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Voor Ceej Chargualaf

Niemand begrijpt de band tussen Silas en Dara 
zo goed als jij.

Ik draag dit boek over hun belevenissen en 
hun liefde op aan jou.

Vergeet niet dat geluk en eenzaamheid 
altijd keuzes zijn.

Veel liefs van je zus
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Opmerking voor de lezer

De Lotus House-reeks is gebaseerd op mijn persoonlijke, ja-
renlange ervaring met yoga. Ik heb The Art of Yoga gevolgd, 
een officiële opleiding tot yogadocente, aan het Village Yoga 
Center in Noord-Californië en daar alles geleerd over yoga, 
chakra’s en de verschillende houdingen.
 De wetenswaardigheden over mediteren en aura’s in dit 
deel zijn gebaseerd op vele uren aan research en lessen die ik 
heb gevolgd.
 Ik kan iedereen aanraden om yoga- en meditatieles te ne-
men. Zodra je geest rust vindt… ben je vrij.

Liefde en licht,
Audrey
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1
�

Het zesde chakra in ons lichaam is het derde-oogchakra.  
Het bevindt zich in de hersenen, vlak boven de neus,  
achter het voorhoofd. Dit chakra, waarvan de naam  
in het Sanskriet ajna luidt, wordt beschouwd als het  

deel van ons lichaam dat de tijd kan ontstijgen.

Dara

Positief. Een plusje. In de moderne wereld staat het plusteken 
letterlijk voor meer. Als in: er komt iets bij.
 Meer mensen.
 Meer geluk.
 Het witte staafje met het roze plusteken dat me zo lelijk 
aankijkt, roept echter precies het tegenovergestelde beeld van 
‘meer’ op. Naast het plusje zit een tweede venstertje met twee 
streepjes, een opvallende tegenhanger van die nare plus waar-
van ik zo graag had gewild dat het een minnetje was. Een ne-
gatieve uitslag.
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 Helaas staat dat plusje voor een overduidelijke, niet te ne-
geren boodschap die maar één ding kan betekenen.
 Zwanger.
 Ik doe mijn ogen dicht en leun met een zucht tegen de 
muur van de badkamer. Drie weken geleden zag ik hem voor 
het eerst staan. Twee weken geleden gaf ik de hoop op dat hij 
ooit nog iets van zich zou laten horen en tekst en uitleg zou 
geven. Een week geleden zat ik tevergeefs te wachten totdat ik 
ongesteld zou worden. En nu zit ik hier, zwanger door een 
onenightstand. Alleen was het geen gewone onenightstand. 
We hebben een gezamenlijke vriendenkring, al hebben onze 
vrienden er geen idee van dat we een nacht lang dronken van 
elkaar hebben liggen genieten. Ze weten van niks.
 Mijn vriend Nick heeft nog wel gevraagd of we ‘gezellig 
iets zijn gaan drinken’. Zoals altijd deed ik alsof het een avond 
als alle andere was geweest. Niks bijzonders, zeker niet de 
moeite van het bespreken waard.
 Alsof ik ooit zou bekennen dat hij met zijn lippen mijn 
hals heeft verkend.
 Dat zijn handen zo volmaakt rond mijn naakte borsten 
sloten.
 Dat we elkaar maar bleven aanbidden.
 Dat moeten ze toch weten? Dat kan niet anders.
 Ik kreeg maar geen genoeg van zijn lichaam en hij niet van 
het mijne. We zijn voorzichtig geweest, we hebben elke keer 
een condoom gebruikt. Je zou kunnen zeggen dat we daar 
letterlijk bovenop zaten. Er zijn er die nacht wel een stuk of 
vijf, zes doorheen gegaan. Maar er is er eentje geknapt. Op 
dat moment maakten we ons daar niet zo druk over. We wa-
ren ladderzat en laafden ons aan seks en drank. Ik was zo 
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dronken dat ik me pas na diep nadenken en veel mediteren 
weer iets van het geknapte condoom kon herinneren. Tegen 
die tijd was het al te laat voor de morning-afterpil. Dat weet 
ik, dat heb ik bij de apotheek gevraagd. Bij drie verschillende, 
zelfs. En aan mijn gynaecologe.
 Tot nu toe hoopte ik dat ik geluk zou hebben, maar dat heb 
ik nooit gehad, niet in de liefde en niet in het leven. Of in elk 
geval niet tijdens mijn jeugd. Ik viel van jongs af aan onder 
pleegzorg en woonde tot mijn achtste in een weeshuis voor 
meisjes, want familie had ik niet. Op een dag verscheen er ech-
ter vanuit het niets een stevige zwarte vrouw met ronde wan-
gen, donkere ogen en een open glimlach. Ze haalde me uit het 
groepje meisjes van mijn leeftijd en wilde even met me praten. 
De andere kinderen hadden me verteld wat het betekende als 
je op die manier apart werd genomen: dan bestond er een 
kans dat je naar een echt gezin ging. Dat was onze allergroot-
ste wens, maar toch was de dag waarop ik kennismaakte met 
Darren en Vanessa Jackson een van de engste van mijn leven.
 Al komt deze dag aardig in de buurt.
 De Jacksons zochten me een week lang elke dag in het te-
huis op. Ik denk dat ze er zeker van wilden zijn dat we bij el-
kaar pasten. Ik klampte me tijdens die bezoekjes telkens weer 
aan mevrouw Jackson vast. Ik had altijd al een moeder ge-
wild, een mama die met een vriendelijke blik en een glimlach 
naar me keek. Na die week pakten meneer en mevrouw Jack-
son allebei een hand van me vast en vroegen ze me of ik met 
hen mee naar huis wilde gaan. Of ik bij hen wilde komen wo-
nen. Dat is het beste wat me ooit is overkomen, al besefte ik 
dat toen nog niet.
 Ik weet nog heel goed dat ik eerst mevrouw en toen me-
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neer Jackson aankeek en het probeerde te bevatten. ‘U wilt 
mij?’ was het enige wat ik op dat moment kon uitbrengen.
 Ja, beaamden ze, ze wilden dat ik hun kind werd. Ze na-
men me mee naar hun grote huis in Berkeley, Californië, en 
lieten me een kamer zien met zachtgele muren en overal zon-
nebloemen. Ik was dolgelukkig. Deze twee mensen wilden 
niets liever dan mij als hun dochter aannemen. Ze hadden 
heel erg veel moeite gedaan en een fortuin neergeteld om me 
officieel te kunnen adopteren. Opeens had ik familie.
 Nu sta ik met mijn hand op mijn buik naar drie positieve 
zwangerschapstesten te kijken. Ik begin te huilen, met grote, 
gierende snikken. Bakker worden en moeder worden, dat is 
wat ik het liefste wil. Net als mijn adoptiemoeder, Vanessa 
Jackson. Ik wil dit kind, ik ga deze baby vanaf het allereerste 
moment duidelijk maken dat hij of zij gewenst is en dat ik er 
altijd voor hem of haar zal zijn. Ik wil mijn kind liefde en een 
gezin bieden; precies wat de Jacksons mij hebben geboden 
toen mijn biologische familie daartoe niet in staat was.
 En terwijl de tranen over mijn wangen stromen, beloof ik 
mijn ongeboren kind dat ik dat ga doen. Het maakt niet uit of 
Silas McKnight een rol in het leven van zijn nakomeling wil 
spelen, want ik ga alles zijn wat ons kind nodig heeft, en meer.
 Positief.
 Plus… een.

Drie weken eerder…

Harmony Jack’s barst bijna uit zijn voegen, maar ik weet me 
tussen al die lijven door naar binnen te wringen. Wanneer ik 
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een vlezige, handtastelijke vent van me af duw, neem ik het 
mezelf een fractie van een seconde kwalijk dat ik zo uitda-
gend gekleed ben, maar kom op zeg, dit glanzende blauwe 
mini-jurkje is gewoon geknipt voor me, en het doet er niet 
toe dat de zoom tot net over mijn billen reikt. Ik kan nog zo 
hard werken voor een strak lijf, mijn kont wordt niet kleiner. 
Kniebuigingen, benen liften, eindeloos veel yogahoudingen 
die wonderen moeten doen voor je bilspieren; het hielp alle-
maal niks, mijn billen zijn er alleen maar hoger en strakker 
van geworden. Daarom heb ik mijn pogingen maar gestaakt 
en besloten om te pronken met wat ik heb. Als een kerel pro-
blemen heeft met een stel flinke tieten en billen, dan is daar 
het gat van de deur. Aan zo iemand ga ik mijn tijd niet ver-
spillen.
 Ik zie mijn vrienden achter in de kroeg staan. Zo te zien 
omhelzen ze allemaal Honor, de vriendin van Nick. Ik wurm 
me tussen dansende bezoekers door en zie Nick naar me 
zwaaien. Hij trekt me naar zich toe voor een knuffel. Dan 
draai ik me om, zodat ik Dash, zijn vrouw Amber en daarna 
Atlas kan begroeten. Nick haakt zijn arm door die van mij en 
neemt me mee naar Honor, die met een erg smakelijke zwar-
te man staat te praten. Zijn huid, die de kleur heeft van mok-
ka, glanst in het flakkerende licht van de kroeg. Ik bekijk  
hem nog eens goed. Hij wil duidelijk indruk maken met zijn 
outfit: een koningsblauw overhemd, ingestopt in een zwarte 
broek met een dunne leren riem rond zijn slanke taille. Aan 
de v-vorm van zijn bovenlijf kan ik zien dat er onder die kle-
ren aardig wat spieren moeten zitten. Ik laat mijn blik over 
hem heen gaan en kijk ten slotte naar zijn gezicht. Zijn stra-
lende lach verblindt me gewoon.
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 ‘Lieve hemel…’ fluister ik zacht. Honor buigt zich naar het 
fraaie heerschap toe en zegt iets wat ik niet kan verstaan.
 Ik zie dat hij knikt en ook mij van onder tot boven bekijkt, 
van mijn zilverkleurige schoenen met hoge hakken via mijn 
blote benen naar mijn decolleté. Ten slotte blijft zijn blik op 
mijn gezicht rusten. Hij likt zijn lippen en bijt op zijn onder-
lip. Ik ben er vrij zeker van dat zijn grondige verkenning me 
een vochtig slipje heeft bezorgd.
 Ik til mijn plotseling zware haar uit mijn nek om mijn 
oververhitte huid te laten afkoelen.
 ‘Zeg schat, je kent Dara Jackson wel van Lotus House, hè?’ 
Nick laat me los en slaat een arm om Honor heen.
 Ze glimlacht vriendelijk en kijkt me even aan. ‘Ja. Leuk je 
weer eens te zien.’
 Ik kijk even naar Nick en naar zijn duidelijk bezitterige 
houding jegens de blonde vrouw. Dat kan ik alleen maar toe-
juichen. Ik gun mijn vriend een gelukkige, vaste relatie en die 
lijkt Honor hem te kunnen bieden. En ik weet dat zij hem 
nodig heeft. Ze is verlegen, lief en naïef. Haar aura begint roze 
te glanzen, en dat is een duidelijk teken dat die twee de nodi-
ge lol met elkaar hebben!
 ‘Wat fijn om te zien dat jij je vent hebt weten te strikken. Ik 
twijfel er niet aan dat er nu heel wat yogi’s boven hun chai 
latte met sojamelk zitten te snikken omdat deze lekkere vrij-
gezel niet langer op de markt is.’ Ik knipoog lachend naar 
Nick.
 ‘Dat is hij zeker niet,’ beaamt Nick. Hij buigt zijn hoofd 
om Honor een zoen te geven. ‘We wonen nu samen,’ zegt hij 
vol trots, gevolgd door weer een kus.
 Het is heerlijk om te zien dat Nick zo gelukkig met haar is. 
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Daardoor krijg ik hoop dat ook er ook voor mij ergens een 
goede vent rondloopt, maar tot nu toe heb ik nog niet veel 
geluk gehad in de liefde.
 De man naast Honor schraapt zijn keel en herinnert me zo 
aan zijn aanwezigheid. Niet dat ik hem gemakkelijk zou kun-
nen vergeten. Hij is idioot aantrekkelijk en heeft me sinds 
mijn aankomst onafgebroken staan aankijken met die lichte 
ogen van hem. Toen ik een paar minuten geleden mijn vrien-
den begroette, vond zijn bruingroene blik me meteen en die 
is sindsdien op mij gericht. Hij doet niet eens moeite om het 
te verbergen. Ik mag het wel als een man zo zelfverzekerd is. 
Dat vind ik bijna net zo fijn als een lijf dat niet van ophouden 
weet en een glimlach waarvoor iedere meid hier spontaan uit 
de kleren gaat.
 ‘Goed zo.’ Ik lach naar Nick en richt mijn aandacht dan 
langzaam op die lekkere vent. ‘En wie is deze lange, donkere 
droomprins?’ Ik steek mijn hand naar hem uit.
 Hij pakt mijn hand. Zodra onze handpalmen elkaar raken, 
voel ik een magnetisch getintel dat mijn handchakra de ande-
re kant op laat draaien. Dat is een teken dat de energie van 
mijn lichaam verbinding zoekt met die van hem. Interessant. 
Wat nog interessanter is, is dat hij mijn hand naar zijn lippen 
brengt om mijn knokkels te kussen. Ik val bijna in katzwijm 
op mijn hoge hakken, maar hij pakt me stevig vast en trekt 
me naar zich toe.
 ‘Ik ben Silas McKnight. Atlas en ik werken samen.’ Hij ge-
baart naar mijn vrienden achter hem.
 Atlas klopt Silas op zijn schouder. ‘Trap er niet in, Dara, 
hij is gewoon mijn baas. Deze gast is rijk, single en een harde 
werker.’ Hij geeft Silas een por tegen zijn arm. ‘Niet zeggen 
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dat ik nooit iets voor je doe, jongen. Maar goed, ik moet nu 
naar huis. Mila zegt dat Aria niet kan slapen omdat ze koorts 
heeft en om haar papa roept. En als mijn meisjes me roepen, 
ben ik al onderweg. Dag, jongens. Je optreden was echt ge-
weldig, Honor. Je hebt een dijk van een stem. Hopelijk mag ik 
die snel nog eens horen.’
 Ik frons. Heeft Honor gezongen? Die kant van die lieve 
vrouw had ik graag willen zien en horen.
 Silas maakt me aan het lachen door zijn hand door Atlas’ 
haar te halen. Ze lijken wel broers, en als Atlas het goedvindt 
dat Silas hem op zo’n vriendschappelijke manier aanraakt, 
dan mag hij hem vast graag. ‘Tot maandag. En niet te laat 
komen, hè? Dat moet geen gewoonte worden,’ zegt Silas 
waarschuwend.
 Atlas loopt grinnikend weg en zwaait nog even naar ons. 
Het duurt niet lang voordat Dash en Amber ook naar huis 
gaan. ‘We hebben morgen een drukke dag en moeten nog, 
eh…’ Amber perst nadenkend haar lippen op elkaar, maar 
haar aura is roodgloeiend. Ze is helemaal klaar voor een lek-
kere vrijpartij met onze vaste leraar tantrayoga, die toevallig 
ook haar echtgenoot is.
 Dash slaat grinnikend een arm rond haar middel. ‘Ik heb 
haar voor vanavond nog een stuk of wat orgasmes beloofd,’ 
zegt hij zonder enig besef van fatsoen of goede manieren. Dat 
waardeer ik nou juist zo aan hem. ‘Het was een erg drukke 
week.’ Hij knikt naar zijn vrouw. ‘Dus we zijn ervandoor!’
 Amber zet grote ogen op. ‘Dat zeg je toch niet hardop! 
Dash!’ Ze geeft hem verontwaardigd een tik tegen zijn arm.
 Hij drukt zijn neus tegen haar slaap. ‘Vogeltje, iedereen 
hier gaat zodra ze thuis zijn rampetampen als een stel geile 

Geloven in je gevoel_V4.indd   16 19-03-19   13:05



17

konijnen. Wij zijn echt niet anders. Heb ik gelijk?’ Hij kijkt 
het groepje rond.
 Ik kan maar beter geen antwoord geven, want ik sta al bij-
na tien maanden droog en snak naar een goede beurt. Even 
kijk ik naar meneer Lang, Knap en Donker en ik vraag me af 
of deze onbekende te porren is voor een opwindende nacht.
 Onenightstands zijn niet mijn gewoonte, maar het zou 
niet de eerste keer zijn. En deze man heeft iets waardoor ik 
mijn dijen tegen elkaar aan knijp en mezelf koelte toewuif. Ik 
wil heel graag mijn tanden in hem zetten. En als mijn vrien-
den hem zo aardig vinden, dan moet hij wel deugen.
 Nick kucht achter zijn hand. ‘Ik ben zeker van plan om 
mijn meisje van katoen te geven, ja.’ Hij draait zijn hoofd, 
zodat zijn lippen Honors oor raken, en fluistert iets wat ik 
door het lawaai niet kan verstaan.
 ‘Ja, graag,’ mompelt Honor. Haar roze aura krijgt dezelfde 
felrode kleur als die van Amber zo-even had. Nick is daaren-
tegen één grote vuurbal van energie. Altijd al geweest. Hij 
doet alles met een onbedwingbare levenslust en een onuit-
puttelijke uitbundigheid.
 ‘Dan kunnen we maar het beste allemaal naar huis gaan.’ 
Nick zet zijn biertje neer en zet Honors glas ernaast op de 
tafel.
 ‘Jullie zijn er net!’ Ik probeer zo bevallig mogelijk te prui-
len, maar door al die seksuele energie die tussen die twee 
knettert, weet ik nu al dat het een verloren strijd is.
 Silas steekt zijn hand naar me uit. ‘Ik wil je best gezelschap 
houden.’ Hij lacht en ik leg opnieuw mijn hand in die van 
hem. Weer beginnen onze handchakra’s te zoemen en ik 
vraag me af of hij dat ook voelt. ‘Kom mee.’ Hij legt een hand 
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op mijn onderrug en voert me mee naar een rustiger hoekje. 
Ik kijk over mijn schouder en zie dat al mijn vrienden me in 
de steek laten.
 Rotzakken. Maar ik kan het ze niet kwalijk nemen, zeker 
niet nu ik zelf zulk opwindend gezelschap heb.
 Silas biedt me een plekje aan in een zitje in de hoek. Ik pak 
de zoom van mijn minuscule jurkje vast en probeer zo te 
gaan zitten dat je niet in mijn kruis kijkt, maar het scheelt niet 
veel. 
 Zijn blik blijft even op mijn blote dij rusten terwijl hij naast 
me op het bankje gaat zitten, zo dichtbij dat onze knieën el-
kaar raken.
 ‘Dus je werkt samen met Atlas?’ open ik het gesprek. Ik wil 
de voor de hand liggende dingen snel achter de rug hebben. 
Niet omdat ik hem meteen wil bespringen… maar omdat ik 
zo snel mogelijk aan het goede gedeelte toe wil komen. Voor-
dat ik de kleren van zijn lijf ruk, wil ik weten wat voor vlees ik 
in de kuip heb.
 Hij steekt een hand op om de barvrouw te wenken. Binnen 
een paar tellen staat ze al naast ons met een glas champagne, 
dat hij aan mij geeft, en een groot glas bier voor hem.
 ‘Is champagne oké? De dames zaten eerder allemaal aan de 
champagne en je ziet er nogal dorstig uit.’ Zijn stem klinkt 
laag en zwaar, waardoor mijn opwinding op een schaal van 
een tot tien omhoogschiet van vijf naar negen.
 ‘Eh… ja, prima. Ik ken niemand die ooit nee heeft gezegd 
tegen een glas bubbels.’ Ik neem een slokje en de zoete smaak 
vult mijn droge mond.
 Hij nipt van zijn bier en likt dan langs zijn bovenlip. Het is 
een kleine beweging die me meteen weet te boeien. Ik wil 
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graag diezelfde lip likken, maar daar is het nog veel te vroeg 
voor. Dat zou te agressief overkomen.
 ‘Terug naar je vraag: ja, Atlas en ik werken samen.’ Hij 
leunt achterover op het bankje.
 ‘Hij zei dat je zijn baas bent.’
 Hij knikt. ‘Klopt, al zijn we bij Knight & Day Productions 
allemaal deel van het team.’
 Ik glimlach. ‘Maar jij bent eigenaar van het bedrijf, hè?’ Ik 
trek een wenkbrauw op en vraag me af of hij gaat opscheppen 
over hoe geweldig hij is, hoeveel geld hij verdient, enzovoort, 
enzovoort. Dat deden alle succesvolle mannen met wie ik in 
het verleden op stap ben geweest.
 Silas steekt zijn hand uit en wrijft met zijn duim over zijn 
onderlip voordat hij even de andere kant opkijkt. ‘Dat klopt 
ook, maar alleen maar omdat ik de oudste zoon ben en de 
zaak van mijn vader heb overgenomen. Een paar van mijn 
broers en zussen werken ook in het bedrijf. En dan hebben 
we nog zo’n ongelooflijk talent als Atlas Powers. Hij en het 
team als geheel zijn de reden voor ons succes.’
 Dat had ik dus niet verwacht, dat hij zijn eigen positie in 
het bedrijf zou bagatelliseren… Ik schud mijn hoofd en neem 
glimlachend nog een slokje van mijn drankje.
 ‘Vertel jij eens wat meer over jezelf.’
 Ik slik de rest van de bubbels door voordat ik antwoord 
geef. ‘Daar is eerst wat meer alcohol voor nodig. Shotjes,  
bijvoorbeeld.’
 Zijn wenkbrauwen schieten bijna tot aan zijn haargrens. 
‘Shotjes?’
 ‘Inderdaad.’
 Silas buigt zich naar me toe en legt zijn arm op de leuning 
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van het bankje. Zijn gezicht is nu zo dichtbij dat ik hem zelfs 
ondanks het drukke geklets en de muziek in mijn oor kan 
horen fluisteren: ‘Wilt u me soms dronken voeren en mis-
bruik van me maken, mevrouw Jackson?’
 Ik voel me zo onverschrokken en dapper dat ik mijn hoofd 
naar hem toe draai, zodat onze wangen elkaar raken. Ik weet 
dat hij nu een zweem van mijn parfum kan ruiken. Ik steek 
mijn hand uit en leg die in zijn nek om hem op zijn plaats  
te houden. ‘Het is niet mogelijk om misbruik te maken van 
iemand die gewillig is, meneer McKnight.’
 Zijn lichaam beeft wanneer ik lichtjes met mijn nagels 
over zijn nek strijk.
 ‘Nee, dat denk ik ook niet. Bied je me een nacht vol genot 
aan?’
 Ik lach tegen zijn wang en kies voor het sexy toontje waar-
door ik doorgaans mijn zin krijg bij de andere sekse. En ‘mijn 
zin’, dat is op dit moment een spannende nacht met Silas 
McKnight. ‘Bestel die shotjes maar, dan merk je het vanzelf.’
 ‘Wat je wilt, mijn koningin.’

Ik bots met mijn rug tegen een schilderijlijst en zweef tussen 
genot en pijn. We hadden amper een stap over de drempel 
van zijn huis gezet of we besprongen elkaar al. Silas’ lippen 
vinden mijn mond en zijn handen glijden over mijn dijen. 
Hij trekt mijn jurkje omhoog tot aan mijn middel en tilt me 
omhoog. Mijn billen landen op gelakt hout dat koud aan-
voelt. Ik spreid mijn armen uit en gooi per ongeluk een vaas 
aan diggelen, maar hij blijft me zoenen. Ik klem mijn benen 
rond zijn slanke middel en grijp zijn schouders vast alsof 
mijn leven ervan afhangt. Dan steekt hij zijn hand tussen 
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onze lijven en sluit hij bezitterig zijn hand om me heen. Ik uit 
een kermend geluidje dat hem een lach ontlokt. Hij strijkt 
met zijn mond langs mijn hals en zuigt aan een plekje op 
mijn huid dat hij erg lekker lijkt te vinden.
 Ik vind alles lekker. Ik ben compleet in de ban van deze 
man. Ik ben dronken als een tor en ik voel me fantastisch. Al 
die zoenen, al die aanrakingen; beter kan een avond niet wor-
den.
 Ik schop mijn hoge hakken uit en druk mijn hielen in zijn 
achterste. ‘Alsjeblieft,’ zeg ik smekend. De feestelijkheden 
zijn nog niet eens begonnen of ik zit al te bedelen.
 Wat ben ik toch een sloerie, denk ik bij mezelf, maar ik ben 
zo dronken dat het me niks kan schelen. Ik wil maar één ding: 
deze man uit de kleren krijgen, zodat hij me helemaal suf kan 
neuken.
 ‘Jeetje, wat ben jij nat.’ Hij kreunt en raakt me met bedre-
ven vingers aan. ‘En geen ondergoed. Wil je me soms hele-
maal gek maken?’ Hij likt een spoor tussen mijn borsten. ‘Ik 
ga naar binnen,’ zegt hij waarschuwend voordat hij twee lan-
ge vingers in me laat verdwijnen.
 Ik krom mijn rug en duw mijn heupen naar voren, want ik 
wil meer. ‘Dieper,’ zeg ik hijgend. Ik druk mijn handen plat 
op het gladde hout en ik voel een rand onder mijn vingers. 
Dit is vast een bijzettafel of zoiets.
 ‘Als mijn koningin dat wil, dan krijgt ze dat.’ Hij spreidt 
mijn benen, legt zijn hoofd in zijn nek en kijkt naar zijn eigen 
vingers, die zo diep als maar kan naar binnen glijden. Dan 
streelt hij met zijn duim over mijn klit.
 Ik schreeuw het uit en begin te hijgen. Mijn ogen draaien 
weg en mijn hoofd valt achterover tegen het schilderij. Of 
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misschien is het wel een spiegel. Ondertussen gaan zijn vin-
gers bedreven in me op en neer.
 ‘Je bent zo mooi, zo open, en je geeft me al die schoonheid. 
Ik wil zien hoe je door mijn vingers klaarkomt en daarna ga 
ik op mijn knieën zitten om je daar eens goed te likken.’
 Hij begint zijn vingers sneller te bewegen en mijn lijf rea-
geert op al zijn vunzige beloften. Een stroom aan onsamen-
hangende woorden rolt van mijn lippen en ik sta op het punt 
om klaar te komen. Ik span mijn spieren aan rond zijn vin-
gers en slaak een kreet van genot. Dan trek ik hem aan zijn 
nek naar me toe, want ik wil hem nog dichterbij voelen. Onze 
monden vinden elkaar in een natte, verhitte zoen.
 ‘Ik wil zo graag in je zijn en dat voelen, Dara. Geef je er 
maar aan over, schatje. Laat je maar gaan. Laat maar zien hoe 
lekker je dit vindt.’
 Ik steek mijn handen uit en pak hem bij zijn gespierde bo-
venarmen. ‘Ga door,’ draag ik hem op. En dan kom ik klaar. 
Alle spieren in mijn lichaam trekken samen en ik tuimel over 
de rand in het gelukzalige niets. Hij blijft me vingeren en 
wacht totdat de allerlaatste rillingen van het orgasme zijn af-
gezakt. Pas dan pakt hij me bij mijn heupen en vindt zijn 
mond die van mij.
 Langzaam kom ik bij. Silas hijgt bijna net zo hard als ik. Ik 
voel zijn indrukwekkende erectie tegen mijn bovenbeen en 
laat, na mijn vrije val aangewakkerd door een nieuwe vlaag 
energie, mijn hand over zijn harde borst naar zijn middel glij-
den. En dan nog verder naar beneden, zodat ik hem kan vast-
pakken. Godzijdank, hij is lekker groot!
 Hij pakt mijn polsen vast en trekt mijn handen naar zijn 
borst. ‘Ik heb je toch al verteld wat ik eerst wil doen?’
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 Ik knipper niet-begrijpend en tuit mijn lippen. Waar heeft 
hij het over? Ik heb net gekregen wat ik wilde en sta te pope-
len om hem hetzelfde genot te schenken.
 En dan laat hij me versteld staan door zich voor me op zijn 
knieën te laten zakken. Mijn hart gaat meteen als een razende 
tekeer. Hij laat mijn handen los en grijpt me in plaats daarvan 
bij mijn knieholten, zodat hij mijn benen kan spreiden. Zijn 
gezicht is vlak bij het plekje waar het bloed het hevigst klopt. 
Ik begin te kronkelen en wil mijn benen tegen elkaar druk-
ken. De hitte slaat me uit.
 ‘Silas…’ begin ik, maar hij schudt zijn hoofd. Hij zegt ech-
ter niks.
 Zijn ogen zijn lichtbruin, maar er is een verrassende zweem 
van smaragdgroen in te zien. Ik krijg vaak te horen dat ik op-
vallende ogen heb – het aquamarijnblauw vormt een opval-
lend contrast met mijn karamelkleurige huid – maar die van 
hem zijn echt hemels. Zeker nu zijn blik zich van de mijne 
losmaakt en zich naar de plek tussen mijn dijen verplaatst. Hij 
ademt in. Zijn neusvleugels trillen.
 ‘Je ruikt zoet en aards tegelijk.’ Hij gaat niet meteen op de 
hoofdprijs af, maar drukt eerst zijn gezicht tegen de binnen-
kant van mijn dij en ademt opnieuw diep in. ‘Naar kokosno-
ten en bomen.’ Hij wrijft met zijn neus over mijn been totdat 
hij mijn vocht vindt. Even doet hij zijn ogen dicht en dan 
weer open. Hij kijkt nog een keer naar me op. ‘En naar seks. 
Eens kijken of we die laatste geur nog wat sterker kunnen 
maken.’ Hij lacht ondeugend voordat hij zijn tong plat tegen 
mijn spleet drukt en begint te likken.
 Mijn handen schieten als vanzelf naar zijn hoofd, alsof ze 
geen deel uitmaken van mijn lichaam. ‘O, god!’ roep ik uit 
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zodra zijn tong dat bundeltje van zenuwen raakt en er telkens 
weer overheen strijkt. Hij maakt me helemaal gek. Ik draai 
met mijn heupen en verlies elk besef van tijd. Ik ga helemaal 
op in de warme, natte hitte van zijn tong, in de greep van zijn 
handen rond mijn dijen, in het ongelooflijke gevoel dat deze 
man me aanbidt.
 Al snel duw ik mijn heupen in zijn gezicht en grijp ik zijn 
hoofd stevig vast, zodat ik hem kan aansporen om meer druk 
uit te oefenen. Hij gromt goedkeurend en grijpt met beide 
handen mijn billen vast. Hij begraaft zijn gezicht helemaal 
tussen mijn dijen en duwt zijn tong verder naar binnen.
 Het tweede orgasme van de avond spoelt over me heen als 
een hete, zware golf waardoor ik me maar al te graag laat 
meevoeren. Kreunend likt hij elke druppel van mijn ontla-
ding op.
 ‘Je bent ongelooflijk.’ Deze man is een ware befgod, maar 
dat ga ik hem nu nog niet vertellen, dan wordt hij misschien 
verwaand. Al heeft hij die titel wel verdiend, halleluja.
 Dan staat hij opeens op. Hij haalt zijn portefeuille uit zijn 
broekzak en vist er een condoom uit. ‘Ik wil niet langer wach-
ten, schatje. Nu ik de hemel heb geproefd wil ik naar binnen.’ 
Hij scheurt de verpakking met zijn tanden open terwijl ik on-
dertussen zijn riem losmaak en zijn rits naar beneden trek. 
Het puntje van zijn pik piept boven de rand van zijn zwarte 
zijden boxer uit.
 ‘Wat ben jij groot, lekkere vent van me.’ Ik trek zijn broek 
en boxershort verder naar beneden om dat gevaarte van hem 
te bevrijden.
 Hij pakt zijn pik vast en doet het condoom om. Ik stel me 
voor dat ik iets anders met die harde pik doe en het water 
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