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 5 

Proloog 

 

‘Gaat het?’ vroeg Rebecca. Ze hield mijn hand vast en keek naar 

me in de ovalen spiegel die voor het raam van mijn hotelkamer 

stond. Haar stralende gezicht verdween in het niets naast hoe ik me 

vanbinnen voelde. 

‘O Rebecca, ik kan het haast niet geloven.’ Ik knipperde met mijn 

ogen en probeerde om de opkomende tranen te verbergen.  

‘Hier neem dit. Verkwist je make-up niet.’ Ze reikte me een 

papieren zakdoekje aan. Snel depte ik mijn tranen en wierp nog een 

laatste blik naar mijn spiegelbeeld. Mijn haren waren opgestoken en 

langs de contouren van mijn gezicht vielen enkele krullende plukjes 

naar beneden die mijn kapsel een iets of wat nonchalante look 

gaven. Aan de achterkant zaten kleine roosjes die bij elkaar werden 

gehouden door een kammetje waaraan een lange sluier prijkte. De 

kanten ecrukleurige bruidsjurk paste perfect bij de kleur van mijn 

huid. De onderkant was afgezet met dezelfde roosjes als diegenen 

die in mijn haar prijkten. Rebecca had de kant speciaal uit Brugge 

laten overkomen. De jurk was ontworpen door Daniel Crown, haar 

beste ontwerper. Mijn ogen waren aangezet met donkerbruine 

oogschaduw en het bruine lijntje boven en onder mijn wimpers gaf 

me een natuurlijke maar diepe dimensie. Mijn lippen blonken door 

de zalmroze lipgloss. Ik glimlachte naar mijn spiegelbeeld en was er 

helemaal klaar voor om señora Mores te worden. 

Rebecca legde haar handen op mijn schouders en gaf er een kneepje 

in. ‘Je bent een plaatje, Tara.’ 

‘Dank je. Hier heb ik zolang op gewacht.’ Mijn hart bonkte luid. 

Ik kon amper geloven dat dit geen droom was. Ik nam een slokje 

water en wierp nog een laatste blik in de spiegel toen er op de deur 

werd geklopt.  

‘Dat zal Dan zijn, ik doe wel open,’ zei Rebecca.  
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Ik legde mijn handen tegen mijn wangen en blies al mijn adem uit. 

Het was erg warm in de kamer. Ik trok een zakdoekje uit de doos 

die op de kaptafel stond en depte de zweetdruppels die op mijn 

voorhoofd parelden, op. Op de achtergrond weerklonk de stem van 

Dan.  

‘Tara, je ziet er fantastisch uit!’ Hij stak zijn armen naar me uit en 

omhelsde me. 

‘O Dan, dit is allemaal zo overweldigend.’ 

‘Je krijgt een uitstekende echtgenoot, Tara. Wees maar niet bang. 

Het komt goed.’ 

‘Sinds ik Miguel ben tegengekomen, is mijn leven totaal veranderd. 

Wat deze man met me doet, is zo…’ 

Dan pakte mijn handen en legde ze beschermend in de zijne. 

Rebecca kwam achter me staan en legde mijn voile goed. ‘Nu krijg 

je eindelijk de toekomst die je verdient, Tara. Een fantastische 

echtgenoot en een warme familie die je zien als hun eigen dochter.’  

‘Ja, dit voelt zo juist.’ 

‘Kom, leg je arm maar op de mijne, dan leid ik je mee naar de lift,’ 

sprak Dan.  

Bij de uitgang van het hotel begeleidde hij me tot aan de witte limo. 

De kruier hield het portier voor ons open en glimlachte. Nog geen 

minuut later vertrokken we naar Flamengo Beach, het mooiste 

strand op het eiland Culebra in Puerto Rico.  

Toen we daar aankwamen, stond de zon al hoog aan de hemel. Dan 

stapte als eerste uit en stak zijn hand naar me uit. Rebecca legde mijn 

sluier goed en knipoogde. Er was geen wolkje te bespeuren. Het leek 

wel alsof de weergoden zich aan bepaalde gedragsregels hadden 

gehouden. De meeuwen vlogen langs de oceaan en krijsten hard. Ik 

staarde naar de golven en snoof de zilte geur op. Rebecca hielp me 

om de sluier voor mijn gezicht te leggen. Samen wachtten we op de 

bruidsmeisjes die net kwamen aangelopen. Ze droegen roze jurken 

met witte roosjes en hadden bijpassende lintjes in hun haren.  
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‘Zullen we dan maar?’ vroeg Dan. Ik legde mijn arm op de zijne 

en glimlachte. Rebecca liep voor ons uit. Achter ons volgden de 

bruidsmeisjes. Ze droegen rieten mandjes die gevuld waren met roze 

en witte roosjes. Stap voor stap liepen we naar de plek waar de 

bruiloft zou worden gehouden. Een grote ovalen bruidsboog 

versierd met witte en roze rozen prijkte aan het eind van een rood 

tapijt dat de ingang van het trouwprieel vormde. Aan weerskanten 

stonden mensen te juichen. Vlak voor de huwelijksboog stond de 

priester en aan de linker kant was Miguels’ familie vol verwachting 

naar ons aan het kijken. Mijn blik dwaalde van de menigte naar de 

priester en dan weer naar de rozenboog waar mijn ogen bleven 

rusten op de meest prachtige man die ik in mijn leven was 

tegengekomen. Miguels’ stralende glimlach deed me wegsmelten. Ik 

wankelde even maar Dan gaf me een bemoedigend klopje tegen 

mijn hand en hield me stevig vast. Stapje voor stapje naderden we 

de plaats waar het huwelijk zou worden voltrokken. We wandelden 

langs de menigte heen. Een fel applaus weerklonk langs beide 

kanten, maar het geluid klonk ver. Mijn aandacht werd getrokken 

naar de man die er oogverblindend uitzag. Zijn ogen fonkelden. Hij 

klemde zijn kaken op elkaar en toonde een brede lach die de vlinders 

in mijn buik deden happen naar adem. Zijn aanblik liet me geen 

moment meer los en even leek het alsof de tijd stilstond. Hij droeg 

een taupekleurig pak met een ecrukleurig hemd. Op de rechterkant 

van zijn vest prijkte een witte roos. In zijn handen rustte een ruiker 

met witte en roze rozen.  

‘Te quiero, 1princesa.’ Zijn zachte lippen gleden over mijn weke 

wang terwijl zijn slanke handen de mijne zochten om me mijn 

bruidsboeket te overhandigen. Ik stond te trillen op mijn benen. Ik 

snoof zijn verleidelijke geur op. Mijn snelkloppende hart raakte 

wanhopig de weg kwijt. Ik sloot eventjes mijn ogen en glimlachte 

	
1 Prinses. 
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naar de meest perfecte persoon die zo meteen mijn echtgenoot zou 

worden. De glimlach die ik van hem terugkreeg deed me duizelen.  

‘Je bent een plaatje, Tara. Vandaag ben ik de gelukkigste man in de 

wereld.’ Hij pakte mijn hand en nam me mee naar de magische plek 

onder de boog. Gepassioneerd hielden we elkaars handen vast en 

lieten onze betoverende blikken in elkaar smelten. De priester kwam 

naar voren en begon aan zijn speech. Ik probeerde te verstaan wat 

hij zei, want het was in het Spaans maar daarna volgde er een 

Engelse vertaling. Gelukkig hadden we dit al een paar keer 

gerepeteerd.  

Nadat de priester klaar was, kwam Miguel wat dichter naar me toe 

en gaf me een kneepje in mijn hand. Zijn handen voelden warm en 

beschermend aan. Zijn tedere blik vertelde me dat het allemaal goed 

zat en wanneer hij aan zijn trouwgelofte begon, kreeg ik het warm. 
2‘Yo, Miguel Mores, te recibo a ti, Tara Wells, como esposa y me entrego a ti, 

y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la 

enfermedad, todos los días de mi vida.’ 

De priester knikte goedkeurend en deed teken dat het nu mijn beurt 

was. Ik haalde nog even diep adem en zei hem na: ‘Yo, Tara Wells, te 

recibo a ti, Miguel Mores, como esposo y me entrego a ti, y prometo serte fiel en 

la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días 

de mi vida’. 

Miguels’ donkere ogen vertelden me dat ik het goed deed. Zijn 

mondhoeken krulden naar omhoog en de betoverende glimlach die 

hij me schonk liet me meteen vergeten dat ik mijn trouwbelofte in 

een andere taal had uitgesproken. Enrico, zijn jongste broer 

overhandigde hem de ringen. Hij pakte de fijne gouden ring uit het 

doosje en schoof hem langzaam aan mijn vinger. Terwijl hij dit deed 

haakte hij zijn intense blik in de mijne. Ik deed hetzelfde bij hem. 

	
2 Ik, Miguel Mores, neem jou Tara Wells tot mijn wettige echtgenote en ik beloof 

je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en 
gezondheid, alle dagen in mijn leven. 
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Onze blikken lieten elkaar pas los toen de priester de ceremonie 

afrondde. 
3‘Miguel Mores, tomas tu a novia Tara Wells como tu esposa, prometes 

amarla, respetarla, protejerla abandonando a todo y dedicandote solo a ella?’ 

Miguel kneep in mijn hand en antwoordde: 4‘Sí’.  

De priester ging verder: ‘’Tara Wells, como to esposo, prometes amarlo, 

respetarlo, protejerlo abandonando a todo y dedicandote solo a el?’’ 

Onze ogen vonden elkaar en het korte woordje dat ik nu ging 

zeggen, kwam uit de ziel van mijn hart.  

‘Sí’.  
5‘Yo os declaro marido y mujer,’ sprak de priester. 

Op dat ogenblik - alsof het was gepland - cirkelden er tientallen 

meeuwen boven onze hoofden die onophoudelijk krijsten. Miguel 

en ik lachten terwijl de genodigden fors applaudisseerden. De 

glinstering in zijn ogen straalde op me af als een tastbare liefdesstraal 

waaraan geen ontkomen meer mogelijk was. Hij legde zijn hand 

achter mijn hoofd en duwde mijn lippen liefdevol uit elkaar. Zijn 

mannelijke geur drong mijn neusgaten binnen wat me nog meer naar 

hem liet verlangen. Onze tongen walsten in een sensuele diepte om 

elkaar heen en genoten van dit unieke moment. Onze kus was 

langzaam en intens. Ik wankelde toen hij zich talmend terugtrok. 

Miguel zag het en nam me vol liefde in zijn armen. Mijn lippen 

voelden aan alsof ze geteisterd werden door een onbevangen sluier 

van talloze hartjes die steeds heen en weer twinkelden. 

‘Princesa, ik heb hier zolang op gewacht. Ik hou van je, nena.’ Zijn 

doordringende geur deed mijn haren op mijn armen recht overeind 

	
3 Miguel Mores, neem jij tot wettige echtgenote Tara Wells en beloof je van haar 

te houden, haar te respecteren en te beschermen en je leven alleen maar aan haar 
te wijden? 

4 Ja. 
5 Dan verklaar ik u man en vrouw. 
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staan. Zijn warme adem verwende mijn oor en ik lag in zijn arm als 

was, klaar om te worden gekneed. 

‘O Miguel. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe graag ik dit 

wilde. Ik hou van je met heel mijn hart. Al van bij het begin en dit 

zal altijd zo blijven. Je bent mijn droom, mijn alles. Zonder jou heb 

ik geen leven.’ 

Onze lippen werden als magneten naar elkaar toegetrokken. Op de 

achtergrond hoorden we een daverend applaus, maar het klappen 

stierf weg door de intensiteit van zijn bedwelmende kus. Sterretjes 

flitsen om ons heen en verlichtten de hemel. 

Er werden nog foto’s genomen en het huwelijksfeest verliep vlot. 

Aan het einde van de avond liepen we hand in hand langs het strand 

en snoven de zuiderse geuren op. Opeens bleef ik staan. Ik keek in 

de verte en zag een duistere gestalte die naar ons keek. De persoon 

droeg een zwarte kapmantel en ik kon niet zien of het een man of 

een vrouw was. 

‘Miguel, kijk! Daar staat iemand naar ons te gluren.’ Ik wees in de 

richting van de vuurtoren maar toen Miguel opkeek was de gestalte 

al verdwenen. 
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Hoofdstuk 1 
 

‘Ah, Miguel, je bent eindeloos!’ 

Met een hart dat tekeerging alsof het ieder moment kon exploderen, 

sloot ik mijn ogen en duwde mijn borstkas strak naar omhoog. 

Miguels’ warme lippen gleden van mijn hals naar mijn borsten. 

Totaal aan hem overgeleverd, duwde ik mijn hoofd stevig in het 

kussen.  

‘Ah, wat doe je met me?’ riep ik sterk naar adem snakkend.  

Zijn wellustige tong likte zo intens dat ik overal kippenvel kreeg. 

Iedere vezel in mijn lichaam stond scherp gespannen. Terwijl zijn 

handen teder naar de binnenkant van mijn dijen gleden, ontsproten 

magische vonken overal in mijn onderbuik. Ademen ging moeilijk 

maar ik wilde niet dat hij ophield. 

‘Ik verlang naar je, nena. Ik wil je zo ontzettend graag.’ Zijn hete 

adem blies in mijn gezicht waardoor mijn huid intens tintelde. 

Mijn lichaam trilde en ik had totaal geen controle meer over wat er 

met me gebeurde. Miguels’ handen, tong en lippen voelden aan als 

een betovering die precies wisten wat mijn lichaam nodig had. Hij 

kon een vrouw zo intens laten genieten. Ik dacht dat mijn lichaam 

zou uiteenspatten van genot. Dit was hemels! Alle spieren sloten 

zich om hem heen en namen hem vol verwachting in ontvangst. 

Onze lichamen bewogen zich in één vloeiende beweging die 

meeging op het ritme van de oceaan. Eerst langzaam en dan weer 

sneller. Miguels’ heupen stootten hard en zijn bewegingen werden 

alsmaar heviger en intenser. Het bloed gierde door mijn aderen. 

Mijn lichaam was bezweet en het leek alsof het elk ogenblik kon 

uiteenspatten.  

‘Hou je van me, nena?’ Zijn adem voelde warm en zijn stem trilde. 

Terwijl stootte hij stevig door en keek me diep in mijn ogen. 

‘Ja, mijn god, ja!’ Mijn woorden stierven weg. Mijn vingers 

klemden zich om zijn schouders en met mijn heupen bewoog ik mee 
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in zijn unieke ritme. Ik zweefde onder hem en liet me meevoeren in 

een stroom van magie en passionele lust. 

Het leek alsof ik mijn allerlaatste krachten aan het uitputten was en 

het eindpunt niet meer kon halen. Overlopend van genot, klampte 

ik me stevig aan mijn echtgenoot vast en drukte mijn lichaam dicht 

tegen het zijne. Ook hij beleefde een explosie van het allerbeste 

genot. Dat kon ik horen aan de manier waarop hij mijn naam zei. 

Hij gaf me kleine kusjes op mijn lippen en zette zijn weg verder naar 

mijn hals en mijn wangen. Zijn handen streelden mijn schouders en 

zijn lippen gleden zachtjes van mijn voorhoofd naar mijn mond. 

Zijn aanrakingen waren liefdevol en teder. 

Stilaan soesde ik weg in zijn armen en genoot nog na.  

Toen ik mijn ogen weer opende, merkte ik dat hij naar me keek. Zijn 

hypnotiserende blik bevroor de mijne. Zijn mondhoeken krulden 

op en met zijn zachte handen wreef hij mijn haren uit mijn gezicht. 

‘Je bent nu van mij, nena. Vergeet dat niet.’ Speels gaf hij me een 

zoentje op mijn voorhoofd en geleidelijk aan voelde ik hoe mijn 

hartslag weer tot een normaal ritme kwam. Mijn vingers streelden 

zijn gespierde torso en speelden met de perfect gevormde haren die 

zijn borstkas zo viriel en aantrekkelijk maakten. 

‘Dit heb ik nog nooit eerder beleefd. Ik wist niet dat passie zo mooi 

kon zijn. En zo temperamentvol. Miguel jij bent…’ 

Nog voor ik kon verdergaan, drukte hij zijn lippen op de mijne. Zijn 

dorstige tong drong gretig naar binnen en ik wist ik dat ik geen 

poging meer hoefde te doen om nog verder iets te zeggen. Miguels’ 

passie was grenzeloos en onuitputtelijk. 

‘Ah, mijn god, alweer?’ 

‘Je bent dan ook met een Puerto Ricaan getrouwd, chica,’ fluisterde 

hij in mijn oor. Zijn hete adem deed mijn lichaam snakken naar 

meer. Veel hoefde hij hier niet voor te doen. Zijn vakkundige 

vingers streelden mijn borsten en baanden hun weg verder langs 

mijn onderbuik naar de binnenkant van mijn dijen. Met een ruk 
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duwde hij me op mijn rug en hield me zo stevig bij mijn polsen dat 

ik me niet meer kon verroeren. Zijn mond bevond zich recht 

tegenover de mijne en nog voor ik kon ademhalen, drong zijn 

verlangende tong naar binnen en nam me begerig, loom en diep. Na 

een adembenemende kus trok hij zich voorzichtig terug en likte 

verleidelijk langs mijn hals naar mijn borsten. De lucht die ik nog 

over had, pompte wild in mijn longen. Ik opende mijn mond en 

snakte naar adem. Nadat hij me helemaal had geproefd, daalde hij 

verder af naar mijn onderbuik. Mijn spieren spanden zich op en 

wanhopig siste ik naar meer. 

‘Ah Miguel!’ Ik hijgde zwaar en wilde me van hem losrukken, maar 

hij hield mijn polsen stevig vast. Ik kon niet weg en had slechts één 

keuze, hem laten begaan en volop genieten. 

‘Mm, je smaakt heerlijk, chica. Zijn stem klonk hees en zwoel. 

Alleen al zijn sensuele woorden zorgden ervoor dat mijn 

opgezweepte lichaam zich in alle bochten wrong om maar niets van 

zijn begerige tong te moeten missen. 

De haren op mijn armen stonden recht overeind. Elke centimeter 

van mijn lichaam was zo strakgespannen dat ik alle spieren voelde 

verkrampen. Rillingen liepen over mijn rug en mijn mond werd 

kurkdroog. Terwijl ik met mijn tong over de onderkant van mijn lip 

likte, positioneerde ik mijn heupen op die manier zodat de passie 

het hoogst was. Zijn fluweelzachte kusjes maakten me gek. 

‘Je bent hemels, liefje. Ik krijg maar geen genoeg van je. Ik wil je 

telkens meer en meer.’ Hij voerde zijn ritme op en nog geen seconde 

later bracht hij me naar een andere wereld. Een wereld vol genot en 

explosie. Mijn lichaam rilde. Hij hield me nog steeds bij mijn polsen 

vast en drong langzaam naar binnen. Hij beefde. Het zweet parelde 

op zijn gezicht. Zijn tong gleed langs mijn hals en likte zachtjes. 

Daarna beet hij er speels in en duwde diep in me door. 

‘Te quiero, Tara!’   
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Aan het trillen van zijn stem kon ik horen hoe hij genoot. Aan een 

ongeremd tempo ging hij door en bracht me tot bij de deur van het 

paradijs. Een deur die weldra zou opengaan. 

‘We doen dit samen, querida.’ 

Mijn passie ontvlamde als een vulkaan die gevaarlijk intens spuwde. 

Mijn hele lichaam schokte, samen met het zijne. Zijn wellustige 

mond eiste me helemaal op en verdroeg geen nee. Onze tongen 

verstrengelden zich hardnekkig en proefden elkaars smaak. De 

warme vloed die mijn lichaam binnendrong, prikkelde elke vezel in 

mijn lichaam. De onuitgesproken gloed van zijn viriliteit voelde 

adembenemend mooi. Beetje bij beetje kreeg ik het gevoel dat ik 

spontaan in brand zou vliegen. Geleidelijk aan maakte de onstuimige 

hitte plaats voor een gelukzalige verzadiging. Miguel begroef zijn 

gezicht in mijn hals en ademde diep in en uit. Het leek alsof hij zijn 

laatste restje lucht radeloos tot zich nam en wegsmolt in een verhitte 

woestijn. Ik kromde mijn rug en welfde me in zijn stevige armen. 

Hij vlijde zich nog strakker om me heen en bedolf mijn 

koortsachtige lippen met de meest sensuele kussen die alleen nog 

maar smachtten naar meer. 

‘Ik hou van je, Miguel Mores. Ik hou zo ontzettend veel van je.’ 
6‘Eres mi gran pasión, querida. Te amo!’. Zijn stem klonk hees 

maar warmer dan ooit. 

  

	
6 Je bent mijn grote passie, schatje. Ik hou van je. 
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Hoofdstuk 2 
 

De volgende ochtend werd ik gewekt door een felle zonnestraal die 

vanuit het slaapkamerraam naar binnen scheen. Miguels’ arm lag 

over me heengeslagen en zijn borstkas ging langzaam op en neer. 

Voorzichtig legde ik zijn arm op zijn gespierde torso en gleed 

stilletjes uit bed. Ik snakte naar een verkoelende douche en liep naar 

de badkamer waar ik het heldere water rijkelijk over mijn lichaam 

liet stromen. De naar orchideeën ruikende douchegel gaf een 

stralende glans aan mijn lichtgebruinde huid en was lekker fris in dit 

hete klimaat. Het was hier iedere dag bijna vijfendertig graden. Ik 

sloeg mijn badjas om me heen en liep geluidloos de trap af naar de 

keuken. Ik zette koffie en smeerde wat bagels. Net toen ik de tafel 

op het terras had gedekt en weer naar de keuken liep om koffie te 

halen, hoorde ik het water van de douche stromen. Mijn 

mondhoeken krulden automatisch op. 

Onze huwelijksreis was zalig. We logeerden in Miguels’ huis in San 

Juan. Het was er rustig en afgelegen. Niemand kwam ons storen en 

kon ons zien. We hadden hier voor honderd procent privacy. Ik 

vulde twee kopjes en trok het lint van mijn badjas aan. Ik hoorde 

voetstappen op de trap. Ik draaide me naar hem toe en hield mijn 

adem in. Zijn haren waren nog nat en hij had een handdoek om zijn 

middel geslagen. Mijn blik werd vooral getrokken naar zijn naakte 

borstkas die me elke keer deed duizelen. Nooit had ik gedacht dat 

ik met zo’n sensuele man zou trouwen. Geen haar op mijn hoofd 

had durven hopen dat mijn droom werkelijkheid zou worden. 

‘Mm koffie, heerlijk,’ zei hij met een schitterende glimlach. Hij 

kwam naar me toegelopen en sloeg zijn armen om me heen. 

Ik duwde mijn gezicht tegen zijn schouder en snoof. Een frisse 

douchegeur vermengd met zijn unieke lichaamsgeur verwende mijn 

neusgaten. Ik kon er maar geen genoeg van krijgen. ‘Ik heb de tafel 

gedekt, we kunnen zo dadelijk ontbijten.’ 
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Hij duwde zijn gespierde torso tegen mijn rug en streelde mijn 

haren. Met zijn mond gleed hij achter mijn oor. Zijn warme adem 

deed me sidderen. ‘Jouw kookkunst is fantastisch, nena.’ 

‘Dank je. Dit komt door jouw eiland. Het doet iets met me.’ Puerto 

Rico had iets magisch en ik had nog nooit zoveel liefde voor een 

eiland gevoeld als nu. 

Miguel moest lachen. ‘Je ziet maar wat het resultaat na zo’n maaltijd 

was,’ fluisterde hij. Hij trok me stevig tegen zich aan en beet zachtjes 

in mijn oorlelletje. Hij likte aan mijn oor en daalde af tot in mijn 

hals. Mijn lichaam reageerde als de haverklap op zijn warmbloedige 

aanrakingen. Ik wist dat ik er niet mocht aan toegeven want anders 

kwamen we gewoon niet aan ontbijten toe. Zo was het al gegaan 

van bij het begin. Onze huwelijksreis was er eentje van passie, 

intensiteit en liefde. Er was pure connectie tussen ons. Dat voelde 

ik in elke vezel van mijn lichaam. 

‘Rustig aan, lieverd,’ hijgde ik. Ik sloot mijn ogen en probeerde me 

van hem los te maken. Laten we nu ons ontbijt nemen, goed?’ 

Miguel stak zijn handen naar omhoog en draaide zich om. ‘Oké, 

geen verleidingen meer, chica.’ Hij nam de mand met bagels en liep 

ermee naar buiten. Ik volgde hem met de koffie en schonk onze 

kopjes nog eens vol. 

‘Wat gaan we vandaag doen?’ vroeg ik. 

‘Ik heb een verrassing voor je.’ Miguel nam een slokje en keek me 

grijnzend aan. De plagerige blik in zijn ogen vertelde me dat hij dit 

al lange tijd had gepland. 

‘Een verrassing?’  

‘Sí, je weet dat het morgen onze laatste dag is?’ 

‘Ja, jammer…’ 

Miguels’ ogen lichtten op. ‘We gaan nog een droom van je realiseren, 

chica.’ 

‘Nog een droom?’  
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Mijn hart maakte een sprongetje ook al had ik totaal geen idee wat 

hij van plan was. Ik ging op zijn schoot zitten en sloeg mijn armen 

rond zijn nek. Miguel trok me naar zich toe en kuste me diep. Nadat 

ik weer wat adem kreeg, lukte het beter om mijn gedachten bij de 

verrassing te houden. 

‘Komaan schat, vertel het me.’ Zijn blik vertelde me dat hij wel 

hield van mijn smekerige toon. Hij streelde me over mijn haren en 

fluisterde in mijn oor: ‘Heb je zin in nog een reisje?’ 

‘Nog een reisje?’ 

Miguel drukte een zwoele zoen op mijn wang en beet plagerig in 

mijn onderlip. Met zijn hitsige tong streek hij langzaam langs mijn 

hals en eindigde met een kus die me zijn surprise meteen deed 

vergeten. Zijn aftershave rook heerlijk uitnodigend en ineens had ik 

zo’n verschrikkelijke zin in hem. Miguel beheerste zich en praatte 

verder in mijn oor. 

‘Heb je zin in een citytrip?’ 

Ik keek in zijn ogen en stilaan begreep ik wat hij wilde zeggen. ‘Je 

bedoelt toch niet?’ Nog voor ik kon verdergaan, zag ik hem al 

knikken. 

‘Ja, je hebt het goed geraden.’ 

‘New York?’ 

‘Hm…’ Hij streelde mijn wang en legde mijn haren achter mijn 

oor. 

‘O mijn god!’ Ik begroef mijn gezicht in zijn hals en kon het 

bonken van mijn hart nu duidelijk horen. Het klopte zo hard dat 

zelfs Miguel het kon horen. 

‘Ben je blij?’ 

‘Blij, hemeltje, Miguel. Dit is fantastisch! Ik droom er al zolang van 

om een keertje naar New York te gaan.’ De gloed op mijn wangen 

steeg naar omhoog. 

‘Ik heb er nog enkele fotoshoots af te werken. Voor we aan de 

nieuwe concerttour beginnen, moeten die achter de rug zijn.’ 
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Ik spreidde mijn benen en ging wat dichter tegen hem aanzitten. 

Miguel liet zijn vingers over mijn ruggengraat glijden en legde zijn 

handen op mijn onderrug. ‘Ik stel voor dat we vandaag al 

vertrekken, dan zijn we nog een dag langer in New York. Puerto 

Rico ken je nu door en door. Het is tijd voor iets nieuws, nena.’ 

‘Ik hou van je.’ Ik duwde mijn lippen op de zijne en liet mijn tong 

soepel naar binnen glijden. Automatisch opende hij zijn mond en 

liet me naar binnen. Hij was een verslaving. Ik moest hem kunnen 

voelen en proeven. Ik smolt weg in een overheerlijke zoen die me 

koude rillingen bezorgde. Mijn god, wat kon hij goed kussen. Zijn 

zachte lippen bedolven de mijne en verwenden ze als de beste. Zijn 

vingers gleden naar de ceintuur van mijn badjas en trokken deze 

talmend los. De badjas viel open en nog voor ik hem kon 

dichtknopen, liet Miguel hem van mijn schouders vallen. Zijn blik 

gleed van mijn schouders naar mijn onderbuik. 

‘Mm, ik kan maar niet genoeg van je krijgen, chica. Je bent zo 

lekker.’ Zijn adem klonk zwaar en begerig. Ik wilde iets zeggen maar 

kreeg niet de tijd. Miguel tilde me op en legde me neer in de dubbele 

ligstoel die een eindje verderop stond.  

 

Tegen de middag hadden we onze koffers gepakt. Een chauffeur 

bracht ons naar de luchthaven. Vier veiligheidsagenten begeleidden 

ons tot aan het vliegtuig en bleven wachten tot we ingestapt waren. 

Vier uur later landden we op de luchthaven van JFK waar een auto 

met chauffeur ons voor het New York Carlton zou afzetten. Tijdens 

de rit steeg de spanning in al mijn organen. De opwinding om in 

New York te zijn was zo groot dat ik mijn enthousiasme met moeite 

kon bedwingen. 

‘Chica, je straalt! Je ogen fonkelen.’ 

‘Vind je?’  

Ja, hij had gelijk. Puerto Rico was een droom maar New York was 

iets heel anders. Je kon deze unieke plekken totaal niet vergelijken. 
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Mijn hart sloeg over. De auto reed langs Manhattan. De drukte van 

het stadsleven waar ik normaal niet van hield, overwelmde me. Ik 

hoorde de sirenes van de politiecombi’s loeien en tot mijn grote 

verbazing hield ik ervan. De stoom die uit de straten kwam, paste 

zo ongelooflijk goed bij New York. Dit was mijn favoriete stad. Dat 

wist ik nu al. Ik genoot van de bombastische stadsverlichting op 

Broadway. In de verte kon ik de spits van de Chrysler Building 

bewonderen. Eigenlijk vond ik dit gebouw nog mooier dan de 

Empire State Building. De Art Deco stijl was gracieus. Ik kon er 

maar niet genoeg van krijgen. Naast oude flatgebouwen vond je 

moderne architectuur. Typisch voor New York. Het was een 

mengelmoes van stijlen en culturen en iedereen was hier welkom.  

‘Niemand praat hier zuiver Engels,’ vertelde Miguel. 

‘Hoezo?’ 

‘Door de grote instroom van verschillende volkeren praten de 

inwoners Engels met een accent. Pure New Yorkers zijn nog 

moeilijk te vinden. Velen zijn hiernaartoe gekomen om The 

American Dream te beleven.’ 

‘Dat kan ik me voorstellen.’ Ik ademde alle lucht, die ik in mijn 

borstkas veel te lang had vastgehouden, in een grote ademstoot uit. 

Miguel moest lachen en gaf me een liefdevolle knuffel. 

‘Het is zo fijn om je te zien genieten, nena.’ Hij wenkte de 

chauffeur om even te stoppen. De man parkeerde de auto langs de 

zijkant en liet ons uitstappen. 

Hij gaf me een hand en keek naar de torenhoge gebouwen die hartje 

Manhattan flatteerden. Mijn mond viel open. Op televisie waren de 

gebouwen imposant, maar in werkelijkheid was het adembenemend. 

Mijn ogen werden vochtig. Pas nu besefte ik dat ik niet meer naar 

de televisie keek, maar dat ik hier écht stond en ik was niet alleen 

maar samen met mijn echtgenoot. Ik draaide mijn hoofd naar hem 

toe en tuitte mijn lippen. Miguel nam me in zijn armen en kuste me 

diep.  
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Plots klonk er luid getoeter achter ons. We draaiden ons om en 

zagen een taxichauffeur uitstappen. Hij zwaaide met zijn armen en 

riep van alles in gebroken Engels. 

‘Kom nena, stap weer in. We kunnen hier niet blijven staan.’  

Miguel opende het portier en sloeg zijn arm om me heen. Ik nestelde 

me knus tegen hem aan en bewonderde de hoge parallelle gebouwen 

aan the Columbus Circle. Het was allemaal zo overweldigend en de 

emoties waren intens.  

Toen de auto voor het hotel stopte, had ik het niet eens gemerkt. Ik 

zat nog naar buiten te kijken en bewonderde elk klein detail van deze 

adembenemende stad. The Apple Store, Starbucks, alles kreeg mijn 

aandacht en het was geweldig om hier te zijn. 

Miguel kneep in mijn hand en wachtte op het teken van de 

veiligheidsagenten. Zij stapten eerst uit en liepen mee tot aan de 

ingang van het hotel. Een vriendelijke kruier haalde onze bagage op. 

Een grote donkere man kwam naar ons toegelopen en stak zijn hand 

uit. ‘Señor en señora Mores. Aangenaam om u hier in ons hotel te 

hebben. Mijn naam is Vince Eliot. Ik ben de hotelmanager. Ik zal u 

begeleiden tot aan uw suite.’ 

Ik draaide mijn hoofd naar Miguel en liet mijn mond openvallen. 

‘Een suite?’ 

Miguel lachte en legde zijn hand op mijn onderrug. We volgden 

Vince naar de liften. Hij liet ons als eerste instappen en lachte breed. 

‘Welkom in New York. Ik hoop dat u hier een fijne tijd zult 

hebben.’ 

‘Dank je,’ antwoordde Miguel. Terwijl keek hij naar mij en kneep 

fors in mijn hand. Ik drukte me tegen mijn kersverse echtgenoot aan 

en legde mijn hand in de zijne. ‘Iedereen kent je nu!’ fluisterde ik. 

‘Denk je?’ Hij glunderde en genoot duidelijk van zijn positie die hij 

met hard werk had verworven. Hij had het verdiend en ik vond het 

fijn dat ik hem zo zag genieten. 

‘Ben je niet bang om constant te worden aangeklampt?’  
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‘Dat zal wel meevallen zeker?’ Hij glimlachte en hield zijn hand op 

mijn onderrug.  

De lift stopte op de bovenste verdieping. De hotelmanager liep ons 

voor en hield de deur voor ons open. Ik drukte mijn hart op mijn 

hart. ‘Mijn god, Miguel!’ 

Miguel glimlachte en gaf Vince een ruime fooi. ‘Dank je voor de 

hartelijke gastvrijheid. We kunnen het nu alleen wel aan.’  

De man knikte en verliet de kamer.  

De suite was zo groot dat die meer leek op een appartement dan op 

een hotelkamer. In de salon stond een zwarte hoeksofa, een 

rechthoekige tafel en een televisie met plasmascherm met daaronder 

een blu-rayspeler. Op de grond lag rood tapijt wat de kamer al 

meteen een warm gevoel gaf. Er was ook nog een keuken met een 

koffiezetapparaat en een microgolfoven. De badkamer was 

voorzien van grijze marmeren tegels met een groot rond bubbelbad.  

‘Een roos bad? Hemeltje, dat heb ik altijd al gewild!’ Ik sloeg mijn 

handen voor mijn gezicht en kon maar met moeite geloven dat alle 

dingen waar ik ooit van had gedroomd nu in vervulling gingen. We 

keken elkaar aan en glimlachten. Miguel nam me mee naar de salon 

en trok de bar open. ‘Zin in wat bubbels, lieverd?’ 

‘Mm, heerlijk.’ Hij ontkurkte een reuzefles champagne en vulde de 

glazen. We liepen naar het raam en schoven het open. Miguel nam 

een slokje en trok me mee het terras op. De wind blies in onze haren 

maar de temperatuur was nog aangenaam en warm tijdens de maand 

september. Hiervandaan hadden we een prachtig uitzicht op Central 

Park.  

‘Schitterend, niet nena?’ 

‘O Miguel. Dit is fantastisch. Ik heb er geen woorden voor. Soms 

zou ik haast denken dat het allemaal té perfect is.’ 

‘Té perfect bestaat niet, chica. Ik ken slechts één woord en dat is 

genieten. Dat gaan jij en ik vanaf nu elke dag doen.’ 
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We klonken onze glazen tegen elkaar en namen een slok. Ik nestelde 

me in zijn armen en samen keken we naar de vele lichtjes die deze 

stad zo uniek maakten. In de verte stond een kerk en je kon van 

hieruit de liefdesbrug bewonderen die in zovele films te zien was. 

‘Ik hou van je. Dank je, dat ik dit allemaal mag beleven. Gelukkig 

is een veel te klein woord voor hoe ik me nu voel. Ik ben zo blij dat 

ik je heb leren kennen, Miguel.’ 

Miguel trok me dicht tegen zich aan en streek met zijn lippen langs 

mijn hals. 

‘Wacht maar tot je de rest van New York zal zien, nena. Ik neem 

je mee op een romantische trip door de stad en we gaan met een 

koets door Central Park rijden.’ 

Ik drukte me nog steviger tegen hem aan en legde mijn hoofd tegen 

zijn schouder. We staarden naar het prachtige uitzicht en zeiden een 

hele tijd geen woord.  

  


