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KAI 

                        LEEFTIJD: 15 JAAR 

 

 

‘Je houdt van me.’ 

‘Echt niet. Ik haat je.’ 

‘Stella, je houdt van me.’ Ik sla mijn arm om haar schouder 

en trek haar tegen me aan. ‘Je haat me niet.’ 

‘Toch wel.’ Ze kijkt me met waterige ogen aan. ‘Hoe moet 

ik het anders verwoorden? Het is zo vreselijk wat je hebt 

gedaan.’ 

‘Het was niet met opzet,’ verdedig ik mijn stommiteit. 

‘Dat weet ik wel, maar door jou zijn Kwibus en Stampertje 

ontsnapt.’ Ze heeft gelijk en ik vind het heel erg wat er is 

gebeurd. De tranen die ze nu met de rug van haar hand van 

haar wangen veegt heb ik veroorzaakt. 

Iedere zaterdag maakt Stella het konijnenhok schoon, net 

zoals deze ochtend. Ik help nooit mee ondanks het feit dat 

mijn konijn daar ook woont. Mijn horloge gaf aan dat ik nog 

tijd genoeg had voordat Dex me kwam halen om naar de 

voetbalwedstrijd te gaan. Dus om niet langer van een afstandje 

vanuit de logeerkamer naar het achterwerk van Stella te staren, 

had ik een veel beter idee. Het enige wat ik daarvoor hoefde te 

doen was naar beneden gaan en via de tuin door het gat in de 

heg te kruipen.  

Mijn hormonen jagen al een tijdje door mijn lijf en zeker 

nu Stella door het zomerse weer minder kleding draagt dan in 

overige jaargetijden. Ik merk dat ze mijn lichaam ook 
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waardeert, voornamelijk wanneer ik me op het gras opdruk of 

mijn buikspieren train. Ze bekijkt mij net zoals ik haar 

bespied.  

Ik vroeg aan Stella of ik haar kon helpen en dat vond ze 

goed. De konijntjes mochten uit het hok worden gehaald zodat 

ze makkelijker het stro kon vervangen.  

Ik zette Kwibus en Stampertje op het gras en bekeek 

daarna de blote benen van Stella. Door de korte, strakke 

jeansshort was er zoveel huid te zien, mijn ogen gleden op en 

neer. 

Opeens gilde ze. Had ze in een konijnenkeutel geknepen? 

Bij voorbaat begon ik al te lachen om de bruine vingers die ze 

aan mijn nieuwe witte shirt zou willen afvegen. Natuurlijk zou 

ik dat niet pikken, ik zou haar in de houdgreep nemen en strak 

tegen me aan houden zodat ik al haar lichaamsdelen goed 

tegen me aan zou kunnen voelen. Maar niets van dat werd het 

geval, integendeel, Stella wees met een schone hand naar het 

groene gras dat leeg was. Leeg! Kwibus en Stampertje waren 

weg.  

Hoe heb ik het kunnen laten gebeuren? Door je ogen niet 

in je zak te houden, idioot.  

Vliegensvlug keek ik om me heen en rende ik door de tuin 

om ze te zoeken. Na een halfuur had ik ze nog niet gevonden, 

ook niet bij de buren. Het was ook dom van me om te vergeten 

het gaas dat de konijnen hun bewegingsvrijheid ontneemt om 

ze heen te zetten. Ik was te druk met het bestuderen van mijn 

buurmeisje. 

‘Sorry, kleintje.’ Zou Stella iets toegeeflijker zijn als ik me 

nogmaals verontschuldigde? Het is een feit dat ik er verder 

niets meer aan kan doen. 
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‘Je hebt gezocht. Overal toch?’ Ik knik. ‘Ik vind het nog 

steeds erg.’ Stella zucht diep waardoor haar borsten naar voren 

komen. ‘Maar ja.’ 

Ik slik een keer en stop mijn hand in mijn broekzak. Ze aait 

de nieuwe konijntjes die ik zojuist in de dierenwinkel heb 

gekocht. Ik had nooit kunnen denken dat ik jaloers op een 

huisdier kon zijn.  

‘Jij mag een naam voor mijn konijn kiezen, ik heb er al een 

bedacht voor jouw schatje.’  

‘Schatje?’ Met opgetrokken wenkbrauwen kijk ik haar aan.  

‘Nee, Kai!’ Ze schrikt van haar eigen reactie en schudt een 

paar keer haar hoofd. ‘Ik bedoelde...’ Ze pakt haar konijn uit 

het hok. ‘Deze schat. Jij niet.’ Haar wangen verraden haar, ze 

krijgen een rode kleur. Ik wist het wel. Ze vindt me ook leuk. 

‘Dat valt me van je tegen,’ plaag ik haar verder. Ik aai het 

konijn dat ze vasthoudt. ‘Ze is echt wel een schatje.’ Ik stoot 

haar met mijn elleboog aan. ‘Schat.’ 

‘Kai, stop ermee. Zal ik zeggen welke naam ik heb 

verzonnen?’ 

‘Voor het konijn offe…?’ Ik wijs naar mijn kruis, mijn 

hand heb ik nog steeds niet uit mijn zak gehaald.  

‘Ik zal eerst een vergrootglas halen om –’ 

‘Hé! Ik heb echt geen kleine –’ 

‘Ja, daag.’ Stella kapt mij af. Ze weet niet hoe gauw ze van 

onderwerp moet wisselen. ‘We gaan nu de namen zeggen die 

de konijntjes krijgen.’  

‘Mag het Scooby-Doo worden?’ Door mijn lippen te tuiten 

en mijn ogen te laten knipperen waag ik een poging om mijn 

charme op haar over te brengen. Stella kennende komt er zo 

een naam uit haar mond waar niet alleen ik, maar ook mijn 

konijn de kriebels van krijgt. De vorige keer was het ook zo’n 
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typische konijnennaam. Nu zal het wel iets in de trant van 

Spikkel of Snuitje zijn.  

‘Helpt niet, Kai.’ Met haar vingers duwt ze mijn mond in 

de juiste vorm. Ik ben net te laat om erin te happen. ‘Ik heb er 

al eentje.’  

‘Ik wil het niet weten!’ Uit voorbaat hou ik mijn handen 

voor mijn oren. Ze lacht, een mooie lach, maar die verandert 

al gauw in een sluwe grijns en ik weet dat mijn konijn geen 

stoere naam krijgt. ‘Kom maar door,’ verzucht ik. ‘Please, 

bespaar me Snottertje.’ 

Stella grinnikt en laat dan de naam vallen voor mijn nieuwe 

konijn. ‘Snuffie.’ 

‘Suffie?’  

‘Je vergeet de n, idioot.’  

‘Oké, fijn. Snuffie. Snuf de hond.’  

‘Snuffie, je konijn,’ verbetert ze mij. ‘Laat maar horen, 

Kai. Wat is de naam die jij hebt verzonnen?’ 

‘Jouw konijn heet Kizmo.’ 

Ze proest het uit. ‘Dat kan niet. Gizmo is met een G. Het 

moet met een K, dat hadden we toch afgesproken?’  

Dat klopt. We verzinnen een naam voor elkaars konijntjes, 

je hebt niets in te brengen, al vind je het niet leuk. Dit is de 

derde keer dat we de naamsbekendheidonthulling doen en op 

zich is het altijd wel een grappig moment, voornamelijk de 

reacties die we daarop geven.  

‘Met een K kan ook, eigenwijs meisje.’ Met Snuffie ga ik 

op het gras zitten, ik zet hem op mijn schoot. 

‘Soms ben je zo… zo…’ Ze kijkt me aan alsof ik drie 

hoofden heb gekregen, maar ik hou voet bij stuk. Zij bedenkt 

van die standaardnamen, ik doe er gewoon een schepje 

bovenop. 
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Stella zet Kizmo in het hok, ze gaat naast me zitten en aait 

Snuffie over zijn ruggetje. Het beestje nadert mijn kruis, hij 

wankelt een beetje omdat zijn pootjes tussen mijn 

dichtgeslagen benen komen. Nu ook weer en daardoor valt de 

hand van Stella van Snuffie af. 

‘Kijk, is het toch nog ergens goed voor geweest,’ grap ik. 

Mijn lichamelijke reactie is goed zichtbaar. Zeker als Stella 

niet meteen haar hand weghaalt. 

Meestal heeft ze wel een antwoord klaar, maar ze zegt 

niets. Door de wijze waarop ze mij met haar stormachtige 

grijze ogen aankijkt, heb ik de neiging om mijn hand over de 

hare te leggen. Een vroegtijdige zaadlozing zou zeker komen 

als ze eroverheen wrijft. 

Onder de douche trek ik me weleens af. Nu Stella me 

aanraakt komt het gevoel om klaar te komen in volle snelheid, 

laat staan als ze hem daadwerkelijk in de hand zou hebben. 

Naar dat moment kijk ik zeker uit. Ik wil ontzettend graag dat 

Stella het eerste meisje is dat mij ontlaadt.  

‘Kizmo met een K,’ mompelt ze haast onverstaanbaar. 

‘Alleen jij kan dat verzinnen.’ Ze legt haar hand naast zich 

neer. 

‘Suffie met een n,’ kaats ik grommend terug. ‘Dat is pas 

een stoere naam voor mijn konijn.’  

Het verse stro kraakt onder de pootjes van Snuffie als ik 

hem in het hok zet. ’Let op, Stella.’ Ik wijs naar het deurtje. 

‘Ik. Doe. De. Deur. Op. Slot. Ze. Kunnen. Niet. Ontsnappen.’ 

Ze lacht om mijn staccato toon en duwt met haar elleboog 

tegen me aan. Dat is een ideaal moment om haar arm vast te 

pakken. Ze beweegt heen en weer om los te komen, maar dat 

gaat haar niet lukken. Ik omklem Stella met mijn armen en 

trek haar tegen mijn borst. Door de wrijving van haar lichaam 
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tegen het mijne stijgen alle gevoelens die ik voor haar heb 

naar een grote hoogte. 

‘Heb jij weleens met iemand gekust?’ Elke keer als ik in 

haar oor fluister, trekt ze haar schouders een klein beetje 

omhoog. Ze heeft weleens tegen me gezegd dat het kriebelt en 

ze had liever niet meer dat ik dat bij haar zou doen. Juist. 

Bedankt voor het doorgeven. 

‘Ja, natuurlijk,’ zegt ze nonchalant, net alsof het de 

normaalste zaak van de wereld is. ‘Jij niet dan?’  

Meent ze dat nou? Goh, ik wist niet dat Stella al iemand 

had gekust.  

‘Met wie dan?’ Was het iemand uit de straat? Een jongen 

van school? Ik hoop zo dat het niet een van mijn 

voetbalmaatjes is, of nog erger: een van mijn vrienden. Eerlijk 

gezegd kan ik het niet verkroppen dat iemand op deze aardbol 

rondloopt die voor de eerste keer haar lippen heeft gekust.  

Dat wil ik doen!  

‘Hé, ik vroeg je wat.’ Ik prik in haar zij, haar aanstekelijke 

lach laat zich horen. Van mij mag ze zo vaak lachen als ze wil. 

Haar hele bovenlijf schudt dan mee. Mijn aantrekkelijke 

buurmeisje heeft enorm grote borsten, het lijkt wel of ze met 

de dag groeien. 

‘Kai, ik geef aan mijn moeder en vader nog altijd een 

welterustenkus en als iemand jarig is kus ik hem of haar. Als 

jij jarig bent doe ik dat toch ook?’ Ja, op mijn wang, maar daar 

heb ik het niet over. Toch ben ik opgelucht.  

‘Dus nog nooit een echte kus, met tong en zo.’  

Ze draait zich om. Ik blijf haar vasthouden. Het duurt even 

voordat ze een antwoord geeft. Opeens kleuren haar wangen 

net zo rood als haar topje. ‘Ik weet nog wat je ooit tegen me 

zei.’  
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Ik weet het ook nog. 

‘Heb je het over de gangkast?’ vraag ik. 

‘Je zei dat je je eerste echte kus zou willen geven… aan… 

aan mij.’ Aarzelend legt ze haar hand op mijn bovenarm. 

‘Dat heb ik echt gezegd, hè?’ 

Op een druiligere woensdagmiddag speelden we 

verstoppertje samen met de broertjes en het zusje van Dex. Ik 

volgde Stella terwijl Dex aan het tellen was. Met versnelde pas 

dook ze naar de gang en maakte de deur van de kast open. 

Voordat ze hem dichttrok, haakte ik mijn vinger door de kier.  

‘Mag ik erbij?’ Zonder pardon wurmde ik me tussen de 

jassen. ‘Schuif eens op.’ Ik probeerde het lichaam van Stella 

niet echt te vermijden. 

‘Kun je geen andere plek vinden?’ 

‘Nee,’ loog ik.  

Mijn hersens draaiden op volle toeren. Ik stond dicht 

genoeg tegen haar aan en hoefde alleen mijn hoofd te buigen 

om haar te kussen. Ik wilde zo graag haar mond voelen, maar 

we stonden in een donkere gangkast. Hoe graag ik Stella’s 

lippen en tong wilde proeven, de schittering in haar ogen die 

altijd oplichtte als ik me na het douchen in mijn kamer 

omkleedde en zij vanuit haar slaapkamerraam naar me keek, 

die wilde ik zien. 

‘Als ik je ooit zou kussen…’ Op de tast raakte ik haar 

gezicht aan. ‘Ik wil dat jij de eerste bent.’  

Ons momentje werd verstoord. De deur werd door Dex 

opengedaan. Hij stond met zijn broertje voor onze neus. ‘We 

hebben jullie gevonden! Kom snel, Sem, naar de buutplek 

voordat zij er eerder zijn.’ 

Stella en ik bleven staan waar we stonden. We knipperden 

met onze ogen voor het licht dat plotseling in de kast 
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verscheen, of zou het komen door het onderwerp waarover we 

hadden gesproken? 

En nu staan we weer dicht bij elkaar. De vraag is wanneer 

het wel het juiste moment is om je eerste echte zoen te geven.  

Mijn verlangen om Stella te kussen is groot. Misschien is 

het nu wel de ideale gelegenheid. Ze wendt haar blik niet van 

me af en likt zelfs haar tong over haar onderlip. 

Het is nu de perfecte timing. 

Zonder het oogcontact met haar te verliezen buig ik mijn 

hoofd en de glinstering verschijnt inderdaad in haar ogen. 

Mijn mond raakt bijna de hare, onze ademhaling vermengt 

met elkaar. Mijn handen gaan om de rondingen van haar billen 

die ik zachtjes kneed en daarna iets optil zodat Stella meer op 

mijn hoogte komt.  

En dan is het zover. 

Ik druk mijn lippen tegen die van Stella. Het eerste contact 

voelt goed en de warmte die van haar lippen af komt, 

verspreidt zich direct door mijn aderen. Onze lippen bewegen 

over elkaar heen, de smaak is perfect. Met minimale kracht 

forceer ik een opening en breng ik mijn tong naar binnen. In 

langzame strelingen draaien onze tongen voorzichtig om 

elkaar heen. Aftastend en ontdekkend totdat ze in een 

regelmatig ritme komen.  

Mijn eerste tongzoen is een feit en Stella kust me volledig 

terug. 
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KAI  

HEDEN 

LEEFTIJD: 21 JAAR 

 

 

‘Terug! Naar mij!’ 

Al sprintend over het groene veld richt ik me tot de bal die 

vanaf de middenlijn naar mij wordt gespeeld. Ik vang de bal 

en schiet hem door naar Dex, maar ik heb te hard geschoten. 

De bal vliegt langs hem heen en komt buiten zijn bereik. 

Uiteindelijk knalt hij tegen de reclameborden. 

Een tirade van scheldwoorden komt op me af, ik zeg ze 

ook tegen mezelf. Met mijn hoofd gebogen en mijn handen in 

mijn zij staar ik naar mijn twee felblauwe voetbalschoenen. 

Hoe kan dat nou?  

Hoe kan het mij nu een derde keer overkomen en dat in een 

wedstrijd? Het is heel simpel, Kai. Bal aannemen, bal 

controleren en de bal schieten. 

‘Fuck!’ Ik schop tegen een polletje gras en neem mijn 

positie weer in. Ik kijk niet eens naar mijn teamgenoten, laat 

staan naar de trainer die mijn naam al een paar keer 

waarschuwend vanaf de zijlijn heeft geroepen. 

We staan eerste in de competitie en dat willen we 

natuurlijk zo houden. Gelukkig staan we alsnog met 2-1 voor 

en hebben we nog tien minuten in de officiële speeltijd. 

Het spel gaat weer verder en als ik na acht minuten de bal 

van Mike krijg aangespeeld focus ik me op de positie waar 

Dex heen rent. Hij sprint verder, passeert een verdediger en 
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neemt enkele passen terug. Dat is het moment dat ik tegen de 

bal schop. Met een lob en de juiste snelheid bereikt de bal de 

precieze hoogte voor Dex. Hij knalt de bal in één keer in de 

richting van het doel. De bal raast met hoge snelheid langs de 

keeper, die geen enkele kans krijgt hem tegen te houden. 

Een zucht van verlichting gaat door me heen en helemaal 

als de scheidsrechter enkele minuten later in blessuretijd de 

wedstrijd affluit. Eindstand 3-1. Heb ik mijn fouten toch nog 

een beetje goed kunnen maken. 

‘Goed gespeeld, man,’ complimenteer ik mijn beste vriend. 

Een grote grijns kom tevoorschijn op zijn gezicht. Zoals 

gewoonlijk is Dex de man van de match. Hij heeft ook de 

andere doelpunten gescoord.  

‘Komt door jou.’ 

‘Hou je kop. Het was niet mijn beste wedstrijd. Dat weet jij 

ook.’ 

‘Kai, zeur niet. Je bent een zeikerd. We hebben toch 

gewonnen?’ 

‘Dat is zo, maar de blik en het geschreeuw van de trainer 

bevalt me niet. Verdomme, mijn voetbalspel bevalt mij 

helemaal niet. Zag je mijn vader kijken toen jij scoorde na 

mijn laatste voorzet? Normaal staat hij dan op, maar nu 

schudde hij zijn hoofd.’ Ik weet wat dat betekent. Hij is 

teleurgesteld om mijn vorige voorzetten. Hij is niet de enige. 

‘Gooi je frustraties maar van je af. Vanavond feessie.’ Dex 

neemt het niet zo nauw met mijn belabberd gespeelde 

wedstrijd en begint langs de tribunes te rennen. 

Na een minuutje is mijn kop tot rust gekomen en voeg ik 

me al joggend bij mijn andere teamgenoten. Klappend gaan 

we langs de tribune om het publiek te bedanken voor hun 

aanmoediging. 
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‘Je krijgt er steeds meer fans bij.’ Dex probeert me op te 

vrolijken. Als ik in de richting kijk waar hij naartoe wijst moet 

ik lachen. Op een wit laken staat mijn naam in dikke letters 

geschreven naast een getekend beest dat op mijn bijnaam 

slaat. ‘Je haalt me bijna in, Kaaiman,’ grinnikt hij.  

Aan de overige spandoeken kun je duidelijk zien dat de 

spits de meeste aanhang heeft. Dex maakt ook de meeste 

treffers. 

Ik mis mijn trouwste fan en daar bedoel ik niet mijn vader 

mee. Nee, mijn vader geeft me een wrange glimlach. Ik focus 

me weer op de juichende toeschouwers. 

Liam staat plotseling stil en haalt een hand door zijn blonde 

haar. Met een onheilspellende grijns begint hij bij voorbaat al 

te lachen. ‘Kai, Collin, ik daag jullie uit.’ 

‘En ik word zomaar overgeslagen?’ Dex neemt hem in een 

wurggreep. Liam lacht alleen maar harder en wurmt zich los. 

‘Jij hebt Lilaatje al. Wij zijn nog vrij en willen niet alleen 

scoren op het veld.’ Liam geeft hem nog een duw voordat hij 

verder praat. ‘Jongens, we trekken ons shirt uit, gooien het in 

het publiek en degene die het vangt nemen we mee naar huis.’ 

‘Zolang het geen gozer is vind ik het best.’ Collin stopt zijn 

handschoenen in zijn broekband. ‘Maar ik neem geen risico.’ 

Hij geeft zijn shirt aan een meisje dat hem veelbelovend vanaf 

de eerste rij aankijkt. Zo simpel gaat het. Collin heeft het al 

geregeld. 

‘Wat jij, Kai?’ Liam kijkt me provocerend aan. ‘Durf je het 

aan? Je kan altijd nog je ogen dichtdoen als je bovenop haar 

ligt.’ 

‘Mijn fans zijn niet zo lelijk als die van jou,’ reageer ik 

terug. Liam springt op mijn rug en ik buk. Daardoor glijdt hij 
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over me heen. Het doet hem niets dat hij op het gras belandt 

en hij is zo weer op de been. 

‘Goed dat Mila niet jaloers is.’ Dex trekt tegelijk met mij 

zijn shirt uit.  

‘Nou, macho. Ben je daar wel zo zeker van? Moet je al die 

meiden zien kwijlen.’ Dex heeft niet alleen piercings in zijn 

wenkbrauw en zijn lip, ook tatoeages op zijn lijf kenmerken 

hem. Aan het gegil te horen dat steeds harder klinkt als Dex 

een rondje draait is hij de moeite waard voor onze vrouwelijke 

toeschouwers. 

Ik heb een Chinees teken getatoeëerd op de binnenkant van 

mijn pols. Dex en ik hebben het laten zetten voor vriendschap 

en de hechte band die we met elkaar hebben. 

‘Ik verbruik mijn speeksel op Blue Eyes.’ Al lachend gooit 

Dex zijn shirt in haar richting. Een meisje dat twee rijen onder 

zijn vriendin zit is haar voor en grijpt het vochtige shirt. ‘Shit! 

Dat was niet de bedoeling. Mila!’ roept hij naar zijn vriendin. 

‘Mila! Red mijn shirt.’ 

‘Ha, die ben je kwijt.’ Ik duw Dex naar de reclameborden. 

Hij springt eroverheen om orde op zaken te stellen. 

Ik kijk niet wie mijn shirt vangt. ‘Het zal me een worst 

wezen wie het vangt.’ 

‘Zolang jouw worst maar ergens in kan worden geschoven, 

of niet, motherfucker,’ reageert Liam grinnikend. 

‘Ik neuk mijn moeder niet,’ antwoord ik droog. 

Onder de douche worden onze bezwete lijven weer schoon 

en in de kantine drinken we bier op de overwinning. Even 

later staat er een meisje voor me. Lange bruine haren worden 

naar achteren gehaald voordat ze me aanspreekt.  

‘Ik heb je shirt gevangen,’ zegt ze met een glimlach. 
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‘Is dat zo?’ Ze draagt een shirt van WWW, maar dat kun je 

ook kopen. Er lopen wel meer fans met ons rugnummer. 

‘Draai je eens om?’ Ik neem een slok bier en bekijk niet alleen 

de drie letters van mijn naam, maar ook haar goedgevormde 

lichaam.  

‘Als je bewijs wil, mag je ruiken.’ Ze haalt haar arm 

omhoog. Een zweem van mijn eigen geur herken ik direct. 

‘Geloof je me? Ik ben Tessa.’ Ze laat een verleidelijke lach 

zien. 

Liam komt op ons af. ‘Heeft zij je stinkshirt?’ Zonder 

pardon haalt hij haar arm omhoog en inhaleert diep. ‘Jezus 

christus!’ roept hij uit. ‘Ik hoef niet nog eens te snuiven.’ 

‘Ga jij maar een biertje voor deze dame halen, Liam. En 

neem er zelf ook een.’ Ik vraag me af waar zijn shirtvangster 

is gebleven. Het kan zomaar zijn dat ze ervandoor is gegaan 

na het gekwek van hem. 

‘Je was snel, Kai.’ De ogen van Tessa glijden over mijn 

lichaam. ‘Ik kon je haast niet volgen.’  

‘Wie? De bal offe…’ Ik wijs naar mezelf. 

‘Jij natuurlijk,’ antwoordt ze met volle overtuiging. Mijn 

ego wordt flink gestreeld. 

Na een kwartier besluit ik dat we hier lang genoeg hebben 

gestaan en sommeer ik iedereen om naar mijn huis te gaan 

waar we verder gaan feesten. De vaste kern begeeft zich al 

zwalkend naar buiten. 

Dex neemt innig afscheid van zijn liefje. Hij gaat werken in 

The Matrix. Na een moeilijke tijd is mijn beste vriend weer 

helemaal opgekrabbeld. Het is hem gegund om gelukkig te 

zijn met een vriendin als Mila en zoveel minder zorgen dan 

voorheen. 
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‘Binnenkort trek ik weer bij jullie in,’ zegt hij als hij zijn 

leren jack aantrekt. ‘De logeerkamer staat nog altijd leeg, 

toch?’  

‘Ja, die is voor jou.’ Dex heeft al met ons samengewoond, 

maar door omstandigheden woont hij tijdelijk bij zijn moeder. 

‘We helpen je wel.’ Collin wrijft in zijn handen. Hij is de 

sterkste van ons allemaal. 

‘Alsjeblieft niet. Die grote poten van je breken al mijn 

spullen. Ik ga ervandoor, zie jullie wel weer.’ Dex zet zijn 

helm op, start zijn motor en rijdt het parkeerterrein af. 

Dex, Liam, Collin en ik kunnen goed met elkaar overweg. 

Het was ooit een droom van me om met z’n vieren samen in 

een huis te wonen en nu dat zo is maken we er elke dag een 

feestje van. Niet letterlijk, alhoewel… er is iedere week wel 

een feestje. 

Iedereen heeft zijn nukken en we nemen elkaar daarmee 

goed in de zeik. Ik heb bijvoorbeeld een ochtendhumeur, Liam 

zaagt echt de muren door en Collin kan uren op de plee zitten. 

De geur zal ik maar niet omschrijven. En Dex trekt zich niets 

aan van het gekreun dat hij produceert als hij klaarkomt. 

Collin pit nu in mijn oude slaapkamer, daarvoor was die 

kamer van Dex. Er is nog een kamer over die Dex eerdaags 

kan innemen.  

De zolder is mijn verblijf. Door de hele oppervlakte te 

benutten heb ik een zee van ruimte en een eigen badkamer, 

alleen is die nog niet af. Dat is echt zo’n langetermijnproject. 

Eenmaal thuis weet iedereen zijn weg te vinden. Ik vul wat 

bakken met chips en na de jacuzzi voor de liefhebbers te 

hebben aangezet, neem ik Tessa mee naar boven.  

Op de overloop blijven we stilstaan. Negen van de tien 

keer heeft Liam de deur van zijn slaapkamer wagenwijd open. 
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We zien dat hij niet de tijd heeft genomen om zijn jeans uit te 

trekken, die hangt rond zijn enkels. Zo gek als hij is, kijkt hij 

ons beiden aan en met een brede grijns ramt hij zich in een 

donkerharig grietje.  

‘Lekkah, jongen,’ brengt hij ook nog uit en richt zich dan 

weer tot zijn waarschijnlijke onenightstand.  

We verlaten de seksscène en gaan nog een trap op naar 

mijn slaapkamer. Daar aangekomen maakt Tessa zonder 

aanwijzing van mijn kant mijn ritssluiting los.  

Mooi zo. Geen woorden, maar daden.  

 

Normaal ben ik ’s ochtends niet erg vrolijk, maar iets in me 

geeft me een geruststellend gevoel. Ik fluit zelfs wanneer ik 

een volle vuilniszak, een aandenken aan gisteren, in de kliko 

gooi. 

‘Goedemorgen, deze morgen.’ Liams opgewekte stem laat 

een einde aan mijn fluitconcert komen. ‘Wat zie jij er als een 

zonnestraaltje uit. Je hebt je zeker goed uitgeleefd nadat ik je 

het perfecte voorbeeld heb gegeven, of niet Kaaiman? Waar is 

je meissie? Heb je haar zomaar in je bedje achtergelaten? Ik 

heb je niet gehoord. Heb je haar wel goed verwend?’ Liam is 

een en al spraakwater. Vaak is het lachwekkend wat hij 

allemaal uitkraamt, soms irritant en af en toe hoor ik niet eens 

wat hij zegt. 

‘Morge, ladies.’ De volle koffiepot neem ik mee naar de 

tafel. Twee meiden kijken met belangstelling hoe ik koffie in 

een mok schenk. ‘Jullie ook een bakkie? Ik wed dat Liam door 

zijn geklets nog niet is toegekomen om jullie te bedienen.’ Ze 

schudden nee en glimlachen ook nog eens. Ik pak nog meer 

kopjes en schenk voor hen koffie in. 


