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Proloog 

 

Barcelona leek een sprookje. Maar sprookjes eindigen altijd goed. 

Mijn sprookje was veranderd in een ware nachtmerrie. Ik was 

verliefd en de man die voor de rest van mijn leven in mijn hart zou 

zitten, kon ik niet krijgen. Ik smachtte naar hem en liep over van 

liefde, maar hij zag me niet meer staan. Miguel was vriendelijk, 

knuffelde me af en toe en gaf me liefdevolle kusjes, maar daar 

bleef het dan ook bij. Ik besefte dat dit zo niet kon doorgaan. Ik 

wilde niet dat hij me zou zien als een week blaadje dat bij de 

minste tegenslag in elkaar kromp. Ik begreep dat hij naar de 

anderen toe geen relatie met een van zijn dansers kon hebben. Ik 

besloot om mijn gedachten te ordenen, mijn gevoelens te laten 

wegebben en me vanaf nu wat professioneler op te stellen. Dan en 

Rebecca hadden gelijk, al vanaf het prille begin. Ik moest mijn 

verstand gebruiken en dat zou ik doen ook.  
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Hoofdstuk 1 

 

Na onze trip naar Barcelona stonden we met zijn allen aan de 

uitgang van ons hotel in Parijs te wachten tot iedereen aanwezig 

was. Ik had met de andere dansers een zeer goede band 

opgebouwd, uitgezonderd met Nina. Miguel negeerde ik 

volkomen. Alleen als hij me iets vroeg, antwoordde ik hem 

vriendelijk maar bleef gereserveerd.  

Nadat we al meer dan vijf concerten hadden gegeven, besloot de 

groep om een avondwandeling door de stad te maken. Miguel was 

omsingeld door zijn dansers en zoals altijd gaf hij hen zijn gedeelde 

aandacht. Alleen tegenover mij bleef hij afstandelijk. Hij knuffelde 

met Nina, daarna met Zola en de dag erna weer met iemand 

anders en stilaan raakte ik ervan overtuigd dat hij me gewoon had 

gebruikt. De messen die zich in mijn borstkas plantten, bleven 

maar komen. Alleen de vele telefoontjes naar Rebecca zorgden 

ervoor dat ik me sterk kon houden. 

 

We hadden zonet een boottocht gemaakt op de Seine en 

wandelden over de Pont de l'Archevêchéle, ook wel de liefdesbrug 

genoemd. Vanop dit punt kregen we een prachtig uitzicht over de 

Notre-Dame. De brug werd vroeger gebruikt om liefdesslotjes aan 

op te hangen. Het gewicht van de vele slotjes hadden de brug heel 

wat schade toegebracht. Vandaar dat ze nu allemaal waren 

verwijderd. Ik legde mijn armen op de reling en staarde naar de 

Seine. Ik fantaseerde dat ik een gegraveerd slotje met de naam van 

Miguel en mij aan de brug hing en de sleutels ervan in mijn 

handtas stak. Onverwacht voelde ik een warme hand op mijn 

schouder. 
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‘Ook een wens gedaan, nena?’1 

Ik draaide me om en glimlachte flauwtjes. ‘Jij ook?’ Hij knikte. Zijn 

fonkelende ogen fixeerden mijn blik en hield deze krampachtig 

vast. Alles om me heen stond stil en hoe graag ik het ook wilde, ik 

kon me niet meer bewegen. 

‘Gelukkig hebben ze die gewoonte van de slotjes afgeschaft. Het 

was alleen maar schadelijk voor de brug en het milieu,’ zei Miguel.  

Ik knipperde met mijn ogen en besefte dat hij hier helemaal niet 

gevoelig voor was. De pijn doorboorde mijn ribben en ik moest 

slikken om me sterk te kunnen houden. Miguel streelde me nog 

vlug over mijn haren en ging dan weer vooraan naast Tina lopen. 

Ik liep achteraan naast Mike.  

‘Wat vind je van Parijs?’ vroeg ik. 

‘Ik ben hier nog nooit geweest. Het is gewoon prachtig.’ 

‘Ja, de stad voor verliefde paartjes,’ murmelde ik. Mike glimlachte 

en legde zijn arm rond mijn schouders. 

‘De liefde kan zo mooi zijn, nietwaar Tara?’ Ik keek hem in zijn 

ogen en lachte. Toen Mike merkte dat ik me niet terugtrok, kwam 

hij dichter tegen me aanlopen en knuffelde me. Op dat ogenblik 

draaide Miguel zich om. Ik verwachte een glimlach, maar tot mijn 

grote ontsteltenis zag ik een donkere blik in zijn kijkers. Hij keerde 

ons de rug toe en praatte met Tina. Snel trok ik me weg en gaf 

Mike een kneepje in zijn hand. 

‘We mogen niet te intiem worden, Mike. Je weet dat Miguel dat 

niet wil.’ 

‘Doe jij altijd wat er van je wordt gevraagd, Tara?’ 

Ik trok mijn schouders op. ‘Nee, maar ik wil graag mijn baan 

houden. Ik heb er te veel moeten voor doen.’ 

Mike glimlachte. 

‘Je zou toch ook niet graag weer naar Wall Street worden 

	
1 Meisje. 
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gestuurd?’ 

‘Nee, dat is waar.’ Hij gaf me een klopje op mijn schouder en liep 

verder. Op dat ogenblik voelde ik felle pijnscheuten in mijn 

schouder. Mikes’ klopje was vriendschappelijk bedoeld, maar 

daardoor steeg de pijn weer op. Ik rommelde wat in mijn handtas 

en nam snel een pijnstiller in.  

 

We keerden naar ons hotel terug. Ik ging meteen naar mijn kamer. 

Ik genoot van een warme douche, smeerde me in met welriekende 

bodymelk, trok een lang satijnen nachtkleed aan en zette mijn 

handtas op de stoel. Net toen ik in bed wilde stappen, zag ik een 

vreemde telefoon in mijn handtas zitten. Ik haalde hem eruit en 

merkte dat het die van Miguel was. Ik sloeg mijn hand voor mijn 

mond. Mijn god, hoe was die hier terechtgekomen? Ik duwde op 

het scherm maar uiteraard was dit vergrendeld. Hoe nieuwsgierig 

ik ook was, ik besefte maar al te goed dat ik niet in zijn contacten 

mocht neuzen. Schaam je, Tara. Ga slapen en geef hem die 

telefoon morgen terug. Na lang aarzelen, legde ik hem weer terug 

en kroop in bed. Ik lag op mijn rug naar het plafond te staren en 

probeerde mijn gedachten uit te zetten. Wat als Carlos hem nodig 

had? Ik draaide me op mijn zij en keek naar de wekker. Deze gaf 

één uur aan. Hartkloppingen stegen op. Met een onrustig gevoel 

stapte ik uit bed en trok mijn rode zijden kamerjas met bijpassende 

pantoffels aan. Ik bleef op de rand van het bed zitten en zuchtte. 

 

Met de telefoon in mijn hand sloop ik naar Miguels’ suite. Mijn 

vingers klemden zich om het toestel. Mijn hart ging als een razende 

tekeer. Ik legde mijn oor tegen zijn deur maar hoorde geen enkel 

geluid. Voorzichtig klopte ik aan en wachtte. Mijn maag kromp 

ineen en mijn hart werd helemaal duizelig toen hij de deur 

openmaakte. Zijn haren zaten in de war en hij kneep zijn ogen tot 

spleetjes. Hij droeg een witte kamerjas waarvan de bovenste helft 
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wat openviel. Mijn ogen gleden over zijn gespierde torso, maar 

toen ik zijn blik op me voelde, keek ik snel weg. 

‘Tara? Wat doe jij hier?’ 

‘Miguel, het spijt me dat ik je nog zo laat kom storen, maar ik heb 

jouw mobieltje in mijn handtas gevonden. Misschien verwachtte je 

wel een dringende oproep. Daarom wilde ik het meteen komen 

terugbrengen.’ Met trillende vingers gaf ik hem zijn apparaat terug 

en draaide me snel om. Nog voor ik kon weglopen, greep zijn 

sterke hand me bij mijn arm en trok me haastig naar binnen. 

‘Ben jij zo door de gangen gelopen?’ 

Zijn ogen glinsterden en gleden van mijn opengevallen kamerjas 

naar mijn knikkende benen. 

‘Niemand heeft me gezien.’ Hij nam zijn gsm uit mijn handen en 

legde hem op zijn nachtkastje. Hij draaide zich om en plots werd 

zijn blik duister. Met forse pas kwam hij naar me toegelopen. Zijn 

handen grepen me bij mijn haren en nog voor ik kon reageren, 

voelde ik zijn wellustige tong naar binnen dringen. Zijn kus was 

overweldigend passioneel en erg diep. Hijgend liet hij me los en 

ademde zwaar. 

‘Ga je me weer verleiden, chica?’2 Nog voor ik kon antwoorden 

hadden zijn handen mijn kamerjas al losgemaakt. Zijn gretige ogen 

daalden over mijn lichaam. Hij gleed met zijn tong over zijn lippen 

en talmend liet hij de bandjes van mijn nachtgewaad naar beneden 

glijden. Mijn nachtjapon viel naar beneden. 

‘Dios mío, je draagt geen slipje?’ 

Zijn volle, sensuele lippen drukten zich tegen de mijne en voor ik 

besefte wat er met me gebeurde, werd ik opgetild en in bed gelegd. 

‘Ah, Tara. Je bent om op te eten.’ Hij trok zijn kamerjas uit en 

kwam naakt naast me liggen. Hij legde zijn handpalmen tegen mijn 

jukbeenderen en liet zijn slanke vingers over mijn verlangende 

	
2 Meisje. 
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lippen glijden. Met zijn tong likte hij zachtjes over mijn onderlip. 

Mijn mond viel een stukje open. Zijn passionele mond streelde me 

met de zijne en mijn verstand vertelde me dat ik moest opstaan en 

weer naar buiten lopen, maar mijn gevoelens zorgden ervoor dat ik 

totaal verlamd raakte onder zijn tedere aanrakingen. Ik sloot mijn 

ogen en twijfelde of ik zou blijven liggen. 

‘Ik ga me helemaal in jou verliezen, chica. Je bent veel te 

uitnodigend om je zomaar te laten gaan.’ Een golf van genot trok 

door mijn smachtende lichaam. Zijn woorden verdwenen in een 

sluier van onweerstaanbare sensualiteit. Hij ademde zwaar. Zijn 

mond krulde een stukje op. De mijne viel automatisch open en liet 

zijn hongerige tong naar binnenglijden. Zijn kus was wild en 

onstuimig. Mijn handen gleden over zijn gladde spieren en voelden 

hoe zijn huid vochtig werd. Zijn blik werd nog intenser en 

gedreven streek hij met zijn vurige tong over mijn verlangende 

huid. 

‘Mm Taraatje, je proeft zo lekker, liefje. Je maakt me helemaal 

gek.’ Zijn stem trilde en zijn ogen liepen over van lust en 

opwinding. Hij beet in mijn hals en liet me gillen als de beste. 

Hemeltje, en dit was nog maar het voorspel. De adrenaline spoot 

door mijn aderen. Onze lichamen vloeiden in elkaar over. Ik rolde 

op hem en voelde zijn ontembare begeerte in me. We gleden over 

elkaar heen en hijgden wild. Flitsen vlogen door de lucht en 

knetterden om ons heen. Met een ruk draaide hij me op mijn rug 

en hield mijn handen ondraaglijk stevig vast. ‘Niet zo snel, lieverd. 

Ik ga je eerst nog laten genieten.’ Hij daalde af tussen mijn dijen en 

likte met zijn tong tergend traag tot aan de binnenkant van mijn 

knieën.  

‘Mijn god, Miguel! Wat doe je met me?’ Ik ademde zwaar en kon 

nog met moeite ademhalen. Het werd bijna onmogelijk om stil te 

blijven liggen. Toen de intensiteit te hevig werd, gilde ik het uit. 

‘Ik wil je laten kreunen, chica.’ 
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Zijn vingers beroerden mijn meest gevoelige plekje. Hij kende een 

vrouwenlichaam zeer goed. Terwijl ik overstroomde van lust en 

opwinding maakten zijn zachte strelingen me helemaal gek. Mijn 

vingers trokken aan zijn haren en duwden zijn gezicht nog strakker 

tegen me aan. Ik rilde over mijn hele lichaam en stroomde over 

van wellust. Nadat ik de intensiteit van mijn genot niet meer 

aankon, liet hij me even op adem komen en trok een condoom 

om. Geleidelijk aan liet hij zich in me glijden. Ik slaakte een gil en 

spreidde mijn vingers tegen zijn schouders. Een druppeltje zweet 

liep van mijn gezicht naar beneden en ik had moeite met ademen. 

Zijn stoten waren veeleisend en hard. De dominantie straalde van 

hem af. Onze ademhaling ging gelijktijdig op en neer. 

‘Ah, nena, ik wil je ongenadig nemen.’ 

Zijn stem klonk alsmaar zwaarder en zwoeler. Ik perste mijn 

lippen op elkaar en kronkelde mijn heupen in alle richtingen. 

‘Mm, lekker. Ik wil je, Tara. Draai maar met die heupen.’ Zijn 

bewegingen werden wilder en waren onverbiddelijk. Hij duwde me 

in het matras en hijgde luid. Onze borstkassen zwoegden 

wanhopig om wat lucht te kunnen krijgen en toen het wakkerend 

vuurtje stilaan op zijn hoogtepunt kwam, rilden en schokten onze 

lichamen en vloeiden in elkaar over. En ineens was er die dubbele 

explosie. Zo heftig, zo diep dat ik het koud kreeg. Mijn lichaam 

sidderde onder dat van hem. Tintelingen vlogen door de lucht en 

mijn hart klopte als een bezetene. Alle emoties vermengden zich 

en ik kreeg tranen in de ogen. Ik begroef mijn gezicht in zijn hals 

en huilde zachtjes. 

‘O Miguel, ik hou van je.’ Ik sloeg mijn armen om hem heen en 

snikte onophoudelijk. Miguel lag uitgeput op me en trok zich 

langzaam uit me. 

‘Taraatje, dios mío. Gaat het?’ Zo snel ik kon, stond ik op en liep 

naar de badkamer. Met een ruk draaide ik de kraan open en ging 

onder het ijskoude water staan. Dikke tranen rolden over mijn 
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gezicht en vermengden zich met de druppels uit de douchekraan. 

Ik voelde een paar stevige armen achter me. en hoorde het geluid 

van een draaiende kraan. Geleidelijk aan werd het water weer 

warmer. Ik slikte en voelde hoe zijn strakke lichaam zich tegen het 

mijne voegde. Met ingehouden adem hield ik mijn gezicht naar de 

straal en verbeet mijn emotionele tranen terwijl het warme water 

over mijn haren en lichaam stroomde. Ik stond te trillen op mijn 

benen en besefte wat ik zonet had gezegd. 

‘Gaat het beter,’ fluisterde hij in mijn oor. Ik draaide me naar hem 

om en legde mijn weke handen in zijn nek. 

‘Het spijt me, ik…’ Miguel legde zijn wijsvinger op mijn mond. 

Zijn bedrijvige vingers namen wat douchegel en gleden er 

langzaam mee over mijn verlangende borsten. Hij daalde af en 

masseerde ieder plekje intens maar krachtig. Zijn onschuldige 

aanrakingen maakte het onblusbare vlammetje weer in me wakker. 

Ik haalde ongemakkelijk adem en liet mijn hoofd naar achteren 

vallen. Hij drukte zijn betoverende lippen tegen mijn gevoelige 

slaap en fluisterde zachtjes in mijn oor. 

‘Ontspan je, nena.’ Hij legde zijn perfecte handen tegen de 

binnenkant van mijn gloeiende dijen en duwde ze langzaam open. 

Zijn mond gleed teder langs mijn oorschelp en blies zwaar uit. Ik 

verloor me in zijn wellustige kussen en kreunde luidruchtig toen hij 

helemaal opgewonden maar zelfverzekerd in me binnendrong. 

Onze lichamen kronkelden tegen elkaar aan en bewogen geleidelijk 

aan sneller. Zijn borst ging krachtig op en neer en het ademloze 

geluid dat diep uit zijn keel naar boven kwam, overspoelde me met 

een vlaag van warmte en omhulde me in een waas van 

buitensporige verrukking. De kracht waarmee hij me nam was 

onverbiddelijk maar het genot was zo onbeschrijflijk mooi. 

‘Ah, Miguel!’ 

‘Geniet maar, nena. Laat je helemaal gaan.’ Mijn hunkering naar 

hem en alles wat hij met me deed, werd met de seconde intenser 
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en toen zijn wellustige tong met een talmende haal langs de zijkant 

van mijn hals naar mijn borsten gleed, gilde ik het uit en voelde me 

van binnen sidderen. Ongeremd wreven we tegen elkaar aan en 

lieten ons met een klap op de grond neervallen. Hijgend en bijna 

huilend van genot. Het water viel met een stevige straal op onze 

hoofden neer. Ik kroop wat dichter naar hem toe en nestelde me 

knus in zijn armen. Zo bleven we nog enkele minuten liggen en 

genoten van onze uitgeputte lichamen die dicht tegen elkaar 

aanlagen. Onze hartslagen liepen in elkaar over. Het enige wat ik 

voelde was de sterkte van het pompen, maar ik was me niet meer 

bewust of het van zijn hart of het mijne kwam. Nadat we waren 

bekomen, stond Miguel op en goot wat shampoo in zijn hand. Hij 

wreef het in mijn haren en begon mijn hoofdhuid toegenegen te 

masseren. Toen hij daarmee klaar was, ging ik onder de 

douchestraal staan en spoelde alles af. En daarna was het zijn 

beurt. Ik liet mijn vingers langzaam over zijn hoofdhuid bewegen 

en wreef zachtjes over zijn slapen. Miguel sloot zijn ogen en 

genoot van mijn zachte bewegingen. ‘Ah, chica, heerlijk!’ 

Hij opende zijn ogen en glimlachte naar me. Ik wilde nog 

doorgaan maar Miguel liet me niet meer de tijd. Hij trok me naar 

zich toe en legde zijn hand achter mijn hoofd. Zijn lippen zochten 

naar de mijne en voor ik besefte wat er gebeurde, nam hij me mee 

in een vurige zoen waar maar geen einde aan kwam. Daarna 

spoelde hij zijn haren af en rolde me in een grote badhanddoek. 

‘Blijf vannacht bij me, chica. Alleen moet je morgenvroeg weer 

naar je eigen kamer gaan.’ 

Ik gaf hem nog een kus en droogde mijn haren. Daarna ging ik 

naar de slaapkamer en raapte mijn spullen op. Miguel lag al in bed. 

Hij lag op zijn zijde en had zijn ogen gesloten. Ik kroop onder de 

lakens en zonder me nog verder aan hem op te dringen, sloot ik 

mijn ogen en probeerde om in te slapen. Maar al gauw pakten zijn 

handen me gretig beet en trokken me stevig naar zich toe. 
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‘Jij bent een grote verleidster, nena. Jij doet met een man wat je 

wil.’ Ik glimlachte en streelde roerloos over zijn haren. 

‘Ik heb helemaal niets gedaan. Ik kwam gewoon je telefoon 

terugbrengen.’ Miguels’ ogen vernauwden zich tot spleetjes en 

daarna verscheen er weer een schitterende glimlach om die 

prachtige lippen van hem. Wat hield ik van die volle lippen. Nog 

nooit had een man me zo beroerd. Dit was een droom maar hoe 

lang zou die nog blijven duren? We knuffelden en zoenden en 

vielen in elkaars armen in slaap. 
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Hoofdstuk 2 

 

Ik werd wakker van een luid gebonk op de deur. 

‘Miguel, ben je hier?’ Het was de stem van Tina. Snel sprongen 

Miguel en ik tegelijk uit bed. 

‘Ga naar de badkamer, vlug!’ fluisterde hij terwijl hij zijn 

boxershort aantrok. Ik grabbelde al mijn kleding bij elkaar en deed 

wat hij vroeg. Even later hoorde ik de deur opengaan. 

‘Miguel, je bent al meer dan een uur te laat! We moeten naar de 

concertzaal.’  

‘Hoe laat is het eigenlijk?’ 

‘Eén uur. Heb je zolang geslapen? En waar is Tara? We kunnen 

haar nergens vinden. Ik ben al een paar keer naar haar kamer 

geweest, maar ze is er blijkbaar niet. Iedereen maakt zich zorgen.’ 

‘Ik zoek haar wel. Vertrekken jullie al maar. Ik los dit wel op.’ 

Nadat ik de deur hoorde dichtgaan, wachtte ik nog even en enkele 

seconden later kwam Miguel naar de badkamer gelopen. 

‘Heb je het gehoord?’  

‘Ja, wat nu?’ 

‘Ga als de bliksem naar je kamer en zeg dat je nog sliep.’ 

‘Oké.’  

Miguel trok zijn slaapkamerdeur open en keek nog even rond of er 

niemand in de gangen liep. Daarna gaf hij aan dat ik naar buiten 

mocht. 

‘Kom maar. Wacht beneden op me. Dan gaan we samen naar de 

zaal.’ 

Zo snel ik kon ging ik via de nooduitgang weer naar mijn 

hotelkamer en maakte me klaar. Vervolgens nam ik de lift naar 

beneden en wachtte aan de receptie op Miguel. 
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Nog geen vijf minuten later, kwam hij al aangelopen. 

‘Wat gaan ze nu wel niet denken?’  

‘Trek je dat maar niet aan. Ik zal hen zeggen dat je nog sliep en 

dat ik je ben komen ophalen. Kom, we gaan nog vlug iets halen 

om te eten en dan moeten we vertrekken. Ik vraag aan de receptie 

of ze een taxi bellen.’ 

 

Een halfuurtje later kwamen Miguel en ik de concertzaal 

ingelopen. De dansers waren al volop aan het oefenen. Tina kwam 

meteen naar me toe. Haar gezicht stond op onweer. Maar nog 

voor ze iets kon zeggen, hield Miguel haar tegen. 

‘Het is al in orde, Tina. Tara was gewoon moe. Pak haar niet te 

hard aan.’ 

Tina’s ogen werden groot en ze keek van Miguel naar mij en dan 

weer terug naar Miguel. 

‘Oké, ik heb het begrepen. Ga maar, Tara.’  

Zo snel ik kon liep ik naar mijn plaats. Plots stapte Nina op me af. 

‘Is dat professionaliteit, Tara? Waarom moeten wij op tijd zijn en 

jij niet?’ 

‘Ik hoef jou niet alles te vertellen.’ Ik klemde mijn kaken op elkaar 

en slikte de rest van mijn woorden in. Ik was haar opmerkingen 

meer dan beu. Mike die alles had gehoord, legde zijn arm rond 

mijn schouders. 

‘Je hoeft zo niet tekeer te gaan tegen Tara. Ze zal hiervoor haar 

reden wel hebben gehad.’  

‘Dat is lief van je. Ik waardeer dit,’ zei ik. Mike glimlachte en 

kwam dicht tegen me aanstaan. 

‘Zullen we op onze eerste vrije avond samen iets gaan drinken?’ 

Nog voor ik kon antwoorden, kwam Miguel tussen ons instaan. 

‘Had ik niet gezegd dat ik geen relaties wil tussen mijn 

werknemers?’  

Hij wendde zich tot Mike en keek dan strak naar mij. Mike draaide 
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zich om en ging weer op zijn plek staan. Ik deed hetzelfde en 

staarde naar de vloer.  
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Hoofdstuk 3 

 

Maanden vlogen voorbij. Tussen Miguel en mij was er niets meer 

gebeurd. We bleven op afstand en gingen op een 

vriendschappelijke manier met elkaar om. Ik had hem nooit mijn 

gevoelens mogen bekendmaken. Ik besefte dat die twee nachten 

alleen maar avontuurtjes waren geweest. De optredens in Rome, 

Berlijn en Amsterdam waren beter dan verwacht. Iedereen kende 

Miguel Mores en nu waren we op weg naar België. 

 

Toen het vliegtuig zijn wielen op de Belgische aardbodem zette, 

hield ik mijn adem in. Het was inmiddels al bijna een jaar geleden 

dat ik hier nog was geweest. We stapten uit en ik keek naar de 

bewolkte lucht en besefte maar al te goed dat ik weer in mijn 

thuisland was. Na een half uur rijden, stopte de bus voor ons hotel. 

Rillend van de kou, trok ik een vest over mijn schouders en liep 

naast Miguel. 

‘Is het niet moeilijk om hier terug te zijn?’ 

‘Het doet raar. Ik voel me net een toerist in eigen land.’  

‘Dat kan ik me voorstellen. Je hebt hier zoveel herinneringen.’ 

‘Ja, ik denk nog vaak aan de barbecue van Dan en Rebecca waar 

ik een vriendelijke jongeman tegen het lijf liep die me een drankje 

aanbood.’ 

Miguel legde zijn arm rond mijn schouders. ‘Ik denk nog vaak aan 

een pracht van een dame die me vertelde dat ze een 

onrealiseerbare droom had.’ 

‘Niet te geloven dat op korte tijd alles zo kan veranderen, vind je 

niet?’  

Miguel knikte en leidde me mee naar de salon van het hotel waar 
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de rest van de groep bijeen zat. We bestelden een drankje en 

gingen daarna repeteren. 

 

Het was telkens weer aanpassen aan een nieuwe vloer en een 

nieuw podium. Elke podiumvloer was anders. De ene schoof heel 

erg hard en de andere dan weer net niet genoeg. Nina danste om 

Miguel heen en wij bleven op de achtergrond. We staken onze 

armen in de lucht en opeens voelde ik een fikse pijnscheut. Met 

mijn andere arm, hield ik mijn schouder vast en wreef erover. Daar 

was weer die kloppende pijn. Ga door, Tara. Je mag nu niet 

stoppen, anders zal Tina het merken. Ik bracht mijn arm 

meermaals de hoogte in maar tot mijn grote verbazing kon ik mijn 

schouder nog amper bewegen. Het kloppen werd heftiger en ik 

moest stoppen. Tina had het gezien en kwam naar me toegelopen. 

‘Tara, gaat het?’  

Ik knikte en haakte weer in bij de rest van de groep. Ze schudde 

haar hoofd en zwaaide met haar armen. ‘Stoppen, alles van bij het 

begin!’  

Ongenadige pijnscheuten stegen op aan de voorkant van mijn 

schouderblad en straalden uit naar de achterkant. Het leek alsof er 

duizenden naalden tegelijk werden ingestoken. Ik verbeet de pijn 

en danste door. Bij de tweede choreografie hield ik het niet meer. 

Ik trachtte om mijn armen naar boven te bewegen maar mijn 

schouder blokkeerde. Tina liet haar ogen over iedere danser apart 

gaan en toen ze naar mij keek, kon ik me gelukkig herpakken. Het 

was net een moment dat onze handen naar beneden gingen. Ik 

haalde opgelucht adem en deed mijn best om door te gaan. 

 

Na meer dan een uur oefenen, hadden we eindelijk een pauze. 

Haastig liep ik naar mijn sporttas en nam enkele pijnstillers in. In 

de afgelopen periode had ik het aantal moeten opvoeren. In plaats 

van me bij de anderen neer te zetten, had ik nood aan een frisse 



21 

 

neus. Ik trok de zijdeur van de concertzaal open en liep naar 

buiten. Eindelijk kon ik me weer ontspannen. Ik wreef over de 

pijnlijke plek en voelde hoe mijn schouder onophoudelijk klopte. 

Ik keek om me heen en liep over een grote open plaats. Dit moest 

de wachtruimte voor de concertgangers zijn. Rechts ernaast was 

een grote parking voorzien en achterin stonden wat bomen en 

struiken. In de verte was een cafeetje en aan de zijkant van het 

concertgebouw waren er nog meer, maar ze waren nog steeds 

gesloten. Ik trok mijn vest over mijn schouders en moest nog 

steeds wennen aan het koude weer. Ik rilde maar ik vroeg me af of 

het niet door de pijn kwam. Ik wandelde wat doelloos rond, tot ik 

ineens iemand naar me zag zwaaien. Het was een man. Hij stond 

vlakbij dat ene cafeetje dat open was, en keek naar me. Het leek 

wel alsof hij me kende. Ik liep zijn richting uit en probeerde om te 

zien wie het was. Pas toen ik dichterbij kwam, werd mijn keel 

dichtgeknepen. Zijn blonde haren lagen helemaal in de war en in 

plaats van een net pak, droeg hij een jeans met een hemd en trui. 

Hij kwam naar me toegelopen. Hijgend bleef hij voor me staan en 

zette zijn handen in zijn zijde. ‘Tara, ik had zo gehoopt om je hier 

aan te treffen.’  

‘Jason, wat doe jij hier?!’  

Hij wachtte even tot hij weer adem kreeg en kwam nog een stap 

dichterbij. ‘Tara, ik heb je op televisie gezien. Je bent fantastisch.’ 

Ik sperde mijn ogen open en lachte luidkeels.  

Jason pakte mijn hand vast en kneep erin. ‘Tara, ik weet dat je 

kwaad op me bent en dat is ook terecht. Kunnen we ergens iets 

gaan drinken en eventjes praten?’  

Zo nederig had ik hem nog nooit gezien. Wat was er met hem aan 

de hand? Deze man had me zoveel pijn gedaan, dat ik zelfs geen 

zin meer had om nog met hem te praten. ‘Ik heb niet veel tijd. We 

zijn aan het repeteren voor het concert vanavond.’ 

Jason liet me los en wees naar het cafeetje. ‘Het hoeft niet lang te 


