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Reed Miller had een pesthekel aan nachtclubs. En dat was best ironisch, omdat 

hij zelf mede-eigenaar was van een van de populairste clubs in Boston – maar hé, 

dat was gewoon slim zakendoen. Wat zijn privéleven betrof was een club echter 

wel de laatste plek waar hij zich dacht te kunnen vermaken. 

De meeste vrouwen die hij in nachtclubs tegenkwam, waren sowieso al op zoek 

naar iemand om die avond mee het bed in te duiken en wilden zonder dat hij er 

erg zijn best voor hoefde te doen maar al te graag met hem mee naar huis. Wat 

was daar nou voor lol aan voor een man die leefde voor de opwinding van de 

jacht? 

Maar op dit moment zat hij achter iets heel anders aan. 

Drugs. 

Niet voor eigen gebruik natuurlijk. Hij zag het totaal niet zitten om met die zooi 

zijn lichaam te vergiftigen. Zelfs in zijn glorietijd als vechter in mixed martial arts 

had hij nog nooit doping gebruikt. Als je op die toer ging, kon je er donder op 

zeggen dat je niet alleen het circuit uit gezet werd, maar het was ook een zielige 

poging om jezelf wijs te maken dat je had gewonnen. 

Deze avond was alleen als verkenning bedoeld. De afgelopen maanden had een 

of andere eikel ecstasy lopen dealen in de Sin, de club die Reed runde samen met 

zijn twee beste vrienden. Niemand van de gasten die ze hadden ondervraagd wist 

wie de pusher was, en als ze dat wel wisten, waren ze heus niet van plan om diens 

naam te noemen. Maar de stroom ecstasy moest zo snel mogelijk een halt worden 

toegeroepen, voordat de Bostonse politie een eigen onderzoek zou starten, wat 

er wel eens toe zou kunnen leiden dat de Sin voor onbepaalde tijd zou moeten 

sluiten. 

Daarom had Reed besloten een bezoekje te brengen aan een concurrerende 

nachtclub, in de hoop dat de bezoekers daar iets zouden weten, maar de enige 

informatie die hij tot dusver in de Krib had weten los te peuteren waren de 

telefoonnummers van een handjevol chicks voor wie hij geen enkele 

belangstelling had. 

‘Zin om te dansen?’ 

Een aantrekkelijke brunette in een loeistrak roze mini-jurkje nodigde hem 

gretig uit terwijl ze met een daiquiri in haar gemanicuurde hand naar zijn tafeltje 

toe kwam. Hij wilde haar al afwijzen, maar ze keek zo hoopvol dat hij het niet 

over zijn hart kon verkrijgen om haar teleur te stellen. 

‘Best hoor,’ gaf Reed zich gewonnen. 

Hij wachtte tot ze haar glas op de tafel had gezet en leidde haar toen aan de 

hand naar de volle dansvloer. Op een verhoging boven de hoofdzaal draaide de 

dj een nummer met een oorverdovende drum-’n-bass dat het meest geschikt was 
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om snel en woest op te dansen, maar snelheid interesseerde de brunette niet. In 

plaats daarvan sloeg ze haar armen om Reeds hals en begon in een traag, sensueel 

ritme tegen hem op te rijden. 

Normaal gesproken had hij dat wel fijn gevonden. Een knappe meid die tegen 

zijn onderlijf aan draaide? Niets mis mee. 

Maar vanavond voelde het als corvee. 

Jezus, hij had er schoon genoeg van om zomaar vrouwen op te pikken van wie 

hij de volgende ochtend al niet eens meer wist hoe ze heetten. Misschien dat die 

hele scene van vrijblijvende seks hem zo was gaan tegenstaan omdat hij net 

dertig was geworden, of misschien kwam het doordat hij zag dat zijn beste 

vrienden heel tevreden waren in hun vaste relatie. Nu Gage en AJ niet langer als 

zijn wingmen fungeerden, stond Reed helemaal alleen in vrijgezellenland, en hij 

begon er echt genoeg van te krijgen. 

‘Jij bent ontzettend sexy.’ Zijn danspartner bracht haar roodgestifte lippen naar 

zijn oor en tetterde erin om boven de bonkende muziek uit te worden verstaan. 

Reed liet even zijn handen over haar heupen gaan in een poging het wiegende 

onderlijf af te weren dat als een warmtezoekend projectiel op zijn kruis af kwam. 

‘Dank je,’ antwoordde hij ongemakkelijk. 

‘Zullen we het hier voor gezien houden?’ De felle flits van de stroboscoop 

onthulde een veelbetekenende glimlach. 

‘Neuh, ik ben nog niet zover dat ik al weg wil.’ Hij verhief zijn stem. ‘Ik kijk even 

of hier ook drugs te scoren zijn. Voordat ik die heb gevonden ga ik niet naar huis.’ 

In haar ogen flitste iets van belangstelling. ‘Wat voor drugs bijvoorbeeld?’ 

‘Ecstasy. Weet jij of dat hier te krijgen is?’ 

Zijn danspartner reageerde snel en onverwacht. Ze liet haar armen, die ze 

eerder zo gretig om zijn nek had geslagen, van zijn schouders glijden en zette met 

een nijdig gezicht een stap naar achteren. 

‘Serieus? Gebruik jij die zooi? Getver! Waarom blijkt iedere vent die ik 

tegenkom weer een verslaafde te zijn?’ 

Met een keiharde, weinig ladylike vloek haastte ze zich weg en liet hem in zijn 

eentje op de dansvloer achter. 

Lekker dan… Gedumpt door een chick met wie hij niet eens iets had gewild. 

Reed, die niet wist of hij nou moest kreunen van frustratie of geamuseerd moest 

grinniken, baande zich opnieuw een weg door de massa bezwete mensen. Hij 

wilde teruglopen naar zijn tafeltje, maar bleef abrupt staan toen hij ineens een 

bekend gezicht in de menigte zag. 

Nee maar. 

Was dat Dárcy? 

Door de wild knipperende stroboscooplampen en doordat haar gezicht telkens 

weer even in duister gehuld werd, kon hij het moeilijk met zekerheid zeggen. 

Zonder te aarzelen wijzigde hij zijn koers en liep haar kant op. Iets in hem zou 

heel graag willen dat hij zich vergiste. 
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Want als het echt Darcy was, dan was hij er zojuist getuige van geweest dat de 

vriendin van zijn beste vriend een andere man zat te zoenen. 

Nee, wacht. Hij kneep zijn ogen tot spleetjes en zag nu dat het stel waarvan hij 

een glimp had opgevangen helemaal niet zoende. Ze hadden hun hoofden dicht 

bij elkaar, maar zo te zien praatten ze alleen maar. 

En jawel, het was zeker weten Darcy Grant. Van dichterbij herkende hij haar 

duidelijk: haar ver uit elkaar staande blauwe ogen, haar hoge jukbeenderen, die 

sexy mond… 

Die laatste gedachte zette hij met kracht van zich af. Het woord ‘sexy’ mocht hij 

niet eens dénken in verband met AJ’s meisje. Dat was een flagrante schending van 

de bro-code. 

Maar ja, wie hield hij nou voor de gek? Als het om Darcy ging, had hij die code 

al honderd keer geschonden. Door al die superschunnige gedachten die hij over 

haar had gehad, zou hij vast en zeker regelrecht naar de hel van slechte vrienden 

gaan. 

Maar op dit moment maakte hij zich er drukker om waaróm AJ’s vriendin zat te 

flirten met een andere man. Misschien was het niet aan hem om daar een stokje 

voor te steken, maar hij was niet van plan om zijn beste vriend zomaar voor gek 

te laten zetten. 

Voor Reed kwam AJ Walsh het dichtst in de buurt van een broer. Ze waren 

samen opgegroeid in Zuid-Boston, waren naar dezelfde scholen gegaan, hadden 

meegespeeld in dezelfde sportteams. Reed zou een kogel voor zijn maatje 

opvangen, en hij wist dat als de rollen omgedraaid waren, AJ niet zou aarzelen 

om voor hém op te komen. 

Hij rechtte zijn schouders, stapte op het tafeltje van het stel af en gaf zijn 

dodelijkste blik ten beste. ‘Hai, Darcy,’ zei hij hard. 

Met een ruk draaide ze haar hoofd om. Zodra ze hem herkende zette ze grote 

ogen op. ‘Reed!’ Haar stem klonk schril, met een niet mis te verstane 

schuldbewuste ondertoon. 

Hij verlegde zijn blik naar haar metgezel, een slungel met lichtblond haar en 

een zelfvoldane grijns op zijn gezicht. ‘Kunnen we iets voor je doen?’ wilde de 

man weten. 

Reed mocht hem meteen al niet. Fronsend priemde hij met een vinger in de 

lucht en beet hem toe: ‘Opzouten!’ 

Met open mond keek de kerel hem aan. ‘Geen sprake van. Deze dame hier en ik 

waren net…’ 

‘Aan het nietsen,’ maakte Reed zijn zin voor hem af. ‘Jullie waren helemaal niets 

aan het doen. Dus oprotten!’ 

Darcy’s metgezel keerde zich met zichtbaar wantrouwen naar haar toe. ‘Is dit 

je vriendje of zo?’ 

‘Of zo, ja,’ antwoordde Reed in haar plaats. 
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Er verstreken nog enkele seconden, totdat de blonde man zich uiteindelijk van 

zijn kruk liet glijden en Darcy vuil aankeek. ‘Je had me verdomme wel eens 

kunnen zeggen dat je een vriend had, in plaats van mijn tijd te gaan zitten 

verkloten.’ 

Terwijl hij zich haastig uit de voeten maakte, liet Reed zich op de vrijgekomen 

plek zakken, plantte zijn ellebogen op de tafel en keek AJ’s vriendin met kille ogen 

aan. ‘Wat. De. Fuck. Moet. Dit. Voorstellen?’ Hij was zo kwaad dat hij amper uit 

zijn woorden kwam. 

Jezus. Hoe moest hij dit aan zijn beste vriend vertellen? AJ zou er kapot van zijn 

als hij hoorde wat zijn vriendin had uitgespookt. 

‘We zaten alleen maar wat te praten,’ kaatste Darcy terug. Ze klonk al net zo 

nijdig als Reed zich voelde. 

‘Bullshit!’ beet hij haar toe. ‘Wat het ook was, het ging richting versieren, en dat 

weet jij en dat weet ik.’ 

‘En wat dan nog?’ Haar blauwe ogen spuwden vuur. ‘Ja, misschien is het een 

beetje snel, maar wat ik doe en met wie ik omga gaat jou geen mallemoer aan! Als 

ik een rebound-avontuurtje wil met een gast die ik heb opgepikt in een club, heb 

ik daar verdomme alle recht toe!’ 

Rebound? 

Reed fronste zijn wenkbrauwen en vroeg zich af of hij haar verkeerd had 

verstaan. Het kon niet waar wezen dat het uit was tussen haar en AJ. Vanaf het 

moment dat AJ haar had voorgesteld aan zijn vrienden, had Reed geweten dat 

Darcy geknipt voor hem was, wat het nog tig keer verkeerder maakte dat hij zich 

zelf op een foute manier tot haar aangetrokken voelde. Haar relaxte, levendige 

persoonlijkheid paste uitstekend bij AJ’s al even ontspannen manier van doen, 

terwijl haar avontuurlijke inslag een goed tegenwicht vormde tegen AJ’s neiging 

om altijd maar op safe te spelen. 

Dat ze ook nog eens supersexy was, was alleen maar de kers op de taart. 

AJ’s taart. Reed hield dat goed voor ogen, zoals hij zo vaak had gedaan sinds AJ 

en Darcy verkering hadden gekregen. Het deed er niet toe dat hij elke keer dat hij 

haar zag het liefst zijn gezicht tegen haar sierlijke hals zou willen drukken om 

haar geur op te snuiven. Of dat zijn vingers jeukten om haar over haar 

aardbeiblonde, golvende dikke haar te strelen. Of dat zijn pik zowat uit zijn broek 

barstte als hij zich voorstelde dat hij zou wegzinken in haar hete, strakke… 

AJ’s vriendin, riep het bestraffende stemmetje in zijn hoofd. 

Oké. Het maakte niet uit hoe die vrouw hem kon opwinden, ze was verboden 

terrein. 

Maar god, wat zag ze er fantastisch uit als ze kwaad was. 

‘En dan nog wat,’ ging Darcy verder, met een blos op haar bleke wangen. ‘Jij 

bent niet bepaald de aangewezen persoon om een oordeel te vellen, je bent zelf 

de grootste player die er op twee benen rondloopt! Maar voor jóú is het vast wel 

oké om vreemde vrouwen op te pikken in nachtclubs, hè Reed? Maar als ik, een 
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ongebonden volwassen vrouw, dat doe, dan is het opeens he-le-maal verkeerd 

en…’ 

‘Hebben AJ en jij het uitgemaakt?’ onderbrak hij haar. 

Verrast knipperde ze met haar ogen. ‘Huh?’ 

‘Hebben jullie het uitgemaakt?’ herhaalde hij met opeengeklemde kaken. 

Verbaasd knikte ze. ‘Ja. Gisteravond. Heeft hij je dat niet verteld?’ 

Reed had er moeite mee om helder na te denken, met al die heftige doses shock 

en verwarring die door zijn lichaam heen schoten. Hij realiseerde zich dat hij AJ 

de hele dag niet gesproken had. En zijn vriend had het weekend vrij, en daarom 

had Reed ook in de Sin achter de bar gestaan voordat hij naar de Krib was 

gelopen. Normaal gesproken hield hij zich met de zakelijke kanten bezig en zat 

hij in zijn kantoor op de bovenste verdieping van de club, terwijl Gage zich 

bekommerde om de beveiliging en AJ toezag op het barpersoneel. 

AJ was van plan geweest dit weekend met Darcy weg te gaan, herinnerde Reed 

zich opeens. 

Maar Darcy zat hier. 

Kerels te versieren. 

‘Heb jij hem gedumpt?’ wilde hij weten. 

Ze trok een verdrietig gezicht. ‘Nee. Het kwam van twee kanten.’ 

Bij die woorden kreunde hij ongelovig. ‘Als het uitgaat komt dat nooit van twee 

kanten.’ 

‘Deze keer wel.’ Haar lippen verstrakten. ‘Niet dat het jou iets aangaat, maar AJ 

en ik hebben het sámen uitgemaakt. We wisten allebei dat het niet werkte en we 

besloten allebei er een punt achter te zetten.’ 

‘Waarom werkte het dan niet?’ 

Geërgerd haalde ze een hand door haar golvende haar. ‘Ik ga jou er het fijne niet 

over vertellen, Reed. Dat is iets tussen AJ en mij, oké?’ 

Oké? Hier was helemaal niets oké aan. Hij zou nu echt beter weg kunnen lopen, 

voordat het sprankje vreugde dat Darcy’s bekentenis bij hem had opgeroepen 

omsloeg in iets anders. 

Hij mócht er niet blij om zijn dat deze relatie voorbij was. Echt niet. Omwille 

van zijn vriend hoorde hij verdrietig en van slag te zijn, want wat Darcy ook zei, 

het kon onmogelijk waar zijn dat ze het allebéí hadden uitgemaakt. Die gast was 

verdorie stapelgek op haar. 

Net als jij. 

Reed legde dat tartende innerlijke stemmetje het zwijgen op. Nee, hij ging niet 

op die toer. Hij kon niet ontkennen dat hij zich tot Darcy aangetrokken voelde, 

maar verlangen was een grillig iets. Vroeg of laat zou het overgaan. 

Of dat had hij zichzelf de afgelopen vijf maanden althans willen wijsmaken. 

Tot dusver was het vuur dat hij voelde als hij bij Darcy in de buurt was nog niet 

bekoeld, maar hij was er zeker van dat dat uiteindelijk wel zou gebeuren. 

Dat móést wel. 
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‘Maar goed, nu weet je het,’ rondde Darcy haar verhaal af. ‘Ik ben weer single. 

Joepie. Je vindt het vast wel fijn dat ik geen deel meer uitmaak van het leven van 

je BFF. En nu, zoals je het daarnet zelf zo mooi zei: opzouten!’ 

Hij kneep zijn ogen tot spleetjes. ‘Waarom wil je zo graag dat ik ga?’ 

Geïrriteerd liet ze haar adem ontsnappen. ‘Omdat ik hiernaartoe gekomen ben 

om lol te maken! En zolang jij in de buurt bent, is daar geen enkele kans op.’ 

Reed kwam niet van zijn kruk. 

‘Ik meen het – rot op,’ grauwde ze. ‘Wij zijn geen vrienden, oké? En niemand 

komt me ten dans vragen zolang jij hier zo broeierig zit te kijken naar…’ 

‘Heb je zin om te dansen?’ kapte hij haar af. ‘Kom, laten we dansen.’ 

Haar mond viel open. En klapte toen weer dicht. Er verscheen een waakzame 

blik in haar ogen en ze keek hem aan alsof hij had aangeboden haar te 

vermoorden en haar lichaam in een rivier te dumpen. 

Dat nam hij haar niet kwalijk. De waarheid was dat ze wel een beetje gelijk had. 

Ze waren inderdaad geen vrienden. Grotendeels omdat Reed al in een vroeg 

stadium had geleerd dat hij de ongepaste aantrekkingskracht die hij voelde alleen 

kon ombuigen als hij een heel koele, heel beleefde afstand tot deze vrouw 

bewaarde. 

Maar dat bracht hij nu even niet op. Want als hij nu zou weggaan, liep hij het 

risico dat Darcy zou aanpappen met de eerste de beste geile gozer en misschien 

met hem mee naar huis ging. En dat kon hij niet met een gerust geweten toestaan. 

Relatiebreuken waren niet in steen gehouwen, zeker niet wanneer ze nog geen 

vierentwintig uur oud waren, en Reed wist dat AJ er kapot van zou zijn wanneer 

hij, als hij zou proberen zijn meisje terug te krijgen, tot de ontdekking moest 

komen dat ze alweer met een ander het bed in was gedoken. 

‘Ik dans niet met jou,’ zei Darcy koel. 

Hij grijnsde. ‘Goed, dan blijven we hier voor mijn part zonder iets te zeggen 

zitten.’ 

‘Je doet belachelijk.’ 

‘En jij doet ongevoelig. Als je ook maar iets om AJ zou geven, zou je genoeg 

respect voor hem kunnen opbrengen om niet met iemand anders te gaan 

rotzooien voordat de inkt van de relatiebreuk ook maar droog is.’ 

Ergernis tekende haar gezicht. ‘Als ik een rebound-avontuurtje wil, kun jij me 

niet tegenhouden.’ 

‘O jawel, en óf ik dat kan. Zie me op dit moment maar als je schaduw. Ik wijk 

niet van je zijde, baby. Niet voordat ik je veilig en wel in een taxi heb gezet en je 

heb weg zien rijden. Alléén!’ Met een vastberaden trek om zijn mond stak Reed 

zijn hand naar haar uit. ‘Dus gaan we nou dansen of hoe zit het?’ 

**** 

Darcy was volkomen verbijsterd. 
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En gefrustreerd. 

En spinnijdig. 

Ze was vanavond naar de Krib gekomen omdat ze zeker had geweten dat ze 

daar AJ niet zou zien, maar mazzelaar die ze was, trof ze in plaats van hem daar 

wel zijn beste vriend. Die meer dan duidelijk had gemaakt dat hij haar niet mocht. 

Nou, Reed kon de boom in. Zij mocht hém ook niet. AJ beweerde altijd dat Reed 

een geweldige gozer was en prees hem als Darcy iets anders beweerde altijd de 

hemel in, maar in al die maanden dat ze hem nu kende had hij haar alleen maar 

een kille, chagrijnige kant getoond waar ze een vieze smaak van in haar mond 

kreeg. 

O, en hij was nog bazig ook. Wie zou dát irritante trekje nou kunnen vergeten? 

Zij in elk geval niet, want op dit moment dreigde die bazigheid haar plannen te 

dwarsbomen. 

Sommige vrouwen doften zich bij elke gelegenheid die ze maar kregen op, maar 

Darcy zat niet zo in elkaar. Nee, er was een speciale reden waarom ze een kort 

jurkje had aangetrokken en haar voeten afkneep met hakken van zevenenhalve 

centimeter: passie. 

Jawel, Passie. Met een hoofdletter P. Ze was zevenentwintig, en nog nooit had 

ze iets ervaren wat ook maar in de buurt kwam van echte passie. Waarschijnlijk 

kwam dat doordat ze alleen maar omging met aardige, gezonde jongens als AJ. Ze 

kon niet ontkennen dat haar ex-sinds-een-dag bloedjesexy was, maar passie? 

Niet echt, nee. 

Anderzijds hoefde ze zich er tenminste niet druk om te maken dat ze zijn hart 

zou hebben gebroken. Ook al dacht die irritante beste vriend van hem dat het 

anders was, ze hadden écht samen besloten er een eind aan te maken. 

Na een relatie van ruim vijf maanden konden ze allebei niet langer om de 

deprimerende waarheid heen: ze waren heel goede vrienden, maar afschuwelijk 

slechte minnaars. 

Darcy had gehoopt dat de vonk die in het begin tussen hen was overgesprongen 

uiteindelijk zou oplaaien tot een hartstochtelijke verhouding die de tand des tijds 

zou kunnen doorstaan, maar helaas was hij sneller gedoofd dan een kaars in een 

orkaan. En nu kwam er dankzij Reed Miller van haar zoektocht naar een wilde 

nacht vol passie ook al niets terecht. 

Ze liet haar blik over zijn gezicht dwalen, waarbij haar opviel hoe goed hij 

eruitzag. Om niet te zeggen: hij zag er fantastisch uit. Fantastisch als in: wees-stil-

mijn-hart-en-ruk-mijn-slipje-uit. Hij had heel kort donker haar en doordringende 

blauwe ogen, en zijn gelaatstrekken waren eerder ruig dan knap, heel viriel en 

woest aantrekkelijk. 

En verder zuidwaarts? Holy moly. Hij was één bonk harde spieren en lange 

ledematen, en had een strak kontje waar je muntjes op kon laten afketsen. 

‘Je kunt zwijgen zolang je wilt. Ik ga nergens heen, Darcy.’ 
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Zijn donkere, messcherpe stem rukte haar los uit haar ongepaste gestaar. 

Helaas leek hij niet door te hebben dat ze hem had zitten opnemen. Zijn gezicht 

straalde alleen ongenoegen uit, vermengd met een staalharde vastberadenheid, 

wat er geen twijfel over liet bestaan dat hij haar vanavond serieus zou 

cockblocken. 

Of heette dat voor vrouwen kutblocken? Ze wist het niet precies. 

‘Je doet volkomen onredelijk,’ zei ze met stemverheffing om boven de muziek 

uit te komen. ‘Ik heb niks meer met AJ, dus is het geen vreemdgaan als ik toevallig 

een leuk iemand zou tegenkomen.’ 

‘Kan me niet schelen. Zolang ik hier ben gaat dat niet gebeuren.’ 

God, hij wist van geen ophouden. 

Neem je verlies, meid. Je was toch al geen type voor onenightstands. 

Het verslagen stemmetje in haar hoofd had helemaal gelijk. Ze had het niet heel 

vaak gedaan, het bed in duiken met een wildvreemde. Zeg maar: nooit. 

Darcy onderdrukte een zucht. Misschien was dit van begin af aan een fout 

geweest. Een stomme beslissing die in een opwelling was genomen, naar 

aanleiding van haar breuk met AJ – waar ze, eerlijk gezegd, behoorlijk door van 

slag was. Niet omdat ze de liefde van haar leven had verloren of zoiets, maar 

omdat er aan hun relatie zoveel ontbrak dat daardoor alleen maar des te 

duidelijker werd wat ze had gemist. Waar ze allemaal naar had gehunkerd. 

Lol maken. Lachen. Opwinding. 

Passie. 

Yep, de hele cirkel rond, tot ze weer uitkwam bij passie. 

‘Kom op, doe nou niet zo vervelend.’ 

Ze voelde dat er aan haar werd getrokken, en toen ze met haar ogen knipperde 

zag ze dat Reed zijn vingers om haar onderarm had geslagen. Zijn hand was groot, 

warm en volkomen onpersoonlijk toen hij haar meetrok naar de dansvloer. 

Terwijl ze zich een weg baanden door de menigte, slikte Darcy haar kwaadheid 

in. Oké, als hij de macho wilde uithangen en voor haar schaduw wilde spelen, dan 

mocht hij van haar zijn gang gaan. Kennelijk was passie geen optie meer, maar lol 

maken en dansen behoorden nog steeds tot de mogelijkheden, en ze kon net zo 

goed toch nog iets van deze mislukte avond zien te maken. Maar misschien alleen 

wat dansen betreft, want ‘lol’ en ‘Reed Miller’ gingen niet echt samen. 

De zwoele beat die van de draaitafel van de dj kwam zocht zich onmiddellijk als 

een slang een weg door Darcy’s bloed, en haar lichaam reageerde er helemaal 

vanzelf op. AJ had dansen maar niks gevonden. Die arme ziel wist ook niet hoe hij 

zich moest bewegen, maar zijn beste vriend leek niet aan die kwaal te lijden. 

Tot haar verrassing trok Reed haar meteen met een ruk naar zich toe. Hij legde 

een hand op haar heup en begon op het pulserende decadente ritme te dansen 

alsof hij niet anders gewend was. 

Hij bracht zijn hoofd omlaag naar haar oor en zijn warme adem streek over haar 

hals. ‘Waarom is je jurk zo kort?’ raspte zijn stem. 
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Ze verstrakte bij zijn afkeurende toon en blikte omlaag naar haar zijdeachtige 

groene jurk, die bijna tot haar knieën reikte. ‘Zo kort is hij nou ook weer niet. Kijk 

eens om je heen – de helft van die meiden hier is praktisch naakt.’ 

‘Jij bent de helft van die meiden hier niet.’ 

‘Wat heeft dat nou weer te betekenen?’ snauwde ze hem toe. 

In plaats van antwoord te geven bracht hij zijn andere hand in het spel; 

daarmee streek hij omhoog en omlaag over haar rug, terwijl hij in een langzaam, 

verslavend ritme met zijn heupen draaide. 

O boy. Hij rook verrukkelijk. Een geur van sandelhout, citrus en iets uniek 

mannelijks dreef haar neusgaten binnen en bedwelmde haar enigszins. En zijn 

borstkas voelde keihard aan onder haar handpalmen; ze kreeg zoveel zin om die 

te strelen dat ze haar handen naar zijn schouders moest verplaatsen om de 

verleiding te kunnen weerstaan. Alleen waren zijn schouders al niet minder 

verleidelijk: fors en breed, en een en al kracht. 

AJ was ook zo gespierd, zonder een grammetje vet – ze wist dat het feit dat ze 

allebei professioneel vechter waren geweest daar alles mee te maken had –, maar 

ook al had ze met AJ vele, vele malen het bed gedeeld, toch hadden haar handen 

bij hem nooit zo gejeukt als nu om al die harde, gespierde centimeters van zijn 

lichaam te verkennen. 

Reeds handpalm streek langs haar heup terwijl hij tegelijkertijd zijn ene 

bovenbeen tussen haar dijen duwde, zodat de dans van vagelijk sensueel 

veranderde in regelrecht erotisch. Vuur laaide op in Darcy’s buik en begon te 

tintelen in haar kruis, en er ging een schokje door haar heen. 

Holy crap. Ze was aan het dirty dancen met AJ’s beste vriend! 

En het wond haar op. 

Nee, wacht, dat was idioot. Ze kón helemaal niet opgewonden raken. Dat kwam 

zeker doordat het hier zo heet was en door die twee shotjes die ze had gedronken, 

want er kon geen sprake van zijn dat Reed Miller, die eikel, haar motor op gang 

bracht. 

Toen ze voelde dat hij naar haar keek, hield ze haar hoofd schuin – en wist niet 

wat ze zag. Blauwe ogen die brandden van… Jee, was dat verlangen? 

Woede? 

Verslagenheid? 

Het leek wel een combinatie van alle drie, maar alleen de woede zou ze kunnen 

begrijpen. Reed leek immers altijd kwaad als zij in de buurt was, wat best 

kwetsend was, omdat ze zichzelf een heel aardig iemand vond. 

‘Hoelang blijven we dit nog doen?’ zei hij met gesmoorde stem. 

Ze fronste. ‘Wat doen?’ 

‘Dansen.’ Nu klonk hij nog benauwder, en hij ging iets naar achteren, zodat hun 

lichamen elkaar niet langer raakten, maar hij bleef wel haar heupen vasthouden. 
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Als ze niet beter had geweten, zou ze hebben gedacht dat hij achteruitweek om 

te voorkomen dat zij het bewijs van zijn opwinding tegen haar buik zou voelen 

drukken. 

Maar Reed kreeg vast en zeker geen stijve in haar bijzijn. De enige reactie die 

ze ooit bij hem had opgewekt was zichtbare irritatie en lichte onverschilligheid. 

De herinnering aan zijn vroegere manier van doen was als een koude douche 

en bracht haar ertoe zijn schouders los te laten en haastig achteruit te stappen. 

Waar waren ze in godsnaam mee bezig, om op de muziek tegen elkaar op te 

gaan staan rijden alsof ze echt iets met elkaar hadden? Ze waren niet eens 

vrienden! 

‘Jij hebt me meegesleurd naar de dansvloer,’ beet ze hem toe. ‘En jij bent degene 

die besloot dat ik vanavond geen lol mocht hebben, weet je nog? Dus als je niet 

met me wilt dansen, doe het dan niet. Om eerlijk te zijn interesseert het me geen 

bal.’ 

Ze wierp haar haar over haar schouder en maakte zich uit de voeten, maar ze 

had natuurlijk kunnen weten dat hij achter haar aan zou komen. En hij zat haar 

dan ook op de hielen toen ze zich door de mensenmassa heen een weg baande 

naar de uitgang. 

‘Darcy…’ 

‘Rot op, Reed. Jij wint, oké? Je hebt officieel mijn avond verpest en ervoor 

gezorgd dat ik een pesthumeur heb gekregen, dus nu ga ik naar huis, precies zoals 

jij zo graag wilde. Gefeliciteerd!’ 

Ze keek hem nog een laatste keer nijdig aan, draaide zich toen met een ruk om 

en beende de deur uit. 


