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Er was eens, dacht Minerva Dobbs terwijl ze in de lawaai-

ige bar vol yuppen stond, een wereld vol leuke mannen. 

Ze keek de man aan met wie ze naar de bruiloft van haar 

zusje wilde en dacht: Die tijd is voorbij. 

 

Ik zou zijn hart met zijn roerstaafje moeten doorboren, 

dacht Min. Helaas was het roerstaafje van plastic en niet 

puntig genoeg. Bovendien deed je zoiets in het zuiden 

van Ohio niet. Een afgezaagd geweer was gebruikelijker. 

Waarschijnlijk had hij niet eens door dat hij kwaad was, 

dacht hij dat hij zich volwassen gedroeg. Ik weet gelukkig 

wel dat ik woedend ben, dacht Min. Ze werd er helemaal 

warm van, en dat effect had David nou nooit op haar. 

Iemand aan de als een roulette vormgegeven bar trok 

aan d

uit in een potsierlijke bar. The Long Shot. Alleen de naam 

al  

dat dat niet zo was. 

Min sloeg haar armen over elkaar zodat ze hem geen 

mep kon 

wil? Het is woensdag, ik moet morgen naar mijn werk. Jij 
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moet morgen ook werken. En ik heb mijn drankje zelf 

 

uit, zoals alleen lange, donkere mannen met te veel eigen-

maken, en dat houdt in  

Dat houdt in dat we al twee maanden daten en ik niet 

met je naar bed wil, dacht Min terwijl ze om zich heen 

keek. Had ik maar gif dat geen sporen nalaat, dan deed ik 

dat in zijn drankje en niemand zou het merken. 

 

Ik niet, dacht Min, en dat hield in dat David ergens ge-

lijk had. Toch was het gebrek aan seks geen reden om 

haar te dumpen net drie weken voordat ze getuige moest 

zijn in een jurk waarin ze er zou uitzien als een dik, stu-

pide 

haar stem te laten doorklink

genodigd. Voor het etentje vooraf. Voor de vrijgezellen-

fuif. Straks  

ar iemand om mee naar de bruiloft 

 

meer dan iemand om seks mee te hebben  

ter, je bent slim en succesvol, je gedraagt je volwassen  
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zijn lijstje stond. Kreeg hij maar een hartaanval. Dat ge-

beurde slechts bij vier procent van de mannen onder de 

veertig, maar toch  Als hij doodging, kon haar moeder 

moeilijk verwachten dat ze iemand meenam naar de 

bruiloft. 

 

 

 

 

David pakte met een zucht 

 

 

 

nen die haar vanuit de hoek in de gaten hielden. 

er nog verleidelijker uitzag dan normaal. Ze leunde tegen 

de jukebox, haar haar opvlammend onder de lichtjes. 

David zou Liza niet zo harteloos hebben behandeld. Hij 

zou bang voor haar zijn; zij zou hem in stukken hebben 

gereten. Ik moest wat meer zoals Liza zijn, dacht Min ter-

wijl ze de nummers van de jukebox bestudeerde. 

blonde Bonnie ook niet hebben gedumpt. Niemand deed 

gemeen tegen de lieve Bonnie. 

nummer van Elvis gevonden. Meteen voelde ze zich stuk-

ken beter. Ze gooide een munt in de jukebox en toetste 



4 

 

het nummer voor Hound Dog  in. Jammer dat Elvis 

nooit een nummer genaamd Eikel  heeft uitgebracht. 

 

Min liep naar de roulettebar en lachte stijfjes naar het 

als croupier geklede meisje daarachter. Zij had mooi gol-

vend bruin haar, en Min dacht dat dat nog een reden was 

waarom ze het niet met David had willen doen. Haar 

haar stond alle kanten op wanneer ze het los liet hangen. 

-  

Misschien hadden Liza en Bonnie daarom nooit pro-

blemen, zij hadden mooi haar. Ze keek naar Liza, slank 

in haar paarsleren jurkje met ritsen. Liza schudde afkeu-

rend haar hoofd naar David. Goed, het was niet alleen 

 l

bar. 

onnie vanaf schouder-

hoogte. Ze stond met haar handen in de zij achter Min. 

bar, en die schonk glimlachend voor haar in. 

was je eigenlijk met hem aan het 

daten  

vol, en 

eerst was hij heel aardig. Hij leek een verstandige keuze. 

 

Bonnie legde een keurig gemanicuurde hand op Mins 
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in de sterren staat, komt hij. Ook al gaat er on-

derweg van alles mis, hij komt en jullie leven nog lang en 

 

 

Elvis de 

een vergissing was toen ik na de derde date niet met hem 

naar bed wilde. De ober bracht de dessertkaart, en David 

tuurlijk helemaal niet want er zit bij hem nog geen gram-

metje vet aan. En toen dacht ik: Voor jou kleed ik me niet 

uit. Ik betaalde de helft van de rekening en ging vroeg 

naar huis. En wanneer hij daarna iets wilde proberen, 

dacht ik a  

ging. 

 

Min sloot 

kwaad. Ik wil om me heen meppen, niet wachten op 

 

 

gaf je niks om David, dus verlies je er niets mee behalve 

En ik stel voor dat we gewoon helemaal niet gaan. Het 
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wordt toch een ramp, afgezien van het feit dat ze met de 

vriend van haar beste vriendin trouwt. Ik wed dat ze over 

een halfjaar in scheiding ligt, en dat geeft je tijd genoeg 

om iemand op te duikelen met wie je naar haar volgende 

 

-vriend van haar beste vriendin, eigenlijk. En ik 

te nemen, iets wat bevestigt wat mijn moeder altijd al 

over me heeft gedacht, maar mijn moeder is ook nog eens 

 

 

David uitging, was het enige wat ze kon goedkeuren 

sinds ik als eerstejaars griep kreeg en vijf kilo afviel. En 

-cola van 

Ze was echt dankbaar dat het meisje haar op dit moment 

van drank voorza

mijn moeder van me vindt omdat ik haar kan ontlopen, 

 

 

ich af van 

de belachelijke bar. Ze werd duizelig van het roulettepa-

troon. Of misschien van woede. 

een uit die je pad kruist waarvan je hebt uitgedacht dat 
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het iets kan worden. Je kunt beter uitgaan met iemand 

die je lekker vindt, dan heb je af en toe een leuke  

ge dates plannen

geen goed argument was, en ze nam haastig een slok van 

haar drankje. 

Liz

r, dat lijkt me wel 

 

 

 

gang. Die was breed genoeg voor een paar neppokerta-

fels, en ze zag vier mannen die met een in het rood ge-

klede brunette praatten. Een van hen was David, hij keek 

van over de reling op iedereen neer. De verhoging was 

maar twee meter hoger, maar David lukte het er een soort 

ereloge van te maken. Waarschijnlijk moest hij er zich 

ze de brunette inwendig toe. 

 

die man in het midden, die in het donkerblauwe pak. 

Wacht, zo meteen kijkt hij wel weer deze kant op. Hij 
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Min tuurde weer naar de entresol. De man in het don-

kerblauwe pak was langer dan David, en zijn haar was 

donkerder en dikker, maar verder leek hij op de rug ge-

zien sprekend David II Die film heb ik net gezien

Min, en toen draaide hij zich om. 

Donkere ogen, mooie jukbeenderen, klassieke kin, 

brede schouders, alles perfect. Op zijn gemak keek hij 

naar de bar, zonder op David te letten, die ineens ge-

krompen leek te zijn. 

Min hield haar adem in terwijl iedere zenuw in haar li-

 

Toen wendde ze zich af, voordat het iemand kon op-

vallen dat haar mond open stond. Hij was niet De Ware, 

dat fluisterde haar DNA haar maar in, op zoek naar een 

eersteklas spermadonor. Iedere vrouw hier met goed 

zag. Nou, biologie was iets heel anders dan het lot. Ze 

moest er niet aan denken wat een knappe man voor 

schade kon aanrichten bij een vrouw zoals zij. Ze nam 

 

mooie jongen. David is een mooie jongen. Deze man ziet 

er e  

 

die bolle kop. Hij kan waarschijnlijk alleen over sport 

praten en slaat anderen op hun rug. Die met dat donker-

blauwe pak ziet er beschaafd uit. Zeg jij ook eens wat, 
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hem.  

 

hij heeft met mijn nichtje Wendy gedatet. 

Maar  

iza op. 

is een player

hoorde ik dat hij meisjes een paar maanden betovert, en 

 

nen hebben het recht het uit t  

trouwen ten opzichte van de man in het donkerblauwe 

pak bevestigd zag. 

den.  

 

 maakt ook eigen-

lijk niet uit. Wat jij wilt, is iemand om mee naar de brui-

loft te gaan. Als hij je over een paar maanden laat zitten, 

is dat niet erg. Dus nu ga je naar hem toe en  

zwartwitposters boven de bar te staren; Paul Newman die 

in The Hustler biljartte, Brando die in Guys and Dolls de 

dobbelstenen deed rollen, W.C. Fields die in My Little 

Chickadee fronsend naar zijn kaarten keek. Waar waren 

de vrouwelijke gokkers? 

Het kostte haar moeite om niet weer naar het beest op 

de verhoging te kijken. Echt, ze kon de mannen maar be-

ter opgeven en een kat nemen. 
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ijna 

der als je met hém op de bruiloft kwam. Misschien mag 

je dan zelfs 

 

t 

al van die blaadjes voor bruiden toen hij het uitmaakte. 

 

 

zich om om hem nog eens te bekijken. 

i Liza en ze prikte haar met een lange nagel 

dat hij gauw van zijn eczeem af is. En dan stel je je aan 

het Beest voor, je lacht en rept met geen woord over sta-

 

tig, ik ben een volwassen vrouw. Het maakt me niet uit 

dat ik in mijn eentje naar de bruiloft van mijn zusje moet. 

moeder wanneer die hoorde dat David verleden tijd was. 

Nee, daar stond ze niet boven. 

 

bruiloft kom je makkelijk van hem af, en krijgt hij meteen 

 

voor 

 


