten of daarna…’ zei Steele.
 Het idee om eerst te gaan eten, klonk te goed om er niet 
op in te gaan, maar de aantrekkingskracht tussen hen bei-
den was haast nog krachtiger dan de geur van de heerlijkste 
gerechten. Candy wist dat ze in seksueel opzicht mijlenver 
op hem achterliep. Ze wilde dat ze al met hem het bed had 
gedeeld. Hij was zo knap… en hij was hier, bij haar.
 ‘Wil je een glas wijn?’ bood ze aan, ook al had hij de fles 
zelf meegebracht.
 Hij schudde zijn hoofd. ‘Nee, ik moet nog rijden. Maar 
neem gerust zelf een glas…’ Hij wilde de fles al openen.
 Ze hield hem echter tegen. ‘Nee, eigenlijk drink ik geen 
alcohol, en bovendien heb ik morgen een vroege dienst. Ik 
ga mijn schoenen even pakken.’ Ze liep naar haar slaapka-
mer en trok een paar ballerina’s aan.
 Toen ze de slaapkamer uit kwam, fronste Steele zijn 
wenkbrauwen. ‘Waar zijn je stiletto’s?’
 ‘Voor de film?’
 ‘Voor mij.’
 Glimlachend wisselde ze van schoenen terwijl hij vanuit 
de deuropening toekeek. Hij gaf haar kippenvel. Als Gerry 
zo had staan kijken, had ze het opdringerig gevonden, maar 
met Steele had ze het liefst haar jurk uitgetrokken en was 
ze in bed gesprongen. Ze voelde zijn blik op haar kuiten 
en haar billen. Zich traag omdraaiend, wist ze dat ze hem 
uitdaagde. Zo had ze zich nog nooit gevoeld. Hij riep dat 
gevoel bij haar op, en nu wilde ze hem kussen. Ze deed een 
stap naar hem toe.
 Zo eenvoudig was het, even natuurlijk als ademhalen. 
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Ze bleef staan in de deuropening en vouwde haar handen 
om zijn nek. Ze kusten elkaar, gewoon omdat ze dat allebei 
wilden. Bij hem voelde ze zich niet onnozel of onervaren. 
Dat soort gedachten kreeg geen kans, want ze gingen ge-
woon verder met waar ze die middag op straat gebleven wa-
ren. 
 Nu bewoog hij zijn hand inderdaad verder naar boven 
dan haar onderste ribben. Terwijl ze elkaar kusten, streelde 
hij de onderste welving van haar borsten. Zij drukte een 
hand tegen zijn achterhoofd, en de andere lag op zijn billen, 
die strak gespannen waren. Met die hand drukte ze hem te-
gen zich aan.
 Doordat hij kreunend aan de sluiting van haar jurk trok, 
wist ze zeker dat ze niet naar de film zouden gaan. Het was 
vroeg op de avond, schemerig nog. Voor haar was dit on-
bekend terrein, gewend als ze was om uitsluitend voor het 
slapengaan te vrijen.
 Haar jurk hing los, zijn shirt ook, zijn vingers stonden op 
het punt haar beha los te maken, en haar adem stokte bij de 
gedachte aan hun naakte lichamen tegen elkaar, zijn han-
den die over haar huid gleden. Het was allemaal zo vanzelf-
sprekend…
 ‘Niet op reageren,’ zei Steele snel toen er hard op de deur 
werd geklopt.
 ‘Nee…’ Ze verstijfde en hapte naar adem. Die klop op de 
deur was van haar vader. ‘Dat zijn mijn ouders.’
 ‘Gewoon niet op reageren,’ drong hij aan.
 ‘Dan komen ze gewoon binnen.’
 Dat haar ouders een sleutel hadden, had op Steele het 
effect van een ijskoude douche. Hij besloot snel zichzelf 
en Candy weer aan te kleden terwijl zij nog stokstijf bleef 
staan. Eerst concentreerde hij zich op haar. Hij trok haar 
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jurk recht en ritste hem dicht, veegde wat lipstick weg en 
hoopte dat de blos op haar wangen gezakt zou zijn wanneer 
ze de voordeur opendeed.
 ‘Blijven ademhalen,’ zei hij. 
 ‘Als ze jou hier vinden…’ Candy huiverde terwijl hij 
knielend haar stiletto’s verwisselde voor ballerina’s.
 Opnieuw klonk er een klop op de voordeur.
 ‘Moeten we dan trouwen?’
 ‘Je wilt het niet weten.’
 ‘Waar wil je me hebben?’ vroeg Steele glimlachend.
 ‘Op mijn bed.’
 ‘Zoiets hoor ik graag,’ zei hij, waarna hij ernstig werd. 
‘Komen ze hier binnen?’
 ‘Ik hoop het niet,’ verzuchtte Candy. ‘Waarschijnlijk 
niet.’
 ‘Geen stress,’ zei hij toen ze de slaapkamerdeur dicht-
deed om haar ouders te gaan begroeten. Waarschijnlijk kon 
hij zich ook nog onder het bed verstoppen. Hij glimlachte 
bij het zien van de schaar en de prijskaartjes van haar splin-
ternieuwe lingerie. Ze was echt betoverend, dacht hij, zijn 
shirt dichtknopend en wat lipstick van zijn mond vegend. 
Hij dacht meestal niet serieus na over de vrouwen met wie 
hij iets begon, maar Candy was zo bereid om te vechten 
voor haar recht op een eigen leven en toch zo lief.
 Toen ze de voordeur opendeed, schoot Candy volledig in 
de stress. Daar stonden haar ouders, bijna bezwijkend on-
der het gewicht van ettelijke potten zelfgemaakte tomaten-
saus.
 ‘Ik had toch gezegd dat ik ze volgende week zou opha-
len,’ zei ze.
 ‘Waarom heb je je goede jurk aan?’ vroeg haar moeder, 
meteen beschuldigend.
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 ‘Omdat ik zo uitga.’
 ‘Onder die jurk hoor je een topje te dragen!’ zei haar 
moeder vermanend.
 Haar ouders liepen naar de keuken en zetten de potten 
tomatensaus op het werkblad terwijl Candy de koffiema-
chine aanzette. Het was onbestaanbaar dat haar ouders 
langskwamen en niet een kop koffie dronken, hoewel haar 
vaders ogen oplichtten toen hij de fles wijn zag staan. Can-
dy schonk hem een glas in.
 ‘Waar ga je vanavond naartoe?’ vroeg haar vader.
 ‘Naar de film, met een vriendin.’
 ‘Welke vriendin?’ wilde haar moeder weten.
 ‘Kelly.’ Candy wierp een blik op de klok. ‘Ma, ik moet 
echt zo weg.’
 ‘Maar we hebben je de laatste weken amper gezien.’
 Ze bleven nog twintig minuten zitten, opgewekt pratend 
in het Italiaans. Candy had zich voorgenomen hun bij de 
eerstvolgende gelegenheid te vertellen dat ze naar Hawaï 
ging, maar met Steele in haar slaapkamer zag ze daarvan af. 
Die mededeling zou een hele avond vol tranen, dreigemen-
ten en geschreeuw veroorzaken. Hoewel het wijnglas van 
haar vader onderhand leeg was en haar moeder haar koffie 
had opgedronken, leken haar ouders niet van plan te ver-
trekken.
 Candy stond op. ‘Ik ben al te laat voor Kelly,’ zei ze. ‘Ik 
moet nu echt gaan.’ Aan de ene kant voelde ze zich schuldig 
dat ze hen de deur uitzette, aan de andere kant was ze boos 
dat zoiets nodig was. Konden ze niet gewoon even bellen 
voordat ze langskwamen? Ze zouden beledigd zijn als ze 
het vroeg.
 Een puik voorbeeld van de stemming bederven, dacht ze 
zodra ze weg waren. Ze haastte zich naar de slaapkamer, 
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waar Steele op haar bed een boek lag te lezen. ‘Dit spijt me 
echt vreselijk,’ zei ze.
 Hij haalde zijn schouders op. ‘Waarom? Je ouders kwa-
men toevallig langs, jammer dan.’ Hij glimlachte toen ze 
naast hem op het bed kwam zitten. ‘En ik begrijp wel dat het 
niet best zou zijn als ze me hier aantroffen. Komen ze vaak 
zomaar langs?’
 ‘Ja,’ antwoordde ze. ‘Ze hebben geen auto, dus toen ik 
het huis uit ging, ben ik met opzet dichtbij gaan wonen, 
maar dat is een grote vergissing geweest.’ Ze slaakte een 
diepe zucht. ‘Alweer een vergissing. Ik vergis me nogal 
vaak, de laatste tijd. Zijn we nu te laat voor de film?’
 ‘Ik heb geen kaartjes want ik wist niet welke je leuk zou 
vinden.’
 ‘Allebei, denk ik. Ik ben al heel lang niet naar de film ge-
weest.’
 ‘Ik ga heel vaak,’ zei hij. ‘Nou ja, regelmatig. Ik denk dat 
het voor mij net zoiets is als lezen voor jou. Meestal ga ik 
in mijn eentje.’ Het had hem verbaasd dat hij Candy wilde 
meenemen, omdat hij anders echt geen behoefte had aan ge-
zelschap wanneer hij naar de bioscoop ging.
 ‘Waarom ga je in je eentje?’ vroeg ze, hem plagend in zijn 
ribben porrend. ‘Heb je geen vrienden?’
 ‘Ik heb vrienden genoeg, alleen niemand met wie ik naar 
de bioscoop wil. Probeer jij je maar eens te concentreren als 
degene naast je iets uitstraalt van “wat doe ik hier in vredes-
naam?”’
 Candy schoot in de lach. ‘Dat heb ik met Kelly,’ zei ze. ‘Ik 
heb me één keer vreselijk vergist met een film, en nu mag ik 
van haar nooit meer uitkiezen waar we heen gaan.’
 Ineens merkte ze dat haar vingers aan de knoopjes van 
zijn shirt frunnikten en dat zijn handen met haar haren 
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speelden. Terwijl ze zaten te praten, leken hun lichamen zelf 
in gesprek te zijn gegaan. 
 Met zijn hand duwde hij licht tegen haar achterhoofd, 
zodat ze dichterbij kwam, en ze kuste hem. Haar hart bons-
de nog steeds door het onverwachte bezoek van haar ou-
ders. Een lange, trage kus hielp daar niet echt tegen, maar 
langzamerhand dacht ze niet meer aan de onverwachte in-
val.
 Zijn hemd was weer opengeknoopt, en ze bleef zijn 
borstkas strelen. De rits van haar jurk zat niet langer dicht; 
ze wenste dat ze een beha met voorsluiting droeg, zodat ze 
haar handen niet van zijn lichaam hoefde te halen om zich 
uit te kleden.
 Hij stroopte haar jurk af terwijl ze zich over hem heen 
boog.
 Tot op dat moment had ze zich altijd beoordeeld ge-
voeld wanneer ze zich uitkleedde. Nu voelde ze slechts zijn 
bewondering, en ze wist ze dat hij alleen mooie dingen 
zag.
 Steele zag inderdaad alleen mooie dingen. Hij was ge-
wend aan slanke vrouwen en bewonderde haar rondingen, 
haar volle borsten, terwijl hij haar beha losmaakte. Wat 
hem echter deed duizelen, was hun wederzijds gretigheid, 
alsof ze op de een of andere manier altijd hadden geweten 
dat dit was waar ze naar op weg waren. 
 ‘Ik moet je iets vertellen…’ zei hij, zich terugtrekkend.
 ‘Wat dan? Wat moet je me vertellen?’ vroeg ze.
 Glimlachend zag hij de bezorgdheid opflakkeren in haar 
blik. ‘Ik ga niet met je naar bed totdat ik het verhaal over 
je naam heb gehoord,’ zei hij, met zijn hand een borst stre-
lend. ‘Ga je het vertellen?’
 ‘Nee.’
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 Hij trok haar tegen zich aan en rolde haar op haar rug. 
 Candy keek naar hem op, smachtend naar zijn kus. Ze 
had haar ballerina’s al uitgeschopt en droeg alleen nog haar 
slipje. Bijna hijgend keek ze op naar hem op. ‘Ik ga het je 
nooit vertellen,’ zei ze niettemin.
 Hij stond op en pakte zijn shirt. ‘Kom op,’ zei hij. ‘Kleed 
je aan.’
 ‘Dat is chantage!’
 ‘Inderdaad.’
 Dat spelletje kon zij ook spelen. ‘Oké,’ zei ze terwijl ze 
met enige tegenzin ging zitten, haar benen over de rand van 
het bed sloeg en naar haar kleren reikte. ‘Laten we iets gaan 
eten…’ vervolgde ze, haar beha oppakkend.
 Steele trok de beha uit haar handen. Hij legde hem on-
der haar borsten en sloot de sluiting op haar rug. Ze voelde 
zijn adem op haar schouder en merkte hoe opgewonden hij 
was. Vervolgens pakte hij een borst en duwde die zachtjes in 
de beha. Hij hield zijn hand waar die was en streelde haar, 
wond haar op. Toen hij met zijn lippen haar andere borst 
licht beroerde, bleef ze zitten, hem met haar handen op zijn 
hoofd vragend om door te gaan. Hij stopte echter en duwde 
haar borst in de beha. 
 Candy constateerde dat hij een wreed spel speelde. Als 
zij niet toegaf, zaten ze over een halfuur ergens een curry te 
eten of ze zaten in de bioscoop.
 ‘Oké.’ Haar stem klonk hees, en ze schraapte vergeefs 
haar keel. ‘Zoals je weet, zijn mijn ouders Italiaans,’ zei ze, 
met haar hoofd op zijn schouder leunend terwijl hij haar 
beha weer loshaakte. ‘En ze zijn streng,’ vervolgde ze. Zijn 
handen lagen nu op haar heupen, en ze schoof iets omhoog, 
zodat hij haar slipje kon uittrekken.
 ‘Ga verder,’ zei Steele, die nu voor haar geknield zat, zijn 
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mond licht op haar lippen gedrukt terwijl ze aan het praten 
was.
 ‘Ze kozen een prachtige naam die puur en onschuldig be-
tekent…’ zei ze. Ze voelde aan zijn mond dat hij glimlachte 
terwijl ze hem vertelde wat ze nooit had willen vertellen. 
‘Pas toen ik naar de middelbare school ging, werd ik uitge-
lachen omdat…’ Ze zweeg.
 ‘Hoe heet je dan?’ vroeg Steele.
 ‘Wat is de officiële naam voor witte vloed?’
 Hij trok zijn hoofd terug en glimlachte. ‘Candida.’
 ‘Juist. Daarom laat ik me Candy noemen. Jammer ge-
noeg blijven mijn ouders me stug bij mijn volle naam noe-
men.’
 ‘Ben je ermee gepest?’ vroeg hij haar terwijl hij zijn vin-
gers tussen haar dijen liet glijden.
 ‘Ongenadig.’
 ‘Arme schat…’ zei Steele.
 ‘O…’ kreunde Candy, haar dijen aanspannend.
 Hij trok zijn hand weg, wat haar een kreetje van frustra-
tie ontlokte. Vervolgens ging hij staan en kleedde zich uit, 
waarna hij haar een condoom gaf.
 Ze schudde haar hoofd. ‘Doe jij dat maar.’
 ‘Nee, jij.’
  Oké, ze was hier niet goed in, maar ze likte haar lip-
pen en opende de verpakking. Hoe sneller ze dit deed, des 
te sneller konden ze hun liefdesspel voortzetten. Ze genoot 
van zijn opgewonden naaktheid en plaagde hem door er 
zacht op te blazen.
 ‘Candy.’ Zijn stem klonk nog dieper, ongeduldig ook en 
verrukkelijk streng. Ze zou het heerlijk vinden om te kij-
ken wat er gebeurde als ze hem langer plaagde. In plaats 
daarvan keek ze even op in zijn chocoladebruine ogen, die 
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maakten dat ze zich ongelooflijk sexy voelde.
 Opzettelijk nam ze de tijd om het condoom bij hem aan 
te brengen, genietend van zijn gejaagde ademhaling en ver-
volgens van de manier waarop hij vol ongeduld haar han-
den wegduwde toen ze klaar was. Hij duwde zacht tegen 
haar schouders, zodat ze achterover op het bed viel. 
 Tijdens wat volgde, liet ze zich door hem leiden omdat 
hij precies wist wat hij deed. Snikkend van genot bereikte ze 
een plek waar ze nooit eerder was geweest, waarna ook hij 
tot zijn hoogtepunt kwam.
 Hier zou ze nooit spijt van hebben, bedacht ze, terwijl hij 
zich ontspande. Uithijgend kwamen ze langzaam bij zin-
nen.
 Steele snoof de geur van haar haren op, voelde dat ze zich 
ontspande en wist dat dit anders was. Onervaren als ze was, 
was ze helemaal in hem opgegaan, totaal met hem versmol-
ten. Het liefst zou hij haar spullen pakken en haar naar zijn 
huis dragen. Even later werkten zijn hersens weer normaal, 
en hij kuste haar zonder zijn eerdere gedachten uit te spre-
ken.
 Ze aten in haar favoriete afhaalrestaurant. Er stonden 
formicatafels, en het servies was goedkoop, maar ze vielen 
uitgehongerd aan op hun maaltijd, zich ervan bewust dat ze 
misschien later deze avond of nacht nieuwe energie nodig 
hadden. Daarna gingen ze naar de bioscoop, naar de late 
voostelling.
 ‘Verdrietig of duister?’ had Steele geïnformeerd.
 ‘Duister,’ had Candy gezegd.
 Het werd een horrorcomedy. Hij keek aandachtig naar 
het grote scherm, maar kon zich niet concentreren doordat 
hij haar telkens weer wilde aanraken. 
 ‘Afblijven… Opletten,’ zei Candy, omdat zijn hand om-
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hooggleed over haar warme dij en zijn mond over haar hals 
op zoek ging naar haar oorschelp. Haar woorden waren 
nutteloos. Ze gedroegen zich als een stel pubers, wat voor 
Steele lang geleden was en wat zij nooit had gedaan. Vroe-
ger had ze Franco van zich af geduwd.
 ‘Ik ga deze film nog wel een keer in mijn eentje bekijken.’
 ‘Ik ook,’ reageerde ze, waarna ze hem kuste.
 Zo zouden ze de hele nacht door kunnen gaan, wist Stee-
le. Hij kreeg een visioen van haar ouders die op de stoep 
stonden terwijl zij binnen de liefde bedreven. ‘Ga je straks 
mee naar mijn huis,’ vroeg hij tussen twee kussen door.
 ‘Ja graag,’ zei ze.
 Ze waren er nog niet klaar voor om alweer uit elkaar te 
gaan.
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Hoofdstuk 6

‘Hoe gaat het met u, Miss Anderson?’ vroeg Steele een week 
later op maandag toen hij visite liep.
 ‘Macey.’
 ‘Hoe gaat het met je, Macey?’
 ‘Wat beter.’
 ‘Goed om te horen,’ zei hij terwijl hij haar onderzocht.
 ‘Hoe was het weekend?’ vroeg Macey.
 ‘Heel fijn,’ zei hij.
 Candy en hij waren nu een week samen. Het was voor 
hen allebei de meest intense week van hun leven geweest. 
Elk vrij moment brachten ze met elkaar door. Ze waren 
doodmoe door slaapgebrek, want ze werkten, aten, vrijden, 
gingen uit dansen en ’s avonds uit rijden, zodat Candy wist 
hoe het was om in een auto de liefde te bedrijven. Allebei ge-
noten ze er intens van.
 ‘Heeft Candy vanochtend dienst?’ vroeg Macey nonchalant.
 Steele was een tel te laat met zijn antwoord. ‘Ik weet niet 
precies welke verpleegkundigen vanochtend dienst heb-
ben.’
 ‘Ik hoop dat zij dienst heeft. Ik heb haar al een paar da-
gen niet gezien.’
 ‘Volgens mij werkt ze ook op de SH.’
 ‘Dus krijg ik haar niet meer te zien?’ vroeg Macey on-
schuldig.
 Steele wist wanneer hij voor de gek gehouden werd, en 
hij vond het prima, want het betekende dat Macey weer oog 
voor haar omgeving begon te krijgen. ‘Ik denk dat Candy 
later deze week weer hier dienst heeft.’
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 ‘O, dat is fijn om te weten,’ reageerde Macey glimla-
chend.
 Bij Maceys opname en ook de afgelopen week weer had 
Steele haar uitvoerig bevraagd, maar ze had hem niets ver-
teld. Hij wist echter wat er ging komen en drong wat meer 
aan. ‘Ik zag je op een foto in de gang,’ zei hij. ‘Ze hebben 
foto’s van de geschiedenis van het ziekenhuis opgehangen 
als onderdeel van de renovatie. Momenteel knappen ze de 
SH op en de gang bij de entree.’
 Eerst zei Macey niets. Ze wilde niets weten van verande-
ringen in het ziekenhuis dat een groot deel van haar leven had 
uitgemaakt. ‘Die hele renovatie hoeft van mij niet,’ zei ze ten 
slotte. ‘Van mij mag het blijven zoals ik het me herinner.’
 ‘Dingen veranderen nou eenmaal,’ zei Steele. ‘Maar je 
staat dus op een van die foto’s. Je kreeg een insigne of een 
medaille uitgereikt, in de tuin…’
 Er sprongen tranen in haar ogen bij de herinnering.
 ‘Wil je erover praten?’
 Ze schudde haar hoofd.
 ‘Ik wil je graag helpen.’
 ‘Nou, dat gaat niet.’
 ‘Oké.’ Steele wist dat hij niet verder moest aandringen. 
Macey begon nu pas een beetje op te krabbelen. De medicij-
nen deden hun werk, en ze maakte contact met de verpleeg-
kundigen en de bezigheidstherapeut. Hij wist echter dat er 
meer aan de hand was.
 Die avond begon hij erover tegen Candy terwijl hij voor 
hen een roerbakgerecht stond klaar te maken. ‘Macey ver-
bergt iets voor me.’
 ‘Hoezo? Weet je dat zeker?’
 ‘Ik weet het gewoon,’ antwoordde hij glimlachend. ‘Wil 
je de oestersaus voor me pakken?’
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 Ze gleed van het aanrecht en pakte de saus uit een keu-
kenkastje. 
 ‘Ik vind dit een vreselijke keuken,’ merkte Steele op. ‘Er is 
niet over nagedacht.’
 ‘Ik vind alle keukens vreselijk,’ zei ze. ‘Hou jij van ko-
ken?’
 ‘Niet echt, maar ik houd wel van lekker eten.’
 ‘Was jij degene…’ begon ze, maar ze maakte haar zin niet 
af. Ze had willen vragen of hij kookte toen hij nog getrouwd 
was. Omdat ze vermoedde dat zijn huwelijk verboden ter-
rein was, veranderde ze snel van onderwerp. ‘Als je een he-
kel hebt aan deze keuken, waarom heb je hem dan laten 
installeren?’
 ‘Dit is gewoon een gemeubileerd appartement.’ Steele 
beantwoordde haar vraag, hoewel hij wist wat ze eigenlijk 
had willen vragen. Hij was eraan gewend dat soort vragen 
van andere vrouwen te omzeilen, maar met Candy lag het 
anders door zijn gevoelens voor haar. Hij zou antwoord 
moeten leren geven op lastige vragen, maar toch was hij blij 
dat ze haar oorspronkelijke vraag had ingeslikt. ‘Al mijn 
spullen zijn opgeslagen. Daarom weet ik bijvoorbeeld ook 
niet hoe de oven werkt.’
 ‘Aha! Ik dacht dat je een bril nodig had. Nu snap ik ook 
waarom die schilderijen op de muur zo lelijk zijn.’
 ‘Ik heb alles opgeslagen, alleen mijn schilderijen niet,’ zei 
hij, waarna hij moest grinniken om haar ongelukkige ge-
zicht. ‘Grapje.’
 ‘Gelukkig, ik schrok al.’
 Ze opende de fles met oestersaus terwijl hij het vlees om-
schepte. De geur was ongelooflijk sterk, en ze liep naar de 
gootsteen om een slok water te nemen. Ze haalde een paar 
keer diep adem, omdat ze niet wilde laten merken hoeveel 
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last ze had van de lucht. Er dansten vlekjes voor haar ogen, 
maar als ze er iets over zei, zou ze van Steele te horen krijgen 
dat ze minder extra diensten moest draaien. Dat hadden 
haar ouders ook al gezegd.
 ‘Gaat het wel?’ vroeg hij.
 ‘Ja hoor,’ reageerde ze terwijl ze een glas liet vollopen. ‘Ik 
heb alleen dorst.’
 ‘Je bent kapot,’ zei Steele. Hij zette het vuur onder de 
wok uit, deed een stap naar haar toe en draaide haar om, 
zodat hij haar kon aankijken. ‘Je moet vroeg naar bed.’
 Mat glimlachte ze naar hem. ‘Dat we zo vroeg naar bed 
gaan, is misschien wel de reden waarom ik zo moe ben.’
 ‘Ik meen het.’ Hij keek naar haar bleke gezicht en voelde 
zich schuldig omdat hij haar laatste krachten had opgeëist. 
‘Ga vast naar bed,’ stelde hij voor. ‘Om te slapen, echt te sla-
pen.’
 ‘Het is pas zeven uur!’
 ‘Ga nou maar, je hebt het nodig.’
 ‘Misschien moet ik dat maar doen.’
 Omdat ze allebei moe waren, schepte hij snel hun borden 
vol, waarna ze samen naar de slaapkamer gingen, zich uit-
kleedden en in bed kropen. Ze aten in bed terwijl ze naar het 
nieuws keken. Candy voelde zich verwend en lui toen Steele 
hun lege borden naar de keuken bracht.
 ‘Sinds mijn zevende ben ik niet meer zo vroeg naar bed 
geweest,’ zei ze toen hij weer in bed stapte. ‘Maar in die tijd 
wilde ik juist het liefst lang opblijven.’
 ‘Wil je nog televisiekijken of gewoon gaan slapen?’ vroeg 
hij, haar kussend.
 ‘Gewoon slapen.’ Ze zuchtte eens en kroop lekker tegen 
hem aan.
 ‘Doe dat dan maar.’
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 Ze lag met haar hoofd op zijn borst en frunnikte aan het 
kroezende haar op zijn buik, zich afvragend of ze ooit zo 
gelukkig was geweest. ‘Wat heb je toch een heerlijke buik,’ 
zei ze. Even later dacht ze weer aan wat ze tijdens het koken 
had willen vragen. Of hij of zijn vrouw had gekookt, deed 
er niet toe, wist ze. Er waren echter andere dingen die ze wel 
belangrijk vond. ‘Mag ik je iets vragen?’
 ‘Ja hoor,’ reageerde Steele, in het donker naar het pla-
fond starend. Hij wist min of meer wat er komen ging, maar 
vroeg zich af wat hij zou antwoorden.
 ‘Waarom zijn jij en je vrouw uit elkaar gegaan?’
 ‘We pasten gewoon niet goed bij elkaar,’ antwoordde hij, 
klaar om het verhaal af te steken dat ze te jong waren ge-
weest of uit elkaar waren gegroeid. Candy en hij waren ech-
ter altijd eerlijk tegen elkaar, adembenemend eerlijk soms. 
Daarom wilde hij er niet omheen draaien, ook al had hij 
niemand ooit de reden voor het stuklopen van zijn huwe-
lijk verteld. Niemand, behalve zijn ex-vrouw, had hij ooit 
verteld dat hij onvruchtbaar was. Annie had het nieuws niet 
goed opgepakt, herinnerde hij zich maar al te goed. ‘Ik heb 
er nooit eerder over gepraat,’ bekende hij.
 ‘Was je een vrouwenmepper?’ fluisterde Candy.
 Hij schoot in de lach. ‘Nee.’
 ‘Dan is het niet belangrijk,’ zei ze, een lichte kus op zijn 
borst drukkend. ‘Je hoeft het niet te vertellen.’
 Dat wilde hij echter wel. ‘Annie en ik zijn getrouwd toen 
ik drieëntwintig was en zij zesentwintig. We waren al heel 
lang een setje,’ zei hij. ‘We kochten een huis, we kochten een 
hond.’ 
 Candy voelde dat ze ietwat verstijfde nu hij zijn verleden 
een naam en een leeftijd gaf, maar ze ademde rustig uit door 
haar neusgaten en wachtte tot hij verder zou praten.
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 ‘Toen vond Annie, of eigenlijk vonden we dat allebei, dat 
het tijd werd om kinderen te krijgen.’
 ‘Vond zij dat vooral, of echt jullie allebei?’ wilde Candy 
weten.
 ‘Ik vond eigenlijk dat we moesten wachten, maar An-
nie wilde heel graag kinderen. Er gebeurde alleen niets,’ zei 
Steele. ‘Dat duurde zo lang dat ik me liet onderzoeken. Ze 
doen meestal eerst onderzoek bij de man, omdat dat veel 
minder ingrijpend is dan bij de vrouw. Toen ontdekten we 
eigenlijk al meteen dat het probleem bij mij lag. Ik ben on-
vruchtbaar.’ Hij verwachtte dat Candy weer zou verstijven 
of op een andere manier iets van spanning zou laten blijken.
 In plaats daarvan keek ze hem in het donker aan. ‘Zijn 
jullie dáárom uit elkaar gegaan?’
 ‘Eigenlijk wel, ja. Annie was helemaal kapot van het 
nieuws. Zoiets legt een grote druk op een relatie. Daar kwa-
men de reacties van haar familie nog bij,’ vervolgde hij met 
een zucht. ‘Stel je eens voor hoe jouw ouders zouden reage-
ren als je hun vertelde dat je man onvruchtbaar was.’
 Candy dacht even na over een eerlijk antwoord. ‘Ten eer-
ste hoef ik niet zo nodig te trouwen…’
 ‘Kom op.’
 ‘Nee, echt,’ zei ze. ‘En ten tweede zou ik het niet tegen 
hen zeggen. He gaat hun niets aan. Als ze bleven zeuren, zou 
ik zeggen dat we problemen hadden.’ Ze zweeg nadenkend. 
‘Steele, ik doe mijn uiterste best om niet met hen over seks 
en dat soort dingen te praten. Ik verberg de pil nog steeds in 
mijn handtas.’
 ‘Ach ja,’ reageerde hij met een glimlach. ‘Je moest mij 
ook in je slaapkamer verstoppen.’
 Candy knikte. ‘Dus ik zou de zaadcelproductie van mijn 
man absoluut niet met hen bespreken.’
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 Steele grinnikte zachtjes.
 ‘Je zei dat ze contact met je had opgenomen?’ probeerde 
Candy voorzichtig.
 ‘Ja. Haar tweede huwelijk is stukgelopen, en ze vroeg 
of ik haar en mij nog een kans wilde geven. Er zat wel een 
voorwaarde aan vast: er zijn blijkbaar heel veel technische 
ontwikkelingen geweest…’
 ‘Hoe durft ze!’
 ‘Dat dacht ik ook,’ reageerde hij glimlachend. ‘Ik heb 
haar weggeklikt.’
 ‘Je hebt het niet eens overwogen?’
 ‘Ik hou niet meer van haar, al heel lang niet meer.’
 Hij dacht nog eens terug aan zijn huwelijk en zijn schei-
ding, iets wat hij zelden deed. ‘Annie had een hele serie 
onderzoeken voor ons geregeld. Ze begon te praten over 
donorzaad, en heel eerlijk gezegd…’ Hij aarzelde; de waar-
heid kon soms pijnlijk zijn. ‘Ik denk dat ik toen begreep dat 
we meer problemen hadden dan alleen mijn onvruchtbaar-
heid.’
 ‘Zoals?’
 Hij had er nooit echt over nagedacht, had het gewoon 
in het vakje met Te Moeilijk geschoven. Nu ze hier echter 
zo lagen, zij met haar vingers op zijn buik en haar ademha-
ling tegen zijn borst, voelde hij zich in staat verder te gaan. 
‘Nou, ik had altijd voor mijn kinderen precies het tegen-
overgestelde willen zijn van mijn ouders. Mijn kinderen 
hoefden niet naar een internaat. Ik wilde een echte betrok-
ken vader zijn. Toen we probeerden zwanger te worden, 
keek ik uit naar het vaderschap, ook al vond ik dat we er 
wat te vroeg aan begonnen. Ik ging er gewoon van uit dat ik 
ooit vader zou worden. Nadat de uitslag van het onderzoek 
binnen was, was dat ineens allemaal voorbij. Toen ik het 
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aan Annie vertelde, begon ze te huilen en ging ze naar haar 
ouders om daar verder te huilen. Dat heeft weken geduurd. 
En weet je, Candy?’
 In zijn stem hoorde ze verbittering, die ze nu kon begrij-
pen. ‘Wat?’
 ‘Ik voelde me toen ook heel vreselijk. Ik moest ook ver-
werken dat ik geen kinderen kon krijgen. Achteraf gezien 
hadden we het tot dat moment heel goed gehad. We waren 
nooit geconfronteerd met echte problemen. Toen er wel een 
belangrijk probleem was, merkte ik dat ik niet blij werd van 
de manier waarop Annie ermee omging. Er gebeuren altijd 
moeilijke dingen in een mensenleven, maar het draaide al-
lemaal om haar, niet om ons. Het ging alleen om Annie. Ik 
denk dat ik vanaf die tijd niet meer van haar hield, als ik al 
ooit echt van haar gehouden heb…’ vervolgde hij peinzend. 
‘Dus ja, ik heb wel altijd gedacht dat we door die onvrucht-
baarheid uit elkaar zijn gegaan, maar ik denk dat het niet 
alleen daaraan lag.’
 Hij vond het heerlijk dat ze er nog steeds was. Ze leek 
niet eens geschokt door zijn verhaal. Misschien kwam dat 
doordat ze iets tijdelijks hadden, bedacht hij. Misschien 
maakte ze zich geen zorgen over zijn vermogen om kinde-
ren te verwekken, maar het was toch fijn om het te kunnen 
vertellen en een kalme reactie te krijgen.
 ‘Was ze blond?’ vroeg Candy, wat een glimlach bij hem 
veroorzaakte.
 ‘Nee.’
 ‘Lang, met lange benen?’
 ‘Ga nou maar slapen.’ Voluit glimlachend kuste hij haar 
op haar hoofd.
 ‘Mag ik nog iets vragen?’ vroeg ze slaperig.
 ‘Ja hoor.’
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 ‘Waarom gebruiken we condooms?’
 ‘Omdat ik dat altijd doe.’
 ‘Ik ook.’ Ze gaf hem een duwtje.
 Steele dacht glimlachend aan de mogelijke beloning voor 
zijn biecht. ‘Ze zeggen dat achter de wolken de zon schijnt.’
 Candy gaf geen antwoord. Ze sliep.
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Hoofdstuk 7

Nooit sliep Candy lekkerder dan wanneer Steele naast haar 
lag. Zijn ademhaling, zijn hartslag, de manier waarop hij 
haar vasthield, dat alles maakte de nacht tot een droom 
waarin alleen zij beiden nog bestonden. Ze lagen in elkaars 
armen, en wanneer ze het te warm kregen, maakten ze zich-
zelf los. Kregen ze het te koud, dan zochten ze de ander weer 
op. Deze nacht was hun slaap een vloeiende dans die tien 
volle uren duurde en waaruit ze loom, tegen een kookpunt 
aan, ontwaakten.
 Candy lag op haar buik met haar hoofd in het kussen 
en haar armen boven haar hoofd. Steele had zijn arm over 
haar middel geslagen. Terwijl ze langzaam wakker werd, 
herinnerde ze zich waarover ze het de vorige avond hadden 
gehad, voordat ze in slaap was gevallen. Het gaf haar een 
warm gevoel dat hij haar zijn vertrouwen had geschonken 
en zijn verhaal had verteld. Ze vond het heerlijk om naast 
hem in bed te liggen en te merken dat hij langzaam wak-
ker werd. Ze genoot van elke minuut die ze met hem samen 
was.
 Met zijn hand streelde hij over haar ruggengraat. De 
langzame, lome beweging deed haar smelten. Het was alsof 
elke wervel, tot de onderste aan toe, een kostbaarheid voor 
hem was die onderzocht moest worden. Daarna liet hij zijn 
hand over haar zij glijden, over haar ribben, tot zijn vingers 
haar zachte borst vonden. Ze wilde zich opdrukken om zijn 
hand meer ruimte te geven, maar hij rolde zich boven op 
haar. Zijn mond begroef zich onder haar haren, zocht haar 
nek en baande zich een weg van kusjes naar haar oor. ‘Je 
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praat in je slaap,’ fluisterde hij. De klank van zijn diepe stem 
was even opwindend als de aanraking van zijn handen.
 ‘Daar moet je geen woord van geloven,’ zei ze glimla-
chend toen hij fluisterend onbeschaamde dingen herhaalde 
die ze natuurlijk niet had gezegd. 
 ‘Hoe voel je je nu?’ vroeg hij, omdat ze immers heel lang 
geslapen hadden.
 ‘Beter dan ooit,’ erkende ze. ‘Ik wil hier voor altijd blij-
ven liggen.’
 ‘Dan doe je dat toch?’
 Candy voelde laag in haar buik iets sidderen. Totdat ze 
Steele had ontmoet, had ze nooit ’s morgens gevreeën, maar 
ze vond het heel fijn, zeker nu ze – nog steeds op haar buik – 
Steele met zijn volle gewicht boven op haar voelde liggen. 
 Teder liet hij zijn hand onder haar buik glijden en verken-
de haar intiemste plekje. Blijkbaar speelde het gesprek van 
de vorige avond nog door zijn hoofd, want hij stopte even 
om een condoom te pakken. Ze voelde zijn warme naakt-
heid tegen haar lichaam. Allebei kreunden ze zacht van ge-
not, want dit liefdesspel was veel intiemer dan wat ze ooit 
hadden gedaan. Amper bewegend wiegden ze elkaar. Met 
zijn mond liefkoosde hij haar oor, zijn handen streelden 
haar zijden, raakten haar borsten. Zo zouden ze heel lang 
door kunnen gaan, tot ze samen een hoogtepunt van genot 
bereikten. Candy voelde dat hij zich ontspande, en wilde 
dat hij nooit meer weg zou gaan. 
 Het geluid van de wekker leek van heel ver te komen. 
‘Wil je me morgen ook op deze manier wakker maken?’ 
vroeg ze.
 ‘Graag,’ was zijn antwoord. Hij rolde van haar af. Daar 
lagen ze dan, en ze keken elkaar glimlachend aan.
 ‘Ik probeer of ik diensten kan ruilen, zodat ik dit week-
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end vrij ben,’ zei Steele, want de volgende vrijdag zou ze 
naar Hawaï vliegen. ‘Nog even, en je gaat weg.’
 Ze wilde niet weg. Of eigenlijk wel, want ze zou waar-
schijnlijk de eerste week van haar vakantie helemaal in bed 
doorbrengen. Na alle extra diensten en hun wilde nachten 
keek ze ernaar uit om het klokje rond te kunnen slapen. Ze 
wilde alleen dat haar vakantie pas zou starten nadat Steele 
was vertrokken.
 Met bonkend hart keek ze hem aan, zich afvragend wie 
ze voor de gek hield, want ze wist dat ze haar hele vakantie 
zou moeten huilen. Hoewel ze zich had voorgenomen deze 
affaire luchtig te houden en alleen maar te genieten, wist ze 
dat ze niet meer terug kon. Haar gevoelens voor deze man 
waren zo intens, het klopte allemaal zo goed, dat ze zich ge-
woon niet kon voorstellen hoe ze ooit over hem heen moest 
komen.
 ‘Steele…’ Ze haalde diep adem. Misschien was het te bru-
taal wat ze ging zeggen, maar ze was tegenover hem altijd 
goudeerlijk. Ook nu koos ze ervoor eerlijk te zijn. ‘Waarom 
kom jij niet ook een paar dagen?’
 ‘Naar Hawaï?’
 ‘Ja.’ Ze knikte.
 ‘Ik wil me niet opdringen tijdens jouw vakantie…’
 ‘Je dringt je niet op. Het zou fijn zijn als je halverwege 
kon komen. Dan heb je een lang weekend.’
 ‘Het zou inderdaad fijn zijn,’ zei Steele. ‘Maar ik ben dan 
wel gesloopt door de reis.’
 ‘Ik heb tegen die tijd een week lang bijgeslapen, dan heb 
ik energie voor twee. Denk er maar over na,’ bood ze aan. 
Met die woorden stond ze op, en ze trok een gezicht toen ze 
zag hoe laat het was. ‘Ik kom te laat. Ik ga snel douchen, en 
dan moet ik ook nog langs mijn huis.’
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 ‘Ik breng je wel,’ zei Steele. Om op het werk niets te laten 
merken, nam Candy nog steeds de ondergrondse naar het 
ziekenhuis. Hij zag haar bezorgde blik.
 ‘Misschien worden we gezien,’ zei ze. ‘Steele, je hebt geen 
idee hoe hard de geruchtenmolen daar draait.’
 ‘Ik vermoed wel iets,’ reageerde hij glimlachend. ‘Ik vind 
het niet erg als ze ons zien, behalve als het voor jou een pro-
bleem is natuurlijk.’
 Daar dacht ze even over na. ‘Nee, eigenlijk niet.’
 ‘Misschien heb ik je hart gebroken, zodat je heel lang 
niets meer met iemand wilt nadat ik weg ben,’ merkte Stee-
le grinnikend op, haar een excuus biedend voor het geval 
Gerry zich aan haar zou opdringen na zijn terugkeer uit 
Griekenland. Na die woorden keek hij haar aan, en er ver-
anderde iets in zijn blik. 
 Candy bleef daar in de slaapkamer staan – ook al zou ze 
te laat op haar werk komen – en voelde haar hartslag ver-
snellen.
 ‘Je zou ook kunnen zeggen dat je nog steeds iets met mij 
hebt,’ zei hij terwijl ze elkaar bleven aankijken.
 ‘Ik denk dat hij hoe dan ook niets in de gaten zou heb-
ben,’ zei Candy luchtig, hoewel ze op de een of andere ma-
nier wist dat dit gesprek niets te maken had met Gerry. Er 
werden twee, of misschien wel drie verschillende dingen ge-
zegd. 
 Het eerste was dat Steele weg zou zijn en dat Candy tegen 
Gerry kon zeggen wat ze wilde. Het tweede was dat Steele 
weg zou zijn en dat hij nu zei dat deze affaire tussen hen mo-
gelijk toch langer duurde. En het derde was dat hij weg zou 
zijn en dat zij niet wilde dat hij weg was.
 ‘Ga je nou aankleden,’ commandeerde hij.
 Ze reden via haar flatje, en Candy trok snel een spijker-
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broek aan. Zo ging ze meestal naar haar werk. Terwijl ze 
stylingmousse in haar haren kneedde, praatte ze met Steele.
 ‘Zijn we hiervoor naar jouw flat gereden?’ vroeg hij.
 ‘Zonder stylingmousse ga ik de deur niet uit,’ zei ze, 
 lange, wilde krullen temmend. ‘Eigenlijk moet ik nog een 
bus kopen en bij jou neerzetten.’
 ‘Kun je niet gewoon nu wat spullen inpakken en in de 
auto zetten? Dan hoeven we niet almaar op en neer te vlie-
gen,’ stelde Steele voor.
 Even aarzelde ze, omdat ze precies hetzelfde had ge-
dacht. Toen pakte ze snel een koffertje in, dat ze in zijn auto 
zetten, waarna ze naar het werk reden. Het was allemaal zo 
nieuw en zo spannend dat ze allebei onwillekeurig moesten 
glimlachen.
 Toen ze de auto neerzetten op de parkeerplaats voor me-
dewerkers, liep Louise juist voorbij. Ze was verloskundige 
en had vorig jaar een verplichte periode meegedraaid op de 
SH. Zij en Candy hadden het goed met elkaar kunnen vin-
den. Louise – blond, knap en hoogzwanger – zwaaide naar 
Candy en gaf haar een knipoog.
 ‘Nu is het hele ziekenhuis op de hoogte,’ merkte Candy 
op terwijl ze terugzwaaide. Louise was een ongelooflijke 
kletskous, wat nogal verrassend was omdat ze getrouwd 
was met Anton, juist het toppunt van discretie. 
 ‘Mij best,’ zei Steele. Hij speelde dit soort spelletjes al 
heel lang niet meer. Wat hij had met Candy, voelde trou-
wens helemaal niet als een spelletje.
 ‘Maar op de afdeling laten we niets merken,’ zei Candy, 
die deze ochtend tot aan de lunch op de Geriatrie werkte. 
 ‘Ja,’ zei Steele, ‘ik heb alleen geen zin om je bij een ande-
re ingang af te zetten, en van die dingen. Kom na het werk 
weer naar mijn huis. Ik heb wel om zes uur een vergade-



76

ring,’ vervolgde hij. ‘Dus ik ben pas tegen achten thuis.’
 ‘Ik zorg dat het tostiapparaat klaarstaat met een tosti 
erin,’ zei Candy terwijl hij een sleutel van zijn sleutelbos 
haalde, iets wat hij nooit eerder had gedaan. Ze maakte 
hem vast aan haar eigen sleutelring alsof het niets bijzon-
ders was.
 Het was wél iets bijzonders, wisten ze allebei. Het was 
veel te snel, maar in een ander opzicht was het niet vroeg 
genoeg. Geen van beiden begrepen ze hoe dit ineens uit de 
lucht kwam vallen en wat het betekende. Ze maakten va-
kantieplannen, haar koffer stond achter in zijn auto, zijn 
sleutel zat nu in haar tas, en op de voorbank kusten ze el-
kaar alsof een van hen zojuist na een wereldreis was terug-
gekeerd. 
 Toen Candy zich losmaakte uit hun omhelzing, kwam 
ze terug op de vraag die ze had gesteld voordat ze de avond 
ervoor in slaap was gevallen. Ze was nieuwsgierig naar zijn 
ex-vrouw, en dat op zichzelf sprak al boekdelen. ‘Was ze 
echt lang, met lange benen?’ vroeg ze, glimlachend, omdat 
ze zag dat hij even ineenkromp. Hij begreep haar kennelijk 
meteen.
 Steele schudde zijn hoofd.
 ‘Met een jongensachtig figuur?’ probeerde ze. ‘Zeg van 
niet, alsjeblieft.’
 ‘Niet écht een jongensachtig figuur…’ reageerde hij.
 ‘Voorzichtig, Steele, pas op je woorden,’ mompelde ze 
afkeurend. ‘Anders krijg je nog spijt van wat je zegt.’
 Toen ze allebei uit de auto stapten, glimlachte hij. Er was 
niets om spijt over te hebben, alleen dat de tijd die ze samen 
nog hadden te kort was.
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Hoofdstuk 8

‘Macey, ik kom het verband van je been halen,’ zei Candy. 
‘Steele komt kijken hoe het ermee staat.’
 ‘Werk je morgen?’ vroeg Macey, want vandaag had Can-
dy een halve dienst en was ze aan het eind van de ochtend 
klaar.
 ‘Ja, alleen sta ik dan op de SH.’
 Het ging beter met Macey. De medicatie sloeg aan, en ze 
maakte contact met de medewerkers en de andere patiën-
ten. Ze kon nu ook zonder hulp eten, al was ze nog lang niet 
de pittige dame die op de SH was binnengebracht.
 Steele kwam binnen juist toen Candy het verband had 
weggehaald. De wond zag er beter uit, maar er was nog veel 
dood weefsel, en er kwam een vieze geur van af. Toen ze het 
zag, ademde Candy langzaam uit. ‘Ik pak de telefoon even,’ 
zei ze, ook al ging er geen bel over. Ze was een beetje misse-
lijk. ‘Ik ben zo terug.’
 ‘Dat had ik ook, toen ik…’ Macey zweeg abrupt. ‘Toen 
ik in de verpleging zat,’ vervolgde ze tegen Steele.
 ‘Nee,’ zei Steele. ‘Want je was geen beginneling die niet 
tegen een beetje pus kon.’
 Macey keek hem aan. Hij wist het, daar twijfelde ze niet 
aan.
 Steele wist het inderdaad, want hij had op de oude foto 
bij de entree gezien hoe zorgvuldig Macey met haar ver-
pleegsterscape haar buik verborgen had gehouden. Hij had 
wat in de archieven gegraven. Hoofdzuster Macey Ander-
son was kennelijk naar Bournemouth gegaan om te herstel-
len van polio, hoewel ze daar niets over gezegd had toen hij 
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haar naar haar medische geschiedenis had gevraagd.
 Vertel het me maar, zei zijn blik toen Maceys ogen zich 
vulden met tranen. Hij ging op haar bed zitten en pakte haar 
hand. ‘Praat met me, Macey.’
 ‘Toen ik zwánger was, had ik dat ook.’ Ze begon te hui-
len nu haar geheim na vijfenvijftig jaar eindelijk aan het 
licht kwam. Steele liet haar huilen. Hij gaf haar een pakje 
tissues uit haar nachtkastje en zei geen woord.
 Toen Candy binnenkwam om de wond opnieuw te ver-
binden, keek hij haar veelbetekenend aan. ‘Ik regel dit hier, 
dank je,’ zei hij.
 Candy zag dat Macey van streek was en liet hen alleen.
 Nadat Macey haar tranen had gedroogd, vroeg hij niet 
om meer informatie. In plaats daarvan verbond hij de wond 
op haar been, waarna hij haar kussens opschudde en haar 
dekens rechttrok. ‘Wil je een kop thee?’ vroeg hij.
 ‘Ik wil graag een glas sherry.’
 ‘Dat dacht ik al,’ reageerde hij. Ik ben zo terug.’
 Hij reed de verbandtrolley weg en liet Macey even alleen, 
zodat ze zich kon herpakken. De gordijnen rond haar bed 
liet hij dicht.
 Candy stond bij de balie een glas water te drinken. Hij 
vroeg haar de sleutels van de kast waarin de sherry werd be-
waard, waarna hij een glas voor Macey inschonk.
 ‘Gaat het wel met haar?’ vroeg Candy.
 ‘Ze krabbelt wel weer op. Ik ga nog even met haar pra-
ten,’ zei Steele. ‘Ze zag dat jij duizelig werd en denkt dat 
je zwanger bent. Ik heb tegen haar gezegd dat dat niet zo 
is en dat verpleegkundigen tegenwoordig minder kunnen 
hebben dan vroeger.’ Hij schonk haar een wrange glimlach. 
‘Het blijkt dat ze ooit een kind heeft gekregen.’
 ‘Ach…’
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 ‘Ze heeft het nooit aan iemand verteld, dus dit is heel wat 
voor haar. Ik geef haar nu een momentje om zich te herpak-
ken,’ vervolgde Steele, ‘en dan ga ik weer met haar praten. 
Wil je tegen Gloria zeggen dat we niet gestoord mogen wor-
den?’
 ‘Natuurlijk.’
 ‘Als er bezoek komt…’
 ‘Zeg ik dat de dokter bij haar is.’
 ‘Bedankt.’ Hij liep terug naar het bed achter het dichtge-
trokken gordijn. 
 Macey huilde niet meer en schonk hem een waterige 
glimlach. ‘Sorry,’ zei ze.
 ‘Je hoeft geen sorry te zeggen,’ suste Steele, haar het glas 
sherry overhandigend. ‘Ik ben juist blij dat je het me verteld 
hebt. Wil je er meer over kwijt?’ vroeg hij.
 ‘Ik weet niet hoe dat moet,’ gaf Macey toe. ‘Het is al zo 
lang een geheim.’
 ‘Nu niet meer,’ zei Steele. ‘Misschien helpt het om erover 
te praten.’
 ‘Ik raakte zwanger toen ik zevenentwintig was,’ zei Ma-
cey. ‘Hij was getrouwd. Ik was niet echt moeders mooiste, 
en ik was gevleid, denk ik. Hoe dan ook, mijn ouders zou-
den het afschuwelijk gevonden hebben. Ik zou beter heb-
ben moeten weten, maar als het om de liefde gaat, weten 
we nooit beter. Uiteindelijk nam ik een van de hoofdzusters 
hier in vertrouwen. Ik dacht dat ze geschokt zou zijn, maar 
ze had vaker met dat bijltje gehakt en regelde alles. Ik werd 
naar Bournemouth gestuurd om te bevallen. Iedereen dacht 
dat ik polio had en dat ik daarom zo lang weg was. Ik kreeg 
een zoon en stond hem af ter adoptie.’
 ‘Macey, wat vreselijk,’ zei Steele. ‘Wat een verdriet moet 
je daarvan gehad hebben.’
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 Ze knikte. ‘Nog steeds,’ zei ze. ‘Ik raakte bewusteloos 
toen hij geboren werd en heb hem nooit vastgehouden of 
gezien. Toen ik de volgende dag naar hem vroeg, zeiden ze 
dat het zo beter was. Dat was het niet.’
 ‘Heb je ooit geprobeerd contact met hem te zoeken?’
 ‘Nee. Ik heb het vaak overwogen, maar ik wilde zijn le-
ven niet overhoop halen als hij niet wist dat hij geadopteerd 
was. Ze zeiden dat hij naar een heel goed gezin was gegaan 
en dat ik verder moest gaan met mijn eigen leven. Ik ging 
weer aan het werk en heb me op mijn carrière gestort, maar 
ik denk nog elke dag aan hem.’
 ‘En de vader?’
 ‘Met hem had ik niets meer te maken,’ zei Macey. ‘Al 
moest ik daarna nog een paar jaar met hem samenwerken. 
Hij dacht in het begin dat we gewoon verder konden gaan, 
maar ik zei tegen hem dat hij beter aan zijn huwelijk kon 
werken. Ik schaam me dood dat ik een relatie heb gehad met 
een getrouwde man.’
 ‘Je hoeft je niet te schamen,’ zei Steele. ‘Misschien is het 
beter om met mededogen terug te kijken, zonder schaamte. 
Ik weet dat je je vreselijk alleen moet hebben gevoeld. Ge-
loof me, ik weet door mijn werk dat een heleboel vrouwen 
van jouw generatie hetzelfde hebben doorgemaakt.’
 ‘Hij was getrouwd.’
 ‘Je bent niet de eerste en zeker niet de laatste die iets heeft 
gehad met een getrouwde man. En volgens mij heb je er een 
hoge prijs voor betaald.’
 ‘Dat klopt.’
 ‘Wees mild voor jezelf,’ zei Steele. ‘Heb je al eens overwo-
gen om het aan je nichtjes te vertellen?’
 ‘Ja, dan word ik ’s nachts wakker en bedenk hoe ze het na 
mijn dood zouden kunnen ontdekken.’
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 ‘Misschien moet je er met hen over praten,’ opperde Stee-
le. ‘Als je daar hulp bij wilt, of als je liever wilt dat ik het ver-
tel, laat het me dan weten.’ Hij zag een denkrimpel in haar 
voorhoofd verschijnen, ze leek zijn voorstel niet af te wij-
zen. ‘Maar als je er nooit meer over wilt praten, is dat ook 
goed.’
 ‘Misschien moet ik het hun vertellen…’ zei ze. ‘Ik voel me 
nog steeds zo schuldig. Soms, als ik ergens van geniet, vind 
ik dat ik het niet verdien.’
 ‘Laat dat schuldgevoel gaan, Macey,’ zei Steele. ‘Je mag 
gelukkig zijn.’
 Candy zat bij de verpleegsterspost en staarde naar 
 Maceys kamerdeur. Normaal zou ze nieuwsgierig zijn ge-
weest, maar nu niet. Steeles achteloze opmerking – dat Ma-
cey dacht dat Candy zwanger was – had ze genegeerd, maar 
nu begon er toch iets te knagen.
 Ze was zo vreselijk moe, ze wilde het liefst in elk bed 
kruipen dat ze zag, terwijl ze meestal vol energie zat. Ze was 
ook een paar keer misselijk geweest. Een paar weken terug 
had ze een buikgriepje gehad. Althans, ze had gedacht dat 
het een buikgriepje was. En ze was ook ongesteld geweest, 
niet heel erg, maar dat kwam zeker doordat ze weer aan de 
pil was. Toch? Anderzijds: kwam ze alleen door die prach-
tige beha aan dat geweldige decolleté?
 Ophouden, hield ze zich voor, maar ze kon niet ophou-
den.
 ‘Hoe is het met haar?’ vroeg ze toen Steele weer tevoor-
schijn kwam.
 ‘Ze huilt, dus laat haar voorlopig even met rust. Ze wil 
nu nog niet dat haar nichtjes het weten, maar ze lijkt erover 
na te denken.’ Hij fronste zijn wenkbrauwen omdat Candy 
niet leek te horen wat hij zei. ‘Gaat het wel met je?’
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 ‘Ja hoor.’ Maceys opmerking had haar echter ernstig van 
haar stuk gebracht, ook al deed ze nog zo haar best zich 
daartegen te verzetten.
 Ze ging naar huis en keek rond in haar flatje. Ze open-
de de koelkast om haar boodschappen weg te zetten, maar 
kreunde toen ze zag dat haar ouders haar voor waren ge-
weest. Op het werkblad in de keuken lag een envelop, die 
geopend was. Het was haar bankafschrift. 
 Op haar antwoordapparaat knipperde een lichtje. Ze 
wist dat er berichten van haar ouders op zouden staan, zij 
waren de enigen die haar nog belden op haar vaste lijn.
 Na diep ademgehaald te hebben, belde ze haar moeder. 
Vijf minuten lang, terwijl haar moeder aandrong dat ze ver-
telde waar ze geweest was en wat ze had gedaan, zat ze zich 
af te vragen waarom het zo moest gaan. 
 ‘Ik heb gewerkt.’ Ze vond het vreselijk dat ze moest liegen 
en besloot de waarheid te vertellen. ‘Ik heb veel extra dien-
sten gedraaid,’ verklaarde ze, waarna ze diep ademhaalde. 
‘En ik heb een vakantie geboekt, een last-minute reis.’
 ‘Waarheen?’
 ‘Hawaï, twee weken. Ik ga volgende week vrijdag.’ Ze 
sloot haar ogen en probeerde kalm te antwoorden op de 
vragen die losbarstten.
 ‘Ik ga alleen,’ zei ze. ‘Ik heb het gewoon even nodig.’
 Nee, ze kon het zich niet veroorloven, dat wist ze. Terwijl 
ze dat te horen kreeg, moest ze denken aan Steele, die ge-
woon had gezegd dat hij het heerlijk voor haar vond.
 ‘Mam,’ onderbrak ze haar moeder. ‘Ik ga op vakantie, en 
daar ga ik met jou geen ruzie over maken.’
 ‘Luister eens goed –’
 ‘Nee. Ik houd van je, dat weet je, maar ik ga niet alles 
doen zoals jij dat wilt.’ Dit gesprek deed haar pijn, maar 
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ze wist dat het hoognodig was. Haar ouders hielden van 
haar en verwachtten dat ze bij ieder aspect van haar leven 
betrokken zouden worden. Maar zo wilde ze niet langer le-
ven. 
 ‘Mam, ik wil geen ruzie,’ zei ze, waarna ze diep adem-
haalde. Ze wilde zeggen dat haar ouders voortaan moesten 
bellen voordat ze langskwamen. Ze wilde haar sleutels te-
rug. Toch besloot ze met kleine stapjes te beginnen en terug 
te komen op wat ze bij thuiskomt had aangetroffen. ‘Ik wil 
niet dat jullie mijn post openen,’ zei ze ferm. ‘En ik heb al 
honderd keer gezegd dat ik niet wil dat jullie jezelf binnen-
laten wanneer ik er niet ben.’
 Ze meende het. Toen haar moeder opmerkte dat ze alleen 
maar probeerde te helpen en dat er iemand voor haar huis 
moest zorgen terwijl ze op Hawaï zat, schoot ze uit haar 
slof. ‘Mam, dit is een tweekamerflatje, geen villa!’
 Het liep niet goed. Candy wist dat haar verzoeken, zoals 
altijd, domweg genegeerd zouden worden, dus toen ze had 
opgehangen, deed ze iets wat ze niet wilde doen. Toch vond 
ze dat het moest gebeuren. Ze ging naar de ijzerwinkel en 
kocht nieuwe sloten. Na aankoop van het flatje had ze de 
sloten al vervangen, dus ze wist hoe het moest.
 Ze vond het vreselijk dat zoiets nodig was, maar ze be-
sefte opeens dat ze ondanks haar verhuizing nog steeds niet 
zelfstandig woonde. Haar ouders zagen haar flatje als een 
verlengstuk van het ouderlijk huis. Ze dacht terug aan de 
avond waarop Steele zich in haar slaapkamer had moeten 
verbergen en wist dat dit de reden was waarom ze in zijn ap-
partement zaten.
 Nee, dacht ze, dit is míjn leven. Met haar nieuwe sleutel 
sloot ze haar deur af, waarna ze op weg ging naar het appar-
tement van Steele.
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Het was een lange dag voor Steele, een heel lange dag.
 Aan het einde van zijn dienst ging hij nog even langs bij 
Macey. Ze vroeg hem of hij met haar nicht wilde spreken 
wanneer deze op bezoek kwam. 
 ‘Natuurlijk wil ik dat,’ reageerde Steele.
 Daarna moest hij naar een vergadering, waar hij eigen-
lijk niets te zoeken had omdat hij over een paar weken ver-
trokken zou zijn. Wel maakte hij een opmerking over de 
lange wachttijden op de SH en een aantal andere zaken.
 Tegen negen uur zou hij echt naar huis moeten verlan-
gen, maar deze keer voelde hij een aarzeling.
 Er stond geen tosti klaar.
 Hij zette Candy’s koffer, die hij uit de auto had gehaald, 
in de hal. Ze zou er zijn, dat wist hij zeker. Hij liep naar de 
slaapkamer, en inderdaad, daar was ze, diep in slaap in zijn 
bed terwijl het licht nog brandde. Peinzend keek hij naar 
haar donkere krullen op het kussen en naar de donkere 
kringen onder haar ogen. Wel twee minuten bleef hij naar 
haar staan kijken, zoals ze daar lag te slapen.
 Hij maakte alsnog een tosti, nam een douche en probeer-
de naar een film te kijken die hij al een hele tijd had wil-
len zien. Helaas kon hij zich niet concentreren. Er speelden 
heel andere dingen door zijn hoofd. Hij zette de televisie uit, 
deed de verlichting uit en kroop naast Candy in bed.
 Ze rolde naar hem toe. ‘Sorry,’ zei ze slaperig. ‘Ik zag 
het bed en kon de verleiding niet weerstaan. Ben je al lang 
thuis?’
 ‘Pas net,’ zei hij, hoewel het al een goed uur geleden was 
dat hij was binnengekomen.
 ‘Ik heb een ander slot op mijn voordeur gezet,’ klonk het 
slaapdronken.
 ‘Wat goed van je,’ zei Steele. ‘Ga maar weer slapen.’
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 Dat deed ze. 
 Hij sliep niet maar lag naar het plafond te staren. Ja, hij 
had veel om over na te denken. Maceys opmerking had ook 
hem van zijn stuk gebracht.
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Hoofdstuk 9

Candy werd wakker in Steeles armen en luisterde naar zijn 
ademhaling. Ze wilde dat hij wakker werd en met haar vrij-
de. Ze wilde dat hij de gedachte aan een zwangerschap zou 
wegkussen. 
 Opeens wilde ze echter niet meer dat hij haar kuste om-
dat ze misselijk werd. Ze liet haar gedachten over de afgelo-
pen weken gaan. Vorige maand was haar maag van streek 
geweest, maar dat was een buikgriepje geweest. Toch? 
 Nu voelde ze zich echt beroerd, en ze sloop naar de bad-
kamer, waar ze zo stil mogelijk overgaf. Het was overver-
moeidheid, hield ze zich voor terwijl ze haar tanden poetste 
en een douche nam, maar toen ze in de spiegel keek, zag ze 
de angst in haar ogen.
 Even later hoorde Steele haar het toilet doorspoelden om 
haar kokhalzen te overstemmen, en hij slaakte een diepe 
zucht. 
 ‘Morgen,’ zei hij even later toen hij de badkamer in liep, 
waar ze voor de spiegel stond.
 ‘Morgen.’ Candy glimlachte, maar durfde hem niet echt 
aan te kijken.
 Er was een heet hangijzer dat ze allebei besloten te nege-
ren. Haastig kleedden ze zich aan, zochten naar hun sleu-
tels en riepen dat ze te laat zouden komen, terwijl ze in feite 
ruimschoots op tijd waren.
 Voor het eerst hing er een ongemakkelijke stilte in de auto 
toen Steele Candy, met het gloeiendhete hangijzer, naar het 
werk reed. Op het parkeerterrein werd niet heftig gekust, en 
ze liepen zwijgend naar de ingang. Al lopend besloot Can-
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dy die dag nog een zwangerschapstest te doen. Steele vroeg 
zich af wat hij in vredesnaam moest zeggen, als er al iets te 
zeggen viel.
 Het geloei van een sirene deed hen opkijken, en op het 
voorplein zag Candy Lydia heftig naar haar staan wenken. 
Er was blijkbaar iets groots onderweg. ‘Ik moet gaan,’ zei 
ze.
 ‘Ga gauw!’ zei Steele. Hij zag haar over het voorplein 
rennen, waar drie ambulances met zwaailicht tot stilstand 
waren gekomen. Kelly rende hem voorbij, en toen hij in de 
gang liep, kwamen de traumateams hem tegemoet, op weg 
naar de SH. Candy kreeg een zware ochtend, verwachtte 
hij.
 Candy holde de kleedruimte in, trok haar jeans en T-shirt 
uit en schoot in operatiekleding. 
 ‘Wat hebben we?’ vroeg Kelly, die zich ook haastig om-
kleedde.
 ‘Multitrauma, vier stuks.’ Candy gaf het weinige door 
dat Lydia haar in het voorbijgaan had verteld. 
 ‘Vier stuks?’ Het gebeurde zelden dat er zoveel zwaar-
gewonden tegelijk werden binnengebracht. Toch waren er 
blijkbaar nog meer zwaargewonden, die naar andere zie-
kenhuizen werden gebracht. Het ging om een ongeluk bij 
hoge snelheid, waarbij meerdere auto’s betrokken waren. 
Het betekende dat Candy die ochtend aan niets anders dan 
haar patiënten kon denken.
 Ze wist nu ook weer waarom ze zo hield van het werk op 
de SH. Ja, het was druk en stressvol, maar ze genoot ervan 
dat ze mocht meehelpen. Een klein meisje, dat er slecht aan 
toe leek toen ze werd binnengebracht, moest nu hoesten na-
dat Rory, de anesthesist, haar had geïntubeerd.
 ‘Het is goed, Bethany,’ zei Candy toen het kind haar ogen 
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opende en begon te huilen. ‘Ik ben Candy. Je bent in het zie-
kenhuis, maar je wordt weer helemaal beter.’ 
 Ze keek Rory aan, die haar blik beantwoordde. Het was 
op het randje geweest. Bethany had een beademingsbuisje 
gekregen, omdat ze bij het ongeluk een klaplong had opge-
lopen, en had een hartstilstand gehad op het moment dat ze 
het ziekenhuis werd binnengebracht. Nu ze het meisje zag 
hoesten en huilen, wist Candy waarom ze zo gestreden had 
om dit werk te mogen doen. 
 Rory en de thoraxchirurg overlegden over verdoving en 
transport naar de Intensive Care. Alles verliep gestroom-
lijnd.
 ‘Drukke ochtend?’ vroeg Patrick, de hoofdverpleegkun-
dige op de IC, toen Candy met haar patiëntje arriveerde.
 ‘Ja, een beetje wel.’
 ‘Je ziet er moe uit,’ merkte Patrick op. ‘Dus dit is Betha-
ny?’ Hij keek naar het meisje, dat nu zelfstandig ademde, 
waarna hij Candy even apart nam. ‘Ik leg haar in een ei-
gen kamertje. Ik wilde haar eerst naast haar moeder leggen, 
maar daar wordt ze juist banger van, denk ik.’
 ‘Hoe is haar moeder eraan toe?’ vroeg Candy. Ze had het 
te druk gehad met Bethany om te kunnen nagaan hoe het 
met de medepassagiers was.
 ‘Dat weten we voorlopig niet,’ zei Patrick. ‘Ze houden 
haar nog achtenveertig uur in slaap. Is het al wat rustiger op 
de SH?’
 ‘Ik weet het niet,’ erkende ze. ‘Ik heb er niet op gelet.’
 ‘Haal hier iets te drinken,’ zei Patrick.
 Dat was aardig. Candy liep naar de kleine personeelska-
mer, waar ze snel iets te drinken pakte. Ze nam een paar bis-
cuitjes mee en liep terug naar de SH.
 Het was rustig. Er werd een bejaarde man op een bran-
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card binnengebracht. Candy trok een gezicht naar Kelly 
toen ze de Reanimatie binnenliepen om daar aan een grote 
opruimklus te beginnen. 
 ‘Laten we één bed helemaal klaarmaken, voor het geval 
er weer iets binnenkomt, en daarna doen we de rest,’ zei 
Kelly.
 Ze hadden juist het eerste bed klaar toen Lydia bin-
nenkwam. ‘Ik wil graag dat iedereen naar de koffiekamer 
komt.’
 ‘Nu?’ wilde Candy weten. Ze hadden nog heel veel te 
doen.
 ‘Als er maar één bed helemaal klaar is,’ zei Lydia. ‘Daar-
na moeten jullie meteen komen. Ik moet jullie allemaal iets 
vertellen.’

Ook Steeles ochtend vloog voorbij. 
 Hij had een videovergadering met een paar van zijn nieu-
we collega’s in Kent en sprak af om daar een week later op 
donderdag heen te gaan. Ook maakte hij een afspraak met 
een makelaar, omdat hij een huis een tweede keer wilde be-
kijken.
 Kort na elf uur overleed Mr. Worthington, met zijn radio 
aan en zijn gezin rond zijn bed. Daarna bracht Steele ruim 
een uur door met het gezin in zijn spreekkamer. 
 Toen ze weg waren, bleef hij zitten nadenken over Can-
dy. Hij wist niet wat hij voelde en ook niet wat hij moest 
doen.
 Er werd geklopt op zijn deur. O ja, hij had Gloria ge-
vraagd of Maceys nicht wilde langskomen nadat de familie 
Worthington vertrokken was.
 ‘Dag dokter Steele,’ zei Catherine glimlachend. ‘Gloria 
zei dat u me wilde spreken.’
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 ‘Inderdaad,’ zei hij. ‘Kom binnen.’
 ‘Mijn tante is naar bezigheidstherapie,’ zei Catherine. 
‘Het is fijn dat ze weer kan lopen.’ Ze ging zitten en keek 
Steele aan. ‘Het is slecht nieuws, toch?’ zei ze. Er sprongen 
tranen in haar ogen.
 ‘Nee, nee.’ Steele stelde haar onmiddellijk op haar ge-
mak. ‘Ik heb geen slecht nieuws over de gezondheid van 
uw tante.’ Hij zag dat ze een zucht van verlichting slaak-
te. ‘Haar lichamelijke gezondheid,’ corrigeerde hij zichzelf. 
‘Maar uw tante is depressief, zoals u weet.’
 ‘Ze lijkt op te knappen,’ zei Catherine. ‘De medicijnen 
beginnen te werken.’
 ‘Ja,’ zei Steele. ‘Ze is wat spraakzamer en ze maakt con-
tact met de verpleging. Het punt is dat uw tante niet alleen 
medicijnen nodig heeft. Ze heeft me gevraagd met u te pra-
ten. Er is iets waardoor ze erg van streek is en wat als een 
loden last op haar schouders drukt.’ 
 ‘Ik weet niet wat u bedoelt.’
 ‘Uw tante wil iets met u bespreken. Ze heeft jarenlang 
een geheim bewaard en wil niet dat u er pas na haar dood 
achter komt…’ Hij vertelde Catherine dat Macey meer dan 
vijftig jaar geleden een kind had gekregen en bij de geboorte 
ter adoptie had afgestaan.
 Catherine bleef haar hoofd schudden, niet in staat het 
nieuws te verwerken. ‘Dat zouden we toch geweten heb-
ben.’
 ‘Niemand wist het,’ zei Steele. ‘Zo ging dat in die tijd.’
 ‘Maar zo is mijn tante niet…’ vervolgde Catherine. ‘Ik 
bedoel, ze is altijd ongelooflijk streng. Ze zegt altijd dat een 
vrouw moet wachten…’ Zwijgend keek ze voor zich uit. 
‘Arme tante. Hoe kunnen we haar helpen?’
 ‘Bespreek het met Linda en kom dan samen bij haar op 
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bezoek. U zou haar kunnen vragen of ze op zoek wil naar 
haar zoon of dat ze de kwestie wil laten rusten. Haar grote 
angst is dat u het ontdekt na haar dood en dat u haar zult 
veroordelen.’
 ‘Dat zullen we nooit doen.’
 ‘Ik weet dat het een schok is,’ zei hij.
 ‘Ja, nogal,’ zei Catherine met een glimlach. ‘Mijn moe-
der zou een beroerte gehad hebben als ze het wist. Is Macey 
daarom depressief?’
 ‘Vermoedelijk wel,’ antwoordde Steele. ‘Als ze haar hart 
heeft kunnen uitstorten en er met haar dierbaren over heeft 
gepraat, kan ze echt beginnen met beter worden.’
 Nadat hij het gesprek had afgesloten, stond hij op het 
punt om naar de SH te gaan, om te zien of zijn nieuwe pati-
ent was gearriveerd. Voordat hij wegging, controleerde hij 
echter nog even snel een paar laboratoriumuitslagen, en hij 
las zijn e-mail. Vervolgens checkte hij de berichten op het 
interne netwerk van het ziekenhuis. Hij zag een waarschu-
wing dat de SH gesloten was en slaakte een zucht van erger-
nis. Verdorie, hij wilde niet dat zijn patiënt alsnog naar een 
ander ziekenhuis werd gebracht. Haastig klikte hij de bijbe-
horende tekst open. Goede genade. Ook al was hij iemand 
die heel regelmatig omging met de dood, en ook al wist hij 
in vrijwel elke situatie wat hij moest doen, nu wist hij wer-
kelijk niet wat hij moest beginnen.

Tot onze ontsteltenis en ons verdriet moeten we u laten 
weten dat Gerard (Gerry) O’Connor, seniorverpleeg-
kundige bij de afdeling SH, plotseling is overleden. Gerry 
stierf aan de gevolgen van hoofdletsel, dat hij opliep in 
Griekenland. De afdeling SH is voorlopig gesloten, zodat 
zijn naaste collega’s dit nieuws kunnen verwerken.
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Hij knipperde met zijn ogen omdat zijn pieper afging en zag 
dat zijn patiënt inderdaad op de SH was gearriveerd. Zou 
hij Donald, zijn arts-assistent, vragen de opname van hem 
over te nemen? Hij had even tijd nodig om na te denken. 
Toch wilde hij ook zien hoe het met Candy was.
 Hij liep naar de SH, waar het een slagveld was. Ook bij 
de Reanimatie was het een puinhoop, hoewel er personeel 
van andere afdelingen aan het opruimen was. Verder was 
er bijna niemand. Daarom was hij verbaasd toen hij, na op 
het bord gekeken te hebben, naar de onderzoekkamer met 
zijn patiënt liep en zag dat Candy de vitale functies van Mr. 
Elber aan het controleren was.
 ‘Ik ben Steele,’ zei hij tegen zijn patiënt.
 ‘Of dokter Steele, als u het liever formeel wilt houden,’ 
merkte Candy met een glimlach op tegen de bejaarde man 
terwijl ze zijn bloeddruk opnam. Ze probeerde opgewekt 
te klinken, maar Steele hoorde toch aan haar stem hoe ge-
schokt ze was.
 ‘Ik dacht dat jullie dicht waren,’ zei hij terwijl ze haar ste-
thoscoop uit haar oren trok.
 ‘Mr. Elber werd binnengebracht vlak voordat we sloten.’
 ‘Heb je een ogenblik?’ vroeg hij.
 Ze trok even een gezicht maar knikte en volgde hem de 
onderzoekkamer uit.
 ‘Ik vind het heel erg,’ zei hij.
 Ze schudde haar hoofd. ‘Alsjeblieft, niets zeggen.’
 ‘Candy –’
 ‘Alsjeblieft, niets zeggen. Ik kan er niet over praten. Ik 
denk dat ik naar huis ga,’ zei ze. ‘Dat mag van Lydia.’ Ze 
dacht er even over na. ‘Ik wil gewoon naar huis, denk ik.’
 ‘Kom vanavond naar mij toe,’ zei Steele. ‘Of zal ik naar 
jou toe komen?’
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 ‘Nee, dat wil ik niet,’ besloot Candy. ‘Ik wil niet met jou 
erbij om mijn ex gaan zitten huilen. Dat is bizar.’
 ‘Dat is het niet,’ zei hij, maar hij drong niet aan. ‘Bel me 
als je van gedachten verandert.’
 ‘Dank je wel.’ Candy liep naar Lydia en meldde dat ze, 
nu ze erover had nagedacht, toch graag naar huis wilde. 
Het nieuws van Gerry’s dood was totaal onverwacht. Ie-
dereen was met stomheid geslagen. Omdat ze niet wist wat 
ze moest doen, was ze weer naar de afdeling gegaan, waar 
ze Mr. Elber had aangetroffen, die op zijn brancard min of 
meer aan zijn lot was overgelaten.
 Nu de eerste schok over Gerry’s dood begon weg te eb-
ben, stonden de tranen in haar ogen en was ze bovendien 
heel bang. Ze verkleedde zich, en toen ze naar buiten liep, 
kwam ze Louise tegen, die juist weer aan het werk ging.
 ‘Candy, ik hoorde het daarnet van Gerry. Wat een vrese-
lijk nieuws…’
 Candy begon te huilen. Toen Louise haar tegen zich aan 
drukte en ze Louises zwangere buik voelde, werd het haar te 
veel, en ze snikte het uit.
 ‘Ik weet dat jullie vorig jaar iets hadden,’ begon Louise. 
‘Het moet heel –’
 ‘Louise,’ onderbrak Candy haar smekend, ‘daar huil ik 
niet om.’ Ja, daar huilde ze ook om, maar ze was niet van 
plan Louise de hele waarheid te vertellen. ‘Ik denk dat ik 
zwanger ben en ik weet niet wat ik moet doen.’
 ‘Kom mee,’ zei Louise. Ze trok haar collega mee naar de 
kantine. Daar zaten mensen in groepjes te praten, sommi-
gen van hen in tranen, dus het viel niet op dat Candy ook zat 
te huilen. 
 Louise haalde iets te drinken. ‘Hoever ben je over tijd?’ 
vroeg ze toen ze terugkwam.
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 ‘Ik ben niet over tijd,’ zei Candy. ‘Ik ben misselijk en zo 
vreselijk moe…’ Het klonk niet bepaald overtuigend, maar 
ze kon toch niet zwanger zijn? ‘Ik kán gewoon niet zwanger 
zijn.’
 ‘Het komt goed,’ zei Louise. Als verloskundige was ze ge-
wend aan de tranen van vrouwen die voor het eerst beseften 
dat ze een kind verwachtten.
 ‘Het kan gewoon niet. En waarom dat zo is, kan ik je niet 
eens vertellen.’ Candy snikte.
 Louise dacht even na. Als Steele over een paar weken 
wegging, zoals ze had gehoord, dan was het geen wonder 
dat Candy van streek was.
 ‘Ik weet niet met wie ik kan praten,’ zei Candy, waarna ze 
haar neus snoot en besloot zich te vermannen.
 ‘Wil je met mij praten?’ bood Louise aan. ‘Wil je een 
zwangerschapstest doen? Ik ga wel met je mee.’ Omdat 
Candy niets zei, drong ze verder aan. ‘Wil je met Anton pra-
ten?’ Anton was Louises echtgenoot en een van de populair-
ste gynaecologen in Londen. ‘Ik ga met hem lunchen, dus ik 
weet dat hij tijd heeft om je te zien.’
 Candy knikte. Ze wilde het nu zeker weten.
 Louise pakte haar telefoon en verstuurde een sms’je. 
Even later had ze antwoord. ‘Hij vraagt of we naar de 
 kliniek komen. Ik ga wel met je mee.’ Anton werkte in een 
kliniek voor aanstaande moeders.
 ‘Ze zullen zich daar wel afvragen wat ik kom doen.’
 ‘Ach, ze denken gewoon dat we vriendinnen zijn die in 
hun lunchpauze even bijpraten,’ zei Louise. ‘Doe niet zo pa-
ranoïde.’
 Toen ze bij de kliniek aankwamen, voelde Candy zich 
opgelucht terwijl ze om zich heen keek naar de zwangere 
vrouwen die op hun afspraak zaten te wachten. Ze stelde 
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zich aan, hield ze zich voor. Zij hoorde niet bij deze wereld. 
 ‘Je kunt net zo goed mee naar binnen,’ zei ze tegen Lou-
ise toen ze voor een deur stonden met anton rossi op het 
naambordje. ‘Hij vertelt jou toch wat er aan de hand is.’
 ‘Lieve hemel, nee.’ Louise rolde met haar ogen. ‘Jammer 
genoeg voor mij houdt Anton zich strikt aan zijn beroepsge-
heim. Als jij niet wilt dat hij iets zegt, dan gaat zijn mond ab-
soluut op slot. Wees daar niet bang voor! Maar als je het wél 
wilt vertellen, dan wil ik het dolgraag weten.’ Ze glimlachte 
en knuffelde Candy even voordat ze naar binnen ging. ‘Het 
komt goed.’
 Candy kende Anton eigenlijk niet. Ze wist wie hij was en 
had hem weleens gezien wanneer hij voor een patiënt naar 
de SH kwam. ‘Sorry dat ik je lunchpauze onderbreek,’ zei 
ze. ‘Bedankt dat ik zo snel langs mag komen.’
 ‘Louise zei dat je erg van streek was.’
 Candy knikte. ‘Ik weet dat alles vertrouwelijk is, maar 
het punt is, dit ligt heel gevoelig dus –’
 ‘Ik snap het,’ onderbrak Anton haar. ‘Alles wat je me ver-
telt, is strikt vertrouwelijk. Ik vertel nooit iets verder.’
 ‘Daar ben ik blij om.’
 ‘Ik maak nu niet eens aantekeningen. Vertel eens wat er 
aan de hand is.’
  ‘Ik denk dat ik misschien zwanger ben,’ zei Candy. ‘Het 
punt is dat mijn partner…’ Ze wist niet eens of Steele haar 
partner was, maar ze sprak verder. ‘Het kan niet van hem 
zijn.’
 ‘Hoezo?’
 ‘Hij is onvruchtbaar.’
 ‘Heb je iets met iemand anders gehad?’ vroeg Anton 
vriendelijk – hij was eraan gewend dat dit het geval was.
 Candy schudde haar hoofd. ‘Ik heb pas een paar weken 
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iets met mijn huidige partner. Het had niet serieus moeten 
worden…’ Het klonk vreselijk, maar Antons blik was mee-
levend en niet veroordelend. ‘Een paar maanden geleden 
ben ik één keer naar bed geweest met mijn ex.’ Ze rekende 
even terug. ‘Drie maanden geleden was dat, en we hebben 
een condoom gebruikt.’
 ‘Niets is honderd procent veilig,’ zei Anton.
 ‘Daarna ben ik weer aan de pil gegaan,’ vervolgde Candy. 
‘Ik verwachtte niet dat ik seks zou hebben, maar ik besloot 
gewoon hem weer te slikken. En ik ben ongesteld geweest.’
 ‘Een normale ongesteldheid?’ wilde Anton weten.
 ‘Heel licht. Ik dacht dat het kwam doordat ik die dag met 
de pil was begonnen.’
 ‘We moeten eerst zeker weten of je inderdaad zwanger 
bent,’ zei Anton rustig. Hij gaf haar een potje.
 Een paar minuten later zat ze weer in zijn spreekkamer 
en wist ze het. Ze wist gewoon dat ze zwanger was. 
 Even later bevestigde Anton die wetenschap. ‘Candy, je 
bent zwanger.’ Hij liet het nieuws een paar tellen bezinken. 
‘Hoe zal je partner reageren, denk je?’ vroeg hij daarna.
 ‘Ik denk niet dat ik dat te weten kom,’ zei Candy, starend 
naar de muur. ‘Het heeft geen zin het hem te vertellen. Vanaf 
het begin waren we het erover eens…’ Ze zweeg.
 ‘En de vader?’
 Ach ja, de vader. Haar hersenen werkten net zo traag als 
een verkeersopstopping, dacht ze. Het was alsof ze een grap 
wilde vertellen maar de clou niet meer wist. Ze had immers 
Anton het mooiste van alles nog niet verteld. ‘Ken je Gerry, 
die seniorverpleegkundige op de SH?’
 ‘Ach, Candy toch.’ Meteen pakte Anton haar hand. Hij 
roddelde niet, hij had die ochtend zelfs zijn spreekkamer 
niet verlaten, maar ongeveer twintig minuten geleden had 
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hij wel het bericht op het interne netwerk van het zieken-
huis gezien.
 ‘Ik weet niet wat ik moet doen.’
 ‘Natuurlijk weet je nu niet wat je moet doen,’ zei hij. 
‘Deze schok is te groot. Hoelang ben je al bang dat je zwan-
ger bent?’
 ‘Sinds gisteren,’ zei Candy. ‘Een patiënte maakte een op-
merking, en toen…’
 ‘Toen wist je dat ze misschien gelijk had?’
 Candy knikte.
 ‘Ik wist al dat je zwanger was nog voordat we die test de-
den,’ zei Anton. Het baarde hem zorgen omdat het niet leek 
te kloppen met de data die ze had genoemd. ‘We kunnen 
meteen een echo maken, dan zien we precies hoe het ervoor 
staat,’ stelde hij voor. ‘Wil je dat?’
 Candy knikte weer.
 ‘Ga maar op de onderzoeksbank liggen en trek je broek 
wat naar beneden.’ Hij kwam naar haar toe en voelde haar 
buik, zonder iets te zeggen – al vermoedde hij dat ze snel de 
volgende schok te verwerken zou krijgen. Hij smeerde wat 
gel op haar buik en draaide de monitor van het echoappa-
raat van haar weg.
 ‘Wil je ook het geluid uitzetten, alsjeblieft?’ vroeg Candy, 
omdat ze het hartje niet wilde horen.
 ‘Natuurlijk.’ Hij nam de tijd en bewoog de kop van het 
apparaat een aantal keren over haar buik.
 ‘Sorry dat ik je lunchpauze verstoor,’ zei Candy, meer om 
iets te zeggen, zo bang was ze voor de uitslag.
 ‘Mijn vrouw zou hoe dan ook gezeurd hebben om haar 
eigen echo.’ Anton glimlachte en keek Candy aan. ‘Ik praat 
hier niet over met haar.’
 ‘Dank je.’
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 Hij was klaar. ‘Blijf maar even liggen,’ zei hij toen ze wil-
de gaan zitten. ‘Je bent ongeveer twaalf weken zwanger.’
 ‘Maar ik ben ongesteld geweest!’
 ‘Een doorbraakbloeding,’ zei Anton. ‘Niets om je zorgen 
over te maken. Op de echo ziet alles er goed uit. Natuurlijk 
springen je hormonen momenteel alle kanten op.’
 ‘De pil heeft geen schade veroorzaakt?’
 ‘Nee. Heel veel vrouwen slikken de pil terwijl ze niet we-
ten dat ze zwanger zijn. Je hebt verder geen symptomen ge-
had?’ informeerde hij.
 ‘Niet echt.’ Candy schudde haar hoofd en liet in gedach-
ten de afgelopen weken voorbijgaan. ‘Ik dacht even dat ik 
een buikgriepje had, ik ben soms een beetje misselijk en dui-
zelig, maar ik heb er nooit bij stilgestaan.’ Ze keek Anton 
aan. ‘Ik ben wel heel moe, en dan bedoel ik echt héél moe. 
Ik heb zelfs een vakantie geboekt omdat ik me zo uitgeblust 
voelde.’
 ‘Candy,’ zei Anton voorzichtig, ‘ik vind het niet zo 
vreemd dat je doodmoe bent. Je verwacht een tweeling.’
 Het was maar goed dat hij had gezegd dat ze moest blij-
ven liggen. Ze was totaal verbijsterd. Opeens moest ze zich-
zelf zien als moeder van een tweeling, maar dat lukte echt 
niet. Uiteindelijk ging ze rechtop zitten. Anton gaf haar een 
glas water toen ze weer voor zijn bureau zat. ‘Ik weet niet 
wat ik moet doen.’
 ‘Ik neem aan dat je op dit moment niet helemaal logisch 
meer kunt denken. Is er iemand met wie je hierover kunt 
praten?’
 ‘Niet echt. Mijn ouders raken over hun toeren,’ zei ze. Ze 
raakte in paniek bij alleen al de gedachte aan de confronta-
tie met haar ouders. ‘Ik kan het niemand op het werk vertel-
len, want dan is het hele ziekenhuis meteen op de hoogte.’
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 Anton knikte vol begrip, maar hij was ook realistisch. 
‘Het wordt al heel gauw zichtbaar. Als je het weet, zie je het 
nu al,’ zei hij. ‘Je baarmoeder ligt al boven je bekken, en met 
een tweeling toon je veel sneller.’
 ‘Anton, ik kan het niet laten komen,’ zei Candy. Vervol-
gens begon ze te huilen, omdat het er twee waren.
 ‘Candy, je hebt tijd nodig om dit nieuws te verwerken, 
maar je moet ook volgende week weer langskomen. Je hebt 
niet veel tijd om te beslissen wat je doet. Ik wil wel dat je er 
heel zorgvuldig over nadenkt.’
 ‘Ik…’ zei Candy, waarna ze diep ademhaalde. ‘Ik wil 
geen abortus.’
 ‘Tja,’ zei Anton, ‘je hebt nog een zware weg te gaan, maar 
ik ben er voor je, en over zes maanden krijg je je  kinderen en 
is vandaag alleen nog een vreemde herinnering.’
 ‘Dank je wel.’
 Ze spraken nog wat met elkaar, en Candy vertelde dat ze 
volgende week op vakantie ging naar Hawaï. ‘Kan ik daar 
nog wel naartoe?’
 ‘Natuurlijk wel!’ zei hij. ‘Het zal je juist goed doen. 
Laat het aan je ziektekostenverzekering weten en geef 
mij op als je gynaecoloog. Ik wil je wel volgende week 
zien. We moeten bloedonderzoek doen, en ik wil alles 
grondiger met je doornemen. Nu moet je eerst wennen 
aan het nieuws.’
 Arme meid, dacht hij toen ze zijn spreekkamer verliet. 
Hij had voor veel vrouwen gezorgd van wie de partner of 
ook de ex-partner was overleden, en hij wist dat het een heel 
verwarrende situatie kon zijn.
 Hij glimlachte toen er op de deur werd geklopt en Louise 
binnenkwam. ‘Hoe is het met haar?’ wilde ze weten.
 ‘Goed,’ zei Anton. Hij trok een gezicht omdat Louise de 
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tube gel oppakte. ‘Ga weg bij dat echoapparaat, Louise.’
 ‘Toe nou,’ zei Louise. ‘Hij is klaarwakker, ik voel hem 
schoppen.’
 ‘Waarschijnlijk omdat hij weet dat het lunchpauze is,’ zei 
Anton. ‘Kom mee, ik ben echt toe aan mijn lunch.’
 ‘Hoe is het met Candy?’ vroeg Louise vrijpostig terwijl ze 
naar de kantine liepen. Anton vertrouwde zijn vrouw vol-
komen, maar een van de dingen die hij zo leuk aan haar 
vond, was dat ze onmogelijk een geheim kon bewaren. 
Daarom gaf hij geen antwoord.
 Louise stootte hem even aan. ‘Ze heeft iets met hem…’
 ‘Met wie?’ vroeg Anton, zijn wenkbrauwen fronsend.
 ‘Die sexy nieuwe geriater die daarnet voorbijliep,’ ver-
klaarde Louise.
 Anton had een gruwelijke hekel aan geroddel, maar deze 
keer keek hij even om. Hij had medelijden met Candy’s 
nieuwe partner en probeerde zich voor te stellen hoe hij zich 
zelf zou voelen als zijn prachtige vrouw al zwanger was ge-
weest toen ze elkaar ontmoetten. Hij was eerlijk genoeg om 
toe te geven dat hij dat niet wist.

Candy stapte haar flatje binnen en zette haar tas neer. Ver-
geefs probeerde ze haar gedachten te ordenen, tot er even 
later werd aangebeld.
 Toen ze opendeed, werd ze overvallen door de vragen 
en beschuldigingen van haar ouders. ‘Waar was je gister-
avond?’ wilde haar moeder weten. ‘En eergisteravond? Je 
was niet thuis.’
 ‘Alsjeblieft, nu even niet,’ zei Candy.
 Maar haar moeder ging verder: ‘De afgelopen twee we-
ken ben je amper thuis geweest. Wij komen langs, en er 
brandt geen licht. We bellen, en je neemt niet op.’
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 ‘Mam, ik ben vierentwintig. Ik hoef me niet te verant-
woorden voor wat ik ’s avonds doe.’
 Die woorden waren olie op het vuur, want alle woede 
die haar ouders sinds haar verhuizing hadden opgekropt, 
kwam nu naar buiten. Ze vroeg om problemen, waar-
schuwde haar vader. Nette meisjes bleven niet hele avonden 
weg. En met wie ging ze eigenlijk naar Hawaï?
 ‘Ik ga hier niet over in discussie,’ zei Candy. ‘Ik ben dood-
moe, want ik heb een heel lange dag gehad.’ Ze weigerde 
gewoon om ruzie te maken. 
 Toen haar ouders eindelijk vertrokken, bleef ze bij de 
voordeur staan. Niemand begreep haar. Haar collega’s 
vonden het belachelijk dat ze zich zorgen maakte om wat 
haar ouders overal van dachten, maar toch deed ze dat. Ze 
hield van hen. Ze wist alleen niet hoe ze tegelijk zichzelf kon 
zijn en de dochter die haar ouders verwachtten. Dat ze hun 
moest vertellen dat ze zwanger was, kon ze zich niet voor-
stellen. En dan niet zomaar zwanger, maar zwanger van een 
tweeling terwijl de vader was overleden.
 Ze ging ermee om zoals elke verstandige volwassene zou 
doen. Ze kleedde zich uit, kroop in bed en trok het dekbed 
over haar hoofd.
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Hoofdstuk 10

‘Hallo, Steele.’ Toen Candy hem die zaterdag belde, hoorde 
Steele hoe gespannen ze klonk.
 ‘Hallo, Candy.’
 ‘Vind je het goed als we vanavond niet gaan?’ vroeg ze. 
Ze waren van plan geweest naar een cabaretvoorstelling te 
gaan, en het was moeilijk geweest om kaartjes te krijgen.
 ‘Natuurlijk vind ik dat goed,’ zei hij. ‘Je bent niet echt in 
de stemming om veel te lachen. Zal ik bij jou langskomen?’
 ‘Ik ben vanavond liever alleen,’ zei ze. En de avond daar-
na was ze ook liever alleen, evenals de twee volgende avon-
den.
 Die dinsdag, vier dagen voordat ze het vliegtuig zou ne-
men, zag Steele haar kort bij de ziekenhuisadministratie. Ze 
had haar niet uitbetaalde vakantietoeslag willen regelen, en 
toen ze het kantoor uit kwam, liep ze bijna tegen hem op. 
 ‘Hoe is het met je?’ vroeg hij.
 ‘Goed hoor, maar ik heb nu geen tijd om te praten. Er is 
iets verkeerd gegaan met mijn vakantietoeslag wat ik moest 
uitzoeken.’
 Hij liep met haar mee in de richting van de SH. ‘Hoe is de 
stemming op de SH?’
 ‘Nogal bedrukt,’ zei Candy. ‘Gerry’s uitvaart is in Sun-
derland, in het noorden, waar hij vandaan komt, maar het 
ziekenhuis houdt ook een herdenkingsbijeenkomst. Ze ge-
ven de nieuwe reanimatiekamers zijn naam.’ Ze glimlachte 
gespannen. ‘Gelukkig zit ik dan op Hawaï.’
 ‘Gelukkig?’
 Ze schudde haar hoofd. Ze wilde niet praten over haar 
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verwarde gevoelens, en zeker niet met Steele. Even had ze 
overwogen haar vakantie te verzetten, zodat ze bij de her-
denkingsbijeenkomst kon zijn, maar de gedachte dat ze 
daar Gerry’s ouders zou ontmoeten, was te veel voor haar. 
Hoewel ze wist dat ze het hun moest vertellen, wilde ze eerst 
zelf over de schok heen zijn. En dat de nieuwe reanimatie-
afdeling naar hem vernoemd werd! Ze werd nu al niet goed 
van de gedachte dat ze voortaan dag in dag uit daar patiën-
ten naar binnen moest brengen.
 Vermoeid draaide ze zich om en keek naar de man van 
wie ze vrijwel met heel haar hart hield, zoals ze was gaan be-
seffen. Ze wilde bezwijken en het hem vertellen. Nog liever 
wilde ze dat ze niet zwanger was en dat ze terug waren bij 
zoals het ooit was. Het was niet Steeles probleem. Daarom 
schonk ze hem alleen een gespannen glimlachje. ‘Ik moet nu 
echt gaan.’
 Hij knikte en keek haar na terwijl ze haastig wegliep.
 Laat het rusten, zei zijn verstand toen hij terugliep naar 
de Geriatrie, waar hij zich opsloot in zijn spreekkamer. Hij 
wist nu zeker dat Candy zwanger was. In een paar dagen 
was haar lichaam anders geworden, en ze was totaal niet in 
staat geweest om zijn blik te ontmoeten.
 Zijn gedachtestroom werd onderbroken doordat er op 
de deur werd geklopt. ‘Binnen!’ riep hij.
 ‘Sorry dat we u storen.’
 ‘Dat geeft niet, hoor.’ Steele glimlachte naar Catherine, 
de nicht van Macey, en nog een andere vrouw.
 ‘Dit is Linda, mijn zus.’
 ‘Goedemiddag.’ Hij verwachtte dat Linda vragen had, 
dat ze misschien wilden weten hoe ze het beste met Macey 
konden beginnen over bepaalde zaken. Er stond hem echter 
een verrassing te wachten.
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 ‘Sinds mijn tante na haar hartaanval hier is opgenomen,’ 
begon Catherine, ‘heeft Linda op haar huis gepast, de kat 
verzorgd, en ook…’
 Linda nam het van haar over. ‘Ik doe ook de post voor 
haar, zodat er bijvoorbeeld geen rekeningen onbetaald blij-
ven. Er kwam een brief van een stichting die zich bezighoudt 
met geadopteerde kinderen. Die heb ik opengemaakt, en er 
stond in dat Maceys zoon contact met haar wilde. Ik wist 
niet wat ik ermee moest, want ze was al zo ziek…’
 ‘Natuurlijk wist u niet wat u moest doen,’ zei Steele.
 ‘Ik heb het niet eens aan Catherine verteld,’ zei Linda. 
‘Ik wist gewoon niet wat ik doen moest. Ik vertelde het aan 
mijn man, en hij vond dat we moesten wachten tot Macey 
zich beter voelde. Maar ze gaat eigenlijk steeds verder ach-
teruit…’
 ‘Hebt u de brief bij u?’ vroeg Steele.
 Linda knikte en gaf hem de brief. ‘Hij wil contact opne-
men,’ zei ze. ‘Het zit me dwars dat ik haar dat niet heb ver-
teld.’
 ‘Dat lossen we wel op,’ reageerde Steele. ‘Het zou een 
schok voor haar kunnen zijn, hoewel ik denk dat het nieuws 
juist nu heel welkom is. Ga het haar maar vertellen. Het zal 
even moeilijk voor haar zijn, en ik blijf in de buurt voor het 
geval ze van streek raakt. Ik verwacht eerlijk gezegd dat het 
een opluchting voor haar zal zijn.’
 Hij bleef inderdaad in de buurt, maar met Macey leek 
alles goed te gaan. Hij zag dat ze diep in gesprek was met 
haar nichtjes en dacht zelfs dat hij haar hoorde lachen. In de 
verpleegkundigenpost ging hij naast Elaine aan het bureau 
zitten. 
 ‘Het is goed om te zien dat Macey weer kan lachen,’ zei 
hij glimlachend tegen haar.



105

 ‘Sorry?’
 ‘Macey lacht weer,’ verklaarde hij, en toen zag hij Elaines 
dikke ogen. ‘Elaine, gaat het wel?’
 ‘Ja hoor.’ Ze schudde even haar hoofd. ‘Ik ben alleen 
bang voor mijn beoordeling.’
 Steele fronste zijn wenkbrauwen. ‘Elaine, je doet het juist 
heel goed. Ik ben geen verpleegkundige, maar ik weet dat je 
heel goed voor je patiënten zorgt.’
 ‘Ook al gebruik ik soms de verkeerde woorden?’ vroeg 
ze, omdat Abigail haar had aangesproken over het ‘poesje’.
 ‘Ook al gebruik je soms de verkeerde woorden,’ zei hij 
glimlachend. Tevreden zag hij dat zij ook glimlachte. ‘Is er 
iets anders wat je dwarszit?’
 ‘Nee.’ Ze schudde haar hoofd, stond op en liep weg.
 Steele keek in de richting van de kamer waar Macey nog 
in gesprek was met haar nichtjes en besefte dat hij ook zelf 
het een en ander onder ogen moest zien.
 Toen hij op de SH kwam, zag hij dat Candy zwarte vegen 
onder haar ogen had. Ze weigerde nog steeds zijn blik te be-
antwoorden. 
 ‘Ontwijk je me?’ vroeg hij haar recht op de man af.
 Ze bleef staan en wilde overduidelijk tegen hem liegen, 
zeggen dat ze hem natuurlijk niet ontweek, of iets derge-
lijks, maar ze zag kennelijk aan de blik in zijn ogen dat hij de 
waarheid wilde weten. ‘Ja,’ zei ze.
 ‘Mag ik vragen waarom?’
 Het had geen zin hem over haar zwangerschap te vertel-
len, dus ze verzon een uitvlucht die gedeeltelijk waar was. 
‘Ik ben van slag door Gerry, en ik heb knallende ruzie met 
mijn ouders gehad. Ze hebben ontdekt dat ik ’s avonds 
nooit thuis ben.’
 ‘O ja?’ Hij hield haar blik vast. Hij wist dat ze niet de hele 



106

waarheid vertelde. Hij wist ook hoe hard ze had gestreden 
voor haar onafhankelijkheid en dat ze niet aan haar ouders 
zou toegeven. 
 ‘Ik denk dat wij het verder maar moeten vergeten,’ zei 
Candy. ‘Ik wil mijn ouders niet van streek maken.’
 ‘Ik geloof je niet,’ zei hij. ‘Ik begrijp best dat je wat ruimte 
nodig hebt na wat er met Gerry is gebeurd, maar volgens 
mij is er meer aan de hand.’ Toen ze niet reageerde, drong hij 
aan: ‘Weet je wat ik zo fijn vond van ons samen? Dat we al-
tijd zo eerlijk waren. Het is oké als je er een punt achter wilt 
zetten, maar vertel me dan in ieder geval waarom.’
 ‘Kunnen we elkaar ergens onder vier ogen spreken?’ 
vroeg ze.
 ‘Natuurlijk,’ zei hij op afgemeten toon. ‘Mijn spreekka-
mer?’
 Zwijgend liepen ze door het ziekenhuis en over de afde-
ling Geriatrie in de richting van zijn kamer. Allebei hadden 
ze het gevoel dat ze op weg waren naar het schavot. 
 Vanuit haar kamer zag Macey hun strakke gezichten 
toen ze voorbijliepen.
 Candy stapte de spreekkamer binnen, maar ging niet zit-
ten. Ze vermoedde dat ze er niet lang zou zijn. 
 ‘Wil je me vertellen wat er aan de hand is?’ Hij opende 
het gesprek.
 ‘Niet echt,’ zei ze.
 ‘Oké, maar ga je het me toch vertellen?’
 ‘Ik ben zwanger,’ zei Candy.
 Het was een heel vreemde gewaarwording voor Steele. 
Tien jaar geleden had hij zich afgevraagd hoe hij zou reage-
ren als de vrouw op wie hij dol hem zulk nieuws vertelde. 
Nu, tien jaar later, vertelde de vrouw op wie hij dolverliefd 
was, hem inderdaad zulk nieuws.
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 ‘Het is een tweeling,’ voegde ze eraan toe.
 Haar woorden kwam aan als een mokerslag. Hij kon 
slechts één ding denken, één spijtige, verdrietige gedachte: 
ze zijn niet van mij.
 ‘Ze zijn niet van jou,’ voegde Candy eraan toe, als een 
echo van zijn gedachten. 
 Bruusk snauwde hij. ‘Dat had ik zelf al bedacht, dank je.’ 
Ja, hij had echt het gevoel of hij een klap had gekregen, want 
zijn reactie en zijn woorden pasten niet bij hem, pasten niet 
bij hoe hij zichzelf zag. Geschokt door haar nieuws bleef hij 
praten. ‘Wat wil je dat ik hierop zeg, Candy?’ vroeg hij. 
 ‘Ik weet het niet,’ gaf ze toe.
 Hij wist werkelijk niet hoe hij moest reageren. Wat 
moest hij zeggen? Prima, lieverd, ik voed die kinderen van 
hem wel op? Of moest hij misschien glimlachend zeggen 
dat het goed uitkwam, omdat hij immers lege doppen af-
schoot? Of verwachtte ze van hem dat hij het niet belang-
rijk vond? 
 Maar het was waanzinnig belangrijk.
 Op een of andere manier wist hij dat hij haar in zijn ar-
men moest trekken en zeggen dat het allemaal goed zou 
komen, dat ze dit aankon. Er zat echter geen beweging in 
zijn armen, en zijn kaken waren verkrampt, zodat hij geen 
woord over zijn lippen kreeg.
 ‘Ik ga weer,’ zei ze.
 ‘Wacht.’
 ‘Waarom?’ informeerde ze. ‘Steele, we waren het eens 
over drie weken. We hebben het twee weken volgehouden. 
Ik had gehoopt dat ik deze week kon uitzingen zonder het 
jou te vertellen.’
 ‘Maar je hebt het nu wél verteld.’
 ‘Omdat je gelijk had. We zijn altijd eerlijk geweest tegen 
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elkaar. Ja, ik heb je ontlopen. Ik wilde niet kapotmaken wat 
we hadden.’
 ‘Heb je het al aan je ouders verteld?’
 Candy schudde haar hoofd.
 ‘Heb je het überhaupt aan iemand verteld?’
 ‘Nu wel,’ zei ze, en ze keek dwars door zijn ogen in zijn 
hart. ‘Het moeilijkste deel heb ik nu gehad.’
 Om het aan Steele te vertellen, was inderdaad het moei-
lijkste. Haar ouders, Gerry’s ouders, hun zou ze het ver-
tellen op het moment dat het haar uitkwam. Dit, nu, deed 
echter het meeste pijn.
 ‘Ik ga weer,’ zei ze opnieuw. ‘Het zou heel fijn zijn als je 
mijn koffer wilt afgeven. Zet hem maar gewoon bij de deur.’ 
Met die woorden verliet ze zijn spreekkamer.
 Steele kwam min of meer tot zijn positieven, opende de 
deur van zijn spreekkamer en stapte de gang op. Hij zag 
Candy snel weglopen en sloot zijn ogen van spijt omdat hij 
niet achter haar aan ging. Toen draaide hij zich om en zag 
dat Macey hem vanuit haar kamer gadesloeg.
 Nee, hij glimlachte niet. In plaats daarvan liep hij naar de 
verpleegkundigenpost. ‘Ik ga naar huis,’ zei hij tegen Glo-
ria. ‘Als er iets is, kun je Donald oppiepen.’
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Hoofdstuk 11

Voor hen allebei was het een lange, eenzame nacht.
 Candy werd wakker in haar flatje en had nog nooit zo sterk 
het verlangen gevoeld om zich ziek te melden. Ze had dienst op 
de Geriatrie, voor de laatste keer. Vreselijk graag wilde ze Stee-
le ontlopen, maar op een of andere manier wilde ze hem ook 
zien. Ze wilde Macey ook zien en afscheid van haar nemen. Na 
nog twee diensten op de SH vloog ze naar Hawaï. 
 In haar eentje.
 Of eigenlijk ook niet in haar eentje. Ze streek over haar 
buik en voelde de bovenrand van haar baarmoeder. Wat ze 
ervan vond om zwanger te zijn, wist ze helemaal niet. Ze 
had geen idee hoe ze het moest vertellen aan haar ouders, 
haar vriendinnen, of aan wie dan ook, maar dat was nu al-
lemaal niet belangrijk.
 Ze hield van Steele. Het was geen verliefdheid zoals ze 
die voor andere mannen had gevoeld. Het ging veel dieper, 
alsof iets zich daadwerkelijk binnen in haar had gevestigd. 
Alleen zat daar ook nog een tweeling.

Een tweeling?
 Terwijl hij die ochtend zijn shirt dichtknoopte, dacht 
Steele ook aan hen. Bovendien dacht hij aan wat Candy had 
gezegd – het moeilijkste was voor haar geweest om het aan 
hem te vertellen. Hij wist dat haar ouders onmogelijk wa-
ren en dat het ook buitengewoon moeilijk zou zijn om het 
aan Gerry’s ouders te vertellen. Het deed pijn dat ze het niet-
temin het moeilijkst had gevonden om het aan hem te ver-
tellen.
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 Zijn stropdas knopend, merkte hij dat hij dichter tegen 
een huilbui aan zat dan toen zijn huwelijk was stukgelopen. 
Dichter bij een huilbui dan bij de begrafenis van zijn groot-
moeder.
 Opeens zat hij niet meer dicht tegen een huilbui aan. Op-
eens zat hij op de rand van het bad in zijn gemeubileerde 
appartement te janken van het huilen. Omdat het uit was 
tussen hen. Omdat haar kindjes niet van hem waren. Hij 
had nooit gehuild. Ook toen hem verteld was dat hij geen 
kinderen kon krijgen, was hij niet ingestort. Hij had het te 
druk gehad met het wegvegen van Annies tranen. Nu, tien 
jaar later, liet hij gaan wat hij al zo lang binnen had gehou-
den. Hij zat in zijn eentje te huilen. Hij was aardig voor zich-
zelf, zoals hij ook voor Macey was geweest.
 Een borrel om zeven uur ’s morgens was wat vroeg, maar 
hij maakte een beker sterke thee, waar hij extra suiker in 
deed. Vervolgens ging hij zitten en bedacht wat hij het beste 
kon doen.
 Hij kon Candy ontlopen, wist hij. Vandaag kon hij zich 
ziekmelden. Morgen had hij vrij, en daarna had zij vrij-
dag nog één dienst op de SH. Als ze daar een geriater nodig 
hadden, kon hij Donald sturen. Zo hoefde hij Candy nooit 
meer te zien. 
 Dat kon hij echter niet.

‘Morgen,’ zei hij toen hij het keukentje van de Geriatrie bin-
nenkwam. Daar stond Candy, die een beker thee voor zich-
zelf maakte.
 ‘Morgen,’ zei ze, hoewel ze snel langs hem heen dook en 
vertrok naar de overdracht.
 Steele liep naar zijn spreekkamer en checkte zijn e-mail.
 O hemel. Daar was Gerry, een lachend gezicht omkranst 
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door bloemen. Iedereen in het ziekenhuis werd uitgenodigd 
voor de herdenkingsbijeenkomst de komende week, waar-
bij de reanimatiekamers de naam Gerry’s Wings zouden 
krijgen. Gerry’s Vleugels.

Candy probeerde aan die vreselijke naam te wennen. 
 Lydia, die een tijd geleden op het punt had gestaan maat-
regelen tegen Gerry te nemen, sprak nu over hem alsof hij 
een engel was geweest, een engel met vleugels, die nu ver-
eeuwigd zouden worden in de reanimatie-afdeling.
 Voortaan zou Candy elke dag, dag in, dag uit, met zijn 
naam geconfronteerd worden…
 Terwijl ze Macey hielp met douchen, vroeg ze zich af 
of ze wel in dit ziekenhuis kon blijven werken. Gisteren 
had Kelly haar in de kleedkamer vreemd aangekeken, en 
in de verpleegkundigenpost was een groepje dat met el-
kaar stond te praten, plotseling stilgevallen toen zij eraan 
kwam.
 Niemand had de moed het haar rechtstreeks te vragen. 
Candy was mollig, en ze probeerden blijkbaar uit te vinden 
of ze te veel had gesnoept of dat ze werkelijk zwanger was. 
Stel je voor dat ze wisten dat Gerry de vader was…
 ‘Wat ben jij stil vanochtend,’ merkte Macey op toen Can-
dy de kraan dichtdraaide. ‘Sorry, Macey, ik was mijlenver 
weg met mijn gedachten.’ Ze hielp haar patiënte met afdro-
gen en aankleden.

‘Je was zeker aan het dromen over Hawaï,’ zei Macey. ‘Kijk 
je uit naar je vakantie?’
 ‘Jazeker,’ antwoordde Candy. ‘Vrijdagavond stap ik op 
het vliegtuig.’
 ‘Dus dat is overmorgen,’ merkte Macey glimlachend op. 
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‘Volgens mij weet ik vandaag voor het eerst in jaren wat 
voor dag het is.’
 ‘Het gaat stukken beter met je,’ constateerde Candy ter-
wijl Macey vrijwel zonder hulp haar schoenen aantrok. 
Wanneer ze terug waren op Maceys kamer, zou Candy het 
verband om haar been weghalen, zodat Steele naar de ont-
stoken plek kon kijken, die ook goed herstelde. Na de lunch 
zou Macey een paar uur slapen, maar verder zat ze in de 
fauteuil bij haar bed of ze liep naar de zitruimte. Het was 
mooi om te zien hoe goed ze opknapte.
 ‘Steele zegt dat ik volgende week misschien naar huis 
mag.’
 ‘Wat vind je daarvan?’ vroeg Candy, met Macey terug 
wandelend naar de fauteuil naast haar bed.
 ‘Daar verheug ik me echt op,’ zei Macey. ‘Ik laat de keuken 
en de badkamer aanpassen. Dat regelt Linda, mijn nichtje, 
voor me. Daarmee wordt alles een stuk gemakkelijker.’
 ‘Je nichtjes lijken me erg aardig.’
 ‘Ja, ze zijn fantastisch.’ Macey ging in de fauteuil naast 
haar bed zitten en legde haar benen op een voetenbankje. 
Ze keek toe terwijl Candy het bed opmaakte. ‘Je hebt je va-
kantie verdiend,’ merkte ze op. ‘Ik wou dat ik dan nog hier 
was, zodat ik je ansichtkaart kon zien.’
 ‘Jij krijgt thuis een kaart van me, Macey,’ reageerde Can-
dy glimlachend. ‘Als je dat goed vindt?’
 ‘O ja, graag! Ik zou er heel blij mee zijn. Ga je in je een-
tje?’
 Candy knikte.
 ‘Hawaï is mooi om met de goede man naartoe te gaan…’
 ‘Zeker.’ Candy was het met haar eens en voelde de pijn 
in haar hart toen ze bedacht dat ze bijna een deel van haar 
vakantie zou hebben gedeeld met Steele.
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 ‘Maar je hebt geen vriend, als ik me goed herinner,’ zei 
Macey.
 ‘Nee.’
 ‘En je bent zwanger?’ vervolgde Macey zacht.
 Candy’s ogen vulden zich met tranen toen ze knikte. ‘Ik 
krijg een tweeling.’
 ‘Gefeliciteerd, lieverd.’
 Macey was de eerste die haar feliciteerde, en ze zei het zo 
warm en hartelijk dat Candy begon te huilen.
 ‘Trek het gordijn dicht,’ zei Macey.
 ‘Nee, nee…’ Candy snotterde. ‘Ik ga wel naar de koffie-
kamer.’
 ‘Je trekt het gordijn dicht en blijft een poosje hier zitten.’
 Maceys opdracht was duidelijk, en Candy deed wat haar 
werd opgedragen.
 ‘Heb je het al verteld aan…’ Macey aarzelde. Ze wilde 
vragen of Candy het al aan Steele had verteld. Misschien 
hadden ze daar ruzie over gehad. Maceys scherpe geest was 
aan het terugkomen. Ze dacht terug aan de dag waarop ze 
was opgenomen en tegen Steele had gesnauwd dat hij maar 
een vervanger was. Dat was pas zijn tweede dag geweest, 
herinnerde ze zich. Ze wist ook zeker dat er een romance 
was geweest tussen Candy en Steele. Die had ze voor haar 
eigen ogen zien opbloeien.
 ‘Heb je het al verteld aan de vader?’ vroeg ze nu. Ze 
zag dat Candy iets wegslikte en pakte de handen van de 
jonge vrouw om haar zo aan te moedigen zich uit te spre-
ken. 
 ‘Een paar maanden geleden heb ik iets doms gedaan, 
wees alsjeblieft niet ontzet om wat ik nu ga zeggen… De va-
der van mijn kindjes is een week geleden gestorven, maar ik 
ben geen treurende weduwe…’
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 ‘Gerry?’ vroeg Macey. Ze zag dat Candy grote ogen van 
verbazing opzetten. ‘Ik hoor alle roddels.’
 ‘Ja, hij is de vader,’ reageerde Candy met een flauwe 
glimlach.
 ‘Wat verdrietig.’
 ‘Dat is het inderdaad,’ zei Candy. ‘Ik weet niet wat hij 
ervan gevonden zou hebben,’ vervolgde ze. ‘We waren vast 
niet opnieuw samen verdergegaan, maar ik weet zeker dat 
we wel een oplossing hadden bedacht.’
 ‘En hoe zit het met Steele?’ informeerde Macey. Nu zag 
ze de tranen over Candy’s wangen stromen, ook al bevestig-
de of ontkende de jonge vrouw niet dat er iets gaande was.
 ‘Je hebt je vakantie om naar uit te kijken,’ zei ze. Candy 
knikte. ‘Het is maar goed dat je die al had geboekt voordat 
je iets wist.’
 ‘Ja, nou en of,’ zei Candy, want deze vakantie zou de laat-
ste keer zijn dat ze in haar eentje in het buitenland op avon-
tuur zou gaan. ‘De volgende keer lig ik niet rustig op het 
strand te zonnen. Dan heb ik emmertjes en schepjes mee…’ 
Ze schudde haar hoofd. ‘Ik zie niet hoe ik dat ga redden,’ 
gaf ze toe.
 ‘Weet je, ik herinner me hoe het was om in mijn eentje 
zwanger te zijn,’ zei Macey. ‘Ik neem aan dat het ook nu 
nog, vijftig jaar later, heel beangstigend is, ook al hebben 
jonge vrouwen tegenwoordig veel meer keuzes. Ik weet nog 
goed hoe bang ik in het begin was, maar tegen het einde van 
mijn zwangerschap was ik helemaal over die angst heen. Ik 
verlangde heel erg naar mijn kind, en ik weet dat jij hetzelf-
de zult voelen voor jouw tweeling.’
 Candy knikte. Ze wist dat Macey gelijk had. ‘Ik vind het 
heel erg wat er met jou gebeurd is, Macey,’ zei ze.
 ‘Ik weet dat je het erg vindt, maar dat hoeft niet. Mijn 
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nichtjes nemen nu contact met mijn zoon op. Al mag ik hem 
maar één keer zien, dan ben ik al zo gelukkig…’ Haar stem 
stierf weg.
 Candy volgde haar blik en zag dat Steele zijn hoofd tussen 
de gordijnen door had gestoken. ‘Sorry,’ zei ze, opstaand van 
het bed. Ze had Maceys verband moeten verwijderen, en bo-
vendien schaamde ze zich omdat hij had gezien dat ze huilde.
 ‘Geeft niet, ik kom straks wel terug.’ zei Steele, waarna 
hij verdween.
 Hij was blij dat Candy met Macey zat te praten en bij 
haar uithuilde. Toen ze even later tevoorschijn kwam en 
hem liet weten dat Maceys verband verwijderd was, deed 
hij niet alsof hij niets had gemerkt maar ging hij er juist op 
in.
 ‘Voel je je beter nu je met Macey hebt gepraat?’
 ‘Ja,’ zei ze. ‘Ik zal haar missen.’ En ik mis jou ook, dacht 
ze, maar als ze dat hardop zei, zou ze weer gaan huilen.
 ‘Kunnen we na het werk ergens naartoe gaan, alleen om 
te praten?’ vroeg hij.
 Ze wilde hier geen afscheid van hem nemen, niet op deze 
manier, dus ze knikte.

Na het werk gingen ze weer naar het café waar hij haar de 
eerste keer mee naartoe had genomen. Alleen voelden ze 
zich nu totaal anders – de onschuld en het plezier waren 
verdwenen.
 ‘Wat wil je eten?’ vroeg hij.
 ‘Ik heb genoeg aan een kop thee,’ zei ze. ‘Ik heb vanavond 
een afspraak met mijn ouders.’
 ‘Heb je het hun al verteld?’
 Candy schudde haar hoofd. ‘Ik vertel hun pas over de 
tweeling wanneer ik terug ben.’
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 ‘Ze zullen het snel genoeg weten.’ Hij probeerde niet 
naar de bolling van haar buik te kijken, maar het was moei-
lijk om te doen alsof hij niets zag. ‘Ik ben niet echt een goede 
dokter, vind je?’
 Om een of andere reden moest ze glimlachen. ‘Ik denk 
dat die buik al tevoorschijn plopte toen ik het nog geen tien 
tellen wist,’ zei Candy. ‘Ik draag vanavond wel een ruimval-
lend bloesje. Ze praten trouwens toch al niet met me omdat 
ik een ander slot op de deur heb en naar Hawaï ga, dus ik 
denk dat het een kort bezoek wordt.’
 ‘Maar toch ga je naar hen toe.’
 ‘Ik hou van mijn ouders. Ik ben het heel vaak met hen on-
eens, maar toch houd ik van hen. En ik weet nu al dat hun 
hart zal breken wanneer ik het vertel.’
 ‘Dat gaat wel weer over,’ zei Steele. Hij haalde diep 
adem. Met zijn patiënten kon hij dit soort gesprekken zon-
der moeite voeren, maar wanneer het hem heel persoonlijk 
raakte, zoals op dit moment, dan was het heel anders. Hij 
dwong zichzelf de volgende stap te zetten.
 ‘Wil je dat ik het je ouders vertel?’
 Candy fronste haar wenkbrauwen. ‘Waarom zou je dat 
doen?’
 ‘Omdat ik eraan gewend ben slecht nieuws te bespreken 
met moeilijke, eigenwijze, onveranderbare mensen. Dat 
doe ik elke dag,’ zei hij. ‘Ik beloof je dat ik niet zal vertellen 
dat wij er wel pap van lustten. Ik zeg gewoon dat ik een col-
lega ben, een dokter…’ vervolgde hij, zodat ze weer moest 
glimlachen.
 Nu begreep Candy waarom hij een kostuum met strop-
das naar zijn werk droeg. Oudere mensen stelden zoiets op 
prijs. Bovendien had hij gelijk – haar ouders zouden heel 
anders op Steele reageren dan op haar. Tegenover il dottore 



117

zouden ze – misschien niet meteen, maar dan toch redelijk 
snel – kalmeren.
 ‘Steele, dit moet ik zelf doen. Het is heel aardig dat je het 
aanbiedt, en ik geef toe dat ik in de verleiding kom om op je 
aanbod in te gaan, maar nee… Toch bedankt.’
 ‘Is er iets anders wat ik voor je kan doen?’
 ‘Steele, het is jouw probleem niet.’ Ze keek hem recht 
aan. ‘Weet je, dit helpt al, en dat ik met Macey heb gepraat, 
helpt ook. Daardoor krijg ik meer het gevoel dat dit de rea-
liteit is.’
 ‘Dan moet je blijven praten,’ zei hij.
 ‘Dat kan eigenlijk niet,’ zei ze. ‘Ik bedoel, ik ben ook van 
streek vanwege Gerry en ik probeer te bedenken hoe ik het 
zijn ouders kan vertellen. Maar ik vind het niet eerlijk te-
genover jou dat ik van streek ben om Gerry. Ik weet wel dat 
ik jaloers was toen jij het over je vrouw had. Ik kreeg het 
zuur van Annie.’
 Hij vond het heerlijk dat ze zo open was en glimlachte 
omdat ze toegaf dat ze jaloers was geweest. ‘Candy, daar 
mag je best met me over praten,’ zei hij. Omdat hij tien jaar 
ouder was, waren er dingen die hij wist. ‘Twee dagen voor-
dat ik dertig werd, hoorde ik dat de vrouw met wie ik kort 
na mijn scheiding een halfjaar iets had gehad, plotseling 
was overleden. Ze was echt niet mijn grote liefde. Ze was 
eerder een van mijn vele liefjes…’ Hij zag haar flauwe glim-
lach. ‘Maar haar dood kwam hard aan. Ik was er kapot van. 
Ik voelde me precies zoals jij je nu waarschijnlijk voelt.’
 ‘Dus je wordt niet jaloers wanneer ik over hem praat?’ 
Candy wilde het zeker weten.
 ‘Ik weet niet wat voor gevoel ik erbij krijg,’ erkende hij, 
geroerd door het feit dat ze ondanks alles waarmee ze te ma-
ken had, op deze manier bezorgd om hem was. ‘Maar dat 
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moet ik zelf oplossen. Jij hebt al genoeg op je bordje.’
 ‘Dat kun je wel zeggen, ja!’
 ‘Weet je, er zit één positief puntje aan,’ zei Steele. ‘Er was 
iets met je wat op mijn zenuwen begon te werken, iets wat 
zelfs het einde van onze… affaire had kunnen betekenen,’ 
vervolgde hij. ‘Overtuigde vrijgezellen zijn heel kieskeurig 
en zelfzuchtig, moet je weten…’
 ‘Wat was het dan?’ vroeg Candy glimlachend.
 ‘Dat je zomaar overal in slaap kon vallen. Lieve help, ik 
wist dat je moe was, we waren allebei moe, maar ik begon 
me echt af te vragen of jij misschien aan narcolepsie leed.’
 Ze schoot in de lach, maar halverwege moest ze vechten 
om een snik tegen te houden. Door zijn woorden realiseerde 
ze zich weer hoe vreselijk goed ze het samen hadden gehad.
 ‘Candy…’ Hij pakte haar hand, maar ze trok hem weg.
 ‘Steele, alsjeblieft, niet doen,’ zei ze. Ze waren altijd eer-
lijk geweest, en nu was ze eerlijker dan ooit. ‘Alsjeblieft, 
maak me niet nog verder in de war. Ik mis je verschrikkelijk. 
Ik denk dat we allebei weten dat het meer aan het worden 
was dan een oppervlakkige affaire. Ik denk dat we allebei 
weten dat onze gevoelens steeds dieper werden.’ Het was 
niet de volledige waarheid, maar dit was niet het moment 
om toe geven dat ze van hem hield. Waarom dat zo was, ver-
klaarde ze met haar volgende woorden. ‘Jij houdt van het 
leven in je eentje.’
 ‘Dat is zo,’ zei hij. ‘Maar ik vond het ook heel fijn met jou 
samen.’
 ‘Je hebt je leven erop afgestemd dat je geen kinderen 
krijgt.’
 ‘Inderdaad,’ bevestigde hij.
 ‘Over een paar weken begin je in je droombaan.’
 ‘Ja.’
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 ‘En ik ben in verwachting van de kinderen van een an-
dere man.’
 Opeens drong het tot hem door dat hij Candy alleen 
zwanger kende. Dat er eigenlijk niets tussen hen veranderd 
was, behalve dat ze het nu allebei wisten. Dat zei hij haar 
dan ook.
 ‘Candy, vanaf het moment waarop we elkaar leerden 
kennen, ben je al in verwachting van een andere man. Ik 
vind dat we –’
 Ze onderbrak hem. ‘Steele, ik moet een aantal dingen op 
een rijtje zetten. Van huis uit heb ik geleerd om overal met 
anderen over te praten, elke beslissing te bespreken. Dat wil 
ik nu niet. Ik wil kunnen nadenken. Ik wil voor mezelf we-
ten dat ik dit in mijn eentje kan. Ik móét voor mezelf weten 
dat ik dit in mijn eentje kan…’
 ‘Ik snap het.’
 ‘En doe alsjeblieft niet alsof deze situatie voor jou niet 
moeilijk is.’
 Hij herinnerde zich dat hij die morgen op de rand van het 
bad had zitten huilen zoals hij nog nooit had gehuild. Maar 
daardoor voelde hij zich nu wel beter, en hij kon ook weer 
helder denken. Hij keek Candy aan en wist dat ze gelijk had. 
Ze had nu geen behoefte aan wat hij dacht. Ze had haar va-
kantie nodig, ze had behoefte aan ruimte, ze moest wennen 
aan het idee dat ze moeder ging worden.
 ‘Ik moet gaan,’ zei ze. De tranen brandden in haar ogen – 
één aanraking van zijn hand, en ze wilde meer, ze wilde zijn 
armen om haar heen, ze wilde de troost van zijn aanwezig-
heid. Toen ze samen naar buiten liepen, had ze het gevoel 
dat ze uit een draaimolen stapte. Zo voelde ze zich al sinds 
het bericht van Gerry’s dood, sinds ze bij Anton in diens 
spreekkamer had gezeten, sinds…
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 De wereld leek te snel om zijn as te draaien, en ze haalde 
diep adem om haar balans te hervinden. Diep ademhalen 
leek echter steeds minder effect te hebben, tegenwoordig. 
Steele zag blijkbaar dat ze met moeite overeind bleef.
 Hij sloeg zijn armen om haar heen, zoals hij dat de vorige 
dag al had willen doen, had ze aangevoeld. Toen had hij 
blijkbaar niet geweten hoe dat moest. Dat hij haar nu be-
schermde, dat ze hem tegen zich aan voelde, dat hij zo sterk 
was en tegelijk zo teder, het bracht haar allemaal de eerste 
glimp van de rust waarnaar ze zo smachtte. Het was een 
belofte van windstilte op de woeste zeeën die ze nu in haar 
eentje aan het bevaren was.
 ‘Het komt goed,’ zei hij. Zijn stem klonk als het geluid 
van een basgitaar bespeeld in een houten ruimte, vol en 
diep, in een ritme dat ze herkende en begreep. Ze klampte 
zich vast aan zijn vertrouwde, heerlijke lichaam en wens-
te dat het zo kon blijven. ‘Ik weet dat het moeilijk wordt 
om het aan je ouders te vertellen, maar zeg tegen hen dat je 
het over hun kleinkinderen hebt en dat die er over een paar 
maanden al zullen zijn…’
 ‘Op dit moment maak ik me over mijn ouders niet druk,’ 
zei ze. Op dit moment vroeg ze zich af of ze ooit over haar 
gebroken hart heen zou komen, maar zo eerlijk durfde ze 
niet te zijn. Daarom vertelde ze hem voor het eerst een leu-
gen. ‘Op dit moment maak ik me druk over zwangerschaps-
strepen en mijn borsten die almaar groter worden en dat 
ik dikker word…’ En dat ik jou verlies, dacht ze. ‘Ik moet 
gaan.’
 Nog steeds hield hij haar in zijn armen. ‘Ik breng je thuis 
met de auto.’
 Nog steeds klampte zij zich aan hem vast. ‘Dat wil ik 
niet.’
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 ‘Dan kan ik meteen je koffer afgeven.’
 Ze vond het vreselijk dat haar koffer in zijn auto lag.
 Ook Steele vond het vreselijk dat haar koffer in zijn auto 
lag. Hij wilde dat de koffer uitgepakt in zijn appartement 
stond. Hij wilde Candy in zijn bed, maar tegelijk wist hij 
maar al te goed dat hij haar niet moest overhaasten, haar 
niet nog verder in verwarring moest brengen dan ze al was.
 Misschien was er toch iets wat hij kon doen.
 ‘Wil je een dag vrij reizen?’ vroeg hij zacht met zijn mond 
bij haar oor.
 ‘Een dag vrij reizen?’
 ‘Morgen ga ik naar Kent – om de nieuwe afdeling te be-
kijken en een paar huizen die te koop staan.’
 ‘Ga je een huis kopen?’
 ‘Ik koop altijd een huis of een appartement als ik ergens 
wat langer werk. In mijn vrije tijd knap ik de woning op, die 
ik daarna verkoop of verhuur.’
 ‘Morgen werk ik op de SH.’
 ‘Ja, maar als iemand het verdient om zich ziek te melden, 
ben jij dat wel. Wat dacht je van een mooie rit, een luie dag?’
 ‘Zonder gesprekken over zwanger zijn.’
 ‘Je hoeft niet te doen alsof je niet zwanger bent, Candy.’
 ‘Ik wil er een dag lang niets mee te maken hebben,’ gaf ze 
toe. ‘Ik wil er gewoon een hele dag niet aan hoeven denken.’
 ‘Dan krijg je die dag,’ zei hij, waarna hij met haar naar 
het station van de ondergrondse liep. ‘Om acht uur kom ik 
je halen.’
 Candy pakte de ondergrondse, ging zitten en keek om 
zich heen naar haar medepassagiers. Ze zag een oudere 
vrouw naar haar buik kijken en vervolgens naar haar han-
den. De vrouw keek even op en zag dat Candy haar blik had 
gezien, waarna ze Candy heel vriendelijk toelachte.
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 Ja, de tijden waren veranderd. Ze voelde zich nu niet 
meer zo alleen. Het was tijd om te doen wat gedaan moest 
worden. 
 Ze ging niet naar huis, maar naar haar ouders, die nog 
steeds mokten over haar reis naar Hawaï.
 ‘Herinneren jullie je Gerry nog, met wie ik werk?’ vroeg 
Candy. ‘Die me heeft geholpen met verhuizen?’
 ‘Wat is er met hem?’ vroeg haar vader, zijn voorhoofd 
fronsend. ‘Gaat hij soms met je mee naar Hawaï?’
 ‘Nee,’ zei Candy. ‘Hij is vorige week overleden.’
 Er klonken allerlei geluiden hoe vreselijk dat wel niet 
was. Candy haalde diep adem. Ze wist dat er geen gemak-
kelijke manier was om te zeggen wat gewoon gezegd moest 
worden.
 ‘Het blijkt dat ik in verwachting ben van een tweeling,’ 
zei ze. ‘Ze zijn van hem.’
 Haar ouders barstten uit in gesnik en geweeklaag. Haar 
moeder liet zich zelfs op de grond vallen. Alsof dat iets aan 
de situatie kon veranderen!
 Nooit had ze Steele beter begrepen dan op dit moment. 
Ze begreep volkomen hoe zijn liefde voor Annie ten onder 
was gegaan doordat ze nu het gedrag van haar ouders zag.
 Dit ging om haar, dit was het moeilijkste waarvoor ze 
ooit in haar leven was komen te staan, en toch maakten 
haar ouders zichzelf tot het middelpunt. Ze had verwacht 
dat ze van streek zouden zijn, maar – zoals Steele zei – dat 
was hun probleem. Ze wenste dat ze haar op zijn minst een 
flintertje troost boden terwijl zij met haar probleem pro-
beerde om te gaan.
 Haar vader hoorde ze verklaren dat hij de man wilde ver-
moorden die de eer van zijn dochter had geschonden.
 Toen stond ze op. ‘Lui è già morto,’ zei ze, haar vader 
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erop wijzend dat Gerry overleden was. Vervolgens her-
innerde ze zich wat Steele had gezegd. ‘Het zijn wel jullie 
kleinkinderen waar we het over hebben.’ Ze klonk onge-
looflijk duidelijk en sterk. ‘En het zijn mijn kinderen. Ik 
weiger naar jullie te luisteren als jullie hen een vergissing 
noemen of over schande te praten. Over een halfjaar wor-
den ze geboren, en jullie weten net zo goed als ik dat jullie 
dol op hen zullen zijn. Dus waarom doen jullie dit? Ik ga 
naar huis, naar mijn eigen leven, en ik wil pas weer van jul-
lie horen als jullie gekalmeerd zijn.’ Ze liep naar de deur. ‘En 
als jullie bij mij langs willen komen, dan bel je eerst op.’
 Met die woorden vertrok ze. Misschien had ze naar huis 
moeten gaan, maar in plaats daarvan deed ze wat Steele 
haar een keer had aangeraden: ze kocht één kaartje voor de 
bioscoop. Voor de film die ze die avond niet hadden gezien. 
 Het was van begin tot eind een tranentrekker, en zittend 
in haar bioscoopstoel liet ze de tranen over haar gezicht 
stromen zonder ook maar een poging te doen ze te verber-
gen.
 Het was heerlijk, even deze korte pauze, waarin ze huilde 
om het paar op het witte doek en even niet hoefde te den-
ken aan haar eigen problemen. Of aan Steele. Aan wat echt 
nooit werkelijkheid kon worden.
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Hoofdstuk 12

Ze kreeg haar spijkerbroek nog net dicht. 
 Zenuwachtig en een beetje opgewonden, zoals de eerste 
keer dat hij bij haar langs gekomen was, deed ze de volgen-
de ochtend de deur open met een glimlach. ‘Ik ben er hele-
maal klaar voor,’ zei ze. ‘Of wil jij eerst nog iets drinken?’
 ‘Nee, dank je,’ zei Steele. ‘Het is beter dat we meteen 
gaan. Ik heb een vol programma voor vandaag.’ Hij kon 
niet doen alsof hij niets had gezien. ‘Je hebt gehuild.’
 ‘Ik heb gisteravond nogal een stevige ruzie met mijn ou-
ders gehad.’
 ‘Heb je het hun verteld?’
 ‘Ja,’ zei ze met een zucht. ‘En ik heb nog een paar dingen 
tegen hen gezegd. Trouwens, daar gaan we het vandaag he-
lemaal niet over hebben. Ik wil echt een dag vrij van het hele 
gedoe.’
 ‘Ik begrijp het,’ zei hij met een glimlach. ‘Mag ik nog wel 
zeggen dat ik echt trots op je ben dat je het verteld hebt?’
 ‘Dank je.’
 ‘Je geniet straks veel meer van je vakantie nu dat niet 
meer op je drukt.’
 ‘Zeker weten.’
 Ze liepen naar zijn auto, en al gauw zaten ze op de snel-
weg. ‘Om te beginnen,’ verklaarde Steele, ‘ga ik de nieuwe 
vleugel van het ziekenhuis bezichtigen. Dat vind je mis-
schien dodelijk saai, dus je kunt ook een wandeling gaan 
maken of gaan winkelen, als je wilt.’
 ‘Nee, ik wil die nieuwe vleugel graag zien,’ zei Candy, ‘be-
halve als je het vervelend vindt om uit te leggen wie ik ben.’
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 ‘Ik heb nooit de behoefte om mezelf te rechtvaardigen,’ 
zei hij, waarna hij enigszins op zijn woorden terugkwam. 
‘Al heb ik wel de eetafspraak met mijn ouders voor van-
avond afgezegd. Jouw aanwezigheid zou namelijk heel wat 
uitleg vragen.’
 ‘O, dat spijt me,’ zei ze. ‘Ik wilde niet dat je voor mij je 
plannen aanpast.’
 ‘Ik vind het prima om van plan te veranderen. Over een 
paar weken woon ik dichter bij hen in de buurt.’ Hij draaide 
zich naar haar toe en glimlachte. ‘Maar niet zo dichtbij als 
jij bij jouw ouders. Ik ga straks wel vaker bij hen langs dan 
nu het geval is.’
 ‘Wat voor mensen zijn het nu?’
 ‘Ze zijn milder,’ antwoordde Steele. ‘Nu ze ouder zijn, 
zijn ze veel aardiger. Maar als ze vragen gaan stellen over 
mijn leven, mijn liefdesleven en zo, dan heb ik toch vaak 
de neiging om te zeggen dat ze moeten ophouden, omdat 
ze immers vroeger ook weinig belangstelling voor me had-
den.’ Hij rolde met zijn ogen. ‘Al zeg ik dat dan niet.’
 Candy wist dat hij zoiets niet zou zeggen. Daar was hij te 
aardig voor. ‘Je vindt oude mensen leuk.’
 ‘Ja,’ zei hij. ‘Maar ik vind niet álle oude mensen leuk. Ou-
derdom garandeert niet dat iemand een goed mens wordt. 
Ik vind het wel boeiend om te zien hoe oude mensen de din-
gen loslaten die niet belangrijk meer voor hen zijn. Het fas-
cineert me dat ze zeggen wat ze denken en dat ze hun kennis 
willen delen. Ik vind het zelfs fascinerend als ze me gek ma-
ken met hun koppigheid. Elke dag, echt elke dag, leer ik iets, 
of het nu gaat om de manier waarop je een koperen deur-
knop aanbrengt op de huisdeur van een gerenoveerd huis, 
of om een manier waarop je de dood tegemoet kunt treden.’
 Ze kwamen aan bij het ziekenhuis. Steele schudde Reece 
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de hand, een dokter die blijkbaar veel te vertellen had over 
de bouw van de nieuwe vleugel. Hij stelde Candy aan hem 
voor. 
 ‘Is er nog een kans dat je eerder gaat beginnen?’ vroeg 
Reece voor de grap. ‘We hebben heel veel opnames.’
 ‘Daar is geen kans op,’ reageerde Steele lachend. ‘Maar je 
hoeft me niet rond te leiden als je het te druk hebt.’
 ‘Weet je het zeker?’
 ‘Natuurlijk.’
 Reece knikte. ‘Dan zie ik je bij de vergadering. Je moet 
wel een bouwhelm opzetten.’
 ‘Nu voel ik me net Bob de Bouwer,’ zei Candy toen ze 
haar helm opzette.
 ‘Kom op, Bob,’ zei Steele, en hij nam haar mee door het 
gebouw. Sommige gedeelten waren bijna klaar, terwijl er-
gens anders het dak nog moest worden geplaatst. ‘Dit 
wordt de afdeling Acute Geriatrie,’ verklaarde hij terwijl 
hij haar een grote ruimte liet zien, waar op dat moment de 
bedrading werd aangelegd. ‘Er komt een heel modern com-
putersysteem,’ vervolgde hij. ‘Er komt ook een ergothera-
pieruimte speciaal voor het beoordelen van wat mensen 
nog kunnen.’ 
 Hij leidde haar verder rond. Er stonden twee keukens, 
en er werden trappen van verschillende hoogte gebouwd, 
evenals een paar douchecabines, waarmee beoordeeld kon 
worden hoe de patiënten zichzelf thuis zouden redden. ‘Ik 
streef naar een opnameduur van achtenveertig uur. Daar-
na kunnen de mensen naar huis met ondersteuning, of ze 
worden op de juiste afdeling geplaatst. In elk geval komen 
de meeste mensen eerst hierlangs. Althans, dat is de bedoe-
ling.’
 ‘Achtenveertig uur is niet echt lang.’
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 ‘Het is precies genoeg,’ zei Steele. ‘Zo hebben we de ge-
legenheid om passende ondersteuning te regelen voor wan-
neer ze terugkeren naar hun eigen huis.’
 En verder ging de rondleiding, langs andere afdelingen, 
zoals een afdeling Palliatieve Zorg en een afdeling Acute 
Medische zorg. Daarna opende hij een deur, en ze kwamen 
terecht in een grote lege ruimte.
 ‘Dit is mijn droom,’ zei hij. ‘Alleen is die nog niet uit-
gekomen. We lopen tegen allerlei hindernissen, bureaucra-
tische regeltjes en dat soort dingen op, maar ik hoop nog 
steeds dat dit hier een fitnesscentrum wordt.’ Hij glimlach-
te. ‘Zo mag ik het niet noemen, dus ik hoop nog steeds dat 
deze ruimte wordt gebruikt om een gezonde leefstijl te be-
vorderen…’
 ‘Hoe bedoel je?’
 ‘Nou, ik vind mezelf altijd een beetje gemeen als ik iets 
lekkers verbied omdat het ongezond is. Terwijl ik weet dat 
een wandelingetje naar het winkelcentrum om drie uur ’s 
middags niet alleen een gebakje bij de thee betekent, maar 
vooral de mogelijkheid om met anderen een praatje te ma-
ken. Ik wil dus niet vragen of ze dat gebakje laten staan, 
maar ik hoop dat ze dan hierheen komen en hier bekenden 
vinden met wie ze een praatje kunnen maken. Misschien 
gaan ze dan hier ook wat bewegen. Ik hoop dat er clubjes 
ontstaan voor mensen die willen afvallen en fitter willen 
worden. Het is op dit moment nog een droombeeld, maar in 
elk geval hebben we deze ruimte daarvoor bestemd, als we 
ooit toestemming krijgen.’
 ‘Hoelang loopt je contract hier?’ vroeg Candy.
 ‘Twee jaar,’ zei hij. ‘Ze wilden me een contract voor vijf 
jaar geven, maar daar wil ik niet aan beginnen.’
 ‘Waarom niet?’
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 ‘Omdat ik nooit ergens langer dan twee jaar blijf. Ik vind 
het fijn om met een schone lei te beginnen. Ik vind het leuk 
me helemaal in te zetten en iets op te bouwen…’
 Zo was het in ieder geval altijd voor hem geweest.
 Even later reden ze naar een dorpje, waar ze genoten van 
een heerlijke lunch in het dorpscafé, dat uitkeek over de 
brink. 
 ‘Wat is het hier mooi, vind je niet?’ zei Candy.
 Steele knikte. ‘Als we daarginds geen fitnesscentrum mo-
gen inrichten, dan begin ik waarschijnlijk een wandelclub-
je.’
 ‘Begin je echt een wandelclub voor oude mensen?’ riep 
Candy uit.
 ‘Ja. Als het even kan, ga ik elke dag een eind lopen met 
mijn hond. Een beetje gezelschap kan geen kwaad, toch?’
 ‘Heb je een hond?’
 ‘Ja,’ reageerde Steele met een glimlach. ‘Jij denkt dat ik 
een eenling ben – zonder vrienden om mee naar de bioscoop 
te gaan, geen huisdieren. Ik heb een hond, ik heb mooie 
meubels, en als ik niet met zuster Candy slaap, heb ik ook 
een heel druk sociaal leven.’
 ‘Waar is je hond nu dan?’
 ‘Bij mijn ouders,’ antwoordde hij. ‘Het is een chocolade-
bruine labrador, die Newman heet.’
 ‘Newman?’
 ‘Je zult…’ Steele zweeg abrupt. Hij had willen zeggen dat 
ze die naam wel zou begrijpen wanneer ze Newman zag, 
maar daar ging het vandaag niet om. Niets overhaasten, 
hield hij zich voor. Het uitstapje van vandaag deed haar 
goed, dat zag hij nu al. Ze leek voor het eerst weer ontspan-
nen sinds… Sinds het moment waarop Maceys opmerking 
hun wereld op zijn kop had gezet. Langzaam en voorzichtig 
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begonnen ze allebei weer grip op het leven te krijgen. ‘Hij 
heeft blauwe ogen,’ zei hij daarom slechts. ‘Ik ben dol op 
hem, en dat weet hij maar al te goed.’
 ‘Slaapt hij bij jou op bed?’
 Steele schudde zijn hoofd. ‘Hij slaapt ongeveer zeventien 
uur per dag, en ’s avonds mag ik bij hem komen liggen.’
 Na hun lunch wandelden ze over de brink. Candy moest 
lachen toen ze besefte dat ze naar het grote groene gras-
veld keek met min of meer dezelfde blik als Steele. ‘Ik heb 
een visioen van allemaal oude mensen, die hier aan tai chi 
doen…’
 ‘Ik ook.’
 Ze bleef staan. ‘En daarna ga je weer weg.’
 ‘Dat is het plan,’ zei hij. ‘Hoewel dit een enorm project 
is…’ Hij keek om zich heen. Sinds zijn scheiding had hij 
zich nooit kunnen voorstellen dat hij ergens langere tijd zou 
blijven. Hier lukte dat misschien wel, want dit was de baan 
waar hij altijd naartoe had gewerkt. 
 Er parkeerde een auto, en er stapte een man uit die naar 
hen zwaaide toen ze naar hem toe liepen.
 ‘Dat is de makelaar,’ verklaarde Steele. 
 ‘Aha.’
 ‘En daar staat de droom van elke klusser, die ik hoop te 
kopen, maar dat vertel ik hem nog niet.’ Hij wees naar een 
grote villa die uitkeek op de brink. ‘Ga je mee, even kijken?’ 
vroeg hij.
 ‘Ik maak liever nog even een wandelingetje,’ zei ze, om-
dat ze zijn toekomstige thuis niet wilde zien. 
 Ze wandelde een rondje om de brink terwijl Steele het 
huis bezichtigde.
 Niets zeggen over de bedrading, dacht hij, terwijl hij lich-
ten aan- en uitdeed. Hij keek naar de daklijsten en de scheef 
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hangende deuren, zag dat alle ramen vervangen moesten 
worden. En dan het loodgieterswerk! De makelaar pro-
beerde hem af te leiden, maar toen Steele een paar kranen 
opendraaide, leek de hele villa te kreunen. Hij grinnikte 
omdat hij in gedachten weer een paar duizendjes van de 
vraagprijs afhaalde. Toch was het een schitterend huis.
 ‘Hebt u nog even?’ vroeg hij aan de makelaar. ‘Ik wil er 
nog een keer in mijn eentje doorheen lopen.’ 
 Hij nam de tijd. De laatste keer dat hij naar een huis van 
deze grootte had gekeken, was met zijn ex-vrouw geweest. 
Toen hadden ze als vanzelfsprekend aangenomen dat de 
slaapkamers niet lang leeg zouden blijven. Ook nu nam hij 
aan dat de slaapkamers snel gevuld zouden zijn. Hij keek 
uit het raam en zag Candy doelloos over de brink wandelen. 
Het liefst zou hij haar gaan halen, haar vragen wat ze ervan 
vond, maar haar hoofd zat al zo vol.
 Zijn hoofd zat niet vol. Hij bedankte de makelaar en zei 
dat hij contact zou opnemen. Daarna liep hij naar haar toe. 
‘Misschien kan ik toch een logische verklaring van jouw 
aanwezigheid geven,’ zei hij. 
 ‘Wat bedoel je?’
 ‘Ik zou gewoon tegen mijn ouders kunnen zeggen dat je 
een vriendin van het werk bent, die een dagje weg nodig 
had. Dan kun je kennismaken met Newman.’
 ‘Nee, bedankt,’ zei ze.
 ‘Candy, kunnen we praten –’
 ‘Alsjeblieft, nu even niet,’ zei ze. ‘Ik heb deze dag gewoon 
nodig. Ik heb behoefte aan een dag dat ik er niet mee bezig 
ben, en daarna heb ik mijn vakantie nodig om er in mijn 
eentje mee te leren omgaan.’
 Steele knikte. Zo hadden ze het immers afgesproken. 
 Ze reden terug naar zijn appartement om haar koffer op 
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te halen, die niet langer in de auto lag, maar die Candy no-
dig had omdat ze de volgende dag op reis ging. Natuurlijk 
viel Candy in de auto in slaap; hij moest erom glimlachen. 
 Ze werd wakker van zijn mooie, diepe stem en zag zijn 
appartementencomplex. Toen draaide ze zich om, en daar 
zat hij, naast haar.
 ‘Ik ga je koffer halen,’ zei hij.
 ‘Mag ik even van je wc gebruikmaken?’ vroeg Candy. 
Ze had al ontdekt dat ze dit verzoek de komende weken en 
maanden nog veel vaker zou moeten doen.
 In zijn appartement ging ze naar de wc, en ze dacht terug 
aan de laatste keer dat ze hier was geweest, toen haar zwan-
gerschap nog niet meer dan een mogelijkheid leek. Terwijl 
ze onder het handenwassen in de spiegel keek, herinnerde 
ze zich de angst in haar blik. Die angst was nu verdwenen.
 Ja, ze was in de war en uitgeput, ja, ze maakte zich zorgen 
hoe ze twee kinderen moest onderhouden, maar na deze 
heerlijke dag voelde ze dat ze de draad weer kon oppakken. 
 ‘Dank je wel voor een prachtige dag,’ zei ze.
 ‘Heb je nog zin in een kop thee?’ bood hij aan. Ze knikte, 
en hij zei: ‘Maak het jezelf gemakkelijk.’
 ‘Haha,’ zei ze, waarna ze bij hem kwam staan terwijl hij 
de thee maakte. Ze tilde haar topje op om hem te laten zien 
dat ze de rits van haar jeans met geen mogelijkheid meer he-
lemaal dicht kreeg. 
 Alleen zag Steele dat niet echt. Hij zag roze kant en de 
buik die hij telkens weer had gekust.
 Toen ze haar topje liet zakken, zag Candy dat hij het 
theezakje uit alle macht met zijn theelepel bijna aan flarden 
perste. Lieve help, zijn stem klonk hees toen hij haar vroeg 
hoeveel klontjes suiker ze in haar thee wilde.
 ‘Net zoveel als laatst,’ zei ze.
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 ‘Sorry, ik ben er niet helemaal bij,’ zei Steele glimlachend. 
‘Twee klontjes?’
 ‘Ja.’
 ‘Wil je eigenlijk wel thee?’ wilde hij weten.
 ‘Nee.’
 ‘Ik ook niet. Ik wil een glas wijn, maar ik moet nog rij-
den.’
 ‘Arme Steele,’ zei ze glimlachend. ‘Dat is echt een pro-
bleem.’ Ze dacht even na. ‘Ik weet iets!’ zei ze vervolgens 
stralend.
 ‘Vertel.’
 ‘Als je nou gewoon een glas wijn neemt en me pas later 
naar huis brengt?’
 Hij draaide zich om en keek haar aan. ‘Dat is heel slim 
bedacht, maar jij zit ingeklemd in die ongemakkelijke jeans. 
Ik sta er op dat je die uittrekt…’
 Ze begonnen te kussen. Het was hun beste kus ooit, want 
Candy had alleen nog aan baby’s kunnen denken, had zich 
kolossaal en onaantrekkelijk gevoeld. Zijn tong maakte 
daar gelukkig heel snel een einde aan. Het was niet bij haar 
opgekomen dat hij misschien nog steeds op die manier naar 
haar verlangde. Nu trokken zijn vingers aan de rits, en op-
eens voelde zich weer de vrouw die ze was geweest.
 Toen ze haar jeans uit had, kreunde ze van opluchting.
 ‘Lekker?’
 ‘Heel lekker,’ zei ze tegen zijn mond.
 ‘Die beha zit ook nogal strak.’ Hij haakte hem los en trok 
hem over haar armen.
 Het was heerlijk dat ze alles los kon laten en tegen hem 
aan kon leunen. ‘Dit is zo lekker,’ verzuchtte ze. 
 ‘Ja,’ bevestigde hij. Ze hadden geen haast. Hij genoot er-
van dat ze zich zo ontspannen tegen hem aan vlijde.
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 ‘Vergeet je wijn niet.’
 Samen liepen naar de sofa. Het was zo fijn om daar te-
rug te zijn. Steele ging zitten, en Candy lag tegen hem aan 
terwijl hij zijn wijn dronk en met haar haren speelde. Het 
was prettig om niet te hoeven praten. Candy dacht terug 
aan de ochtenden met Macey en met haar grootmoeder, en 
hoe heerlijk het was om stil te zijn als je van woorden alleen 
maar verdrietig werd.
 ‘Heb je je koffer voor Hawaï al ingepakt?’ vroeg hij ten 
slotte.
 ‘Nee,’ antwoordde ze met een zucht. ‘We kwamen hier 
om mijn koffer te halen, weet je nog?’ Morgen om deze tijd 
was ze op Heathrow, de luchthaven.
 ‘Mag ik je teennagels lakken?’ vroeg ze ineens.
 ‘Eh… Hoezo?’
 ‘Daar word ik rustig van, en mijn moeder loopt nog 
steeds te mokken, dus die van haar laat ze me niet doen.’
 ‘Heb je dan nagellak bij je?’
 ‘Ja, in mijn tas.’
 Hij was zo relaxt en toch ook zo ernstig. Het was een 
prachtige combinatie, die haar vlinders in haar buik gaf en 
haar de rust schonk om zichzelf te zijn. Behulpzaam ging 
hij liggen. Ze ging op zijn onderbenen zitten en begon met 
zijn rechtervoet. ‘Ik houd van mannennagels,’ verklaarde 
ze. ‘Die zijn groter, dus daar gaat meer lak op.’
 ‘Heb je al veel mannennagels gelakt?’ vroeg hij, waarna 
hij een kreet slaakte.
 ‘Wat is er?’ vroeg ze glimlachend terwijl ze de nagel van 
zijn grote teen onder handen nam.
 ‘Ik ben jaloers,’ verklaarde hij. ‘Ik voel de jaloezie bran-
den. Ik zit te genieten van het uitzicht op jouw achterste, en 
ineens word ik net zo jaloers als jij op Annie was.’
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 ‘Ik heb nog nooit vanuit deze hoek iemands teennagels 
gelakt,’ zei Candy glimlachend.
 ‘Doe dan ook je slipje uit.’
 Ze deed wat hij had gevraagd, en begon aan de nagels 
van zijn linkervoet. Ze maakte echter een knoeiboel van de 
tweede nagel omdat ze het geluid van zijn rits hoorde. ‘Stee-
le, ik zit te knoeien,’ zei ze.
 ‘Ik vergeef je,’ zei hij.
 ‘Steele!’ Nooit eerder had ze zich zo opgewonden ge-
voeld. Ze had niet eens gedacht dat ze zich ooit nog sexy zou 
voelen, niet gedacht dat seks nog leuk zou zijn. Toch zaten 
ze hier nu, en het was een verrukking. ‘Mag ik me omdraai-
en?’
 ‘Eerst afmaken wat je aan het doen bent,’ sprak hij ver-
manend.
 Knarsetandend lakte ze heel snel de laatste drie nagels. 
‘Klaar.’ Ze draaide zich om, ging op zijn bovenbenen zitten 
en liet zich boven op hem zakken, waarna ze elkaar verlan-
gend kusten. Diep en intens. Haar borsten drukten tegen 
zijn borstkas, en ze voelde zijn opwinding tegen haar buik. 
Duizelig maakte ze een einde aan hun kus, en ze keek hem 
aan. Hij beantwoordde haar blik op een manier die haar 
nog verder in vuur en vlam zette. Ze drukte kusjes op zijn 
wangen terwijl zijn handen over haar borsten bewogen.
 ‘Candy…’ Bijna zei hij iets wat hij niet moest zeggen. 
Vandaag moest hij haar niet in verwarring brengen, van-
daag moest hij geen verklaring afleggen, vandaag moest hij 
het licht houden. Hij voelde dat ze gespannen raakte van de 
tedere klank van zijn stem. ‘Het is tijd dat je de hoela leert 
dansen,’ zei hij.
 Zijn beloning was dat ze in zijn oor lachte. Ze liet zich op 
hem zakken, en hij hield haar bij haar heupen, liet haar wie-
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gen op zoek naar haar eigen ritme. Toen zijn handen haar 
borsten streelden, wilde ze meer. Duizelig boog ze voorover, 
zodat hij haar tepels kon kussen. 
 ‘Steele…’ In haar stem leek paniek door te klinken, een 
verrukkelijke paniek omdat haar lichaam niet meer van 
haar leek, maar in een eigen ritme bewoog.
 Ze snikte toen ze samen een hoogtepunt bereikten. Hard-
op snikte ze, omdat ze op dat moment op een of andere ma-
nier alleen nog maar Candy was. Niet zwanger, niet bang, 
helemaal zonder zorgen.
 De wereld was veel minder angstaanjagend wanneer ze 
in Steeles armen lag.
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Hoofdstuk 13

Met Candy in zijn armen staarde Steele in het ochtendlicht. 
Dit was de laatste ochtend die ze samen in deze kamer zou-
den doorbrengen.
 ‘Heb je er zin in?’
 Candy knikte. ‘Ja, nou en of.’
 Hoewel ze haar twijfels had gehad, keek ze nu uit naar 
haar vakantie. Er was heel veel dat op een rijtje gezet moest 
worden, en daar wilde ze nu echt mee beginnen. Op dit mo-
ment was dit echter nog de plek waar ze wilde zijn, en ze 
streelde de krulhaartjes op zijn buik, waar ze zo dol op was.
 ‘Wanneer precies kom je terug?’ vroeg Steele.
 Haar terugkeer was op de eerste dag van zijn nieuwe 
baan. 
 ‘Wil je dat ik probeer te regelen dat ik je vanavond naar 
Heathrow breng?’
 ‘Nee, want dan moeten we nog een keer afscheid nemen.’ 
Ze keek hem aan. Hij was zo lief voor haar geweest. Haar 
tijd met hem was de mooiste tijd van haar leven, maar ze 
was niet gek. Wanneer ze elkaar twee weken niet zagen en 
hij in een nieuwe baan begon, zou hij hun affaire al heel snel 
in een ander daglicht zien. Ze wilde niet over een paar we-
ken of maanden alsnog tot de ontdekking komen dat het 
niets werd tussen hen… Nee, ze wilde het laten zoals het nu 
was, nu ze nog dolverliefd op elkaar waren, nu het nog ro-
mantisch was – voordat het allemaal te moeilijk werd.
 Tegelijk stonden ze op, en ze maakten zich klaar om te 
vertrekken. Hij bracht haar koffer naar de auto.
 Bij haar flatje aangekomen, bracht hij de koffer naar bin-
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nen. Hij schoot in de lach toen hij het nieuwe slot zag dat ze 
had aangebracht.
 ‘Hoeveel gaten heb je in de deur geboord?’
 ‘Ik ben heel trots op mijn werk,’ verklaarde Candy.
 ‘Ik denk niet dat je huisbaas hier blij mee is,’ reageerde 
Steele, die glimlachte omdat ze een kleur kreeg. ‘Heb je hem 
toestemming gevraagd?’
 ‘Nee.’
 ‘Wil je dat ik die gaten dichtmaak?’
 ‘Nee, dat wil ik zelf doen,’ zei ze.
 ‘Dat dacht ik al.’
 In het halletje bleven ze even dicht tegen elkaar aan staan 
en hielden elkaar stevig vast. Ze reden naar het ziekenhuis, 
en toen ze afscheid moesten nemen, was dat te moeilijk. ‘Ik 
moet straks naar Macey, en als jij op de afdeling bent…’ zei 
Candy.
 ‘Natuurlijk.’ Hij begreep haar en kuste haar. Allebei pro-
beerden ze uit alle macht te doen alsof het een gewone dag 
was.
 ‘Candy… Hoe is het met je?’ vroeg Kelly toen ze de kleed-
kamer binnenkwam. 
 ‘Sorry?’
 ‘Je had je gisteren ziek gemeld,’ viste Kelly nieuwsgierig.
 ‘Ik was niet ziek,’ zei Candy glimlachend. ‘Het was een 
baaldag.’
 ‘Maar verder gaat het goed met je?’ drong Kelly aan.
 ‘Ja hoor, als mijn vliegtuig vertrekt, dan kan het zelfs niet 
beter.’ Ze wist dat Kelly nieuwsgierig was, dat waren ze al-
lemaal. 
 Midden op de dag, toen ze bezig waren met een zwaarge-
wonde patiënt, verbrak Candy haar stilzwijgen. ‘Ik ga niet 
naar binnen,’ zei ze toen ze röntgenfoto’s gingen maken. 
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Ze trok altijd een zwaar loodschort aan, dus ze wist dat het 
geen kwaad kon voor de tweeling, maar ze koos ervoor om 
het op dat moment te vertellen. ‘Ik ben zwanger, dus ik loop 
liever geen risico…’
 Ze bleef buiten staan en liet langzaam haar adem ont-
snappen. Steele had gelijk, ze zou veel meer van haar va-
kantie genieten, nu ze dit achter zich had. Toen de andere 
verpleegkundigen met de patiënt naar buiten kwamen, had 
ze het antwoord op hun tweede vraag al klaar. ‘Ik wil het 
nog niet hebben over de vader, maar jullie vinden het vast 
heel leuk om te horen dat het een tweeling wordt.’
 Er waren felicitaties aan het einde van haar dienst, en 
zelfs een fles koude limonade om een toost op haar uit te 
brengen. 
 ‘Geniet van je vakantie!’ zei Lydia. ‘Heel veel plezier!’
 ‘Dat zal wel lukken.’
 Ze ging langs bij de Geriatrie, waar ze afscheid nam van 
een paar patiënten voordat ze naar haar lievelingspatiënt 
liep.
 ‘Veel plezier,’ zei Macey. ‘Je verdient het om gelukkig te 
zijn. Dat heeft een heel knappe dokter me verteld.’
 Candy knikte. Ze wilde natuurlijk gelukkig worden, 
maar terwijl ze Macey ten afscheid omhelsde, wilde ze dol-
graag ook de wijze gedachten van de oude vrouw horen. 
‘Ja, ik wil heel graag gelukkig worden, maar hoe moet dat 
nou als je niet zeker weet of je, eh… de partner dat ook zal 
worden? Stel je voor dat het bij hem alleen plichtsbesef is?’
 ‘Plichtsbesef?’ Macey dacht een aantal tellen diep na. 
Candy hield haar adem in terwijl ze op antwoord wacht-
te. Toch had Macey haar vraag blijkbaar niet begrepen. 
‘Plichtsbesef tegenover wie?’ vroeg ze.
 ‘Laat maar,’ zei Candy. Ze glimlachte naar Macey. ‘Blijf 
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gezond, en ik stuur je een ansicht.’ Toen ze wegliep, zag ze 
dat Steele zijn spreekkamer binnenging. Ze volgde hem en 
klopte op zijn deur.
 ‘Klaar om te gaan?’ vroeg hij.
 ‘Ja,’ zei Candy, ‘ik moet alleen nog naar de gynaecoloog, 
een bikini kopen, mijn koffer pakken, naar de luchthaven 
gaan…’
 ‘Weet je zeker dat je niet wilt dat ik je breng?’
 ‘Heel zeker,’ zei ze, waarna hij haar in zijn armen trok.
 ‘Dank je wel,’ bracht ze uit. ‘Ik weet dat het kort was en 
een beetje problematisch, maar je hebt me echt geholpen, en 
ik…’ Het lukte haar niet haar zin af te maken zonder dat ze 
in huilen zou uitbarsten. ‘Misschien schrijf ik je,’ vervolgde 
ze daarom. ‘Of ik bel. Ik weet echt niet…’
 ‘Maak je geen zorgen om mij. Geniet van je vakantie. O 
ja, nog één dingetje…’ Hij pakte zijn portefeuille en trok 
een handvol dollarbiljetten te voorschijn. 
 ‘Niet doen,’ zei Candy. ‘Ik wil geen suikeroompje.’
 ‘Ik ben niet oud genoeg om een suikeroompje te zijn,’ re-
ageerde hij lachend. ‘Echt, dit geld heb ik al vijf jaar, sinds 
mijn laatste reis naar de Verenigde Staten. Doe er iets leuks 
mee.’
 ‘Dank je wel!’ Ze glimlachte naar hem.
 ‘En nou wegwezen,’ zei hij.
 ‘Maar –’
 ‘Wegwezen,’ zei hij weer, en daar was ze blij om, want ze 
wilde met een glimlach afscheid nemen, en als ze nog één tel 
langer bleef, ging ze huilen.
 Daarna moest ze naar Anton.
 ‘Ik had al gezegd dat het zichtbaar begon te worden,’ 
merkte hij glimlachend op toen ze binnenkwam. ‘Is het an-
deren al opgevallen?’
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 ‘Ja, al heeft niemand nog de moed gehad om te vragen 
of ik zwanger ben. Wel was er een patiënte die het zag nog 
voordat ik het zelf wist. Ik heb het vandaag aan mijn col-
lega’s verteld, maar ook gezegd dat ik nog niet kan vertellen 
wie de vader is.’
 ‘Goed gedaan.’ 
 Anton controleerde haar bloeddruk, waarna ze op de 
onderzoekstafel ging liggen. Hij vertelde haar dat de kind-
jes waarschijnlijk na een zwangerschap van ongeveer ze-
venendertig weken geboren zouden worden en dat hij haar 
vaker wilde zien dan een vrouw die één kind verwachtte.
 ‘Heb je het al aan je ouders verteld?’
 Candy knikte. ‘Die waren er absoluut niet blij mee.’
 ‘Ze wennen nog wel aan het idee.’
 ‘Ja,’ zei ze. ‘Ik heb gezegd dat ze maar contact met me 
moeten opnemen wanneer ze zo ver zijn. Ik denk dat ik het 
Gerry’s ouders vertel wanneer ik van vakantie terug ben. Ze 
horen het te weten, vind ik.’
 ‘En je nieuwe partner?’
 ‘Hij is eigenlijk niet echt mijn partner, denk ik,’ zei Candy 
terwijl ze rechtop ging zitten. ‘De bedoeling was dat het op-
pervlakkig zou blijven. Hij begint binnenkort in een nieuwe 
baan en gaat verhuizen. Wanneer ik terugkom van mijn va-
kantie, is hij vertrokken. Ik weet niet hoe het daarna met 
ons verdergaat, als het al verdergaat,’ vervolgde ze met een 
glimlach naar Anton. ‘Ik word gewoon verliefd op de ver-
keerde mannen.’
 ‘Heb je je verzekering laten weten dat je zwanger bent?’
 ‘Ja.’
 ‘Goed. Ik wens je een prachtige vakantie. Wees verdrie-
tig, huil, glimlach en genees.’
 ‘Dank je wel.’
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 Ze ging naar huis, waar ze nog wat laatste bagage in haar 
koffer stopte. Vervolgens ging ze met een taxi naar Padding-
ton Station, waar ze de trein naar Heathrow pakte. Wan-
neer ze op vakantie ging, werd ze meestal uitgezwaaid door 
haar ouders, alsof ze een jaar lang op expeditie ging, maar 
deze keer waren ze blijkbaar nog niet over het nieuws heen. 
In de trein ving ze in het raam de weerspiegeling op van een 
zwangere vrouw, maar het duurde even voordat ze besefte 
dat zij die vrouw was.
 We komen er wel, zei ze in gedachten tegen haar buik. 
Ze hield nu al van haar kinderen. De verdoving en de schrik 
waren verdwenen, evenals de angst. Ze wist dat ze het zou 
gaan redden.
 Toen ze op Heathrow had ingecheckt, draaide ze zich om 
en zag haar ouders staan. ‘Mam!’ Ze rende naar hen toe en 
omhelsde hen. 
 ‘We houden van je.’
 ‘Dat weet ik toch.’
 ‘We zullen je helpen.’
 ‘Dat weet ik,’ reageerde Candy, waarna ze elkaar kusten 
en opgelucht vrede sloten.
 ‘Je komt weer thuis wonen,’ zei haar moeder. ‘We kun-
nen je helpen met de opvoeding –’
 ‘Daar hebben we het na mijn vakantie over,’ zei Candy. 
‘Ik ben zo blij dat jullie naar het vliegveld zijn gekomen. Het 
betekent ongelooflijk veel voor me.’
 Dat was inderdaad zo. In het vliegtuig besloot ze dat ze 
ging verhuizen, maar niet naar het huis van haar ouders. Ze 
dacht aan Steele, die door zijn grootmoeder was opgevoed. 
Nee, dat wilde ze niet voor de tweeling. Zij wilde zelf haar 
kinderen grootbrengen, op haar eigen manier.



142

Ook al wist ze dat ze nog heel veel moest regelen, uitzoeken 
en op een rijtje zetten, toch was ze, toen ze bijna vierentwin-
tig uur later uit het vliegtuig stapte, de gelukkigste toerist 
van de hele wereld. Er werd een bloemenkrans rond haar 
hals gelegd, en ze besefte dat Hawaï precies de goede plek 
voor haar was.
 ‘Aloha,’ zei een prachtige vrouw.
 Ja, ze was gelukkig, maar toen ze die avond over het 
strand wandelde, wilde ze niets liever dan dat Steele naast 
haar liep. Dat hij zijn rode teennagels in de Indische Oceaan 
doopte, haar aan het lachen maakte en haar liet zijn wie ze 
was. De manier waarop hij haar simpelweg accepteerde, 
was bevrijdend en tegelijk betoverend. 
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Hoofdstuk 14

‘Ga je naar een begrafenis?’ wilde Macey de week erna we-
ten toen ze Steele die ochtend in een donker kostuum met 
een zwarte das zag binnenkomen. ‘Als je net zo oud bent als 
ik, heb je elke maand wel een begrafenis.’
 ‘Het is een herdenkingsbijeenkomst,’ zei hij. Hij vond 
het leuk om met Macey te praten omdat ze nergens doekjes 
om wond.
  ‘O, voor die verpleegkundige van de SH,’ zei ze. ‘Die 
man waar Elaine zo om moet huilen?’
 ‘Elaine?’ Steele keek even naar de verpleegkundigen, 
waar Elaine heel stilletjes achter een bureau zat en in 
niets leek op het bazige bezige bijtje van een paar weken 
eerder. 
 ‘Ik heb begrepen dat hij haar op een personeelsfeestje 
heeft versierd,’ zei Macey. ‘Maar de volgende dag zag hij 
haar niet meer staan. Hij heeft volgens mij heel wat meisjes-
harten gebroken.’
 ‘O, maar nu is hij een halve heilige.’ Steele trok een ge-
zicht.
 ‘Na mijn dood ben ik ook eerst een halve heilige, en later 
bedenken de mensen weer wat een oude mopperkont ik ei-
genlijk was.’
 Hij schoot in de lach en zag de wijze blik in haar ogen. ‘Er 
ontgaat jou ook niets, hè?’
 ‘Dankzij die nieuwe medicijnen,’ reageerde ze glimla-
chend. ‘Ik ben helemaal terug.’
 ‘Wat staat ons te wachten?’ verzuchtte Steele grijnzend.
 ‘Jij hebt hem nooit ontmoet,’ zei Macey.
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 De grijns verdween van Steeles gezicht. Zo goed obser-
veerde ze haar omgeving dus. ‘Sorry?’
 ‘Hij zat al een paar maanden in Griekenland toen het 
gebeurde. Dus waarom ga jij naar die herdenkingsbijeen-
komst?’
 Steele gaf geen antwoord, maar knikte even naar Macey 
en liep weg. Hij ging achter zijn bureau in de verpleegkun-
digenpost zitten en probeerde zijn statussen bij te werken, 
maar er kwam niets uit zijn handen. Hij miste Candy meer 
dan hij ooit iemand had gemist, behalve misschien zijn groot-
moeder, toen ze overleden was. Nu voelde hij zich verdrietig. 
Miste hij zelfs haar bollende buik of verbeelde hij zich dat?
 Nadat hij zijn mailbox had geopend, keek hij naar de 
foto van Gerry. Hij voelde geen jaloezie maar voelde zich 
wel schuldig omdat deze jongeman gestorven was en hij, 
Steele, ineens opdook om diens kinderen groot te brengen. 
De kinderen die hij zelf niet kon krijgen… Hij slaakte een 
diepe zucht en schrok toen van een stem bij de balie.
 ‘Ik kom voor Macey Anderson…’
 Steele keek op en zag een knappe, goedgeklede man van 
middelbare leeftijd met een groot boeket in zijn handen. De 
man leek gespannen en zenuwachtig. Hij was Maceys zoon, 
wist Steele.
 ‘Ik breng u naar haar toe.’ Hij stond op en bracht de man 
naar Maceys kamer. Nooit zou hij de hese kreet van herken-
ning vergeten die Macey slaakte toen ze voor het eerst haar 
zoon zag.
 De man rende naar haar toe. Steele trok de gordijnen 
dicht terwijl Macey voor het eerst in vijfenvijftig jaar haar 
zoon in haar armen hield. Sommige dingen waren privé. 
Steele wist dat hij nu had gezien hoe ware liefde eruitzag.
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Een paar uur later ging hij bij Macey langs. Hij vond haar 
rechtop zittend in haar bed, lachend, met het grote boeket 
op haar nachtkastje en op haar knieën een fotoalbum dat 
haar zoon had meegebracht.
 ‘Ik ben grootmoeder,’ zei ze, op een foto wijzend. ‘En 
over twee weken word ik overgrootmoeder. Hij wist niet 
goed hoe hij me dat moest vertellen,’ vervolgde ze met een 
stralende glimlach. ‘Want Samantha, zijn dochter, is pas 
achttien. Wanneer ik weer thuis ben, komen ze me opzoe-
ken.’
 ‘Je krijgt het nog druk, Macey,’ zei Steele.
 ‘Nou en of. Ik moet nog een poosje blijven leven.’ Ze 
keek hem aan. ‘Weet je, ik vroeg me altijd af of mijn zoon 
wel in een goed gezin terecht was gekomen. Wat hij van mij 
dacht, vond ik minder belangrijk. Gelukkig hebben zijn ou-
ders vanaf het eerste moment van hem gehouden, en dat 
doen ze nog steeds… Dat is een pak van mijn hart.’
 ‘Daar ben ik blij om,’ zei hij, waarna hij wilde weggaan 
omdat dit gesprek hem te persoonlijk werd.
 ‘Ik heb me ook altijd afgevraagd of hij het hun kwalijk 
zou nemen wanneer hij ontdekte dat ze niet zijn biologi-
sche ouders waren, maar ze zijn er altijd heel open over ge-
weest…’ Ze praatte door zonder dat Steele echt hoorde wat 
ze zei.
 ‘Heel fijn om te horen, maar nu moet ik echt gaan,’ rea-
geerde hij, zich afwendend. Toen draaide hij zich plotseling 
weer om, en als aan de grond genageld bleef hij staan.
 ‘Dus op Hawaï –’
 ‘Sorry?’ zei hij.
 ‘Gaan we doen alsof je niet weet over wie ik het heb?’ 
vroeg Macey met een vreemde blik in haar ogen.
 ‘Nee hoor,’ antwoordde Steele.
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 ‘Weet je, hoofdzuster blijf je je hele leven. Ik wist altijd 
precies wat zich afspeelde op mijn afdeling. Dus denk je nou 
echt dat ik hier maar wat lig te liggen?’
 Steele had nog nooit meegemaakt dat iemand zich bemoei-
de met zijn liefdesleven. Of het ontbreken daarvan. Hij was 
niet van plan dat nu wel toe te laten. ‘Macey, ik moet gaan.’
 ‘Dokter, ik vroeg je iets. Waarom zit zij op Hawaï en 
waarom zit jij hier?’
 ‘Ik bespreek mijn privéleven niet met –’
 ‘Maar je hebt er geen bezwaar tegen om dat van mij te 
bespreken?’
 ‘Dat hoort bij mijn werk,’ antwoordde hij.
 Glimlachend keek ze hem aan. ‘Je bent niet echt vrolijk 
de afgelopen dagen.’
 ‘Mijn excuses,’ zei hij. ‘Ik hoor mijn problemen niet mee 
te nemen naar mijn werk.’
 ‘Hoe is het nu met jóú, Steele? En dat vraag ik je als 
hoofdzuster,’ zei ze.
 Hij herinnerde zich dat Candy op ditzelfde bed had zitten 
huilen. Het was Macey die hun allebei had gezegd dat Can-
dy zwanger was. Hij kwam op het bed zitten, en deze keer 
zat hij daar voor zichzelf, niet voor Macey, terwijl hij haar 
vertelde hoe hij zich voelde. ‘Ik ben verdrietig. Ik mis haar.’
 ‘Je hoeft haar niet te missen.’
 ‘Ze heeft deze vakantie nodig.’
 ‘Jawel, maar daarna komt ze terug en ben jij weg. Ver 
weg, verdiept in je nieuwe baan. Dat is geen goed begin voor 
jullie.’
 ‘Ze heeft tijd nodig om na te denken.’
 ‘Natuurlijk heeft ze tijd nodig,’ zei Macey. ‘Maar als je te 
veel tijd hebt, verzanden je gedachten in een cirkel waar ze 
niet snel uit komen.’
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  Ze had gelijk, dat wist Steele. Natuurlijk zouden Can-
dy’s ouders snel bijtrekken. Al door het weinige wat hij over 
hen had gehoord, wist hij dat ze dol waren op hun doch-
ter. Ze zouden haar willen helpen, zouden waarschijnlijk 
voorstellen dat ze weer thuis kwam wonen. Hij probeerde 
te bedenken hoe hij een relatie met Candy moest opbouwen 
terwijl haar ouders optraden als poortwachters.
 Welnee, hij hoefde helemaal niets op te bouwen, begreep 
hij ineens. Hij hoefde zich geen vragen te stellen over haar 
zwangerschap. Hij hield van haar. Zo eenvoudig was het.
 Macey zag hem glimlachen. Misschien waren sommige 
dingen privé, maar ze wist ook dat ze zojuist had gezien hoe 
het besef van ware liefde doorbrak.

Steele zat de lange herdenkingsbijeenkomst uit en hoorde 
wat een bijzondere man de heilige Gerry was geweest. Het 
raakte hem niet. Hij kon er zelfs om lachen omdat – na de 
schok om zijn dood – nu de echte Gerry weer in de verhalen 
doorklonk.
 Ze gingen allemaal staan toen zijn ouders de plaquette bij 
de reanimatieruimte onthulden, en daarna vertrok iedereen 
naar een zaaltje voor een hapje en een drankje en nog meer 
verhalen over Gerry. Steele koos ervoor om niet te gaan.
 ‘Steele!’ Hugh, een chirurg aan wie hij advies had ge-
vraagd over een patiënt, kwam op hem af en schudde hem 
de hand. ‘Ken je Rory al?’
 ‘Ja.’ Hij gaf Rory een hand.
 ‘En dit is Gina. Ze werkt hier ook als anesthesist,’ stelde 
Hugh haar voor. Steele kon haar echter niet plaatsen.
 ‘Ik héb hier gewerkt,’ zei Gina.
 ‘Leuk je te ontmoeten,’ zei hij. Hij zag dat haar gezicht 
verstrakte toen er iemand op hen toe kwam lopen.
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 ‘Dit is Anton,’ zei Hugh. Steele schudde Anton de hand 
terwijl Hugh hen aan elkaar voorstelde. ‘Anton is gynae-
coloog, hij heeft zich gespecialiseerd in verloskunde en on-
vruchtbaarheid. Steele is geriater.’
 ‘Dat verklaart waarom we elkaar nog niet ontmoet heb-
ben,’ reageerde Steele. ‘Ik heb niet vaak een verloskundige 
nodig.’
 ‘Ik neem aan dat je ook weinig behoefte hebt aan de spe-
cialisatie in onvruchtbaarheid,’ zei Anton. Hij wendde zich 
tot Hugh. ‘Ga jij iets mee drinken?’
 Hugh schudde zijn hoofd. ‘Nee, ik moet nog opereren. 
Bovendien, ik heb mijn plicht gedaan door te verschijnen, 
maar eerlijk gezegd vond ik hem een arrogante kwal. Ik heb 
nog nooit zo vaak ruzie met iemand gehad.’
 Anton zag dat Steele spottend glimlachte.
 ‘Ik moet van de drank afblijven,’ zei Gina. ‘Ik ga naar 
huis. Misschien zie ik jullie nog.’ Ze glimlachte naar Steele. 
‘Volgende week heb ik een sollicitatiegesprek.’
 ‘Succes,’ zei Steele. Het viel hem op dat Anton niets zei.
 Gina liep weg, en even heerste er een ongemakkelijke stil-
te.
 ‘Hoe is het met haar?’ vroeg Hugh aan Rory.
 ‘Ik zou het niet weten,’ zei Rory. ‘We praten amper nog 
met elkaar.’
 De twee mannen liepen weg, zodat alleen Steele en An-
ton achterbleven. ‘Onderhuidse spanningen,’ constateerde 
Steele.
 ‘Dat kun je wel zeggen, ja,’ reageerde Anton, maar hij 
ging er niet verder op in. ‘Ik sla dat hapje en drankje ook 
over, al ben ik wel aan een borrel toe. Ga je mee naar Imel-
da’s?’ stelde hij voor. Imelda’s was een bar tegenover het zie-
kenhuis.
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 Steele knikte. ‘Graag.’
 ‘Werk je hier al lang?’ vroeg hij toen ze even later iets te 
drinken hadden besteld.
 ‘Ruim een jaar,’ antwoordde Anton. ‘En jij?’
 ‘Nog anderhalve week, en dan begin ik in Kent.’
 ‘Oorspronkelijk wilde ik hier een paar jaar werken en 
dan teruggaan naar Milaan, maar mijn vrouw werkt hier, 
en we verwachten ons eerste kind. Ik zie ons niet snel meer 
vertrekken.’
 ‘Je zei dat je gespecialiseerd bent in onvruchtbaarheid?’
 ‘Dat klopt.’
 ‘Is het niet moeilijk om dan ook verloskunde te doen?’
 ‘Ik baken het duidelijk af,’ verklaarde Anton. ‘Eerst deed 
ik verloskunde en daarna onvruchtbaarheid. Ik miste de 
obstetrie, dus dat heb ik hier in Engeland weer opgepakt. Ik 
zou het graag allebei willen doen, maar dat vraagt te veel.’
 ‘Er verandert zeker nogal wat?’ Steele kon niet geloven 
dat hij dit gesprek voerde.
 Anton kon het zich wel voorstellen. ‘Het vak verandert 
voortdurend.’
 ‘Hoe zit het met onvruchtbaarheid bij mannen?’ vroeg 
Steele. ‘Ik bedoel, je hoort almaar over de ontwikkelingen 
voor vrouwen…’ Hij was verbijsterd door zijn eigen woor-
den. Eigenlijk wilde hij het gesprek stoppen, want als er 
geen hoop was, kon hij dat misschien beter niet weten.
 ‘Voor mannen verandert er ook van alles. Als je nu één 
gezonde zaadcel kunt vangen, kun je een eitje bevruchten. 
Ook als de zaadanalyse negatief is, kun je uit de zaadlei-
der…’
 Steele trok een gezicht bij de gedachte aan een naald in 
zijn schaamstreek.
 ‘Onder lokale anesthesie,’ zei Anton glimlachend.



150

 Dat ging hij laten doen. Dit was het verschil, begreep hij. 
Hij had heel wat kortstondige liefdes gehad, maar nooit de 
ware gevonden. Tot nu toe. 
 Dit inzicht betekende dat hij – twee uur na een zeer wel-
kom glas whisky en een langdurig gesprek met Anton – met 
zijn broek rond zijn enkels in een kamertje stond en een 
buisje vulde.
 ‘Dat was snel,’ zei Anton plagend toen Steele zijn spreek-
kamer weer binnenkwam en hem het buisje overhandig-
de. ‘Misschien moet je daar eens aan werken.’ Toen werd 
hij weer ernstig omdat hij het monster prepareerde. ‘Als ik 
niets vind in dit monster, dan weet je dat we altijd nog cellen 
kunnen afnemen uit de zaadleider. Dat kan alleen als je niets 
gedronken hebt.’
 ‘Laat het me weten, alsjeblieft.’
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Hoofdstuk 15

Candy huilde om Gerry.
 Op dag twee en drie huilde ze heel wat af omdat ze op 
haar vierentwintigste zwanger was van een tweeling.
 Op dag drie verkende ze ook het eiland, en op dag vier 
vergoot ze bittere tranen omdat het allemaal zo oneerlijk 
was. Omdat de man van wie ze hield in haar leven was ge-
komen op een moment dat een relatie gedoemd was te mis-
lukken.
 Op dag vijf was ze klaar met huilen en kocht ze van het 
geld van Steele, dat ze in een aparte portemonnee had op-
geborgen, een prachtige, schitterend mooie, zeegroene sa-
rong. Toen ze de bankbiljetten pakte om te betalen, voelden 
ze knisperend nieuw aan. Ze keek er eens goed naar en 
schoot in de lach.
 Steele had een beetje gelogen. Dit geld was veel nieuwer 
dan hij had beweerd. Hij was toch naar de bank geweest, de 
lieverd!
 Een stuk minder gespannen en al een beetje verbrand 
door de zon, wikkelde ze aan het eind van de middag haar 
sarong om en ging op pad. Ze ging op een heuveltje zitten, 
keek uit over de oceaan en probeerde eindelijk besluiten te 
nemen over de punten op haar lijst.
 Ze begon met het gemakkelijkste, haar baan. Nadat ze 
zeker twee minuten op haar pen had zitten kauwen, kwam 
ze tot de conclusie dat ze inderdaad dol was op het werk 
op de SH. Nee, ze wilde niet dat iedereen wist dat Gerry de 
vader van de tweeling was, maar natuurlijk kwamen haar 
collega’s daar toch wel achter. Dat probleem zou ze wel op-
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lossen zodra het opdoemde. Dat de afdeling Reanimatie 
naar Gerry was vernoemd, deed pijn, maar daar moest ze 
mee leren leven.
 Bevallingsverlof had ze gewoon nodig.
 Zo kwam ze op het volgende punt waarover ze zich zor-
gen maakte. Geld. Dat schreef ze niet op. Daar hoefde ze 
niet eens over na te denken. In plaats daarvan zag ze een 
nieuw punt onder ogen.
 Gerry’s ouders. Wanneer ze van vakantie terug was, zou 
ze hen bellen en op de hoogte brengen van het nieuws. Als 
ze dat wilden, of wanneer ze gekalmeerd waren, zou ze aan-
bieden om met hen te komen praten.
 Het volgende punt. Haar eigen ouders. Ze had al beslo-
ten dat ze ging verhuizen en een heel eind bij hen vandaan 
ging wonen, zodat ze niet meer ieder moment konden bin-
nenvallen. Ook al was het gemakkelijker als ze dichterbij 
woonde. Ze haalde diep adem. 
 Nu kwamen de moeilijke punten. Gerry. 
 Ze noteerde dat ze naar de herdenkingsbijeenkomst had 
moeten gaan. Wat ze verder nog moest opschrijven, wist ze 
niet. Ze kreeg niet op papier dat ze niet van hem hield, maar 
dat ze het toch vreselijk vond dat hij dood was. Ze kon niet 
opschrijven dat het leven verderging zonder hem en dat hij 
kinderen kreeg die hij nooit zou kennen. Zijn kinderen zou-
den wel van zijn bestaan weten, beloofde ze hem. Ze zou de 
tweeling over hem vertellen en contact blijven houden met 
zijn ouders.
 Toen ging ze terug naar het eerste punt op haar lijst, dat 
ze tot het laatst had bewaard omdat het haar zo vreselijk in 
verwarring bracht. Steele.
 Misschien kon ze hem schrijven. Misschien lukte het 
haar beter als ze opschreef wat ze wilde zeggen. Hoe moest 
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je iemand zeggen dat je van hem hield terwijl de kinderen 
die je verwachtte van een ander waren? Het was onmogelijk 
om zoiets in een brief op papier te zetten.
 Ze wilde niet dat hij ooit zou denken dat ze hem alleen 
maar wilde als vader voor haar kinderen. De normale gang 
van zaken, wanneer mensen verliefd werden en daarna mis-
schien kinderen kregen, was hun grotendeels niet gegund. 
Ze kon hem een brief schrijven, dat was een idee.
 Ze probeerde het luchtig te houden. Wel vroeg ze hem 
tussen de regels door of ze – voor het geval het hem allemaal 
te veel was – op de een of andere manier dan vrienden kon-
den blijven. Toen verkreukelde ze het vel papier waarop ze 
haar brief had geschreven. Ze voelde zich zo onzeker. Haar 
buik was de afgelopen dagen zo gegroeid dat ze betwijfelde 
of hij haar nog aantrekkelijk zou vinden.
 Uiteindelijk schreef ze hem een ansichtkaart – een kaart 
die ze had meegenomen uit haar vakantievilla en had willen 
gebruiken voor Macey.

Steele,
Ik wou… Ik wou zo vreselijk graag… dat je hier was.
Candy xxx

Lijstje afgewerkt, stelde ze vast. Nu moest ze verdergaan 
met vakantie vieren.
 Toen ze terugliep, dacht ze dat ze spoken zag, want daar-
ginds, op een stoeltje buiten haar villa, zat Steele. Hij droeg 
donkere jeans en een zwart T-shirt en had een stoppelbaard 
van een paar dagen. Haar ogen deden zich tegoed aan wat 
ze zag. Met een brede lach liep ze op hem af. ‘Ik wist niet dat 
ik hier een geest had wonen.’
 Zo herinnerde hij zich haar, dacht Steele terwijl ze op 
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hem toe kwam. Zo was ze geweest voordat het allemaal ge-
beurde. En hier was ze nu – glimlachend, sexy, intuïtief en 
lachend. Onverwacht overhandigde ze hem de ansichtkaart 
die ze had geschreven.
 Glimlachend las hij wat er stond. ‘Dit verklaart wat er 
gebeurd is,’ zei hij. ‘Het ene ogenblik zat ik nog met Macey 
te praten, en het volgende moment was ik hier op Hawaï…’ 
Hij bekeek zijn droomvrouw eens goed en zag dat niet al-
leen haar lichaam veranderd was. Ze had gelijk gehad door 
hier in haar eentje naartoe te gaan, want het had haar goed-
gedaan, erkende hij. Ze zag er ontspannen, gezond en ge-
lukkig uit. Hij vond het heel fijn om te zien.
 ‘Ik had een lijst gemaakt,’ zei Candy. ‘Dus nu heb ik alles 
goed op een rijtje.’
 ‘Mag ik eens zien?’ vroeg hij, waarna hij zijn hoofd 
schudde. ‘Sorry, domme vraag.’
 ‘Van mij mag je het lezen,’ zei ze.
 ‘Laten we een stukje gaan wandelen,’ zei hij.
 Hij zette zijn tas in de villa en pakte haar bij de hand. Ze 
liepen naar het strand, waar ze gingen zitten.
 Candy hoorde de wind in de palmbomen, en deze keer 
voelde ze een prettig soort knoop in haar buik. Steele was 
hier. ‘Waarom ben je hierheen gekomen?’ vroeg ze.
 ‘Omdat ik voor me zag hoe ik probeerde om vanuit Kent 
een relatie met jou gaande te houden terwijl jij weer bij je 
ouders woonde,’ antwoordde hij. Hij begon haar lijst door 
te lezen.
 ‘Daar had ik al iets over besloten,’ zei ze. Op de lijst wees 
ze aan wat ze bij dat punt had opgeschreven.
 Dus ze had al een besluit genomen, dacht hij.
 ‘Ik voel me alsof de meester mijn huiswerk aan het nakij-
ken is,’ bekende ze. ‘Krijg ik ook een cijfer?’
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 ‘Alleen mondeling commentaar, want ik heb mijn rode 
potlood thuisgelaten,’ antwoordde Steele. ‘Maar zonder 
gekheid, ik vind het heel dapper en verstandig van je dat je 
niet langer in de buurt van je ouders blijft wonen.’
 ‘Dank je.’
 ‘En ik vind het ook heel dapper en terecht dat je Gerry’s 
ouders informeert,’ vervolgde hij, waarna hij verder las. 
 ‘Werk…’ zei hij gebarend, waarna zijn hand in de lucht 
bleef hangen. ‘Dat is een lastige.’
 ‘Ik houd van het werk dat ik doe.’
 ‘Dat weet ik. Er ontbreekt iets…’ merkte hij nadenkend 
op. ‘Wat is dat?’
 ‘Geld,’ zei Candy.
 Steele schoot in de lach. Toen hij bij het punt over Gerry 
belandde, werd hij weer ernstig. ‘Wat die herdenkingsbij-
eenkomst betreft…’
 ‘Het voelt verkeerd dat ik er niet naartoe ben gegaan.’
 ‘Ik ben wel geweest,’ zei Steele.
 ‘Waren er veel mensen?’
 ‘De zaal zat vol,’ antwoordde hij. Hij besloot niets te zeg-
gen over Elaine en haar tranen. Hij had de dag erna met 
haar gepraat; hopelijk had het geholpen dat hij een luiste-
rend oor had geboden. ‘Ik heb Rory ontmoet, en Gina…’
 ‘Gina!’ reageerde Candy, grote ogen opzettend. ‘Die is 
een hele poos met verlof geweest. Ik denk dat ze in een af-
kickcentrum heeft gezeten.’
 ‘Nou, het lijkt erop dat ze terugkomt,’ zei Steele. ‘O ja, 
en ik heb Anton ontmoet. Na afloop zijn we iets gaan drin-
ken.’ Hij zag dat ze bloosde. ‘Is hij de gynaecoloog die jouw 
zwangerschap begeleidt?’
 ‘Ja.’
 ‘Heb je hem toevallig verteld dat ik onvruchtbaar ben?’
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 ‘Ja.’
 ‘Dat geeft niet. Je was waarschijnlijk helemaal in de war.’
 ‘Hoe heb je geraden dat hij mijn dokter is?’
 ‘Tussen Heathrow en Hawaï krijg je heel veel tijd om na 
te denken.’ Hij vertelde haar wat voor vragen hij allemaal 
aan Anton had voorgelegd, en vervolgens vertelde hij haar 
zijn reden daarvoor. ‘Ik ben hier omdat ik van je houd, maar 
ik wilde niet dat je dacht dat ik jou wilde vanwege de kind-
jes. Klinkt dat logisch?’
 ‘Min of meer.’
 ‘Hoe dan ook, dat is gewoon zo. Ik wil de kindjes heel 
graag, maar ook zonder hen is het goed om te weten dat 
je hoogstwaarschijnlijk ook van mij een kind kunt krijgen. 
Niet via de natuurlijke weg, maar de mogelijkheid is er, we 
kunnen ervoor kiezen.’
 Ze draaide zich naar hem toe en keek hem glimlachend 
aan. ‘Heb je het voor mij in een potje gedaan?’
 ‘Ja,’ zei hij. ‘En als het nodig was geweest, had ik een 
procedure ondergaan waarbij een heel gevoelige plek 
plaatselijke verdoofd wordt, maar gelukkig denkt Anton 
dat ik nog genoeg zwemmertjes heb die hun werk kunnen 
doen.’
 ‘Heb je voor mij al die gênante dingen gevraagd?’
 ‘Ja, inderdaad,’ verzuchtte Steele. ‘Ik had er op dat mo-
ment geen idee van dat Anton me met opzet zover kreeg… 
Je hebt een grote fanclub, weet je.’
 ‘Wie dan?’
 ‘Anton, Macey…’
 ‘Hoe is het met Macey?’
 ‘Ze wordt weer een echte bemoeial. Ze heeft me min of 
meer opgedragen het vliegtuig te pakken.’
 Vervolgens begon hij over moeilijker dingen. ‘Gerry’s 
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ouders en zijn broer en zus waren bij de herdenkingsbijeen-
komst. Ze hebben daar wat over hem verteld.’
 ‘Hoe waren ze eraan toe?’
 ‘Verdrietig, in de war,’ zei Steele. ‘Ik denk dat het nieuws 
van de tweeling heel veel voor hen zal betekenen.’
 ‘Steele, waarom ben je naar die bijeenkomst gegaan?’
 ‘Omdat ik meer wilde weten over de man van wie ik de 
kinderen wil grootbrengen, zodat ik hun later, als ze vragen 
hebben, misschien antwoord kan geven,’ zei hij. ‘En ik ben 
hier omdat ik van je houd.’
 Candy keek hem aan terwijl haar ogen zich met tranen 
vulden. Nu begreep ze wat Macey bedoelde toen ze het over 
plichtsbesef hadden gehad. Steele was niets aan haar baby’s 
verplicht, maar hij wilde hen als zijn kinderen zien. 
 Ze hadden pas twee weken iets met elkaar toen het 
nieuws hen had overvallen. Hij had alle reden om weg te lo-
pen, te verdwijnen, hun relatie zachtjes dood te laten bloe-
den, maar toch was hij nu hier. Toch zat hij nu naast haar en 
keek haar liefdevol aan.
 ‘Wat spijt het me dat ze –’
 ‘Dat mag je één keer zeggen,’ onderbrak Steele haar. ‘Nu, 
en daarna wil ik het nooit meer horen.’ Ze kende niemand 
die zo direct was. ‘Oké, vertel me of je het erg vindt dat ik 
niet de vader ben.’
 Zonder dat ze snikte, sprongen er tranen uit haar ogen, 
met zoveel kracht dat ze op haar sarong spatten.
 ‘We moeten nu eerlijk zijn,’ zei hij. ‘We moeten nu het 
eerlijkste gesprek van ons leven voeren. Als het nodig is, 
meld ik me ziek. Want we blijven hier tot we dit helemaal 
uitgepraat hebben, ook al duurt het zes maanden.’
 ‘We hebben maar vijf maanden tot de tweeling komt.’
 ‘Daarom moeten we praten, hier en nu. Er mag niets, he-
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lemaal niets, onuitgesproken blijven. Toen jij ontdekte dat 
je zwanger was, was mijn eerste gedachte… Ik wilde dat ze 
van mij waren,’ vervolgde hij. ‘Daarna stelde ik mezelf de 
vraag hoe het gegaan zou zijn als de tweeling er niet was 
geweest. Ik denk dat het dan goed gekomen was met ons, 
want ik had al besloten dat ik naar Hawaï zou komen. Ik ga 
nooit met een vrouw op vakantie, en toch stond ik op het 
punt om wel met jou te gaan…’
 Candy probeerde zich voor de geest te halen hoe gemak-
kelijk alles in het begin was geweest.
 ‘Als het iets geworden was met ons, had je dan op een be-
paald moment kinderen willen krijgen?’ vroeg hij.
 ‘Ik weet het niet… Ik denk dat ik kinderen zou willen, 
maar als het niet kon…’ Ze keek Steele aan. Veranderde het 
feit dat hij onvruchtbaar was iets aan haar gevoelens voor 
hem? Absoluut niet. Zou ze daarom minder van hem hou-
den? Geen schijn van kans.
 ‘Als we geen kinderen konden krijgen, hadden we dan 
gekozen voor een behandeling?’ drong hij aan.
 Ze knikte. ‘Of voor adoptie.’
 ‘Oké,’ vervolgde hij. ‘Zou je van geadopteerde kinderen 
minder gehouden hebben?’
 ‘Nee!’
 ‘Als we ruzie hadden, zou je dan zeggen dat ik niet hun 
biologische vader was?’
 ‘Nee!’
 ‘Dus wat maakt het dan uit?’
 ‘Ik weet het niet.’
 ‘Als we zaad van een donor moesten gebruiken, zou dat 
iets veranderen aan wat we voor onze kinderen voelden?’
 ‘Natuurlijk niet.’
 ‘Ik ben er, hier en nu. Voor de zwangerschap, voor de 
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geboorte, voor de luiers. Het worden mijn kinderen,’ zei 
Steele. ‘We vertellen hun over Gerry, en wanneer ze bokkige 
pubers zijn en zeggen dat ik niet hun echte vader ben, dan 
zal dat me niet raken. In plaats daarvan lachen jij en ik hen 
uit, recht in hun puisterige puberkoppies, want wij weten 
dan maar al te goed dat we dat allemaal al talloze jaren ge-
leden op Hawaï hebben uitgepraat.’
 Candy liet haar adem ontsnappen.
 ‘Maar jij bent niet de enige die zich zorgen maakt over 
hoe het moet als we trouwen,’ ging hij verder. ‘Ik heb ook 
een lijstje gemaakt.’ Hij pakte zijn vliegticket.
 Ze las wat hij had opgeschreven.

Film
Voetbal
Cricket

‘Dat is veel gemakkelijker dan mijn lijstje,’ zei ze.
 ‘Nee, nee, helemaal niet. Ik houd erg van mijn leven zoals 
het is, en er zijn bepaalde, eh… gewoonten waarvan ik heb 
gezworen dat ik eraan vasthoud…’
 Ze keek hem aan.
 ‘De film,’ verklaarde Steele. ‘Soms vind ik het fijn om al-
leen naar de bioscoop te gaan. Dat is gewoon zo. Ik wil niet 
dat jij gaat zeggen dat je dat niet wist.’
 Candy glimlachte.
 ‘En ik weet dat het vreselijk egoïstisch is om in mijn een-
tje weg te gaan terwijl jij opgesloten zit in huis met twee krij-
sende kinderen, dus misschien vind je het fijn om zelf ook af 
en toe in je eentje een vrouwenactiviteit te gaan doen…’
 ‘Zoals een dagje welnessen?’ vroeg ze.
 ‘Zoiets, ja.’
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 ‘En dan ga jij nooit klagen en roepen dat je zo graag met 
me mee zou willen?’
 ‘Nooit,’ beloofde hij.
 ‘Afgesproken.’
 ‘Het voetbal en het cricket horen eigenlijk bij elkaar…’ 
Hij keek een beetje benauwd, en Candy voelde zich ook niet 
prettig, want zij had een hekel aan sport. Als ze zelfs maar 
naar een wedstrijd ging kijken, viel ze al bijna in slaap van 
verveling. ‘Ik doe niet aan romantische vakanties. Ik doe 
straks natuurlijk wel aan gezinsvakanties, maar ik heb een 
groep vrienden, en we houden van dure dingen.’
 ‘Zoals?’
 ‘De kwestie met de film hebben we goed geregeld, ja?’ 
Steele wilde het zeker weten. Hij vroeg zich af of hij nu echt 
iets begon met de perfecte vrouw, die het niet erg vond wat 
hij op het punt stond voor te stellen.
 ‘Ja, helemaal,’ zei Candy, die nieuwsgierig was gewor-
den. ‘Wat voor dure dingen?’
 ‘Internationale cricketwedstrijden, Europacupvoet-
bal…’
 ‘Aha.’
 ‘We gaan niet naar alle wedstrijden.’
 Eerst zei Candy niets, want ze vond het gesprek een onge-
makkelijke kant op gaan. ‘Wordt er van me verwacht dat ik 
meega?’
 ‘Nou…’ zei hij. ‘We worden een beetje dronken en we 
zingen clubliederen…’ Hij wachtte tot ze zou zeggen dat ze 
er absoluut niet over dacht om mee te gaan. Nee, dit was 
niet gemakkelijk. ‘De taal die we dan soms uitslaan, is geen 
goed voorbeeld voor de tweeling.’ Omdat Candy nog steeds 
niets zei, vertelde hij haar hoe het werkelijk zat. ‘We hebben 
ook de afspraak dat er geen vrouwen meegaan. Daar heb 
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ik mijn vrienden de afgelopen jaren een aantal keren streng 
aan gehouden. Dus ik kan het niet maken om jou wel mee te 
vragen.’
 Hij zag een glimlach rond haar mond spelen.
 ‘Maar…’ zei hij snel, ‘als ik af en toe een week wegga met 
vrienden, dan wil jij natuurlijk van tijd tot tijd met je vrien-
dinnen op vakantie. Dan zorg ik voor de tweeling en alle 
andere kinderen die we dan hebben.’
 ‘O, ik denk dat ik me daar wel in kan vinden,’ zei Candy 
glimlachend. Ze keek naar deze man, die zelf al zo gelukkig 
was dat hij niet op zoek was naar een andere helft. Het was 
puur toeval dat zij die andere helft bleek te zijn. ‘Ik houd 
van je, ook zonder de tweeling, dat weet je toch?’
 ‘Waarom sta ik dan niet op je lijst?’ vroeg Steele, die blij 
was dat ze een kleur kreeg.
 ‘Ik heb geprobeerd je een brief te schrijven.’
 ‘Laat zien, dan.’
 ‘Dat is niet eerlijk.’
 ‘Ik wil zeker weten dat je van me houdt, Candy,’ zei hij 
plagend terwijl hij zijn hand uitstak.
 Oké. Hij kreeg de brief. Ze vond het heel gênant dat hij 
zat te lezen hoe gek ze op hem was.
 Om het nog erger te maken, schoot hij ook nog in de 
lach. ‘Vrienden blijven?’ informeerde hij. ‘Sorry, Candy, het 
klinkt misschien bot, maar als ik een vriendin heb die meer 
is dan gewoon een vriendin, dan wil ik de blonde Candy met 
het slanke figuur. Geen Candy met een dikke buik van een 
tweeling. Dat is goed voor als je getrouwd bent.’ Hij keek 
haar aan. ‘Wil je met me trouwen?’
 ‘Echt waar?’
 ‘Echt waar,’ zei hij, zijn hart dreunend in zijn borst.
 ‘Ik wil samen met je zijn, maar ik hoef niet te trouwen,’ 



162

biechtte Candy op. ‘Ik wil gewoon niet de grote bruiloft in 
een witte jurk die mijn ouders zo graag voor me willen. Ik 
wil daar niet staan met een dikke buik…’
 ‘Dan zou je in een volle kerk hardop je naam voluit moe-
ten zeggen,’ merkte hij op. ‘En ik ben een gescheiden hei-
den…’ Toen glimlachte hij. ‘Candy, we zitten op Hawaï. We 
kunnen morgen trouwen, als je dat wilt. Ik weet dat het een 
schok zal zijn voor je ouders, maar ze zullen er ook wel blij 
om zijn.’
 Er verscheen een glimlach op haar gezicht.
 ‘Zeg je nu ja?’ wilde hij weten. ‘Want ik begin me toch 
zorgen te maken.’
 ‘Luid en duidelijk ja,’ zei ze. ‘Maar zullen jouw ouders 
het dan niet erg vinden dat ze er niet bij waren?’ vroeg Can-
dy. Hij was immers hun enige kind.
 ‘Ja,’ zei hij. ‘En dan zou ik hen erop kunnen wijzen dat 
ze de meeste andere mijlpalen in mijn leven ook gemist heb-
ben, maar dat doe ik natuurlijk niet. Ze komen er snel ge-
noeg overheen, vooral als ze het weten van de tweeling.’
 Toen ze hun plannen helemaal hadden doorgenomen, 
liepen ze terug naar de villa. Candy genoot van de eerlijke 
manier waarop ze alles besproken hadden en knopen had-
den doorgehakt. ‘Daar zijn we heel volwassen mee omge-
gaan,’ zei ze, grinnikend van plezier.
 ‘Ja, en nu wil ik graag iets doen wat heel onvolwassen is,’ 
zei Steele. Hij gaf haar zijn telefoon met op het scherm een 
sms’je van Annie, die vroeg of hij had nagedacht over haar 
voorstel. ‘Dit ontving ik toen we geland waren,’ verklaarde 
hij. ‘Mag ik?’
 ‘Ga je gang,’ zei ze lachend, en ze keek toe terwijl hij een 
antwoord intoetste.
 Er is niets om over na te denken of te bespreken. Zit op Hawaï 
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met Candy en staan op het punt te trouwen. Ze is zwanger van een 

tweeling en is heel humeurig en opvliegend, dus je kunt beter niet 

meer sms’en. Groet, Steele

 Hij drukte op de verzendknop, waarmee hij afscheid 
nam van zijn verleden en zijn eerste stap zette in een stra-
lende toekomst.
 ‘Toch heb je tegen me gelogen,’ zei Candy toen ze de villa 
binnengingen en hij haar in zijn armen trok.
 ‘Echt niet.’
 ‘Jawel,’ zei ze, haar handen rond zijn nek slaand. ‘Je zei 
dat je dat je dat geld al vijf jaar in een laatje had liggen, maar 
de biljetten zijn pas twee jaar geleden gedrukt.’
 Steele glimlachte slechts. ‘Dat was omdat ik wilde dat 
je je geen zorgen maakte over geld wanneer je die prach-
tige, sexy sarong vond.’ Door de stof heen streelde hij haar 
borsten, en hij streek met een teder gebaar over haar buik. 
Zijn hand liet haar weten hoe sexy hij haar veranderende 
lichaam vond. Datzelfde deed hij met zijn kus. Haar prach-
tige sarong viel op de vloer, en hij kleedde zich snel en ont-
spannen uit.
 Het enige wat aan Candy’s perfecte vakantie had ontbro-
ken, was haar perfecte man geweest, maar nu was hij hier 
en speelden ze samen hun liefdesspel. Alle twijfels en aarze-
lingen die ze hadden gehad, waren verdwenen. Ze hadden 
geen vragen meer, ze wisten beiden hoe kostbaar hun liefde 
was. 
 ‘Ik houd zo vreselijk veel van je,’ zei ze toen ze later in zijn 
armen lag.
 ‘En ik van jou.’
 ‘Je hebt nog steeds rode teennagels,’ merkte ze lachend 
op, kijkend naar zijn voeten.
 ‘Ik durfde geen nagellakremover te kopen,’ zei hij. ‘Maar 
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ik moet die lak er wel afhalen voordat we op het strand gaan 
trouwen.’
 ‘Of je laat het zitten.’
 Steele schudde zijn hoofd. ‘Mooi niet. We laten een video 
van de ceremonie maken voor de familie en een foto voor 
Macey. Ik wil niet dat iedereen zich afvraagt of ik stiekem 
jouw ondergoed aantrek.’
 ‘Gaan we in Kent wonen?’ vroeg Candy.
 ‘Ja, mijn bod op het huis is geaccepteerd,’ antwoordde 
Steele. ‘Ik wilde je daar al ten huwelijk vragen,’ vervolgde 
hij. ‘Dat wilde ik doen terwijl we het huis bekeken, maar jij 
koos ervoor om niet mee naar binnen te gaan.’
 ‘Wilde je het me toen al vragen?’
 ‘Ja, maar ik wilde je niet onder druk zetten.’
 ‘Dus je hebt me vijf dagen extra gegeven?’
 ‘Langer kon ik niet wachten,’ reageerde hij, waarna hij 
een kus op haar hoofd drukte. ‘Dus laten we gauw zorgen 
dat we de vergunning krijgen, zodat we kunnen trouwen en 
aan onze huwelijksreis kunnen beginnen.’
 Die huwelijksreis was al begonnen.
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Epiloog

Voor Candy, die nooit had verlangd naar haar eigen brui-
loft, was het een perfecte ceremonie. 
 Ook voor Steele, die had gezworen dat hij nooit meer zou 
trouwen, was het de mooiste bruiloft ooit. Hij had gekozen 
voor een ceremonie bij zonsondergang, al had hij haar niet 
verteld waarom.
 Samen liepen ze naar het strand, waar ze bleven staan 
met hun voeten in het zijdezachte zand. Candy was zenuw-
achtig, opgewonden en alles wat ze verder voelde wanneer 
ze naar hem keek.
 ‘Aloha,’ zei hij.
 Ze glimlachte naar hem. Na alle plagerijtjes over haar 
vakantie kon ze amper geloven dat hij bij haar was en dat ze 
zo dadelijk gingen trouwen. ‘Aloha,’ zei ze, blij dat hij haar 
trillende handen pakte.
 Op het strand rook het naar kokosnoten en oranjebloe-
sem. Ze droeg één enkele bloem achter haar oor. De zee-
bries blies haar haar uit haar gezicht en drukte haar jurk 
tegen haar zachte rondingen. Het was een heel eenvoudige 
jurk van zachtblauw chiffon, met de taille vlak onder haar 
boezem. Steele was gekleed in een zandkleurig linnen pak 
en een wit overhemd. De lak was van zijn teennagels ver-
dwenen. Ze vond hem adembenemend knap; zijn aanblik 
deed haar net zo glimlachen als bij hun allereerste ontmoe-
ting. Het enige geluid was het ruisen van de golven, die stuk-
sloegen op het strand en zich daarna sissend terugtrokken, 
de zee in, zodat het zand er even rimpelloos en schoon uit-
zag als hun toekomst.
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 Toen de grote rode zon langzaam in zee zonk, begon de 
plechtigheid. Ze hadden gekozen voor de traditionele, tijd-
loze huwelijksgelofte. Candy keek Steele in de ogen terwijl 
hij de eenvoudige gouden ring om haar vinger schoof. Ze 
huiverde toen hij met zijn prachtige diepe stem, die ze nog 
geen maand geleden voor het eerst had gehoord, beloofde 
voor altijd van haar te zijn. ‘Met deze ring neem ik je tot 
mijn echtgenote. Ik beloof je lief te hebben, je te koeste-
ren…’
 Toen was het haar beurt, en met heldere stem legde ze de-
zelfde gelofte af.
 De zon was ondergegaan, fakkels verlichtten het strand, 
en de trouwambtenaar verklaarde dat ze nu man en vrouw 
waren. ‘U mag de bruid kussen.’
 Dat deed Steele, en na een lange kus fluisterde hij in haar 
oor. ‘Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest.’
 Deze woorden, recht uit zijn hart, betekenden alles voor 
Candy. ‘Ik ben ook nog nooit zo gelukkig geweest.’ Ook 
haar woorden kwamen uit het diepst van haar hart.
 Nu de ceremonie voorbij was en de documenten waren 
getekend, liepen ze hand in hand over het strand naar hun 
villa. 
 Het was gebeurd. Ze was getrouwd, precies op de manier 
die ze had gewild. Toen ze de fotograaf zijn apparatuur zag 
inpakken, voelde ze zich alleen een heel klein beetje schul-
dig omdat ze haar ouders deze dag had ontzegd. 
 Eenmaal terug in de villa was ze vastbesloten de gedachte 
aan haar ouders weg te duwen. Toen Steele haar echter nog 
een keer had gekust, liet hij haar los en vroeg haar om het 
telefoonnummer van haar ouders. 
 ‘Je voelt je beter wanneer ze het weten, geloof mij nou 
maar,’ merkte hij op.
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 ‘Ze zullen het niet begrijpen,’ zei ze. ‘Ik wil onze dag niet 
bederven…’ Toch gaf ze hem het nummer. Met haar ogen 
dicht luisterde ze terwijl haar man, die gewend was aan 
het omgaan met geschrokken, koppige, eigenwijze oudere 
mensen, zich voorstelde en haar vader vertelde dat hij een 
dokter en collega van Candy was.
 ‘Alles is goed met Candy en de baby’s,’ verklaarde hij. En 
daarna vertelde hij dat hij van hun dochter was gaan hou-
den, voor haar zou zorgen en haar kinderen zou liefhebben 
en opvoeden alsof het zijn eigen kinderen waren.
  ‘De ouders van Gerry vertellen we het ook,’ vervolgde 
hij. ‘We hebben dit samen besproken, Candy en ik, en we 
vinden allebei dat kinderen nooit genoeg grootouders kun-
nen hebben die van hen houden.’
 Hij sprak en luisterde, en vervolgens vertelde hij dat Can-
dy en hij die dag getrouwd waren. Candy hoorde dat haar 
moeder aan de telefoon kwam, waarna het drama volgde 
dat ze al gevreesd had. Ze zou met hen moeten praten, moe-
ten luisteren naar hun verwijten, iets moeten doen met haar 
schuldgevoel. Ze stak haar hand al uit naar de telefoon, 
maar Steele liet eerst haar moeder uitrazen en begon toen te 
praten met die diepe stem, zodat Candy langzaam de span-
ning voelde verdwijnen.
 ‘Omdat de zwangerschap al zichtbaar is, vond Candy 
een huwelijk in de kerk ongepast, maar we kunnen daar 
misschien onze geloften hernieuwen.’ Heel kalm reageerde 
hij op haar ouders, en hij bestudeerde zijn duimnagel terwijl 
ze maar bleven doorgaan.
 Eindelijk glimlachte hij. ‘Misschien wilt u dat zelf tegen u 
dochter zeggen.’ Hij gaf Candy de telefoon. ‘Je ouders wil-
len iets tegen je zeggen.’
 Ze pakte de telefoon aan, sloot haar ogen en zette zich 
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schrap voor de stroom van verwijten van haar moeder.
 ‘Complimenti… Gefeliciteerd…’ zei haar moeder. Dat 
was zo onverwacht dat Candy van blijdschap begon te hui-
len terwijl haar moeder bleef praten. ‘Hij klinkt als een aar-
dige man…’
 ‘Hij is een heel aardige man,’ zei Candy.
 Die heel aardige man speelde nu met haar borsten, kuste 
haar hals en was klaar om de wittebroodsweken voort te 
zetten.
 ‘Zo beter?’ vroeg hij nadat ze had opgehangen.
 ‘Wilde je daarom ’s avonds trouwen?’
 ‘Ja. Ik wilde hen niet aan het schrikken maken door mid-
den in de nacht te bellen,’ zei hij. ‘En ik wist dat jij je toch 
zorgen zou maken als we niet belden.’ Hij keek haar glimla-
chend aan. ‘Kom eens hier, Steele.’
 ‘Steele?’ vroeg Candy verrast. Toen pas besefte ze dat dit 
nu haar achternaam was.
 ‘Nou ja, mevrouw Candida Steele, als je het liever for-
meel wilt houden,’ grapte haar man.
 Ze zag er waarschijnlijk weer uit als iemand in een tand-
pastareclame, bedacht Candy met een brede glimlach toen 
hij haar in zijn armen trok.
 Ze waren terug bij hoe het begon.
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