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VERLEIDELIJKE
BELOFTE

'Beloof je het?'
'Ik doe mijn best.'
'Nee, je moet het beloven.' Ronja's hand blijft
hangen bij het derde knoopje van zijn overhemd.
Zijn stropdas is al in de hoek gevlogen. Haar
linkerhand ligt op zijn gulp en zet wat druk. Zittend
op zijn schoot kijkt ze hem doordringend aan.
'Liefje, je weet toch dat ik jou de lekkerste vind die
er bestaat. Ik wil ook niets liever dan morgen samen
zijn.'
Ronja gaat abrupt staan en zet haar handen
demonstratief in haar zij. 'Als jij niet kan beloven dat
we eindelijk eens je verjaardag samen kunnen
vieren, dan -'
'Ach, kom op nu, Ron!'
Ronja zwaait haar lange rode haren naar achter. Ze
heeft haar “kattenpakje” aangetrokken zoals Timo
het noemt. Hij vindt haar benen hier
onweerstaanbaar in uitkomen en haar borsten zijn als
roomsoesjes: hij kan er met zijn vingers en mond
niet van afblijven. Ronja bukt voorover om een
onzichtbaar pluisje van de grond te rapen. Tussen
haar benen door kijkend, laat ze haar hand langs een
been glijden, beginnend bij haar naaldhak en
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eindigend bij het bandje van haar jarretel, waar ze
zachtjes aan trekt.
'Wat moet ik toch met jou?' kreunt Timo.
'Volgens mij weet jij heel goed wat je met mij wilt.'
'Damn right!'
Langzaam komt ze omhoog, haar handen langs haar
lichaam halend. 'Dit kun je krijgen in ruil voor
romantisch borrelen op je verjaardag.'
Lotte wil altijd uit eten op zijn verjaardag, zeker nu
het op vrijdag valt. Waarschijnlijk reserveert ze om
half acht, want ze wil pas gaan als de kinderen al in
bed liggen. Hij kan Lotte zeggen dat hij moet
overwerken. Zal hij het erop wagen? Man, Ronja
ziet er goed uit vandaag!
'Ik kom met je borrelen, na mijn werk tot ongeveer
half acht.'
Ronja komt dichterbij, maar stapt opzij wanneer
Timo zijn hand op haar billen wil leggen. 'Een uur
eerder uit je werk.'
'Oké, ik ga om vier uur weg. Kom nou maar hier met
die mooie billen van je.'

Wil je verder lezen?
Koop dan Zonden van een minnares bij de (online)
boekhandel of het warenhuis.
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