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Ze zat alweer naar hem te staren. 

 Gage voelde die grote blauwe ogen een gat in zijn 

rug branden en toen hij zich omdraaide, was ze daar. Nog 

steeds zat ze in het met pluche beklede zitje aan de over-

kant van de ruimte, half en half luisterend naar haar 

mannelijke metgezel, terwijl haar blik nieuwsgierig op 

een andere man gericht bleef. Op hém. 

 De feestelijke opening van de club was nu twee 

jaar geleden, dus hij draaide hier al twee jaar zijn dien-

sten, maar Gage kon in alle eerlijkheid zeggen dat dit 

voor het eerst was dat hij onder werktijd met een stijve 

rondliep. Hoewel er elke avond knappe vrouwen in de 

Sin kwamen, had geen van hen ooit zo’n sterke lichame-

lijke reactie bij hem opgewekt. 

 Vergeet het maar. Te jong, te lief, en geen spekkie 

voor jouw bekkie. 

 Ja, het cynische stemmetje in zijn hoofd had he-

lemaal gelijk. Afgezien van haar zwarte jurkje en rode 

hoge fuck me-hakken straalde de brunette in het zitje zo-

veel braafheid uit dat hij zich bijna schuldig voelde dat 

hij in haar geïnteresseerd was. Een man zoals hij zou 

haar binnen de kortste keren beschadigen. Haar bezoe-

delen. Haar over een pad van verdoemenis meevoeren 

naar een kwalijke plek waar meisjes zoals zij niet thuis-

hoorden. 

 Niet zo handig trouwens om te denken aan alle 

foute dingen die ze samen zouden kunnen doen, niet op 
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het moment dat hij al half stijf was. Hoewel… Van ‘half’ 

was geen sprake meer: zijn pik stond al helemaal in de 

houding en drukte tegen zijn gulp. 

 Tandenknarsend wendde hij zich af en liet zijn 

blik door de viplounge gaan. Het was druk vanavond, 

drukker dan anders op donderdag, maar er waren tot nu 

toe geen gekke dingen gebeurd. Oké, het was nog maar 

twaalf uur. Zijn ervaring was dat het tuig zich pas tegen 

enen begon te roeren, nadat een overmaat aan drank of 

drugs of seksuele spanning de balans bij de klanten van 

‘onschuldig uitgelaten’ had doen omslaan naar ‘gevaar-

lijk gek’. Als hoofd Beveiliging was het Gage’ taak om er-

voor te zorgen dat het zover niet kwam – of om in te grij-

pen als dat wel gebeurde. 

 Langzaam liep hij naar de balustrade, waar hij 

zijn blik over de spelonkachtige ruimte drie meter lager 

liet dwalen. De dansvloer was mudvol, alle tafeltjes en 

zitjes waren bezet, en de stroboscoop verlichtte met flit-

sen een zee van verhitte, euforische gezichten. Gage zag 

dat er diverse stelletjes in de schaduwen zaten te vozen, 

en degenen die niet in het openbaar aan het flikflooien 

waren, waren waarschijnlijk druk bezig zich in de nesten 

te werken in de met gordijnen afgescheiden nissen die 

her en der door de club verspreid waren. De Sin trok al-

tijd wilde types aan – mensen van allerlei leeftijden kwa-

men naar de club om een avondje te zuipen, te dansen en 

zelfs te neuken, als ze dat tenminste niet al te opvallend 

deden. 

 Beneden leek alles oké, en Gage wist dat zijn uit-

smijters hem via zijn oortje zouden waarschuwen zodra 

daar verandering in kwam. Vooralsnog leken er geen 

problemen in de lucht te hangen. 
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 ‘Die stoere bink daar vroeg net of hier ook iets te 

scoren valt om de feestvreugde te vergroten.’ Carla 

kwam naast Gage staan en bracht haar roodgestifte lip-

pen dicht bij zijn oor om hem bij te praten. 

 Met tot spleetjes geknepen ogen keek hij de 

knappe serveerster aan. ‘Wat dan? En over welke stoere 

bink hebben we het?’ 

 ‘Ik weet vrij zeker dat hij vrouwen bedoelt. Van 

het dure soort.’ De blondine maakte een discreet hoofd-

gebaar in de richting van het zitje achterin. 

 Gage draaide zich om en verwachtte niet anders 

dan dat zijn blik op een paar hongerige blauwe ogen zou 

stuiten, maar de brunette was verdwenen. Alleen haar 

date zat er nog; met een zelfvoldane blik op zijn gebeeld-

houwde gezicht trommelde hij met zijn vingers op het 

tafelblad. Die gast kon niet ouder zijn dan twee-, drieën-

twintig, maar hij straalde iets rechthebberigs uit dat nie-

mand kon ontgaan. Hij was een Very Important Person, 

althans in zijn eigen ogen. 

 ‘Wie is dat?’ vroeg Gage. 

 ‘Kat zei dat hij de zoon is van een of andere hoge 

pief. Zo is hij hier terechtgekomen.’ 

 De jongere man liet zijn donkere ogen over ie-

dere vrouw in de lounge gaan. Hij deed niet eens moeite 

om dat te verbergen, alsof hij récht had op zijn geloer. 

 Gage was blij dat de knappe date van die knul 

hem had laten zitten. 

 ‘Zeg maar tegen hem dat er hier niet in vrouwen-

vlees wordt gehandeld,’ zei hij koeltjes. ‘Als hij geen 

vrouw kan vinden die gratis met hem wil neuken, kan hij 

net als ieder ander opgewonden standje naar de hoek 

van de straat gaan.’ 
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 ‘Gesnopen,’ snoof Carla. 

 Man, wat had hij toch een pesthekel aan som-

mige lui die naar de Sin kwamen. Elke avond kwam hij 

minstens één rijke blaaskaak tegen die van mening was 

dat de wereld hem iets verschuldigd was. In dit geval 

deze zelfingenomen griezel, die even informeerde of er 

ook werd voorzien in de diensten van een hoer. 

 Als mede-eigenaar nam Gage aan dat hij het 

recht had om die vent de deur uit te zetten, maar Reed 

en AJ zouden des duivels zijn als ze erachter kwamen dat 

hij big spenders wegstuurde. 

 En een big spender was hij zeker. Gage keek net 

op tijd op om te zien dat Carla een fles whisky van zes-

honderd dollar naar zijn tafeltje bracht. En die zakken-

wasser zat nu te flirten met de aantrekkelijke roodharige 

– geen hoer – die aan de vipbar zat. Mooi zo. Zij zou hem 

wel een poosje bezighouden. 

 Gage raakte zijn oortje aan. ‘Yo, Jesse, kom even 

naar me toe om het over te nemen. Tijd voor een rook-

pauze.’ 

 De bariton van de uitsmijter kraakte in zijn oor. 

‘Oké, baas.’ 

 Hij bleef staan wachten tot hij Jesses kortge-

knipte hoofd door de mensenmassa dichterbij zag ko-

men. Tussen de flitsen van de stroboscoop door zag Gage 

dat die prompt voor de gespierde man uiteenweek, wat 

hem een glimlach ontlokte. Alle uitsmijters had hij zelf 

uitgezocht, op grond van slechts twee criteria: ze moes-

ten betrouwbaar zijn, en flink intimiderend. Jesse 

scoorde op beide punten hoog. 

 Terwijl Jesse de trap naar de lounge op kwam, 

liep Gage naar de nooduitgang aan de andere kant van 
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het vertrek. Hij daalde de smalle trap af en stond even 

later in de steeg achter het gebouw. 

 Hij zocht in zijn zak naar zijn e-sigaret, hief zijn 

hoofd op… en verstrakte. 

 Tweeënhalve meter verderop zat zijn blauwo-

gige engel. Een slank lichaam op het houten krat naast 

de personeelsingang, kastanjebruin haar dat over één 

schouder viel, haar jurk tot haar dijen opgestroopt, met 

daaronder lange, zijdezachte benen. 

 Hij zoog zijn adem naar binnen. Goeie god, van 

dichtbij was ze nog aantrekkelijker. Niet Hollywood-

knap, maar op een heel échte manier intrigerend aan-

trekkelijk. Die enorme blauwe ogen waren het mooist 

aan haar, en haar mond was net vol genoeg om een beeld 

op te roepen van dikke lippen die zich sloten om zijn pik. 

 Gage schraapte zijn keel. ‘Je zou hier niet buiten 

horen te zitten.’ 

 Toen ze zijn stem hoorde schrok ze op, draaide 

haar hoofd om en keek hem in de ogen. Meteen sprong 

ze van het krat en streek met een frons de voorkant van 

haar jurk glad. ‘Hoezo niet?’ 

 ‘Een knap meisje alleen om middernacht in een 

steeg – ik geloof niet dat ik je dat hoef uit te leggen.’ Snel 

nam hij een trek van zijn e-sigaret. De dampvloeistof met 

mintsmaak haalde het niet bij echte rook en hij wist ei-

genlijk niet waarom hij de moeite nam. 

 ‘Ik had gewoon even wat frisse lucht nodig.’ Haar 

stem was heser dan hij had gedacht. Sexyer. ‘Ik ga zo 

weer naar binnen.’ 

 Wacht… wilde ze alleen maar een frisse neus ha-

len? Terwijl haar date terwijl ze weg was naar hoeren 

had gevraagd? Wauw. Echt een man om op te bouwen. 
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 ‘Het is binnen zo druk,’ voegde ze eraan toe. 

 ‘Dat is meestal zo in nachtclubs,’ merkte hij 

droogjes op. 

 ‘Ja, dat zal wel. Ik ben niet zo’n clubganger, maar 

Mick wilde er per se heen. Volgens hem heb ik niet echt 

geleefd als ik niet in de Sin ben geweest.’ Er ontsnapte 

haar een zucht. ‘Het is onze eerste date…’ 

 Gage wachtte tot ze verderging. Toen ze dat niet 

deed, vulde hij de rest aan: ‘Maar jij ziet hem helemaal 

niet zitten.’ 

 ‘Hoe kom je daarbij?’ 

 Langzaam en doelgericht gingen zijn ogen weer 

naar de hare. ‘Want als dat wel zo was, had je niet de hele 

avond zo broeierig naar mij zitten staren.’ 

 Haar ademhaling stokte en op haar wangen ver-

scheen een superaantrekkelijk roze blosje. 

 Hij moest lachen. ‘Of zie ik dat verkeerd?’ 

 De ontkenning die hij had verwacht kwam niet. 

‘Nee, dat zie je niet verkeerd.’ 

 Christus. Daar kon hij een heleboel op zeggen, hij 

kon een heleboel doen. Vunzige, vunzige woorden en 

vunzige, vunzige daden. Maar hij onderdrukte al zijn ver-

keerde neigingen. Dat alleen al haar nabijheid zijn on-

derlichaam veranderde in een razend inferno wilde nog 

niet zeggen dat hij aan dat brandende gevoel gehoor ging 

geven. Hij was een volwassen man. Meer dan in staat om 

zijn lagere impulsen te bedwingen. 

 ‘Ik heet Skyler,’ zei ze toen hij te lang bleef zwij-

gen. 

 Hij knikte. 

 ‘Misschien ben je nieuw in de beschaafde wereld, 

maar als mensen zich voorstellen reageer je normaal 
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gesproken door je eigen naam te noemen.’ Ze trok één 

volmaakt gevormde wenkbrauw op. 

 ‘O ja?’ Zijn lippen trilden even. ‘Nou, hoe kom je 

er zo bij dat ik zo beschaafd zou zijn, Skyler?’ 

 Dat bracht haar van haar stuk. Ze beet op haar 

onderlip. Streek een lok haar achter haar oor, waarbij de 

geur van haar shampoo zijn kant op dreef. Ze rook naar 

groene appels. Een zoet en vrouwelijk aroma, dat hem 

eraan herinnerde dat hij hier helemaal niet buiten met 

haar zou moeten staan te praten. 

 ‘Hoe oud ben je, schat?’ Zijn stem klonk ruw. 

 ‘Nou, ik ben met mijn ID binnengekomen, dus ben 

ik boven de eenentwintig, mocht je je daar zorgen om 

maken. Vierentwintig, om precies te zijn. In sommige 

culturen zou ik een oude vrijster zijn.’ 

 Gage slikte een lach weg. Haar sarcasme had iets 

heel verfrissends, vooral omdat het zo’n schril contrast 

vormde met de blos op haar wangen en het gefrunnik 

met haar handen. Ze hoorde hier niet thuis. Niet in deze 

club, niet eens in deze buurt. Ze zou op dit moment tus-

sen frisse witte lakens moeten liggen, tegen een gezonde 

man aan gevlijd om samen voor het slapengaan naar een 

late talkshow te kijken. 

 ‘Ga maar weer naar binnen,’ zei hij nors. ‘Je date 

zit zich waarschijnlijk af te vragen waar je blijft.’ 

 Daar moest ze om gniffelen. ‘Dat betwijfel ik. Vol-

gens mij heeft hij mij al uit zijn hoofd gezet zodra hij be-

sefte dat ik vanavond niet met hem ga neuken.’ 

 Gage’ pik schokte in zijn broek. Jezus. Die engel-

achtige mond mocht zulke dingen helemaal niet zeggen. 

Niet tegen hém, een man wiens innerlijke duivel binnen 

een mum van tijd paraat stond. 
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 ‘Ga nou maar weer naar binnen,’ herhaalde hij. 

 ‘Hoezo? Vind je het niet leuk om met me te pra-

ten?’ Met haar handen op haar slanke heupen kwam ze 

dichter naar hem toe, een peinzende blik op haar gezicht. 

 Hij haalde zijn schouders op. ‘Ik hou überhaupt 

niet van praten – punt.’ 

 ‘Hm. Waar hou je dan wél van?’ 

 Gage keek haar opnieuw een hele poos welover-

wogen aan. Een blik die er geen twijfel over liet bestaan 

waar hij van hield. 

 Ze slikte zichtbaar. En toen bezorgde ze hem de 

schrik van zijn leven. 

 ‘Want misschien moesten we dat dan maar gaan 

doen.’ 

 Er klonk een rommelende lach op vanuit zijn 

borstkas. ‘Je speelt met vuur, baby.’ 

 ‘O ja?’ 

 Ze had het lef om met haar tong langs haar lippen 

te gaan. Hij dacht niet dat dat een welbewuste verlei-

dingspoging was, maar verdorie, toen hij haar tong naar 

buiten zag flitsen reageerde hij daar meteen op. Zijn 

erectie klopte hard en dringend tegen zijn rits, alsof hij 

zich dwars door zijn broek heen een weg wilde boren re-

gelrecht haar poes in. 

 Gage haalde adem in een poging om het bran-

dende verlangen in zijn onderlichaam te temperen. Nee, 

hij zou niet toegeven, hij zou geen gehoor geven aan die 

prikkel die door zijn vlees trok. Over twee dagen moest 

hij vechten en hij hield niet van neuken voor een wed-

strijd. Frustratie gaf hem extra vuur en daar werd hij zo 

fel van dat hij zijn tegenstander beter op de knieën 

kreeg. 
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 Maar op dat moment wilde hijzelf degene zijn die 

op de knieën ging. Met zijn hoofd onder Skylers strakke 

jurkje, zijn gezicht begraven tussen haar benen, terwijl 

hij haar likte tot ze het uitschreeuwde. 

 ‘Ja,’ zei hij schor. ‘Zeker weten dat je met vuur 

speelt.’ 

 ‘Misschien hou ik wel van vuur – heb je daaraan 

gedacht? Misschien wíl ik me wel graag branden.’ 

 God sta hem bij. De uitdagendheid in haar stem 

was bijna net zo opzwepend als de hitte in haar ogen. Ze 

keek hem aan alsof ze hem wel kon verslinden. Alsof hij 

al naakt was en in haar lag te pompen. 

 ‘Je kent me niet eens,’ mompelde hij. 

 Haar stem haperde niet. ‘Dat maakt mij niet uit.’ 

 Gage staarde haar nogmaals aan. Hij begreep 

niets van haar. Ze was jong, zoals hij al had vermoed. Lief 

ook. Maar de passie in haar blik was onmiskenbaar. 

 Hij zette een stap naar haar toe. ‘Het maakt je 

niet uit dat je niet weet hoe ik heet.’ 

 ‘Nee.’ Eén woord, zacht en zwoel. 

 Hij kwam nog dichterbij en drong haar langzaam 

met haar rug tegen de bakstenen muur. Ze liet hem zijn 

gang gaan. Haar hakken klikten zachtjes op het plaveisel 

terwijl ze achteruitstapte, totdat haar lichaam contact 

maakte met het harde oppervlak en ze geen kant meer 

op kon. 

 ‘Het kan je niet schelen dat je me nog maar vijf 

minuten kent.’ 

 ‘Nee.’ 

 Gage zorgde ervoor dat er een ruime tien centi-

meter tussen hen in bleef, maar gezien de snelheid 
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waarmee zijn pik zwol zou die eerder vroeg dan laat die 

afstand weten te overbruggen. 

 Hij bracht zijn lippen dicht bij haar oor en zag 

haar tot zijn genoegen huiveren. ‘Waarom niet, Skyler? 

Waarom kan het je niet schelen?’ 

 ‘Omdat…’ Ze moest haar hoofd achteroverbuigen 

om hem te kunnen aankijken. ‘Omdat ik dit wel een fijn 

gevoel vind.’ 

 ‘Wat vind je een fijn gevoel?’ 

 ‘Dit. Stoute dingen doen. Ik heb zoiets nog nooit 

gedaan.’ 

 Tja, dat dacht hij al. Maar niets aan haar uitdruk-

king vertelde hem dat ze dit niet wilde. Van haar gezicht 

was een combinatie van vurigheid, wellust en fascinatie 

af te lezen. Haar ademhaling ging zwaar; bij het rijzen en 

dalen van haar borstkas rolden haar borsten zowat uit 

haar jurkje, en de blos op haar huid en het gestage klop-

pen van haar hart in haar keel ontgingen hem zeer zeker 

niet. 

 ‘Je bent geil,’ zei hij zachtjes. 

 ‘Ja.’ Ze perste haar lippen op elkaar, en te oorde-

len naar de manier waarop ze haar hele lichaam even 

aanspande, vermoedde hij dat ze ook haar dijen samen-

kneep. 

 Godallemachtig. Hij wilde niets liever dan haar 

benen uit elkaar duwen en zijn vingers bij haar naar bin-

nen steken om eens even te kijken hóé geil ze nou pre-

cies was. 

 Alsof ze zijn gedachten had gelezen ontspande 

haar lichaam en hij liet zijn blik net op tijd afdalen om te 

zien dat ze haar voeten iets verder uit elkaar zette, waar-

bij die rode stiletto’s van haar glansden in het maanlicht  


