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HOUSTON, TEXAS
Hij zag de vrouw niet direct toen hij de ruimte betrad. Zijn zicht
op haar werd geblokkeerd door de gebruikelijke exotische mix van
sexcapades. Een normale zaterdagavond in The House. De gemeenschappelijke ruimte waar mensen samenkwamen om met elkaar te
spelen en hun fantasieën uit te leven, werd overspoeld door de geluiden en geuren van seks.
Micah Hudson wandelde de kamer verder binnen en scande met
zijn blik de erotische massa lichamen. Opeens realiseerde hij zich
– terwijl hij even stopte om een mooie vrouw te bekijken die werd
bevredigd door een andere even prachtige vrouw – dat hij zich verveelde. Hij voelde zich rusteloos. Afstandelijk zelfs.
Micahs blik liet het stel los op het moment dat hij de onmiskenbare pets van leer tegen huid hoorde en er een ademloze klank van
genot opsteeg die in zijn oren bleef rondzingen. Die hem dichterbij
wenkte. Waar was ze?
Toen zag hij haar. Klein, weelderig en adembenemend. Haar
naakte lichaam glom in de zachte belichting, haar huid was romig
lichtbruin, wat een Latijns-Amerikaanse afkomst deed vermoeden.
Haar haren golfden als een waterval van haar schouders en werden
op haar rug gescheiden door het uiteinde van een zweep die weer op
haar lichaam neer kletste.
Hij kon haar gezicht niet zien, en opeens was dat het enige wat hij
wilde. Had ze haar ogen in extase gesloten, was haar gezicht zacht
en warm van genot?
Haar ronde billen trilden zachtjes terwijl haar lichaam meedeinde
onder de macht van de zweep. Ze bewoog haar voeten, kromde ze en
zette ze weer neer terwijl ze zich opmaakte voor de volgende klap. Het
had veel weg van een dans. Haar ritme was bedwelmend en erotisch.
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Hoog boven haar hoofd spande ze haar handen aan, zodat het
touw dat haar polsen gevangen hield nog strakker kwam te zitten.
Haar huid rilde over haar schouderbladen, die naar binnen welfden en een zachte holte creëerden. Ze ontspande zich en haar lage
gekreun bereikte hem weer.
Prachtig. Ze was fucking prachtig.
Verlangen ruiste door zijn aderen, won aan kracht, stroomde
sneller, welde op in zijn kruis. Zijn pik werd pijnlijk hard en Micah
verschoof het lid een beetje om de onaangename spanning te verlichten.
Hij kon niet meer op een afstand toekijken en liep erheen, door
de menigte. Om de mensen heen die naar de afranseling keken. Hij
ging zó staan dat hij haar gezicht kon zien.
Teleurstelling vulde zijn borstkas toen hij het halve masker zag
dat haar ogen bedekte.
Zijn blik dwaalde over haar weelderige, volle lippen met hun
perfecte rondingen, onbezoedeld door lippenstift. Ze kwamen van
elkaar terwijl er nog zo’n zinnelijke zucht uit haar keel ontsnapte.
Het kletsen van het leer en de gesprekken om zich heen hoorde
hij niet meer. De geluiden van de andere aanwezigen vielen weg en
het enige wat hij hoorde was haar gekreun.
Haar borsten, hoog en stevig, kleiner dan hij ze normaal graag
zag, wiebelden toen ze nog een klap onderging. De tepels waren
bruin, donkerder dan haar huid, rechtop en geplooid, ze zagen er
zacht uit... Hoe zouden ze smaken? Hoe zouden ze aanvoelen in zijn
mond? Tussen zijn vingers?
Zijn vingers kromden zich. Hij kon het lichte gewicht van de welvingen in zijn handpalmen voelen alsof hij voor haar stond en met
zijn handen hun omvang opnam.
Ze had een volmaakt zandloperfiguur, haar heupen iets breder
dan haar taille, een platte buik die de aandacht op de zachte krulletjes tussen haar dijen vestigde. Ze waren net zo donker als het haar
dat over haar schouders glooide. Ze beschermden haar vrouwelijkheid en gaven niks prijs van wat zich eronder bevond.
Maar hij kon het zich wel voorstellen. Oh ja, hij kon haar vochtige
hitte voelen als hij de zachte golvingen van elkaar bracht en door
de zijdeachtige krullen dook. Hij zou met een vinger over haar klit

6

strelen en dan zijn weg vervolgen naar haar kern, naar binnen glijdend, terwijl hij de grip van haar poes voelde die hem dieper naar
binnen zoog.
Jezus. Zweet verzamelde zich boven zijn wenkbrauwen. Zijn pik
zwol op en drukte tegen zijn rits.
Wat was het aan haar dat hem zo beviel? Hij zag voortdurend dit
soort vrouwen in The House. Was ‘t het mysterie? Was het haar verbluffende schoonheid? Of misschien was het wel de manier waarop
ze haar lichaam kromde en plooide en zelfs als ze ineenkromp nog
de aanraking van de zweep bleef zoeken.
Ze ging er volledig in op. Intens. Haar ogen waren dicht, maar
hij wist zeker dat ze net zo donker waren als de rest. Die weelderige
lippen krulden en scheidden zich, openden en sloten. Ze maakte de
heerlijkste, opwindendste geluiden, en hij was zeker niet de enige op
wie ze effect hadden.
Andere mannen keken ook, net zo aan de grond genageld door
het tafereel als Micah. Lust vlamde op in hun ogen. Zij wilden haar,
maar hij wilde haar ook. Oh zeker, hij wilde ook.
Hij liep weer naar voren, volledig gefocust op de vrouw en op de
man die haar deed kronkelen onder de zweep.
Cole keek op toen Micah dichterbij kwam en hij stopte even, met
de zweep hoog in de lucht. Alsof ze hem voelde naderen, draaide de
vrouw haar hoofd en deed haar ogen open.
Een vochtige hitte welde op in zijn lichaam. Ze had sprekende ogen
waarin je de passie zag schitteren, en nadat hun blikken elkaar vonden keek ze geen moment weg. Hij zou in die donkere poelen kunnen verdrinken.
Haar lippen trilden en even zag hij een diepe kwetsbaarheid, wat
hem opeens sterk bezitterig maakte. Nee, hij kon ook niet wegkijken. Hij wachtte af tot hij zou krijgen wat hij wilde: haar goedkeuring.
Haar kleine, roze tong schoot even naar buiten en likte haar lippen in een abrupte, bijna nerveuze beweging. Toen knikte ze, terwijl
de begeerte in zijn ogen opvlamde.
Cole stak zijn hand uit om haar schouder aan te raken. Micah
moest zich inhouden om geen geweld te gebruiken. Hij wilde niet
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dat Cole – of wie dan ook – haar aanraakte. Ze was nu van hem.
‘Weet je het zeker?’ zei Cole zacht, zodat alleen zij en Micah het
konden horen.
Haar blik ging van de een naar de ander. Ze wendde zich tot Cole.
Ze knikte nog eens en haar ogen vlamden op toen ze Micah weer
aankeek.
Die lippen. Jezus, die lippen. Hij smachtte ernaar ze te voelen, en
opeens besloot hij ervoor te gaan. Hij pakte de zweep die Cole hem
aangaf en stapte op haar af, snel en vastbesloten.
Hij pakte haar kin vast met één hand, streelde met zijn vingers
over haar zachte wangen, plaatste zijn lippen schuin over de hare en
hapte hongerig toe.
Hij slikte haar zucht in. Haar smaak verspreidde zich over zijn
tong terwijl hij die over haar mond bewoog, naar binnen, met diepe
halen. Zoet, warm en zacht. Precies zoals een vrouw hoort te smaken. Haar tong vond de zijne, vastberaden om hem ook te proeven.
Het was een vurig, nat duel. Geen van beiden was van plan op te
geven. Een stoot elektriciteit raasde door zijn wervelkolom omhoog,
bereikte zijn hersens en knetterde als een bliksemschicht door al
zijn zenuwuiteinden.
Happend naar adem rukte hij zich los. Zijn gehijg was snel en
schokkerig. Ze staarde hem verwonderd aan en liet zich hangen aan
de ketens die haar handen omklemden.
Hij zette een stap achteruit en liep om haar heen, zodat hij haar
smalle rug kon bekijken.
‘Dans voor me.’
De zweep ontvouwde zich en kwam tot leven. Hij vormde een
boog en kwam neer met een scherpe pets. Haar huid gloeide en haar
erotische kreun bleef hangen in de lucht, zoet en opwindend.
De ruimte werd stil en ze slaakte haar zachte kreten steeds harder en vaker.
Gekreun en gezucht. De vrouw stond op het punt een hoogtepunt te bereiken. Ze fascineerde hem mateloos. Hij was gebiologeerd door hoe ze op zijn zweep, zijn aanrakingen en zijn bevelen
reageerde. Ze maakte een woeste geilheid in hem los. Ze beroerde
hem op plekken waar hij lang geen warmte had gevoeld.
Hij begreep het niet, maar greep zich eraan vast alsof het zijn
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laatste strohalm was. De zweep rolde zich op en klapte, siste en
landde. Een striem werd zichtbaar op haar huid. Ze ging op haar
tenen staan, spande haar lichaam en kromde haar rug. Ze wachtte
op de volgende klap.
De spieren in haar slanke armen golfden, haar vingers spreidden
zich, strekten zich en krulden zich weer in een vuist. Ze bewoog
zich steeds sneller, op de maat van de zweepslagen. Ze danste een
erotisch ritme waarmee ze alle aanwezigen in haar ban hield. Een
race naar de verlossing. Micah keek gefascineerd toe hoe hij haar
uitzinnig van opwinding maakte. De laatste zweepslag kwam neer
toen er diep vanuit haar een kreet van zoete extase losbarstte. Het
was een geweldig oergeluid en het deed hem pijn diep in zijn buik,
tot in zijn ballen. Hij was pijnlijk stijf, de rits van zijn jeans bolde
op door zijn pik. Hij wilde niets liever dan zijn broek naar beneden
trekken en zijn pik diep tussen haar billen stoppen. Hij wilde haar
kont, haar poes, haar mond. Hij wilde deze vrouw.
Toen hij zich niet meer kon inhouden streelde hij met zijn vingers
over de dunne striemen die haar rug tekenden. Ze kreunde zachtjes en drukte haar lijf dichter tegen zijn handen. Hij streek zijn handen over haar rug omhoog, onder haar armen en langs haar zij weer
naar beneden.
Hij wilde haar in de ogen kijken, haar gezicht zien. Hij liep om
haar heen, terwijl hij zijn hand over haar huid streek tot zijn vingers
op haar buik rustten en hij voor haar stond.
‘Kijk me aan,’ zei hij hees.
Hij legde zijn hand onder haar kin en duwde hem omhoog, zodat
haar blik de zijne vond. ‘Je bent zo mooi.’
Haar lippen kromden zich in een aarzelende glimlach en zijn
duim volgde de lijnen van haar volle onderlip. Hij bracht zijn hoofd
naar dat van haar, zodat hun monden tegen elkaar kwamen. Hij
stopte, deed het deze keer rustiger aan, omdat hij van haar heerlijkheid wilde genieten.
‘Ik wil je. Ik wil je zo graag dat ik eraan kapot ga.’
Zijn stem klonk hees en wanhopig, maar dat kon hem niet schelen. Hij wist alleen dat hij gek zou worden als hij deze vrouw niet in
bed kreeg.
Hij strekte zich uit om haar handen los te maken. Zodra ze vrij
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was, begon de vrouw te wankelen en begaven haar knieën het. Hij
ving haar met zijn lichaam op en haar lijf versmolt met dat van hem.
Ze voelde zo verdomde goed. Zijn rits probeerde zijn pik permanent
te brandmerken.
Hij wilde haar zijdeachtige haar voelen en haalde zijn hand
erdoorheen, genoot ervan om het door zijn vingers te laten glijden.
‘Kom je met me mee naar huis?’ mompelde hij.
Zijn lippen waren vlak bij die van haar. Haar adem blies over zijn
gezicht en hij ademde het in. Ze staarde hem aan met een hete blik
van verlangen.
Hij veegde een lange pluk haar achter haar oor en haakte zijn
duim achter het masker. Hij wilde haar zien, wilde meer weten over
de vrouw die hij absoluut vanavond wilde bezitten.
Ze protesteerde scherp en wilde zijn handen vastgrijpen, terwijl
ze haar hoofd in weigering schudde. Ze probeerde zich van hem
af te draaien, maar het masker gleed weg en bleef hangen in haar
haren.
Ze maakte een geschrokken geluid en rukte zich haastig weg, te
laat om te voorkomen dat hij haar gezicht zag.
De schrik raakte hem recht in zijn ballen.
Het voelde alsof hij ging overgeven.
Angel. De zus van David.
Lieve hemel, waar was hij aan begonnen?
Ze staarde hem verstijfd aan, met wijd opengesperde, angstige
ogen.
De mooie naakte vrouw die voor hem stond werd snel verdrongen door beelden van Angelina toen ze zestien was. Ze was onschuldig en had een oogverblindende, flirterige lach. De lach van een
kind dat ervan overtuigd is dat de wereld haar op een presenteerblaadje zal worden aangeboden. Hij kon geen beeld van haar oproepen op latere leeftijd. Ze was voor eeuwig dat zestienjarige kind.
Hoe oud was ze dan nu eigenlijk?
De zus van David. Verdomme.
Woede kwam al snel in de plaats van zijn enorme ongeloof.
‘Angelina, wat ís dit verdomme?’
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Micah greep Angelina bij haar schouders en trok haar dicht tegen
zich aan om haar aan het zicht te onttrekken, maar dat was verdomde lastig met een poedelnaakte vrouw in een kamer vol mensen.
Hij draaide zijn hoofd ruw om, op zoek naar iets – wat dan ook –
om haar mee te bedekken.
‘Waar zijn verdomme je kleren?’
‘Micah, hou op,’ protesteerde ze.
Hij was zo geschokt haar stem te horen dat hij even aarzelde.
Haar lichte accent herinnerde hem zo verdomde sterk aan David.
Haar stem was heser dan toen ze jonger was. Sexyer. Kut!
Hij schudde zijn hoofd en vervolgde zijn zoektocht, tot hij een
afgedankt laken van een van de bedden zag liggen. Dat was goed
genoeg.
Haar achter zich aan slepend liep hij erheen om het laken van de
vloer te rapen. Hij drapeerde het over haar schouders en wikkelde
het helemaal om haar heen, terwijl hij de eindjes vasthield en naar
een vluchtroute zocht.
‘Micah, hou op! Waar ben je mee bezig?’
Er waren vonkjes van woede zichtbaar in haar bruine ogen, maar
hij negeerde ze. Ze mocht best pissig zijn, maar hij ging haar hier als
de donder weghalen.
Nu ze tenminste bedekt was leidde hij haar langs de rand van de
kamer naar de deur. Ze gingen de gang in die naar de trap leidde
en hij sleurde haar de trap bijna af, de hal in die naar de vooringang
leidde.
‘Waar breng je me naartoe?’ vroeg ze.
Er klonk vertrouwen in haar stem en dat maakte hem nog pissiger dan toen hij haar hier ontdekte. Hij had haar er zojuist met
de zweep van langs gegeven, haar naakt gezien, naar haar ver-
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langd… haar aangeraakt. Hoe was het mogelijk. Dit had nooit moeten gebeuren. Hij haatte zichzelf, maar was nog bozer op haar. Ze
hoorde hier niet te zijn.
Ze hoorde niet eens te weten van het bestaan van dit soort plekken.
‘Weg hier,’ zei hij kortaf. ‘Ik wil geen woord meer horen tot ik je
thuis heb gebracht. Ik zweer het je Angelina, ik weet niet waar je in
hemelsnaam mee bezig was, maar het eindigt hier en nu.’
Een van Damons potige beveiligers ging voor de deur staan en
vouwde zijn gespierde armen over elkaar, terwijl hij Micah provocerend aankeek.
‘Godverdomme Mav, ga aan de kant,’ vloekte Micah.
‘Micah, waar ben je verdomme mee bezig?’
Micah draaide zich om naar Damon Roche, zijn goede vriend
en de eigenaar van The House, die vanuit zijn kantoor de gang in
beende.
Hij zuchtte, geïrriteerd door de onderbreking. Hij hield Angelina’s arm stevig vast terwijl hij wachtte tot Damon zou gaan praten.
‘Nou?’ vroeg Damon, toen hij een meter van hem af stond. Hij
wierp hem zijn notoire geïrriteerde blik toe, maar zei verder niks.
Hij had zijn ogen strak op Micah gericht en wachtte af.
‘Nou wát, verdomme?’
Damon wilde naar Angelina toe gaan en Micah trok haar nog iets
verder van hem weg. Het laken gleed van haar schouders, maar ze
hield de eindjes stevig rond haar borsten. Haar haren hingen over
één schouder. Micah kon de striemen op haar rug zien – zíjn afdrukken – en de knoop in zijn maag werd nog wat groter.
Hij rukte het laken weer omhoog om het ontblote deel van haar
huid te bedekken, alsof dat zou kunnen uitwissen wat er minuten
daarvoor was gebeurd.
‘Ga je me nog vertellen waar je in godsnaam mee bezig bent?’
eiste Damon. ‘Jezus Christus Micah, ben je gek geworden? Laat haar
gaan. Nu meteen.’
Micah fronste zijn voorhoofd om de uitdagende toon in Damons
stem. Mav zette een stap vooruit en wilde Angelina vastpakken. Het
deed er niet toe dat Damon en Mav Angelina overduidelijk probeerden te beschermen.
‘Waag het verdomme niet haar aan te raken.’
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Mav wendde zich tot Damon voor advies en Damon hield zijn
hand omhoog om zijn beveiliger te laten wachten.
‘Je kunt hier niet zomaar binnenkomen, een van mijn clubleden
grijpen – dat kun je trouwens bij niemand maken, lid of geen lid –
en haar tegen haar wil meesleuren. Wat bezielt je, Micah?’
Micah keek even naar Angelina en vroeg zich af waarom ze zo
stil was. Ze had niet meer dan een paar woorden gezegd. Hij voelde
zich niet eens schuldig over het feit dat hij daar de oorzaak wellicht
van was. Ze had toch ook geen nee gezegd toen ze hem met haar
diepbruine ogen die zwoele uitnodiging toespeelde. Jezus, ze had
hem haar laten slaan. Hij moest er bijna van overgeven.
‘Dit is iets tussen mij en Angelina,’ zei Micah.
‘Ik laat je niet met haar weggaan,’ zei Damon kalm. Angelina
legde haar hand op Damons arm. In vergelijking met de zijne was
haar hand klein en tenger. Micah kon aan niks anders denken dan
haar aan elkaar gebonden handen, terwijl hij zijn sporen achterliet
op haar naakte lichaam.
‘Het is oké, Damon,’ zei ze zacht.
Ze beefde in zijn handen en hij verslapte zijn greep een beetje.
Zijn blik ging even over haar arm om te checken dat zijn vingers
geen sporen achterlieten. Hij had genoeg schade toegebracht voor
vanavond. Nu wilde hij haar alleen nog maar zo snel mogelijk hiervandaan krijgen.
‘Ken jij Micah, Angelina?’ vroeg Damon, met een sceptische blik.
‘Je hoeft niet met hem mee te gaan, het kan me niet schelen dat
het een vriend van me is. Ik voel me allereerst verantwoordelijk
tegenover mijn leden. Ik zou het niemand toestaan een vrouw zo te
behandelen.’
‘Lid?’ blafte Micah. ‘Wil je me vertellen dat Angelina hier verdomme lid is?’
Hij keek naar haar voor bevestiging, maar ze weigerde hem aan
te kijken.
Ze staarde Damon aan, met een rustige uitdrukking.
‘Ik ken hem,’ zei ze simpelweg. ‘Hij zal me geen pijn doen. Hij is
alleen boos omdat hij het niet begrijpt.’
‘Begrijpen?’ Zijn hoofd stond op het punt te ontploffen. ‘Ik begrijp
dat ik je hier als de donder weg ga halen en dat je hier onder geen
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enkele voorwaarde ooit meer binnenkomt.’ Hij keek Damon woedend aan terwijl hij dat laatste zei. ‘En ik wil dat jij daarop toeziet.’
‘Wat is hier aan de hand?’ eiste Damon. ‘Dit is niks voor jou,
Micah. Ik laat je niet gaan tot een van jullie me een acceptabel antwoord geeft.’
‘Ze is de zus van David!’
Damons ogen flikkerden even terwijl het tot hem doordrong. ‘O,
nu begrijp ik het.’
Micah maakte een geluid van afgrijzen. ‘Nee, je begrijpt het niet.
Jezus Damon, laat je hier nu ook al tieners binnen?’
Angelina draaide zich naar hem toe, met één licht gebogen wenkbrauw naar boven gericht. ‘Ik ben 23, Micah. Niet echt een tiener
meer. En ik heb zeker geen babysitter nodig, hoewel jij naar die
functie lijkt te solliciteren.’
Hij staarde haar vol ongeloof aan. De verwarring maakte hem
nerveus. Hoe was het mogelijk dat ze van een 16-jarige meid een
vrouw van 23 was geworden? Was er echt zo veel tijd verstreken?
Hoe kon hij zo veel jaar gemist hebben?
‘Laat haar zich tenminste even aankleden,’ zei Damon zacht. ‘Het
is toch niet nodig haar op deze manier mee naar buiten te nemen.
Ik stuur Maverick naar boven om haar kleding te halen.’ Toen keek
hij naar Angelina. ‘Wil je met hem meegaan, Angelina? Ik vind het
geen probleem om een rit naar huis voor je te regelen. Ik kan zorgen
dat een van mijn mannen je auto naar huis brengt.’
‘Ze gaat met mij mee,’ gromde Micah. ‘Goed, als we dit geklets
achterwege kunnen laten wil ik graag vetrekken.’
Damon gebaarde naar Maverick dat hij Angelina’s kleding moest
halen en toen pakte hij haar hand.
‘Je kunt je daar omkleden,’ zei hij, wijzend naar een van de
kamers die dichtbij waren.
Ze keek verwachtingsvol naar Micah en liet toen nadrukkelijk
haar blik zakken naar zijn hand op haar arm. Met pijn en moeite
liet hij haar los.
Toen Damon de deur opende, kwam Maverick tevoorschijn met
Angelina’s kleding. Terwijl ze met één hand het laken stevig om
zich heen hield nam ze de spijkerbroek, het shirt en de schoenen
aan en verdween de kamer in.
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Damon keerde zich onmiddellijk woedend tot Micah. ‘Het kan
me niet schelen in wat voor problemen je zit, laat zoiets nooit meer
gebeuren.’
Micah perste zijn lippen samen en probeerde zijn temperament
in bedwang te houden.
‘Ik neem voor het gemak even aan dat je geen idee had wie Angelina was toen je haar een lidmaatschap verschafte.’
Damon trok zijn wenkbrauwen op. ‘Je moet een paar dingen onthouden, Micah. Dit is mijn club. Jij hebt niks te zeggen over mijn
leden. Jij neemt geen beslissingen. En je maakt al helemaal geen
misbruik van jouw lidmaatschap hier. Angelina is een volwassen
vrouw. Ze is net als ieder ander persoon die hier een lidmaatschap
aanvraagt volledig gecheckt.’
‘Wist. Je. Wie. Ze. Was?’
Damon zuchtte. ‘Natuurlijk niet, Micah. Hoe kon ik dat nou
weten? Je hebt me alleen wat oppervlakkige details verteld over je
vriendschap met David en de bijzondere relatie die jij en David allebei deelden met Hannah. Ik weet niet eens meer of je me Davids
achternaam hebt verteld, dus waarom zou ik een mooie jonge vrouw
die Angelina Moyano heet in hemelsnaam in verband brengen met
jouw verleden?’
Micah zuchtte. ‘Je hebt gelijk. Het spijt me, man.’
Hij haalde een hand door zijn haar en schudde zijn hoofd in ongeloof. De schok van de hele verrekte avond duizelde hem nog steeds.
Damon keek hem twijfelend aan. ‘Kan ik erop vertrouwen dat je
haar thuisbrengt, of moet ik het regelen?’
Micah fronste zijn voorhoofd. ‘Heb ik ooit een vrouw in gevaar
gebracht? Ze gaat met me mee omdat we samen een hele hoop te
bespreken hebben. Namelijk wat ze hier in Houston doet, waarom
ze tot nu toe niet naar me is toegekomen en waarom ze hier naakt
rondloopt tussen de mannen die haar aanraken en toetakelen met
een zweep.’
Hij schudde z’n hoofd, was te woedend om door te gaan.
‘Verdomme, Damon. Ik was degene die haar er met de zweep
van langs gaf. Ik wilde haar al vanaf het moment dat ik die kamer
binnen liep. Ik heb haar gekust, aangeraakt en striemen op haar
rug gegeven. Ik vroeg haar met me mee naar huis te gaan omdat ik
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