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7

Proloog

Op een koude ochtend eind januari kwamen vijf vrou-
wen bij elkaar in een klein straat je in Oxford. Het 

werd omzoomd door zes oude straatlantaarns en acht lege 
bloembakken, waar ’s  zomers de prachtigste, geurigste 
bloemen in bloeiden. Deze piepkleine, met kasseien gepla-
veide zijstraat van een van de grote winkelstraten zag je 
makkelijk over het hoofd. Maar als je hem eenmaal had 
ontdekt, vond je er veel meer dan alleen een paar winkels. 
Je vond er warmte, geborgenheid en vriendelijkheid die 
recht uit het hart kwam. Het straat je, waar alle winkels een 
vrouwelijke eigenaar hadden, heette Vale rie Lane en was 
vernoemd naar een bijzondere vrouw.
 Vale rie Bonham, ook wel simpelweg ‘mevrouw Vale rie’ 
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genoemd, was een legende. Ieder een in de omgeving ken-
de talloze verhalen over de vrouw die ruim een eeuw gele-
den zelf een winkel in dit straat je had. Ze was een voor-
beeld voor ieder een hier en haar hartelijkheid en goedheid 
waren legendarisch.
 Mevrouw Vale rie had een kruidenierswinkeltje gehad, 
waar ze houtskool, aardappelen, naaigaren, brood, thee en 
andere basisbenodigdheden verkocht. Ze was gezegend 
met een lieve echtgenoot, Samuel, maar niet met kinderen. 
Dat was niet makkelijk voor haar, maar ze vond een ande-
re levensbestemming en hielp mensen die haar steun goed 
konden gebruiken. Vale rie breide voor de armen, zorgde 
voor mensen die honger leden en gaf cadeaus aan mensen 
die niemand hadden.
 Vale rie overleed in 1912 op de leeftijd van slechts drieën-
vijftig jaar aan een zware griep, maar naast haar naam en 
de herinnering aan haar hartelijkheid liet ze een heel bij-
zondere sfeer na, die nog steeds voelbaar is in Vale rie Lane.
 De vijf vriendinnen keken naar de oude kersenboom 
aan het eind van de straat, waar een paar ijspegels aan hin-
gen. Van de kersen van deze boom had mevrouw Vale rie 
nog jam gemaakt. Dat was slechts een van de vele verhalen 
die de mensen elkaar nu nog vertelden. Eén verhaal von-
den de vijf vriendinnen bijzonder mooi, namelijk dat 
Vale rie elke woensdagavond na sluitingstijd de deur van 
haar winkel open liet staan voor ieder een die behoefte had 
aan een warm kopje thee, een luisterend oor of een schou-
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der om tegenaan te leunen. En deze traditie zetten de nieu-
we winkeleigenaresses in Vale rie Lane voort, ter nage-
dachtenis aan Vale rie Bonham, de vrouw met het grootste 
hart van Oxford.
 Dat zou aanstaande woensdagavond ook weer het geval 
zijn. Maar nu glimlachten ze naar elkaar en liepen ze  ieder 
naar hun  eigen winkel om die klokslag negen uur te ope-
nen. Een nieuwe dag in Vale rie Lane brak aan.
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1

 Keira ging haar winkel –  Keira’s Chocolates – binnen 
en liep snel naar de verwarming om hem aan te zet-

ten. Het was ijskoud buiten. Ze moest natuurlijk wel uit-
kijken dat ze het niet té warm stookte, anders smolten de 
bonbons, maar deze kou kon ze haar klanten niet aandoen. 
En zelf liep ze ook niet graag te rillen.
 Een paar weken geleden deed de verwarming het niet 
omdat er een leiding was bevroren. Ze had het met een aan 
de klanten gemerkt: ze waren niet lang gebleven, hadden 
geen tijd voor een praat je en waren ook niet nieuwsgierig 
naar de allernieuwste lekkernijen die  Keira met veel passie 
zelf maakte. Ze gingen er zo snel mogelijk vandoor om 
zich in een van de grote winkels in Cornmarket Street op 
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te warmen. En dat terwijl de commerciële winkelketens in 
de belangrijkste winkelstraat toch al een doorn in het oog 
waren van de vijf vrouwen van Vale rie Lane, die elke 
maand probeerden te overleven. De concurrentie was 
groot, maar gelukkig hadden ze vaste klanten die de per-
soonlijke sfeer die typerend was voor Vale rie Lane wisten 
te waarderen. Hier kreeg je nog advies, was er tijd voor een 
vriendelijk praat je en wist je wat je kreeg. De negenen-
twintigjarige  Keira was dankbaar voor elke afzonderlijke 
klant die het haar mogelijk maakte om haar chocolaterie 
draaiende te houden.
 Ze zette haar muts af en ging met haar handen door 
haar bruine haar, dat op haar schouders viel en dat ze van-
daag los droeg. Ze wreef in haar handen en blies in de lucht 
om te zien of haar adem zichtbaar was in de kou. Een beet-
je, maar het werd met de minuut warmer. Ze liep naar het 
raam en keek naar haar vriendin Orchid, die schuin aan de 
overkant van de straat haar etalage opnieuw inrichtte. Er 
was nog geen klant te zien.
  Keira liep langs haar voornamelijk witte kasten, waarin 
ze de verschillende soorten koekjes in doosjes en cello-
faanzakjes had uitgestald. Her en der had ze wat decoratie 
geplaatst, maar niet te veel, want ze wilde dat de aandacht 
naar haar producten uitging. Maar ze vond regelmatig iets 
moois in Orchids cadeauwinkel dat perfect in haar winkel 
paste en haar zoetigheden nog beter uit liet komen. Zo 
stond er naast de effen witte doosjes met kokoskoekjes een 
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lichtroze vaas met een bos donkerroze en witte rozen. Ze 
zagen er zo echt uit dat niemand had gemerkt dat ze van 
zijde waren. De blikjes met pepermuntkoekjes stonden 
opgestapeld in een schap dat gedecoreerd was met een van 
de knalroze zwanen die vorig jaar bij Orchid als warme 
broodjes over de toonbank gingen.
 In de hele winkel, die uit twee open, in elkaar overlo-
pende ruimtes bestond, had  Keira op precies de juiste 
plekken kleine accenten geplaatst. Meestal in roze of ande-
re vrouwelijke tinten om haar belangrijkste doelgroep aan 
te spreken. Ze had ook een kinderhoekje ingericht, met 
chocoladeberen en kleurrijk snoep, en een hoekje voor de 
mannelijke klanten, met donkere herenchocolade, bon-
bons met cognac, chocoladerepen met bourbon uit Cana-
da, marsepein uit Duitsland en chocoladesigaretten uit 
Frankrijk. Dat gedeelte had ze gedecoreerd met een oude 
houten sigarenkist en een gouden zakhorloge, die ze uit de 
antiekwinkel van haar vriendin Ruby had geleend.  Keira 
was erg trots op haar grote, internationale assortiment, 
maar het meest trots was ze nog altijd op haar zelfgemaak-
te bonbons en truffels, die ook het beste verkochten. Dat 
was altijd al zo geweest.
 Ja, in Vale rie Lane hechtten ze nog waarde aan ambach-
telijk werk, aan producten die met liefde waren gemaakt. 
Laurie mengde veel theesoorten voor haar Tea Corner zelf, 
 Susan verkocht in haar wolwinkel elke soort wol die je 
maar kon bedenken en ook zelfgebreide en -gehaakte arti-
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kelen, en Orchid had met de hand gemaakte kaarsen in 
haar assortiment. Ruby van de antiekwinkel struinde bijna 
elk weekend de vlooienmarkten van de stad af en zocht 
met veel liefde nieuwe oude spullen voor haar klanten.
 In de leegstaande winkel tussen  Susan’s Wool Paradise 
en Orchid’s Gift Shop werd tot driekwart jaar geleden nog 
zelfgemaakt ijs verkocht. De voormalige eigenaresse van 
Donna’s Ice Cream Parlour had de winkel echter gesloten 
omdat ze met haar grote liefde naar Nederland was geëmi-
greerd. Sindsdien stond de winkel leeg.  Keira was ervan 
overtuigd dat er wel weer snel een nieuwe eigenaar gevon-
den zou worden die Vale rie Lane alle eer aan zou doen. 
Meneer Spacey, de beheerder, zou met zorg  iemand uitkie-
zen aan wie hij de winkel toevertrouwde. Hij hield net zo 
veel van de oude straat als zij allemaal.  Keira had er geen 
woorden voor om te omschrijven hoe fijn ze zich in Vale-
rie Lane voelde. Ze waardeerde de andere winkeleigena-
resses enorm en was elke ochtend blij als ze haar winkel 
binnenkwam.
 ‘Goedemorgen, mevrouw Buckley,’ klonk het vanaf de 
deur.
 Ze had het deurbelletje niet horen rinkelen omdat ze zo 
in haar gedachten verdiept was geweest.
 ‘Meneer Monroe. Een hele goede morgen!’  Keira bond 
met het elastiekje dat ze om haar pols droeg haar haar in 
een hoge paardenstaart en ging achter de toonbank 
staan.
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 De man was midden vijftig, had een sikje en woonde 
boven Orchid’s Gift Shop. Hij glimlachte naar haar en liep 
naar de vitrine waarin ze haar zelfgemaakte bonbons en 
truffels had uitgestald.
 ‘Wat is het weer koud vandaag.’ Hij trok zijn leren 
handschoenen uit en rilde om zijn woorden te benadruk-
ken. ‘Brr.’
 ‘Nou, inderdaad. Waar kan ik u vandaag mee helpen?’ 
Ze schonk hem een vriendelijke glimlach.
 ‘Hebt u nog een paar van die rumtruffels, die… O ja, ik 
zie ze!’ zei hij opgetogen. Begerig keek hij naar een bergje 
stekelige, donkerbruine balletjes.
 ‘Maar natuurlijk. Ik heb eergisteren nieuwe gemaakt.’
 ‘Fantastisch! Dan neem ik met een tweehonderdvijftig 
gram.’
 ‘Natuurlijk.’  Keira koos een mooi doosje van dun, wit 
glanzend karton met een eenvoudige, gouden krul op 
het deksel en vulde het. Ze woog de truffels af en pakte 
daarna met de tang nog een van een andere soort om er 
als extraat je bij te doen. ‘Ik geef u ook nog een van de 
nieuwe krokante amandelbonbons mee, goed? Om te 
proeven.’
 ‘U bent een schat.’
 Ja, dat was ze waarschijnlijk. En ieder een wist haar ge-
nerositeit te waarderen. Nou ja, bijna ieder een.
 ‘Dat is dan twaalf pond zeventig, alstublieft.’
 Meneer Monroe betaalde en wenste haar nog een fijne 
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dag. Toen hij de deur opendeed om de winkel weer uit te 
lopen, waaide er ijskoude lucht naar binnen.  Keira liet zich 
op een kruk zakken. Ze staarde naar een van de blauwe 
bloemetjes op de blouse die ze bij haar favoriete spijker-
broek droeg en zuchtte.
 Vandaag was een van die dagen waarop ze, ook al hield 
ze nog zo veel van haar winkel, het liefst thuis was geble-
ven. Ze had gisteravond weer ruzie gehad met Jordan en 
de scène liet haar niet los. Ongelofelijk dat een paar kwet-
sende woorden je zo veel energie konden kosten.
 Ze had al acht jaar een relatie met Jordan en sinds vijf 
jaar woonden ze samen. Ze waren gaan samenwonen in 
het jaar dat  Keira de chocolaterie had geopend. Een goed 
jaar, het zou het beste van haar leven worden. Wat dacht 
ze graag aan die mooie tijd terug! Maar vanaf dat mo-
ment was het alleen maar bergafwaarts gegaan, althans 
met Jordan. Het ging van jaar tot jaar en van maand tot 
maand slechter met hun relatie. Soms vroeg ze zich af 
waarom hij eigenlijk met haar was gaan samenwonen als 
hij zo veel kritiek op haar had. Hij was constant aan het 
vitten en zijn opmerkingen werden steeds onaardiger. 
Ze had het gevoel dat ze helemaal niets meer goed kon 
doen.
 Ze wist natuurlijk best dat ze in de afgelopen jaren qua 
uiterlijk erg was veranderd. Sinds ze de chocoladewinkel 
had, snoepte ze meer dan daarvoor. Maar dat kwam voor-
al doordat ze zich verdrietig voelde. Ze was nu eenmaal 
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een frustratie-eter en volgens haar was deze ellende Jor-
dans  eigen schuld. Het was een vicieuze cirkel waaruit 
geen uitweg leek te zijn.
 ‘Tjonge, wat zit je broek strak!’ De woorden die hij gis-
teravond in plaats van een begroeting naar haar hoofd had 
geslingerd, galmden nog steeds na.
 Ze was uit haar werk gekomen, balancerend met bakjes 
Chinees eten die ze onderweg had gehaald. Bovendien 
droeg ze nog twee dozen vol gedroogd fruit, dat ze van een 
chocoladelaagje wilde voorzien.
 ‘Dank je wel, aardig van je,’ antwoordde ze kortaf. ‘Kun 
je misschien even wat van me aanpakken?’
 ‘Alweer Chinees? Wist je dat het niet goed is om 
’s avonds zo veel koolhydraten te eten?’
 ‘Ja. Want dat zeg je elke keer.’
 ‘Je bent net een klein kind. Je kunt honderd keer iets 
tegen je zeggen maar het dringt niet tot je door.’
 Kinderen. Nog zo’n moeilijk onderwerp.
 ‘Wat moet ik dan doen volgens jou? Helemaal niets 
meer eten?’
 Jordan overdreef, vond ze. Ze was een meter vierenzes-
tig en woog zevenenzeventig kilo. Oké, ze was niet bepaald 
slank, maar dik? Haar vriendinnen Laurie,  Susan, Orchid 
en Ruby zeiden altijd dat de extra pondjes haar goed ston-
den en haar vrouwelijker maakten. Jordan dacht daar dui-
delijk anders over.
 ‘Je zou salade kunnen eten.’ Jordan, een meter drieën-
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tachtig lang, blond en met een afgetraind lijf, schoof de bril 
op zijn neus omhoog. Zijn neus stond een beet je scheef. 
Waarschijnlijk was dat zijn enige tekortkoming.
 ‘Ik heb de hele dag in de winkel gestaan. Ik heb hon-
ger.’
 ‘Je maakt mij niet wijs dat je de hele dag niets hebt ge-
geten. Waarschijnlijk heb je meer bonbons gevreten dan 
verkocht.’
 Hij was zo gemeen! Ook al zei hij alles met een tikje hu-
mor of sarcasme, ze wist dat hij het serieus meende. Maar 
nee, ze wilde niet alweer met hem ruziemaken. Soms vroeg 
ze zich af waarom Jordan haar altijd zo op stang joeg. 
Vond hij het soms leuk om haar te kwetsen?
 ‘Jij had toch ook een salade kunnen klaarmaken? Of 
iets anders lichts, als je iets tegen bami en loempia’s 
hebt.’
 ‘Ik heb er niets tegen. Als je traint, kun je het gerust heb-
ben. En dat is trouwens wat ik de hele dag heb gedaan. Ik 
was in de sportschool en daarom had ik helaas ook geen 
tijd om te koken.’
 De sportschool. Daar bracht Jordan zijn zondagen door 
terwijl  Keira in de winkel stond, want de winkels van Vale-
rie Lane waren net als de meeste winkels in Oxford ook op 
zondag open.
 ‘Dan zitten we met hetzelfde probleem, toch?’ zei ze 
chagrijnig.
 ‘Tja…’ Hij stond op en keek in de bakjes van de afhaal-
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chinees. Daarna nam hij het eten geïrriteerd mee naar de 
keuken en schepte het op borden.
 Verbeeldde ze het zich, of had hij iets van haar portie op 
zijn  eigen bord geschept?
 ‘Eet smakelijk,’ zei ze.
 Jordan bromde iets onverstaanbaars.

Het winkelbelletje rinkelde.  Keira stond met een zucht op 
en zette een glimlach op.
 ‘Barry, hallo.’
 Barry was de vriend van Laurie van het winkeltje naast 
het hare en Lauries theeleverancier.  Keira had maanden-
lang moeten aanzien hoe ze verlegen om elkaar heen 
draaiden totdat ze eindelijk een date hadden. Inmiddels 
waren ze dolgelukkig met elkaar en ondanks zichzelf voel-
de  Keira elke keer een steek in haar hart als ze hen samen 
zag. Net zoals het pijn deed als ze Orchid met haar grote 
liefde Patrick zag. Ze had niet graag tortelduifjes om zich 
heen die elkaars hand vasthielden en elkaar kusten. Dan 
wilde ze het liefst onder haar deken kruipen en zich ver-
schuilen.
 ‘Hoi,  Keira. Luister, ik wilde je iets vragen. Je kent Lau-
rie immers veel langer dan ik. Over twee weken is het Va-
lentijnsdag… Wat zou ze denk je leuk vinden? Iets waar ze 
echt blij van wordt, bedoel ik.’
 Daar hoefde  Keira niet lang over na te denken.
 ‘Ga met haar op reis. Ze is al heel lang niet op vakantie 
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geweest. Dat zou haar echt goeddoen en daar zou ze heel 
blij mee zijn.’
 ‘Een reis? Denk je dat ze daar de winkel voor sluit?’
 ‘Voor een reis met de man van haar dromen? Natuur-
lijk! En zelfs als ze aanvankelijk misschien twijfelt… Soms 
moet je Laurie gewoon tot haar geluk dwingen.’
 ‘Oké. Als jij het zegt. Ik zal iets bedenken.’
  Keira knikte en hoopte alleen wel dat Barry niet net zoiets 
stoms zou bedenken als Jordan, die vorige zomer met  Keira 
een mountainbiketocht door Frankrijk wilde maken. Iets 
minder romantisch kon ze zich niet voorstellen. Ze wist 
trouwens wel zeker dat hij haar er eigenlijk helemaal niet bij 
wilde hebben op zijn fietstocht. Hooguit om te zorgen dat ze 
meer sportte en afviel, zodat ze weer degene werd die ze ooit 
was geweest. Nou, ze geloofde niet dat ze die vrouw ooit 
weer zou zijn. In elk geval niet aan Jordans zijde.
 Laurie, die niet alleen haar buurvrouw in Vale rie Lane, 
maar ook haar beste vriendin was, had al vaker tegen haar 
gezegd dat ze het zichzelf niet aan hoefde te doen. Dat ze 
gewoon weg kon gaan. Ze was niet met Jordan getrouwd, 
ze hadden geen kinderen. Het was heel simpel.
 Tja, Laurie had makkelijk praten. In veel opzichten was 
het namelijk helemaal niet zo simpel. Ten eerste wist  Keira 
niet of ze met de inkomsten van de chocolaterie de huur en 
alle andere uitgaven in haar eentje kon betalen. Jordan, die 
als tandarts erg goed verdiende, betaalde een groot deel 
van de rekeningen. Bovendien wist ze natuurlijk niet of ze 
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in de flat kon blijven wonen. Wat als Jordan haar op straat 
zette? Waar moest ze dan naartoe? En wat moest ze in haar 
uppie? Ze was het gewend om altijd  iemand om zich heen 
te hebben en het leek haar erg eenzaam om plotseling geen 
partner meer te hebben. Maar de belangrijkste reden was 
natuurlijk dat ze ondanks alles van Jordan hield. Ze wilde 
nog steeds graag een gezin met hem stichten. Ze wilde 
graag kinderen en hoopte elke dag dat hij plotseling zou 
beseffen dat hij dat ook wilde. Dat zou voor haar het per-
fecte valentijnscadeau zijn. Misschien moest ze dat tegen 
haar vriendinnen zeggen, voor het geval dat Jordan een 
van hen zou vragen wat ze wilde.
 Maar Jordan was Barry niet. Jordan betekende voor 
 Keira een sprankje hoop waar ze zich nog altijd aan vast-
klampte. Het was alsof ze het touwtje van een ballon vast-
hield hoewel ze donders goed wist dat de ballon allang was 
losgeraakt en weggevlogen.
 Het slaphangende touwtje was trouwens de perfecte 
metafoor voor hoe ze zich momenteel voelde: uitgeput en 
beroofd van haar levensvreugde.
 ‘Je hebt gelijk. Misschien moet ik haar meenemen naar 
Schotland, naar mijn zus en mijn schattige nichtje,’ zei 
Barry. Hij droeg een houthakkershemd en zijn ogen straal-
den bij de gedachte.
  Keira glimlachte naar hem met tranen in haar ogen. 
‘Dat zou ze zeker leuk vinden.’
 ‘Alles goed,  Keira?’
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 Ze knikte. ‘Prima.’
 ‘Heb je weer gedoe met Jordan?’
 Barry had in de zes maanden dat hij met Laurie samen 
was meer meegekregen dan haar lief was. ‘Ja. Nou ja…’ Ze 
haalde haar schouders op.
 ‘Die kerel heeft jou niet verdiend.’
 ‘Ik weet het.’
 ‘Dan weet je zeker ook dat er betere mannen rondlopen?’
 O echt, dacht ze. En hoe moet ik er zo een vinden?
 ‘Wil je een van mijn nieuwe krokante amandelbonbons 
proeven?’ vroeg ze om van onderwerp te veranderen en te 
voorkomen dat ze in het bijzijn van Barry in huilen zou 
uitbarsten.
 ‘Graag.’
 Ze pakte er een met de tang en reikte hem over de toon-
bank aan. Barry kon de verleiding niet weerstaan en nam 
er met een een hap van.
 ‘Wauw, die zijn echt lekker. Wil je er een paar voor me 
inpakken?’
 ‘Je hoeft niets van me te kopen om me op te vrolijken.’ 
Ze glimlachte door haar tranen heen.
 ‘Ze zijn echt heel lekker.’
 ‘Nou, goed dan.’  Keira stopte vier vierkante bonbons in 
een zakje en gaf dat aan Barry. ‘Deze krijg je van mij. Als 
dank voor je lieve woorden.’
 Barry keek haar vol medelijden aan.
 ‘Hou op. Ik ben geen katje met drie poten en ik ben ook 
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niet Gary, die in deze kou buiten op straat slaapt.’ Gary 
was een jonge dakloze die bijna altijd op de hoek van Vale-
rie Lane en Cornmarket Street te vinden was. ‘Het gaat 
goed met me, oké?’
 ‘Oké. Dank je wel voor de bonbons.’ Hij hield het zakje 
op en liep naar de deur om twee oudere dames binnen te 
laten. Daarna zwaaide hij even naar haar ten afscheid.
 ‘Dag, Barry,’ zei  Keira met een zucht. Laurie had echt 
geluk gehad, vond ze. Ze had de spreekwoordelijke speld 
in de hooiberg gevonden. De kans dat haar dat ook zou 
lukken, was niet erg groot.
 Ach, wat was nou eigenlijk haar probleem? Ze had het 
net nog tegen Barry gezegd: het ging goed met haar. Ze 
hoefde geen honger te lijden en ook niet op straat te leven. 
En ze was gezond. Het ging allemaal prima. Het kon niet 
beter.
 Het stomme was alleen dat het zo ontzettend moeilijk 
was om jezelf voor de gek te houden.
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Rond het middaguur kwam Laurie de winkel in. Ze 
droeg een kersenrode trui, bijna dezelfde kleur als 

haar lange haar, dat vandaag in grove krullen over haar 
schouders viel. Daarbij droeg ze een zwarte wollen rok. 
Laurie droeg bijna altijd een rok, zelfs als het zo koud was 
als vandaag.
 ‘Shi… chips, wat is het koud!’ riep ze uit, terwijl ze over 
haar bovenarmen wreef.
  Keira hielp net een klant en wendde zich daarna tot 
Laurie. ‘Chips?’
 ‘Ik wilde eigenlijk iets anders zeggen, maar toen zag ik 
dat je een klant had.’ Ze grijnsde scheef.
 ‘En dan is chips beter?’
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 ‘Ik weet het niet. Ik kon zo gauw niets beters bedenken. 
Bedenk jij maar eens binnen een seconde iets dat begint 
met shi.’
 ‘Shilling, chihuahua, chilipeperpizza,’ antwoordde 
 Keira zonder na te denken.
 ‘Wauw, jij bent goed. Haha, dat is geweldig! Chilipeper-
pizza! Die ga ik onthouden.’
 ‘Zeg, ga je me nog vertellen waarom je midden op de 
dag je winkel verlaat en zonder jas hiernaartoe komt?’
 ‘Zomaar.’
 ‘Dat geloof ik niet. Barry heeft zeker iets gezegd, of niet 
soms?’
 ‘Barry? Nee, die heb ik vandaag nog helemaal niet ge-
zien. Waarom denk je dat?’
 ‘Je bent een heel slechte leugenaar, weet je dat?’
 ‘Ik heb nooit beweerd dat ik een goede was.’
 Er kwam een klant de winkel binnen. Het was mevrouw 
Witherspoon. Zij was een zeer gewaardeerde oude dame 
die in de buurt woonde en vaak in Vale rie Lane kwam om 
even te kletsen, over vroeger te vertellen of gewoon om de 
tijd te doden. Als je zevenentachtig was had je waarschijn-
lijk niet veel anders te doen.
 Mevrouw Witherspoon keek hen stralend aan met haar 
lieve, gerimpelde glimlach.  Keira kreeg met een een warm 
gevoel vanbinnen. Je kon gewoon niet anders dan van deze 
dame houden. Naast haar charme had ze ook nog de beste 
verhalen over Vale rie Bonham en het was niet ongebrui-
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kelijk dat de winkeleigenaresses haar op hun beurt een ple-
zier deden met wat chocolaat jes of koekjes, een kopje thee, 
zelfgebreide handschoenen of een ander cadeautje. Eigen-
lijk ging de lieve dame nooit met lege handen of een lege 
maag naar huis.
 ‘Hallo, mooie meiden. Hoe gaat het vandaag met jullie?’
 ‘Prima,’ zei Laurie met een.
 ‘Goed,’ zei  Keira, waarop Laurie haar wenkbrauwen 
fronste. ‘En met u?’
 ‘Het gaat fantastisch met me,’ zei mevrouw Wither-
spoon. Haar witte haar was zo verwaaid door de wind dat 
 Keira het graag voor haar had gefatsoeneerd. Aan de ande-
re kant dacht ze niet dat de oude dame zich druk maakte 
om een paar verwaaide haren.
 ‘Ja? Dat is fijn om te horen.’
 ‘Wilt u ons ook verklappen waarom het zo fantastisch 
met u gaat?’ vroeg Laurie.
 ‘Dat vertel ik jullie graag. Over vijftien dagen is het Va-
lentijnsdag.’
 ‘Oooo. Hebt u soms een aanbidder?’
 ‘Wie weet.’ Mevrouw Witherspoon knipoogde ondeu-
gend naar hen.
 O nee, dacht  Keira. Niet ook nog mevrouw Wither-
spoon. Was nou ieder een hier verliefd en gelukkig behalve 
zij? Ze wilde niet eens aan Valentijnsdag denken. Jordan 
zou haar waarschijnlijk een kookboek met vetarme recep-
ten geven.

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   26 28-01-2022   12:47



27

 ‘Echt?’ riep Laurie blij en ze klapte in haar handen. Me-
vrouw Witherspoon, die dat gebaar zelf ook vaak maakte, 
begon enthousiast mee te klappen.
 ‘Er is een man… Humphrey. Ik heb hem in de gaarkeu-
ken leren kennen.’
  Keira kreeg met een een brok in haar keel. In de gaar-
keuken? Dat was niet bepaald romantisch, eerder triest. 
Maar ja, waren dat niet de waargebeurde liefdesverhalen 
waar Hollywoodfilms over gemaakt werden?
 ‘Dus hij heet Humphrey? Vertel eens wat meer over 
hem,’ zei Laurie.
 ‘Nou, hij is een heel aardige gentleman. Hij was vroeger 
piloot. Heel lang geleden.’ Ze zei het met een zweem van 
melancholie en  Keira besefte dat ze nooit had gevraagd 
wat mevrouw Witherspoon voor de kost had gedaan. Ze 
wist wel dat ze geen fulltime moeder was geweest, want ze 
had geen kinderen.
 ‘En is hij  ouder of jonger dan u?’ vroeg Laurie nieuws-
gierig.
 ‘Hij is een jonge knul!’ zei mevrouw Witherspoon en ze 
lachte als een verliefd jong meisje. ‘Hij is pas negenen-
zeventig.’
 ‘U bent me er eentje!’ grapte Laurie, terwijl ze met haar 
vinger zwaaide.
  Keira kon geen woord meer uitbrengen. Ze beet op haar 
lip en dacht aan gaarkeukenscènes, aan twee mensen die 
elkaar ontmoetten en met een wisten dat ze voor elkaar be-
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stemd waren. En ze dacht aan twee mensen die dat mis-
schien nooit waren geweest. Maar ze vermande zich ter 
wille van mevrouw Witherspoon.
 ‘We willen Humphrey graag leren kennen. Waarom 
neemt u hem niet een keertje mee naar een van onze 
woensdagavondbijeenkomsten?’ Mevrouw Witherspoon 
was er bijna elke week bij. Tenzij ze zich niet goed genoeg 
voelde om het huis uit te gaan, maar die dagen leken 
voorbij te zijn. De oude dame bruiste van hernieuwde 
vita liteit.
 ‘Zodat jullie hem eens flink aan de tand kunnen voelen 
zeker?’
 ‘Wat denkt u nou van ons?’ vroeg Laurie geschrokken. 
‘Dat zouden we toch nooit doen!’
 ‘Nou, vooruit dan maar. Misschien neem ik hem een 
keertje mee. Maar dan is hij wel de haan in het kippen-
hok…’
 ‘Ik zou Barry kunnen vragen of hij ook wil komen. Dan 
voelt Humphrey zich niet zo alleen.’
  Keira dacht aan Jordan. Hij zou zich er nooit, maar dan 
ook nooit, toe verlagen om puur om haar een plezier te 
doen op een woensdagavond in een theewinkel te gaan zit-
ten.
 ‘Kan ik u iets aanbieden?’ vroeg  Keira, die ineens zelf 
doorhad hoe onbeleefd ze was.
 ‘Nee, nee, mijn kind. Dank je wel. Ik heb van Humphrey 
al bonbons gekregen.’
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 ‘U hebt een echte romanticus aan de haak geslagen.’ 
Laurie glimlachte hartelijk. ‘Wat dacht u van een kopje 
thee bij mij?’
 ‘Daar zeg ik geen nee tegen. Maar ik wil eerst nog even 
naar Ruby’s antiekzaak.’
 ‘O, wilt u antiek kopen?’ vroeg  Keira verbaasd. Ze wis-
ten allemaal dat mevrouw Witherspoon het niet breed 
had.
 ‘O, nee, integendeel. Ik overweeg om een paar lepels te 
verkopen en wilde eens informeren wat ik ervoor zou krij-
gen.’
 Het brak  Keira’s hart, want ze wist hoe waardevol de 
collectie lepels voor mevrouw Witherspoon was, waarde-
vol in emotionele zin. Het was het enige wat ze nooit had 
weggedaan, ook niet in slechte tijden, waar ze er veel van 
had gekend.
 ‘O, nee! Mag ik u vragen wat u zo dringend nodig hebt 
dat u overweegt om uw lepels te verkopen?’ vroeg Laurie. 
 Keira zou dat niet hebben durven vragen.
 ‘Mijn koelkast heeft het begeven. Het is nu koud genoeg 
om de spullen buiten op de veranda te zetten. Maar als het 
warmer wordt…’
 Wat een ellende! Ze deden allemaal wat ze konden om 
de vrouw te helpen, maar een koelkast was geen kleinig-
heid. Natuurlijk konden ze geld bij elkaar leggen en een 
nieuwe voor haar kopen, maar  Keira wist dat mevrouw 
Witherspoon dat nooit zou aannemen. Ondanks alles had 
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ze haar trots en een koelkast was nu eenmaal iets anders 
dan een doosje koekjes.
 ‘Wat vervelend,’ zei ze. ‘Ik zal eens in mijn omgeving 
informeren of er niet  iemand is die een oude koelkast 
overheeft.’
 ‘Ja, dat zal ik ook doen,’ zei Laurie met een.
 ‘Dat is lief van jullie. Maar ik ga toch even naar Ruby. Je 
weet immers nooit waar je geld voor nodig hebt. Als 
Humphrey mij een aanzoek doet…’ Ze giechelde, en Lau-
rie en  Keira lachten mee.
 ‘Maar vergeet u niet om nog even bij mij in de winkel 
langs te komen voor een kopje thee? Ik ben over vijf minu-
ten terug, ik moet alleen even kort iets met  Keira bespre-
ken.’
 Mevrouw Witherspoon knikte, nam afscheid en slofte 
weg, met de dikke groene sjaal om haar nek en de bijpas-
sende handschoenen aan die met veel liefde door hun 
vriendin  Susan waren gebreid.
 ‘Ik heb zo’n medelijden met haar,’ zei  Keira toen me-
vrouw Witherspoon weg was.
 ‘Ja, en ik heb ook medelijden met jou. Wat is er met je 
aan de hand? Ruzie met Jordan? Alweer?’
  Keira dacht na en besefte hoe goed ze het had. Zo’n ru-
zietje betekende niet het einde van de wereld. Er waren 
mensen die het veel slechter hadden, die hun lepels moes-
ten verkopen om een nieuwe koelkast aan te kunnen schaf-
fen. ‘Het gaat goed met me.’
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 ‘Weet je het zeker?’
 ‘Ja, ik weet het zeker.’
 ‘Nou, goed dan. Maar je kunt altijd naar me toe komen 
als je wilt praten. Dat weet je wel, hè?’
 ‘Dat weet ik, Laurie. En dat waardeer ik heel erg.’
 ‘Schat, ik maak me zorgen.’
 ‘Dat hoeft niet. Eerlijk. Het gaat prima.’
 ‘Dat zei je al. Ik weet alleen niet of ik het kan geloven.’
 ‘Zou ik ooit tegen je liegen?’
 ‘Hm, dat weet ik nog zo net niet. Wat wilde Barry eigen-
lijk van jou?’
 ‘Alleen chocolaat jes kopen. Wat anders?’
 ‘Zie je wel? Jij kunt gewoon liegen zonder rood te wor-
den.’
  Keira grijnsde. ‘Wil je ook een van mijn nieuwe krokan-
te amandelbonbons proeven?’
 ‘Barry heeft me er al een paar gegeven. Heb je nog meer 
nieuwe creaties?’
  Keira moest even nadenken. Wat had ze het weekend 
allemaal gedaan? Gisteravond, na de ruzie met Jordan, 
had ze gedroogde pruimen van een melkchocoladelaagje 
voorzien. Ze had ze alleen vanochtend thuis laten liggen, 
maar dat was niet zo erg, want ze had er nog voldoende 
voorraad van in de winkel. Maar ze nam graag het zeke-
re voor het onzekere. Zaterdagavond had ze na sluitings-
tijd in de keuken achter in de winkel nog rumtruffels, 
pistache-marsepeinballetjes en truffels van witte choco-
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lade met gember gemaakt. O ja! Laurie was dol op gem-
ber.
 ‘Hier, proef deze eens. Met gember!’ Ze pakte de meta-
len tang en reikte ermee in de glazen vitrine om een truffel 
aan Laurie te geven.
 ‘O mijn god, wil je me soms vermoorden?’ vroeg Laurie 
toen ze hem geproefd had.
  Keira schrok even. ‘Zijn ze zo slecht?’
 ‘Zo góéd! Ik kan er wel tienduizend van op!’
 ‘Dan zou je uit elkaar ploffen,’ zei  Keira lachend.
 ‘Dat bedoel ik!’
 Of je vriend zou je in de steek laten omdat je door al die 
bonbons te dik bent geworden, dacht  Keira verbitterd. 
Maar de altijd aanwezige angst dat Jordan haar daarom op 
een dag zou verlaten, zette ze snel uit haar hoofd.
 ‘Kun je me er een paar van meegeven? En ik wil ze beta-
len. Ik duld geen tegenspraak!’
  Keira glimlachte en vulde een zakje.
 ‘Serieus,  Keira. Je overtreft jezelf telkens weer. Alleen al 
de geur…’ Laurie hield haar neus in het geopende cello-
faanzakje. ‘Ik geloof dat ik in de zevende gemberhemel 
ben.’
 ‘Ik ben blij dat je ze lekker vindt. Ik hoop dat ze ook 
goed aanslaan bij mijn andere klanten.’
 ‘Daar twijfel ik absoluut niet aan. Maar ik moet nu gauw 
weer terug. Ik wil mijn klanten niet zo lang alleen laten.’
 ‘Oké, ga maar gauw dan.’
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 ‘Eén ding nog,’ zei Laurie. ‘Moest je daarnet bij me-
vrouw Witherspoons kapsel ook niet denken aan de film 
Gone with the Wind?’
 Ze grinnikte. ‘Haha, inderdaad, nu je het zegt! Ik zou 
alleen eerder denken aan The Bucket List. Vanwege 
Humphrey.’
 ‘Ah. Ik vind het zo schattig. Ik hoop dat ze hem echt een 
keertje meeneemt.’
 ‘Dat hoop ik ook. En nou hup, naar je  eigen winkel.’
 ‘Jaja. Tot gauw. Ik hou van je!’
 ‘Ik ook van jou.’
 Ze keek Laurie na terwijl ze naar de Tea Corner liep en 
dacht eraan dat haar vriendin zes maanden geleden haar 
winkel nooit op het belangrijkste tijdstip verlaten zou heb-
ben om even naar haar toe te komen als het niet extreem 
belangrijk was geweest. Het kwam door Barry. Hij deed 
Laurie goed. Door hem was ze wat losser geworden, uitge-
latener, ontspannener. Ze was ermee gestopt alles exact te 
plannen en liet het meer op zijn beloop. Ze genoot van het 
leven. En  Keira was ontzettend blij voor haar. Maar soms 
wenste ze dat Laurie een beet je van haar zorgeloosheid aan 
haar kon geven. Dat zou in haar  eigen leven zeker geen 
kwaad kunnen.
 Even later zag ze mevrouw Witherspoon weer langs 
haar etalage lopen en in de uren daarna moest ze de hele 
tijd aan haar denken. Ze vond het geweldig dat ze op haar 
leeftijd nog een keer de liefde had gevonden.
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 Het winkelbelletje rinkelde en ineens werd  Keira zich 
ervan bewust dat het vandaag maandag was. Haar favorie-
te dag van de week. Om een heel bijzondere reden. En die 
reden stond op dat moment voor haar.
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Ze wist niet hoe hij heette, dat had ze hem nooit ge-
vraagd. Waarom ook? Hij was gewoon een klant, een 

van de vele wier naam ze niet kende. Maar zonder dat hij 
het wist betekende hij zo veel meer voor  Keira.
 Hij was de eerste zonnestraal die zich na een onweers-
bui liet zien. Hij was de laatste bruine m&m die je nog on-
der in het zakje vond nadat je de hoop al had opgegeven. 
Hij was haar lichtpuntje, elke week weer wanneer hij in de 
winkel kwam om bonbons te kopen. Voor een ander. Maar 
dat deed er niet toe.  Keira wilde immers niks van deze 
man. Ze dacht niet aan een romantische relatie en al hele-
maal niet aan een affaire. Nee, ze vond het gewoon leuk 
om te zien dat ze nog bestonden: mannen die zo gek op 
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hun vrouw waren dat ze elke maandag naar een chocolate-
rie gingen om haar lievelingsbonbons voor haar te kopen. 
Om haar een plezier te doen. Om haar te zien glimlachen.
 Jordan had haar nooit bonbons gegeven. Natuurlijk 
niet. Ten eerste vond hij als tandarts snoepen maar niks. 
Ten tweede vond hij haar toch al te dik. En ten derde was 
hij ervan overtuigd dat je  iemand die in een chocolaterie 
werkte, sterker nog, die er een bezat, geen chocolade hoef-
de te geven.
 Eerlijk gezegd vond ze dat onzin. Alsof je  iemand die bij 
de post werkte geen ansichtkaart hoefde te sturen als je op 
vakantie was. Of alsof een hondenoppas zelf geen hond 
kon hebben. Of nog heftiger: alsof een kleuterjuf geen 
 eigen kinderen mocht hebben.
 Kinderen. Daar was het weer, dat pijnlijke onderwerp.
 Al in het begin van hun relatie – ze hadden elkaar acht 
jaar geleden op een feestje leren kennen – had Jordan haar 
duidelijk gezegd dat hij geen kinderen wilde. Hij was ge-
woon geen familietype, had hij gezegd. Als ze echt een vas-
te relatie met hem wilde, moest ze dat accepteren.
 Ze was verliefd op hem geweest, heel erg verliefd zelfs, 
en uit liefde deed je vaak de stomste dingen. Zoals dat waar 
je enorm naar verlangde in de ijskast zetten en toch nog 
steeds hopen dat je partner van mening veranderde. Het 
was niet Jordans schuld, hij had wat dat betreft niet tegen 
haar gelogen, ze had het van begin af aan geweten. Ze was 
zelf zo stom om er jarenlang op te blijven wachten dat hij 
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op een ochtend na het ontwaken toch nog zou zeggen: ‘Ik 
heb gedroomd dat we een kind hadden en dat we een echt 
gezin waren. Het was geweldig. Zullen we in het echte le-
ven ook eindelijk aan baby’s beginnen?’
 Het leven was geen verzoekplatenprogramma. Of je 
accep teerde het zoals het was of je deed er wat aan. En 
 Keira was nu eenmaal niet het type om er zomaar vandoor 
te gaan.
 ‘Hallo,’ zei ze tegen de man zonder naam die elke week 
aantrekkelijker leek, alleen al door zijn terughoudende, 
sympathieke manier van doen. Ze wist zeker dat er meer 
achter die bescheiden uitstraling zat en dat er een buiten-
gewoon karakter achter schuilging.
 Hij was ongeveer een meter vijfenzeventig, had kort, 
donkerbruin haar, zachte gelaatstrekken, een prachtige 
glimlach en waarschijnlijk de warmste bruine ogen van de 
wereld.  Keira schatte hem een paar jaar  ouder dan zichzelf. 
Vandaag droeg hij een dikke, lichtbruine jas. Hij had een 
paraplu bij zich, hoewel het niet regende, en knalrode oren 
van de kou.
 ‘Hallo,’ antwoordde hij en hij liep glimlachend naar de 
toonbank waar  Keira met een achter ging staan. Hij was de 
enige klant in de winkel. Dat was fijn, want nu kon ze hem 
alle aandacht geven.
 ‘Hoe gaat het vandaag met u?’ vroeg ze en het viel haar 
weer op dat zijn ogen omlijst waren door ongelofelijk lan-
ge wimpers.
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 ‘Heel goed. En met u?’
 ‘Prima,’ zei ze, maar ze corrigeerde zichzelf met een, 
want haar stopwoordje klopte niet. ‘Het gaat fantastisch.’ 
Dat was de waarheid en het kwam alleen doordat hij er 
was.
 ‘Wat fijn.’
 Hij bekeek de chocolaat jes die ze had uitgestald. Het 
was haar een raadsel waarom hij dat elke keer weer deed, 
want hij koos uiteindelijk altijd dezelfde bonbons: boter-
truffels met een laagje melkchocolade en sinaasappeltruf-
fels van pure chocolade.
 ‘Hetzelfde als altijd?’ vroeg ze. Soms kwam hij ook op 
andere dagen langs, maar op maandag kwam hij altijd en 
dan wist hij precies wat hij wilde.
 ‘Ja, graag.’
 Ze pakte een mooi doosje en deed er van elke soort hon-
derd gram in. Zoals altijd legde ze er na het afwegen nog 
twee truffels bij zonder het tegen hem te zeggen. Die waren 
van haar. Voor de vrouw die het geluk had om zo’n gewel-
dige man aan haar zijde te hebben. En die ze erg benijdde.
 ‘U pakt de bonbons altijd zo mooi in,’ zei hij terwijl ze er 
nog een roze lint omheen strikte. De eerste keer dat hij 
in haar winkel kwam, had ze gevraagd of de bonbons een 
geschenk voor een heer of een dame waren en hij had 
 stralend geantwoord: ‘Voor een heel bijzondere dame.’ 
Daarom had ze een roze strik gekozen en dat had ze zo 
gehouden. Soms stak ze er als variatie een paars bloemetje 
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bij of deed ze er twee kleuren lint omheen, bijvoorbeeld 
rood en roze. Hij keek elke keer geconcentreerd toe en 
 Keira zag de liefde en de voorpret in zijn ogen.
 Ze deed het doosje in een papieren zakje met de naam 
van haar winkel erop en zette het op de toonbank.
 De man betaalde en keek haar nog een keer glimlachend 
aan. Daarna vertrok hij weer en zoals elke maandag bleef 
ze met een droevig gevoel achter. Ze wist zelf niet waarom 
ze verdrietig was. Omdat het een hele week zou duren 
voordat ze hem weer zou zien? Omdat het hartverscheu-
rend was hoeveel hij van zijn partner hield? Omdat zij die 
liefde ook wilde? Omdat ze die met Jordan nooit zou heb-
ben?
 Ze zuchtte voor waarschijnlijk de achthonderdste keer 
die dag. Toch lukte het haar op de een of andere manier 
om de volgende twee uur door te komen, tot de kerkklok 
aangaf dat het zes uur was en ze eindelijk kon sluiten.
 Eigenlijk was ze van plan geweest om na sluitingstijd 
nog bonbons te maken in de keuken van de winkel, maar 
ze voelde zich ineens erg moe en besloot naar huis te gaan.
 Ze hing het bordje gesloten aan de winkeldeur en 
draaide de sleutel twee keer om. Ze had de deur roze ge-
verfd, hoewel hij daardoor uit de toon viel bij de donker-
groene houten lambrisering van de winkel. Ze had de gevel 
in dezelfde kleur gelaten als in de tijd dat Vale rie nog leef-
de, hoewel de meeste andere winkeleigenaresses hun zaak 
allang hadden overgeschilderd. Laurie had lichtblauw ge-
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kozen, wat haar Tea Corner een heel  eigen cachet gaf. Or-
chid’s Gift Shop was, hoe kon het ook anders, stralend 
geel. Hij zag eruit als de zon zelf en paste perfect bij Orchi-
ds persoonlijkheid.  Susans winkel was wit en die van Ruby 
groen zoals hij altijd was geweest. Vale rie Lane deed  Keira 
vaak een beet je aan Notting Hill denken. In die trendy wijk 
van Londen, waar ze jaren geleden een keer met haar moe-
der was geweest, waren ook een paar straten waar de hui-
zen in kakelbonte kleuren waren geverfd.
  Keira liep met langzame passen door Vale rie Lane en 
merkte dat ze, hoewel ze erg moe was, helemaal geen zin 
had om al naar huis te gaan. Ze wilde niet in een leeg huis 
komen en op Jordan wachten, die na zijn werk vast weer 
naar de sportschool was gegaan. Vroeger had hij zich daar 
tenminste uitgeleefd, maar de laatste tijd nam hij zijn slech-
te humeur mee naar huis en reageerde hij het op haar af.
 ‘ Keira!’ riep  Susan vanaf de overkant van de straat en ze 
zwaaide naar haar. Ze had haar Engelse cockerspaniël Ter-
ry bij zich. Vanuit haar winkel hoefde ze maar één deur 
verder te gaan en de trap op te lopen voor ze thuis was.
  Susan was de enige van de vijf vriendinnen die ook in 
Vale rie Lane woonde. Boven de winkels in de oude bakste-
nen panden aan weerszijden van de straat waren nog meer 
woningen, maar die waren allemaal al jaren geleden verge-
ven.  Susan had geluk gehad toen ze acht jaar geleden haar 
wolwinkel had geopend. Het oudere echtpaar dat er direct 
boven woonde, had namelijk besloten om naar een senio-
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renappartement te verhuizen en zo had  Susan behalve de 
winkel ook een nieuw thuis gevonden. En hoewel ze er he-
lemaal alleen woonde, afgezien van Terry, leek ze heel te-
vreden te zijn.
  Keira had zich vaak afgevraagd waarom  Susan mannen 
had afgezworen, maar  Susan praatte er niet graag over en 
 Keira wilde niet aandringen. Als  Susan haar verhaal op een 
dag zou willen vertellen, zou  Keira er voor haar zijn. Tot 
die tijd accepteerde ze dat haar vriendin er niets over wilde 
zeggen, hoewel ze het zonde vond dat zo’n lieve meid als 
 Susan op haar vierendertigste het leven van een oude vrij-
ster leidde.
 ‘Fijne avond!’ riep ze naar  Susan en Terry.
 ‘Dank je wel! Jij ook!’
 Ze stond op het punt om  Susan te vragen of ze zin had 
om ergens een hapje te gaan eten, maar deed het toch maar 
niet. Misschien kon ze vandaag een keer een gezonde 
maaltijd klaarmaken. Vetarm. Dan zou Jordan blij zijn en 
had hij eens niets om over te zeuren.
 Ja, dat was een goed idee. Ze maakte een kleine omweg 
via de supermarkt, kocht ingrediënten voor een grote sala-
de en magere kipfilets die ze alleen met een beet je olijfolie 
en grove peper zou bakken, zoals Jordan lekker vond.
 Thuis ging  Keira met een aan de slag. Ze waste de sla, 
sneed de tomaten in acht stukken, liet de olijven uit de pot 
uitlekken en bakte de kipfilets. Toen alles klaar was, keek 
ze op de klok. Kwart voor acht. Jordan was laat, maar hij 
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zou vast zo thuiskomen en dan verrast zijn. Ze dekte de 
tafel, stak een kaars aan, schonk twee glaasjes rode wijn in 
en ging zitten.
 Een uur later was Jordan nog steeds niet thuis. De kip 
was inmiddels koud. Ze belde hem op zijn mobiel, maar 
kreeg de voicemail. Ze stuurde hem een berichtje, maar 
kreeg geen antwoord.
 Na nog een half uur stond ze van tafel op, liep naar de 
keuken en pakte een bekertje chocoladepudding uit de 
koelkast. Ze at het staand op, leunend tegen de venster-
bank. Buiten liepen een paar tieners langs, meisjes die luid 
en uitgelaten lachten. Zo was ze ook ooit geweest. Waar 
was die persoon gebleven? Ze pakte nog een bekertje pud-
ding, at ook dat op en ging toen, nadat ze de kaars had 
uitgeblazen, naar bed. De stomme salade liet ze onaange-
roerd op de tafel staan.

Ze lag lang wakker en hoorde Jordan heel laat thuiskomen, 
maar deed alsof ze sliep.
 ’s Nachts droomde  Keira rare dingen. Ze droomde dat 
ze in een reusachtige schaal vol chocoladepudding viel en 
tevergeefs haar hoofd boven probeerde te houden, maar 
telkens weer naar beneden werd getrokken. Ineens was 
Jordan er. Hij stak zijn hand naar haar uit, maar ze pakte 
zijn hand niet. En plotseling was de man zonder naam er 
ook. Hij zat met een prachtige vrouw op de rand van de 
schaal, wees met zijn vinger naar haar en lachte haar uit. 
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Happend naar lucht werd ze tegen vier uur ’s  ochtends 
wakker. Slapen kon ze nu wel vergeten. Ze stond op en 
ging naar de keuken om vruchtenbonbons voor haar win-
kel te maken.
 Ze legde de benodigdheden klaar, pakte gedroogde vij-
gen, abrikozen, dadels en appelringen en smolt drie soor-
ten chocolade. Een voor een doopte ze de gedroogde vruch-
ten in de hemelse vloeistof. Af en toe stak ze een appelring 
in haar mond of nam een lepeltje van de gesmolten melk-
chocolade. Toen de keuken eruitzag als Willy Wonka’s 
chocoladefabriek, pakte ze tot slot nog de dure gevries-
droogde frambozen, die ze kort geleden geleverd had ge-
kregen en na haar werk mee naar huis had genomen. Daar 
moest ze voorzichtig mee zijn want ze waren heel breek-
baar. Behoedzaam pakte ze er een met de tang uit het doos-
je, doopte hem in de witte chocolade en legde hem op een 
met bakpapier bekleed bakblik. Hetzelfde deed ze met de 
rest van het doosje en ze herhaalde het hele proces toen de 
chocolade een beet je gestold was.
 Ze waren heerlijk! Ze zou er woensdag een paar van 
meenemen naar Laurie’s Tea Corner, waar ze na sluitings-
tijd bij elkaar zouden komen. De anderen zouden ze vast 
ook heel lekker vinden. Ze moest het ook nodig met haar 
vriendinnen over Valentijnsdag hebben, want het werd de 
hoogste tijd dat ze met de decoratie begonnen. Dat deden 
ze altijd op 1 februari.  Keira wierp een blik op de kalender 
en zag tot haar schrik dat het woensdag al 1 februari was.
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 ‘Jeet je, wat zijn we laat dit jaar,’ mompelde ze in zich-
zelf. Ze schraapte het restant chocolade uit de kom en stak 
de lepel in haar mond.
 ‘Wat doe je daar?’ hoorde ze ineens Jordans stem.
 Betrapt draaide ze zich om en ze zag hem in de deurope-
ning staan. Hij was op blote voeten en droeg alleen een 
pyjamabroek.
 ‘Vruchtenbonbons maken,’ zei ze kortaf. Ze was nog 
steeds boos vanwege de vorige avond. Ze had natuurlijk 
allang op haar telefoon gekeken en gezien dat ze geen ge-
miste oproep of berichtje van Jordan had.
 ‘Hoelang ben je al wakker?’
 Het was nog steeds donker buiten. ‘Een tijdje.’
 ‘Er zit iets op je mond,’ zei hij en hij wees er met zijn 
vinger naar.
 Shit! Ze veegde met de handdoek over haar gezicht en 
begon de schalen af te wassen.
 ‘Het spijt me van gisteravond,’ zei hij.
 ‘Het is al goed,’ zei ze.
 ‘Nee, serieus. Ik wist niet dat je ging koken. Ik had een 
hoop stress gisteren en wilde na het werk nog even trainen. 
In de sportschool kwam ik een paar oude vrienden tegen en 
we besloten spontaan om even samen een hapje te gaan eten.’
 ‘Ik had ook met  Susan uit eten kunnen gaan. Maar dat 
heb ik niet gedaan. En anders had ik het je in elk geval la-
ten weten.’ Ze hoorde zelf hoe verwijtend haar stem klonk.
 ‘Ik zei toch dat het me spijt.’
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 ‘En ik zei dat het oké is.’
 ‘Wat wil je nou van me,  Keira? Moet ik je soms op mijn 
knieën om vergeving smeken?’
 Ze haalde diep adem, draaide zich in zijn richting en 
zette haar natte handen in haar zij, waardoor haar schort, 
dat ze over haar joggingbroek droeg, nat werd. ‘Jordan…’
 ‘Wat?’ Hij staarde haar niet-begrijpend aan.
 ‘Niks.’ Ze draaide zich weer van hem af en controleerde 
of de chocola al hard was geworden. In de donkere ruit zag 
ze Jordans spiegelbeeld. Hij schudde zijn hoofd en liep 
weg. Even later hoorde ze de douche. Ze zette een kopje 
thee voor zichzelf, rustgevende thee die Laurie haar on-
langs had meegegeven, en ging aan de keukentafel zitten. 
Voor ze er erg in had, had ze nog een paar appelringen in 
haar mond gestopt.
 Stomme Jordan! Hij had gelijk! Ze snoepte echt te veel. 
Veel te veel. Daar moest ze eindelijk eens mee stoppen!
 Ze pakte de blocnote die ze gebruikte voor boodschap-
penlijstjes uit de lade en begon een lijstje te maken. Of be-
ter gezegd, een dieetplan.

Ontbijt: fruit (zonder chocoladelaagje)
Lunch: salade
Avondeten: salade

Dat zou Jordan vast goed vinden. Ze staarde naar het plan, 
scheurde het blaadje van het blok, maakte er een propje 
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van en mikte het in de afvalbak. Raak. Zo, Jordan kon niet 
meer zeggen dat ze niet sportief was.
 Ze pakte een dadel met witte chocolade en nam een hap. 
Daarna stond ze op en liep naar de badkamer, waar Jordan 
eindelijk uit was. Onderweg kwam ze langs de eettafel, die 
nog steeds gedekt was. De salade was helemaal verlept, de 
kaars was half opgebrand en op een van de kipfilets zat een 
vlieg. De dadel bleef in  Keira’s keel steken. Dit was toch 
geen leven! En het allerergste was nog wel dat ze geen 
woord geloofde van wat Jordan zei.
 Waar was hij in werkelijkheid geweest?
  Keira pakte de borden maar besloot ineens ze gewoon te 
laten staan en zette ze weer neer. Ze was benieuwd wie van 
hen tweeën de aanblik van het mislukte candlelightdiner 
met de half opgebrande kaars het langst kon verdragen.
 Ze ging onder de douche en toen ze uit de badkamer 
kwam, was Jordan al weg. De tafel stond er nog hetzelfde 
bij.
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4

Op woensdagavond stond  Keira met een doosje 
frambozenchocolaat jes voor de deur van Laurie’s 

Tea Corner. Ze zag drie van haar vier vriendinnen binnen 
aan een van de witte gietijzeren tafeltjes zitten.  Susan, Or-
chid en Ruby moesten ergens om lachen. Laurie kwam er 
ook bij met een kan en schonk thee in hun kopjes. Het 
beeld was zo idyllisch en straalde zo’n warmte uit – en niet 
alleen omdat het buiten zo vreselijk koud was – dat er een 
glimlach op  Keira’s gezicht verscheen.
 Ze deed de deur open en begroette haar vriendinnen.
 ‘Ah,  Keira, daar ben je. We vroegen ons al af waar je 
bleef,’ zei Laurie en ze gaf haar een vluchtige knuffel.
 ‘Hallo lieverds. Ik heb nog wat lekkers ingepakt,’ zei ze 
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verontschuldigend. Ze gaf het doosje aan Laurie. Ze zei 
maar niet dat ze ruim een kwartier voor zich uit had ge-
staard en zich aan Jordan had geërgerd.
 ‘O, wat is dit nu weer voor heerlijks?’
 ‘Frambozen in witte chocolade.’
 ‘Jammie!’ zei Orchid en ze keek verlangend naar het 
doosje. Ze had haar lange blonde haar in een strakke, hoge 
staart gebonden, wat er fantastisch uitzag. Bovendien had 
ze lichtrode lippenstift op, die haar mooie lippen nog vol-
ler deed lijken.  Keira moest met een aan Gwen Stefani den-
ken.
 ‘Ik hoop dat jullie ze lekker vinden.’
 ‘Vast en zeker. Geef maar, dan leg ik ze op een bordje.’ 
Laurie ging met het doosje naar achteren en  Keira trok 
haar jas uit en ging bij de anderen zitten.
 ‘Wat drinken jullie voor lekkers?’ Het rook heerlijk.
 ‘Lauries zelfgemaakte kruidenthee,’ zei  Susan.
  Keira keek of ze Terry zag. Meestal nam  Susan haar 
hond mee, maar vandaag lag hij niet in zijn favoriete hoek-
je. Ze had hem zeker thuisgelaten.
 ‘Wil je ook kruidenthee?’ vroeg Laurie, terwijl ze het 
bordje op de tafel zette. Gretig grepen meerdere handen 
naar de frambozen.
 ‘Graag.’
  Keira glimlachte naar Laurie, die de dampende, heerlijk 
naar kaneel en kruidnagel geurende thee voor haar in-
schonk.
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 ‘Er zit al suiker in,’ zei Laurie tegen haar.
 ‘Mmmmm!’ zei Ruby. ‘ Keira, die frambozen zijn onge-
lofelijk lekker.’
 Ruby was met haar vierentwintig jaar de jongste, hoe-
wel ze van hen allen waarschijnlijk het meeste had meege-
maakt in haar leven. Nadat tweeënhalf jaar geleden haar 
moeder plotseling was overleden, had ze haar studie in 
Londen afgebroken en was ze naar Oxford teruggekeerd 
om de antiekzaak voort te zetten en voor haar vader te 
zorgen, die, zacht uitgedrukt, een beet je in de war was. Ze 
woonden samen in één huis en Ruby was óf bij hem, óf in 
de winkel, óf op een vlooienmarkt. Ze leek geen  eigen le-
ven te hebben.  Keira had medelijden met haar. Het ergste 
vond ze nog dat Ruby al zo jong haar moeder was ver-
loren.  Keira kon zich Meryl nog goed herinneren. Ruby’s 
moeder was een van de hartelijkste mensen geweest die ze 
kende en toen ze was overleden, waren ze allemaal erg 
verdrietig geweest. Het was een groot verlies voor Vale rie 
Lane.
 ‘Neem er gerust nog een, Ruby.’ Ze schoof het bordje 
een stukje in haar richting.
 ‘Ze zijn extreem lekker!’ zei Orchid. Zij was degene die 
altijd open was en onomwonden zei wat ze dacht. Soms 
was ze misschien iets té open waardoor ze wel eens men-
sen kwetste, maar dat deed ze nooit expres. En door haar 
opgewekte en opgeruimde karakter kon je nooit echt boos 
op Orchid zijn. Soms had  Keira het gevoel dat Orchid zes-
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tien was in plaats van zesentwintig. Ze was altijd vrolijk, 
leek geen problemen te hebben en zich nergens zorgen om 
te maken, alsof ze nog niet echt in de volwassen wereld was 
aangekomen.
 ‘En wat is er allemaal voor nieuws?’ vroeg  Susan. Zoals 
altijd droeg ze een eenvoudige spijkerbroek en trui en was 
ze niet opgemaakt. Ze keek nieuwsgierig rond.
 Natuurlijk nam Orchid als eerste het woord: ‘Phoebe 
heeft voorweeën gehad. We dachten al dat het zover was. 
Lance heeft haar naar het ziekenhuis gebracht, maar het 
was vals alarm.’ Phoebe was Orchids twee jaar oudere zus 
en Lance was Phoebes fantastische man, een jonge Den-
zel Washington, althans in  Keira’s ogen. Ze waren afge-
lopen zomer getrouwd en hun vrienden en familie kon-
den niet wachten om het schattige kleine baby’tje op de 
wereld te verwelkomen.
 ‘Ze was laatst bij mij in de winkel om bonbons te kopen,’ 
vertelde  Keira. ‘Ze ziet eruit alsof ze bijna knapt. Weten 
jullie zeker dat het geen tweeling wordt? Of een drieling?’
 ‘Vrij zeker, ja.’
 ‘Terry heeft alweer een teefje zwanger gemaakt,’ vertel-
de  Susan, nu ze het toch over het onderwerp hadden.
 ‘Serieus?’ Ruby, die vandaag een ouderwets, donker-
groen broekpak droeg, zette grote ogen op. ‘Ik dacht dat je 
hem wilde laten castreren?’
 ‘Ik kon het gewoon niet over mijn hart verkrijgen. Maar 
zo gaat het ook niet langer.’
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 ‘Heb je hem daarom thuis gelaten?’ vroeg Laurie. ‘Voor 
straf?’
 ‘Zo zou je het kunnen noemen. Ik durf hem nauwelijks 
nog mee naar buiten te nemen.’
 ‘Als jij bij hem bent, kan er toch niets gebeuren, of wel 
soms?’
 ‘Ha! Dat denken jullie! Hij ruikt de loopse teefjes op elke 
hoek van de straat en als ik één minuut niet oplet, sluipt hij 
weg en begint hij met ze te flirten.’
 Orchid lachte. ‘Wat een ondeugende kleine rakker.’ Dit 
was typisch iets wat mevrouw Witherspoon gezegd zou 
hebben als ze vanavond hier was. Ze hoopten allemaal dat 
ze elk moment kwam binnenvallen, want met haar erbij 
was het gewoon altijd twee keer zo leuk.
 ‘Het is vandaag 1 februari,’ zei  Keira, om op een belang-
rijker onderwerp over te gaan.
 ‘Ja, en?’ Laurie keek haar vragend aan.
 ‘Nou, 1 februari! Over twee weken is het Valentijnsdag 
en we zijn dit jaar behoorlijk laat met versieren.’
 ‘O jee, daar heb ik helemaal niet aan gedacht,’ zei Laurie 
en ze keek om zich heen. In de Tea Corner was nog hele-
maal niets van Valentijnsdag te zien.
 ‘Nou, ik heb mijn winkel al versierd,’ zei Orchid. ‘Zijn 
de hartjes in de etalage jullie niet opgevallen?’
 ‘Daar hangen toch altijd hartjes,’ zei Laurie. ‘De helft 
van de spullen die je verkoopt heeft iets met hartjes te ma-
ken. Je hebt een cadeauwinkel.’
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 ‘Haha! Maar goed,  Keira heeft gelijk. We moeten snel 
iets bedenken voor Vale rie Lane. Hoe gaan we de straat dit 
keer versieren?’
 Vorig jaar hadden ze veel cupido’s en rode neprozen op-
gehangen, maar die waren nogal beschadigd geraakt door de 
regen. Na Valentijnsdag moest alles weggegooid worden.
 ‘Ik ben voor lichtjes,’ zei  Keira, die de versiering vorig 
jaar een beet je te kitscherig had gevonden. ‘Lichtkettingen 
met hartjes of zo. Het wordt nog steeds vrij vroeg donker, 
dus dan zijn de lichtjes goed te zien.’
 ‘Maar waar halen we die vandaan?’ vroeg  Susan.
 ‘Ik zou eens in de catalogi van mijn leveranciers kunnen 
kijken,’ bood Orchid aan.
 ‘We hebben ze snel nodig,’ herinnerde Laurie haar.
 Ruby haalde alleen haar schouders op. Ze zei niet zo 
veel. Ze was erg gereserveerd en vormde vaak net het rust-
punt dat ze nodig hadden.
 ‘Ik zag ze laatst bij Mitchell’s,’ zei  Keira, hoewel ze wist 
dat de anderen dit niet leuk zouden vinden.
 Orchid keek haar dan ook met een geschokt aan. ‘Bij 
Mitchell’s?’
 ‘Wat heb jij nou bij Mitchell’s te zoeken?’ vroeg Laurie 
net zo perplex.
 Mitchell’s was een van de grote warenhuizen in Corn-
market Street en een van hun grootste concurrenten.
 ‘Ik heb een cadeau voor mijn moeder gekocht,’ zei  Keira, 
waarmee ze het er niet beter op maakte.
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 ‘Een cadeau?’ vroeg Orchid verontwaardigd. ‘Bij Mit-
chell’s?’
 Ruby schudde haar hoofd vol onbegrip.
 ‘En je kon geen cadeau voor haar in Vale rie Lane ko-
pen?’ vroeg  Susan verwijtend. ‘Thee of een kaars of iets 
moois antieks? Of wol om te breien?’
 ‘Mijn moeder breit niet, sorry. En kijk me nou niet alle-
maal zo boos aan. Ze wilde graag een voetenbruisbad en 
voor zover ik weet verkoopt niemand van jullie zoiets.’
 ‘O. Nou ja, dan vergeven we het je.’  Susan keek haar aan 
alsof ze ternauwernood aan de doodstraf was ontkomen.
 Pff, daar was  Keira nog redelijk goed van afgekomen.
 ‘Goed,’ verkondigde ze. ‘Bij Mitchell’s hebben ze licht-
kettingen met hartjes. Ik weet alleen niet of ze geschikt zijn 
voor buiten.’
 ‘Ik ga er morgenochtend met een naartoe om dat na te 
gaan,’ deelde Orchid mee.
 ‘Perfect. Zijn jullie het allemaal eens met lichtkettin-
gen?’ vroeg Laurie.
 Ieder een knikte. Mooi, dan konden ze dit onderwerp 
voorlopig afvinken.  Keira had niet veel zin om nog langer 
over Valentijnsdag te praten, de dag van de o zo verliefde 
mensen.
 ‘Wat doen jullie op Valentijnsdag? Hebben jullie al 
plannen?’ vroeg  Susan echter. Ook al was ze zelf niet meer 
in mannen geïnteresseerd, ze was wel dol op liefdesverha-
len. Ze was gek op bruiloften, verlovingen, romantische 
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gebeurtenissen, liefdesromans en soapseries. Van bepaal-
de series had  Susan geen enkele aflevering gemist, ook al 
waren daar al een paar duizend afleveringen van uitgezon-
den.
 ‘Patrick trakteert me op een dinertje in dat chique nieu-
we restaurant in Londen. En daarna gaan we langs de 
Theems wandelen,’ vertelde Orchid.
 ‘Dat klinkt superromantisch,’ zwijmelde Laurie.
 ‘Ja,’ zei Ruby met een kleine zucht. Ze was zelf single. 
Natuurlijk. Hoe zou ze naast de zorg voor haar vader nog 
een ander mannelijk wezen haar volle aandacht kunnen 
schenken?
 ‘Ha,’ zei  Susan. ‘En jullie? Laurie?’
 ‘Ik weet het niet. Ik bedoel, ik weet bijna zeker dat Barry 
iets voor onze eerste Valentijnsdag samen heeft gepland, 
maar ik heb geen idee wat. Maar ik geloof dat  Keira meer 
weet.’
 ‘Ach, je hallucineert alweer. Ik weet helemaal niets.’
 ‘Jaja…’
 Nu moest  Keira grijnzen. Maar ze zou niets verraden, 
geen woord.
 ‘En hoe zit het bij jou?’ vroeg Orchid aan  Keira.
 Shit. Tja, hoe zat het bij haar? Wist ze dat zelf maar. Het 
enige wat ze wist was dat Jordan en zij sinds hun ruzie 
geen woord meer met elkaar hadden gesproken en dat die 
stomme salade vanochtend nog steeds op de eettafel in de 
woonkamer stond. Hij was inmiddels helemaal zompig 
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geworden. De kipfilets lagen ook nog steeds op de borden. 
Ze hadden een harde rand gekregen en begonnen te stin-
ken. En geen van hen wilde zich gewonnen geven en het 
eten eindelijk naar de keuken brengen en in de afvalbak 
kiepen.  Keira wist dat ze zich als een stelletje kleuters ge-
droegen, maar dat kon haar niet schelen. Voor één keer 
wilde ze Jordan laten zien dat ze sterk kon zijn. Dat hij 
geen gelijk had en dat ze zijn gedrag niet langer tolereerde.
 ‘Ik denk dat we niets bijzonders gaan doen. Misschien 
naar de bioscoop of zo.’
 ‘Jullie zijn ook al zo lang samen. Dan is Valentijnsdag 
denk ik niet meer zo bijzonder, of wel?’
 ‘Nee, niet echt.’ Het zou bijzonder zijn geweest als hij 
haar eindelijk eens een bos bloemen had gegeven. Maar 
daar zou ze waarschijnlijk eeuwig op moeten wachten.
 ‘Ik weet wie iets heel bijzonders van plan is op Valen-
tijnsdag,’ zei Laurie, en  Keira was haar erg dankbaar.
 ‘O ja? Wie dan?’ vroeg  Susan nieuwsgierig terwijl ze een 
pluk van haar zwarte haar om haar vinger wikkelde.
 ‘Nou, dat zal jullie verbazen! Mevrouw Witherspoon! 
Ze heeft  iemand leren kennen!’
 ‘Wat? Mevrouw Witherspoon?’ Ieder een keek verbaasd.
 ‘Inderdaad. Dat vertelde ze  Keira en mij laatst. Hij heet 
Humphrey en is een jonge knul, om mevrouw Wither-
spoons woorden te citeren.’
 ‘Een jonge knul?’ Orchid begon hard te lachen. ‘Wat be-
tekent dat precies? Is hij eenentwintig of zo?’
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 ‘Negenenzeventig en gepensioneerd piloot.’
 ‘Ha! Die mevrouw Witherspoon, dat doet ze goed!’ riep 
Orchid en ze klapte in haar handen.
 ‘Ik ben blij voor haar.’ Ruby’s hele gezicht straalde.
 ‘Dat zijn we allemaal. Ze wil hem misschien een keer 
mee hiernaartoe nemen,’ vertelde  Keira. ‘Dat zou leuk zijn, 
toch? Dan kunnen we hem allemaal leren kennen.’
 Op dat moment rinkelde de deurbel en twee oudere he-
ren kwamen binnen. De vrouwen staken allemaal hun 
hand op om hen te begroeten en Laurie stond met een op 
om twee bekers warme thee voor hen in te schenken. Ze 
nodigde hen uit om erbij te komen zitten, maar dat sloe-
gen ze af.
 ‘We hebben nog een heleboel plannen voor vanavond. 
Ik heb mijn vriend hier beloofd om een vrouw voor hem te 
vinden,’ zei Herman, die ze allemaal vaag kenden.
 ‘O. Nou, dan… wens ik jullie veel succes bij de zoek-
tocht,’ antwoordde Laurie grijnzend.
  Keira zag dat de vriend van Herman naar hen keek.
 ‘Wij zijn helaas allemaal al vergeven,’ riep Orchid la-
chend naar de mannen.
 Laurie schudde grinnikend haar hoofd. ‘Hoe gaat het 
met Julie?’ vroeg ze aan Herman. Julie was zijn vrouw.
 ‘Ze heeft het haken ontdekt. Ze haakt aan één stuk door. 
Zo veel mutsen kan ik in mijn hele leven niet dragen.’
 Zijn vriend stootte hem aan, blijkbaar had hij haast om 
gekoppeld te worden.
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 ‘Nou, bedankt voor de thee,’ zei Herman en hij hield de 
beker op. Laurie deed nog de hartelijke groeten aan Julie. 
Toen ze weg waren, ging Laurie weer bij haar vriendinnen 
zitten.
 ‘Haha, Julie haakt aan één stuk door mutsen,’ zei ze.
 ‘Ik weet het. Ze komt minstens drie keer per week bij 
mij in de winkel om nieuwe wol te kopen,’ vertelde  Susan.
 ‘Goed, maar nu even terug naar mevrouw Wither-
spoon…’ zei Orchid.
 ‘Ze was laatst bij mij in de winkel,’ zei Ruby bezorgd te-
gen de anderen. ‘Ze wil haar lepels verkopen.’
 Laurie knikte. ‘Dat heeft ze ons ook verteld. Ze heeft een 
nieuwe koelkast nodig. Die van haar is stukgegaan.’
 ‘Ja. Zo sneu. Kennen wij niet  iemand die een oude koel-
kast overheeft?’ vroeg  Susan zich af.
 ‘Ik heb al her en der geïnformeerd. Helaas zonder resul-
taat. Maar misschien kunnen wij haar helpen?’
 ‘Wat voor een koelkast heeft ze nodig? Hoe duur zou 
zoiets zijn?’
 ‘Ik denk dat een eenvoudige goed genoeg is. Met een 
klein vriesvak. Die kost misschien zo’n tweehonderdvijftig 
pond. Als  ieder van ons vijftig pond geeft…’
 ‘Sorry, mensen,’ zei Orchid. ‘Ik heb momenteel niet zo 
veel geld. Ik organiseer Phoebes babyshower al. En we wil-
len ook nog de valentijnsversieringen kopen…’
 ‘Ik moet toegeven dat ik nu ook niet veel kan missen,’ 
zei Ruby spijtig.
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 ‘Hm, dat begrijp ik natuurlijk. Dan moeten we gewoon 
iets anders bedenken.’
 Ze dachten diep na. Toen kwam Ruby met een goed 
idee. ‘Vale rie zat ook een keer in zo’n lastige situatie. Ze 
wilde die lieve meneer Olsen aan een nieuwe beenprothese 
helpen en zette een collectedoos in haar  eigen winkel en in 
elke winkel in de omgeving.’
 Laurie vond het een goed idee. ‘Dat zouden wij ook 
kunnen doen. Als het goed is, krijgen we de komende twee 
weken veel klanten. We zetten  ieder een collectedoos naast 
onze kassa. Met een bordje erbij: “Een nieuwe koelkast 
voor mevrouw Witherspoon”.’
 ‘De mensen zullen vast gul zijn,’ vermoedde  Keira. ‘Ten 
eerste is het bijna Valentijnsdag en ten tweede kent ieder-
een in de stad mevrouw Witherspoon. Ze is haast net zo 
geliefd als mevrouw Vale rie.’
 Orchid was blij. ‘Jee! We hebben een nieuwe missie! Een 
koelkast voor mevrouw Witherspoon!’
 ‘Een koelkast voor mevrouw Witherspoon!’ riepen ze 
allemaal.
 En toen ze een uur later naar huis gingen, waren ze nog 
helemaal euforisch.
 Op de hoek zat Gary.  Keira gaf hem een doosje sinaas-
appelkoekjes waarvan de houdbaarheidsdatum bijna ver-
lopen was. Toen ze thuiskwam was wonder boven wonder 
de tafel afgeruimd en min of meer opnieuw gedekt. Jordan 
zat eraan en wachtte op haar, met een fles witte wijn en 
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Chinees eten. Ze kon wel huilen van blijdschap, want dit 
kleine gebaar zei meer dan duizend woorden.
 Misschien was toch nog niet alle hoop verloren. Mis-
schien hield Jordan meer van haar dan ze had gedacht. 
Misschien konden ze nog een keer opnieuw beginnen en 
zou alles gaan zoals ze altijd had gedroomd. Chinees eten 
was in elk geval al een goed begin.
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5

‘Iets verder naar links!’ riep Laurie naar Orchid, die bo-
ven aan de ladder stond en de lichtkettingen aan de 

gevel hing. Ze had er ’s ochtends een heleboel bij Mitchell’s 
gekocht. Honderden rode plastic hartjes ongeveer zo groot 
als een handpalm, maar ze zagen er absoluut niet goed-
koop uit. Integendeel. De vijf vriendinnen waren het met 
elkaar eens dat de decoratie dit jaar alle vorige versieringen 
zou overtreffen.
 Aan de gevels van de andere winkels hingen al lichtket-
tingen, die Vale rie Lane in een aangenaam, warm, rood 
licht hulden. Als ze klaar waren met Orchids winkel, hoef-
den ze alleen nog de oude straatlantaarns te versieren.
 Ook  Keira vond de decoratie dit jaar erg smaakvol en 
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vooral ontzettend romantisch. En sinds gisteravond was ze 
zelf ook weer iets romantischer gestemd. Jordan had niet 
alleen haar lievelingsgerechten van de Chinees gehaald, hij 
had tijdens het eten ook geen stomme opmerkingen ge-
maakt maar haar gewoon laten genieten. De wijn had de 
rest gedaan en ten slotte waren ze in de slaapkamer beland, 
waar Jordan zich nog een keer uitgebreid voor zijn stom-
me gedrag had verontschuldigd.
  Keira was er nog steeds niet voor honderd procent van 
overtuigd dat het waar was dat hij maandagavond met een 
paar sportvrienden uit eten was gegaan. Telkens weer kreeg 
ze er een raar gevoel bij, maar ze deed het af als de bittere 
nasmaak van de ruzie. Ze wilde positief denken en in een 
gezamenlijke toekomst geloven. Ze hield van Jordan en hij 
deed echt zijn best. Ze wist dat hij haar nooit verdriet zou 
doen, niet op die manier. Hij had al vaker gezegd dat hij 
mensen die hun partner op seksueel gebied bedrogen zwaar 
veroordeelde. Dat zou hij nooit doen. Absoluut niet.
 ‘Nu is het bij jullie allebei scheef,’ riep  Keira. Ze bekeek 
het gebeuren vanaf een afstandje en gaf aanwijzingen.
  Susan hield ondertussen de ladder vast en Ruby haalde 
de volgende lichtketting uit de verpakking.
 ‘Wat bedoel je precies? Wat is scheef?’ vroeg Laurie, die 
onder aan de ladder stond en het uiteinde van het snoer 
vasthield dat Orchid probeerde op te hangen.
 ‘Jullie moeten hem rechts iets hoger hangen. Daar bo-
ven Orchids winkelbord. Zien jullie dat niet?’
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 ‘Ik kan die ketting bijna niet meer omhooghouden,’ 
klaagde Orchid en ze rekte zich uit. ‘Ik heb geen gevoel 
meer in mijn armen.’
 ‘Zo is het goed. Spijker hem vast!’
 Orchid deed het en schudde daarna haar armen uit, 
waardoor de hele ladder begon te wiebelen.
 ‘Hé! Kijk uit!’ riep  Susan.
  Keira’s blik viel op Ruby. Ze droeg een grijze muts over 
haar korte bruine haar en keek naar Gary, die pal voor 
 Susans winkel op zijn straathoek zat, gehuld in een warme 
deken.  Keira wist dat zowel  Susan als Laurie hem al diverse 
keren hulp had aangeboden, maar hij wilde noch het adres 
van de daklozenopvang noch aalmoezen hebben. Hij nam 
hooguit een keer een beker thee van Laurie aan of een 
‘mislukte’ zelfgebreide muts van  Susan. Of zoetigheden uit 
 Keira’s winkel die over de datum waren. Af en toe bracht 
 Keira hem ook gebroken koekjes. Soms verkruimelde ze 
de koekjes zelf om ze aan hem te kunnen geven.
  Keira was allang van mening dat Ruby en Gary een ge-
weldig stel zouden zijn. Alleen hadden ze allebei zo veel 
aan hun hoofd dat dat waarschijnlijk niet zou gebeuren. 
Erg jammer, vond  Keira.
 ‘Hé! Wie is dat?’ hoorde ze  Susan plotseling roepen ter-
wijl Ruby Orchid nog een lichtketting aangaf.
 Ze draaiden zich allemaal om. Er liep een man door 
Vale rie Lane, samen met meneer Spacey, die naar de leeg-
staande winkel wees. Wat had dat te betekenen? Was die 
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man een gegadigde en wilde hij de ruimte bezichtigen? 
Maar waarom zou hij dat doen nu de winkels gesloten wa-
ren, in het donker? Zou het niet logischer zijn om dat bij 
daglicht te doen?
 ‘Goedenavond, meneer Spacey,’ riep Orchid vanuit haar 
uitkijkplek naar de beheerder.
 Meneer Spacey keek naar Orchid op en antwoordde: 
‘Goedenavond, mevrouw Hurley! Ik zie dat u Vale rie Lane 
weer laat stralen. Erg mooi.’ Hij was rond de zestig en 
droeg altijd een hoed. Hij was duidelijk enthousiast over 
de versieringen. ‘Vindt u ook niet, meneer Marks?’
 ‘Heel leuk, die hartjes,’ antwoordde de andere man. Hij 
was een lust voor het oog. Hij was van gemiddelde lengte, 
had donkerblond haar en droeg een dikke, gewatteerde jas, 
waardoor je niet al te veel van hem kon zien. Maar zijn 
glimlach… Wauw! Die glimlach kon vast en zeker ijsber-
gen doen smelten. Of bonbons, dacht  Keira. Ze vroeg zich 
af wie hij was en wat hij hier wilde.
 ‘Komt u maar, meneer Marks, dan laat ik u de winkel 
zien.’
 Meneer Spacey opende de winkel en liet de man binnen. 
De vijf vrouwen keken gespannen toe wat er ging gebeu-
ren. De mannen deden het licht aan, bekeken de winkel-
vertrekken en kwamen na een kwartiertje opgewekt weer 
naar buiten.
 ‘Wanneer zou de ruimte beschikbaar zijn?’ vroeg me-
neer Marks.
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 ‘Per direct. Hij staat al een poosje leeg.’
 ‘Mag ik vragen waarom?’ Hij keek om zich heen. ‘Er ko-
men hier zeker niet al te veel klanten, of wel?’
 ‘Nou, dat valt wel mee,’ weersprak meneer Spacey hem 
met een.
 ‘Er komen juist veel mensen naar onze straat,’ zei Or-
chid van bovenaf tegen de man. Ze hing net een lichtket-
ting om de straatlantaarn die tussen haar cadeauwinkel en 
de lege winkel in stond. Zo konden ze doorgaan met de 
klus en tegelijkertijd alles in de gaten houden. ‘Misschien 
niet zo veel als in Cornmarket Street, maar wij hebben 
onze vaste klanten. En daar hebben we er zelfs vrij veel 
van.’
 De man keek omhoog naar Orchid. ‘O ja?’
 ‘Ja, dat kun je rustig van me aannemen.’ Het viel  Keira 
op dat Orchid zich ineens raar gedroeg. Het was net alsof 
ze de man aantrekkelijker vond dan zou moeten en hem 
daarom probeerde af te weren. ‘Maar het zou kunnen dat 
het je niet zal bevallen in Vale rie Lane. Er zijn hier name-
lijk alleen vrouwelijke winkeleigenaren.’
 ‘O. Dat zou me het minst storen.’
 ‘Wat voor winkel zou je willen openen?’ bemoeide 
 Susan zich er nu mee.
 ‘Een bloemenwinkel.’
 ‘Ooooo, wat geweldig,’ zei Laurie blij. ‘Ik vind al heel 
lang dat dat nou net is wat er nog ontbreekt in Vale rie 
Lane.’
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 ‘Ach, bloemen zijn in elke supermarkt verkrijgbaar,’ zei 
Orchid zichtbaar geïrriteerd.
 De man grijnsde.  Keira schatte hem begin dertig, mis-
schien ook pas eind twintig, en ze was er voor negentig 
procent van overtuigd dat hij op mannen viel, ook al dacht 
Orchid daar waarschijnlijk anders over. Welke heterosek-
suele man opende er nou een bloemenwinkel? Bovendien 
was hij veel te knap. Er moest een addertje onder het gras 
schuilen.
 ‘Zullen we nog een kopje koffie drinken en een paar de-
tails bespreken?’ vroeg meneer Spacey aan de man.
 ‘Natuurlijk. Tot ziens, dames. Misschien al tot gauw.’ 
Hij zwaaide naar hen en liep daarna met ferme pas met 
meneer Spacey de straat uit en Cornmarket Street in.
 Orchid kwam weer van de ladder af. ‘Wat een opschep-
per,’ zei ze denigrerend.
 ‘Ik vond hem heel aardig,’ zei  Susan.
 ‘Ik snap ook niet wat jij ineens hebt,’ zei Laurie. ‘Een 
bloemenwinkel zou toch perfect zijn? Een echte verrijking 
voor Vale rie Lane. Daar zouden we allemaal alleen maar 
van profiteren.’
 ‘Maar ik wil hier geen man in ons midden,’ zei Orchid. 
Ze sloeg haar armen over elkaar, waardoor ze  Keira aan 
een klein meisje deed denken dat voor het slapengaan haar 
tanden niet wilde poetsen.
 ‘Ik had ook liever een vrouw gehad, maar deze man lijkt 
erg aardig en zou hier goed kunnen passen.’

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   65 28-01-2022   12:47



66

 ‘Daar denk ik anders over.’
 ‘Nou ja, laten we eerst maar eens afwachten. Het staat 
immers nog helemaal niet vast dat hij de winkel echt gaat 
huren,’ zei  Keira in een poging de gemoederen te bedaren.
 ‘Ik hoop dat hij verdwijnt naar waar hij vandaan is ge-
komen.’ Het was wel duidelijk van wie dit commentaar 
kwam.
 De enige die zich niet druk maakte, was Ruby. Ze keek 
nog steeds naar Gary, alsof ze helemaal niet had meegekre-
gen wat hier zojuist was gebeurd.
 ‘Zijn we klaar?’ vroeg  Keira. Het was al ruim over zeve-
nen en op donderdag ging ze altijd bij haar moeder langs.
 ‘Ik denk het wel. Wat vinden jullie ervan?’ vroeg Or-
chid.
 Ze deden allemaal een stap naar achteren.
 ‘Het is prachtig,’ zei Ruby.
 ‘Dat vind ik ook,’ stemde Laurie in. ‘Het kan haast niet 
mooier.’
 ‘Dat hebben we echt goed gedaan. Als we de mensen zo 
niet in een romantische stemming brengen, weet ik het 
ook niet meer,’ zei  Susan.
  Keira moest hun gelijk geven. Ze hadden geweldig werk 
geleverd. Vale rie Lane werd door honderden rode harten 
verlicht. Valentijnsdag kon komen.
 Opgetogen gaven ze elkaar een knuffel en daarna gingen 
ze op weg – naar huis, naar moeder, naar vader, naar de 
partner of naar de hond. Toen  Keira nog één keer naar 
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Gary keek, zag ze dat hij naar de lichtjes staarde. Hij zag er 
ontzettend verdrietig uit.

‘Hoi mam!’ riep  Keira in de intercom en even later hoorde 
ze de zoemer. Ze duwde de zware deur open en liep de 
trappen naar de tweede verdieping op. Haar moeder, een 
mollige vrouw met een grijs knotje, stond in de deurope-
ning en begroette haar vrolijk.
 ‘Ah, daar ben je. Hoe gaat het?’
 ‘Heel goed, dank je. Sorry dat het zo laat is geworden. 
Het kostte iets meer tijd om de lichtjes op te hangen dan ik 
had gedacht en er kwam ook nog ene meneer Marks langs 
in Vale rie Lane. Maar dat vertel ik je straks uitgebreid. 
Laat me eerst maar eens binnen.’
 ‘Ja, natuurlijk. Kom binnen en warm je op. Het is zo 
koud buiten.’
 ‘Nou, inderdaad.’  Keira gaf haar jas aan haar moeder. Ze 
deed haar sjaal en muts af en trok haar wanten uit, alle-
maal kerstcadeaus van  Susan. Ze legde ze op de ladekast in 
de gang, die daar al sinds haar kindertijd stond, en blies in 
haar handen. Ondanks de wanten waren ze ijskoud. ‘En 
hoe gaat het met jou, mam?’
 ‘Met mij gaat het altijd goed en als jij er bent met een nog 
beter. Heb je honger?’
 ‘Ik probeer wat minder te eten. Heb je soms met het 
eten op mij gewacht?’ Ze keek op de klok. Het was al acht 
uur geweest.
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 ‘Ik heb een ovenschotel gemaakt die ik in de oven warm-
houd.’
 ‘Een ovenschotel?’ Ze moest toegeven dat ze behoorlijk 
trek had. Als lunch had ze alleen een volkoren bagel met 
magere kalkoenfilet en een paar schijfjes komkommer ge-
geten. Ze had besloten om toch een paar kilo af te vallen. 
Voor Jordan. Misschien vond hij haar dan weer aantrek-
kelijker. En het was voor haarzelf ook goed.
 ‘Met aardappels en bloemkool. En veel kaas erover,’ 
maakte haar moeder het extra aanlokkelijk.
 ‘O, mam. Dat is zo gemeen. Nou goed dan. Maar een 
kleine portie.’
 ‘Wat je wilt.’
 Ze keek toe terwijl haar moeder naar de oven liep en de 
immense ovenschotel eruit haalde. Ze moest grinniken. 
Mary Jane Buckley kookte altijd voor een heel weeshuis. 
 Keira kreeg een warm gevoel vanbinnen. Ze had altijd al 
een bijzondere band met haar moeder gehad. Haar moe-
der was haar vertrouweling, haar vriendin, haar rots in de 
branding. Ze ging naar haar toe als ze weer eens proble-
men met Jordan had, kon haar hart bij haar uitstorten en 
helemaal zichzelf zijn. Ze werd niet veroordeeld, niet ge-
corrigeerd en niet betutteld. Ze hield ontzettend veel van 
haar moeder.
 Waarschijnlijk hadden ze zo’n hechte band omdat Mary 
 Keira alleen had opgevoed nadat  Keira’s vader ervandoor 
was gegaan.  Keira was toen drie en het was het clichéver-
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haal van ‘hij ging sigaretten halen en kwam niet meer te-
rug’. Alleen had haar vader een zakenreis naar Birming-
ham gemaakt en was niet meer teruggekomen. Want hij 
was daar verliefd geworden. En hij vond een vrouw die hij 
nog geen achtenveertig uur kende belangrijker dan zijn 
vrouw en dochtertje.
 In de daaropvolgende jaren had hij slechts af en toe 
iets van zich laten horen. Hij had een paar keer op  Keira’s 
verjaardag gebeld om haar te feliciteren, maar hij had 
nooit zijn excuses aangeboden. Het had maar liefst 
twaalf jaar geduurd totdat  Keira hem weer zag. Ze was 
toen vijftien en in een moeilijke puberfase, waarin ze 
toch nergens om gaf. Als hij op dat moment duizend 
keer sorry had gezegd, zou het waarschijnlijk nog niet 
genoeg zijn geweest. En doordat hij nog steeds erg on-
verschillig leek, zaten ze alleen maar zwijgend bij elkaar, 
waarna ze besloten dat het geen zin had om elkaar vaker 
te zien.
 Sindsdien had ze hem nog maar twee keer gezien. Eén 
keer op de begrafenis van zijn moeder, haar oma Elly, toen 
ze eenentwintig was, en één keer toevallig op het station. 
Hij zag haar, zwaaide vanuit de verte, en dat was het. Hij 
kwam niet eens naar haar toe en zij ging ook niet naar hem 
toe.
 Meer viel er over Vince Buckley, haar vader, niet te ver-
tellen. Pas toen  Keira allang volwassen was, had haar moe-
der haar verteld dat hij meer dan tien jaar geleden de 
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scheiding had aangevraagd en hertrouwd was. Ze had haar 
stiefmoeder nooit leren kennen en wist niet of ze half-
broertjes of -zusjes had.
  Keira staarde naar het grote bord voor haar neus waar 
een enorme portie van de aardappel-bloemkoolschotel op 
lag en moest lachen.
 ‘Mam, dat is géén kleine portie.’
 ‘Eet maar wat je op kunt en laat de rest staan,’ antwoord-
de haar moeder, hoewel ze wist dat  Keira dat niet zou 
doen. Ze at altijd haar bord leeg, alleen al uit schuldgevoel 
tegenover de vele kinderen in Afrika die niets te eten had-
den en vast blij zouden zijn geweest met een beet je bloem-
kool. Eten weggooien was voor haar geen optie.
 Ineens schoot  Keira te binnen dat ze met Valentijnsdag 
altijd geld inzamelde voor de kinderen in Afrika. O jee, 
nog een inzamelingsactie. Ze hoopte maar dat de mensen 
dit jaar heel gul waren.
 ‘Het ziet er lekker uit, mam,’ zei ze en ze nam een grote 
hap. Het smaakte net zo goed als het eruitzag en ze pro-
beerde niet aan de vele calorieën te denken.
 ‘Hoe gaat het met Jordan?’ vroeg Mary, alsof ze  Keira’s 
gedachten had gelezen.
 ‘Goed. Ik moet je de groeten van hem doen.’
 ‘Aha. Groeten terug.’ Haar moeder was niet gek. Ze wist 
heel goed dat Jordan haar niet echt de groeten deed. ‘Je 
mag hem wel weer eens meenemen. Ik heb hem al heel 
lang niet meer gezien.’
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 ‘Ik weet het. Ik zal vragen of hij binnenkort een keertje 
mee wil.’
 Maar ze hoefde het hem niet te vragen want ze wist zijn 
antwoord al. Net zomin als hij een avond in Laurie’s Tea 
Corner zou doorbrengen, zou hij met haar meegaan naar 
haar moeder.
 ‘Doe dat.’
 ‘Hij heeft het erg druk, snap je?’
 ‘O.  Keira, het is echt lang geleden. Hij kan inmiddels wel 
honderdvijftig kilo wegen of een volle baard hebben en ik 
zou het niet eens weten.’
 ‘Hij is niet aangekomen en heeft ook geen baard, mam. 
Hij is alleen… druk.’
 ‘Want tandartsen werken tot diep in de nacht.’
 Ze zuchtte. ‘Probeer je me iets duidelijk te maken, 
mam?’
 ‘Ik vraag me alleen af of hij jou, mijn enige dochter, 
goed behandelt. Ik maak me zorgen.’
 ‘Dat hoeft niet.’
 ‘Je hebt vaak genoeg over hem geklaagd.’
 ‘Maar op dit moment gaat het goed. Echt.’
 ‘Echt?’
  Keira knikte.
 ‘Nou, dan zal ik het maar van je aannemen.’ Haar moe-
der stopte een paar aardappelschijfjes in haar mond, kauw-
de, en vroeg toen: ‘Waarom ben jij ineens op dieet?’
 ‘Omdat ik te dik ben geworden.’
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 ‘Wie zegt dat?’
 Ze kreeg de woorden niet over haar lippen. Noch de 
waarheid, noch een leugentje om bestwil. Daarom zei ze 
maar niets en at verder.
 ‘Ik wist het wel. Het is helemaal niet in orde, hè?’
 ‘We hebben ruzie gehad, maar we hebben het allang 
weer goedgemaakt.’
 ‘Ja?’
 ‘Ja.’ Ze wilde niet meer over Jordan praten. ‘Heb je toe-
vallig iets wat ik kan gebruiken om geld in te zamelen?’ 
vroeg ze, want ineens dacht ze er weer aan dat er mensen 
waren die het veel slechter hadden getroffen dan zij.
 ‘Iets om geld in te zamelen? Je mag straks rustig even in 
mijn rommelkamer kijken.’
 Zo noemde ze de kamer die ooit van  Keira was geweest. 
Daar bewaarde Mary alles wat ze niet weg wilde gooien, en 
dat was een heleboel.
  Keira’s moeder was pianolerares en haar werk gaf haar 
veel voldoening. Als  Keira haar hals een beet je rekte, kon 
ze vanuit de keuken de piano in de woonkamer zien staan. 
Er kwamen vaak leerlingen, dat was altijd al zo geweest. Of 
Mary gaf leerlingen bij hen thuis les. Ook  Keira was al 
vroeg met pianospelen begonnen. Het zou een belediging 
zijn geweest als ze het niet had willen leren. Alleen was ze 
er nooit zo enthousiast over geweest als haar moeder en in 
haar flat had ze geen instrument staan. Ze had al jaren niet 
meer gespeeld.
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 ‘Dank je. Ik heb er namelijk met een twee nodig. Voor 
mijn jaarlijkse inzameling voor Afrika die ik altijd met Va-
lentijnsdag organiseer en voor een nieuwe koelkast.’
 ‘Een nieuwe koelkast? Is de jouwe kapot?’
 ‘Niet voor mij. Voor mevrouw Witherspoon. Je kent 
haar wel, toch?’
 ‘Ja, natuurlijk. Zo’n aardige oude dame.’
 ‘Ja, dat vinden wij ook. En daarom willen we haar helpen.’
 ‘Ze mag zich gelukkig prijzen. Wat jullie niet allemaal al 
voor haar hebben gedaan…’
 Mary doelde waarschijnlijk op mevrouw Witherspoons 
afgelopen verjaardag. De vijf vriendinnen waren met haar 
naar een restaurant net buiten de stad gegaan om haar lie-
velingsgerecht te eten: stargazy pie, een pastei waar vissen-
koppen uitstaken. Ja, dat hadden ze zichzelf aangedaan 
voor mevrouw Witherspoon.  Keira kon sindsdien geen vis 
meer eten waar de kop nog aan zat.
 ‘Ze doet ook veel voor ons. Ze vertelt de beste verhalen 
over mevrouw Vale rie.’
 ‘Misschien moet ik ook maar weer eens naar een van 
jullie woensdagavonden komen.’ De laatste keer was heel 
lang geleden.
 ‘Je bent van harte uitgenodigd. Je bent altijd welkom.’
 ‘Wil je nog een toetje?’
  Keira hield haar buik vast. Ze plofte bijna uit elkaar. ‘O 
god, wil je me vetmesten zodat ik niet meer kan bewegen 
en vannacht hier moet slapen?’

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   73 28-01-2022   12:47



74

 ‘Ik zou blij zijn met een beet je gezelschap.’ Opeens klonk 
haar moeder nogal verdrietig.
 ‘Ben je eenzaam, mam?’
 ‘Nou ja. Soms wel. Een beet je.’
 ‘Ik vind het prima om hier te slapen, als je wilt.’
 ‘Ach, nee joh. Ik ben het gewend om alleen te zijn. Kom 
gewoon op bezoek als ik jarig ben, dan ben ik al helemaal 
blij.’
 ‘Nou, reken daar maar op. Ik heb al tegen Kimberly ge-
zegd dat ze zondag de winkel alleen moet runnen. Die dag 
is helemaal van jou.’ Kimberly was  Keira’s weekendhulp, 
een scholiere van zeventien die blij was als ze een zakcent-
je kon bijverdienen.
 ‘Eerlijk? Dat had je niet hoeven doen.’
 ‘Natuurlijk wel. Dat heb je verdiend, en nog veel meer.’ 
Ze reikte over de tafel en nam haar moeders hand in de 
hare. ‘Je wordt tenslotte maar één keer zestig.’
 ‘Zeg dat nou niet! Ik ben geen jaar  ouder dan twintig.’
  Keira lachte. ‘En je ziet er nog altijd net zo mooi uit. 
Weet je dat eigenlijk wel? Misschien geef ik je dit jaar een 
man voor je verjaardag.’ Ze moest aan de ‘jonge knul’ van 
mevrouw Witherspoon denken.
 ‘Maar dan alsjeblieft wel een die me laat eten wat ik wil 
en hoeveel ik wil.’ Mary beet op haar tong. ‘Sorry.’
 ‘Geeft niet.’  Keira maakte een afwimpelend gebaar. 
Haar moeder had gelijk. Heel erg gelijk zelfs.
 ‘Kom, laten we even kijken of we geschikte dozen voor 
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je hebben. Aan een koelkast kan ik je helaas niet helpen, 
maar ik heb vast nog wel wat kleingeld in mijn portemon-
nee.’
 Ze lieten de borden staan en liepen naar de rommel-
kamer, waar  Keira met een iets vond. Mary bewaarde er 
tientallen oude jampotten.
 ‘O kijk, mam, dit heb ik een keer voor Valentijnsdag 
voor jou geknutseld,’ riep  Keira verrast uit toen ze een 
schilderijtje van geverfde en opgeplakte macaroni ontdek-
te. Dat had ze in de derde klas gemaakt, als ze het zich goed 
herinnerde.
 ‘Ik weet het. Ik bekijk die oude spullen vaak.’ Mary 
glimlachte liefdevol.
 ‘Heb je dat allemaal bewaard?’ Ze keek in een kist waar-
in allerlei knutselwerkjes zaten.
 ‘Natuurlijk, wat denk jij dan? Dat doe je als moeder. Als 
jij ooit kinderen hebt, zul je dat begrijpen.’
 Ja, als…
 Mary merkte waarschijnlijk hoe somber  Keira ineens 
werd en liep naar de gang om haar portemonnee te pak-
ken. Ze schudde de inhoud op de tafel uit. ‘Hier, dit mag je 
allemaal hebben, voor je inzamelingsacties. Ik hoop dat ik 
je hiermee een beet je kan helpen.’
 ‘Dank je wel, mam. Je bent geweldig,’ zei  Keira en ze gaf 
haar moeder een kus op de wang.
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6

 Keira belde bij  Susan aan en wachtte terwijl ze de frisse 
ochtendlucht inademde. Het was iets voor half negen 

op vrijdagochtend en nog heel stil in Vale rie Lane. Maar 
ondanks de kou kwam het zonnetje door en het beloofde 
een heerlijke dag te worden.
  Susan deed boven het raam open. ‘Goedemorgen, 
 Keira!’ riep ze naar beneden.
 ‘Goedemorgen! Wat een heerlijke dag, hè?’
 ‘Ja. Eindelijk schijnt de zon weer eens. Wacht, we ko-
men naar beneden.’
 Het raam ging dicht en even later hoorde  Keira Terry de 
trap af rennen en vanbinnen aan de deur krabben.
 ‘Het is al goed, kleintje. Niet zo ongeduldig.’  Susan liet 

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   76 28-01-2022   12:47



77

Terry naar buiten en hij liep met een naar een straatlan-
taarn. ‘Nee, Terry, nee! Dan wordt meneer Spacey boos,’ 
mopperde ze en ze weerhield hem ervan zijn territorium af 
te bakenen. ‘Ga je even met ons mee wandelen? Je bent 
vroeg,’ zei ze tegen  Keira.
 ‘Graag. Ja, ik ben vroeg omdat ik een heleboel wil doen 
vandaag, en ik wilde de ingrediënten halen voordat ik de 
winkel open.’ Ze hield twee tassen omhoog, waarin onder 
andere bloem, eieren, suiker, boter, bakpoeder, chocolate 
chips, vanillestokjes en geraspte sinaasappel- en citroen-
schil zaten.
 ‘O? Wat ben je van plan?’
 ‘Ik wil koekjes bakken.’
 ‘O, wat leuk. Dat hebben we al heel lang niet meer sa-
men gedaan.’
 ‘Daarom belde ik ook bij je aan. Om te vragen of je mee 
wilt doen.’
  Susan en zij hadden al een paar keer samen in  Keira’s 
winkel koekjes gebakken. Ze hadden elke keer een hoop lol 
gehad en  Susan was er goed in. Bovendien had  Keira een 
paar keer met Laurie bonbons gemaakt. Dat zouden we 
ook weer eens kunnen doen, dacht ze. De klanten waren 
enorm enthousiast geweest over de matchabonbons die ze 
vorig jaar zelf hadden gemaakt.  Keira had ze in haar cho-
colaterie verkocht en Laurie had ze in de Tea Corner aan-
geboden. Bonbons van witte chocolade met een aroma van 
groene thee, en het beste was nog dat ze ze door gehakte 
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pistachenoten hadden gerold, wat het geheel een bijzonder 
tintje had gegeven. Ze waren erg trots op hun creatie ge-
weest. Misschien konden ze voor Valentijnsdag ook weer 
zoiets creatiefs bedenken. Maar eerst moesten er koekjes 
worden gebakken. De dames van de stad wilden met Va-
lentijnsdag allemaal chocoladekoekjes hebben.
 ‘Graag zelfs,’ zei  Susan. ‘Maar wil je tot na sluitingstijd 
wachten met bakken?’
  Keira knikte. ‘Overdag kom ik er niet aan toe. Ik sta im-
mers alleen in de winkel en moet de klanten bedienen.’ 
Zaterdag zou ze pas weer hulp krijgen van Kimberly. ‘Heb 
je wel echt zin en niets anders te doen?’
 ‘Ik kan mijn serie opnemen. Ik vind het heel gezellig om 
een avondje met jou door te brengen.’
 ‘Ja, dat vind ik ook.’
 ‘Afgesproken dus? Ik kom na sluitingstijd naar jou in de 
chocolaterie?’
 ‘Afgesproken!’
  Keira zette de boodschappen snel in haar winkel en 
daarna wandelden ze samen door een paar straat jes op 
zoek naar een afgelegen boom voor Terry. Toen die boom 
was gevonden stopte hij eindelijk met zijn pogingen om 
achter knappe teefjes aan te gaan.  Keira begreep nu wat 
 Susan bedoelde.
 ‘Brave jongen,’ prees  Susan hem omdat het hem was ge-
lukt zo lang te wachten. De hond bedankte haar voor het 
compliment door haar wang te likken.  Susan lachte.
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  Keira had nooit een huisdier gehad. Ze had altijd graag 
een vogel willen hebben, een kleine blauw-gele parkiet 
misschien, die op haar schouder ging zitten en waaraan ze 
van alles kon vertellen. Maar haar moeder wilde er geen. 
Ze was bang dat haar pianoleerlingen zich niet konden 
concentreren als er een parkiet kwetterde. En bij Jordan 
hoefde ze niet eens over huisdieren te beginnen. Die vond 
hij nog irritanter dan kinderen.
 Gisteravond, nadat ze van haar moeder was thuisgeko-
men, was  Keira naast hem op de bank gaan zitten en had 
ze zich tegen hem aan gevlijd. Ze had voorzichtig over het 
onderwerp ‘kinderen’ willen beginnen, maar hij begon 
over zijn patiënten te klagen. In haar hoofd hoorde ze het 
gesprek nog.
 ‘Dat snap je toch niet?  Iemand die van beroep beveiliger 
is, zo’n lange, brede kerel, is bang voor het boren van een 
gaat je. Ik moest hem lachgas geven zodat hij eindelijk stil 
bleef zitten.’
 ‘O. Nou ja, niet ieder een is zo hard als hij zich naar bui-
ten toe voordoet.’
 ‘Inderdaad. En ik dacht dat kinderen erg zijn. Maar vol-
wassenen zijn vaak nog veel erger.’
 ‘Maar bij kinderen is het wel begrijpelijk, toch?’
 ‘Misschien.’
 ‘Geef je ze nog steeds een lolly als ze dapper zijn ge-
weest?’
 ‘Nee zeg, hou op. Dat heb ik al jaren geleden afgeschaft. 
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Ik weet niet wie zoiets heeft verzonnen. Hen met suiker 
belonen voor het feit dat ze met suiker hun tanden kapot 
hebben gemaakt?’
 ‘Je zou het ook als een strategie kunnen zien,’ zei ze 
met een lachje. ‘Geef ze suiker en ze komen zeker weer 
terug.’
 Jordan ging rechtop zitten en staarde haar aan. ‘Ben je 
wel goed snik?’
 ‘Het was maar een grapje, Jordan,’ verdedigde ze zich.
 ‘Een nogal stom grapje, eerlijk gezegd.’
 ‘Wat is er met jou aan de hand? En waarom doe je de 
laatste tijd zo gemeen tegen me?’
 ‘Hoezo doe ik gemeen?’
 ‘Je zei net dat ik niet goed snik ben.’
 ‘Ik heb niet gezegd dat je niet goed snik bent. Ik heb 
gevraagd of je niet goed snik bent.’
 ‘Dat is toch hetzelfde?’
 ‘Nee, dat is niet hetzelfde.’
 Ze stond op. ‘Ik ga slapen.’
 ‘Wees toch niet altijd met een zo beledigd. Kom, ga weer 
zitten.’
 ‘Ik ben moe.’ Ze liep in de richting van de slaapkamer. 
‘En ik moet je de groeten doen van mijn moeder. Bedankt 
voor de belangstelling, het gaat goed met haar.’
 ‘Wat bedoel je daar nou weer mee?’
 ‘Niks. Welterusten.’ Ze trok haar pyjama aan en kroop 
onder de deken.
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 Jordan was niet naar haar toe gekomen om de ruzie bij 
te leggen. Nou ja, eigenlijk was het helemaal geen ruzie ge-
weest, alleen een van die kleine discussies die ze dagelijks 
hadden. Was dat altijd al zo geweest? Ze probeerde het 
zich te herinneren. Nee, een paar jaar geleden hadden ze 
het beter met elkaar kunnen vinden. Misschien was hun 
relatie gewoon een sleur geworden. Ze besloot om er toch 
eens met Laurie over te praten. Misschien had haar vrien-
din een goed advies voor haar.
 Toen Jordan een uur later naar bed was gegaan, was 
 Keira nog wakker, maar ze deed alsof ze sliep. Jordan had 
nog een tijdje op zijn telefoon gekeken en berichtjes ver-
stuurd. Daarna had hij zijn telefoon weggelegd en was hij 
in slaap gevallen.  Keira vroeg zich af met wie hij’s avonds 
zo laat nog contact had. Was het een van zijn sportvrien-
den? Hadden ze het over hoeveel pull-ups ze vandaag had-
den gehaald? Was het een patiënt die pijn had en hem om 
advies vroeg? Of was het… een andere vrouw? Nee, daar 
wilde ze niet eens over nadenken. Jordan hield van haar. 
Ondanks alles hield hij van haar en was hij haar trouw. Dat 
ze al weken, nee, maanden het vreemde gevoel had dat hij 
iets voor haar verborg, probeerde ze te negeren.

‘En, ging het gisteren goed? Met de lichtkettingen?’ vroeg 
 Keira aan  Susan. Omdat  Susan als enige in Vale rie Lane 
woonde, had ze aangeboden om de lichtjes vlak voordat ze 
naar bed ging uit te doen. Als ze de hele nacht zouden 
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branden, zou dat te veel stroom kosten. En wie kwam er 
nu ’s nachts in de straat om naar de hartjes te kijken?
 ‘Ja, het ging prima. Ik heb ze tegen elf uur uitgedaan.’
 ‘Fijn.’
 Ze waren inmiddels weer terug in Vale rie Lane. ‘Oké, 
dan zien we elkaar vanavond. Fijne dag!’ zei ze tegen 
 Susan.
 Maar voordat  Susan antwoord kon geven, kwam er 
 iemand opgewonden naar hen toe gelopen.
 ‘Hebben jullie het al gehoord?’ vroeg de hippe, jonge 
vrouw. Agnes woonde samen met haar moeder Barbara 
boven Laurie’s Tea Corner. Ze droeg een knalpaars bom-
berjack en in haar spijkerbroek zaten zo veel grote gaten 
dat de aanblik alleen al  Keira rillingen bezorgde.
 ‘Wat dan?’
 ‘Er komt een nieuwe huurder in Vale rie Lane!’ verkon-
digde Agnes, waarbij haar schuin geknipte pony in haar 
gezicht viel. De rest van haar lange haar was in ombre-stijl 
vanuit het midden naar onderen toe blond geverfd.
 ‘Ja, die hebben we gisteren leren kennen,’ zei  Susan. ‘Hij 
heeft de lege winkel bekeken. Maar voor zover ik weet, 
staat er nog niets vast.’
 ‘Jawel! Hij heeft gisteravond nog het huurcontract on-
dertekend!’
 ‘Is dat zo?’ vroeg  Keira verbaasd. ‘Hoe weet je dat?’
 ‘Van mijn moeder.’
 ‘En hoe weet zij het?’ vroeg  Susan.
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 ‘Van meneer Spacey hoogstpersoonlijk. Mijn moeder 
heeft iets met hem, wisten jullie dat niet?’
  Susan en  Keira keken elkaar aan, fronsten hun voor-
hoofd en schudden het hoofd.
 ‘Barbara en meneer Spacey? Echt waar?’  Susan lachte.
  Keira kon het ook niet geloven. ‘Maar meneer Spacey is 
zo… oud.’
 ‘Hij is achtenvijftig. Mijn moeder is ook al vierenveertig. 
Oeroud dus.’ Agnes was zelf net twintig.
 O, ik wou dat ik weer twintig was, dacht  Keira. Wat zou 
ze dan allemaal anders doen?
 ‘Hoewel ik stiknieuwsgierig ben,’ zei  Susan terwijl ze 
Terry alweer bij een teefje weg probeerde te houden, ‘vind 
ik dat andere net iets interessanter. Vertel ons alles wat je 
weet.’ Ze trok opnieuw aan Terry’s lijn.
 ‘Goed. Tobin Marks heeft gisteravond de lege winkel 
bekeken en was er met een helemaal weg van. Daarna heeft 
hij met Leopold overlegd en hebben ze het contract in orde 
gemaakt.’
 ‘Leopold?’  Keira moest lachen. Op alle papieren stond 
altijd L. Spacey. Ze had nooit geweten dat meneer Spaceys 
voornaam Leopold was. Ze had eerder Larry verwacht, of 
Luke.
 ‘Dat zei je al. Vertel ons iets wat we nog niet weten,’ 
vroeg  Susan gespannen.
 ‘Hmmm… even denken. Hij wil een bloemenwinkel 
openen.’
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 ‘Dat weten we ook al.’
 ‘Is hij gay?’ vroeg  Keira nieuwsgierig.
 Agnes fronste haar voorhoofd. ‘Ik denk het niet.’
 ‘Getrouwd?’ vroeg  Susan.
 ‘Geen idee.’
 ‘Wanneer trekt hij erin?’
 ‘Hoe kan ik dat nu weten?’
 ‘Agnes, je bent een spion van niks,’ zei  Susan.
 Agnes haalde haar schouders op. ‘Ik moet weer verder. 
Orchid, Laurie en Ruby zullen het nieuws ook willen ho-
ren.’
  Keira keek op haar horloge. Ze had nog een paar minu-
ten de tijd en daarom volgde ze Agnes.  Susan liep ook mee.
 Als eerste klopten ze op Orchids raam, die net kleingeld 
in de kassalade deed.
 ‘Hé mensen. Wat is er?’
 ‘Tobin Marks heeft het contract voor de lege winkel gis-
teravond nog ondertekend,’ vertelde  Susan opgewonden.
 Orchids vrolijke blik verduisterde met een en net als de 
vorige avond sloeg ze haar armen over elkaar. ‘Shit! Dan 
komt er inderdaad een kerel in onze straat. Dat maakt ge-
woon alles kapot.’
 ‘Dat denk ik niet. Volgens mij is hij heel aardig.’
 ‘Dat is nou net het probleem,  Susan. Hij zal alleen maar 
ellende meebrengen, dat voorspel ik je.’
 ‘Ach, onzin. Ik denk trouwens nog steeds dat hij gay is,’ 
zei  Keira.
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 ‘Hij? Absoluut niet!  Keira, je hebt echt geen oog voor 
zoiets.’
 ‘Zou kunnen. Het doet er ook niet toe. Ik vind een 
bloemenwinkel fantastisch.’ Nou ja, als ze er beter over 
nadacht, was dat eigenlijk helemaal niet zo. Want als er 
pal tegenover haar een bloemenwinkel kwam, zou ze nog 
meer lieve echtgenoten moeten zien die een attentie 
kochten voor hun vrouw. Jordan had haar ook wel eens 
bloemen gegeven, maar dat was voor haar gevoel een 
eeuw geleden.
 ‘Kom op, we gaan verder, naar Ruby,’ zei Agnes en ze 
liep weg. De andere drie volgden haar en staken de smal-
le straat over. Ruby was er nog niet, maar ze hoorden 
Laurie roepen: ‘Wat is hier aan de hand? Heb ik iets ge-
mist?’
 Ze liepen snel naar Lauries winkel die op de hoek met 
Cornmarket Street lag.
 ‘Tobin Marks heeft het contract voor de lege winkel on-
dertekend,’ verkondigde  Keira.
 ‘Tjee, chilipeperpizza! Zo snel?’
 ‘Chili wat?’ vroeg Orchid.
 ‘Dat is een inside joke tussen  Keira en mij.’ Ze gaf 
 Keira een knipoog. ‘Dus meneer Marks heeft al onderte-
kend?’
 ‘Ja. Hij schijnt heel enthousiast te zijn,’ vertelde Agnes 
haar.
 ‘Zou hij de winkel nog voor Valentijnsdag openen?’
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 ‘O god, alsjeblieft niet. Dan zou hij  Keira’s en mijn 
grootste concurrent zijn wat valentijnscadeautjes betreft,’ 
zei Orchid met een.
 ‘Nou, nou, nou,’ zei  Susan. ‘Sinds wanneer beschouwen 
we elkaar als concurrent?’
 ‘Oké, je hebt gelijk. Maar ik mag die man gewoon niet.’ 
Orchid sloeg haar armen alweer over elkaar en  Keira vroeg 
zich af of ze dat voortaan altijd zou doen zodra Tobin 
Marks ter sprake kwam. Tobin, leuke naam.
 ‘O, daar komt Ruby aan,’ zei Laurie, die haar als eerste 
ontdekte toen Ruby gehaast de hoek om kwam.
 ‘Wat is dit voor een bijeenkomst?’
 Agnes bracht Ruby op de hoogte van de laatste stand 
van zaken en  Susan vroeg waarom ze zo gehaast was.
 ‘Mijn vader weer. Hij wilde per se dat ik voor het werk 
nog augurken voor hem ging kopen. Daarom moest ik 
nogal opschieten vanochtend.’
 ‘Ah, deze week zijn het dus augurken?’
 Ze kenden allemaal de nukken van Hugh Riley. Hij had 
elke week een nieuwe bevlieging en wilde dan niets anders 
eten. Dit keer waren het dus blijkbaar zure augurken.
 ‘Ja. Nou ja, ze zijn tenminste wel goedkoop. Toen hij 
zijn garnalenweek had, ben ik echt arm geworden.’ Ruby 
zuchtte, maar glimlachte daarna met een weer. Ondanks 
alles zag ze er de humor van in, wat  Keira heel knap vond. 
Als Ruby dat niet zou kunnen, zou ze helemaal gek zijn 
geworden van haar vader.
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 ‘Wie heeft zin om vanavond met ons koekjes te gaan 
bakken?’ vroeg  Susan.
 ‘Gaan jullie koekjes bakken? Voor je winkel,  Keira, of 
alleen voor jullie?’ vroeg Orchid.
 ‘Allebei, denk ik.’
 ‘Bij een van jullie thuis of in de kleine winkelkeuken?’ 
informeerde Laurie.
 ‘Zo klein is die niet.’
 ‘Dat wordt dan wel krap,’ zei Orchid.
 ‘Ah, onzin!’ zei  Susan. ‘We zijn toch allemaal slank?’
 Ieder een behalve ik, dacht  Keira. Tenminste, dat zou 
Jordan nu hebben gezegd.
 ‘Oké dan, ik kom ook,’ zei Orchid.
 ‘Ik ook,’ zei Laurie. ‘Zeker weten. Dat gaat vast leuk 
worden. En jij, Ruby?’
 ‘Als we niet al te lang gaan bakken, moet het kunnen.’
 ‘Super! Agnes?’
 ‘Sorry, meiden, maar ik heb een date.’ Agnes leek niet 
erg enthousiast over het idee om koekjes te gaan bakken, 
maar ze was natuurlijk ook pas twintig en ging vast liever 
met jongens uit.
 ‘Goedemorgen ieder een. Bent u al open, mevrouw 
Buckley?’ hoorden ze  iemand zeggen. Ze draaiden zich om 
en zagen mevrouw Kingston, een vaste klant, die net Vale-
rie Lane in was gelopen. Met haar stevige postuur en enor-
me bos gepermanent haar nam ze met een alle ruimte om 
zich heen in.
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 ‘Ja, natuurlijk, mevrouw Kingston. Ik kom eraan. Tot 
later, lieverds.’
 ‘Tot later!’ riepen de anderen en ze gingen  ieder naar 
hun  eigen winkel.
 Met een glimlach om haar lippen liep  Keira naar haar 
chocolaterie. Het zou een mooie dag worden. Ze wist het 
zeker.

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   88 28-01-2022   12:47



89

7

‘Hoi,  Keira, ik ben het,’ zei Laurie aan de andere 
kant van de lijn. ‘Ik wilde alleen even vragen of ik 

straks een kan thee mee moet nemen en zo ja, welke 
soort.’
 ‘Tuurlijk. Thee is altijd goed. Neem die lekkere chocola-
dethee mee, die past bij de koekjes die we gaan bakken.’
 ‘Gaan we chocoladekoekjes bakken? Jammie.’
 ‘Ja, onder andere. Het moet wel. Mijn voorraad is bijna 
op en ik weet nu al dat er de komende dagen veel vraag 
naar zal zijn. Het is raar, maar vlak voor Valentijnsdag wil 
ieder een chocoladekoekjes kopen. En chocoladehartjes 
natuurlijk.’
 ‘Wij vrouwen zijn gewoon gek op chocolade.’
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 ‘Ik heb een klant, Laurie…’
 ‘Sorry. Ik wilde je niet ophouden. Tot straks.’  Keira 
hoorde een mannenstem op de achtergrond. ‘Ik moet je 
alleen nog snel de groeten doen van mijn vader. Hij is bij 
me op bezoek.’
 O. William Harper. Plastisch chirurg, lang, knap.
 ‘Wat leuk. Dank je wel, doe de groeten terug.’
 ‘Ik moet je de groeten terug doen, pap…  Keira, hij zegt 
dat hij naar je toe komt.’
 O jee. Daar was ze niet op voorbereid. Eigenlijk was het 
natuurlijk niet bijzonder dat er een man in haar winkel 
kwam, maar de laatste keren dat ze William had gezien, 
hadden ze een beet je met elkaar geflirt en dat had echt 
goed gevoeld.
 ‘Dat is goed. Dag, Laurie.’
 Ze streek haar haar achter haar oren en kneep in haar 
wangen. In Gone with the Wind deed Scarlett O’Hara dat 
om een gezonde blos op haar gezicht te toveren. Bij Gone 
with the Wind moest ze even aan mevrouw Witherspoon 
denken. Ze was woensdagavond niet bij hun bijeenkomst 
geweest. Ook verder had ze zich niet meer laten zien. Nou 
ja, waarschijnlijk is ze druk met die Humphrey, dacht 
 Keira.
 ‘Twee doosjes koekjes. Anders nog iets?’ vroeg ze aan de 
klant die tegenover haar bij de kassa stond, een dame van 
rond de vijftig met blonde krullen.
 ‘Ik wil graag nog een paar van die heerlijke kaneelballen.’
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 ‘O, dat spijt me, maar dat was een seizoensproduct, die 
had ik alleen in de kerstperiode. Maar ik kan u de appelka-
neelbonbons aanraden, als u van kaneel houdt.’
 ‘Ik weet niet…’
 ‘Hier, proeft u maar.’  Keira bood haar een van de bon-
bons aan. De vrouw proefde hem en haar wantrouwige 
blik veranderde in een fractie van een seconde. Haar ogen 
kregen die typische glans, haar mondhoeken gingen om-
hoog en haar lachrimpeltjes werden groter.
 ‘Ik neem honderd gram. Of nee, doet u maar met een 
tweehonderd gram.’
 Daar was  Keira heel blij mee. Ze was nog steeds elke 
keer apetrots als ze een compliment kreeg voor haar zelf-
gemaakte lekkernijen of gewoon zag wat haar producten 
met de mensen deden. Je kon mensen met heel weinig 
gelukkig maken, het was heel simpel. En ze was elke dag 
weer dankbaar dat ze mocht doen waar ze van hield. De 
chocolaterie was haar levensvervulling, het beste wat 
haar ooit was overkomen. Een droom die was uitgeko-
men. Ja, dat was het, ook al waren er maar weinig mensen 
die dat echt konden begrijpen. Laurie begreep het, Or-
chid ook, en  Susan. Ruby misschien, maar zij was eigen-
lijk niet uit vrije wil eigenaar van de winkel geworden. 
Jordan begreep het totaal niet. Oké, hij begreep waarom 
het voor haar belangrijk was om haar  eigen winkel te 
runnen en haar  eigen baas te zijn. Dat was hij zelf immers 
ook. Alleen had hij er totaal geen begrip voor waarom ze 
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haar levensonderhoud met snoepgoed moest verdienen. 
Als het nou telefoons waren geweest, of sportartikelen, 
had hij het waarschijnlijk fantastisch gevonden. Maar 
chocolade?’
 ‘ Keira!’ klonk een lage stem en ze keek naar de deur. 
Lauries vader was de winkel binnengekomen en keek haar 
stralend aan.
 ‘William, hoe gaat het met je?’
 ‘Uitstekend.’
 ‘Daar ben ik blij om.’
 Ze rekende af en nam afscheid van de klant. Daarna 
wendde ze zich weer tot William. ‘Hoe gaat het met je 
vrouw?’
 ‘Met wie?’ Hij lachte daverend. ‘Grapje. Het gaat goed 
met haar. En hoe gaat het met jouw… partner?’
 ‘Jordan? Met hem gaat het prima, dank je.’
 ‘Trekt die vlegel nog steeds tanden?’
 ‘Ja, en ik denk dat hij het nog leuk vindt ook.’ Dat dacht 
ze echt.
 William lachte weer. ‘Ik vind het ook leuk om vrouwen-
borsten te opereren.’
 Ha! Dat kon ze zich goed voorstellen.
 ‘Eh… William…’ Ze keek snel of er niemand aan kwam 
die hen kon horen. ‘Jij hebt er verstand van. Wat denk jij 
dat er aan mij veranderd zou moeten worden?’ Dat wilde 
ze echt graag weten, omdat Jordan zo veel over haar te 
mekkeren had. Ten eerste vond hij haar te dik, ten tweede 
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vond hij haar te klein, ten derde vond hij haar kapsel saai 
en ten vierde vond hij haar voorhoofd te hoog. Normaal 
zou ze zich geschaamd hebben om dit aan een andere man 
te vragen, maar William Harper was gewoon zo’n ont-
spannen en grappige levensgenieter, dat ze er bij hem ge-
rust over kon beginnen.
 ‘Wil je mijn eerlijke mening horen?’
 ‘Graag.’
 Hij bekeek haar van top tot teen. ‘Ik zou helemaal niets 
veranderen.’
 ‘Ah, kom op! Je zou eerlijk zijn.’
 ‘Dat ben ik. Geloof me.’
 ‘Vind je me niet te dik? Of te klein? Of…’
 ‘Wie heeft jou dat aangepraat?’
 ‘Niemand,’ loog ze. ‘Ik dacht alleen…’
 ‘Dan dacht je dat verkeerd. Weet je, er zijn van die mo-
deltypes die perfect zijn en het toch niet zijn. Begrijp je wat 
ik bedoel?’
 Begreep ze het? Een beet je. Ze knikte.
 ‘En er zijn vrouwen zoals jij, die van nature al volmaakt 
zijn.’
 Ze voelde dat ze begon te blozen, ook al geloofde ze nog 
steeds niet dat William het serieus meende. Ze had zich 
vandaag slechts bescheiden opgemaakt met een beet je 
mascara en lichtroze lippenstift. En bij haar saaie, grijze 
spijkerbroek droeg ze een saaie, witte blouse. Volmaakt 
was beslist iets anders.
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 ‘William. Je bent heel gewiekst.’ Gewiekst. Dat was een 
woord dat mevrouw Witherspoon graag gebruikte.
 William kwam dichterbij en werd heel ernstig. ‘ Keira, ik 
geloof dat je geen idee hebt hoe bijzonder je bent, of wel? 
Als ik niet getrouwd was…’
 Ze staarde de man aan. Had hij dat net echt gezegd of 
had ze het zich verbeeld? Omdat ze er zo’n behoefte aan 
had om eens een aardig compliment te krijgen?
 Terwijl ze er, waarschijnlijk zo rood als een tomaat, nog 
over nadacht, stond William alweer breed te grijnzen. 
‘Goed, ik wil graag bonbons kopen. Welke kun je me aan-
raden? Of, beter gezegd, wat zijn jouw lievelingsbonbons?’
 ‘De mijne? Eh, ik vind de pure sinaasappeltruffels het 
lekkerst. Maar die zijn vrij bitter, ik weet niet of je vrouw 
die lekker vindt. Misschien kun je beter eenvoudige room-
truffels nemen.’
 ‘Ze zijn niet voor mijn vrouw. Mag ik er een proeven?’
 Ah, hij wil zichzelf een keer trakteren, dacht  Keira glim-
lachend en ze pakte de tang. ‘Alsjeblieft.’
 William pakte de donkere bal aan en nam een hap. 
‘Mmm, heerlijk! Wil je een doosje vullen?’
 ‘Graag.’ Ze legde de ene na de andere sinaasappeltruffel 
in het doosje. Tussendoor keek ze William aan die haar 
gebaarde door te gaan. Toen het doosje helemaal vol was 
en nog nauwelijks dicht kon, stopte ze. Ze woog het geheel 
en typte de prijs in de kassa in. ‘Zal ik er een strik omheen 
doen?’
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 ‘Graag.’ Ze wilde het blauwe lint pakken, maar William 
hield haar tegen. ‘Mag ik het roze lint even zien?’
 Met een frons op haar voorhoofd trok ze aan het lint, 
net zo lang tot het over de toonbank reikte en William het 
vast kon pakken.
 Wat hij toen deed, verwarde haar nog meer dan het feit 
dat hij voor zijn  eigen bonbons een roze versiering wilde. 
Hij leunde naar voren en hield het lint vlak bij haar lip-
pen.
 ‘Perfect.’
 ‘Je wilt het roze lint?’ vroeg ze een tikkeltje verlegen.
 Hij glimlachte breed en knikte vastberaden.
 Nu moest zij grinniken. Ze strikte het lint om het doosje 
en deed dat vervolgens in een papieren zakje. ‘Dat is dan 
vierentwintig vijftig, alsjeblieft.’
 William betaalde en keek haar weer stralend aan, maar 
maakte geen aanstalten om het zakje te pakken. ‘Ik wens je 
nog een fijne dag,  Keira,’ zei hij en hij liep naar de deur.
 ‘Je bonbons!’ riep ze hem na.
 Bij de deur bleef hij staan. ‘Die zijn voor jou. Geniet van 
de truffels. En o wee als je daarbij aan calorieën denkt.’ Hij 
stak waarschuwend zijn wijsvinger op.
 Ze kon niet anders dan lachen. O, wat een man. Ja, als 
hij niet getrouwd was…
 ‘Dank je wel, William,’ zei ze ontroerd.
 Hij zwaaide en ging de winkel uit. Haar held in zijn 
George Clooney-kostuum.
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 Ze zette de bonbons apart en schudde ongelovig haar 
hoofd. Ze had het weer eens mis gehad. Dit soort mannen 
bestonden wel degelijk. Dat had ze net met  eigen ogen ge-
zien.
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 Keira keek naar de winkeldeur die ze nog niet op slot 
had gedaan, hoewel ze het bordje al had opgehangen. 

Ze verwachtte haar vriendinnen immers. Maar het was al 
tien over zes en er was nog niemand. Ze moesten natuur-
lijk allemaal hun winkel afsluiten, de kas opmaken, mis-
schien wat spullen opbergen. Vooral Laurie had altijd nog 
een heleboel op te ruimen. Ze moest de vuile vaat afwas-
sen, halfvolle theekannen legen… En ze had beloofd om 
voor vanavond thee te zetten. Maar de anderen?
 Om kwart over zes stond  Keira nog steeds in haar eentje 
in haar winkel en ze liep naar het raam om te kijken of ze 
er al aan kwamen. Bij Orchid brandde nog licht, in  Susans 
winkel was het helemaal donker.
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 Om acht voor half zeven kwam Laurie eindelijk binnen, 
met een dampende theekan in haar hand. ‘Huh? Waar zijn 
de anderen?’
 ‘Wist ik het maar.’
 ‘Geeft niet. Dan bakken we gewoon met zijn tweeën.’ 
Laurie gaf haar een knipoog. ‘Dan blijft er meer voor mij 
over.’
 ‘Haha. Ik denk dat de anderen nog wel komen.’
 Op dat moment klopte Orchid op de deur.  Keira ge-
baarde dat die open was.
 ‘Sorry dat ik te laat ben. Ik zat met Patrick te bellen. En 
ik heb ook niet al te veel tijd want we gaan zo naar de bio-
scoop. De film begint om acht uur.’
 ‘O. Oké. Dan doe je gewoon mee zolang je kunt en breng 
ik je de koekjes morgen.’
 Jordan zou nu hebben gezegd dat dat dom was en dat ze 
veel te goed was. Als Orchid eerder moest vertrekken, 
moest ze haar koekjes morgen zelf maar ophalen.
 Het was om gek van te worden.  Keira dacht er constant 
over na wat Jordan in een bepaalde situatie zou zeggen. Hij 
zat gewoon de hele tijd in haar hoofd. En hij had altijd iets 
aan te merken. Zelfs als hij er niet was. Het was haast niet 
te verdragen.
 ‘Super, dat is heel lief van je.’
 ‘Zo is onze  Keira en daarom houden we ook zo veel van 
haar.’ Laurie legde een arm om haar schouder en trok haar 
tegen zich aan.
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  Keira kreeg een warm gevoel vanbinnen. Het deed haar 
goed als haar vriendinnen zoiets over haar zeiden.
 ‘Weet je toevallig waar  Susan en Ruby zijn?’ vroeg ze 
aan Orchid.
 Die schudde haar hoofd. ‘Geen idee. Maar zullen we al-
vast beginnen?’
 Ze gingen naar achteren, naar het keukentje waar niet 
alleen een koelkast en een fornuis stonden, maar ook een 
magnetron, mixer, staafmixer, elektrische mengkom en 
allerlei bak- en kookbenodigdheden. Ze had een heel rek 
met bonbonvormen die je alleen met vloeibare chocolade 
of een zoete crème hoefde te vullen, waarna je na een paar 
uur de lekkerste bonbons had.
 ‘Oké, wat moet ik uit de koelkast pakken?’ vroeg Orchid 
en ze deed de koelkastdeur open.
 Boven op de koelkast stonden een paar leuke roze blik-
ken waar  Keira de uitsteekvormen in bewaarde. Op een 
plank boven het werkblad stonden talloze glazen potten op 
een rij met chocolate chips, strooisels, chocoladeboom-
schors, noten, gekonfijte sinaasappel- en citroenschillen, 
rozijnen en andere gedroogde vruchten, en specerijen zo-
als kaneel, anijs en koriander.
 ‘Ik heb de boter er al uit gehaald. We hebben alleen nog 
melk nodig.’
 ‘Geen eieren?’
 ‘Nee, voor dit recept hebben we geen eieren nodig. 
Straks gaan we ook nog amandelkoekjes bakken, dan heb-
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ben we ze wel nodig. Maar dan zit jij allang knus tegen 
Patrick aan in de bioscoop.’  Keira gaf haar een knipoog.
 Orchid grijnsde. Ze pakte de melk uit de koelkast en zet-
te het pak op het werkblad, terwijl  Keira de pot met de 
chocolate chips van de plank nam en bloem, suiker, vanil-
le en bakpoeder klaarzette.
 ‘Wat kan ik doen?’ vroeg Laurie.
 ‘Jij kunt alvast de grote mengkom uit de kast pakken.’ 
Ze wees naar de rozerood geverfde keukenkast naast de 
spoelbak.
 ‘Het is echt onvoorstelbaar wat jij allemaal in deze klei-
ne keuken weet te stouwen,’ prees Laurie haar.
 ‘Tja, je moet het gewoon een beet je handig indelen. Zeg, 
heeft  iemand van jullie iets van mevrouw Witherspoon ge-
hoord? Ze was er woensdagavond niet en ook daarna heb 
ik haar niet in Vale rie Lane gezien. Ik begin me zo langza-
merhand zorgen te maken.’
 ‘Ik ben gisteren bij haar langsgegaan om even gedag te 
zeggen,’ vertelde Orchid. ‘Het gaat goed met haar. Ze zei 
dat ze Humphrey bijna elke dag in de gaarkeuken ontmoet.’
 ‘Haar idee van romantiek,’ zei Laurie.
 ‘Ja, zo zou je het moeten zien,’ vond  Keira ook. ‘We hoe-
ven geen medelijden met haar te hebben. Het is fijn dat ze 
nu  iemand heeft. Ook al zijn ze allebei zo arm als kerk-
ratten.’
 ‘Hallo? Zijn jullie daar?’ hoorden ze  iemand voor in de 
winkel roepen.
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 ‘Hier achter!’
 Ruby en  Susan kwamen samen de keuken in.
 ‘Sorry dat we te laat zijn,’ zei Ruby.
 ‘We hebben nog even gauw boodschappen gedaan. Ik 
dacht: laat ik wat te eten meenemen, we krijgen vast hon-
ger. Het kan wel eens een lange avond worden.’  Susan zet-
te een volle tas neer.
 ‘Voor mij niet,’ zei Orchid verontschuldigend. ‘Ik ga 
straks nog naar de bioscoop. Met Patrick.’
 ‘Met wie anders? Je laat ons voor een man in de steek?’ 
 Susan schudde gespeeld teleurgesteld haar hoofd.
 ‘Het spijt me verschrikkelijk.’
 ‘Wat voor eten heb je meegenomen?’ vroeg  Keira 
nieuwsgierig.
  Susan haalde allerlei salades en kant-en-klare sandwi-
ches uit de tas.
 ‘Van Marks & Spencer?’ vroeg Laurie. ‘Daar hebben ze 
de beste salades. O, wat lekker, met garnalen. En deze is 
met feta en gedroogde tomaat jes. Heerlijk!’
 ‘Wat een goed idee,  Susan.’
 ‘Dat dacht ik ook.’
 ‘En wat heb je daar?’ vroeg Orchid en ze probeerde een 
blik te werpen in de tas die Ruby vasthield.
 Ruby, die vandaag een donkerblauwe jurk droeg die uit 
de jaren twintig van de vorige eeuw leek te komen, vertrok 
haar gezicht. ‘Alleen maar augurken.’
 Ze moesten allemaal lachen. Daarna begonnen ze te 
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bakken. Ruby en Orchid maakten het deeg terwijl  Keira 
aanwijzingen gaf. Afgezien van het feit dat er bijna meer in 
Orchids mond terechtkwam dan dat er in de kom bleef, 
werd het deeg echt goed.
 ‘Laat mij ook eens proeven!’ zei  Susan, die samen met 
Laurie de bakblikken met bakpapier bekleedde en onder-
tussen in een van de bakboeken nog meer lekkere recepten 
uitzocht. Ze stak haar vinger in de kom. ‘Wauw, lekker! Je 
zou koekjesdeeg in je winkel moeten verkopen, ik denk dat 
dat immens populair zou zijn,’ stelde ze  aan Keira voor.
  Keira lachte en moest aan haar lievelingsijs met cookie 
dough-smaak denken.
 ‘Hé, niet alles opeten. Er blijft niets meer over voor de 
koekjes!’ mopperde Orchid.
 ‘Ha! Dat moet jij zeggen! Zeg, hoe doe je dat eigenlijk? 
Je bent constant aan het eten. Wat is jouw geheim om op 
gewicht te blijven?’
 Dat wilde  Keira ook graag weten. Orchid was slank, wat 
en hoeveel ze ook at.
 ‘Willen jullie mijn geheim weten? Héél veel seks!’
  Susan verslikte zich in het deeg en de anderen keken 
verbaasd op, maar schoten toen in de lach.
 ‘Je bent gek!’ zei  Keira.
 ‘Ja, gek op Patrick.’
 ‘Jullie zijn ook wel een heel schattig stelletje,’ vond Laurie.
 ‘Nou, jij en Barry ook,’ zei  Susan. ‘Jullie verhaal zou ver-
filmd moeten worden.’
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 ‘Maar de scène waarin ik van de zenuwen tegen de la-
dekast wil leunen, misgrijp en mijn been openhaal, waar-
na hij me behandelt en mijn ongeschoren apenbenen 
ziet, ja, zelfs vastpakt, die scène laten we dan wel weg, 
oké?’
 ‘Dat is nou juist het materiaal waarvan films zijn ge-
maakt,’ zei  Keira.
 ‘Maar niet mijn film!’ Dat stond voor Laurie vast.
 ‘Als ze echt een film over jullie zouden maken, wie zou 
jou dan moeten spelen? En wie Barry?’ vroeg  Susan.
 ‘Nou, Jude Law speelt Barry, dat is logisch,’ zei Laurie. 
Jude Law was niet alleen haar favoriete acteur, maar leek 
volgens haar ook sprekend op Barry.
 ‘Tuurlijk,’ zei Orchid instemmend.
 ‘En wie speelt Laurie?’ vroeg  Keira.
 ‘Amy Adams,’ stelde  Susan voor.
 ‘Ik ben voor Emilia Clarke,’ zei Ruby.
 ‘Die van Me Before You? Ja!’ riep Orchid.
 ‘Nou, dan zijn we het met elkaar eens. En wie schrijft het 
script en stuurt het naar de producenten in Hollywood?’
 ‘Dat zou Gary kunnen doen,’ stelde Ruby met zachte 
stem voor. Er speelde een glimlach om haar lippen.
 ‘Gary?’  Susan keek haar verbaasd aan, net als de rest.
 ‘Ja. Want Gary was ooit schrijver. In een ander leven.’
 ‘Onze Gary? Gary, van wie we niet veel meer weten dan 
dat hij uit Manchester komt? Gary die nooit iets over zich-
zelf prijsgeeft?’ vroeg Laurie.
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 ‘Ja, die.’
 ‘Hoe heb je dat uit hem gekregen?’ wilde  Susan weten.
 ‘Eh… gewoon. We praten de laatste tijd veel met elkaar.’
 ‘O?’ vroeg Orchid met een ondertoon en ze knipoogde 
naar de anderen.
 ‘Je hoeft er niks van te denken, hoor. We zijn vrienden, 
meer niet.’
 ‘Ja, ja. Dat zeggen ze allemaal.’
 Er viel een korte stilte. Waarschijnlijk dacht ieder een 
over Gary na.
 ‘Zeg, wat waren eigenlijk de lievelingskoekjes van Vale-
rie Bonham?’ vroeg  Keira terwijl ze balletjes maakte van 
het deeg. ‘Het zou toch geweldig zijn om haar favoriete 
koekjes na te maken en ze in de winkel aan te bieden? Dat 
zou wel eens een succes kunnen worden. En zo niet, dan is 
het toch een heel bijzonder product.’
 ‘Ik heb eerlijk gezegd geen idee,’ antwoordde Laurie.
 ‘Ik weet het,’ zei Ruby, die bijna alles over mevrouw 
Vale rie leek te weten. ‘Ze vond ouderwetse theebiscuitjes 
het lekkerst. Die bak je met melasse.’
 ‘Hoe weet je dat nou weer?’ vroeg  Susan.
 Ruby haalde alleen haar schouders op, maar  Keira keek 
verrast op.
 ‘Ja, ik weet ongeveer wat je bedoelt. Ik zal eens een paar 
recepten opzoeken en ze uitproberen.’
 Orchid zette grote ogen op. ‘Cool! Die zouden we dan 
allemaal kunnen aanbieden, toch? Ter ere van mevrouw 
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Vale rie. Misschien zouden we per verkocht zakje één pond 
aan een goed doel kunnen doneren,’ stelde ze voor.
 ‘Wat een goed idee! Dat zou Vale rie geweldig hebben 
gevonden,’ zei Laurie.
 ‘Ik krijg bijna tranen in mijn ogen,’ zei  Susan.
 ‘Ah, niet huilen.’  Keira sloeg haar armen om  Susan 
heen, hoewel haar handen onder de bloem zaten.
  Susan lachte snuivend. ‘Hé, je maakt me helemaal vies.’
 ‘Ach, wat maakt het uit. Ik denk dat we er straks alle-
maal uitzien als sneeuwpoppen, zoals Orchid die bloem 
om zich heen stuift.’
 ‘Ik doe toch helemaal niets,’ zei Orchid. Ze bekeek zich-
zelf en merkte toen pas dat ze zelf al zo wit als sneeuw was. 
Zo wit als het haar van mevrouw Witherspoon.
 ‘Voordat ik het vergeet,’ zei  Keira. ‘Ik heb in de rommel-
kamer van mijn moeder een heleboel oude jampotten en 
decoratiespullen gevonden. Ik ga potten versieren voor 
onze Missie Koelkast.’
 ‘Super! Ik wilde al een augurkenpot aan Ruby vragen,’ 
zei Orchid lachend.
 Ruby lachte ook, maar werd ineens stil en spitste haar 
oren. ‘Horen jullie dat ook?’
  Iemand riep haar naam. ‘Ruby! Ruby!’
 ‘Het komt van buiten,’ zei  Keira en ze haastte zich naar 
voren. De anderen volgden haar. ‘Het is je vader, Ruby!’
 Hugh liep de straat op en neer en riep zijn dochter.
 Ruby ging naar buiten. ‘Pap, ik ben hier. Niet bang zijn, 
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ik ben er,’ zei ze en ze liep snel naar hem toe. Het was ijs-
koud buiten en ze droeg geen jas, maar dat leek haar niet te 
deren.
 Hugh liep struikelend naar haar toe. ‘Ik heb je overal 
gezocht, Ruby.’ Hij huilde bijna en leek wanhopig.
  Keira zag dat Ruby haar vader in haar armen nam en 
hem als een kind suste. ‘Maar nu heb je me gevonden, pap. 
Ik zei toch dat ik vandaag ietsjes later thuis ben.’
 ‘Dat weet ik niet meer.’
 ‘Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand?’
 ‘Mijn augurken zijn op. Ik heb nieuwe augurken nodig. 
Ik moet ze hebben.’ Hij jankte nu als een klein kind dat 
zijn teddybeer verloren was.
  Keira vond de situatie erg ongemakkelijk. Ze kon zich 
voorstellen hoe Ruby zich op dit moment voelde. Niet al-
leen haar vier vriendinnen stonden voor  Keira’s Choco-
lates en keken toe, ook talloze buren hadden hun raam 
opengedaan en waren getuige van de scène.
 ‘Maar ik heb vanochtend vroeg voor mijn werk toch 
drie potten augurken voor je gekocht?’
 ‘Die zijn allang op.’
 ‘Heb je ze allemaal opgegeten? Dat geeft niet, pap. Ik 
heb al nieuwe voor je gekocht. Ze zijn bij  Keira in de win-
kel. Ik ga ze even halen, ik ben zo weer bij je terug. En dan 
breng ik je naar huis, goed?’ Ze liep langs  Keira en de an-
deren heen en mompelde een verontschuldiging. Nog 
geen dertig seconden later kwam ze met haar jas en de zak 
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met de augurkenpotten naar buiten. ‘Het spijt me echt,’ zei 
ze nog een keer.
 ‘Geen probleem,’ verzekerde  Keira haar. Ze wilde haar 
het beste wensen en haar zeggen dat ze morgen de koekjes 
zou komen brengen. Ze wilde haar laten weten dat het oké 
was en dat ze het begreep. Maar ze wist dat wat ze ook zou 
zeggen de situatie er niet beter op zou maken. Want het was 
Ruby’s leven. Zij had er allang in berust en moest het accep-
teren zoals het was. Ze had immers geen andere keuze.
 Ruby liep naar haar vader, bond haar sjaal om zijn nek 
omdat hij in zijn dunne jas liep te bibberen, en gaf hem een 
arm. Samen liepen ze Vale rie Lane uit.
  Keira zag Gary op de hoek van de straat zitten en zag dat 
hij hen zwijgend opnam. Zijn blik straalde medeleven uit, 
maar ze zag er ook spijt in. Er zijn zo veel geheimen in 
Vale rie Lane, dacht ze. Zo veel onuitgesproken dingen, zo 
veel zaken die voor anderen verborgen gehouden worden. 
En dat betrof niet alleen Gary.
 Ook Orchid nam afscheid om naar de film te gaan. Nu 
waren ze nog maar met zijn drieën.
 De vrolijke en ongedwongen sfeer van een paar minu-
ten geleden was verdwenen. Zonder veel te praten maak-
ten ze de koekjes af. Ze lieten het maar bij één soort. Toen 
het laatste bakblik uit de oven was, zei  Susan, die nog 
steeds bloem in haar vlecht had: ‘Ik ga er ook vandoor. 
Terry zit vast al op me te wachten, we gaan voor het sla-
pengaan altijd nog even een blokje om.’
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  Keira en Laurie liepen met  Susan mee naar de deur. 
‘Dank je wel voor je hulp,’ zei  Keira. ‘Het was echt leuk om 
weer eens samen te bakken.’
 ‘Ja, dat was het zeker, totdat…’
 ‘Ja, totdat…’ zei Laurie.
 ‘Slaap lekker, lieverd. Vergeet je koekjes niet en geef 
Teddy een aai van me.’  Keira drukte een doosje versgebak-
ken chocoladekoekjes in haar hand.
 ‘Doe ik.’
 ‘Gaat het wel?’ vroeg Laurie aan  Keira toen ze nog met 
zijn tweeën over waren.
 ‘Ja. En met jou?’
 ‘Ik vind het vreselijk om aan te moeten zien wat voor 
leven Ruby moet leiden.’
 ‘Ik begrijp precies wat je bedoelt. Maar wij zijn machte-
loos. Ook al proberen we nog zo hard om anderen te hel-
pen, in dit geval kunnen we niets doen.’
 ‘Helaas.’
 ‘Zeg, wat weet jij eigenlijk over  Susan?’
 ‘Wat bedoel je?’
 ‘Ze heeft ons een keer verteld dat ze heel erg is gekwetst 
door een man en dat ze daarom geen man meer in haar 
leven wil. Maar wat is er gebeurd?’
 ‘Ik weet helaas niet meer dan jij. Ik denk niet dat ze het 
ons ooit zal vertellen. Ze praat er niet over. Ze heeft het 
achter zich gelaten.’
  Keira knikte. Daar waren ze weer, de geheimen. Zelfs 
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onder beste vriendinnen. Zo was het kennelijk nu een-
maal. Zij vertelde de anderen immers ook niet hoe slecht 
het in werkelijkheid tussen Jordan en haar ging. Behalve 
aan Laurie. En hoewel ze juist nu dringend de behoefte 
had om haar hart uit te storten, kon ze het niet. Als ze het 
hardop zou bekennen, zou het alleen maar nog echter aan-
voelen.
 ‘ Keira, wat is er? Ik zie dat je ergens mee zit.’
 ‘Ach…’ Ze maakte een afwimpelend gebaar, maar 
merkte toen zelf dat de tranen over haar wangen liepen. En 
ineens kon ze zich niet meer inhouden. ‘Heb je misschien 
nog een uurtje? Ik heb een fles rum in de winkel.’
 ‘Dat klinkt goed.’ Laurie legde een arm om haar schou-
der en liep met haar mee terug naar binnen.
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9

Op zaterdag zag de wereld er al een stuk beter uit, 
want eindelijk had  Keira haar hart uitgestort en uit-

gehuild. Dat had haar erg goedgedaan.
 Om kwart voor negen stapte ze haar winkel binnen. Ze 
had een grote glimlach op haar gezicht. Dat had ze altijd 
als ze zich goed voelde en haar winkel betrad. Soms voelde 
ze zich dan exact als op de allereerste dag dat ze er naar 
binnen was gegaan. Ze kon het zich nog goed herinneren. 
Het was het mooiste gevoel van de wereld geweest.
 Bij haar was het iets anders gegaan dan bij de andere 
winkeleigenaresses van Vale rie Lane.  Susan had bijvoor-
beeld al een paar jaar als modeontwerpster gewerkt. Zij 
had pas later ontdekt dat ze graag een winkel wilde openen 
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waarin ze wol en zelfgemaakte mode – als je de zelfgebrei-
de spullen zo kon noemen – verkocht. Laurie had bij een 
pr-bureau gewerkt voordat ze zich ervan bewust werd dat 
ze een passie voor thee had. Orchid had een heleboel baan-
tjes gehad totdat ze op het idee van een  eigen winkel was 
gekomen. En Ruby had eigenlijk heel andere plannen ge-
had en was min of meer gedwongen geweest om de winkel 
van haar moeder over te nemen. Maar  Keira had altijd al 
geweten dat ze een chocolaterie wilde openen. Het zat haar 
gewoon in het bloed. Niet alleen om haar  eigen baas te 
zijn, maar vooral ook om van chocolade haar beroep te 
maken.
 Als ze in de gesmolten chocolade roerde en haar bon-
bons maakte, voelde ze zich gelukkig. Dan was ze in haar 
 eigen wereld. Ze had er – ook in slechte tijden – geen mo-
ment spijt van gehad dat ze de winkel had geopend en ze 
was er honderd procent van overtuigd dat ze er nooit spijt 
van zou krijgen, wat er ook gebeurde.
 Er werd op de deur geklopt. Kimberly was er. Zoals ge-
woonlijk droeg ze zwarte kleding die haar figuur accentu-
eerde. Ze had kort, blond haar, dat erg goed bij haar paste, 
en haar uitstraling had iets van de Franse elegantie van de 
jaren zestig.
  Keira deed de deur open en was blij haar te zien. Kim-
berly was een fijne medewerkster die prettig in de omgang 
was. Natuurlijk had ze met haar zeventien jaar niet dezelf-
de passie voor de zoete zonde als  Keira, maar ze was blij 
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met haar baan, kwam altijd op tijd en was vriendelijk tegen 
de klanten. Wat wilde je als werkgever nog meer?
 Soms vond  Keira het nog steeds gek dat zij nu de baas 
van  iemand was, maar in de loop van de jaren was het 
steeds beter gegaan met de winkel en inmiddels kon ze het 
werk niet meer alleen aan, zeker niet in het weekend. Bo-
vendien moest ze de producten die ze aanbood nog zelf 
maken, althans een deel ervan. Ze was dus blij dat ze een 
beet je ontlast werd.
 ‘Goedemorgen, Kimberly. Hoe gaat het?’
 ‘Heel goed. Ik had een acht voor wiskunde.’ Het meisje 
straalde.
 ‘Wauw. Wiskunde is het toch het vak waar je de meeste 
moeite mee hebt?’
 ‘Dat klopt. Maar ik heb nu een goede bijlesdocent.’ Ze 
grijnsde.
 ‘O?’  Keira vermoedde dat ze hem erg leuk vond en her-
innerde zich hoe het was om zeventien en verliefd te zijn. 
Dat gevoel had ze al heel lang niet meer gehad.
 ‘Zal ik de schappen aanvullen of achter de toonbank 
gaan staan?’ vroeg Kimberly.
 ‘Je kunt het beste achter de kassa. Ik heb de schappen 
gisteravond al aangevuld. Ik wil graag naar achter gaan en 
nog wat chocoladehartjes maken en misschien een of twee 
soorten koekjes bakken. En ik moet straks even langs Or-
chid en Ruby. We hebben gisteravond samen gebakken en 
dat moet ik ze nog brengen.’
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 ‘Wat hebben jullie gebakken?’
 ‘Chocoladekoekjes.’
 ‘Lekker. Mag ik er ook een?’
 ‘Tuurlijk. In de keuken staat een blik voor ons met de 
koekjes die niet zo mooi zijn geworden. Daar mag je gerust 
wat van nemen.’ Ze bood haar klanten altijd alleen het bes-
te aan.
 ‘Oké. Trouwens, ik wilde je al heel lang iets vragen.’
 ‘Ga je gang,’ zei ze en ze keek haar hulp glimlachend 
aan.
 ‘Zou je niet eigenlijk het liefst alleen zelfgemaakte din-
gen willen verkopen? Ik bedoel, je hebt ook allemaal ver-
pakte producten in je assortiment.’
  Keira moest er even over nadenken. ‘Nee, eigenlijk niet. 
Want dan zou ik de hele dag alleen in de keuken staan en 
zou ik niet kunnen doen wat ik het liefst doe. En dat is ge-
woon in de winkel staan en klanten helpen. Bovendien 
vind ik het leuk om een uitgebreid assortiment aan te bie-
den. Schots shortbread, Duits marsepein, Nederlandse 
stroopwafels en de Oostenrijkse Mozartkugels die meneer 
Monroe zo graag koopt. Juist dat is waarin  Keira’s Choco-
lates zich onderscheidt.’
 ‘Ik begrijp het.’
 De eerste klant kwam de winkel binnen en  Keira liet 
hem aan Kimberly over. Zelf ging ze naar achter, waar ze 
als eerste witte chocolade in een pannetje met room smolt. 
Ze zette het mengsel in de koelkast en bakte vier bakblik-
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ken vol citroenspritsen. Daarna haalde ze de chocolade-
massa weer uit de koelkast, klopte hem met de elektrische 
mixer luchtig, voegde er sinaasappelrasp, sinaasappelaro-
ma en gehakte macadamianoten aan toe en deed alles in 
een spuitzak. Ze spoot kleine porties in de hartvormige 
bonbonvormen en zette ze opnieuw koud. Nadat ze nog 
twee soorten hartjes – noga en champagne – had gemaakt, 
pakte ze de gisteren gemaakte koekjes en ging eerst naar 
haar buurvrouw Ruby.
  Keira was positief verrast dat het zo druk was in Ruby’s 
winkel. Er waren een paar klanten, iets wat een paar 
maanden eerder niet zou zijn voorgekomen. Toen was 
Ruby’s Antiques zo goed als uitgestorven geweest. Maar 
de vriendinnen hadden niet kunnen aanzien dat Ruby 
misschien failliet ging en de winkel moest sluiten, en ze 
hadden iets bedacht om haar te steunen. Althans, in eerste 
instantie was het Lauries idee geweest en ze hadden na-
tuurlijk allemaal met een meegedaan. Ze hadden voor 
Ruby een advertentie in het plaatselijke weekblad ge-
plaatst en hadden antieke voorwerpen uit de winkel van 
hun vriendin in hun  eigen winkels tentoongesteld, met 
een verwijzing naar Ruby’s Antiques erbij. Vanaf dat mo-
ment was het weer bergopwaarts gegaan met Ruby’s win-
kel. Ze konden allemaal trots zijn op zichzelf, want de 
missie ‘Red Ruby’ was een groot succes geweest. Nu moes-
ten ze hetzelfde voor elkaar krijgen met mevrouw Wither-
spoon.
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 ‘Ruby, stoor ik? Het is druk bij jou.’
 ‘Ja.’ Ruby straalde van geluk. ‘En dat “ja” sloeg natuur-
lijk niet op de vraag of je stoort. Jij zou me nooit storen. 
Maar je hebt gelijk. Het is druk en het loopt echt goed.’
 ‘Ik ben heel blij voor je.’
 ‘Ik heb dit puur aan jullie te danken.’
 ‘Geen valse bescheidenheid. Het meeste doe je zelf met 
je verbluffende charme.’
 ‘Tuurlijk.’ Ze wisten allebei hoe introvert Ruby was. Ze 
was stil en in zichzelf gekeerd. Wat natuurlijk niet wilde 
zeggen dat ze niet vriendelijk tegen de klanten was of geen 
praat je met hen maakte. En als het over mevrouw Vale rie 
ging, wist ze altijd iets aan het gesprek bij te dragen.
 ‘Hier zijn je koekjes. Ik moet weer terug naar de winkel. 
Ik heb vandaag een heleboel te doen.’
 ‘Dan hou ik je verder niet op. En dank je wel.’
 Geen van tweeën zei iets over het voorval met Ruby’s 
vader en dat was oké.
  Keira stak de straat over en moest glimlachen toen ze 
Orchids etalage vol hartjes zag.
 ‘Hoi. Ik wilde alleen even snel je koekjes brengen,’ zei ze 
toen ze de cadeauwinkel binnenging.
 Orchid zag er zoals altijd prachtig uit. Haar lange, blon-
de haar viel zijdeachtig over haar schouders.  Keira zou al-
les geven voor zulk haar.
 ‘Hallo,  Keira,’ zei Orchid stralend. ‘Super, dat is precies 
wat ik nu nodig heb.’
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 ‘Ze zijn echt lekker geworden. Ik heb bijna het gevoel 
dat ze nog lekkerder zijn dan anders omdat we ze met zijn 
allen hebben gebakken.’
 ‘We hebben ze ook met veel liefde gemaakt.’
 ‘Dat klopt. Hoe was het in de bioscoop? Was het een 
goede film?’
 ‘Ik heb geen idee. We hebben niet al te veel van de film 
meegekregen.’
 ‘Orchid!’  Keira moest lachen.
 ‘Je gaat me toch niet vertellen dat jij en Jordan vroeger 
niet tijdens de hele film zaten te knuffelen.’
 Dat was natuurlijk wel zo, maar dat was al verdomd lang 
geleden.
 ‘Ik vind het leuk dat jullie na tweeënhalf jaar nog steeds 
verliefd zijn op elkaar,’ zei ze.
 ‘Dat vind ik ook. En ik denk dat het ook nooit zal veran-
deren.’
 Dat hoopte  Keira heel erg voor hen. Bij Jordan en haar 
was het wel veranderd. Ze wist niet wanneer dat was ge-
beurd.
 ‘Als het me lukt om vandaag de potten voor de inzame-
lingsacties te maken, kom ik straks nog een keer langs. En 
anders zien we elkaar morgen, goed?’
 ‘Wat zouden we toch zonder jou moeten?’

Toen  Keira weer in de chocolaterie kwam, stond er  iemand 
aan de kassa wiens rug haar bekend voorkwam. Kimberly 
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keek de persoon stralend aan en giechelde een tikkeltje 
verlegen.
 Toen de man zich omdraaide wist  Keira wie het was. 
Tobin Marks.
 ‘Ah, goedemorgen.’
 ‘O, hallo. We hebben elkaar onlangs al leren kennen.’
 ‘Ja, inderdaad. Ik hoorde dat je hebt besloten om de 
leegstaande winkel in ons straat je te huren.’
 ‘Zo, zo, heb je dat gehoord?’
 ‘Alles gaat hier als een lopend vuurtje rond,’ zei ze.
 ‘Dat zal ik onthouden.’
 Hij keek haar glimlachend aan en ze zag zijn perfecte 
tanden. ‘Ik ben van plan mijn winkel vandaag op te meten 
en wilde iets kleins halen ter versterking. Je collega vertel-
de me dat deze chocoladekoekjes versgebakken zijn?’ Hij 
hield het zakje omhoog en zwaaide ermee.
 ‘Dat klopt. Maar deze koekjes, die trouwens de beste 
chocoladekoekjes ter wereld zijn, worden bijna alleen door 
onze vrouwelijke klanten gekocht.’
 Hij lachte. ‘Haha! Nou, dan ben ik blijkbaar de beroem-
de uitzondering. Ik ben trouwens Tobin.’ Hij stak zijn 
hand naar haar uit en ze schudde die.
 ‘Welkom in Vale rie Lane, Tobin. Ik ben  Keira. En daar 
achter de kassa, dat is Kimberly.’
 Kimberly zwaaide verlegen naar hem.
 ‘Aangenaam. Nou, dan ga ik maar eens aan het werk.’
 ‘Veel succes!’
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 ‘Bedankt.’ Hij glimlachte nog een keer en ze keken hem 
na terwijl hij de winkel uit liep en de straat overstak naar 
zijn  eigen winkel. Het was moeilijk voor te stellen dat de 
voormalige ijssalon binnenkort een bloemenwinkel zou 
zijn.
 ‘Wauw, die is hot!’ zei Kimberly nadat ze zich ervan had 
verzekerd dat er geen klant binnen gehoorsafstand was.
 ‘O, echt? Vind je? Is hij niet veel te oud voor jou?’
 ‘Dat geeft toch niet. Ik vind hem evengoed hot. Als hij 
een date met me wil, zeg ik beslist geen nee.’
 ‘En denk je niet dat hij gay is?’
 Kimberly lachte alsof  Keira iets heel absurds had ge-
zegd. ‘Hoe kom je daar nu bij?’
 ‘Ik weet het niet. Zo komt hij een beet je op me over.’
 ‘Die is absoluut niet gay. Dat weet ik voor honderdvijf-
tig procent zeker.’
 Zoiets had Orchid ook al gezegd.
 Er kwam een klant met twee zakjes vruchten in chocola-
de naar de kassa.
 ‘Nou ja, als jij het zegt. Ik ga weer naar achter om de ci-
troenspritsen in te pakken. Als het hier te druk wordt, roep 
je me gewoon, oké?’
 ‘Doe ik.’
 Terwijl Kimberly de klanten bediende, pakte  Keira nog 
een zakje appelringen uit het schap. Ze was al bijna achter 
toen ze het winkelbelletje hoorde. Ze draaide zich om en… 
glimlachte. Want in de winkel stond de naamloze maan-

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   118 28-01-2022   12:47



119

dagklant. Ze liep naar hem toe en kon maar één ding den-
ken: die Tobin kon nog zo hot zijn volgens Kimberly, deze 
man was van een heel ander kaliber.
 ‘Goedemorgen,’ begroette ze hem. ‘Het is vandaag toch 
geen maandag?’ Hij kwam zelden op andere dagen, alhoe-
wel… De laatste tijd was hij inderdaad vaker langsgekomen.
 ‘Hallo,’ zei hij met een brede glimlach. ‘Ik weet het. 
Maar ik was in de buurt en had ineens zin in hazelnoot-
chocolade. Die hebt u toch? Met hele noten?’
 ‘Jazeker.’ Had niet elke supermarkt die?  Keira was blij 
dat hij daarvoor naar haar chocolaterie was gekomen.
 Ze liep met hem mee naar het schap en toonde hem ver-
schillende soorten.
 ‘Deze ziet er heel speciaal uit,’ vond hij en hij wees naar 
een in glinsterend groen papier verpakte reep, waar een 
grappig aapje op was afgebeeld.
  Keira grijnsde. ‘Uit België.’
 ‘De Belgen hebben zeker een heel  eigen gevoel voor hu-
mor.’ Hij grijnsde terug. ‘Goed, dan neem ik deze en hoop 
ik maar dat hij lekker is.’
 ‘Wilt u hem proeven? Ik kan een reep openmaken en 
een stukje voor u afbreken.’
 ‘En als ik hem dan niet lekker vind? Dan kunt u hem 
niet meer verkopen,’ gaf hij ter overweging.
 ‘Dat geeft niet.’
 ‘Doet u dat voor al uw klanten?’ vroeg hij.
 ‘Nee.’ Ze glimlachte verlegen.
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 De man keek haar met een warme blik aan en zei: ‘Be-
dankt voor het aanbod, maar ik denk dat ik het er maar op 
waag en hem koop zonder eerst te proeven.’
 ‘Zoals u wilt. Anders nog iets?’
 ‘Nee, bedankt. Dat was het.’
 Ze liep met hem naar de kassa en zei tegen Kimberly dat 
zij deze klant zou helpen. Nadat ze had afgerekend, keek ze 
hem nog één keer in de ogen. Ze merkte dat hij haar blik 
beantwoordde en hem zelfs even vasthield.
 ‘Bedankt voor uw bezoek,’ zei ze.
 ‘Ik kom altijd graag.’
 ‘Tot maandag?’
 ‘Tot maandag.’
 Hij knikte nog een keer, zei tot ziens en vertrok.  Keira 
keek hem na terwijl hij buiten langs het raam liep.
 ‘O, nu snap ik het,’ hoorde ze ineens.
 ‘Wat?’  Keira moest zichzelf met een ruk uit haar trance 
halen.
 ‘Nou, je valt op een heel ander type mannen dan die 
nieuwe bloemenman.’
 ‘Tobin Marks,’ herinnerde  Keira haar medewerkster.
 ‘Ja, precies.’
 ‘Hoe kom je daarbij?’
 ‘Gewoon. Zomaar.’ Kimberly gaf haar een ondeugende 
knipoog.
  Keira schudde haar hoofd en ging eindelijk naar achter, 
met een enorme glimlach op haar gezicht. Een glimlach 
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die eigenlijk veel te groot was om aan een ander te wijden 
dan aan haar vriend.

Een uur later stuurde  Keira Kimberly met lunchpauze en 
ging zelf in de winkel staan. Ze keek voortdurend uit het 
raam naar de lege winkel aan de overkant, waar Tobin was. 
Ineens zag ze Orchid naar de deur lopen en ook heel ‘on-
opvallend’ naar binnen gluren.
 Tobin kwam naar buiten en  Keira zag hen met elkaar 
praten. Orchid sloeg weer eens haar armen over elkaar en 
stampte boos terug naar haar  eigen winkel. Wat zou er zijn 
gebeurd? Ze zou het haar vriendin later vragen, als ze haar 
de pot bracht.
 De potten voor de inzamelingsactie! Die wilde ze ook 
nog maken. De dag had gewoon te weinig uren. Ze pakte 
de tas die ze ’s  ochtends had meegenomen, met de lege 
jampotten en allerlei knutselspullen die ze bij haar moeder 
in de rommelkamer had gevonden. Er zaten een heleboel 
gratis stickers bij, die als bijlage bij diverse vrouwenbladen 
hadden gezeten. Mary Buckley had ze blijkbaar decennia-
lang gespaard. Zodra Kimberly terug was, zou ze aan de 
potten beginnen en dan kon eindelijk de missie ‘Een koel-
kast voor mevrouw Witherspoon’ van start gaan. Ze voel-
de zich bijna schuldig dat ze er zo lang mee had gewacht.
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Vlak voor sluitingstijd bracht  Keira de potten naar de 
anderen.

 ‘O, wat leuk,’ zei Laurie en ze zette haar pot met een 
naast de kassa, waar ieder een hem kon zien. ‘Is het weer 
goed gekomen met jullie, lieverd?’
 ‘Ach…’  Keira haalde haar schouders op. ‘Sorry dat ik 
gisteren zo moest janken.’
 ‘Daar hoef je je toch niet voor te verontschuldigen? Ik 
ben er altijd voor je, dat weet je.’
 ‘Ja, dat weet ik. Ik ga maar gauw naar de anderen, zodat 
de potten hopelijk snel vol raken. Het is nog maar tien da-
gen tot Valentijnsdag.’
 ‘Wat gaat de tijd toch snel. En wil je echt niet onthullen 
wat Barry met me van plan is?’
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 ‘Hoe zou ik dat kunnen als ik niets weet?’
 ‘Ja, ja, ik zal het onthouden.’
  Keira liep langs haar chocolaterie en ging door naar 
Ruby, die net een klant adviseerde over antieke kristallen 
vazen. Ze maakte een kort gebaar naar Ruby en zette de 
pot op de toonbank.
 Orchid was net bezig hartjes op te hangen toen  Keira 
binnenkwam.
 ‘Nog meer hartjes? Straks zie je door de hartjes de pro-
ducten niet meer,’ zei ze lachend.
 ‘Ach, je kunt nooit genoeg hartjes hebben, al helemaal 
niet met Valentijnsdag. Wat ziet het er buiten mooi uit 
met die lichtkettingen, hè? Dat was echt een goed idee van 
ons.’
 Ze keken allebei naar de etalage, waarin kaarsen in hart-
vorm, grote pluchen harten en bekers met ‘Be my Valen-
tine’ of ‘De beste echtgenoot van de wereld’ waren uitge-
stald. Het was al donker buiten en de rode hartjes aan de 
lichtkettingen wierpen een warme gloed over Vale rie Lane. 
Het zag er prachtig uit.
 ‘Ja, echt mooi,’ zei  Keira. ‘Zeg, wat was er vandaag met 
jou en Tobin aan de hand? Ik keek toevallig uit het raam 
en zag dat jullie ruzie hadden.’
 ‘O, noemen jullie elkaar al bij de voornaam? We hadden 
geen ruzie.’
 ‘Daar leek het anders wel op. Weet je, als ik niet beter 
zou weten, zou ik zeggen: men plaagt wie men liefheeft.’
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 ‘Wat een onzin! Je weet heel goed dat ik supergelukkig 
met Patrick ben!’
 ‘En waarom neem je dit dan zo serieus en schreeuw je 
tegen me?’
 ‘Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Ik weet ook niet 
waarom, maar op de een of andere manier wekt die kerel 
iets in mij op. Ken je van die kinderen op het schoolplein 
die denken dat ze beter zijn dan de rest?’
 ‘Dat is lang geleden…’
 ‘Je snapt wat ik bedoel.’
 ‘Eigenlijk niet. Tobin komt namelijk helemaal niet zo op 
me over. Ik vind hem echt aardig.’
 ‘Dat merk ik. Jullie schijnen al dikke mik met elkaar te 
zijn.’
 ‘Hij was vandaag bij mij in de winkel en stelde zich voor. 
Kimberly is helemaal weg van hem.’
 ‘Tss. Hij is niet eens knap!’
 ‘Vind je? Ik vind hem wel iets hebben. Vooral zijn glim-
lach. En zijn ogen.’ Die waren weliswaar niet zo mooi als 
die van de naamloze bonbonkoper, maar ze waren erg ex-
pressief.
 ‘Voor mij is er maar één man en dat is Patrick,’ zei Or-
chid, iets te fel naar  Keira’s mening. Maar ach, het was Or-
chids leven. En niet ieder een die op jonge leeftijd een rela-
tie kreeg bleef eeuwig met diegene samen. Terwijl anderen 
om onverklaarbare redenen bij  iemand bleven. Ze schud-
de de gedachte aan Jordan van zich af.
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 ‘Doe Patrick maar de groeten van me en maak er een 
fijne avond van.’
 ‘Doen we. Tot morgen.’
 ‘Morgen ben ik er niet. Mijn moeder is jarig en ik heb 
haar beloofd om de dag met haar door te brengen.’
 ‘O, wat zijn jullie van plan?’
 ‘Shoppen, lekker uit eten en lekker ontspannen met 
maskertjes en zo.’
 ‘Klinkt goed. Veel plezier! En feliciteer je moeder na-
mens mij.’
 ‘Zal ik doen.’
 Hoewel  Keira ook een pot voor Tobin bij zich had, ging 
ze eerst naar de wolwinkel.
 ‘Jeet je, wat ben jij nou aan het doen?’ vroeg ze toen ze 
 Susan over een gigantische doos vol handschoenen gebo-
gen zag staan.
 ‘Ik ben aan het tellen. Shit, nou ben ik de tel kwijt.’
 ‘Sorry.’
 ‘Geeft niet.’
 ‘Voor wie zijn al die handschoenen? Voor de win-
kel?’ Ze keek naar de tafel waarop zelfgebreide en -ge-
haakte spullen lagen: handschoenen, mutsen, tassen, 
babykleding. Bovendien hingen er een paar sjaals en 
mooie poncho’s.  Keira had ook zo’n poncho, een knal-
roze uiteraard. Ze trok hem thuis vaak aan als ze het 
koud had.
 ‘Nee, nee. Ik probeer honderd paar te breien voor de 
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daklozen in de stad. Ik wil ze op Valentijnsdag in de dak-
lozenopvang uitdelen.’
  Keira kreeg kippenvel. ‘Net als mevrouw Vale rie.’
  Susan keek haar aan en glimlachte warm. ‘Ja. Dat pro-
beerde ik tenminste. Maar of het me lukt, is nog maar de 
vraag. Ik ben de hele tijd aan het breien, maar ik heb pas 
achtenzestig paar af. Geloof ik.’
 ‘Pás achtenzestig paar? Dat is een immense hoeveel-
heid!’
 ‘Ja, maar nog lang geen honderd. Nou ja, ik doe mijn 
best.’
 ‘Je hebt nog tien dagen. Ik zou je graag willen helpen, 
maar ik kan helaas niet breien.’
 ‘Ik weet het. Wat heb je daar? De pot voor de collecte?’
 ‘Ja, ik had de potten al veel eerder willen maken, maar ik 
had het gewoon te druk.’
 ‘Dat hebben we allemaal. Laat eens zien. O, hij is prachtig 
geworden. Ik zet hem met een neer. Ik hoop dat ze allemaal 
vol raken. Misschien zamelen we uiteindelijk wel zo veel 
geld in dat we die koelkast ook nog flink kunnen vullen.’
 ‘Dat zou fantastisch zijn, hè?’
 ‘Ja, absoluut.’
 ‘Ik zal je niet langer storen. Succes met tellen.’
 ‘Het beste, lieverd.’
 ‘Jij ook. En jij ook, Terry!’ riep ze naar de soezende hond 
in zijn hoekje. Hij deed heel even zijn ogen open en met-
een weer dicht.
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 En toen stond ze voor Tobins winkel. Onzeker klopte ze 
op zijn raam. Hij keek verbaasd op, liep naar de deur en 
deed open.
 ‘ Keira. Wat kan ik voor je doen?’
 ‘Ik wil je niet lang ophouden, maar ik heb een vraag. We 
zamelen geld in voor een oudere dame, mevrouw Wither-
spoon. We zijn allemaal erg aan haar gehecht en haar koel-
kast is stukgegaan. Ik weet dat je hier nieuw bent en me-
vrouw Witherspoon waarschijnlijk helemaal niet kent, 
maar het zou geweldig zijn als je toch mee zou willen doen 
en deze pot in je winkel wilt zetten als die is ingericht.’
 ‘O,’ was het enige wat hij zei. Hij staarde naar de met 
hartjes versierde pot waarop een sticker zat met de tekst 
‘Een koelkast voor mevrouw Witherspoon’. In het deksel 
had ze een gleuf gemaakt zodat mensen er muntjes in kon-
den gooien.
 ‘Ik bedoel… Je zou je er zeker mee geliefd maken bij 
ons. Het kan soms moeilijk zijn om in een nieuwe gemeen-
schap te aarden…’ O god, het leek wel of ze hem wilde 
chanteren. Ze klonk bijna als de maffia. ‘Sorry, hoor,’ zei 
ze snel. ‘Neem me niet kwalijk, ik wilde niet aandringen.’
 Tobin keek haar aan en zijn mond vormde weer die fan-
tastische glimlach. ‘Ik doe graag mee. Alleen open ik de 
winkel volgend weekend pas, als alles goed gaat.’ Hij pakte 
de pot aan en draaide hem om. ‘Heel mooi. Heb jij dit ge-
maakt?’
  Keira knikte. ‘Dank je.’
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 Ze keken elkaar zo’n twintig seconden lang aan zonder 
iets te zeggen.
 ‘Goed, dan wens ik je nog een fijne avond,’ zei  Keira en 
ze maakte dat ze wegkwam.
 Hij was absoluut níét gay, dat wist ze nu zeker.
 ‘Kimberly, je mag naar huis, hoor,’ zei ze toen ze weer 
terug was in de chocolaterie. ‘Je weet dat je morgen hele-
maal alleen in de winkel staat, hè? Heb je de sleutel ge-
pakt?’
 ‘Ja.’
  Keira had er geen moeite mee om haar winkel aan de 
tiener over te laten. Ze had het al vaker gedaan en het was 
altijd goed gegaan. In de afgelopen zomervakantie had 
Kimberly het zelfs een paar dagen achter elkaar overgeno-
men, toen  Keira zichzelf had getrakteerd op een paar well-
nessdagen in plaats van die stomme fietstocht met Jordan.
 ‘Heel goed. O, er zit al iets in de jampot!’ riep ze blij. Een 
paar lieve klanten hadden er al wat munten in gedaan. ‘Ik 
bel morgen in elk geval even op om te vragen hoe het gaat. 
Geniet van je avond, Kimberly. En neem gerust nog een 
zakje koekkruimels mee.’
 ‘Dank je wel,  Keira.’ Kimberly ging naar achter om een 
zakje te vullen uit het grote blik, en nadat ze was vertrok-
ken deed  Keira hetzelfde.

Gary zat op zijn hoek met een kartonnen bekertje thee in 
zijn hand, dat hij ongetwijfeld van Laurie had gekregen.
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 ‘Hallo, Gary. Hoe gaat het met je?’ vroeg  Keira zoals al-
tijd, hoewel ze wist dat het een stomme vraag was. De man 
zat op straat, hoe zou het dan wel niet met hem gaan?
 ‘Goed, dank je,’ antwoordde hij zoals altijd. ‘En met 
jou?’
 ‘Prima. Kijk eens, ik heb koekkruimels voor je. Ik hoop 
dat je er iets aan hebt.’
 ‘Fijn, heel erg bedankt.’ Gary pakte het zakje aan. Hij 
droeg handschoenen.
 ‘Eh… Gary?’ Ze moest het hem gewoon vragen. ‘Heb je 
een warme plek waar je kunt slapen? Het is zo ongelofelijk 
koud vandaag.’
 ‘Ik weet een plek waar het overdekt is. Bedankt.’
 Ze knikte en liep door. Ze trok de ceintuur van haar grij-
ze jas strakker en haar roze muts dieper over haar voor-
hoofd. Daarna haalde ze haar telefoon uit haar zak en koos 
Jordans nummer.
 ‘Jordan? Ik ben het. Ben je al thuis?’
 ‘Ja.’
 ‘Zal ik iets te eten meenemen?’
 ‘Wat vind je van sushi?’
 ‘Is goed. Zoals altijd california rolls en tonijn-nigiri voor 
jou?’
 ‘Tuurlijk, wat anders?’
 ‘Oké. Ik ben over een half uur thuis.’
 Jordan hing zonder nog iets te zeggen op en ze ging op 
weg naar haar favoriete sushirestaurant. Toen ze thuis-
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kwam, zat Jordan achter zijn laptop. Hij typte iets maar 
klapte hem met een dicht toen hij zag dat ze de kamer in 
kwam.
 ‘Wat ben je aan het doen?’
 ‘Niks. Ik zocht alleen even wat op over een nieuw prote-
inepoeder.’
 ‘O. Hoe was je dag?’
 ‘Gewoon, zoals zaterdagen zijn.’
 Hm. Dat kon ze niet beoordelen, want zij moest zater-
dags werken dus voor haar was de dag zoals elke andere 
weekdag.
 ‘Hier is de sushi. Zullen we er een film bij kijken?’
 ‘Ik wilde eigenlijk de documentaire over bergbeklim-
men zien die zo wordt uitgezonden.’
 ‘O. Nou, goed dan.’ Ze hoopte niet dat hij nu ging ver-
tellen dat hij zelf ook bergen wilde beklimmen. En dat zij 
dan mee moest.
 Ze maakte in de keuken twee borden klaar, bracht ze 
naar de woonkamer en zette ze op de salontafel. Ze haalde 
er voor hen beiden een lightbiertje bij.
 ‘Eet jij tempura?’ vroeg Jordan en hij keek afkeurend 
naar haar gefrituurde garnalen.
 ‘Daar had ik zin in.’
 ‘Tja, wat jij wilt.’
 Ze keken naar de ongelofelijk saaie documentaire over 
bergbeklimmen en aten hun sushi.  Keira klungelde met de 
stokjes en at extra langzaam zodat ze lang van het heerlijke 
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eten kon genieten. Eerst de avocado-maki, daarna de 
zalm-nigiri en de california rolls. De lekkere tempuragar-
nalen bewaarde ze voor het laatst.
 Toen ze even naar de wc ging en weer terugkwam, was 
haar bord leeg.
 ‘Heb jij mijn garnalen opgegeten?’ vroeg ze verbaasd.
 Jordan antwoordde zonder zijn blik van het beeldscherm 
af te wenden: ‘Ja, ik dacht dat je ze niet meer hoefde.’
 ‘Serieus? Ik heb speciaal het beste voor het laatst be-
waard. Je weet dat ik dat altijd doe.’
 ‘Ik dacht dat je klaar was, sorry.’
 Nu was zij degene die haar armen over elkaar sloeg. Ze 
kon het gewoon niet geloven. Zover ging hij nu al, alleen 
maar zodat zij een paar calorieën minder binnenkreeg?
 Ze bleef een hele poos kwaad staan, maar Jordan ne-
geerde haar compleet en zag het dus niet. Waarschijnlijk 
had hij het zelfs niet gemerkt als ze in haar bloot je de vo-
geltjesdans had gedaan.
 Geïrriteerd liep ze naar de keuken en maakte het doosje 
chocolaat jes open dat ze de vorige dag van William had 
gekregen. Maar ze was zo opgefokt dat ze na twee truffels 
terug naar de woonkamer liep, de tv uitzette en tegen Jor-
dan zei: ‘Ik heb er verdomme genoeg van! Je moet eens 
goed nadenken of je eigenlijk nog wel met mij samen wilt 
zijn.’
 ‘Wat is dit nou weer? Ik heb toch helemaal niets ge-
daan!’
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 ‘Je hebt mijn garnalen opgegeten, Jordan!’
 ‘Ja, en?’
 ‘Je snapt het gewoon niet, hè?’
 ‘Nee, eerlijk gezegd niet, nee. Zou je de tv weer aan wil-
len doen?’
 ‘Zet hem lekker zelf aan, ik ben weg!’
 Ze rende naar de slaapkamer, pakte de kleine reistas uit 
de kast en stopte er de belangrijkste dingen voor de nacht 
en het doosje chocolaat jes in. Daarna pakte ze nog snel het 
verjaardagscadeau voor haar moeder en sloeg de voordeur 
met een knal dicht.
 Ze nam de bus door de stad en aan het eind van deze 
afschuwelijke avond stond ze bij haar moeder voor de 
deur.
 Ze glimlachte droevig. ‘Hoi mam. Zullen we je verjaar-
dag inluiden?’
 Haar moeder keek haar aan en wist dat ze hier niet met 
haar reistas was om haar verjaardag in te luiden.
 ‘Dat zou ik heel leuk vinden,’ antwoordde ze en ze nam 
de tas van  Keira over.
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Vol voorpret keek  Keira telkens weer naar de winkel-
deur. Het was maandag en hij zou vandaag komen. 

Net als elke week. Sinds het zo slecht ging tussen Jordan en 
haar moest ze nog vaker aan hem denken dan ze toch al 
deed.
 Ze was nog niet naar huis teruggegaan. Jordan was niet 
naar haar toe gekomen om haar op zijn knieën om vergif-
fenis te smeken. Hij had in de afgelopen twee dagen hele-
maal geen contact met haar opgenomen.
 Ze sliep bij haar moeder op de bank. Het kon haar niet 
schelen. Ze had zelfs nog liever bij Gary op straat geslapen 
dan in één bed met Jordan. Ze was ontzettend kwaad op 
hem, terwijl ze zelf niet eens goed kon uitleggen waarom. 
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Het ging er immers alleen om dat hij haar tempuragarna-
len had opgegeten. Hij had nooit veel rekening met haar 
gehouden, dus eigenlijk zou het haar niet moeten verba-
zen. Maar waarschijnlijk kwam het door de opeenstape-
ling van zijn lompe acties. Inmiddels was die berg zo hoog 
dat ze er amper meer overheen kon kijken en zijn andere 
kant kon zien, namelijk de hartelijke en liefdevolle manier 
waarop hij ooit met haar was omgegaan. Soms vroeg ze 
zich af of hij ooit wel lief voor haar was geweest of dat ze 
zich dat de hele tijd had verbeeld. Soms wilde je ergens zo 
graag in geloven dat je de werkelijkheid niet zag. Dat had 
Laurie vrijdagavond tegen haar gezegd, toen ze hadden ge-
praat en de goede rum hadden gedronken die eigenlijk 
voor haar bonbons was bestemd.
 ‘Ik ben echt dol op je,  Keira, maar ik moet je één ding 
zeggen: je bent blind. Ik weet niet waarom, maar het is zo. 
Je moet eindelijk eens je ogen openen en de realiteit onder 
ogen zien.’
 Ze had het begrepen. Het had haar op de een of andere 
manier wakker geschud. En toen Jordan nog geen vieren-
twintig uur later weer eens zijn best deed om haar minder 
te laten eten, omdat ze in zijn ogen immers zo dik was, kon 
ze niet anders. Ze had een time-out nodig. Ze moest voor 
zichzelf uitzoeken wat ze eigenlijk wilde en of de hele situ-
atie met Jordan nog wel zinvol was.
 Op zondag, toen ze zeker wist dat hij aan het sporten 
was, was ze nog een keer naar huis gegaan om wat kleren, 
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make-up en een paar boeken te pakken die haar hopelijk 
wat afleiding zouden bieden. Haar moeder had haar verze-
kerd dat ze zo lang kon blijven als ze wilde, en ze had zich 
vast voorgenomen om niet eerder naar Jordan terug te ke-
ren voordat hij sorry had gezegd en had beloofd dat hij zou 
veranderen. En er moest heel wat veranderen. Ze wilde 
eindelijk door hem geaccepteerd worden zoals ze was. 
Geen stomme opmerkingen meer, geen lidmaatschappen 
van fitnesscentra voor haar verjaardag en nooit meer ik-
dacht-dat-je-niet-meer-hoefde-dus-ik-heb-je-tempura-
opgegeten. Nee! Dat was voor eens en altijd afgelopen!
 Ze keek weer naar de deur. Het was een paar minuten 
voor half vier. Normaal kwam de maandagklant altijd tus-
sen drie en vier uur, waarschijnlijk direct na zijn werk. 
Wat voor werk zou hij doen? Ze kon zich goed voorstellen 
dat hij leraar of bankier was. Hij straalde iets serieus uit. Je 
kreeg bij hem het gevoel dat je hem kon vertrouwen. Ze 
had dolgraag eens wat meer dan alleen de gebruikelijke 
drie zinnen met hem gewisseld. Zou ze het erop wagen? In 
feite was daar niets op tegen. Ze zou immers niet met een 
een huwelijk kapotmaken als ze vroeg hoe het met hem 
ging of wat voor werk hij deed. Of als ze hem na twee jaar 
eindelijk eens vroeg hoe hij heette.
 Kwart voor vier. Een klant, mevrouw Bronte, ongeveer 
van haar moeders leeftijd, informeerde naar vruchten met 
een chocoladelaagje.  Keira bracht haar naar de witte kast 
met de roze orchideeën, waar de verschillende soorten op 
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een rij stonden, netjes verpakt in kleine en grote cellofaan-
zakjes met een gouden sluiting.
 ‘Waar dacht u aan? Ik heb pruimen, abrikozen, appels, 
vijgen, dadels, ananas, aardbeien, frambozen en kumquats 
in de aanbieding.’
 ‘Kumquats? Echt?’
 ‘Ja. U moet die met witte chocolade eens proeven, die 
zijn echt heerlijk.’
 Ze pakte een pot waarin ze de diverse soorten bewaarde 
om te laten proeven en gaf de vrouw een van de bitterzoete 
vruchten.
 ‘Zalig! Mevrouw Buckley, u laat me telkens weer ver-
steld staan.’
  Keira glimlachte verheugd. ‘Daar ben ik blij om. Wilt u 
nog iets anders proeven?’
 ‘Misschien de appelringen in melkchocolade.’
 ‘Hier, proeft u maar.’ Ze stak de tang in de glazen pot en 
gaf mevrouw Bronte een appelring.
 ‘Heerlijk. Het is bij u altijd ontzettend moeilijk om te 
kiezen.’
 ‘Dan neemt u ze allebei,’ zei ze met een knipoog.
 ‘Weet u wat? Dat ga ik inderdaad doen. Geeft u me van 
beide maar een grote zak. En dan heb ik nog een vraag: 
mijn kleindochter is nu op de veganistische toer.’ De ma-
nier waarop ze het woord ‘veganistisch’ uitsprak, deed ver-
moeden dat ze het maar niks vond. ‘Hebt u daar toevallig 
ook iets van?’
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 ‘Ik heb daar een klein assortiment, ziet u?’ Ze wees 
naar de tafel helemaal achter in de hoek. Ze merkte steeds 
vaker dat hier een heel nieuwe markt voor ontstond. Ze 
moest maar eens op zoek gaan naar meer vegan produc-
ten, want ze wilde immers voor elke klant een passend 
aanbod.
 ‘O, wat fijn. Nou, dan neem ik gewoon dit… en dat.’ 
Mevrouw Bronte pakte een reep rijstmelkchocolade en 
een doosje karamelschotsen. Samen liepen ze naar de 
kassa.
 ‘U bent dus al oma? Dat had ik niet gedacht,’ zei  Keira 
om het gesprek op gang te houden. Klanten als mevrouw 
Bronte vonden het fijn als je een praat je met hen maakte.
 ‘O ja. Ik heb al vier kleinkinderen.’
  Keira zette grote ogen op. De vrouw was nauwelijks 
 ouder dan haar moeder. Die zou vast ook graag kleinkin-
deren willen hebben, maar helaas leek het erop dat ze dat 
wel kon vergeten. Nog zo’n onderwerp dat ze dringend 
moest aankaarten, mochten Jordan en zij het eindelijk 
weer goedmaken.
 ‘En hoe oud zijn ze?’
 ‘Drie, vijf, acht en de oudste is al dertien. Dat is Tina en 
zij is degene die veganistisch eet. Nou, het is afwachten 
hoelang het duurt.’ Ze lachte luid.
  Keira vond het geweldig als je zo jong al voor je overtui-
gingen stond en wist wat je in je leven wilde. Sommigen 
wisten het op hun negenentwintigste nog steeds niet…
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 ‘Ik hoop dat u het juiste hebt gekozen en dat Tina er blij 
mee is.’
 ‘Dat weet ik wel zeker. Tot gauw, mevrouw Buckley. O, 
dat zie ik nu pas. U zamelt geld in voor mevrouw Wither-
spoon?’ Ze keek naar de glazen pot.
 ‘Ja, inderdaad. Haar koelkast is kapot.’
 ‘Och, jeet je, wat erg.’ Ze haalde met een weer haar porte-
monnee uit haar tas en deed twee pond in de pot. ‘Zamelt 
u dit jaar geen geld in voor de kinderen in Afrika? Dat doet 
u anders toch altijd rond deze tijd?’
 ‘Ja, zeker wel. Hier is de pot. Ik wilde hem alleen nog 
niet neerzetten omdat ik dacht dat het dan misschien te 
veel lijkt alsof ik de mensen geld uit de zak wil kloppen.’
 ‘Ach, wat een onzin. Je kunt niet genoeg helpen. Kom, 
zet u de andere pot ook neer. Hier vooraan, naast de kassa. 
Toe maar!’ drong mevrouw Bronte aan.
 Nou, vooruit, dacht  Keira, ik zal maar naar haar luiste-
ren. Ze pakte de pot waarop in grote letters ‘Afrika’ stond 
vanonder de toonbank en zette hem naast de andere.
 ‘Goed zo. Nou, hij is nog helemaal leeg. Hier, ik maak 
een beginnetje.’ Ze vouwde een briefje van vijf pond op en 
stak het erin.
 ‘Dat is echt heel gul van u, mevrouw Bronte, heel erg 
bedankt.’
 ‘We mogen nooit vergeten hoe goed we het hebben en 
we moeten daar elke dag dankbaar voor zijn.’
 ‘Ja, dat ben ik helemaal met u eens.’
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 ‘Maar nu moet ik helaas weer gaan. Ik heb Edward be-
loofd dat ik braadvlees maak.’
 ‘Doet u hem de groeten van mij.’
 ‘Dat zal ik doen. Tot ziens.’
 ‘Dag.’ Ze keek mevrouw Bronte na en merkte dat ze kip-
penvel had. Dit waren de momenten die bewezen dat er 
toch nog goede mensen waren. Fantastische mensen. En 
 Keira was blij dat ze veel van dit soort mensen kende.

Eindelijk kwam de naamloze man binnen en ze nam zich 
vast voor om hem vandaag zijn naam te ontlokken. Hij 
kwam tenslotte al ruim twee jaar minstens één keer per 
week in haar winkel, dus hij was bijna verplicht om zich 
eindelijk eens voor te stellen.
 ‘Goedemiddag,’ zei ze en ze zette haar stralendste glim-
lach op.
 ‘Goedemiddag. Wat een somber weer vandaag. Fijn om 
zo’n zonnetje als u te ontmoeten.’
 Had ze dit echt net gehoord of had ze het zich ver-
beeld? Zoiets had hij nog nooit gezegd. Misschien 
droomde ze. Misschien was het nog midden in de nacht 
en lag ze op de bank van haar moeder te slapen. Ze deed 
haar best om erachter te komen of het echt was, toen hij 
op zijn achterhoofd krabde en nerveus zei: ‘Neemt u het 
me alstublieft niet kwalijk als ik iets ongepasts heb ge-
zegd.’
 ‘Dat hebt u niet,’ verzekerde ze hem.
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 ‘Weet u het zeker? Uw gezichtsuitdrukking zegt name-
lijk iets anders.’
 ‘O, god, neemt u me niet kwalijk. Ik was alleen verbaasd. 
U hebt ook nog nooit zoiets tegen me gezegd.’
 ‘Ja, ik…’ Hij krabde opnieuw op zijn achterhoofd, blijk-
baar was het een nerveus gebaar.
 Zijn bruine haar zat ondanks het stormachtige weer zo-
als altijd perfect. Hij had een zijscheiding en het was met 
een beet je gel in model gebracht. Onder zijn eveneens 
bruine jas droeg hij een pak en een stropdas. Dat kon ze 
zien omdat hij geen sjaal om had.
 ‘U draagt geen sjaal,’ zei ze, omdat ze niet wist wat ze 
anders moest zeggen. Ze was vreselijk zenuwachtig. ‘Bij 
 Susan aan de overkant zijn mooie zelfgehaakte sjaals te 
koop, mocht u interesse hebben.’ Jemig, wat stond ze nou 
stom te bazelen?
 ‘Ik weet het,’ antwoordde de man. ‘Ik ben al een paar 
keer in die winkel geweest om wol te kopen.’
 Echt? Kennelijk breide zijn vrouw.
 ‘Maar ik ben niet echt het type voor zelfgehaakte din-
gen,’ voegde hij eraan toe en hij grijnsde scheef.
 ‘Natuurlijk niet,’ zei  Keira en ze veegde met haar hand 
over haar gezicht. Ze had het gevoel dat er een liter zweet 
op haar voorhoofd stond.
 ‘Nou ja, ik hoop dat het niet bij u in het verkeerde keel-
gat is geschoten. Ik wilde u echt alleen een compliment 
maken omdat u altijd zo blij straalt als ik de winkel in kom. 
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Ik bedoel, dat doet u vast bij elke klant. Ik… Oef… ik ge-
loof niet dat we hier nog uit komen.’ Hij lachte.
  Keira moest ook lachen. ‘Dat denk ik ook niet. Maar 
goed, bedankt voor het aardige compliment. Dat was 
echt… aardig.’
 ‘Ja, aardig…’
 Ze haalde diep adem en vroeg: ‘Wilt u hetzelfde als al-
tijd?’
 ‘Ja, graag.’
 Ze pakte honderd gram botertruffels in melkchocolade, 
honderd gram sinaasappeltruffels in pure chocolade en 
twee extra bonbons in en zei: ‘Alstublieft. Dat is zoals altijd 
negen tachtig.’
 De man betaalde en deed het wisselgeld in de pot voor 
mevrouw Witherspoon.
 ‘Heel erg bedankt. Tot de volgende keer,’ zei ze en on-
danks alles kon ze nauwelijks wachten tot hij weer vertrok, 
want dan kon ze eindelijk gaan zitten en zouden haar knie-
en hopelijk niet meer zo knikken. Op dit moment waren 
ze namelijk zo week als pudding. Als chocoladepudding 
met vanillesaus.
 ‘Tot de volgende keer.’ Hij draaide zich om om weg te 
gaan.
 ‘Wacht!’ riep ze harder dan haar bedoeling was. Ze wil-
de het eindelijk wagen. ‘Hoe heet u?’
 ‘Thomas Finch. En u?’
 ‘Chocoladepudding.’
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 ‘Pardon?’ Hij grinnikte.
 Ze werd rood, voelde hitte naar haar gezicht stijgen en 
haar knieën veranderden in vloeibare chocolade.
 Beschaamd sloeg ze tegen haar voorhoofd.
 ‘ Keira natuurlijk.  Keira Buckley. Sorry voor mijn ge-
drag, ik ben vandaag niet helemaal mezelf. Komt u volgen-
de week wel weer terug? Zo niet, dan kan ik dat volkomen 
begrijpen.’
 ‘Ik kom weer terug,’ zei Thomas Finch glimlachend. 
‘Tot ziens,  Keira.’
 Toen hij eindelijk weg was verborg ze haar gezicht ach-
ter haar handen. O god, wat gênant! Wat was er met haar 
aan de hand? Chocoladepudding? God, dat was nog gê-
nanter dan wat Laurie destijds met Barry was overkomen. 
Toen hij haar had verteld dat hij Barry werd genoemd (zijn 
echte naam was Bartholomew, ja, er waren echt nog  ouders 
die hun kind zo’n naam gaven!), had Laurie geantwoord: 
‘Ik heb een grote sortering Sweet Barry.’ Sweet Barry in 
plaats van Sweet Berry-thee! Dat was al vreselijk geweest, 
maar zijzelf overtrof werkelijk alles! Ze had nooit geweten 
dat ze in aanwezigheid van een man zo zenuwachtig kon 
zijn.
 Waar was het door gekomen? Door Thomas’ aardige 
compliment? Hij had haar zonnetje genoemd. Zonnetje! 
Ze smolt weer. En een tijdlang dacht ze niet meer aan Jor-
dan.
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Voor het eerst in jaren had  Keira zin in een sigaret. Ze 
had vroeger gerookt, toen ze Jordan leerde kennen, 

maar omdat hij zo’n gezondheidsfreak was, was ze er 
algauw mee gestopt. Nu vroeg ze zich af of ze dat had ge-
daan omdat ze het echt wilde of omdat hij het wilde. En ze 
vroeg zich ook af waarom ze er weer mee wilde beginnen. 
Om het hem betaald te zetten? Of gewoon vanwege de 
stress waar ze al weken, nee, al jaren last van had? Ze had 
die stress alleen nooit echt toegelaten. Ze had haar wrevel 
weggestopt. Alsof ze per ongeluk een slokje zure melk had 
gedronken en het maar had doorgeslikt in plaats van het 
uit te spugen. Maar nu was ze eindelijk zover om het uit te 
spugen.
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 Het was woensdagavond, een paar minuten over zes. Ze 
zat op de blauw geverfde bank voor haar chocolaterie en 
keek naar Tobin Marks, die in zijn fel verlichte winkel tim-
merde en meubels en allerlei andere dingen in elkaar zette. 
Er was een paar keer  iemand langsgekomen om hem te 
helpen, maar hij leek het meeste helemaal alleen te doen. 
Een alleskunner. Terwijl hij niet eens arrogant overkwam. 
Jordan dacht ook dat hij alles kon en alles wist – en dat liet 
hij ieder een luidkeels weten. In elk geval gaf hij een ander 
vaak het gevoel dat hij of zij dom was.
 Ze sliep nog steeds bij haar moeder. Er was niets ge-
beurd. Jordan had geen contact opgenomen, geen excuses 
aangeboden, niet om een verhelderend gesprek gevraagd. 
Dat was raar. Ze hadden al vaak ruzie gehad, maar zo’n 
lange radiostilte had er nog nooit tussen hen geheerst. Het 
kon geen goed teken zijn dat hij haar compleet negeerde, 
of wel? Alsof ze niets voor hem betekende en hij haar to-
taal niet miste. De brandende rode hartjes die overal om 
haar heen hingen, leken wel spotvogels die haar uit alle 
richtingen aanstaarden en haar met hun lieflijke gezang 
bespotten. Ze had al dagen het nummer ‘It’s All Over Now, 
Baby Blue’ van Bob Dylan in haar hoofd. Was dat een te-
ken?
 De voordeur tussen Lauries winkel en die van  Keira 
ging open en meneer Spacey en Barbara kwamen naar bui-
ten. Ze slenterden hand in hand door de romantische 
Vale rie Lane en gingen vervolgens de hoek om en Corn-
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market Street in. Het was dus waar: die twee hadden iets 
met elkaar. Nog een verliefd stelletje in haar directe omge-
ving. Wilde Cupido haar uitlachen?
  Keira zuchtte. Haar vriendinnen konden elk moment 
uit hun winkel komen en naar Laurie gaan. Ze was bang 
geweest dat Ruby af zou zeggen omdat ze haar vader niet 
weer alleen wilde laten, maar ze had hen allen verzekerd 
dat de woensdagavond oké was. Die had hij in zijn agenda 
geschreven die hij altijd bij zich had. Hij wist dat ze op 
woensdagavond later thuiskwam, net zoals het voor hem 
duidelijk was dat Ruby overdag werkte en in de weeken-
den naar rommelmarkten ging. Als hij haar maar af en toe 
kon bellen, dan was het goed.
  Keira deed haar ogen dicht en vroeg zich af hoe het nu 
verder zou gaan. Toen ze haar ogen weer opendeed, zag ze 
 Susan op haar afkomen. Terry drentelde op zijn gemakje 
achter haar aan.
 ‘Hallo, schat. Heb je het niet koud buiten? Ik zou met-
een een blaasontsteking oplopen.’
 Een blaasontsteking zou nu het minste probleem zijn.
 ‘Ik wilde alleen even een frisse neus halen. Hoe gaat het? 
Hoe ver ben je met je handschoenen?’
 ‘Vierentachtig paar. En ik heb nog bijna een week.’
 ‘Ik zei toch dat het je zou lukken? Zullen we naar de Tea 
Corner gaan?’
 ‘Ja. Ik hoop dat mevrouw Witherspoon er vandaag weer 
eens bij is. Het liefst samen met Humphrey.’
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 ‘Ja, ze heeft ons allemaal heel nieuwsgierig gemaakt.’
 ‘Inderdaad.’
 ‘Geloof je eigenlijk wel… dat hij bestaat?’ vroeg  Keira.
  Susan keek haar van opzij aan. ‘Denk je dat ze het mis-
schien heeft verzonnen?’
 ‘Die gedachte kwam inderdaad even bij me op.’
 ‘Nee, dat denk ik niet. Waarom zou ze zoiets verzin-
nen?’
 ‘Omdat ze eenzaam is? Hoelang is haar man nu al 
dood?’
 ‘Hij is achttien jaar geleden overleden, toen zij negenen-
zestig was. Dat heeft ze me een keer verteld.’
  Keira schudde haar hoofd. ‘Achttien jaar geleden was ik 
elf en speelde ik nog met barbiepoppen.’
 ‘Ja, ze heeft al een heel leven achter zich. Een goed leven. 
Ze heeft veel meegemaakt.’
  Keira dacht erover na. ‘Ik hoop dat ik dat ook kan zeg-
gen als ik zo oud ben.’
 ‘Dat hopen we allemaal.’
 Ze gingen de Tea Corner binnen en werden met een 
door Laurie verwelkomd. ‘Hallo! Kom binnen, hier is het 
lekker warm. Hallo, Terry, gezellig dat je er ook weer bij 
bent.’
 ‘Terry heeft op vrijdag 10 maart een afspraak om vlin-
ders te vangen,’ zei  Susan en ze deed haar jas uit.
 ‘Vlinders vangen?’ vroeg  Keira verbaasd. Ook zij deed 
haar warme spullen uit en legde ze over een stoelleuning. 
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Ze vond het leuk dat Laurie een paar tafeltjes en stoelen in 
haar theewinkel had neergezet waar klanten thee konden 
drinken. Nu hadden ze de perfecte plek voor hun woens-
dagavonden, ook al was het niet dezelfde ruimte als ruim 
een eeuw geleden, toen Vale rie Bonham dit soort bijeen-
komsten nog organiseerde. In haar oude pand had Ruby 
nu de antiekwinkel en het zou een stuk minder comforta-
bel zijn als ze zich op een paar oude stoelen tussen oud 
servies, oude boeken, oude lampen en oude schilderijen 
moesten persen.
 Bij Laurie duurde het ook even voordat ze begreep waar 
 Susan het over had. De castratie! ‘O, arme stakker. Waar-
om geef je het een codenaam?’
 ‘Omdat hij niet mag weten wat er in werkelijkheid gaat 
gebeuren.’
 ‘En jij denkt dat hij het begrijpt als je het bij de echte 
naam zou noemen?’
 ‘O ja. Mijn Terry is heel gevoelig.’
  Keira lachte hoofdschuddend. ‘Nou ja, als jij dat denkt. 
Goed, Laurie, wat voor lekkers heb je vandaag voor ons?’
 ‘Ik weet het nog niet. Heb je weer iets zoets meegeno-
men?’
 ‘O jee. Dat ben ik helemaal vergeten.’ Ze had nog een 
paar koekjes in willen pakken.
 ‘Geeft niet. Dan is er vandaag gewoon alleen thee.’
 ‘Nee, nee. Ik ga wel even snel terug. Willen jullie koek-
jes, vruchten of bonbons?’

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   147 28-01-2022   12:47



148

 ‘Ik heb vandaag heel veel zin in abrikozen,’ zei  Susan. ‘Ik 
heb vanmiddag een zuurtje met abrikozensmaak genomen 
en sindsdien heb ik er trek in.’
 ‘Oké. Dan neem ik chocoladeabrikozen mee. Ik ben 
zo terug.’ Ze liep de winkel uit zonder haar jas aan te 
trekken en hoopte maar dat ze morgen niet ziek zou 
zijn.
 Nadat ze twee zakjes abrikozen en een doosje amandel-
koekjes uit het schap had gepakt, viel haar blik op Gary, 
die als een mummie in een dikke deken gehuld in zijn 
hoekje zat. Ze ging naar hem toe.
 ‘Gary. Het is woensdagavond. Kom mee naar Laurie.’
 ‘Ik wil niet storen.’
 ‘Dat doe je niet. Wist je niet dat de Tea Corner op 
woensdagavond voor ieder een open is? We kletsen wat, 
drinken warme thee en eten iets zoets. Het is leuk.’ Ze stak 
haar hand naar hem uit en Gary stond zowaar op. Hij 
wierp een snelle blik op zijn spullen, maar liet behalve zijn 
rugzak alles liggen en volgde haar.
 ‘Daar is ze weer,’ riep Laurie. ‘En ze heeft iets te snoepen 
bij zich!’
 Orchid juichte. Ruby keek naar Gary en glimlachte ver-
legen. Nu begreep  Keira waarom het niet veel moeite had 
gekost hem over te halen om mee te gaan.
 ‘Wanneer zijn jullie allemaal gekomen?’ vroeg  Keira. ‘Ik 
ben nog geen drie minuten weg geweest. En kijk eens wie 
ik heb meegebracht.’
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 ‘Wat fijn. Goedenavond, Gary. Ga maar zitten waar je 
wilt,’ zei Laurie uitnodigend.
 Gary ging op de vrije plek naast Ruby zitten. Hij droeg 
dezelfde oude jas als altijd. Ook zijn broek was versleten 
en leek al heel lang niet meer gewassen te zijn.  Keira rook 
een wat muffe geur, maar zei natuurlijk niets. Ze had so-
wieso niet het gevoel dat die geur Ruby iets uitmaakte. Zij 
was immers de hele dag omringd door oude, muffige 
spullen.
 ‘Wie wil er een kop thee?’ vroeg Laurie, die inmiddels 
een kan thee had gezet. ‘Ik heb abrikozen-vlierbloesem-
thee. Hij is echt lekker. Uit Frankrijk.’
 Ieder een wilde een kopje en Laurie schonk in.
 ‘Kijk eens wie er nog meer aan komt!’ riep Orchid uit en 
ze keken uit het raam.
 ‘Mevrouw Witherspoon!’ riep  Keira blij.
 ‘Maar wel alleen.’  Susan keek teleurgesteld.
 ‘O, shit! Snel, Laurie, verstop de pot!’ riep Orchid.
 O jee, de pot voor de inzamelingsactie. De actie moest 
natuurlijk een verrassing zijn voor mevrouw Witherspoon. 
Daar mocht ze nu nog niets van weten.
 Laurie snelde naar de toonbank en kon de pot er nog net 
achter zetten voordat mevrouw Witherspoon hem zag.
 ‘Goedenavond,’ begroette ze de oude dame daarna. 
‘Wat fijn dat u er bent.’ Ze ging naar haar toe en hielp haar 
uit haar mantel. Mevrouw Witherspoon droeg een donke-
re rok met een blauw gebreid vest dat  Susan haar had ge-
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schonken omdat het zogenaamd te klein was voor de oor-
spronkelijke opdrachtgeefster.
 ‘Hallo.’ Mevrouw Witherspoon glimlachte en zwaaide 
naar ieder een.
 ‘Wilt u ook thee? Abrikozen-vlierbloesem.’
 ‘Uit Frankrijk,’ voegde Orchid eraan toe.
 ‘Graag.’
  Keira maakte een plekje voor haar vrij. ‘Hoe gaat het 
met u?’ vroeg ze aan de oude dame terwijl ze voor zichzelf 
een stoel van het tafeltje ernaast pakte.
 ‘Uitstekend.’
 ‘Nog steeds verliefd?’ informeerde Orchid grinnikend.
 ‘Hebben jullie het aan de anderen verteld van Hum-
phrey?’ Mevrouw Witherspoon keek van  Keira naar Lau-
rie.
 ‘O, sorry. Hadden we dat niet mogen doen?’ vroeg Lau-
rie schuldbewust.
 ‘Ach, nou ja, dat geeft niet. Ieder een mag het rustig we-
ten. En ja, Orchid, we zijn nog steeds verliefd.’ Ze knip-
oogde en straalde nog meer.
 ‘Haha! U bent echt cool!’
 ‘Dat heeft nog nooit  iemand tegen me gezegd.’ Me-
vrouw Witherspoon lachte.
 ‘Waarom hebt u Humphrey niet meegenomen?’ vroeg 
 Susan.
 ‘Hij heeft met zijn dochter afgesproken. Ze gaan bow-
len.’
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 ‘O, wauw. Hij lijkt nog behoorlijk fit voor  iemand van 
negenenzeventig, hè?’ Laurie schonk een kopje thee voor 
mevrouw Witherspoon in, zette de zoetigheden op tafel en 
ging bij hen zitten.
 ‘Je moest eens weten…’ zei mevrouw Witherspoon en 
ze giechelde ondeugend.
 Ze zetten allemaal grote ogen op. Zelfs Gary, die nog 
helemaal niets had gezegd, moest grinniken.
 ‘Mevrouw Witherspoon!’ zei  Susan. ‘U bent me er een-
tje.’
 ‘Ik heb toch helemaal niets gezegd?’ antwoordde ze, 
maar ze giechelde nog steeds.
 Toen ieder een de thee had geproefd en wat van de abri-
kozen had gegeten, zei Ruby: ‘Ik wilde nog even sorry zeg-
gen vanwege laatst… Die ene avond… Dat was echt…’ Ze 
leek naar de geschikte woorden te zoeken.
 ‘Het is goed, Ruby. Je hoeft geen sorry te zeggen,’ verze-
kerde  Susan haar.
 ‘Jawel, ik…’
 Orchid, die aan de andere kant naast Ruby zat, pakte 
haar hand en zei: ‘Het is echt niet erg. We begrijpen het.’
 Dat was precies wat  Keira ook tegen haar had willen 
zeggen, maar in haar hoofd had het stom geklonken. Maar 
als Orchid het zei klonk het precies goed.
 ‘Dank je.’
 Ook Gary keek haar op een manier aan waaruit begrip 
bleek. Zijn vingers bewogen even en  Keira dacht dat hij 
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Ruby’s andere hand wilde pakken, maar hij deed het 
niet.
 ‘Oké, wat is er voor nieuws?’ vroeg  Susan.
 ‘Phoebes babyshower was geweldig!’ zei Orchid.
 Het feestje was zaterdag geweest. De zaterdag dat  Keira 
van huis was weggegaan. Ze was het compleet vergeten. 
Maar Orchid vertelde nu tot in detail hoe het was geweest.
 ‘En toen moesten we de smurrie uit een babypotje proe-
ven en raden welke soort het was. Nou, geloof me: de ene 
is nog smeriger dan de andere.’
 Toen Orchid klaar was met haar verhaal, stond Gary op. 
‘Ik ga maar weer eens. Bedankt voor de uitnodiging.’
 ‘Blijf toch nog even,’ zei Ruby.
 ‘Nee, ik moet… Zien we elkaar morgen?’
 Ze knikte.
 ‘Je bent altijd welkom, Gary,’ liet Laurie hem weten. ‘Je 
weet ons te vinden.’
 Gary knikte en draaide zich om om weg te gaan.
 ‘Wat een charmante jongeman,’ zei mevrouw Wither-
spoon.
 ‘Ja, dat is hij,’ was Laurie het met haar eens.
 ‘Wat is er nog meer voor nieuws?’ vroeg Orchid.
  Keira raapte al haar moed bijeen. ‘Ik ben van thuis weg-
gegaan.’
 ‘Wat ben je?’ vroeg  Susan.
 Laurie, de enige aan wie ze het al had verteld, wierp haar 
een bemoedigende blik toe.
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 ‘Het huis uitgegaan. Weggegaan van thuis. Jordan en ik 
hadden weer eens ruzie en ik had er genoeg van. Ik heb 
mijn spullen gepakt en ben naar mijn moeder gegaan. Na-
tuurlijk niet voor altijd.’
 ‘Dat heb je goed gedaan,’ zei Orchid.
 ‘O, vind je? Waarom?’
 ‘Omdat Jordan een idioot is. Hij heeft je niet verdiend.’
 ‘Dat zeg ik ook de hele tijd tegen haar,’ zei Laurie.
 ‘Vinden jullie soms allemaal dat hij een idioot is?’ vroeg 
 Keira en ze keek verbaasd rond.
 Haar vriendinnen knikten allemaal.
 ‘Ik kan er niets over zeggen, want ik ken de jongeman 
niet,’ zei mevrouw Witherspoon.
 ‘U kunt hem ook niet kennen want hij komt nooit in 
Vale rie Lane,’ zei  Susan geringschattend.
 ‘Hij vindt  Keira te dik,’ vertelde Laurie haar.
 ‘Nou ja, zeg!’ Mevrouw Witherspoon bekeek  Keira aan-
dachtig en schudde haar hoofd. ‘Ik ben het met jullie eens. 
Hij is een idioot.’
 Mijn hemel, dacht  Keira. Zelfs mevrouw Witherspoon 
vindt dat Jordan niet goed voor me is.
 ‘Ga alsjeblieft niet meer terug,’ raadde Orchid haar aan. 
‘Zelfs niet als hij je op zijn knieën smeekt.’
 ‘Dat zal niet gebeuren,’ zei  Keira stellig. Ze bedoelde 
daarmee eigenlijk dat Jordan haar nooit op zijn knieën zou 
smeken, maar het werd anders opgevat.
 ‘Goed zo,’ zei Laurie en ze knikte tevreden.
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 Er viel een stilte die wel een minuut duurde. Daarna 
vroeg Orchid: ‘Zeg, Ruby, hoe is het eigenlijk afgelopen 
met die man met de beenprothese? Voor wie mevrouw 
Vale rie geld inzamelde.’
 Ruby wierp Orchid een ongelovige blik toe.  Keira dacht 
hetzelfde. Straks ging ze nog verklappen dat ze geld inza-
melden voor een koelkast.
 ‘Meneer Olsen? Die kreeg de prothese.’
 ‘Ja? Wat fijn. En dat dankzij Vale rie.’
 ‘Ja.’
 Ze zagen allemaal dat Ruby over iets anders wilde be-
ginnen. Dat wilden ze allemaal wel, behalve Orchid.
 ‘Wat kostte zo’n prothese toen eigenlijk? Ik bedoel, ik 
heb geen idee wat zoiets tegenwoordig kost, maar het moet 
wel heel veel geld zijn geweest, toch? En toen hadden ze 
nog niet eens de materialen van nu. Was het een soort 
houten been of zo?’
 Nu nam mevrouw Witherspoon het woord. ‘Ik ken het 
verhaal. Het was in 1907. De arme meneer Olsen had zijn 
beenprothese tijdens een brand verloren.’
 ‘Tijdens een brand? Hoe kan dat nou?’ vroeg Orchid.
 ‘Het gordijn vatte vlam terwijl hij sliep. De hele kamer 
brandde af en hij kon nog net gered worden. Maar zijn 
houten been helaas niet, dat brandde als een fakkel.’
 ‘O god, dan was zijn prothese zeker niet alles wat hij 
kwijtraakte, of wel?’ vroeg Laurie.
 ‘Nou, het was niet zijn  eigen huis. Hij zat in onderhuur 
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bij de gemene mevrouw Harrison, die een veel te hoge 
huur vroeg. Daarom was het waarschijnlijk net goed dat 
haar huis afbrandde. Maar hoe dan ook, hij verloor al zijn 
bezittingen en dat was natuurlijk erg. Maar het verlies van 
zijn houten been… Het feit dat hij niet meer kon lopen… 
Dat was de grootste tragedie voor hem. Hij maakte name-
lijk elke dag een lange wandeling om de vrouw te bezoeken 
die hij aanbad: Annabelle, die in een bloemenwinkel aan 
de andere kant van de stad werkte.’
 ‘O nee! Kon hij Annabelle niet meer bezoeken?’ vroeg 
 Susan. Haar romantische snaar was geraakt.
 Mevrouw Witherspoon schudde tragisch haar hoofd. 
‘Nee. Mevrouw Vale rie begreep hoe naar zijn situatie was 
en zette overal in de buurt potten neer waar mensen geld 
in konden stoppen om zo een nieuw been bij elkaar te spa-
ren.’
 Ze wierpen elkaar heimelijke blikken toe, maar niemand 
verraadde iets.
 ‘Na zes weken had hij een nieuw been.’
 ‘En waar ging hij wonen nadat zijn kamer was afge-
brand?’ vroeg Orchid.
 ‘Dat is toch niet interessant?’ vroeg  Susan. ‘Ik wil weten 
of hij Annabelle weer heeft gezien.’
 ‘Alles op zijn tijd, lieverds. Meneer Olsen woonde voort-
aan in de kelder van zijn zus. Waar hij zich graag bij neer-
legde, want het enige wat voor hem van belang was, was 
Annabelle.’
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 ‘En heeft hij haar weer teruggezien?’ vroeg  Susan ge-
spannen.
 Mevrouw Witherspoon sloeg haar ogen neer. ‘Nee. 
Helaas niet. Toen hij eindelijk weer kon lopen en de lan-
ge weg naar de bloemenwinkel had afgelegd, vertelde de 
eigenaresse hem dat Annabelle was overleden. Aan rood-
vonk.’
 ‘O god, nee! Dat kan toch niet waar zijn!’ riep  Susan.
 Tja, dacht  Keira, niet alle liefdesverhalen lopen goed af.
 ‘Dit klopt niet,’ zei Ruby. ‘ Susan, ik kan je geruststellen. 
Het is namelijk heel anders gegaan.’
 ‘Echt?’  Susan keek Ruby vol verwachting aan en ze was 
niet de enige die hoopte dat Ruby dit afschuwelijke verhaal 
een happy end kon geven. Zij was tenslotte degene die van 
hen allen het meest over het verleden wist. Terwijl me-
vrouw Witherspoon altijd alleen de legendes vertelde, leek 
Ruby de echte verhalen te kennen. Bijna alsof ze ze zelf had 
meegemaakt.
 ‘Ik heb geen idee hoe je dit nu weer weet, maar vertel het 
maar,’ droeg Orchid haar op.
 Ruby glimlachte geheimzinnig en vertelde het sprookje 
verder. ‘Meneer Olsen strompelde met zijn nieuwe pro-
these naar Annabelle, die hij maar liefst zeven weken niet 
had gezien. Ze had hem vreselijk gemist. Ze vielen elkaar 
in de armen, hij kocht een roos bij haar en vroeg om haar 
hand.’
 ‘Op zijn knieën?’ vroeg Orchid lachend.
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 ‘Dat is niet grappig, Orchid!’ zei Ruby streng. ‘Annabel-
le zei ja en een week later trouwden ze. Ze kregen vijf kin-
deren voordat Annabelle overleed. Aan roodvonk. Dat 
laatste klopt wel, maar ze hebben samen een gelukkig le-
ven gehad.’
 ‘Ah, wat fantastisch,’ zei  Susan.
 ‘Ik heb een andere versie van het verhaal gehoord,’ zei 
mevrouw Witherspoon.
 ‘Het maakt niet uit. Hoe dan ook, het is een mooi lief-
desverhaal,’ zei Laurie.
 ‘Het is al laat,’ zei  Susan. ‘Zullen we stoppen voor van-
daag? Ik ga Terry nog even uitlaten. Mogen wij u naar huis 
brengen?’ vroeg ze aan mevrouw Witherspoon.
 ‘Graag, mijn kind. Als het niet te veel moeite is?’
 ‘Absoluut niet.’
  Susan en mevrouw Witherspoon vertrokken en ook de 
anderen namen langzaam afscheid.
 ‘Als je iets nodig hebt…’ liet Laurie  Keira weten.
 ‘Het gaat goed met me,’ antwoordde ze. ‘Tot morgen. 
En vergeet de pot niet weer neer te zetten.’
 ‘Ja, dat was op het nippertje. Kijk hoe vol hij al is.’ Ze 
pakte hem en liet hem trots zien. Hij was bijna halfvol en 
dat in maar vijf dagen. Ze zouden vast geen zes weken hoe-
ven te sparen.
 ‘De mijne is ook al halfvol,’ zei  Keira blij. ‘We doen echt 
iets goeds.’
 ‘Ja, dat doen we.’
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 ‘Doe je moeder de groeten van mij. En pas goed op je-
zelf,  Keira. Beloof je me dat?’
 ‘Tuurlijk.’
 Ze gaf haar vriendin een knuffel en liep daarna naar de 
bushalte. Gary zat niet meer op zijn hoek. Die was leeg, 
alsof hij er nooit was geweest.
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‘Goedemorgen,  Keira. Wat doe jij hier al zo vroeg?’ 
Tobin stak de straat over en kwam naar haar toe.

 Ze zat op de bank en dacht na. Hier buiten in de koude 
lucht was haar hoofd helder en kon ze haar gedachten be-
ter ordenen.
 ‘Goedemorgen, Tobin. Je schiet al aardig op, zie ik,’ zei ze.
 ‘Ja, het begint erop te lijken. Als het goed is, kan ik zater-
dag open, zoals gepland.’ Hij keek haar aan. ‘Maar je ont-
wijkt mijn vraag.’
 ‘Ja, ik…’ Ze haalde diep adem. ‘Ik denk na.’
 ‘O. In de kou?’
 ‘De kou doet goed.’ Ze zei niets meer, maar Tobin bleef 
haar aankijken.
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 ‘Neem me niet kwalijk. Het gaat me natuurlijk helemaal 
niets aan.’
 De manier waarop hij haar met zijn diepblauwe ogen 
aankeek, gaf haar op dat moment het gevoel dat ze alles 
aan hem kon toevertrouwen.
 ‘Ik ben bij mijn vriend weggegaan. Of beter gezegd, ik 
ben van thuis weggegaan. Maar ik weet niet zo goed of dat 
betekent dat we nu uit elkaar zijn.’
 ‘Mag ik even gaan zitten?’ vroeg Tobin.
 ‘Tuurlijk.’
 Hij ging naast haar zitten, op een gepast afstandje. 
‘Wanneer was dat?’
 ‘Zaterdag.’
 ‘Vijf dagen geleden dus. En hebben jullie inmiddels met 
elkaar gepraat?’
 ‘Nee. Jordan, mijn vriend, heeft niet eens contact met 
me opgenomen. Het lijkt alsof het hem niks kan schelen.’
 ‘Dat is vast niet zo. Misschien is zijn trots gekrenkt en 
wil hij niet de eerste stap zetten?’
 ‘Nou, dat klinkt helemaal als Jordan.’
 ‘Je zegt dat je niet weet of het nu uit is of niet. Wil je dan 
dat het uit is?’
 Dat was een goede vraag.  Keira had er lang over nage-
dacht, maar ze kon hem niet met zekerheid beantwoor-
den. Ze miste Jordans warmte naast zich in bed, maar 
zijn stomme, onverzettelijke gedrag miste ze beslist 
niet.
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 ‘Ik weet het niet. Ik kan niet meer helder nadenken. Ik 
weet nu alleen dat ik een sigaret wil.’
 ‘O, rook je?’
 ‘Nee. Al jaren niet meer.’
 ‘Dan zou je er absoluut niet weer mee moeten beginnen.’
 ‘Ik weet het.’
 ‘Je weet dus wel wat goed voor je is.’
 ‘Ja, misschien. Mijn vriendinnen zeggen dat ik in geen 
geval naar hem terug moet gaan, maar… Ik geloof dat ik 
zo niet door kan gaan. We moeten het toch een keer uit-
praten?’ Ze keek hem vol verwachting aan, alsof hij een 
orakel was dat alle juiste antwoorden kende.
 ‘Dat ben ik met je eens. Ga naar hem toe en praat met 
elkaar. Communicatie is het allerbelangrijkste. Zonder 
communicatie kun je problemen niet oplossen. Als er nog 
wat op te lossen valt. En als je na dat gesprek het gevoel 
hebt dat het voorbij is tussen jullie, is het ook goed. Maar 
dan blijf je er tenminste niet de hele tijd over piekeren of je 
er goed aan hebt gedaan.’
 ‘Om weg te gaan?’
 Tobin knikte.
 ‘Je hebt waarschijnlijk gelijk.’ Ook al zeiden haar vrien-
dinnen iets anders. Maar die mochten Jordan niet, dus zij 
waren niet erg objectief. ‘Mijn vriendinnen vinden dat hij 
een idioot is.’
 Tobin moest lachen. ‘Dan neem ik alles terug wat ik heb 
gezegd. Stuur hem naar de maan!’
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 Ze glimlachte. ‘Dat is helemaal niet zo’n slecht idee. 
Maar dan moet ik er een paar fitnessapparaten achteraan 
smijten.’
 ‘Is hij een fitnessfreak?’
 ‘Ja, en wat voor een. Voor mijn verjaardag heeft hij me 
een abonnement op de sportschool gegeven. Hij vindt me 
te dik.’
 ‘Jij? Dat geloof ik niet.’
 ‘Dat heeft hij al vaak tegen me gezegd. En hij heeft mijn 
tempuragarnalen opgegeten zodat ik niet nog meer aan-
kom. Dat was zaterdag.’
 ‘Hij is echt een idioot.’ Tobin grijnsde en ze voelde zich 
op slag een stuk beter.
 ‘Misschien is hij dat inderdaad. Toch moeten we drin-
gend praten.’
 ‘Dat denk ik ook.’
 ‘Het spijt me dat ik zo zit te klagen. En dat op de vroege 
ochtend.’
 ‘Geen probleem. Ik heb ooit gewerkt voor een telefoni-
sche hulpdienst, dus ik ben het een en ander gewend.’
 ‘Is dat een grapje?’
 ‘Nee, dat is geen grapje.’
 ‘Ik ben blij dat je nu in Vale rie Lane bent. Een van ons.’
 ‘Daar ben ik ook blij om. Ik wens je een mooie dag, 
 Keira. En maak je niet te druk. Alles gaat zoals het moet 
gaan.’ Hij stond op.
 Ze had nog wel veel langer met hem kunnen praten. ‘Be-

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   162 28-01-2022   12:47



163

dankt. Ik ga het proberen. Jij ook een fijne dag. En als ik 
eens iets voor jou kan doen…’
 ‘Dan laat ik het je weten.’ Hij glimlachte nog een keer 
vriendelijk en liep terug naar zijn winkel.
 Hoe zou hij die gaan noemen? Als hij zich wilde aanpas-
sen, zou hij hem Tobin’s Flowers noemen.  Keira was be-
nieuwd. Ze zouden er binnenkort achter komen.

De dag verliep zoals alle andere. Klanten kwamen, klanten 
kochten, klanten gingen.  Keira keek regelmatig op haar te-
lefoon of ze een berichtje van Jordan had, maar nee, niets.
 Tegen de middag kwam Phoebe in de chocolaterie. Ze 
had een ontzettend dikke buik.
 ‘Hallo, Phoebe, hoe gaat het met je?’
 ‘Goed, dank je. En met jou?’
 ‘Goed hoor. Tjonge, kun jij nog wel bewegen?’
 ‘Het wordt elke dag lastiger. Ik kan mijn laarzen niet 
meer alleen aantrekken en Lance moet mijn benen sche-
ren.’
  Keira had dit misschien gek moeten vinden, maar dat 
was niet zo. Ze vond het schattig. ‘Nou ja, het duurt niet 
lang meer, toch?’
 ‘Nog ruim vier weken. Ik zal heel blij zijn als het voorbij 
is.’
 ‘Dat begrijp ik. Er wacht ook iets veel mooiers op je.’ Ze 
merkte dat ze een brok in haar keel kreeg en dat haar stem 
het dreigde te begeven.
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 ‘Ja, ik kan haast niet wachten. Hoe zit dat bij jou en Jor-
dan? Willen jullie eigenlijk kinderen?’
 O jee, waarom moest Phoebe nu uitgerekend die vraag 
stellen? Blijkbaar wist ze niets van haar relatieproblemen. 
Orchid had haar kennelijk niet op de hoogte gebracht, wat 
op zich voor Orchid als vriendin sprak, maar  Keira wenste 
nu dat ze het wel had gedaan. Vertelden zussen elkaar niet 
alles?
 ‘Wij… eh… weten het nog niet zeker.’ Zo kon ze het wel 
omschrijven, toch? Ze had alleen het gevoel dat de brok in 
haar keel zo groot werd als Ayers Rock.
 ‘Kinderen zijn zo bijzonder. Ik hoop dat jullie er ook 
voor kiezen.’
 ‘Ja, dat hoop ik ook.’ Haar stem klonk in haar  eigen oren 
als hees gekras. ‘Wat kan ik voor je doen, Phoebe?’ vroeg 
ze om het gesprek ergens anders heen te sturen.
 ‘O ja. Nou, ik heb niet zo veel zin om uitgebreid te gaan 
shoppen voor Valentijnsdag. En omdat Lance dol is op don-
kere chocolade, dacht ik: ik maak het mezelf gemakkelijk.’
 ‘Oké. Hij houdt dus van pure chocolade?’
 ‘Ja. Het liefst iets met cognac of zo.’
 ‘Ik heb hier een doosje gemengde bonbons met verschil-
lende alcoholische vullingen. En kijk hoe mooi het doosje 
is, dat kun je later nog voor iets anders gebruiken.’ Ze 
streek met haar hand over de houten verpakking.
 ‘Ja, inderdaad. Voor babyherinneringen of zo. Dit zal 
Lance zeker leuk vinden. Ik neem deze. Nou, dat ging snel 
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dit jaar met het kopen van een cadeautje.’ Ze lachte. ‘Hoe-
veel is het?’
 ‘Zevenentwintig negentig.’
 Phoebe keek even op. Toen diepte ze haar portemonnee 
uit haar tas op.
 ‘Ze zijn zo duur omdat ze uit Canada komen.’
 ‘Geen probleem,  Keira. Je hoeft je niet te verantwoorden 
voor je prijzen. Je hebt zulke fijne dingen in je assorti-
ment.’
 ‘Dank je.’
 Phoebe betaalde en wilde alweer over baby’s beginnen, 
maar  Keira was haar voor: ‘Heb je de nieuwe winkeleige-
naar in onze straat al ontmoet? Tobin Marks.’
 Phoebe grijnsde. ‘Mijn zus heeft over hem verteld. Ze 
schijnt hem echt te haten.’
 ‘Dat gevoel heb ik ook.’
 ‘Heeft hij haar iets aangedaan?’
 ‘Niet dat ik weet. Ik geloof dat alleen zijn aanwezigheid 
haar van streek maakt.’
 ‘Als ik niet beter zou weten…’ zei Phoebe.
 ‘Dat zei ik ook al.’
 ‘Nou ja, ze moet maar eens lekker met Patrick naar Lon-
den gaan en er een romantische Valentijnsdag van maken.’
 ‘Precies. Wat doe jij op Valentijnsdag?’
 ‘Niet veel. Waarschijnlijk blijf ik de hele dag op de bank 
hangen. Mijn favoriete films kijken en moeite hebben om 
ooit weer op te staan.’
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 ‘Misschien heb je wel geluk en krijg je een valentijns-
baby.’
 ‘Dat zou leuk zijn, hè?’
  Keira knikte. ‘Doe Lance de groeten van me. En ik wens 
jullie veel geluk.’
 ‘Dank je wel,  Keira.’
 Ze keek Phoebe en haar buik na en voelde zich verdrie-
tig. Ja, ze moest echt dringend met Jordan praten. Er wa-
ren een paar dingen die opgehelderd moesten worden.

Na sluitingstijd maakte  Keira nog een paar soorten bon-
bons die ze per stuk in doorzichtige folie met een rode 
strik erom wilde verpakken. Die zou ze op Valentijnsdag 
als cadeautje aan haar klanten geven. Ze koos voor de klas-
sieke smaken noga, melkchocolade met noten en witte 
chocolade, en uiteraard alles in hartvorm.
 Tegen half elf ging ze moe op weg naar haar moeder, die 
al sliep toen ze aankwam. Ze pakte het beddengoed uit de 
kast en legde het op de groene, veel te harde bank.
 Nee, zo kon het niet doorgaan. Morgen zou ze naar huis 
gaan, naar Jordan, en kijken of er nog iets te redden viel.
 ‘Ik wil ook een valentijnsbaby,’ mompelde ze vlak voor 
ze in slaap viel. Alleen de duisternis kon het horen.
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‘Kom! Pak mijn hand, ik help je omhoog!’ zei Jordan 
en hij stak zijn hand naar haar uit.

 Hij stond boven op de muur en keek op haar neer. In 
zijn ogen zag ze liefde en geluk.
 Ze hief haar hand op, pakte de zijne vast en liet zich om-
hoog helpen. Als kinderen balanceerden ze op de muur 
langs de rand van het strand.
 ‘Laat nu mijn hand los en spreid je armen uit.’
 ‘Ik ben bang,’ zei ze.
 ‘Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben vlak achter je.’
 ‘Vang je me op als ik val?’
 ‘Ik vang je op als je valt.’
 Ze liet hem los en spreidde haar armen uit als een vogel, 
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waarbij ze het onbehaaglijke gevoel in haar maag probeer-
de te negeren. Jordan stond vlak achter haar en had be-
loofd haar op te vangen.
 Ze vertrouwde hem. Ze hield van hem. De laatste tien 
maanden waren de mooiste van haar leven geweest. Ze 
wist dat ze voor altijd met hem samen wilde zijn.
 Ze gleed uit maar hij kwam zijn belofte na. Ze voelde 
met een zijn sterke armen om haar middel.
 ‘Ik heb je!’
 ‘Poeh, dat was op het nippertje.’
 ‘Het is maar twee meter, hoor.’ Hij lachte. ‘Je zou hoog-
uit je voet hebben verzwikt.’
 ‘Maar dan zou ik niet in de winkel kunnen staan en 
schrijfwaren kunnen verkopen,’ zei ze.
 ‘Dat baantje is niks voor jou. Ik ben binnenkort klaar 
met mijn studie en ga mijn  eigen praktijk openen. Je zou 
ook eens moeten overwegen om iets anders te zoeken.’
 ‘Daar denk ik eerlijk gezegd al langer over na. Ik zou 
graag… Ik weet dat je me voor gek zult verklaren, maar… 
Ik zou graag mijn  eigen winkel willen openen.’
 ‘Je  eigen winkel? Met schrijfwaren?’
 ‘Nee. Chocolade.’
 Jordan lachte hard. ‘Ik geloof dat ik je niet goed heb ver-
staan. Dat komt vast door de wind. Of door de meeuwen. 
Je zei toch niet echt dat je chocolade wilt verkopen, hè?’
 ‘Jawel, dat zei ik wel. Wat vind je van het idee?’ Pas toen 
ze een heel eind was doorgelopen en zich omdraaide om-
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dat Jordan geen antwoord gaf, merkte ze dat hij was blij-
ven staan. ‘Jordan?’
 Hij liep weer verder, met een vreemde blik in zijn ogen. 
‘Als je mijn eerlijke mening wilt weten: ik ben er niet erg 
enthousiast over.’
 ‘Waarom niet? Ik denk dat er een rendabele business 
van te maken is. Ik bedoel, mensen houden van chocolade, 
toch? Ik ben in elk geval dol op chocolade.’
 ‘Ik hou helemaal niet van chocolade.’
 ‘Maar jij bent de grote uitzondering.’
 ‘Ik weet het niet,  Keira. Er zijn zo veel andere mogelijk-
heden.’
 Betere mogelijkheden, bedoelde hij.
 ‘Het was ook maar een idee,’ zei ze en ze probeerde haar 
teleurstelling te verbergen. ‘O, kijk eens, ze verkopen daar 
ijs. Koop je een ijsje voor me?’
 ‘Tuurlijk.’
 Ze ging op de muur zitten en liet zich er langzaam vanaf 
glijden.
 Jordan sprong er behendig vanaf, liep naar haar toe en 
pakte haar hand. ‘Laten we een ijsje gaan eten. Maar wel 
een kleintje.’
  Keira werd wakker en deed haar ogen open.
 Ze was het weekend in Christchurch van zeven jaar ge-
leden bijna vergeten. Het leek eeuwen geleden. Ja, in het 
begin van hun relatie hadden ze regelmatig uitstapjes ge-
maakt, naar het strand, naar een of ander festival of naar 
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een tentoonstelling. Nu gingen ze hooguit een keer naar 
de bioscoop of naar een verjaardagsfeest waar Jordan de 
hele tijd met de andere mannen over fitnesstraining 
praatte.
 Oké, ze moest toegeven dat het natuurlijk ook aan haar 
en haar werktijden lag. Sinds ze de chocolaterie had, werk-
te ze zeven dagen in de week en kon ze hooguit ’s avonds 
nog iets doen. Misschien had ze daarom Kimberly wel 
aangenomen, omdat ze onbewust had gehoopt dat Jordan 
en zij daardoor weer dichter naar elkaar toe zouden groei-
en. Nu kon ze tenminste in het weekend ook eens een mid-
dag vrij nemen. Alleen leek het Jordan minder te interesse-
ren. Hij had in elk geval nog nooit iets voorgesteld. Hij 
dacht alleen aan sporten, waar hij het hele weekend voor 
gereserveerd leek te hebben.
 Tijdens het ontbijt, terwijl ze haar roerei at, zei ze: ‘Mam, 
ik ga vandaag na het werk terug naar huis.’
 Haar moeder keek haar verbaasd aan. ‘Terug naar Jor-
dan?’
 ‘Ja. Ik wil ons nog een laatste kans geven, begrijp je dat?’
 ‘Niet echt. Hij heeft je zo enorm gekwetst.’
 ‘Omdat hij mijn garnalen heeft opgegeten? Ik geloof dat 
ik van een mug een olifant heb gemaakt. Eigenlijk heeft hij 
helemaal niets ergs gedaan. Hij heeft me niet bedrogen of 
geslagen of tegen me gelogen…’ Nou ja, dat laatste wist ze 
eigenlijk niet zeker.
 ‘Nou, dat zou helemaal mooi zijn.  Keira, hij heeft je 
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meer dan eens beledigd. Hij heeft constant wat op je aan te 
merken. Wil je niet een man aan je zijde die je accepteert 
zoals je bent?’
 ‘Jawel, natuurlijk wil ik dat. En daarom moet ik nog een 
keer met Jordan praten. We moeten het uitpraten, een 
compromis vinden.’
 ‘O ja? En hoe moet dat compromis eruitzien? Jij valt tien 
kilo af en hij zal nog maar half zo veel op je vitten?’
 ‘Mam…’
 ‘Je zult wel weten wat je doet,’ zei Mary en ze nam een 
hap van haar toast met jam.
 ‘Er waren ook goede tijden, hoor.’
 ‘Ja, dat weet ik. Maar dat is toch al lang geleden?’
 ‘Dat wel.’
 ‘Mensen veranderen, mijn kind. En soms passen ze op 
een gegeven moment niet meer bij elkaar.’
 ‘Misschien. Maar dat is precies wat ik moet uitzoeken. 
Ik heb antwoorden nodig, mam.’
 ‘Hou je nog van Jordan?’ vroeg haar moeder.
 Het duurde even voordat  Keira daar antwoord op kon 
geven. ‘Ik wilde dat ik het wist.’
 ‘Dat is al duidelijk genoeg als antwoord, schat.’
 Misschien had haar moeder gelijk. Maar het gesprek 
met Tobin en de droom van de afgelopen nacht zeiden 
haar dat ze niet zomaar mocht opgeven. Niet voordat ze 
alles had geprobeerd om haar relatie toch nog te redden. 
Jordan hoefde maar één goed woord te zeggen en ze zou 
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opnieuw verliefd op hem worden. Of was dat een droom 
die nooit in vervulling kon gaan?

Toen ze die ochtend in Vale rie Lane kwam, was Tobin be-
zig om allerlei planten uit een bestelbusje te laden dat hij 
voor zijn winkel had geparkeerd.
 ‘Goedemorgen, Tobin!’ riep  Keira naar hem. ‘Het be-
gint echt al een beet je op een bloemenwinkel te lijken.’
 ‘Nou, dat mag ik hopen, morgen is immers de grote 
opening. Vanmiddag wordt ook eindelijk het bord gele-
verd. Zonder naam zou er toch iets belangrijks ontbre-
ken.’
 ‘We zijn allemaal erg benieuwd naar de naam,’ zei ze.
 ‘Ik hoop dat ik Vale rie Lane alle eer aandoe.’
 ‘Vast en zeker, Tobin. Maar je weet dat bestelwagens 
hier maar tot tien uur zijn toegestaan, hè? En daarna pas 
weer vanaf zes uur ’s avonds.’
 ‘Ja, ik weet het. Meneer Spacey heeft me al verteld dat 
het hele winkelgebied hier overdag een voetgangerszone 
is. Daarom probeer ik alles snel uit te laden. De rest breng 
ik vanavond, als ik nog een keer bij de bloemengroothan-
del ben geweest.’
 ‘Ik heb nog een kwartiertje. Kan ik helpen?’
 ‘O, heel graag. Zoals je ziet heb ik het allemaal een beet-
je onderschat.’
 Ze kwam dichterbij en wierp een blik in het bestel-
busje. Het stond helemaal vol met bloemen en planten. 
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Bloeiende kamerplanten, snijbloemen en kransen. Bo-
vendien waren er sierpotten, vazen en allerlei snuiste-
rijen.
 ‘Wauw!’ zei ze en ze klom op de laadklep.
 ‘Als jij me de planten en bloemen zou kunnen aangeven, 
dan breng ik ze naar binnen.’
 ‘Natuurlijk.’
 Ze pakte een tray met cyclamen en gaf hem aan Tobin. 
Hij bracht hem snel de winkel in en was alweer terug voor-
dat ze de volgende tray had gepakt. Op die manier kregen 
ze heel wat voor elkaar voordat Tobin zei: ‘Het is twee mi-
nuten voor negen. Ik denk dat je naar je winkel moet gaan. 
Er staan al klanten te wachten.’
 Ze gluurde om het busje heen en was verrast. Er stonden 
een paar klanten voor de deur. Het was te merken dat het 
al bijna Valentijnsdag was.
 ‘Oké, dan ga ik maar.’
 ‘Bedankt voor je hulp.’
 ‘Graag gedaan.’
 ‘Heb je met hem gepraat?’ vroeg Tobin nog. Het klonk 
eerder belangstellend dan nieuwsgierig.
 ‘Ik ben van plan dat vanavond te doen,’ antwoordde 
 Keira.
 ‘Veel succes.’
 ‘Dank je, dat kan ik goed gebruiken.’
 Ze liep over de kasseien naar de chocolaterie. ‘Hier ben 
ik, goedemorgen!’
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 ‘Goedemorgen,’ zei mevrouw Kingston.
 De andere klanten waren een oma, opa en hun ongeveer 
vier jaar oude kleindochter, die met een naar chocolade-
hartjes vroegen.
 ‘U bedoelt de kleine, afzonderlijk verpakte hartjes? Die 
zijn lekker, hè?’ zei ze tegen het kind.
 Het meisje knikte stralend.
  Keira pakte een doosje met hartjes uit het schap en gaf 
het meisje een chocoladeteddybeer. Die was nog van kerst 
overgebleven, wat te zien was aan de rode muts.
 Het meisje zette grote ogen op en bedankte  Keira heel 
lief. Toen de grootouders en hun kleindochter weg waren, 
kon ze zich aan mevrouw Kingston wijden, die haar in het 
volgende half uur op de hoogte bracht van de laatste rod-
dels over de buurtgenoten.

Tegen half vier ’s middags kwamen twee mannen met een 
groot bord Vale rie Lane in.  Keira liep de straat op en keek 
toe. Ze was zo benieuwd wat erop zou staan. Ze zag Orchid 
en  Susan ook uit hun winkel komen.
 Orchid wees naar het bord en  Keira knikte. Tobin 
kwam eraan en bekeek het, gaf blijkbaar zijn akkoord en 
pakte de ladder. De mannen zetten het lange gevaarte op 
de grond. Een van hen liep weg in de richting van Corn-
market Street en kwam even later terug met een tweede 
ladder. Ze klommen allebei naar boven en hingen het 
bord op.
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 ‘Emily’s Flowers?’ riep Orchid. ‘Wie is in hemelsnaam 
Emily?’ Ze had haar armen alweer over elkaar geslagen.
 Tobin liep naar Orchid toe en keek haar recht aan. ‘Mijn 
oma.’
 ‘Je oma!’ Orchid leek er geen woord van te geloven.
 ‘Ja. Ze heeft jaren geleden ook een bloemenwinkel ge-
had. Als kind heb ik veel tijd bij haar doorgebracht en 
haar geholpen. Ik heb altijd al een zwak voor planten ge-
had. En toen ik besloot om een  eigen bloemenzaak te ope-
nen en de namen van de andere winkels in Vale rie Lane 
zag, wist ik met een dat ik de mijne Emily’s Flowers moest 
noemen.’
 ‘Ah, dat is geweldig!’ riep  Susan.
 ‘Dat kun je hun misschien wijsmaken,’ zei Orchid en ze 
wees naar  Keira en  Susan, ‘maar ik geloof dat verhaal niet. 
Wat een onzin!’
 Tobin lachte. ‘Je hebt gelijk. Ik had een vrouwennaam 
nodig om erbij te horen en wat zal ik zeggen? Ik ben ge-
woon verliefd op Emily Blunt.’
 ‘De actrice?’ vroeg  Keira.
  Susan keek teleurgesteld.
 Tobin knikte, knipoogde en richtte zich daarna weer op 
zijn winkelbord en de mannen die het ophingen.
  Susan ging terug naar haar winkel en Orchid grijnsde 
op een manier die uitstraalde: ik zei het toch!
  Keira ging ook terug naar haar klanten. Tussendoor 
verpakte ze de hartjesbonbons afzonderlijk in doorzich-
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tige folie en versierde ze mooi. Het waren perfecte kleine 
cadeautjes voor haar klanten. Toen er een hartje door-
midden brak, hoopte ze maar dat haar  eigen hart van-
avond niet ook zou breken. Het had al een flinke deuk 
opgelopen.
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Om twee minuten voor half negen liep  Keira de trap 
op naar de eerste verdieping van het moderne ge-

bouw in Mansfield Road, waar ze samen met Jordan in een 
stijlvolle driekamerflat woonde. Ze had liever een woning 
in een mooi oud gebouw gehad, maar Jordan vond het glas 
geweldig en daarom had ze om hem een plezier te doen 
uiteindelijk ingestemd. Voor haar was toch het belangrijk-
ste geweest dat de flat een grote keuken had waar ze koek-
jes kon bakken en bonbons kon maken. Hoewel ze dit de 
laatste tijd voornamelijk in het keukentje in haar winkel 
deed, omdat ze geen zin had in de constante discussies met 
Jordan, was het wel fijn om de optie te hebben.
 Ze wist niet zo goed of ze met de sleutel naar binnen 
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moest gaan of beter kon aanbellen. Ze kwam onaangekon-
digd en wilde Jordan liever niet ergens bij storen. Aan de 
andere kant was dit ook haar huis, nog wel althans, dus 
vanwaar die twijfel?
 Ze haalde haar huissleutel uit haar tas en maakte de 
deur open. De gebruikelijke geurcombinatie van espresso, 
Jordans aftershave en ook altijd iets van de tandartsprak-
tijk hing in de lucht. Ze werd overvallen door een gevoel 
van verlangen.
 Ze zag Jordan nergens. Hij kwam niet naar de deur en 
begroette haar ook niet, maar ze wist dat hij thuis moest 
zijn, want ten eerste had de deur niet op slot gezeten en ten 
tweede hing zijn dikke winterjas aan de kapstok in de gang. 
Ze zette haar tas neer en liep de woonkamer in. Op de sa-
lontafel stond Jordans laptop; hij was opengeklapt en 
stond aan. Nu hoorde ze Jordan douchen. Blijkbaar waste 
hij het zweet van het sporten van zijn lijf en was hij óf in de 
sportschool geweest óf had hij gejogd.
 Oké. Tot zover ging het goed.  Keira haalde een paar 
keer diep adem en ging op de bank zitten. Ze had haar 
laarzen uitgetrokken, maar had haar jas, muts en sjaal nog 
aan. Om de een of andere reden, die ze voor zichzelf niet 
kon verklaren, durfde ze het zich niet gemakkelijk te ma-
ken. Ze durfde zich niet weer thuis te voelen.
 De douche stond nog steeds aan. Ze kreeg een onbe-
stemd gevoel, stond op en liep naar de tafel. Op de laptop 
stond de site van Jordans bank open. Kennelijk had hij 
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net een paar betalingen verricht. Een van 49,90 pond 
voor proteïnepoeder, nog een van 89,90 voor een Adidas- 
trainingsbroek en een T-shirt. En… wat was dat, een paar 
regels naar beneden? Een overschrijving van 727 pond! 
Dat bedrag had hij aan het begin van de maand overge-
maakt. Wat had hij gekocht dat zo duur was? Ze hadden 
geen gezamenlijke rekening. Jordan kon met zijn geld 
doen wat hij wilde, maar dit soort grote investeringen be-
spraken ze altijd. Heel even kwam de gedachte in haar op 
dat het iets voor de praktijk zou kunnen zijn, maar daar-
voor had hij een aparte, zakelijke bankrekening. Had hij 
weer een reisje geboekt? Met de mountainbike? Of om 
bergen te beklimmen? Maar zou hij het dan niet hebben 
verteld?
 Haar hart ging tekeer. Er gingen een miljoen gedachten 
door haar hoofd maar ze kon niet helder nadenken.
 Ineens viel haar blik op de naam. Waarom had ze die 
niet met een gezien? Tessa Keane. Het bedrag van 727 pond 
was aan ene Tessa Keane overgemaakt. Een vrouw!
 Ze hoorde dat de douche werd uitgezet. Jordan kon elk 
moment uit de badkamer komen. Als hij zou zien dat ze 
zijn privéfinanciën zat te bekijken, zou hij heel boos wor-
den.
 Maar  Keira kon zich er gewoon niet van losrukken. Ze 
wist dat ze niet nog een keer op zijn laptop zou kunnen 
kijken. Dit was haar enige kans. Als in een reflex scrolde ze 
verder naar beneden en tot haar schrik zag ze dat Jordan 
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een maand eerder hetzelfde bedrag aan Tessa Keane had 
overgemaakt.
 Verdomme! Wat had dit te betekenen?
 Ze hoorde gerommel in de badkamer. Ze zou er later 
over nadenken. Nu moest ze zorgen dat ze wegkwam. Zo 
kon ze niet met Jordan praten. Niet voordat ze wist wat ze 
voelde.
 Ze scrolde terug naar boven. Zo zachtjes en snel moge-
lijk liep ze terug naar de gang. Ze pakte haar laarzen in 
haar ene en haar tas in haar andere hand en deed de deur 
open. Ze sloop naar buiten en trok de deur geruisloos ach-
ter zich dicht. In het halletje trok ze haar laarzen aan, 
waarna ze op de trap ging zitten. Ze had het gevoel dat ze 
geen lucht meer kreeg.
 Wie was in hemelsnaam Tessa Keane? Een vrouw van 
wier diensten Jordan gebruikmaakte? En zo ja, wat voor 
diensten? Was ze een personal trainster? Een masseuse? 
Een prostituee?
  Keira was helemaal van slag. Ze wilde nu het liefst Lau-
rie bellen, maar ze wist dat haar vriendin met Barry uit was 
en ze kon natuurlijk ook niet in het trappenhuis gaan zit-
ten bellen. Maar ze kon ook nergens anders heen want 
haar benen wilden gewoon niet meewerken.
 Ze zat lang op de trap en was al bang dat Jordan straks 
nog naar buiten kwam en haar hier zou ontdekken, in de 
kille duisternis, als een hoopje ellende. Normaal ging hij 
het huis niet meer uit nadat hij ’s avonds van het sporten 
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thuis was gekomen. Maar wat wist ze nu van hem? Blijk-
baar helemaal niets.
 Ze keek op haar telefoon. Vijf over half tien. Ze kon hier 
niet eeuwig blijven zitten en de nacht op de trap doorbren-
gen. Ze vermande zich, stond op en dwong zichzelf rustig 
te ademen. Ze probeerde eerst maar eens te vergeten wat 
ze zojuist had ontdekt. Ze was immers gekomen om met 
Jordan te praten en dat was ze nog steeds van plan.
 Dit keer ging ze niet met de sleutel naar binnen, maar 
belde aan. Even later stond Jordan voor haar, in een zwar-
te korte broek en een wit T-shirt. Hij droeg een nieuwe 
bril, dat viel haar met een op. Betekende dat dat hij over 
haar heen was? Meestal veranderden mensen dingen aan 
hun uiterlijk als ze uit elkaar gingen. Was hun relatie voor 
hem soms al voorbij?
 ‘ Keira,’ zei hij verbaasd.
 ‘Hoi. Ik ben gekomen om te praten.’
 ‘Je hebt je tas bij je.’ Hij wees naar de reistas die ze in 
haar hand had.
 ‘Ja, ik dacht dat ik misschien weer terug kon komen. Als 
jij dat ook wilt.’
 Jordan keek haar lang aan, zonder een woord te zeggen. 
Daarna vormden zijn lippen een kleine glimlach.
 ‘Nou, kom eerst maar eens binnen. We moeten inder-
daad praten.’
 Voor de tweede keer die avond ging ze de flat binnen. 
Jordan leek er niets van gemerkt te hebben dat ze al binnen 
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was geweest, want dan had hij ongetwijfeld anders gerea-
geerd.
 ‘Hoe gaat het met je?’ vroeg ze toen ze haar dikke jas had 
uitgedaan en haar muts en sjaal had afgedaan. Het was 
aangenaam warm in de flat.
 ‘Heel goed. En met jou?’
 Ze haalde haar schouders op als antwoord.
 ‘Ik heb je gemist,’ zei hij.
 ‘Echt?’ vroeg ze verbaasd.
 ‘Ja, natuurlijk. Heb jij mij niet gemist dan?’
 ‘Jawel… Ik… ik vraag me alleen af: als je me hebt ge-
mist, waarom heb je dan niet één keer contact met me op-
genomen?’
 ‘Ga je nu zo beginnen?’ Hij nam afstand. De warmte in 
zijn stem was weg.
 ‘Nee, sorry. Ik was bij mijn moeder.’
 ‘Dat dacht ik al.’
 Ze ging op de bank zitten en Jordan deed hetzelfde. 
Haar blik viel op de tafel, waar een uur geleden Jordans 
laptop nog had gestaan.
 Tessa Keane. Tessa Keane. Tessa Keane.
 De naam liet haar niet los. Het liefst had ze met een ge-
vraagd wie Tessa Keane was. Maar dan had ze aan hem 
moeten uitleggen dat ze stilletjes binnen was gekomen en 
stiekem zijn online bankgegevens had bekeken.
 ‘Hoe gaat het op je werk?’ vroeg ze daarom en ze pro-
beerde rustig te blijven ademen, wat niet makkelijk was.
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 ‘Het gaat z’n gangetje. En bij jou?’
 ‘Hetzelfde.’ Ze wilde hem vertellen over de nieuweling, 
Tobin. Maar toen bedacht ze dat het hem niet zou interes-
seren. Ze bekeek zichzelf. ‘Ik ben een beet je aangekomen. 
Mijn moeder heeft zo lekker voor me gekookt.’ Ze wilde 
het maar met een zeggen zodat duidelijk was dat hij daar-
mee moest leven.
 ‘Dat was te verwachten. Het geeft niet, die kilo’s krijg je 
er wel weer af.’
 ‘Jordan? Weet je dat dat een van de problemen was 
waarom ik ben weggegaan?’
 ‘Dat je bent aangekomen?’
 ‘Dat je er telkens weer over begint. Dat je wilt dat ik afval.’
 ‘Ik vraag het je. Maar je doet het toch niet.’
 ‘Nee, Jordan. Omdat ik prima in mijn vel zit.’
 ‘Serieus?’ Hij bekeek haar van top tot teen.
 ‘Ja, serieus. En mijn vriendinnen zeggen ook dat ik er 
goed uitzie zoals ik ben. Met die extra pondjes.’
 ‘Dat zeggen ze alleen omdat ze je niet willen kwetsen.’
 ‘Nee, dat zeggen ze omdat ze het menen. Ze zouden 
nooit tegen me liegen, want we zijn eerlijk tegen elkaar. 
Jordan, ik weet dat ik er acht jaar geleden anders uitzag, 
maar mensen veranderen. Jij bent ook veranderd en ik ac-
cepteer je zoals je bent.’
 ‘Ja, maar ik ben ook in positieve zin veranderd.’
 ‘Oké, zeg maar niks meer.’ Ze stond op en wilde weer 
vertrekken.
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 ‘Zo bedoelde ik het niet. Het spijt me, oké? Het is alleen 
niet makkelijk voor me om met  iemand samen te leven die 
totaal geen waarde hecht aan een fit lijf.’
 ‘Je moet voor jezelf uitmaken of je ermee kunt leven, 
Jordan. Of je accepteert me zoals ik ben, of we moeten 
onze relatie nu beëindigen. Ik kan niet doorgaan als het me 
elke keer zo… vreselijk…’ Ze snikte. ‘… vreselijk kwetst 
als je me constant beledigt.’
 Jordan keek naar haar op. ‘ Keira, ik was me er niet van 
bewust dat het je kwetste. Ik wilde je alleen maar aanspo-
ren.’
 ‘Maar ik wil niet aangespoord worden! Ik wil bemind 
worden en… en… en gewoon geaccepteerd worden zoals 
ik ben. Ik ben geen slecht mens alleen omdat ik geen mo-
dellenfiguur heb.’
 ‘Dat weet ik wel,  Keira.’ Jordan stond ook op en nam 
haar in zijn armen. ‘Vergeef me, goed? Ik heb je nooit wil-
len kwetsen.’
 Ze snikte nu hard en kon niet meer stoppen.
 ‘Ik wil dat we het weer goedmaken, oké? Ik wil nog een 
keer helemaal opnieuw beginnen. Misschien was het wel 
goed dat je bent weggegaan. Misschien hadden we dat no-
dig om wakker geschud te worden.’ Hij streelde met zijn 
hand over haar rug.
 ‘Kun je me beloven dat je me niet meer de hele tijd be-
kritiseert en stopt met die opmerkingen?’
 ‘Ik beloof het.’
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 Dat was wat ze wilde horen. Ze vlijde zich tegen hem 
aan. ‘Dank je wel. Ik ben echt blij dat je dat zegt.’
 ‘Ik wil je toch niet kwijtraken?’
 ‘Ik wil jou ook niet kwijtraken.’
 Ze bleven nog een hele tijd met hun armen om elkaar 
heen staan.  Keira was zich er niet van bewust geweest hoe 
erg ze dit nodig had gehad.
 ‘Je hebt een nieuwe bril,’ zei ze en ze veegde met haar 
hand haar tranen weg.
 ‘Mijn oude bril is tijdens het sporten kapotgegaan. Ik 
had hem neergelegd en  iemand was zo stom om erop te 
gaan zitten.’
 ‘O. De nieuwe staat je erg goed.’ De bril had een zwart 
montuur. De andere was zilver geweest.
 ‘Dank je. Ik moet er zelf nog aan wennen. Zie ik er niet 
uit als een nerd?’
 ‘Als een schattige nerd.’
 Hij glimlachte. ‘Zullen we gaan slapen?’
 Ze knikte. Ze was ongelofelijk moe.
 Die nacht lagen ze alleen dicht tegen elkaar aan.  Keira 
was blij dat er niet meer gebeurde, want op deze manier 
liet Jordan zien dat het hem echt om haar ging en niet al-
leen om zijn  eigen behoeften.
 ‘Jordan? Ben je nog wakker?’ vroeg ze.
 ‘Half.’
 ‘Zullen we morgen uitgaan?’
 ‘Ja, dat is goed. Waarheen?’
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 ‘Je zou me van mijn werk kunnen ophalen en dan gaan 
we lekker ergens eten.’
 ‘Ik zou het fijner vinden als we voor het restaurant af-
spreken, want dan hoef ik me na het sporten niet zo te 
haasten. Ken je de nieuwe saladebar in Sherrington Road?’
 Salade! Meende hij dat nou serieus?
 Ze probeerde zichzelf voor te houden dat hij nu een-
maal graag gezond at. Misschien doelde hij dit keer hele-
maal niet op haar gewicht. Misschien zocht ze er alweer te 
veel achter.
 ‘Oké.’ Ze streek met haar hand over zijn borst. ‘Maar 
haal me alsjeblieft wel op. Dan kun je zien hoe mooi we 
Vale rie Lane hebben versierd. De straat wordt ’s  avonds 
door honderden rode hartjes verlicht.’
 ‘Ik hou niet van kitsch, dat weet je toch. We zien elkaar 
voor het restaurant.’
 Ze ademde diep en lang uit. Nee, ze wilde haar net her-
wonnen hoop nog niet opgeven. Maar het was niet makke-
lijk om eraan vast te houden.
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Toen  Keira zaterdagochtend naar haar werk ging, 
voelde ze zich helemaal niet beter. Ze hadden het 

goedgemaakt, ja, maar ze had er een bittere nasmaak aan 
overgehouden. Bovendien betwijfelde ze of er echt iets zou 
veranderen.
 Ze liep Vale rie Lane in en moest glimlachen om het vro-
lijke tafereel. Overal hingen ballonnen en ook een paar 
bordjes die aankondigden dat vandaag de opening was van 
Emily’s Flowers, de nieuwe winkel.
 Aan haar deurklink vond  Keira een kleine verrassing: er 
hing een mooi, felroze cadeautasje aan met een roze cy-
claam erin. Het toverde weer een glimlach op haar gezicht 
en ze keek om zich heen. Ook aan de deuren van haar 
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vriendinnen hing een tasje met een plantje. Tobin is een 
schat, dacht ze, en ze was ontzettend blij dat hij hier was. 
Ook al was hij geen vrouw. Maar dat kon ze door de vin-
gers zien, want voor de rest had hij alles wat een goede 
vriendin moest hebben. Hij kon goed luisteren en gaf goe-
de raad. Ze was er nu al van overtuigd dat hij een goed 
mens was.
 Hij kwam zijn winkel uit en hing nog een paar ballon-
nen op. Ze zwaaide naar hem en hield het tasje omhoog. 
‘Dank je wel!’ riep ze. ‘Dat is echt heel aardig van je.’
 Tobin straalde. ‘Graag gedaan. Maar waarom denk je 
dat het van mij is?’ riep hij grijnzend terug.
 ‘Ik had een vaag vermoeden.’
 ‘Denk je dat het genoeg ballonnen zijn?’
 ‘Als je niet wilt dat Vale rie Lane wegzweeft, denk ik dat 
het wel genoeg is.’
 ‘Haha. Oké!’
 ‘Veel succes vandaag!’
 ‘Dank je, ik hoop dat het goed gaat.’ Hij zwaaide nog een 
keer en ging zijn winkel weer in.
 Kimberly kwam en ze openden de chocolaterie. Al snel 
kwamen de eerste klanten en in de uren daarna hadden ze 
geen minuut rust.
 Tegen het middaguur stuurde ze Kimberly met pauze. 
Toen ze terugkwam vertelde ze enthousiast: ‘Je gelooft 
nooit wat er buiten allemaal gaande is! Tobin Marks 
schenkt champagne en er lopen een paar meisjes rond die 
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rozen uitdelen. Het is nog nooit zo druk geweest in Vale rie 
Lane! Ze lokken zelfs alle mensen uit Cornmarket Street 
hiernaartoe.’
 ‘O echt? Daarom is het vandaag bij ons zeker ook zo 
druk. Ik zei met een dat we allemaal zullen profiteren van 
een bloemenwinkel in Vale rie Lane.’
 ‘Wil jij nu pauze houden?’
 ‘Ik help alleen nog even de klanten daar vooraan in het 
vegan hoekje. Ze twijfelen nog en vroegen of ik even tijd 
heb. Help me herinneren dat ik na sluitingstijd in de cata-
logus kijk of er nieuwe vegan producten zijn. Ik moet het 
assortiment nodig uitbreiden.’
 ‘Dat zal ik doen. O,  Keira, je had toch gevraagd of ik bij 
wijze van uitzondering ook maandag- en dinsdagmiddag 
kan werken?’
 ‘Ja. Kun je dan?’
 ‘Het gaat lukken. Volgende week heb ik geen belangrij-
ke toetsen. Ik zou met een na school hiernaartoe kunnen 
komen. Ik ben er dan tegen drie uur.’
 ‘Dat zou geweldig zijn. Dank je wel. Kijk hoe druk het 
nu al is. Ik kan de drukte voor Valentijnsdag onmogelijk in 
mijn eentje aan.’
 ‘Ik doe het echt graag. Ik ben voor mijn rijbewijs aan het 
sparen, dus ik kan elke cent gebruiken.’
 ‘Je wordt bijna achttien, toch?’
 ‘In april.’
 ‘Nou, dat komt dan perfect uit. Voor ons allebei.’  Keira 
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glimlachte en ging de vegan klanten helpen. Daarna zei ze 
tegen Kimberly: ‘Ik ga even buiten kijken.’
 Ze liep de winkel uit en kreeg bijna het gevoel dat ze op 
een jaarmarkt was. Er heerste dezelfde sfeer. Vrolijke, la-
chende mensen, kinderen met een ballon in hun hand. To-
bin had kennelijk twee jonge meisjes aangesteld die aan 
het begin van Vale rie Lane stonden en de winkelende da-
mes een rode roos in hun hand drukten.  Keira was blij 
voor Tobin dat zijn openingsfeest zo’n groot succes was. 
Ze haalde een soep-to-go om de hoek en toen ze Vale rie 
Lane weer in liep, kreeg ze ook een roos. ‘O, heel erg be-
dankt!’
 Heel even meende ze Thomas Finch in de menigte te 
zien. Of verbeeldde ze het zich?
 ‘Moet je kijken!’ hoorde ze  Susan zeggen, die in de deur-
opening van haar winkel stond.
  Keira was even in de war, maar begreep toen dat  Susan 
het spektakel in Vale rie Lane bedoelde. ‘Ongelofelijk, hè?’
 ‘Hoe gaat het met je,  Keira? Woon je nog bij je moeder?’
 Daar was hij weer: Thomas Finch. Ja, hij was het echt! In 
zijn bruine jas.
 ‘Ik ben gisteravond weer naar huis gegaan,’ zei ze tegen 
 Susan. Ze verloor hem weer uit het oog.
 ‘Ben je naar hem teruggegaan?’  Susan leek behoorlijk 
geschokt.
 ‘Ja. Wat kan ik zeggen?’
 ‘Je weet vast wat je doet, lieverd.’  Keira zag dat  Susan 
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niet-begrijpend haar hoofd schudde. En ze zag Thomas 
Finch vanuit haar ooghoek. Hij ging bij Emily’s Flowers 
naar binnen.
 Ze knikte. Wat moest ze daar verder op zeggen?
 ‘Wat ik nog wilde vragen: zullen we vanavond of mor-
genavond met zijn allen afspreken om te overleggen hoe 
we het gaan aanpakken met die koelkast?’
  Keira knikte. ‘Dat lijkt me een goed plan. We moeten 
even bespreken wat we gaan kopen en hoe we hem geven.’
 ‘Ja, dat bedoel ik. Mijn pot is trouwens al bijna vol.’
 ‘De mijne ook. Ik ben superblij dat de mensen ons alle-
maal bij onze missie steunen.’
 ‘Ja, ik ook.’
 ‘Vanavond kan ik niet, want ik heb met Jordan afge-
sproken.’ Ze zei maar niet dat ze naar een saladebar gin-
gen. ‘Maar morgen kan ik wel.’
 ‘Goed, dan vraag ik de anderen ook.’
 ‘Super. Maar ik moet weer gaan.’
 ‘Veel plezier vanavond!’
 ‘Dank je wel!’ Het was afwachten of het echt een leuke 
avond zou worden.
 Nog geen tien minuten later, toen ze weer terug in de 
winkel was en Kimberly bij de kassa hielp, had ze ineens 
het gevoel dat ze op moest kijken. Ze deed het en zag Tho-
mas Finch. Hij liep buiten langs haar etalage, met een bos 
bloemen in zijn hand, die hij naar beneden hield. Hij keek 
de winkel in en toen hij zag dat ze naar hem keek, zwaaide 
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hij met zijn vrije hand naar haar.  Keira zwaaide terug. Hij 
schonk haar een zwakke glimlach, keek naar de grond en 
vervolgde zijn weg.
 Dat is raar, dacht  Keira. Hij leek somber. Zijn glimlach 
was droevig. Waar zou hij mee zitten?

Na sluitingstijd keek  Keira nog snel een paar catalogi door 
en plaatste enkele bestellingen. Daarna ging ze op weg 
naar de saladebar.
 Jordan wachtte al op haar. ‘Tjonge, wat heb ik honger, 
zeg.’
 Nou ja, of hij echt verzadigd zou raken van salade be-
twijfelde ze.
 Er was inderdaad niets anders dan salade. Daarom be-
stelde  Keira een caesarsalade met kalkoen. Ze kon geen 
kipfilet meer zien. Ze bestelde er een cola light bij.
 Terwijl Jordan genoot van zijn fitnesssalade, die met al-
lerlei pitjes en zaden was verrijkt, droomde zij van Valen-
tijnsdag. Misschien zou ze toch nog de Valentijnsdag krij-
gen die ze verdiende. Ze dacht aan Thomas Finch, die 
maandag vast behalve de bonbons die hij altijd kocht nog 
iets speciaals voor zijn geliefde zou uitzoeken, en ze wenste 
heel even dat zij die geliefde was.
 ‘Waarom zit je zo te glimlachen?’ vroeg Jordan.
 Ze schudde zichzelf wakker. ‘Wat?’
 ‘Ik wist het wel!’
 O, o.
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 ‘Ja, deze tent is goed en de salade al helemaal. Ik wist wel 
dat dit de juiste keuze was.’
 ‘De salade… O, die… Ja, die is prima.’
 ‘Prima? Hij is fantastisch! Weet je hoeveel proteïnen er 
alleen al in pompoenpitten en chiazaad zitten?’
 ‘Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar, eh, Jordan? Zou 
je me een plezier kunnen doen?’ Ze bedacht ineens dat als 
ze niet af en toe haar mond opendeed en tegen Jordan zei 
wat ze wilde, hij dat natuurlijk ook niet kon weten.
 ‘Vertel!’ zei hij terwijl hij verder kauwde op zijn pitten 
en zaden.
 ‘Het is dinsdag Valentijnsdag…’
 ‘O, echt?’
 ‘Ja. En ik zou het leuk vinden als ik dit jaar… Zou je me 
misschien voor de afwisseling eens iets romantisch kun-
nen geven? Bloemen bijvoorbeeld? Zoals andere mannen 
doen?’ Zoals Thomas Finch deed?
 ‘Tuurlijk. Geen probleem. Als het jou gelukkig maakt.’
 ‘Dat zou me zelfs heel erg gelukkig maken.’
 Zo. Dat was geregeld. Ze mocht zich eindelijk ook eens 
op iets romantisch verheugen. Het liefst had ze iets zoets 
gevraagd, maar dat was waarschijnlijk te veel van het 
goede geweest. Bloemen waren goed genoeg. Bloemen 
waren perfect. Blij vroeg ze zich af wat voor bloemen hij 
haar zou geven. En daarom was ze een paar uur later, 
toen ze weer thuiskwamen, ook heel uitbundig in de 
slaapkamer.
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 ‘Wauw! Wat is er vandaag met jou aan de hand? We 
moeten maar vaker naar de saladebar gaan als die vitami-
nes jou zo oppeppen.’
 Ze kon het woord salade niet meer horen en daarom 
drukte ze haar lippen op zijn mond. Ze beminden elkaar 
zoals ze al lang niet meer hadden gedaan. Daarna ging 
Jordan zoals altijd onder de douche en zij bleef lui in bed 
liggen.
 ‘Welterusten. Het was erg fijn,’ zei hij toen hij uit de 
badkamer kwam en bij haar onder de deken kroop. ‘Je 
bent mooi.’
 ‘Dat heb je al lang niet meer tegen me gezegd.’
 ‘Ik zeg het nu.’
 Hoewel dit was wat ze zo ontzettend graag had willen 
horen, was het niet wat ze nodig had. Dat zag ze nu in. De 
seks was echt goed geweest, maar er was iets anders. Er was 
iets veranderd. Zij was veranderd. Ze was niet meer dezelf-
de en wist niet of ze het ooit weer zou zijn of wilde zijn.
 Ze moest plotseling aan de droevige blik en de hangen-
de schouders van Thomas Finch denken en hoopte dat het 
goed met hem ging.
 Misschien kon ze maandag aan hem vragen of alles oké 
was. Wat zou ze graag tegen hem willen zeggen dat ze er 
voor hem was. Als hij wilde praten. Ze zou dolgraag met 
hem willen afspreken en haar hart ook bij hem uitstorten.

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   194 28-01-2022   12:47



195

17

‘Tjonge, wat ben ik blij dat je er al bent,’ riep  Keira 
naar Kimberly, die gelukkig al om half drie binnen-

kwam. ‘Nu kan ik even kort lunchpauze nemen. Ik ben 
nog helemaal niet aan eten toegekomen.’
 ‘Prima. Ik zet even mijn spullen weg en dan neem ik het 
van je over.’ Kimberly bracht haar jas en tas naar achter en 
ging achter de toonbank staan. Het was al de hele dag on-
gelofelijk druk.
 ‘Dank je! Ik ben over tien minuten weer terug.’
 Ze liep snel naar Boots en haalde een belegd broodje 
met ham, dat ze op de terugweg naar de winkel haastig 
opat. Voordat ze Vale rie Lane weer in liep, pakte ze iets uit 
haar jaszak: een pakje sigaretten en een aansteker. Ze lette 
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goed op dat niemand haar zag, want ze had geen zin in een 
preek.
 Ook nu deed de nicotine haar goed. Ze vroeg zich af 
waarom ze ooit was gestopt met roken, terwijl het zo rust-
gevend was. Bijna nog beter dan chocolade. En hiervan 
kwam ze tenminste niet aan.
 ‘Je bent dus weer begonnen?’ hoorde ze plotseling een 
stem.
 Betrapt draaide ze zich om. Wat deed Tobin hier? Het 
was midden op de dag. Hoe kon hij zijn winkel zo snel na 
de opening gewoon sluiten om… ja, om wat eigenlijk? Om 
een lunch te halen? Hij had niets in zijn handen, maar 
stond er alleen maar en staarde haar aan.
 ‘Tobin! Ik… ja, ik ben gezwicht. Vertel het alsjeblieft 
aan niemand.’
 ‘Dat zal ik niet doen, beloofd.’
 ‘Waarom ben je niet in je winkel? Draai je zo’n goede 
omzet dat je een hulp hebt kunnen aanstellen?’
 Hij lachte. ‘Nee, nee. Ik heb geen hulp, afgezien van 
mijn nicht en haar beste vriendin, die zaterdag rozen heb-
ben uitgedeeld.’
 ‘Ik heb er ook een gekregen. Dat was een erg leuk 
idee.’
 ‘Dank je. Om je vraag te beantwoorden: ik moest mijn 
winkel voor vijf minuten sluiten om een gast op te vangen. 
Blijkbaar heeft ze Vale rie Lane over het hoofd gezien. Nou 
ja, het is ook wel een heel klein straat je.’
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 ‘Welke grote persoonlijkheid bewijst ons de eer?’ vroeg 
ze.
 ‘Ah, daar is ze al! Oma! Hier!’
  Keira draaide zich om. Een oudere dame met een hoed 
en een elegante wandelstok liep met stevige pas door 
Cornmarket Street naar hen toe. Er staken een paar pau-
wenveren uit de hoed.  Keira had nog nooit zo’n hoed ge-
zien.
 ‘Is dat je oma? Dus toch…’
 Ze keek naar Tobin, die de dame voorzichtig omhelsde.
 ‘Oma, wat leuk je te zien.’
 ‘Ik dacht al, dat gaat vandaag niet meer lukken,’ zei de 
dame een beet je snibbig. ‘Nou, je hebt wel een heel bijzon-
der straat je uitgezocht voor je winkel. Is er ooit al eens een 
klant geweest die het heeft kunnen vinden?’
  Keira kon een grijns niet onderdrukken, ook al was 
Tobins oma kennelijk niet erg enthousiast over Vale rie 
Lane.
 ‘O ja, het is behoorlijk druk. Ik moet ook snel terug naar 
de winkel voordat de wachtende klanten me lynchen.’ Zijn 
blik viel op  Keira. ‘O, mag ik u voorstellen? Dit is  Keira 
Buckley. Zij is de eigenaresse van de chocoladewinkel in 
Vale rie Lane.’
 ‘De chocolaterie,’ verbeterde  Keira hem en ze gooide 
onopvallend haar sigaret weg.
 ‘ Keira, dit is mijn oma, Emily Sutherland. Je zou kun-
nen zeggen, mijn stille vennoot.’
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 Kijk eens aan. Emily…
 ‘Wat mijn kleinzoon bedoelt te zeggen, is dat ik zijn 
bloemenwinkel heb gefinancierd,’ zei Emily.
  Keira grijnsde weer. Wat een leuk mens!
 ‘Leuk u te leren kennen,’ zei ze en ze gaf haar een hand.
 ‘Aangenaam. Zo, zullen we dan maar? Ik ben erg be-
nieuwd naar de bloemenwinkel in het verborgen steegje 
dat alleen met een loep te vinden is.’
 Tobin lachte en hield zijn elleboog voor zijn oma op, 
zodat ze bij hem kon inhaken.
 ‘Welkom in Vale rie Lane, mevrouw Sutherland. Ik moet 
ook snel terug naar mijn winkel. Mijn hulp vraagt zich 
waarschijnlijk al wanhopig af waar ik blijf.’
 ‘En? Loopt uw winkel goed?’ De vrouw was heel direct.
 ‘Ja, het gaat heel goed,’ antwoordde  Keira. ‘En het is 
morgen immers Valentijnsdag.’
 ‘Dat heb ik altijd maar niks gevonden. Het is alleen maar 
nog een dag waarop de bedrijven de mensen geld uit de 
zak willen kloppen.’
 ‘Oma!’ vermaande Tobin haar. ‘Ik vind Valentijnsdag 
een heel romantische dag. Bovendien zal ik waarschijnlijk 
in het hele jaar niet zo veel bloemen verkopen als vandaag 
en morgen.’
 ‘En voor Moederdag niet te vergeten,’ zei  Keira.
 ‘Moederdag, poeh! Er zou een Omadag moeten zijn,’ 
vond Emily. Ze liep aan Tobins zijde Vale rie Lane in en 
bekeek alles nauwkeurig. ‘Ja, ja, het is heel aardig. De klim-
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op langs de gevels is erg mooi. Maar waarom al die kit-
scherige lichtjes?’
 ‘Die hebben we alleen vanwege Valentijnsdag opgehan-
gen,’ vertelde  Keira. ‘We vonden het zelf heel leuk.’
 ‘Wie is wij?’
 ‘De andere winkeleigenaresses en ik.’
 ‘Tja, over smaak valt te twisten.’
 ‘Eh… ja.’  Keira nam afscheid en liep giechelend en 
hoofdschuddend terug naar haar winkel, die bomvol was.
 Het fijne van zo veel klanten – naast het feit dat ze een 
heel goede omzet draaide – was dat de pot nu overvol was. 
Die voor Afrika, welteverstaan. Die voor mevrouw Wit-
herspoon was gisteren al bijna gebarsten van al het geld 
dat erin zat. De vijf vriendinnen waren ’s avonds bij elkaar 
gekomen en hadden het geld geteld. Tobin had die van 
hem vlak na sluitingstijd aan  Keira gegeven. Ze hadden de 
potten op  Susans toonbank omgekeerd en alles grofweg 
geteld. Het was meer dan driehonderd pond! Dat beteken-
de dat ze een nieuwe koelkast voor mevrouw Witherspoon 
konden kopen en die bovendien nog met heerlijke dingen 
konden vullen.
 Mevrouw Vale rie zou deze actie vast geweldig hebben 
gevonden.  Keira kreeg weer een warm gevoel vanbinnen 
toen ze eraan dacht hoe ze de levering van de koelkast had-
den georganiseerd…
 ‘Wie koopt de koelkast? En wanneer zullen we hem 
brengen?’ had  Susan gevraagd.
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 ‘Op de dag na Valentijnsdag? Als het niet meer zo druk 
is in onze winkels?’ stelde  Keira voor.
 ‘Dat zou op een woensdag zijn, maar dan wil ik liever 
zoals altijd ’s  avonds de Tea Corner openhouden. Mis-
schien heeft  iemand een luisterend oor nodig of een schou-
der om tegenaan te leunen,’ zei Laurie.
 ‘Ik zou het heel leuk vinden als we de koelkast op Valen-
tijnsdag zouden kunnen brengen,’ vond Ruby. ‘Dat zou 
echt een mooi cadeau zijn.’
 ‘Maar dan hebben sommigen van ons een date, toch?’ 
vroeg Laurie. ‘En mevrouw Witherspoon zelf misschien 
ook.’
 ‘En hoe zit het met morgen?’ stelde  Susan voor. ‘Na 
sluitingstijd? We zouden hem met zijn allen naar haar 
toe kunnen brengen.’ Haar ogen straalden van de voor-
pret.
 ‘Dat zou mij ook goed uitkomen,’ zei  Keira. ‘Zijn jullie 
het ermee eens?’
 Ieder een vond het een goed idee.
 ‘Dan blijft alleen nog de vraag over wie de koelkast gaat 
kopen. Het is nu zo druk dat niemand van ons even haar 
winkel kan sluiten,’ gaf Orchid ter overweging.
 ‘En als we nu met zijn allen na sluitingstijd naar het wa-
renhuis gaan?’ stelde  Keira voor.
 ‘Dat is zelfs nog beter. Maar gaat jou dat ook lukken, 
Ruby?’
 ‘Ik hoop het.’ Ruby zag er bezorgd uit. Ze was vast bang 
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dat er weer zoiets zou gebeuren als de vorige keer toen ze 
op een andere avond dan gebruikelijk weg was.
 ‘Is het een idee dat Barry zich zolang met je vader bezig-
houdt?’ vroeg Laurie. ‘Zei je niet dat hij graag schaakt?’
 Ruby knikte enthousiast. ‘Hij is gek op schaken.’
 ‘Barry ook. Hij zou in de tussentijd met hem in de Tea 
Corner kunnen wachten. Wat vind je daarvan?’
 ‘Zou hij dat echt willen doen?’ vroeg Ruby ontroerd.
 ‘Als ik het lief vraag.’ Laurie grijnsde. ‘Jullie denken toch 
niet dat hij zo kort voor Valentijnsdag een wens van mij 
afwijst?’ Ze gaf de anderen een knipoog.
 ‘Nou, dan is alles opgelost,’ zei  Susan tevreden.
 Dat was het.  Keira moest onwillekeurig glimlachen 
toen ze eraan terugdacht. Ze hadden het geld in een 
geldzak gedaan die Barry op Lauries verzoek met een op 
maandagochtend naar de bank had gebracht. Daarna 
had Orchid voorgesteld om nog ergens wat te gaan 
drinken en ze hadden de zondagavond met cocktails en 
verhalen over Valentijnsdagen in het verleden afgeslo-
ten. Alleen Ruby was met een naar huis gegaan, naar 
haar vader. Ook al vond  Keira het erg sneu voor Ruby, 
ze vond het ergens ook ontroerend als  iemand je zo no-
dig had.

Het was vijf over vier en hij was nog steeds niet gekomen.
 Het was erg druk en Kimberly en zij deden hun best om 
de klanten vriendelijk te adviseren en te bedienen. Ze pro-
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beerden voor ieder een de tijd te nemen, hoewel de winkel 
vol stond met mensen.
 Kwart voor vijf. Hij zou vandaag vast niet meer komen. 
Misschien was hij ziek. Of misschien was zijn vrouw ziek 
of een van zijn kinderen. God, ze moest eindelijk eens 
stoppen met aan hem te denken. Dat maakte het alleen 
maar erger.
 Om zes uur sloot ze de winkel af en liet ze Kimberly naar 
huis gaan. Ze zuchtte diep. Ze had zich zo op hem ver-
heugd dat ze zelfs was vergeten om zich zorgen te maken 
over die Tessa Keane.
 Wie was die vrouw? Waarom maakte Jordan elke maand 
een niet gering bedrag aan haar over? Waarom had hij die 
naam nog nooit tegen haar genoemd? Had Jordan gehei-
men voor haar?
 Ieder een had geheimen. Zo was zij weer met roken be-
gonnen en dat ging ze zeker niet aan Jordan vertellen. En 
ze hield ook geheim dat ze in de woonkamerkast, achter de 
fotoalbums die nog uit hun begintijd stamden en die Jor-
dan natuurlijk nooit bekeek, een paar repen chocolade had 
verstopt. Maar belangrijke zaken zoals dat je elke maand 
een hoop geld aan  iemand overmaakte, dat was een heel 
ander verhaal. Zoiets belangrijks zou ze zelf nooit voor 
Jordan geheimhouden, wat het ook was.

‘Hallo, lieverds!’ riep  Keira tegen  Susan, Orchid, Laurie en 
Barry, die voor de Tea Corner bijeen waren gekomen.
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 ‘Hoi. We wachten alleen nog op Ruby en Hugh. Barry 
heeft de bestelbus meegenomen,’ zei Laurie en ze wees 
naar het gevaarte dat niet over het hoofd te zien was. 
‘Daarmee kunnen we de koelkast vervoeren.’
 ‘Super. En wie rijdt?’  Keira had nog nooit achter het 
stuur van een bestelbus gezeten. Ze had trouwens al ja-
ren amper achter het stuur gezeten. Sinds ze een relatie 
met Jordan had, was zij de passagier. Hij ging elke dag 
met hun gezamenlijke  auto naar de praktijk en zij was 
het inmiddels gewend om met het openbaar vervoer te 
reizen.
 ‘Mag ik?’ vroeg Orchid.
 ‘Als je dat kunt.’
 ‘Het is niet moeilijk. Ik heb al eens in een vrachtwagen 
gereden. Mijn tante Hannah is vrachtwagenchauffeur.’
 ‘O echt? Dat wist ik niet,’ zei  Susan.
 ‘Niet? Hm, ik dacht dat ik dat ooit had verteld.’
 Het was een wonder dat ze vandaag een detail uit Or-
chids leven te horen kregen dat hun praatgrage vriendin 
nog niet eerder had genoemd.
 ‘Oké, dat is goed,’ zei Laurie.
 ‘Super!’ riep Orchid blij en daarna wendde ze zich tot 
 Keira. ‘Zeg, het kan toch niet waar zijn dat je naar die 
 idioot terug bent gegaan, hè?’
  Keira vermeed het om Orchid aan te kijken.
 ‘Jawel…’
 ‘Waarom in hemelsnaam?’ vroeg ze boos.
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 ‘Omdat… omdat…’
 ‘Dat weet  Keira zelf niet,’ antwoordde  Susan voor haar.
 ‘Tjonge, je staat je  eigen geluk in de weg, weet je dat?’ 
Orchid maakte zich er echt druk om.
 ‘Het is toch mijn leven,’ zei  Keira.
 Laurie legde een hand op haar arm. ‘Niet boos worden, 
lieverd. We willen alleen maar het beste voor je. En je weet 
dat ik het met Orchid eens ben. Dat je naar hem bent te-
ruggegaan, was de grootste fout die je kon maken. Laat 
hem toch gaan.’
 ‘Ik weet dat jullie het goed bedoelen. Maar morgen is 
het Valentijnsdag…’
 ‘En dan wil je niet alleen zijn?’ vroeg  Susan begripvol. 
 ‘Ik dacht gewoon: ik geef hem nog één kans. Hij wil me 
zelfs iets romantisch geven, zei hij.’
 ‘Ik kan het niet begrijpen,’ zei Orchid.
 ‘Dat hoeft ook niet.’
 Er viel een stilte. Ze stonden nog een poos in de kou, 
terwijl Barry binnen alvast het schaakbord klaarzette op 
een van de mooie witte tafeltjes. Laurie stak haar hoofd om 
de hoek van de deur. ‘Jullie mogen gerust iets te drinken en 
te eten pakken. Er zit thee in de kan en achter de toonbank 
liggen nog koekjes.’
 ‘Prima.’ Barry stak een duim in de lucht.
 Eindelijk kwamen Ruby en Hugh eraan. Hugh verheug-
de zich er echt op om met Barry te gaan schaken.
 ‘O ja, Barry, je maakt totaal geen kans,’ zei Ruby nog 
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tegen hem. ‘Tot nu toe heeft er nog nooit  iemand van mijn 
vader gewonnen.’
 ‘O. Bedankt voor de waarschuwing, maar ik speel ook 
niet slecht.’
 Hugh wreef in zijn handen en ging aan het tafeltje zit-
ten.
 Ruby zakte naast hem op haar hurken. ‘Ik ben ongeveer 
één of twee uur weg, papa. Oké? We hebben het besproken.’
 Hugh knikte. ‘Zijn hier witte bolletjes?’
 ‘O, dat was ik bijna vergeten. Je witte bolletjes, natuur-
lijk.’ Ze pakte een zak voorverpakte supermarktbroodjes 
uit de tas die ze om haar schouder had hangen. Daarna 
konden ze vertrekken.
 ‘Deze week zijn het witte bolletjes,’ legde Ruby aan de 
anderen uit toen ze buiten stonden.
 ‘Ik hou van witte bolletjes,’ zei  Susan.
 Tobin kwam ook net zijn winkel uit en zwaaide naar 
hen.
 ‘We gaan nu een koelkast voor mevrouw Witherspoon 
kopen,’ liet  Keira hem weten. ‘En dan brengen we hem 
met een naar haar.’
 ‘Hebben jullie hulp nodig bij het sjouwen?’ bood hij 
vriendelijk aan.
 ‘Nee, we hebben geen hulp nodig,’ antwoordde Orchid 
geïrriteerd.
 ‘Het was maar een aanbod. Hebben jullie genoeg geld 
bij elkaar?’
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  Keira glimlachte naar hem. ‘Ja, dank je, meer dan ge-
noeg.’
 ‘Het spijt me dat het bij mij in die twee dagen niet meer 
is geworden.’
 ‘Het was al geweldig dat je hebt meegedaan. Met jouw 
aandeel kunnen we nog een paar boodschappen kopen zo-
dat de koelkast niet zo leeg is.’
 ‘Wat fijn!’ zei Tobin. ‘Doe mevrouw Witherspoon de 
groeten van me, ook al ken ik haar niet.’
 ‘Doen we.’
 Orchid en  Susan stapten in Barry’s busje, de rest liep 
naar Lauries  auto, die vlakbij geparkeerd stond. Ze ont-
moetten elkaar weer in het grote warenhuis en kochten 
niet alleen de koelkast voor mevrouw Witherspoon, die 
zelfs in de aanbieding was, maar ook al haar lievelingseten, 
behalve stargazy pie.
 Toen ze een half uur later bij haar aanbelden, zette me-
vrouw Witherspoon grote ogen op. In haar oude jurk en 
met verfomfaaid haar stond ze in de deuropening en staar-
de naar het busje.
 ‘Wat komen jullie nou brengen?’
 ‘Een nieuwe koelkast, voor Valentijnsdag,’ zei Laurie en 
ze gaf de oude dame een knuffel.
 Een voor een omhelsden ze haar, waarna ze het huis in 
liepen en de boodschappentassen naar binnen brachten. 
Met behulp van een steekwagen die Barry achter in het 
busje had staan, brachten ze de koelkast naar binnen.
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 Mevrouw Witherspoon had tranen in haar ogen en haar 
lippen trilden toen ze hen bedankte. ‘Hoe kan ik jullie ooit 
terugbetalen?’
 ‘U hoeft geen cent terug te betalen,’ legde  Keira haar uit. 
‘We hebben allemaal een potje in onze winkel gezet, zelfs 
de nieuwe eigenaar van de bloemenwinkel, Tobin Marks, 
van wie u trouwens de hartelijke groeten krijgt. Er is zo 
veel geld ingezameld dat het niet alleen genoeg was voor 
de koelkast, maar ook voor de overvloedige inhoud.’
 ‘Dat ik dit nog mag meemaken. Jullie zijn echt engelen 
op aarde.’
 ‘U bent de engel, mevrouw Witherspoon,’ zei  Susan.
 ‘Kunnen we hem met een aansluiten?’ vroeg ze.
 ‘Ja, dat kan, want we hebben hem staand vervoerd. Laat 
u ons onze gang maar gaan. Zullen we de oude met een 
meenemen en afvoeren?’ vroeg Laurie.
 ‘Dat zou heel fijn zijn.’
 ‘Tuurlijk.’
 Ze laadden de kapotte koelkast in het busje en zetten de 
boodschappen in de nieuwe. Die stond nu in de hoek van 
de sjofele keuken, die echter wel pure liefde uitstraalde, net 
als de rest van het piepkleine, oude huisje waar deze fan-
tastische vrouw woonde.
 ‘Hebt u al gegeten, mevrouw Witherspoon? Wat dacht 
u ervan als ik iets lekkers voor u kook?’ stelde  Susan voor.
 ‘Een stamppotje?’ De oude dame klapte in haar handen, 
wat ze altijd deed als ze blij was.
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 ‘Laat mij mijn gang maar gaan.’  Susan vroeg om een pan 
en pakte groente en worstjes uit de nieuwe koelkast.
 ‘Is het goed als we jullie nu alleen laten?’ vroeg Laurie, 
waarschijnlijk omdat ze net als  Keira merkte dat Ruby 
steeds zenuwachtiger werd.
 ‘Natuurlijk, gaan jullie maar alvast. Wij redden ons wel, 
toch, mevrouw Witherspoon?’  Susan legde haar hand op 
de broze schouder.
 Orchid reed het bestelbusje terug en de andere drie gin-
gen weer met Lauries auto.
 ‘Wat was ze blij,’ zei  Keira ontroerd.
 ‘Ja. We hebben vandaag echt een goede daad verricht,’ 
zei Laurie.
 ‘Denken jullie dat het goed gaat met mijn vader? Barry 
heeft helemaal niets van zich laten horen.’ Ruby beet ze-
nuwachtig op haar nagels.
 ‘Wacht, ik bel hem wel even.’ Laurie koos Barry’s num-
mer en zette haar telefoon op luidspreker. ‘Barry? Gaat al-
les goed bij jullie?’
 ‘Het gaat perfect. Hugh heeft me al zes keer verslagen.’
 ‘Echt? En hoe vaak heb jij hem verslagen?’
 ‘Maak je een grapje? Die man is niet te verslaan.’
  Keira zag dat Ruby trots glimlachte.
 ‘Ik wilde alleen even zeggen dat we nu terugrijden en er 
zo zijn.’
 ‘Doe maar rustig aan. Wij kunnen het prima met elkaar 
vinden.’
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 ‘Heeft hij nog genoeg witte bolletjes?’ vroeg Ruby.
 ‘Ruby vraagt of Hugh nog genoeg witte bolletjes heeft.’
 ‘Ja. Eigenlijk hebben we de hele tijd koekjes gegeten,’ zei 
Barry.
 Ruby hield haar adem in en sloeg een hand voor haar 
mond. In haar ogen stonden tranen.
 ‘Alles oké?’  Keira raakte haar arm aan.
 Ruby knikte en fluisterde: ‘Het is heel lang geleden dat 
hij zijn patroon heeft doorbroken. Dat is… echt fijn.’
 ‘Ja, hè.’ Het was in alle opzichten een geslaagde avond 
geweest.
 ‘Oké, Barry. We zijn er over twee minuten en hebben 
een oude koelkast bij ons,’ zei Laurie.
 ‘Dat is leuk. En die mag ik afvoeren?’
 ‘Zou je zo aardig willen zijn?’
 ‘Voor jou doe ik alles, schat.’
 ‘Wanneer gaan we verder?’ hoorden ze Hugh op de ach-
tergrond zeuren.
 ‘Zo met een, meneer Riley. Laurie, ik hang op. Ik moet 
proberen om ten minste één potje af te maken zonder alle 
lopers, paarden en torens te verliezen. Om nog maar te 
zwijgen van de koningin.’
 ‘Nou, dan wens ik je veel geluk.’ Ze hing op en parkeer-
de achter Orchid voor de winkel.
 ‘Zullen we al naar binnen gaan? Ze zijn zo lekker aan het 
schaken,’ vroeg Laurie.
 Ze keken allemaal naar de twee mannen die waarschijn-
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lijk nog de hele nacht door zouden schaken als ze niet ge-
stoord zouden worden.
 ‘Hij ziet er bijna normaal uit, hè?’ vroeg Ruby. Ze had 
een hand op haar hart gelegd.
 ‘Hij ís normaal, Ruby,’ zei  Keira. ‘Hij heeft alleen zijn 
eigenaardigheden.’
 ‘Soms wenste ik dat hij die niet had.’
 ‘Ik weet precies wat je bedoelt, lieverd. Maar mensen 
zijn zoals ze zijn en exact zo moeten we ze accepteren.’
 Ruby knikte en keek naar haar vader, die onder luid ge-
juich Barry’s koningin van het bord veegde.
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Ze was wakker en keek met haar hoofd op haar hand 
steunend naar Jordan terwijl hij zachtjes in- en uit-

ademde. Wat zou hij dromen? Zou hij over Tessa Keane 
dromen?
 Nee! Vandaag wilde ze niet aan die naam denken. Van-
daag wilde ze gewoon alleen maar gelukkig zijn. Ze wilde 
zich onderdompelen in een romantische stemming en blij 
zijn dat ze een man aan haar zijde had. Want vandaag was 
Valentijnsdag!
 Eindelijk ging de wekker op Jordans telefoon af met zijn 
favoriete nummer ‘Kung Fu Fighting’. Hij deed zijn ogen 
open.
 ‘Goedemorgen, schat. Ik wens je een fijne Valentijns-
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dag,’ zei  Keira, hoewel het bij dat nummer niet erg roman-
tisch klonk.
 Jordan bromde en zette de wekker uit. Daarna draaide 
hij zich naar haar om. ‘Jij ook.’
 ‘Ik heb iets voor je, wacht…’ Ze sprong van het bed af en 
haalde het mooi verpakte cadeau uit de kast. Ze had er een 
kaart op geplakt en er zaten een bioscoopbon en twee 
nieuwe tanktops in, die Jordan bij het sporten kon aan-
trekken. Hij was dol op die dingen, want daarin kwamen 
zijn spieren goed uit.
 Hij ging rechtop zitten in bed en haalde het papier eraf. 
‘O, wauw, die zijn echt mooi. Dank je wel.’ Hij leunde naar 
haar toe en gaf haar een kus.
 ‘Fijn dat je er blij mee bent.’ Ze keek hem vol verwach-
ting aan, maar Jordan maakte geen aanstalten om ook een 
cadeau aan haar te geven. Integendeel.
 ‘Ik ga douchen,’ zei hij.
  Keira bleef teleurgesteld achter.
 ‘Ha! Je dacht zeker dat ik het vergeten was, hè?’ Jordan 
kwam terug met een klein cadeautasje in zijn hand.
 ‘Dat dacht ik inderdaad bijna,’ gaf ze toe, maar ze was 
vreselijk opgelucht dat hij haar alleen in de maling had ge-
nomen. Ze vroeg zich echter wel af hoe een bos bloemen in 
dit kleine papieren tasje kon passen.
 ‘Je wilde toch graag een cadeautje… Alleen dacht ik: bloe-
men verwelken zo snel en daarom heb ik iets zoets voor je 
gekocht. Het is immers Valentijnsdag.’ Hij hield het zakje 
voor haar op.
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 Ze keek hem verrast aan. Had hij echt iets zoets voor 
haar gekocht? Ondanks zijn aversie tegen alles wat suiker 
bevatte? Zou het mogelijk zijn dat hij toch nog verander-
de?
 Dolgelukkig pakte  Keira het rode tasje met hartjes aan. 
Ze glimlachte breed, keek erin en haalde er… twee doosjes 
mueslirepen uit. Suikervrije mueslirepen.
 ‘Kijk, dan heb je iets om te snoepen dat toch gezond is.’ 
Jordan straalde.
 Ze wist niet of dit weer een grap was, maar Jordan keek 
haar heel blij aan, alsof hij een diamanten diadeem voor 
haar had gekocht.
 ‘Eh… mueslirepen?’
 ‘Ze zijn echt lekker. Ik heb ze ook wel eens gegeten.’
 Ze staarde naar de repen. Hoeveel zouden die gekost 
hebben? Vier tot zes pond? Zij had ruim vijftig pond voor 
hem uitgegeven. Maar daar ging het niet om.
 ‘Wat heb ik nu weer verkeerd gedaan?’ vroeg Jordan 
plotseling geïrriteerd.
 ‘Niets.’
 ‘Ik zie het aan je blik.’
 ‘Ik vraag me alleen af… of je helemaal geen kaart voor 
me hebt.’
 ‘Ach, ik vind het zo onzinnig om elkaar elk jaar weer een 
kaart te geven. Je schrijft er toch altijd hetzelfde op? Ik be-
doel, wie bewaart nou al die kaarten?’
 ‘Ik.’
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 ‘Echt?’
 Betekende dat soms dat hij de kaarten die ze in de afge-
lopen jaren liefdevol voor hem had geschreven, met Va-
lentijnsdag, op de datum dat ze een relatie hadden gekre-
gen of met zijn verjaardag, had weggegooid?
 ‘Het is niet zo belangrijk,’ zei ze met een reusachtige 
brok in haar keel.
 ‘Oké. Dan ga ik even douchen. Zullen we nog samen 
ontbijten?’
 ‘Sorry, ik kan niet. Het wordt vandaag een gekkenhuis 
in de winkel.’
 ‘Ja, al die gekken.’ Jordan schudde geringschattend zijn 
hoofd en ging de badkamer in.
  Keira liep als in trance naar de ladekast, waarop Jordan 
zijn cadeau had neergelegd. De kaart had hij niet eens be-
keken. Ze haalde hem eraf, liep ermee naar de keuken en 
gooide hem in de afvalbak, waar ze hem heel diep begroef 
onder de eierschalen en groenteschillen van de omelet die 
Jordan voor zichzelf als avondeten had gemaakt.

Helemaal moe en teleurgesteld kwam ze in Vale rie Lane 
aan. Omdat ze nog geen van haar vriendinnen zag, pakte 
ze voordat ze de winkel opendeed haar sigaretten uit haar 
tas en stak er een op. Ze wist dat het verkeerd was, maar ze 
wist ook dat dit nog het minste was van wat ze verkeerd 
deed.
 Een kwartier later kwamen de eerste klanten in de win-
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kel en was  Keira eindelijk weer in haar element. Als haar 
 eigen leven dan geen romantiek kende, wilde ze op zijn 
minst andere mensen eraan helpen. Bovendien koesterde 
ze nog een piepklein beet je hoop dat de maandagklant 
vandaag misschien zou komen. Er kon bij ieder een im-
mers wel eens iets tussen komen, of misschien was hij ge-
woon ziek geweest. Hopelijk had het niets te maken met 
haar  eigen gênante gedrag dat hij deze maandag niet was 
gekomen.
 Om een paar minuten over tien, toen behalve een paar 
andere klanten Agnes in de winkel was om Lübecker mar-
sepein te kopen voor haar Duitse vriend, die dat zo miste, 
kwam er  iemand de chocolaterie binnenstormen. Het was 
Jordan.
 In eerste instantie was  Keira blij. Jordan was al heel lang 
niet meer in de winkel geweest. Wat lief dat hij uitgere-
kend op Valentijnsdag langskwam. En ook al had ze het 
ontzettend druk, wat hij eigenlijk zou moeten weten, ze 
zou proberen om wat tijd aan hem te besteden.
 ‘Jordan, wat een verrassing,’ zei ze en ze liep naar hem 
toe.
 Maar Jordan was niet in een vrolijke bui. ‘Je hebt mijn 
telefoon gepakt!’
 ‘Wat?’
 ‘Je hebt vanochtend de verkeerde telefoon gepakt. Ik 
heb de jouwe.’
 ‘O, echt?’ Dat had ze helemaal niet gemerkt.
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 ‘Ja. Kun je me de mijne geven? Ik ben speciaal uit de 
praktijk hiernaartoe gekomen en deze rotbuurt is niet eens 
met de  auto bereikbaar.’
  Keira zag de geschokte blik van Agnes, die pal achter 
Jordan stond. Naar de andere klanten durfde ze niet eens 
te kijken.
 ‘Jordan! Niet zo hard, ik heb klanten.’
 ‘Wat kan mij dat nou schelen! Ik heb patiënten en ik 
moet snel terug. Die betalen namelijk iets meer dan twee 
negenennegentig.’
 ‘Doe normaal, Jordan.’ Ze nam hem even apart.
 ‘Ik ben gewoon gestrest. Krijg ik nou eindelijk mijn tele-
foon?’
 ‘Natuurlijk,’ zei ze en ze haalde hem uit haar broekzak. 
Ze wist nu al dat ze later een lange preek zou krijgen dat 
het een ontzettend stom idee was geweest om allebei de-
zelfde telefoon te kopen. En dat hij er van begin af aan te-
gen was geweest.
 ‘Ik wist niet dat ik de jouwe had. Waarom heb je me niet 
gewoon gebeld en het tegen me gezegd?’
 ‘Hoe dan? Ik heb het nummer van je winkel in mijn te-
lefoon opgeslagen. Denk je dat ik het uit mijn hoofd ken?’
 Hij kende zijn  eigen nummer niet eens uit zijn hoofd.
 ‘Je had met mijn telefoon jouw telefoon kunnen bellen.’ 
Of de chocolaterie in de Gouden Gids kunnen opzoeken.
 ‘Dat heb ik geprobeerd. Je telefoon is vergrendeld met 
een pincode.’
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 ‘Die is heel makkelijk te raden. Het is “onze” datum.’
 Door de manier waarop Jordan haar aankeek, kreeg ze 
het vermoeden dat hij de datum waarop ze een relatie had-
den gekregen ook niet uit zijn hoofd kende. Zou hij die wel 
weten als ze hem daar niet altijd al dagen van tevoren op 
attent maakte?
 ‘Hier is jouw telefoon. Ik ben weg.’ Hij drukte nogal ruw 
haar smartphone in haar hand en was verdwenen voordat 
ze nog iets kon zeggen.
 Daarna kon ze zich nauwelijks nog op haar werk con-
centreren. Agnes wachtte tot ze de drie andere klanten had 
geholpen en kwam toen naar de kassa.
 ‘Was dat je vriend?’
  Keira knikte. ‘Jordan, ja.’
 ‘Hij behandelde je alsof hij je vader is. Een heel strenge 
vader.’
 Nou, lekker. Het maakte er niet beter op dat Agnes dit 
nu zei. En ze was ook zo direct.
 ‘Ik… hij… ik weet ook niet waarom hij zich zo gedroeg.’
 Agnes keek om zich heen om zeker te weten dat er nie-
mand meeluisterde. ‘Ik wil me er niet mee bemoeien, maar 
je weet dat ik psychologie studeer. Laatst ging het tijdens 
het college over vrouwen die zonder vader zijn opgegroeid. 
Zij kiezen vaak een man die hen betuttelt en vernedert. Jij 
bent toch ook zonder vader opgegroeid?’
 Ze knikte. Tot iets anders was ze niet in staat.
 ‘Als hij je vaker zo behandelt, zou je daar misschien eens 
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over na moeten denken,’ zei Agnes. ‘Ik kan je er wel wat 
literatuur over geven.’
 ‘Dat is niet nodig, dank je.’
 Ze was blij toen Agnes weg was. Het liefst had ze met een 
haar winkel gesloten en zich in een of ander holletje ver-
scholen of achter in de keuken bij het grote blik met koek-
kruimels. Maar vandaag was de belangrijkste dag van het 
jaar en de dag met de meeste omzet. Bovendien rekenden 
haar klanten op haar. Ze moest het op de een of andere 
manier tot sluitingstijd zien vol te houden. Nog bijna ze-
venenhalf uur. Ze moest erdoorheen. Hoe dan ook.
 ’s Middags kreeg ze in elk geval hulp van Kimberly en 
kon ze pauze nemen. Dit keer nam ze de tijd en ze rookte 
een paar sigaretten terwijl ze door de straten liep. Ze kocht 
niets te eten want ze had geen trek.
 Ze had Jordan willen vragen of hij zin had om vanavond 
uit eten te gaan. Of eigenlijk had ze erop gewacht dat hij 
zoiets voorstelde. Maar dat had hij niet gedaan en na deze 
actie van hem had ze er ook geen behoefte meer aan. Ze 
wilde nooit meer met hem praten. Hij had haar verschrik-
kelijk voor schut gezet. Voor haar klanten. Dat was het 
ergste. Ze had zich moeten verontschuldigen, want ze had 
de ontzetting in hun ogen gezien. En de vraag: hoe kan 
mevrouw Buckley in hemelsnaam met zo’n lompe kerel 
omgaan?
 Terug in Vale rie Lane, waar het ontzettend druk was, 
ging ze even langs  Susan.
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 ‘Hallo,  Keira, wat leuk dat je even binnenkomt. Maar 
heb je het niet hartstikke druk vandaag?’
 ‘Jawel. Ik wilde je alleen iets vragen. Ben je nog steeds 
van plan om vandaag na sluitingstijd naar de daklozenop-
vang te rijden en de handschoenen uit te delen?’
 ‘Jazeker.’
 ‘Mag ik mee?’
  Susan keek haar fronsend aan.
 ‘Stel maar geen vragen.’
 ‘Natuurlijk mag je mee. Ik zou het zelfs heel leuk vinden 
als je meegaat.’
 ‘Dank je wel.’
 Ze liep  Susan’s Wool Paradise weer uit en zette zich 
schrap voor de rest van deze o zo romantische dag.

Op de een of andere manier lukte het  Keira om tot slui-
tingstijd klanten te helpen, vriendelijk te glimlachen en de 
liefdevol ingepakte hartjesbonbons cadeau te geven. Om 
zes uur ging Kimberly naar huis, die ze ook nog een paar 
hartjes in de hand drukte. Daarna stond ze gewoon in haar 
winkel en wist ze niet wat ze moest doen.
 Ze keek weer op haar telefoon. Jordan had sinds het 
voorval van die ochtend niets van zich laten horen. Was 
hij boos op haar? Zíj had juist alle reden om boos op hém 
te zijn.
 Ze zag Patrick en Orchid verliefd langslopen. Hij had 
haar kennelijk van haar werk opgehaald, wat een heel lief 
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gebaar was op Valentijnsdag. Die twee waren te benijden. 
Ze maakten een ontzettend gelukkige indruk. Het schoot 
 Keira weer te binnen dat ze van plan waren om vanavond 
nog naar Londen te gaan en er een romantische avond van 
te maken. Hoewel het maar een uur rijden was naar de 
grote stad, was  Keira er al jaren niet meer geweest. Ze had 
wel vaak de gelegenheid gehad om met Jordan mee te 
gaan, maar ze had geen zin gehad om allerlei sportbeurzen 
te bezoeken en daarom was ze elke keer dat Jordan naar 
Londen ging thuisgebleven. Maar dat was niet de enige re-
den: ze had ook haar chocolaterie niet een hele dag willen 
sluiten. Sinds ze Kimberly had, had het wel makkelijk ge-
kund. Kimberly had het inmiddels al een paar keer overge-
nomen en dat was heel goed gegaan. Nu had  Keira dus wel 
de mogelijkheid, maar was er geen gelegenheid om naar 
Londen te gaan. Waarom zou ze nu een dag vrij nemen? 
Om Jordan te volgen? Om hem te observeren? Om uit te 
zoeken wie die Tessa  Keane was?
 Er werd hard op de winkeldeur geklopt.  Keira draaide 
de sleutel om en liet Laurie binnen.
 ‘Je zult het niet geloven! Barry heeft me een reis naar 
Schotland gegeven!’
  Keira glimlachte. ‘Wat leuk. Ik ben heel blij voor je. Het 
klinkt geweldig.’
 ‘Doe nou maar niet zo schijnheilig. Ik weet heel goed 
dat je op de hoogte was.’ Ze gaf haar een klein stompje.
 ‘Je hebt me betrapt. Dus je bent er blij mee?’
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 Ze wilde Laurie liever niet vertellen dat ze zelf suiker-
vrije mueslirepen had gekregen.
 ‘Ja, natuurlijk! Nu leer ik eindelijk Barry’s zus en zijn 
schattige nichtje kennen. We hebben al geskypet.’
 ‘En gaat het je echt lukken om je winkel voor een paar 
dagen te sluiten?’
 ‘Het moet maar een keer. Ik heb de Tea Corner al jaren 
niet gesloten. Wanneer heb ik mezelf voor het laatst va-
kantie gegund?’
 ‘In 2014?’
 ‘2013!’
 ‘Wauw, dat is lang geleden.’
 ‘Inderdaad. Sinds ik een relatie met Barry heb, komt de 
winkel niet meer op de eerste plaats, begrijp je dat? Ik be-
doel, de Tea Corner is nog steeds heel erg belangrijk voor 
me, maar… ik moet eindelijk ook eens aan mezelf denken. 
Dat zouden we allemaal moeten doen.’ Ze keek Laurie in-
dringend aan.
 ‘Ik weet het. En daarom ga ik vanavond ook niet met 
Jordan uit, maar ga ik met  Susan mee naar de daklozenop-
vang.’ Ze zei maar niet dat hij helemaal niet van plan was 
om met haar uit te gaan.
 Laurie trok haar neus op. ‘Dat klinkt nou niet bepaald 
als helemaal uit je dak gaan.’
 ‘Je weet dat ik daar niet het type voor ben.’
 ‘Ja, ja, ik weet het. Maar probeer dan in elk geval een hot-
te dakloze aan de haak te slaan.’ Laurie grijnsde ondeugend.
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 ‘Haha. Grapjas. Nee dank je, dat laat ik liever aan ande-
ren over.’
 Ze keken allebei onwillekeurig naar Gary’s hoek, waar 
Ruby stond. Ze leken geanimeerd met elkaar te praten.
 ‘Ik zou het zo fijn vinden als jij eindelijk jouw Gary 
vindt,’ zei Laurie en haar stem klonk een beet je treurig. ‘Of 
jouw Barry. Of jouw Patrick. Of jouw Humphrey.’
 ‘Je hoeft niet alle droommannen van de stad voor me op 
te sommen, hoor.’ Ze dacht even na. Zou ze Laurie over 
hem vertellen? Ze was tenslotte haar beste vriendin. ‘Weet 
je… er is iemand. Eigenlijk is het idioot, want hij is ge-
trouwd en…’
 ‘Blijf alsjeblieft van getrouwde mannen af,’ raadde Lau-
rie haar aan.
 ‘Ik wil ook helemaal niets met hem. Ik wilde alleen zeg-
gen dat ik mijn  eigen droomman al heb gevonden.’
 ‘Als hij niet getrouwd was…’
 ‘Als hij niet getrouwd was…’
 Ze zwegen even en daarna vroeg  Keira: ‘En? Wanneer 
gaan jullie naar Schotland?’
 ‘Begin maart. We gaan een lang weekend.’
 ‘Gelukkig ben je niet op woensdag weg. Waar zouden 
we dan moeten afspreken?’
 ‘Jullie hadden vast wel een plek gevonden. Maar ik laat 
jullie toch niet op een woensdag in de steek?’ Laurie glim-
lachte warm.
  Keira beantwoordde haar glimlach. ‘Nou, dat mag ik 
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hopen.’ Ze gaf haar vriendin een knuffel. ‘Ik ben echt blij 
voor je dat je de ware hebt gevonden. Je hebt het verdiend.’
 ‘Dank je,  Keira. Jij zult de ware ook nog vinden, daar 
ben ik van overtuigd.’
 ‘Denk je?’
 Laurie knikte. ‘Het zou alleen wel een voordeel zijn als je 
dan vrij zou zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel.’
 Ze begreep het. Maar ondanks alles had ze het gevoel 
dat ze het nog niet helemaal kon afsluiten met Jordan en 
hun relatie.
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Op woensdagavond ging  Keira voor het eerst in lange 
tijd niet naar Laurie’s Tea Corner, hoewel ze graag 

had willen horen wat mevrouw Witherspoon over haar 
nieuwe koelkast vertelde en het ook heel had leuk gevon-
den om Humphrey te leren kennen als ze hem eindelijk 
eens meebracht. Maar Orchid zou vast over haar romanti-
sche avond in Londen vertellen en Laurie zou enthousiast 
over haar reisje naar Schotland praten. En daar had  Keira 
helemaal geen zin in. Ze had iets belangrijkers te doen.
 Ze moest met Jordan praten.
 Gisteravond was ze met  Susan naar de daklozenopvang 
gereden. Ze had de rest van de hartjesbonbons en ook al-
lerlei andere zoetigheden ingepakt en ze aan de mensen 
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gegeven die waarschijnlijk verder niets voor Valentijnsdag 
hadden gekregen. Ze had er bijna spijt van gehad dat ze die 
stomme mueslirepen ’s ochtends niet in haar tas had ge-
daan. Hier had ze er misschien nog  iemand een plezier 
mee kunnen doen.
 Terwijl ze naar  Susan had gekeken, die met haar liefste 
glimlach en warme uitstraling haar zelfgebreide hand-
schoenen uitdeelde – net zoals mevrouw Vale rie ooit had 
gedaan –, werd ze eindelijk wakker geschud.
 Er was een zware last van haar schouders gegleden en die 
had plaatsgemaakt voor een gevoel van dankbaarheid, ne-
derigheid en inzicht. Dankbaarheid en nederigheid omdat 
ze het zo goed had in haar leven en gezegend was met een 
geweldige baan, lieve vrienden en een dak boven haar hoofd, 
en inzicht omdat ze eindelijk besefte dat ze de waardevolle 
gaven die God haar had geschonken moest koesteren.
 Ze liet haar tranen de vrije loop toen ze de dankbare 
gezichten van de arme mensen zag die blij waren met zo-
iets onbeduidends als een paar zelfgebreide handschoenen 
en een bonbon in de vorm van een hartje. Haar hart ging 
open en ze wist wat ze moest doen.
 Ze had er de hele nacht en dag over nagedacht en 
’s avonds was ze zover om met Jordan te gaan praten.
 Voordat ze naar huis reed, belde ze Laurie nog even snel 
om te zeggen dat ze helaas niet kwam. Ze zei dat het niet 
goed met haar ging en dat ze naar huis ging. Anders kon ze 
het niet omschrijven.
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 Ze zat aan de eettafel op hem te wachten. Ze had al 
gegeten: een portie fish-and-chips die ze op de terugweg 
had gekocht. De avond ervoor was ze laat thuisgekomen, 
want  Susan en zij hadden nog ergens warme chocolade-
melk gedronken. ’s Ochtends hadden Jordan en zij elkaar 
wel kort gezien maar waren ze allebei niet over het voor-
val van de dag ervoor begonnen. Ze vroeg zich af of Jor-
dan wel besefte hoe belachelijk hij zich had gedragen en 
begreep nog steeds niet waarom hij helemaal geflipt was 
vanwege verwisselde telefoons. Maar nu ze erover na-
dacht, drong het tot haar door dat hij zich altijd al raar 
had gedragen als het om zijn telefoon ging. Hij had het 
nooit fijn gevonden als zij had opgenomen als zijn tele-
foon overging of als ze die ook maar oppakte om te kij-
ken hoe laat het was. Schuilde daar soms meer achter? 
Wilde hij niet dat ze zijn telefoon van dichtbij bekeek? 
Omdat ze dan misschien iets zou vinden en achter zijn 
geheim zou komen? Maar als dat zo was, waarom ver-
grendelde hij zijn scherm dan niet? Hij kon hun datum 
als code nemen. O nee, die was hij vergeten!
 ‘Jordan,’ zei ze toen hij thuiskwam. Ze gedroeg zich heel 
kalm. Ze was niet uit op ruzie. Ze wilde alleen weten hoe 
het zat.
 ‘ Keira.’ Hij keek haar kort aan en wilde op de bank gaan 
zitten. Hij had de afstandsbediening al in zijn hand.
 ‘Kunnen we praten?’ vroeg ze.
 ‘Moet dat? Ik ben kapot.’
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 ‘Van het sporten?’
 ‘Ja, inderdaad.’
 ‘Het moet nu, Jordan,’ zei ze beslist.
 Hij zuchtte, liep naar haar toe en ging aan de tafel zitten. 
‘Wat is er?’
 Hoewel ze heel goed had nagedacht over wat ze wilde 
zeggen, kreeg ze de woorden nu niet over haar lippen. 
Daarom begon ze zo: ‘Gisteren was het Valentijnsdag.’
 ‘Dat weet ik toch.’
 ‘Heb je me niets te zeggen?’
 ‘Bedoel je wat er in de winkel is gebeurd? Sorry dat ik 
wat heftig reageerde, maar het was echt irritant dat ik mijn 
telefoon niet had. Ik heb mijn telefoon nodig.’
 ‘Dat snap ik.’
 ‘Had je echt niet gemerkt dat je de mijne had gepakt?’
 ‘Pas toen je bij mij in de winkel stond en zo tekeerging.’
 ‘Dat was niet mijn bedoeling.’
 ‘Oké, laten we het vergeten. Eigenlijk wilde ik over iets 
heel anders met je praten.’
 ‘Over gisteravond? Je had zeker willen uitgaan, of niet 
soms?’
 ‘Nee, ik had al andere plannen,’ antwoordde ze en Jor-
dan keek verbluft.
 ‘O, echt? Wat dan?’
 ‘Ik had iets belangrijks te doen. Met  Susan.’
 ‘Dat duurde lang.’
 ‘Dus je hebt me wel horen thuiskomen?’
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 ‘Ik sliep al half.’
 ‘Aha.’
 ‘Je weet dat Valentijnsdag niet mijn ding is. Ik ben blij 
dat je iets anders kon doen. We kunnen het een andere 
keer inhalen. Uitgaan, bedoel ik.’
 ‘Het is al goed. Je hebt je taak vervuld. Ik heb immers die 
heerlijke mueslirepen van je gekregen.’
 ‘Ik wist dat je er niet blij mee was.’
 ‘Als je het wist, waarom heb je ze me dan gegeven?’
 ‘Wat had ik je dan moeten geven?’
 ‘Wat dacht je van chocolade?’
 ‘Je hebt een hele winkel vol chocolade.’
 Ze voelde weer boosheid in zich opkomen. Maar nee, ze 
zou haar stem niet verheffen.
 ‘Wat dacht je van bloemen, waar ik om had gevraagd?’
 ‘Ik geef je constant bloemen.’
 ‘De laatste keer was met mijn verjaardag. Dat is acht 
maanden geleden.’ En het waren ook nog eens gele rozen 
geweest, waar ze het minst van hield. Jordan leek nog 
steeds niet te weten dat haar lievelingskleur roze was. To-
bin wist het wel. Maar dat was heel wat anders.
 ‘Ga je me nu van alles verwijten? Een schuldgevoel aan-
praten? Mijn god, ik kan je maar beter helemaal niets meer 
geven. Je bent toch nergens blij mee.’
 Diep inademen.
 ‘Het gaat niet om Valentijnsdag,’ zei ze.
 ‘Niet?’
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 ‘Nee.’ Ze keek hem recht in zijn ogen. Als ze het nu niet 
zei, zou ze het nooit meer zeggen. ‘Wie is Tessa Keane?’
 Ze zag dat Jordan met de seconde bleker werd.
 ‘Wat?’
 ‘Ik vroeg wie Tessa Keane is.’
 ‘Waar ken je die naam van?’ vroeg hij en er klonk iets 
agressiefs, iets angstaanjagends in zijn stem door.
 ‘Ik zag de naam op het beeldscherm van je laptop. Je 
maakt elke maand een immens bedrag aan haar over. Kun 
je me dat uitleggen?’
 Jordan stond kwaad op, steunde met beide handen op 
de tafel en keek haar met een van haat vervulde blik aan. 
‘Jij waagt het om aan mijn laptop te komen?’ schreeuwde 
hij.
 ‘Het was heel toevallig. Je had je laptop open laten staan.’
 ‘Wanneer was dat?’ Hij keek haar woedend aan.
 ‘Laatst. Op de avond dat ik thuiskwam.’
 Ze zag hem nadenken en aan die avond terugdenken.
 ‘En nadat je in mijn zaken hebt rondgesnuffeld, ben je 
gewoon weer vertrokken? Om later terug te komen en te 
doen alsof er niets aan de hand was?’
 ‘Zo ongeveer.’ Het was de waarheid. Waarom zou ze de 
moeite nemen om tegen hem te liegen? Het was meer dan 
voldoende dat een van hen loog.
 ‘Je bent echt…  Keira, je bent echt…’
 ‘Wat ben ik?’
 ‘Verschrikkelijk! Om zomaar in mijn privézaken te 
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snuffelen. In mijn bankgegevens! Ik kan het gewoon niet 
geloven.’
 ‘Ik wil weten wie Tessa Keane is,’ zei ze nog een keer. Ze 
zou het niet laten rusten totdat hij het haar vertelde.
 Hij ging rechtop staan, wreef over zijn slapen en liep op 
en neer door de kamer. Daarna ging hij weer zitten. ‘Als je 
het per se wilt weten: ze is mijn financieel adviseur.’
 Ze geloofde er geen woord van. ‘Je hebt een financieel 
adviseur?’
 ‘Ja.’
 ‘En je maakt geld aan haar over omdat…’
 ‘Omdat ik ergens geld in investeer. In iets veelbelo-
vends.’
 ‘Waarin precies?’
 ‘In een bedrijf dat sportapparatuur produceert.’
 Hij flapte het er zo uit. Blijkbaar had hij heel snel iets 
verzonnen. Als het niet zo sneu was, zou ze bijna onder de 
indruk zijn geweest.
 ‘Wat voor sportapparatuur?’
 Jordan lachte smalend en een beet je schor. ‘Dat zou jij 
niet begrijpen.’
 ‘Omdat ik geen verstand van sport heb?’
 ‘Inderdaad.’
 ‘Maar ik weet wel dat je geld dat je ergens in investeert 
niet aan een financieel adviseur overmaakt, maar aan…’
 ‘Wat weet jij er nou van,  Keira? Hou eindelijk eens op 
met van alles te insinueren. Je bent niet goed wijs!’
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 ‘Ik heb…’
 ‘Ik wil er niets meer over horen, begrepen? Laten we lie-
ver over jou praten en over het feit dat je mijn vertrouwen 
hebt geschaad,’ zei hij bot. Er kwam wat speeksel uit zijn 
mond dat aan zijn kin bleef hangen.
 ‘Inderdaad, Jordan. Ik denk inderdaad dat we over ver-
trouwen moeten praten.’
 Hij sprong op en liep de kamer uit. ‘Dit hoef ik echt niet 
over me heen te laten gaan. Ik ga nog even naar buiten, een 
rondje hardlopen. Je hoeft niet op me te wachten.’
 ‘Dat was ik ook niet van plan,’ riep ze hem na.
 Ze hoorde de deur met een knal dichtslaan. En ze glim-
lachte, hoewel ze zelf niet begreep waarom. Misschien om-
dat ze voor één keer een ruzie had gewonnen? Omdat ze zich 
niet door hem had laten vernederen? Omdat ze eindelijk 
zelfbewust genoeg was om tegen hem in opstand te komen?
 ‘Ik zal er verdomme achter komen wie die Tessa Keane 
is,’ zei ze in de stille flat. ‘Al kost het me al mijn energie.’
 Ze stond op en ging naar de badkamer. Terwijl het bad 
volliep, liep ze in haar ondergoed naar de keuken en 
smeerde heel dik Nutella op een boterham. Ze zette een cd 
van James Bay op en stapte in het bad.
 ‘Zo, ik heb je eindelijk eens gezegd waar het op staat,’ zei 
ze, niet tegen James Bay, maar tegen Jordan, die haar he-
laas niet kon horen omdat hij wie weet waarnaartoe was 
gegaan. ‘En dit was pas het begin.’
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‘Dat meen je niet!’ riep Laurie en ze liep naar haar 
toe.

  Keira stond voor de winkel en rookte openlijk een siga-
ret. Het kon haar niet schelen. Ze was zo gekwetst en in de 
war dat alleen sigaretten konden helpen. Chocolade had 
ook kunnen helpen, maar daar kon ze maar beter niet aan 
beginnen want dan zou ze voor ze het wist al haar vitrines 
hebben leeggegeten. Ze was in de afgelopen weken maar 
liefst drieënhalf kilo aangekomen, zoals ze die ochtend op 
de weegschaal had gezien.
 Ze draaide zich om en probeerde haar slechte gewoonte 
niet eens te verbergen.
 ‘Hoi, Laurie. Hoe gaat het?’
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 Haar vriendin, die vandaag een lange, kleurrijke rok 
droeg, keek haar verbijsterd aan. ‘Wat is er met jou aan de 
hand? Ben je helemaal gek geworden?’
 ‘Waarom? Omdat ik rook? Dat deed ik vroeger toch 
ook.’
 ‘Maar je was gestopt en zei dat je er nooit meer mee wil-
de beginnen.’
  Keira maakte een onverschillig gebaar. ‘Ach, wat maakt 
het uit.’
 ‘Wat maakt het uit? Jouw gezondheid maakt wel dege-
lijk iets uit.’ Laurie zag er echt geschokt uit.
 ‘Laurie, minstens een derde van de mensheid rookt. Zo 
bijzonder is het niet.’
 Haar vriendin schudde haar hoofd. ‘Wat is er gebeurd?’
 ‘Jordan.’
 ‘Dat dacht ik al. Wat heeft hij nou weer gedaan?’
 ‘Hij heeft geheimen voor me. Grote geheimen.’
 ‘Wat voor geheimen?’
 ‘Dat weet ik nog niet. Maar ik ben vast van plan erachter 
te komen.’
 ‘Je moet gewoon zeggen dat hij naar de hel kan lopen en 
afstand van hem nemen. Van hem en zijn geheimen.’
 ‘Dat kan niet. Niet voordat ik erachter ben wie Tessa 
Keane is.’ Ze nam een lange trek van haar sigaret.
 Laurie pakte hem razendsnel van haar af, gooide hem 
op de grond en trapte erop. ‘Je houdt er onmiddellijk mee 
op! Wie is Tessa Keane?’
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 ‘Tss!’ zei  Keira en ze haalde een nieuwe sigaret uit het 
pakje.
 ‘God,  Keira, ik herken je nauwelijks nog. Wat doet Jor-
dan in godsnaam met je? En vertel me nou eindelijk eens 
wie Tessa Keane is.’ De verbijstering in Lauries blik maak-
te plaats voor bezorgdheid.
 ‘Ik heb geen idee. Nog niet.’
 ‘Bedriegt hij je?’
 ‘Dat zou kunnen. Maar ik heb het gevoel dat er nog veel 
meer achter zit. Jordan maakt namelijk elke maand maar 
liefst 727 pond aan haar over.’
 ‘Dat meen je niet!’
 ‘Jawel. Ik heb het zelf gezien. Op zijn computer.’
 ‘Snuffel jij in zijn online bankzaken?’
 ‘Begin jij nou niet ook nog.’ Geïrriteerd rookte ze ver-
der.
 ‘Sorry. Hm… dat is een flink bedrag. Wanneer maakt 
hij dat steeds over? En is het telkens hetzelfde bedrag?’
 ‘Ik geloof het wel. In elk geval de laatste twee maanden. 
Toen had hij het aan het begin van de maand overge-
maakt.’
 ‘Hm,’ zei Laurie weer. ‘Aan het begin van de maand… 
Dat klinkt als alimentatie, toch?’
 ‘Ha!’  Keira lachte. Dat zou belachelijk zijn. ‘Je bedoelt 
aan een ex-vrouw?’
 ‘Of voor een kind.’
 ‘Laurie, Jordan is dan misschien wel een idioot, maar hij 
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zou het niet voor me hebben verzwegen als hij ooit ge-
trouwd is geweest of een kind heeft! We hebben al acht 
jaar een relatie, dan zou ik wel iets hebben gemerkt. Bo-
vendien is hij helemaal tegen het huwelijk. En kinderen 
kan hij niet uitstaan.’
 ‘Flipte hij niet een keer helemaal toen je over je vader 
klaagde, omdat hij jullie in de steek heeft gelaten toen je 
nog zo jong was?’
 ‘Ja…’  Keira herinnerde het zich nog goed. Dat was al 
een hele tijd geleden. Het was Vaderdag en ze had een 
van die zeldzame momenten gehad dat ze haar vader echt 
miste. Toen ze het aan Jordan vertelde, werd hij kwaad 
en zei hij dat niet elke man ervoor is gemaakt om een 
vader te zijn. Liever een niet-aanwezige vader dan een 
miserabele vader, zei hij. Zij had vervolgens gezegd dat 
dat bijna hetzelfde was. Daarna had hij de rest van de dag 
amper nog een woord tegen haar gezegd. Ze had zijn on-
verwachte reactie niet begrepen en ook Laurie begreep 
het niet toen ze het haar vertelde. Uiteindelijk had  Keira 
het vermeden om in Jordans bijzijn haar vader te noe-
men, om niet nog een keer zo’n reactie uit te lokken. Zou 
er nu een logische verklaring blijken te zijn voor zijn rare 
gedrag?
 ‘Een van ons krijgt zo een klant,’ zei Laurie en ze wees 
naar mevrouw Kingston die Vale rie Lane in slenterde. Het 
was een paar minuten voor tien en in tegenstelling tot het 
begin van de week was het stil in het straat je. De mensen 
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hadden een hoop geld uitgegeven met Valentijnsdag en 
hadden vast genoeg chocolade, thee, cadeautjes en bloe-
men in huis, waardoor  Keira, Laurie en de anderen het nu 
wat rustiger hadden.
 ‘Goedemorgen!’ zei mevrouw Kingston vrolijk. ‘Ik was 
op weg naar u.’ Ze wees naar Laurie. ‘Ik heb een nieuwe 
voorraad nodig van die lekkere kruidenthee. Sinds wan-
neer rookt u?’ vroeg ze aan  Keira.
  Keira haalde slechts haar schouders op.
 ‘Goed, komt u maar mee naar de Tea Corner,’ zei Laurie 
en ze gaf een kneepje in  Keira’s arm. ‘Wij praten later ver-
der, goed?’
 ‘Ik wilde jullie gesprek niet onderbreken, hoor. Ik heb 
de tijd,’ zei mevrouw Kingston.
 ‘We waren al klaar,’ zei  Keira. Maar er gingen allerlei 
gedachten door haar hoofd. Zou Laurie het bij het rechte 
eind hebben met haar vermoeden?
 ‘ Keira’s vriend heeft geheimen,’ flapte Laurie eruit.
  Keira keek haar boos aan.
 ‘Geheimen houden een relatie spannend,’ vond me-
vrouw Kingston.
 ‘Niet dit soort geheimen,’ antwoordde  Keira en ze liep 
terug naar haar winkel. Ze gooide de sigaret in een hoge 
boog op straat.
 Binnen nam ze een slok koffie en staarde ze uit het raam. 
Een ex-vrouw of een kind. Zou ze echt zo blind en dom 
zijn geweest dat ze zich acht jaar lang om de tuin had laten 
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leiden? Of had Jordan misschien in de tijd dat hij met haar 
was een kind bij een ander verwekt?
 O god, dat zou nog veel erger zijn!
 Ze liep de straat op en raapte schuldbewust de sigaret-
tenpeuk op; ze wilde Vale rie Lane niet bevuilen. Daarna 
ging ze de winkel weer in, pakte het telefoonboek dat in de 
bergruimte die ze als voorraadkamer gebruikte in een 
oude kast lag te verstoffen en sloeg het bij de letter k open.

‘Goedendag, u spreekt met Bridget Miller en ik bel namens 
de openbaarvervoersinstantie. Spreek ik met Tessa  Keane?’ 
Ze hield haar adem in.
 ‘Ja, dat klopt. U spreekt met Tessa Keane. Waar kan ik u 
mee helpen?’
 Opgelucht maar ook teleurgesteld ademde  Keira uit. De 
vrouw klonk als  iemand van minstens zeventig, of nog veel 
ouder.
 ‘Mevrouw Keane, wat fijn dat ik u aan de lijn heb. We 
houden momenteel een enquête. Hebt u misschien een paar 
minuten tijd om enkele vragen te beantwoorden?’ Ze kon 
immers moeilijk met een weer ophangen. Ineens bedacht ze 
dat ze, in plaats van te doen alsof ze van een of andere instan-
tie was waarvan ze niet eens wist of die bestond, ook gewoon 
had kunnen zeggen dat ze een oude klasgenoot was of zo.
 ‘Jazeker.’ De oude mevrouw Keane leek zelfs blij te zijn 
met de afleiding.
 ‘Ja, eh…’ ‘Eh’ was vast niet goed, het klonk in elk geval 
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niet erg professioneel. Maar dit was ook haar eerste tele-
foontje als geheim agent. ‘Reist u vaak met het openbaar 
vervoer?’
 ‘Niet heel vaak meer. Ik heb een versleten heup. Ik ben 
er al twee keer aan geopereerd. En nu doen mijn knieën 
ook nog pijn. Zonder mijn rollator kan ik nergens meer 
heen. Bovendien is het erg lastig om in de bus te stappen. 
Als je dan geen hulp krijgt van iemand…’
 O jee.  Keira had niet verwacht dat de vrouw met een 
haar hele lijdensverhaal zou vertellen.
 ‘Ik begrijp het,’ onderbrak ze de vrouw, hoewel ze het 
zielig vond. Maar ze had ook nog een winkel te runnen en 
er kon elk moment een klant binnenkomen. ‘Wat naar dat 
u zo’n last heeft van uw heup en uw knieën.’
 ‘Dank u wel. U zou elke dag dankbaar moeten zijn dat 
uw knieën nog doen wat u wilt.’
 ‘Dat ben ik zeker. Kunnen we op de volgende vraag 
overgaan?’
 ‘Natuurlijk.’
 ‘Goed. Als u gebruikmaakt van het openbaar vervoer, 
neemt u dus de bus. Heb ik dat goed begrepen?’
 ‘Ja, dat klopt.’
 ‘Hoe vaak per week gaat u met de bus?’
 ‘Ach, nog hooguit één keer per maand. Als ik al ga. Weet 
u, ik heb een versleten heup. En mijn knieën…’
  Keira haalde diep adem. Het deurbelletje rinkelde en er 
kwam een klant binnen.
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 ‘Was dat de oven?’ vroeg mevrouw Keane aan de andere 
kant van de lijn.
 ‘Nee, alleen een belletje.’
 ‘Weet u zeker dat het niet mijn oven was? Niet dat er 
straks nog iets aanbrandt.’
 ‘Hebt u iets in de oven staan dat zou kunnen aanbran-
den?’
 ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde mevrouw Keane. 
‘Wacht, ik moet even gaan kijken. Maar het kan een 
poosje duren, want weet u, ik heb een versleten heup en 
mijn knieën…’
 ‘Gaat u maar even kijken. Ik wacht wel.’
 Ze wendde zich tot de klant en pakte een doosje kokos-
koekjes waar hij om vroeg uit het schap. Na het afrekenen 
pakte ze de hoorn weer op. Tegelijkertijd vroeg ze zich af 
waarom ze niet gewoon had opgehangen. Omdat ze mede-
lijden had met mevrouw Keane? Omdat ze zich schuldig 
voelde omdat ze tegen zo’n lieve oude dame loog?
 ‘Mevrouw Keane?’ zei ze in de hoorn.
 Ze kreeg geen antwoord. Daarna hoorde ze gehijg en 
toen: ‘Hallo? Hallo? Bent u er nog?’
 ‘Ja, ik ben er nog. En? Stond er iets in de oven?’
 ‘Nee, nee. Ik was helemaal vergeten dat de stroom van 
de oven is uitgezet. Daar heeft mijn kleinzoon voor ge-
zorgd. Zodat ik geen domme dingen doe, zei hij. Het mid-
dagmaal wordt bij me thuisbezorgd.’
 ‘O, dat is fijn. En? Is het eten dat u krijgt lekker?’
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 ‘Meestal wel. Vanmiddag was het koolrolletjes. Met 
aard appels.’
  Keira keek op de klok. Het was kwart voor twaalf. Goh, 
wat lunchten oude mensen vroeg. Ze had zelf nog niet eens 
ontbeten. Alleen sigaretten gerookt.
 ‘Dat is fijn. Ik moet nu helaas weer ophangen. Hartelijk 
dank voor de informatie. U hebt me enorm geholpen.’ Dat 
had ze echt. Meer dan ze wist.
 ‘Mag ik nog iets voorstellen?’
 ‘Natuurlijk. Zegt u het maar.’
 ‘U zou misschien een seniorenservice kunnen opzetten. 
Kleine busjes, speciaal voor ouderen, met  iemand die je 
met de rollator helpt.’
 ‘Dat is een heel goed idee. Ik noteer het.’
 ‘Ik heb namelijk een versleten heup, weet u? En mijn 
knieën…’
 ‘Tot ziens, mevrouw Keane. Ik wens u nog een fijne dag!’
 Ze hing op. Ook al vond ze het nog zo zielig voor het 
arme mens, ze had voorlopig genoeg gehoord over versle-
ten heupen en kapotte knieën.
 Hemel, van dat ene telefoontje was ze al helemaal moe 
en ze had er nog zes te gaan. En dat alleen in Oxford. Op 
internet had ze gevonden dat er tussen Oxford en Londen 
in totaal achttien Tessa Keanes waren en in heel Engeland 
tweehonderdzevenenzestig. Hoe kon ze in hemelsnaam de 
juiste vinden?
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Toen ze die avond bij haar moeder kwam, had ze de ande-
re zes Tessa Keanes in Oxford al kunnen afvinken. Geen 
van hen was een potentiële kandidaat. Aan degenen die 
voor haar gevoel boven de twintig en onder de zestig wa-
ren, had ze zelfs gevraagd of ze financieel adviseur waren. 
Eén keer had ze zich als een oude klasgenoot voorgedaan 
en één keer had ze onomwonden gevraagd of de vrouw 
aan de andere kant van de lijn Jordan Mitchum kende. 
Daarna was ze op het idee gekomen om te doen alsof ze 
Jordans tandartsassistente was. Maar ze was er niets mee 
opgeschoten. Ze had ook al tien van de achttien Tessa Ke-
anes in de wijdere omtrek gesproken en morgen zou ze 
verdergaan met de rest.
 ‘Hallo, lieverd. Heb je honger?’ vroeg haar moeder toen 
ze in de keuken ging zitten.
 ‘Ik heb reuzetrek.’ Door al dat gepieker en die telefoon-
tjes was ze vandaag helemaal vergeten om iets te eten. ‘En 
dit keer neem ik een grote portie, mama.’
 Mary keek haar stralend aan en schepte aardappelpuree, 
spinazie en spiegeleieren op. Dat was  Keira’s lievelingseten 
geweest als kind, en het deed haar goed. Het gaf haar een 
gevoel van geborgenheid in een wanhopige tijd. De maan-
dagklant had zich tot nu toe niet laten zien; ze zou haar 
hoop dus op de volgende maandag moeten vestigen. En 
Jordan? Bij de gedachte alleen al dat ze het bed met hem 
moest delen, werd ze misselijk. Ze zou op de bank kunnen 
slapen, maar eigenlijk wilde ze niet eens in zijn buurt zijn.
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 ‘Kan ik vannacht bij jou slapen?’
 ‘Altijd, mijn kind.’ Haar moeder streelde met haar vin-
ger over  Keira’s wang.
 ‘Dank je wel, mam.’ Ze glimlachte droevig en was blij 
dat haar moeder haar geen wijze raad gaf. Op dit moment 
wilde ze helemaal niets horen. Haar hoofd was al vol ge-
noeg met alle nieuwe informatie.
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De volgende dag stuitte ze op een aanwijzing. Toen ze 
de volgende Tessa belde en zich voordeed als Jor-

dans tandartsassistente, merkte ze dat de vrouw aan de an-
dere kant van de lijn even schrok toen  Keira de naam Jor-
dan Mitchum noemde. Daarna vroeg de vrouw waar ze 
haar mee kon helpen.
  Keira wist niet meer wat ze moest zeggen en had opge-
hangen. Maar ze was ervan overtuigd dat ze eindelijk de 
juiste had gevonden. En die woonde op nog geen half uur 
rijden van Oxford, in Abingdon.
 Het liefst was ze er met een naartoe gegaan, maar ze 
moest goed nadenken hoe ze het zou aanpakken en wat ze 
wilde zeggen. Bovendien kon ze de winkel niet zomaar 
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sluiten. Daarom wachtte ze tot Kimberly zaterdag kwam 
en vroeg ze haar of zij er bezwaar tegen had om een paar 
uur alleen te staan.
 ‘Nee hoor, geen probleem,’ antwoordde Kimberly en 
 Keira ging op weg.
 Buiten voor de winkel besefte hoe dom ze was geweest. 
Hoe moest ze in Abingdon komen? Reed er een bus naar-
toe? Ze kon immers moeilijk Jordan om de  auto vragen. 
Maar dat kon ze wel aan Laurie vragen, dus liep ze snel 
naar de Tea Corner.
 ‘Laurie? Mag ik je  auto lenen?’
 ‘Tuurlijk. Waar wil je naartoe?’
 ‘Dat vertel ik je later.’
 Laurie keek haar glimlachend aan en knikte. Het was 
duidelijk dat ze haar vriendin doorzag. ‘Je hebt Tessa Kea-
ne gevonden, klopt dat?’
 ‘Ik denk het wel, ja. Ik moet onmiddellijk naar Abing-
don. Anders laat het me niet los.’
 Laurie zocht in haar handtas naar de autosleutel en 
wierp hem naar haar. ‘Zoek uit wie ze is, James Bond.’
 Eindelijk kon  Keira weer glimlachen. ‘Dat ga ik doen.’
 ‘En later wil ik alle details horen, goed?’
 Ze knikte. ‘Waar staat je auto?’
 ‘Op het parkeerterrein bij de rivier. Pas goed op jezelf, 
lieverd.’
 ‘Zal ik doen.’
  Keira ging naar buiten en zodra ze in de frisse lucht 
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was, voelde ze zich sterk en moedig en dapperder dan 
ooit.

Maar tijdens de rit was ze toch wel erg zenuwachtig. Ze 
zette de radio aan en hoorde ‘Take Me To Church’ van 
Hozier, een nummer dat zij altijd leuk had gevonden maar 
Jordan niet. Ze zong keihard mee. Op de een of andere 
manier kreeg het nummer op dat moment een nieuwe be-
tekenis. Het was haar strijdlied. Het nummer dat haar naar 
een nieuwe toekomst zou brengen, ook al wist ze nog niet 
hoe die eruitzag en wat haar te wachten stond.
  Keira had het adres dat in het online telefoonboek naast 
de naam van Tessa Keane stond in Lauries navigatie inge-
voerd en zo arriveerde ze pal voor haar voordeur.
 Ze bleef lang zitten en durfde niet uit te stappen. Maar 
toen, met het nummer nog steeds in haar hoofd, raapte ze 
eindelijk haar moed bijeen. Ze zong in zichzelf: Amen, 
Amen, Amen, Amen. Hoewel ze niet echt religieus was en 
nooit naar de kerk ging, wist ze dat ze dit alleen met Gods 
hulp kon doorstaan.
 Ze haalde nog een keer diep adem en liet de frisse febru-
arilucht door haar longen stromen voordat ze aanbelde. Ze 
probeerde zelfbewust over te komen, maar in werkelijk-
heid was ze nog steeds vreselijk nerveus.
 Een knappe blonde vrouw deed open. Ze keek  Keira 
verbaasd aan. ‘Ja?’
 ‘Hallo,’ zei  Keira.
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 Dat was het. Meer kon ze niet uitbrengen, hoe hard ze 
haar best ook deed.
 ‘Gaat het goed met je? Je ziet helemaal bleek,’ zei de 
vrouw. Was dit Tessa Keane?
 ‘Ik… neem me niet kwalijk… Ik… Ik…’ Ze voelde dat 
ze duizelig werd. Als dit Tessa Keane was, kon het maar 
één ding betekenen: Jordan had een affaire met haar en 
betaalde haar maandelijks voor… voor wat? Voor de 
huur? Voor sexy lingerie? O god, deze vrouw paste zo 
veel beter bij Jordan dan zij zelf ooit had gedaan. Deze 
vrouw was lang en blond en superslank. Als ze had ge-
zegd dat ze een populair fotomodel was, had  Keira het 
direct geloofd.
 ‘Wil je misschien een glaasje water?’ bood de vrouw 
haar aan.
 En ze was nog aardig ook, verdomme!
  Keira knikte. ‘Dat zou echt… ja, graag.’
 ‘Wacht hier maar even. Of, ach, kom maar binnen.’
 Tessa Keane liet haar binnenkomen. Was Jordan hier 
al vaak geweest? Was hij hier als hij zei dat hij aan het 
sporten was? Hoe had ze in hemelsnaam kunnen geloven 
dat hij elke dag sportte? Wie ging er nou dagelijks naar 
de sportschool? En laatst? Die maandag waarop hij, zon-
der iets te laten weten, tot ’s avonds laat weg was geble-
ven? Op die afschuwelijke avond toen zij kipfilet en sala-
de had gemaakt. Was hij toen hier geweest? Bij deze 
vrouw?
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  Keira volgde haar naar de keuken en ging, zonder dat ze 
daartoe was uitgenodigd, op een van de oranje stoelen zit-
ten. Ze was helemaal duizelig.
 Amen, Amen, Amen, Amen, zong ze in haar hoofd. Als-
jeblieft, God, geef me de kracht om op zijn minst zo lang 
sterk te blijven totdat ik met haar heb gepraat. Daarna mag 
u me voor mijn part flauw laten vallen of een zenuwinzin-
king laten krijgen. Maar niet bij haar!
 ‘Hier. Drink maar op.’ De vrouw gaf haar een glas water 
uit de kraan. ‘Ben je in orde? Moet ik een ambulance bellen?’
 ‘Nee, nee, het gaat al,’ zei ze en ze dronk het glas leeg. En 
toen, omdat ze niet wist hoe ze het nog langer voor zich 
kon houden, zei ze het vrijuit: ‘Ik ben  Keira Buckley.’
 ‘Leuk je te leren kennen,  Keira. Ik ben Tessa.’ Tessa keek 
haar vol verwachting aan.
 ‘Zegt mijn naam je niets?’ Daar leek het in elk geval niet 
op.
 ‘Nee. Zou dat moeten?’
 ‘Ik ben… de partner van Jordan Mitchum.’
 Zijn voornaam was ook genoeg geweest. Tessa’s knappe 
gezicht vertrok onmiddellijk en kreeg een gepijnigde uit-
drukking. ‘Heeft hij je gestuurd?’
 ‘Nee. Hij weet niet dat ik hier ben.’
 ‘Wat wil je?’ vroeg Tessa en ze sloeg haar armen over 
elkaar, niet zoals Orchid op een grappige manier, maar af-
wijzend, alsof ze haar ongenode gast er met een uit wilde 
gooien.

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   247 28-01-2022   12:47



248

 ‘Ik… ik…’ Ze stopte. Ze wist niet wat ze moest zeggen. 
Alles wat ze sinds de vorige dag had bedacht, was weg. ‘Ei-
genlijk weet ik niet wat ik hier doe. Ik heb je naam in Jor-
dans… Ik ben je naam tegengekomen en heb ontdekt dat 
hij maandelijks geld aan je overmaakt. Misschien gaat het 
me allemaal niets aan, maar… Ach, weet je? Het gaat me 
wel iets aan! Ik ben Jordans partner en zou moeten weten 
wat hij achter mijn rug om doet. Dus vertel het me maar. 
Ik wil het alleen maar weten.’ Ze zette zich schrap en hoop-
te dat Tessa het snel zou doen, zoals je bij  iemand een 
pleister eraf trekt.
 ‘Je weet het niet?’ vroeg Tessa verbaasd.
 ‘Wat?’
 Zonder iets te zeggen liep Tessa de keuken uit en  Keira 
vroeg zich af of de vrouw haar nu liet zitten zonder dat ze 
ooit de waarheid zou vernemen.
 Ze stond op, maar merkte met een dat ze nog steeds dui-
zelig was. Ze wankelde en hield zich aan de deurpost vast. 
Tessa kwam terug met een fotolijstje in haar hand. Toen ze 
het omdraaide en voor  Keira ophield, stroomde er zo’n 
wirwar van gevoelens door  Keira heen dat ze haar duize-
ligheid vergat. Verbazing en erkenning, zekerheid en woe-
de, en een ongelofelijke haat jegens Jordan die nooit meer 
zou verdwijnen.
 Op de foto stond een jongen van een jaar of tien die 
sprekend op Jordan leek.
 ‘O mijn god,’ zei ze en ze sloeg haar hand voor haar mond.
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 Ze wist niet of ze moest huilen of schreeuwen of het fo-
tolijstje moest pakken en het tegen de muur smijten. Maar 
de arme jongen kon er ook niets aan doen. Laurie had ge-
lijk gehad. Er was een kind dat Jordan voor haar ge-
heimhield. In elk geval was het geen klein kind meer en 
was het dus niet verwekt in de tijd dat Jordan en zij samen 
waren. Maar wie weet hoeveel kinderen Jordan nog meer 
had? Wat hield hij nog meer voor haar verborgen?
 ‘Je wist het echt niet, hè?’ vroeg Tessa.  Keira zag mede-
lijden in haar blik.
 Ze voelde tranen opwellen en schudde alleen haar hoofd.
 Terwijl ze naar de foto keek, zag ze dat de jongen niet 
alleen door zijn blonde haar en bril op Jordan leek. Hij had 
zelfs dezelfde scheve neus als hij. Een vaderschapstest zou 
niet nodig zijn.
 ‘Hij heet Timothy en is twaalf. Hij heeft nu rugbytrai-
ning,’ vertelde Tessa.
  Keira had het liever niet geweten. Ze kon niet anders 
dan naar de foto staren.
 ‘Mag ik vragen hoelang jij en Jordan een relatie heb-
ben?’
 ‘Acht jaar,’ bracht  Keira met moeite uit.
 ‘Dat is een lange tijd. Je moet voor jezelf uitmaken wat 
dat over Jordan zegt. Zullen we weer gaan zitten?’
 ‘Nee, dank je, ik moet terug naar huis.’ Naar huis? Ze 
wist niet eens meer wat haar huis was. Haar huis zou nooit 
meer als ‘thuis’ aanvoelen.
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 ‘In jouw toestand? Weet je het zeker? Ik zou  iemand 
voor je kunnen bellen die je ophaalt.’
 ‘Nee, maak je geen zorgen. Het gaat goed.’ Het ging he-
lemaal niet goed. ‘Ik red het wel.’
 ‘Je zult het zelf het beste weten.’ Tessa bracht haar naar 
de deur.
  Keira kon haar aanblik niet meer verdragen.
 ‘Ik wil alleen nog graag één ding weten.’ Het klonk in 
haar  eigen oren bijna smekend. ‘Heeft Jordan al die jaren 
met Timothy contact gehad?’
 Tessa schudde verbitterd haar hoofd. ‘Jordan heeft ons 
laten zitten toen Timmy vijf maanden was. Hij kon het ba-
bygehuil niet verdragen. Daarna heeft hij zich nooit meer 
laten zien en alleen alimentatie betaald, totdat Timmy hem 
een paar weken geleden heeft opgezocht. Ik was er geen 
voorstander van, maar hij wilde zien wie zijn vader is. Hij 
wilde hem leren kennen.’
 Dus Jordan had Timothy onlangs ontmoet?  Keira kon 
niet meer helder denken.
 ‘Dank je wel. En sorry dat ik je zo heb overvallen.’
 ‘Geeft niet. Ik ken Jordan en kan me goed voorstellen 
wat je moet doormaken. Ik kan je maar één advies geven: 
ga zo snel mogelijk bij hem weg.’
 ‘Dat is precies wat ik van plan ben,’ antwoordde  Keira. 
Ze draaide zich om, liep naar buiten en stapte weer in Lau-
ries auto.
 Toen ze de radio aanzette, draaiden ze net ‘Take Me 
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Home’ van Jess Glynne. En na een paar minuten moest ze 
al langs de kant van de weg stoppen omdat ze door de tra-
nen niet meer zag waar ze reed.
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Op de een of andere manier was het  Keira gelukt om 
weer naar Oxford te rijden en Lauries  auto op het 

terrein bij de rivier te parkeren. Ze was wankelend naar de 
chocolaterie gelopen en had Kimberly gevraagd om de 
winkel aan het eind van de dag af te sluiten en de auto-
sleutel aan Laurie terug te geven. Ze zei dat ze zich niet 
lekker voelde en snel naar huis wilde. Daarna had ze de 
bus genomen. Ze had alles als in trance gedaan en was nog 
steeds in trance toen ze bij de flat aankwam, zichzelf de 
trap op sleepte, haar sjaal afdeed, haar jas en laarzen uit-
trok en op de bank ging zitten. Ze was in de war en vrese-
lijk moe. Op een gegeven moment zakte ze weg en viel ze 
in slaap.
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 Toen ze wakker werd, schemerde het al. Ze had geen 
idee hoe laat het was maar het was stil in de flat. Blijkbaar 
was Jordan nog niet thuis. Hij was vast weer in de sport-
school of daar waar hij altijd was als hij zei dat hij ging 
trainen. Wie weet wat voor geheimen hij nog meer voor 
haar had.
 Ze stond op en zette een kop thee voor zichzelf. Laurie 
had laatst heerlijke kersenthee meegegeven en die kon ze 
nu goed gebruiken. Haar vriendin zei altijd dat thee overal 
het antwoord op was.
 Ze nam de beker mee naar de salontafel en stak een siga-
ret op. Het kon haar niet schelen dat Jordan het zou rui-
ken. Wat maakte het nog uit? Als het hem irriteerde dat ze 
haar slechte gewoontes weer had opgepakt, moest hij het 
maar uitmaken. Daar zou hij haar zelfs een plezier mee 
doen.
 Haar telefoon ging over. Het was Laurie.
 ‘Je hebt nog helemaal niets van je laten horen. Hoe ging 
het?’
 ‘Ik heb je  auto weer bij de rivier geparkeerd. Kimberly 
heeft de sleutel.’
 ‘Mijn  auto kan me nu niet schelen. Vertel! Heb je Tessa 
Keane gevonden?’
 Ze knikte, nog steeds niet helemaal aanwezig. De as 
dreigde van haar sigaret te vallen en ze tikte hem eraf bo-
ven het halflege plastic bakje met noten dat nog op de sa-
lontafel stond. Jordans noten. Proteïne, proteïne. Altijd 
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bezig met zijn gezondheid. Je lijf is je tempel. Haar tempel 
stond op het punt in te storten. Zo voelde het in elk geval.
 ‘ Keira?’
 ‘Ik heb haar gevonden.’
 ‘En?’
 ‘Ze is zijn ex. Ze hebben een zoon. Hij is twaalf,’ ratelde 
ze monotoon.
 ‘Shit!’
 ‘Inderdaad.’
 ‘Weet je het heel zeker?’
 ‘Ze heeft me een foto laten zien. De jongen lijkt sprekend 
op Jordan. En de bedragen zijn alimentatie. Nu lijkt het al-
lemaal heel logisch. Hoe heb ik zo blind kunnen zijn?’
 ‘Hoe kon Jordan in hemelsnaam zo’n goede leugenaar 
zijn? Al die jaren? Wat een klootzak! Je moet hem eruit 
gooien. Nu met een.’
 Ze knikte weer. Ja, dat moest ze doen. Ze nam een lange 
trek en blies de rook in kringetjes weer uit. Ze wist niet dat 
ze dat nog kon.
 ‘Ik voel me zo… zo…’ Ze wist niet wat ze moest zeggen.
 ‘Gekwetst? Vernederd?’
 ‘Koud. Gevoelloos. Ik voel helemaal niets.’
 ‘Wat zeg je nou,  Keira?’
 ‘Ik was eerst geschokt, natuurlijk. Wie zou dat niet zijn? 
Ik viel bijna flauw in Tessa Keanes keuken. Maar op de 
terugweg heb ik uitgehuild en nu voel ik helemaal niets 
meer.’
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 ‘Ach, lieverd. Kan ik iets voor je doen? Zal ik langsko-
men?’
 ‘Nee, ik moet met Jordan praten. Ik zit nu te wachten 
totdat hij uit de sportschool terugkomt.’
 ‘Ik wens je veel sterkte. En laat je niets op de mouw spel-
den, je mag geen woord meer van hem geloven.’
 ‘Mijn vertrouwen is weg, dat is een ding dat zeker is,’ zei 
ze verbitterd.
 ‘Dat kan ik me voorstellen.  Keira, ik ben er voor je als je 
me nodig hebt, goed? Je mag me altijd bellen. Dag en 
nacht.’
 ‘Dank je wel. Dat is lief van je.’ Ze hing op, blies nog een 
paar rookkringen in de lucht en keek hoe ze opstegen en 
verdwenen. Net zoals haar liefde was verdwenen.
 Ja, ze had al een tijdje gevoeld dat er iets was. Maar on-
danks alles had ze van Jordan gehouden en nog steeds in 
een gezamenlijke toekomst geloofd. Ze had gehoopt dat ze 
op een dag een gezin zouden stichten. Een kind zouden 
hebben. En al die tijd had ze geen flauw idee gehad dat 
Jordan al een kind met een ander had.
 Hoe had hij dat kunnen verzwijgen?
 Eén ding verbaasde haar heel erg: hoe was het mogelijk 
dat je van het ene op het andere moment in plaats van lief-
de haat voor  iemand kon voelen? Maar zo was het. Ze 
voelde alleen maar haat voor Jordan en die haat werd met 
de minuut sterker.
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Toen Jordan eindelijk binnenkwam was ze zo vastberaden 
om vandaag nog bij hem weg te gaan, dat ze wist dat er 
geen uitweg meer was.
 Ze zat nog steeds op dezelfde plek op de bank de ene na 
de andere sigaret op te steken.
 ‘Ben je nou helemaal gek geworden?’ begroette Jordan 
haar.
 Heel even dacht ze dat Tessa Keane hem misschien op 
de hoogte had gebracht dat ze vandaag bij haar was ge-
weest en nu alles wist. Maar toen ze zijn van walging ver-
trokken gezicht zag, besefte ze dat het alleen om de sigaret-
ten ging.
 Ze staarde hem aan. Ze had het gevoel dat er een vreem-
de voor haar stond.
 ‘Rook je?’ schreeuwde hij. ‘Sinds wanneer rook je weer? 
En waarom doe je dat verdomme in de flat? Er hangt hier 
een megawalm en alles stinkt en…’
 ‘Jij stinkt,’ zei ze en ze wist niet eens waarom.
 Jordan keek haar verward aan maar verstomde. Een paar 
seconden lang keken ze elkaar alleen maar aan. Geen van 
beiden zei iets. Geen van beiden wist wat hen overkwam.
 ‘Stop daar onmiddellijk mee!’ schreeuwde Jordan toen. 
‘Doe die peuk uit! Wat is er met je aan de hand?’ Hij begon 
rond te lopen en alle ramen open te zetten. Jordan, de ge-
zondheidsfanaat.
 ‘Nee, ik doe mijn sigaret niet uit,’ zei ze fel. ‘Het is toch 
mijn keuze of ik rook of niet?’
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 ‘Ben je nog wel goed bij je hoofd? Moet ik een psychiater 
halen en je in het gekkenhuis laten opnemen?’
 Ze gaf geen antwoord op die belachelijke vraag. ‘Waar 
was je, Jordan?’ vroeg ze in plaats daarvan.
 ‘Wat?’ Hij staarde haar weer aan. Uit zijn blik kon ze 
opmaken dat hij niet begreep wat er aan de hand was. ‘In 
de sportschool, waar anders?’
 ‘O, echt? Je was niet toevallig bij een of ander onwettig 
kind op bezoek?’
 ‘Waar heb je het over, verdomme?’ Hij ging kaarsrecht 
staan en de dikke ader in zijn hals begon te kloppen. Dat 
kon ze heel goed zien.
 ‘Ik was vandaag in Abingdon.’
 Zijn ogen werden groot. ‘Wat had je daar te zoeken?’
 ‘Ik wilde Tessa Keane opsporen.’
 ‘Shit. Hoe wist je waar je haar kon vinden?’
 ‘Ik ben niet stom, Jordan. Of… Nou ja, kennelijk ben ik het 
wel, heel erg stom zelfs. Anders kan ik voor mezelf niet ver-
klaren waarom ik acht jaar lang in jouw leugens ben getrapt.’
 ‘ Keira…’ Hij deed een stap naar haar toe. Het leek bijna 
alsof het hem speet dat hij tegen haar had gelogen. Of speet 
het hem alleen dat het aan het licht was gekomen? Het 
deed er niet toe, want het volgende moment keek hij weer 
kwaad. ‘Heb je met haar gepraat?’
 ‘Ja, dat heb ik. Ze is heel aardig. En ze heeft me een foto 
laten zien, van Timothy. Je hebt echt een mooie zoon, hij 
lijkt sprekend op je. Je kunt trots op hem zijn.’
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 ‘Dat ben ik absoluut niet. Als je met Tessa hebt gepraat, 
en ik kan nog steeds niet geloven dat je dat echt hebt ge-
daan, zul je ook hebben gehoord dat ik de afgelopen twaalf 
jaar niets met hen te maken heb gehad. Ik wilde nooit een 
kind. Ik ben geen vadertype.’
 ‘En dat is nog het allerergste, snap je dat niet?’ Ze be-
greep ineens waar haar enorme haatgevoelens vandaan 
kwamen. ‘Je bent net als mijn vader! Hoe vaak heb ik je 
niet verteld dat hij er destijds gewoon vandoor is gegaan 
en mijn moeder en mij in de steek heeft gelaten? Hoe erg 
ik dat als kind vond? En jij bent precies zo! Je hebt je gezin 
ook gewoon laten zitten en nooit meer iets van je laten 
horen.’
 ‘Wij zijn nooit een gezin geweest.’
 ‘Wat jullie ook waren, het doet er niet toe. Je hebt de 
jeugd van je zoon verpest! Ik weet precies hoe dat is, Jor-
dan. Het doet verdomd veel pijn om zonder vader op te 
groeien en niet te weten waar hij is. Om niet te weten of hij 
vanwege je moeder of vanwege jou is weggegaan. Of je iets 
fout hebt gedaan dat voor hem de aanleiding vormde.’
 ‘Doe nou niet zo dramatisch…’
 ‘Hou je bek, Jordan! Je hebt geen idee hoe erg ik je op dit 
moment haat. Niet alleen omdat ik in al die jaren met jou 
niets liever wenste dan een baby en jij de hele tijd zei dat je 
je nooit kon voorstellen dat je er een zou hebben. Niet al-
leen omdat je tegen me hebt gelogen en belangrijke dingen 
in je leven hebt achtergehouden terwijl je mij, je partner, 
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in vertrouwen had kunnen nemen… nee, had móéten ne-
men. Ook niet omdat je met een ander hebt waar ik zo 
naar verlang. Niet eens omdat je zoals mijn vader bent. 
Weet je wat me echt, écht woedend maakt, Jordan? Dat je 
me de hele tijd voor de gek hebt gehouden en me als een 
dom wicht hebt beschouwd. Dat je me dag in dag uit hebt 
vernederd, zonder dat ik het doorhad. Zo ga je niet met 
een ander om, Jordan, en zeker niet met  iemand van wie je 
houdt.’
 ‘O, en dat moet jij zeggen? Wie heeft er achter mijn rug 
om in mijn verleden gesnuffeld en is naar Abingdon gere-
den?’
 ‘Jordan.’ Ze stond eindelijk op en wist dat ze daar de 
kracht voor had. Ze voelde zich zelfs heel kalm. ‘Wat ik 
ook heb gedaan of ooit had kunnen doen, het is in de ver-
ste verte niet zo erg als wat jij mij hebt aangedaan. En Tes-
sa en je zoon. Ik heb gehoord dat hij contact met je heeft 
opgenomen. Ik hoop heel erg, voor jou en voor hem, dat 
je, al is het maar één keer in je leven, eens iets goed doet.’
 ‘Mijn zoon gaat jou helemaal niets aan,  Keira.’
 ‘Dat heb ik inmiddels begrepen. Jordan, onze relatie is 
over.’
 ‘Je maakt het uit? Serieus?’
 ‘Serieus. Denk je dat ik nog één dag met jou samen kan 
zijn nadat je me zo hebt behandeld?’
 ‘Nou, goed dan. Ik vind het best. Maar ik ga niet verhui-
zen. Het is maar dat je het weet.’
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 ‘Maak je geen zorgen. Ik hou het hier geen seconde lan-
ger uit. Ik vertrek. Geef me een half uur om mijn spullen te 
pakken.’
 ‘Ik ga naar de drogist, mijn energyrepen zijn op. Als ik 
terugkom, ben jij weg.’
 ‘Reken daar maar op.’
 Jordan ging weg. En met het feit dat hij niet eens sorry 
zei, bewees hij nog meer wat voor een idioot hij was. Haar 
vriendinnen hadden de hele tijd gelijk gehad.
 Ze zocht haar spullen bij elkaar en stopte alles in twee 
koffers. Ze haalde haar douchespullen en make-up uit de 
badkamer en ruimde in de slaapkamer haar helft van de 
kledingkast uit. Ze pakte twee paar schoenen, haar fluffy 
pantoffels, wat snuisterijen en twee fotolijstjes. In de ene 
zat een foto van haar met haar moeder, in de andere een 
waar ze met haar vriendinnen van Vale rie Lane op stond. 
Elke foto waar ze samen met Jordan op stond had ze het 
liefst tegen de muur geslingerd.
 Waarom eigenlijk niet?
 Ze pakte het dure glazen fotolijstje met een foto van on-
geveer vijf jaar geleden, van Jordan en haar met feesthoed-
jes op, en smeet het zo hard mogelijk tegen de muur boven 
de ladekast. Hetzelfde deed ze met alle andere fotolijstjes 
die ze in de flat vond. Het was ongelofelijk bevrijdend en 
ze was teleurgesteld toen er geen lijstjes meer over waren.
 De twee koffers waren vol. Haar bakspullen, de rest van 
het gedroogde fruit en de andere ingrediënten die ze nog 
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in de keuken had, zou ze samen met de fotoalbums, de 
dossiermappen en de rest van haar schoenen en jassen een 
andere keer ophalen. Laurie had al haar hulp aangeboden.
 Het liefst had ze Laurie met een gebeld, maar ze was he-
lemaal uitgeput en ontzettend moe. Ze stuurde haar alleen 
een berichtje en daarna stapte ze over de scherven heen. 
Dat was alles wat ze voor Jordan achterliet: een hoop 
scherven. Precies zoals hij bij haar had gedaan.
 Toen ze voor de flat op de taxi wachtte, keek ze naar de 
lucht. Ze keek naar de sterren en wenste zichzelf een beet je 
geluk voor de toekomst. Ze wenste dat ze snel over Jordan 
en alle pijn die hij haar had aangedaan heen zou zijn.
 De taxi kwam eraan en stopte. En zonder een blik ach-
terom te werpen stapte ze in en reed weg van alles wat ze 
kende en wat haar identiteit had bepaald. Plotseling wist ze 
niet meer wie ze was. Wat definieerde haar nu nog? Ze 
moest voor zichzelf helder zien te krijgen hoe het nu ver-
der moest, maar daarvoor had ze alle tijd van de wereld.
 ‘Waarnaartoe?’ vroeg de taxichauffeur.
 ‘Naar een nieuwe, onzekere toekomst,’ antwoordde ze.
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Een nieuwe ochtend in Vale rie Lane. De zon baande 
zich een weg door de wolken en er viel een felle licht-

straal in het stille straat je.  Keira, die deze zondag om een 
paar minuten over acht als enige al buiten was, schudde 
haar hoofd.
 ‘Poeh, je wilt me toch niet in de maling nemen, hè?’ zei 
ze tegen de zon, want ze vond regen, storm en duisternis 
veel beter bij haar stemming passen. Hagel misschien, die 
in grote stenen op haar neerkletterde. Maar zon? Dat 
moest een slechte grap zijn.
 Ze stak een sigaret op, die haar niet eens meer smaakte. 
Ze had zich nog nooit zo eenzaam en alleen gevoeld, zo 
hulpeloos, zo wanhopig. Er was abrupt en onherroepelijk 
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een einde gekomen aan het leven dat ze tot nu toe had ge-
kend.
 Ze merkte nu pas dat de hartjes weg waren. De anderen 
hadden ze gisteren zeker al weggehaald, toen zij naar Abing-
don was gegaan en de waarheid had ontdekt over de kloot-
zak die zij haar grote liefde had genoemd. Of ’s avonds na 
sluitingstijd, toen zij diezelfde klootzak had weggestuurd. 
Of nou ja, eigenlijk had ze hem niet weggestuurd, want hij 
mocht in hun mooie flat blijven wonen. In het paleis van 
glas waar hij zo goed in paste, aangezien hij zo kil was als een 
ijskoning en geen greintje empathie had. Zij was degene die 
nog een keer helemaal opnieuw moest beginnen, op een 
nieuwe plek, met nieuwe meubels… Misschien moest ze 
naar Abingdon verhuizen en vriendschap aanknopen met 
Tessa Keane. Die had haar vast een heleboel te vertellen.
 ‘ Keira? Is alles in orde?’
 Ze keek op en zag Tobin voor zich staan. Hij keek be-
zorgd.
 ‘Ja. Nee. Nee, helemaal niet.’
 Dit keer ging hij zitten zonder het te vragen. ‘Wil je pra-
ten?’
 ‘Ik heb het uitgemaakt.’
 ‘Echt?’
 Ze knikte. Dit had ze nou nooit begrepen. Waarom 
vroegen mensen altijd ‘Echt?’ of ‘Serieus?’ als je hun iets 
vertelde? Natuurlijk was het echt! Waarom zou je zoiets 
verzinnen?

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   263 28-01-2022   12:47



264

 ‘Ik ben gisteravond weggegaan.’
 ‘O. Nou, ik denk dat je er goed aan hebt gedaan.’
 ‘O ja?’ Wat wist hij nou van hun relatie behalve dat klei-
ne beet je dat ze hem laatst had verteld? Ze wist zelf niet 
eens meer zeker of ze er goed aan had gedaan. Ze wenste 
bijna dat ze die Tessa Keane nooit was gaan zoeken en 
nooit achter de waarheid was gekomen. Ze had zich ge-
woon van de domme kunnen blijven houden. Dan was al-
les veel simpeler geweest.
 ‘Ja,  Keira. Je was niet gelukkig, dat kon een blinde nog 
zien.’
 ‘Ik denk dat ik momenteel niet meer rationeel kan den-
ken. Ik ben zo… moe.’
 ‘Dat snap ik. Je moet tot rust komen. Tot jezelf komen. 
Laat hem gaan en begin nog een keer opnieuw. Hé, bekijk 
het van de positieve kant! Hoe vaak krijg je nu in je leven 
de kans om nog een keer helemaal opnieuw te beginnen?’
 ‘Ik moet bekennen dat ik het doodeng vind. Enger dan 
wat dan ook.’
 ‘Het gaat je lukken. Je bent een sterke vrouw.’
 ‘Ook daar ben ik niet zo zeker van.’
 ‘ Keira, kijk me aan.’ Hij pakte haar heel zacht bij haar 
kin en dwong haar om hem aan te kijken. ‘Het gaat je luk-
ken, oké?’
 Ze knikte. Ze geloofde hem.
 ‘En nu geef je die stomme sigaretten aan mij, die heb je 
helemaal niet nodig.’
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 Als onder hypnose gaf ze het pakje aan Tobin, die het in 
zijn jaszak stak.
 ‘Goed zo. Kijk, daar komt  Susan aan.’
 Hij wenkte  Susan.  Keira keek naar haar vriendin terwijl 
ze samen met Terry de straat overstak. Ze zag er minstens 
net zo bezorgd uit als Tobin.
 ‘Hé, wat is er aan de hand?’ vroeg ze met een.
 Tobin nam zacht afscheid en liet haar met  Susan alleen.
 ‘Ik ben bij Jordan weggegaan.’
 ‘Nou, dat werd ook tijd. Dit keer definitief? Of ben je 
weer alleen voor een paar dagen naar je moeder gegaan?’
 ‘Ik ben niet naar haar toe gegaan. Ik wilde gewoon al-
leen zijn.’
  Susan keek haar fronsend aan. ‘Waar heb je dan gesla-
pen?’
 ‘In de winkel.’
 ‘Maar er staat toch geen bank bij jou?’
 ‘Stel maar geen vragen, goed?’ Dan moest ze haar name-
lijk vertellen dat ze opgerold op de harde, koude, houten 
vloer had geslapen. Of nou ja, slapen kon je het niet noe-
men. Ze was hooguit af en toe een paar seconden ingedom-
meld omdat ze uitgeput was geweest van het vele huilen.
 ‘Kom, ik breng je naar boven, naar mijn huis. Je ziet er-
uit als een wandelend lijk. Je hebt dringend slaap nodig.’
  Keira lachte. Zag ze eruit als een zombie? Nou, dat zou 
morgen indruk maken op Thomas Finch. Als hij über-
haupt nog zou komen.
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 ‘Waarom lach je?’ vroeg  Susan verbaasd.
 ‘Ik weet het niet.’ Haar lach werd een snik en vervolgens 
begon ze te huilen.
 ‘O mijn god, het is erger dan ik dacht. Kom mee,  Keira.’ 
 Susan hielp haar met opstaan, legde een arm om haar 
schouders en leidde haar over de straat, de trap op en haar 
appartement in. Het rook er naar lavendel.  Keira kon zich 
niet herinneren dat ze ooit zo’n lekkere geur had geroken. 
Het rook naar geborgenheid.
 ‘Maar de winkel dan?’ zei ze slaperig.
 ‘Kimberly redt het wel in haar eentje. Ik geef haar de 
sleutel zodra ik haar zie.’
 ‘In mijn hand… tas…’ Ze liet zich door  Susan in haar 
bed helpen en viel al in slaap voordat ze kon bedenken of 
ze tegen de slaap moest vechten.

Toen ze wakker werd, stond de zon laag aan de hemel. 
Had ze de hele dag geslapen?
 Ze stond op en ging naar de badkamer om zich op te 
frissen. Ze had heel erge honger, want ze had al meer dan 
vierentwintig uur niets gegeten. In  Susans keuken vond ze 
sneet jes witbrood, mosterd, slablaadjes en kaas, en ze 
maakte een sandwich klaar. Het smaakte nergens naar. 
Zou iets ooit weer lekker smaken?
 Ze moest zich omkleden, want haar kleren waren hele-
maal gekreukeld. Ook had ze sinds gisterochtend niet 
meer haar tanden gepoetst of gedoucht. Ineens bedacht ze 
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dat haar koffers nog achter in de winkel stonden. Ze liet de 
voordeur op een kier openstaan en stak de straat over.
 ‘ Keira. Alles goed?’ vroeg Kimberly zodra  Keira de cho-
colaterie binnenkwam. ‘ Susan zei dat je ziek bent?’
 ‘Ja, ik heb nog steeds last van duizelingen. Ik wil alleen 
even snel iets halen.’
 Als ze nu met allebei haar koffers de winkel uit mar-
cheerde, zou ze aan Kimberly moeten uitleggen waarom ze 
die bij zich had en daar had ze helemaal geen zin in. Daar-
om ging ze alleen even snel de bergruimte in waar ze haar 
bagage had neergezet en haalde haar toilettas en schoon 
ondergoed eruit, die ze in een papieren tas met de naam 
van haar winkel stopte.
 ‘Ik ga met een weer weg, Kimberly. Dank je dat je het 
vandaag overneemt. Ik zal je compenseren, oké?’
 ‘Dat hoeft niet. Ik red me prima.’
 ‘Dat is fijn. Kun je straks afsluiten en de sleutel bij  Susan 
afgeven?’
 ‘Zal ik doen.’ Kimberly keek haar aan met een blik alsof 
ze het doorhad. Zou ze de koffers hebben zien staan? Of 
had  Susan iets laten doorschemeren? Als dat zo was, zei ze 
er niets over.
 ‘Dank je wel, Kimberly,’ zei  Keira en ze bedoelde het op 
meerdere manieren.
 ‘Geen probleem.’
 Ze knikte. ‘Dag.’
 ‘Dag. En beterschap.’
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  Keira liep weer snel naar  Susans woning. Gelukkig was 
er geen inbreker naar binnen geglipt. Alles stond nog op 
zijn plek. Ze rook de lavendel weer. Misschien moest ze een 
keer iets met lavendel uitproberen. Pure chocolade en la-
vendel zouden wel eens een goede combinatie kunnen zijn.
 Ze keek op de klok. Het was bijna half zes. Ze had nog 
tijd om te douchen voordat  Susan kwam. Ze vond een 
handdoek in de kast, maar had er wat moeite mee om on-
der de douche van  iemand anders te stappen. Ze had het 
gevoel dat ze  Susans privésfeer binnendrong. Bij Laurie 
zou ze dat gevoel niet hebben gehad, want op de een of 
andere manier was de relatie tussen hen luchtiger. Maar 
bij Laurie was ze ook al heel vaak thuis geweest en bij 
 Susan, hoewel ze tegenover de chocolaterie woonde, hoog-
uit een paar keer. De laatste keer was in december geweest, 
toen ze voor de jaarlijkse kerstmarkt dingen hadden ge-
knutseld.
 Met een handdoek om haar hoofd gewikkeld kwam ze 
de badkamer uit en liep naar het erkerraam. Die had zo’n 
brede vensterbank waar je op kon zitten. Er lagen een lang-
werpig zitkussen en twee sierkussens op. De beige over-
trekken had  Susan ongetwijfeld zelf gehaakt.  Keira ging 
zitten en keek even naar buiten. Het was niet meer zo druk 
op straat, de winkels van Vale rie Lane gingen bijna dicht. 
Haar blik viel op een schilderij aan de andere kant van de 
kamer boven de donkerblauwe bank. Het was een aquarel 
van een moeder die haar baby op haar arm hield en hem 
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een kus op zijn voorhoofd gaf. Het moest nieuw zijn, an-
ders was het  Keira vast eerder opgevallen. Het was een 
mooi schilderij, dat veel liefde uitstraalde. Moederliefde.
 Er biggelde een traan over haar wang die op haar hand 
viel. Het verbaasde haar dat er nog tranen over waren. Ze 
voelde zich uitgedroogd, als een plant die al heel lang geen 
water meer had gehad. En dat was ook zo. Een uitgedroog-
de plant was een perfecte metafoor voor haar. Zij had ook 
al veel te lang niet de aandacht gekregen die ze nodig had.
 Wat zou Jordan nu doen? Zou hij zoals altijd in de sport-
school zijn? Of bij Timothy? Zou hij boos zijn op Tessa om-
dat ze hem had verraden? Maar had Tessa het dan kunnen 
ontkennen terwijl  Keira haar zelf had gevonden?
 ‘Hallo? Ik ben het,’ hoorde ze  Susan roepen. Even later 
kwam ze de kamer in, met een koffer in elke hand.
 ‘O, is het al zes uur?’ vroeg  Keira verbaasd.
 ‘Bijna half zeven. Ik heb je koffers gehaald. Je winkel is 
afgesloten.’
 ‘Dank je wel.’
 ‘Heb je een beet je kunnen slapen?’
 ‘Ik heb de hele dag geslapen.’
 ‘Fijn. Dat is heel goed. Dat had je hard nodig.’
 ‘Ja, ik denk het.’
 ‘Zullen we pizza bestellen en praten? Alleen als je wilt 
natuurlijk.’
 ‘Wat? Pizza of praten?’
 ‘Allebei.’
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 ‘In praten heb ik eerlijk gezegd totaal geen zin. Het is 
uit, meer valt er niet over te zeggen. Maar ik heb verschrik-
kelijk honger, dus pizza vind ik een heel goed idee.’
  Susan pakte haar telefoon en typte uit haar hoofd een 
nummer in. ‘Is tonijn goed?’ vroeg ze, terwijl ze haar hand 
op de microfoon hield.
 ‘Ik vind alles best. Misschien nog champignons erbij?’
  Susan gaf de bestelling door en kwam toen bij haar bij 
het raam staan. ‘En je wilt echt niet praten? Soms doet dat 
goed, hè?’
 Ze zuchtte diep. ‘Oké. Jordan heeft een kind met een 
ander en heeft dat al die jaren voor mij verzwegen. Boven-
dien heeft hij twaalf jaar lang geen contact met zijn zoon 
gehad.’
 ‘O god.’  Susan sloeg geschrokken een hand voor haar 
mond. ‘Dat is precies als bij… Ik begrijp waarom je er niet 
over wilt praten.  Keira, ik heb plek genoeg en mijn bank 
kan uitgetrokken worden. Je kunt zo lang bij me logeren 
als je wilt, goed?’
  Keira keek haar vriendin dankbaar aan en knikte, terwijl 
er alweer tranen in haar ogen opwelden.
 ‘Wil je samen met mij een film kijken? Maar ik heb wel 
alleen sentimentele liefdesfilms.’
 ‘Dat weet ik,’ zei ze. ‘Heb je misschien iets waarin een 
man en een vrouw elkaar jarenlang één keer per week te-
genkomen en op een gegeven moment verliefd op elkaar 
raken?’
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 ‘Hmmm… even denken. Wie speelt erin mee?’
 ‘Thomas Finch.’
 ‘Die ken ik niet.’
 ‘Hij is niet zo bekend en het is ook eigenlijk niet zo’n 
goede film, want het loopt niet goed af.’
 ‘Laten we dan iets met Hugh Grant kijken. Die films 
hebben altijd een happy end.’
 ‘Notting Hill?’
 ‘Goed idee.’ Ze dacht aan Julia Roberts, die in de boek-
handel van Hugh Grant kwam. En dat ze aan het einde 
toch verliefd op elkaar werden. Maar bestond een happy 
end ook in het echte leven?
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Drie weken later. Een maandag.

‘… en toen gingen we wandelen door de groene heuvels. 
Het was net als in die serie, Outlander, snap je wat ik be-
doel? Het was gewoon fantastisch!’
  Keira luisterde voor haar gevoel al urenlang naar Laurie, 
die over haar tripje naar Schotland vertelde, dat blijkbaar 
een groot succes was geweest. Laurie had warempel vier 
dagen lang haar Tea Corner gesloten om met Barry naar 
het land van de kilts te gaan.
 ‘En? Heb je haggis geproefd?’ vroeg  Keira terwijl ze de 
verfroller in de emmer met roze verf doopte en die vervol-
gens met gelijkmatige bewegingen over de gevel streek.
 ‘Gatver. Over mijn lijk.’ Laurie grimaste en  Keira moest 
lachen.
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 Zelf zou ze de Schotse specialiteit met schapeningewan-
den ook alleen gegeten hebben als ze haar gemarteld had-
den.
 ‘Het was dus leuk?’ vroeg ze en ze gaf Laurie een knip-
oog. Alsof ze dat niet al minstens honderd keer had ver-
teld.
 ‘Zooo leuk. Barry mag me elk jaar met Valentijnsdag 
een reisje naar Schotland geven.’
 ‘Dat zal ik hem influisteren als hij weer bij me langs-
komt om het te vragen.’
 ‘En, hoe gaat het met jou?’ Laurie zette met een weer 
haar medelijdende blik op. Al haar vriendinnen keken zo 
naar haar sinds ze bij Jordan weg was.
 ‘Je hoeft me niet zo aan te kijken. Het gaat goed met me. 
Heel goed zelfs.’
 ‘Ja?’
 ‘Ja.’
 ‘Schilder je daarom je winkel?’
  Keira had heel erg naar een verandering verlangd. De 
meeste vrouwen gingen als hun relatie uit was naar de kap-
per en lieten hun haar afknippen of deden iets anders radi-
caals. Een nieuwe levensfase en met een een ander kapsel. 
Maar omdat Jordan toch altijd kritiek op haar haar had 
gehad en ze geen zin in een nieuw kapsel had, had ze alleen 
de puntjes laten knippen en bedacht dat ze de winkel een 
nieuwe outfit kon geven. Een nieuwe kleur, alles roze, zo-
dat de gevel bij de deur paste. Ze had gisteren verf gekocht 
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en vanochtend was ze zodra het licht was begonnen met 
verven. Deze ochtend liet ze de winkel dicht, maar van-
middag zou ze opengaan, in de hoop dat Thomas Finch 
eindelijk weer eens kwam. De afgelopen drie maandagen 
was hij weer niet gekomen. Hij had geen bonbons voor 
zijn vrouw gekocht… Dat kon eigenlijk maar één ding be-
tekenen, toch? Maar hij was verder ook niet in de winkel 
geweest, wat echt heel vreemd was. Ze vroeg zich af wat er 
aan de hand was en of het goed met hem ging. Ze hoopte 
heel erg dat hij weer zou komen, op een maandag of op een 
andere dag van de week.
 ‘Hoe heet die kleur?’ vroeg Laurie, waarmee ze  Keira uit 
haar gedachten haalde.
 ‘Magenta. Mooi hè?’
 ‘Heel mooi. Hij past perfect bij jou. Als  iemand mij zou 
vragen welke kleur jij weerspiegelt, zou ik met een magenta 
zeggen. Goed dat ik nu weet hoe de kleur heet.’ Ze lachte 
en haar ogen glansden.
  Keira glimlachte. Ze had Laurie nog nooit zo gelukkig 
gezien.
 Nadat  Keira drie weken lang afstand had genomen van 
alles wat met relaties te maken had en van het verdriet dat 
de liefde met zich meebracht, was ze zelf tot het inzicht 
gekomen dat ze dit geluk, dat Laurie en Orchid en zelfs 
Ruby uitstraalden, evengoed verdiende. Ze had gewoon de 
verkeerde man ontmoet. Met Jordan zou ze dat geluk 
waarschijnlijk nooit hebben kunnen vinden. Daarom was 
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het maar goed dat het voorbij was, ook al deed het nog pijn 
en zou het nog een hele tijd pijn blijven doen. Een gebro-
ken hart had tijd nodig om te helen. Maar ze had niet meer 
het gevoel dat ze aan de rand van de afgrond stond. Nee, 
integendeel, ze kreeg langzaamaan weer zin om te leven, 
lief te hebben en in een mooie toekomst te geloven, met 
een gezin, kinderen en alles erop en eraan. En op een dag, 
daar was ze van overtuigd, zou zij ook de ware vinden.
 Dat ze daar weer in kon geloven, had ze aan haar vrien-
dinnen te danken. De vele schouders waartegen ze in de 
afgelopen weken had uitgehuild, de vele opbeurende 
woorden en de warmte en geborgenheid die ze haar had-
den geboden, hadden meer effect gehad dan welke thera-
peut dan ook had kunnen bewerkstelligen.
 ‘Moet je niet weer naar binnen?’ vroeg  Keira.
 Laurie stond al zeker tien minuten buiten bij haar.
 ‘Ik heb vandaag op de een of andere manier geen klan-
ten. Ik heb geen idee waarom.’
 ‘Misschien denken ze dat je nog steeds op reis bent?’ 
vroeg  Keira.
 ‘Maar op het bord stond heel duidelijk dat ik vanaf van-
daag weer open ben.’
 ‘Nou ja, maak je geen zorgen. Nu hebben we eindelijk 
weer eens de gelegenheid om bij te praten. En dat bij een 
stralend zonnetje.’
 Het was een bijzonder warme en zonnige dag voor 
maart, wat erg fijn was voor Vale rie Lane. In de afgelopen 
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weken hadden de vijf vriendinnen samen met Tobin, die 
hen goed had geadviseerd, voorjaarsplantjes gekocht en in 
de bakken gezet die aan weerszijden van de straat stonden. 
In het straat je, dat tot voor kort triest winters was geweest, 
rook het nu heerlijk naar tulpen, narcissen en viooltjes, en 
de vrolijke kleuren maakten Vale rie Lane nog aantrekke-
lijker om te bezoeken.
 ‘Ja, je hebt gelijk. De klanten zullen wel weer komen.’
 ‘Vast en zeker.’
 ‘Kan ik je zolang helpen?’
 ‘Tuurlijk. Pak maar een kwast, dan kun je aan de ramen 
beginnen.’ Het zou een lastige klus zijn om de dunne hou-
ten lijsten te schilderen die de ramen in vakjes verdeelden. 
 Keira had de ruiten afgeplakt met schilderstape, zodat er 
geen verf op kwam.
 ‘Cool. Dat lijkt me leuk.’
 Maar Laurie was nog geen twee minuten bezig of er 
kwamen klanten aan. Barbara en Agnes wilden een kopje 
thee drinken.
 ‘Dat ziet er prachtig uit!’ prees Agnes  Keira’s werk.
 ‘Dank je wel. Hoe gaat het met jullie?’
 ‘Super, dank je. En met jou?’
 ‘Met mij gaat het goed,’ antwoordde  Keira en ze meende 
het.
 ‘Hoe gaat het met meneer Spacey?’ vroeg Laurie aan 
Barbara en ze keek haar breed glimlachend aan.
 Barbara bloosde een beet je. ‘Ik mag niet klagen.’
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 ‘Wat doen jullie hier eigenlijk midden op de dag? Moe-
ten jullie niet werken? Of op de universiteit zijn?’ vroeg 
 Keira.
 ‘Ik heb vanmiddag pas een college, dus ik heb vanoch-
tend vrij. Daarom kan ik met mijn sinds kort werkloze 
moeder theedrinken,’ vertelde Agnes. Ze droeg vandaag 
een kleurrijke jurk, met sneakers eronder en een knot bo-
ven op haar hoofd.
 ‘Ben je ontslagen in het warenhuis?’ vroeg Laurie ge-
schrokken aan Barbara.
 ‘Ik heb ontslag genomen,’ antwoordde Barbara, die haar 
haar tegenwoordig in een bob droeg. Die van haar was niet 
zo glad en elegant als die van Ruby, maar een beet je getou-
peerd en meer passend bij haar leeftijd en type. ‘Ze wilden 
me serieus als toiletjuffrouw inzetten. Tss…’ Ze schudde 
afkeurend haar hoofd.
 Barbara had hun een keer verteld dat ze dankzij een er-
fenis eigenlijk helemaal niet meer hoefde te werken en het 
puur deed omdat ze zich anders verveelde. Ze had het 
baantje in het warenhuis dus niet echt nodig.
 ‘O! Tobin vertelde me dat hij een hulp zoekt voor de 
bloemenwinkel,’ zei  Keira. ‘Is dat misschien wat voor 
jou?’
 ‘Dat lijkt me leuk. Ik mag Tobin graag en het lijkt me 
leuk om met bloemen te werken. Ik ga straks even bij hem 
langs.’
 ‘Veel geluk.’
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 ‘Geluk? Ik denk niet dat ik dat nodig heb,’ zei Barbara 
lachend. ‘Maar wat ik nu wel kan gebruiken, is thee. Kan 
dat?’ vroeg ze aan Laurie.
 ‘Maar natuurlijk. Ik was dit weekend in Schotland, zal ik 
jullie daar iets over vertellen?’
 ‘Graag. We willen alles horen,’ antwoordde Agnes en ze 
liepen met Laurie mee naar de Tea Corner.
  Keira ging verder met schilderen. Nu had haar winkel 
eindelijk ook wat cachet. Zo zou hij veel beter bij de ande-
re winkels passen; ze vroeg zich af waarom ze dit niet al 
veel eerder had gedaan. Nou ja, eigenlijk vroeg ze zich af 
waarom ze heel veel dingen niet al veel eerder had gedaan. 
Bij Jordan weggaan bijvoorbeeld. Vrij zijn voor  iemand 
die haar waardeerde, die van haar hield zoals ze was. Ene 
Thomas Finch bijvoorbeeld. Als hij vandaag weer niet 
kwam om bonbons te kopen, moest ze wel aannemen dat 
hij van zijn vrouw gescheiden was. Als ze alleen op reis 
waren of zo had hij dat de laatste keer vast wel gezegd. 
Hoewel, het laatste bezoek was wel een beet je anders ge-
weest. Ze dacht eraan terug, aan de manier waarop ze el-
kaar hadden aangekeken en aan hun ongemakkelijke ge-
sprek. En ze dacht weer aan de blikken die ze op de dag dat 
Tobin zijn bloemenwinkel had geopend door het raam 
met elkaar hadden gewisseld. O, kwam hij eindelijk maar 
weer eens in de chocolaterie. Dan zou ze… dan zou ze… 
hem naar zijn vrouw vragen. Ja, dat zou ze doen. Ze wilde 
zo graag dat hij vandaag kwam.
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Hij kwam weer niet.  Keira moest toegeven dat ze echt ver-
drietig was. Had ze het zich verbeeld dat er iets tussen hen 
in de lucht had gehangen? Op die ene dag – het was alweer 
vijf weken geleden – had ze er verder niet over nagedacht. 
Hij was getrouwd of had in elk geval een vaste relatie en zij 
was met Jordan. Maar nu? Ze was weer vrij. En hij? Hij 
misschien ook. Maar hoe kon ze daarachter komen als hij 
zich niet meer liet zien? Hoe kon ze hem weer vinden? Ox-
ford was geen heel grote stad, maar één persoon vinden 
tussen 152.000 anderen was toch wel als het zoeken van 
een speld in een hooiberg.
 Ze kreeg de hele dag complimenten voor de nieuwe 
kleur van haar winkel en nadat ze ’s avonds de bordjes pas 
op, nat had weggehaald, ging ze nog een eindje wandelen. 
Ze had een paar dingen van de drogist nodig en wilde voor 
 Susan en zichzelf misschien nog ergens sushi (met lekker 
veel tempura) of iets anders lekkers halen.
 Ze woonde nog steeds bij  Susan en had geen haast om te 
verhuizen.  Susan had gezegd dat ze zo lang kon blijven als 
ze wilde, wat natuurlijk niet betekende dat ze van plan was 
om misbruik van haar gastvrijheid te maken. Maar ze zou 
graag nog een of twee weken willen blijven, tot ze zich 
sterk genoeg voelde om een  eigen woning te zoeken. Met 
Lauries hulp en Barry’s bestelbusje had ze allang de rest 
van haar spullen bij Jordan opgehaald. Ze had alles in de 
magazijnen van haar vriendinnen opgeslagen tot ze een 
 eigen plekje zou hebben waar ze nog eens helemaal op-
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nieuw kon beginnen. Het liefst in een mooi oud gebouw 
en met een inrichting die naar haar smaak was. Geen glas, 
maar knusse en gezellige spullen. Haar nieuwe thuis moest 
warmte uitstralen. Nu pas begon ze te beseffen wat voor 
een kil persoon Jordan werkelijk was, in alle opzichten.
 Hij had nog één keer contact met haar opgenomen. 
Twee dagen nadat ze was vertrokken had hij een heel 
kwaad mailtje gestuurd waarin hij haar had verzekerd dat 
hij haar een rekening zou sturen voor alle kapotte fotolijst-
jes en de zogenaamde krassen op de muren en meubels. 
Die rekening had ze echter nog steeds niet gekregen. On-
geveer een week geleden had Orchid haar verteld dat ze ‘de 
idioot’ met een superslanke vrouw had gezien.  Keira moest 
toegeven dat het pijn deed. Hij leek haar wel heel snel ver-
geten te zijn.
 Maar ach, hij deed maar! Jordan was verleden tijd. Ze 
was blij dat het voorbij was. Het kon alleen maar beter 
worden. Ooit, ergens, met iemand.
 ‘Mevrouw Buckley?’ hoorde ze  iemand zeggen. Ze stond 
in het gangpad met de shampoos en was op zoek naar haar 
favoriete merk. Waarom moesten drogisterijen constant 
alles opnieuw indelen?
 Ze keek op en kon haar ogen niet geloven. Het was Tho-
mas Finch. Net toen ze dacht dat ze hem nooit meer zou 
zien. Soms vond de speld gewoon zelf de weg uit de hooi-
berg en viel hij pal voor je voeten in het shampoogangpad.
 ‘Thomas! Ik bedoel, meneer Finch.’
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 Hij glimlachte. ‘Je mag rustig Thomas zeggen.
 ‘Graag. Thomas. Wat fijn je te zien.’
 ‘Ik vind het ook fijn om jou weer te zien.’ Hij keek haar 
aan en glimlachte verlegen. Hij droeg weer de bruine jas 
die hem zo goed stond. Maar hij leek veranderd. Op de een 
of andere manier leek hij  ouder geworden.
 ‘Je bent al heel lang niet meer in de chocolaterie ge-
weest,’ zei ze voorzichtig.
 ‘Ja, eh…’ Hij krabde op zijn achterhoofd. Blijkbaar deed 
hij dat altijd als hij zenuwachtig was.  Keira was blij. Maak-
te zij hem zenuwachtig? ‘Ik heb helaas geen bonbons meer 
nodig,’ zei hij en hij keek verdrietig naar de grond.
 ‘O. Oké.’
 Dus óf zijn vrouw lustte geen bonbons meer, óf ze was 
op dieet, óf ze was weg. Dat laatste had ze stiekem gehoopt, 
maar zijn droefheid gaf haar toch te denken.
 ‘Mijn moeder is een paar weken geleden overleden.’
 Zijn… moeder?
 ‘Wat naar,’ zei ze. Dit moest ze even verwerken en de 
puzzelstukjes opnieuw leggen. Hij had de bonbons dus 
nooit voor zijn vrouw, maar voor zijn moeder gekocht? 
Twee jaar lang? Maar hij had toch gezegd dat ze voor een 
heel bijzondere vrouw waren… Natuurlijk! Zijn moeder! 
Ze had de neiging om met haar vlakke hand op haar voor-
hoofd te slaan, maar deed het uit respect maar niet.
 ‘Het was heel plotseling. Een hartinfarct. In elk geval 
heeft ze niet lang geleden. Ze heeft twee dagen in het zie-
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kenhuis gelegen en toen…’ Hij onderbrak zichzelf en keek 
haar aan. Ze voelde dat zijn moeder veel voor hem bete-
kend moest hebben.
  Keira wist niet wat ze moest zeggen. Ze vond het be-
wonderenswaardig dat Thomas zo eerlijk tegen haar was 
en iets over zijn privéleven aan haar vertelde.
 ‘Ik weet niet of je tijd en zin hebt en of je vrouw er iets 
op tegen zou hebben, maar…’ Ze wist dat dit misschien 
haar enige kans was en die moest ze gewoon benutten. 
‘Zou je het misschien leuk vinden om even ergens wat te 
drinken? Of te eten?’
 ‘Ik heb geen vrouw die daar iets op tegen zou kunnen 
hebben,’ zei hij en hij glimlachte zwak. ‘Dus ik neem je 
aanbod graag aan.’
 ‘Echt?’ Ze keek verbaasd en was perplex. Hij had hele-
maal geen vrouw! Hemel, nu snapte ze ook waarom hij geen 
trouwring droeg. Had hij echt net ‘ja’ gezegd? Hij wilde iets 
met haar drinken of eten? Zou ze nu, zo met een, over een 
paar minuten met de man van haar dromen uitgaan?
 Ze bekeek zichzelf snel. Hoe zag ze eruit? Na het verven 
had ze de besmeurde oude spijkerbroek en de lelijke trui 
uitgetrokken en haar nieuwe, favoriete blauwe spijker-
broek en haar mooie lichtroze blouse aangetrokken. Ja, 
haar outfit was oké, waarschijnlijk zag ze er prima uit. Ze 
was heel blij dat Orchid haar onlangs had overgehaald om 
te gaan shoppen.
 ‘Ik zou het heel leuk vinden,’ zei Thomas. ‘En ik zou het 
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helemaal fijn vinden als we een hapje gaan eten. Ik heb in 
de afgelopen weken niet veel gegeten.’
 Hetzelfde gold voor  Keira. Ze had amper trek gehad, 
hoewel ze normaal een frustratie-eter was. Ze was zelfs 
vier kilo afgevallen. Jordan zou trots op haar zijn. Maar 
helaas moest ze Jordan teleurstellen, want ze was niet van 
plan om zo door te gaan.
 ‘Hou je van Chinees?’ vroeg ze.
 ‘Ik ben dol op Chinees eten.’
 Ze kon niet onder woorden brengen hoe blij ze was. Ze 
rekenden allebei hun spullen aan de kassa af en gingen op 
weg naar de beste Chinees van de stad, die een paar straten 
verderop zat.
 ‘Ik ken het restaurant, maar ik ben er al heel lang niet 
meer geweest,’ zei Thomas. ‘En eerlijk gezegd heb ik ook al 
heel lang geen date meer gehad.’
 Hij beschouwde dit dus als een date? Thomas liep voor 
haar uit om de deur voor haar open te houden en ze maak-
te een klein vreugdesprongetje.
 Thomas lachte. ‘Dat zag ik. In de deur, daar werd je in 
weerspiegeld. Wat was dat?’
  Keira lachte. In een ander geval had ze de situatie mis-
schien gênant gevonden, maar gek genoeg was dat nu niet 
zo. Ze was al heel lang niet meer zo blij geweest.
 ‘Ik geloof dat ik gewoon mijn blijdschap wilde uiten.’
 Thomas keek haar aan en tilde een hand op alsof hij 
haar wilde aanraken, maar deed het niet.
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 ‘Ik ben minstens zo blij,’ zei hij.
 Ze stonden elkaar zeker een minuut lang stralend aan te 
kijken.
 ‘Deur dicht!’ riep  iemand uit het restaurant en ze scho-
ten allebei in de lach.
 ‘Ik heb behoefte aan een heleboel miniloempia’s,’ zei 
 Keira.
 ‘Ik ook. Dat is een must als je in een Chinees restaurant 
bent.’
  Keira kreeg een warm gevoel vanbinnen. Ze ging met 
Thomas aan een tafeltje zitten en de volgende uren aten ze 
calorierijk Chinees eten en kletsten en lachten ze tot ze 
buikpijn hadden. Wat hadden ze dit allebei nodig gehad. 
En wat was het soms simpel om gebroken harten te helen. 
Soms had je daar alleen een paar miniloempia’s voor no-
dig. En de juiste mensen aan je zijde.
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‘Heb je zin om morgen samen iets te doen?’ had 
Thomas de vorige avond bij het afscheid aan  Keira 

gevraagd. Het was een geweldige avond geweest. Ze had-
den nauwelijks afscheid van elkaar willen nemen.
 ‘Ik moet helaas werken,’ had ze geantwoord. Ze had de 
winkel tenslotte al de halve maandag dichtgehouden.
 ‘O ja, ik ook.’
 Ze wist inmiddels dat hij inderdaad docent was en En-
gels en geschiedenis gaf. Ze leek een betere mensenkennis 
te hebben dan ze had gedacht. Alleen wat die vrouw van 
hem betrof had ze het helemaal mis gehad. ‘Maar na 
schooltijd zouden we iets kunnen doen. Als je wilt.’
 ‘Graag zelfs.’ Waarom dacht ze eigenlijk zo lang na? 
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Deze fantastische man wilde tijd met haar doorbrengen. 
‘Wanneer ben je klaar met werken?’
 ‘Mijn laatste lesuur eindigt om half drie.’
 ‘Weet je wat? Ik kan mijn winkel rustig een keer om drie 
uur sluiten. Dat doe ik bijna nooit. Mijn klanten overleven 
het wel.’
 ‘Echt?’
 ‘Anders zou ik het niet zeggen, toch?’
 Hij lachte. ‘Ik vraag me ook altijd af waarom mensen dat 
vragen. Waarom zou je het niet serieus menen?’
  Keira glimlachte. Ze zaten echt op dezelfde golflengte.
 ‘Perfect. Ik vind het leuk dat je tijd vrijmaakt,’ zei hij. 
‘Wat zullen we gaan doen?’
 ‘Bedenk maar iets. Jij bent geschiedenisdocent. Vertel 
me maar iets over de geschiedenis van mijn stad,’ zei ze.
 Thomas straalde. ‘Ik bedenk wel iets leuks.’
 ‘Super. Waar spreken we af?’
 ‘Ik haal je natuurlijk op. Tegen drie uur in je winkel?’
 ‘Ik zorg dat ik klaar ben.’ O ja, dat zou ze zeker doen.

Ze verheugde zich de hele dag als een klein kind. Ze kon 
het nog steeds niet geloven. Ten eerste dat Thomas Finch 
helemaal niet getrouwd was, zoals ze de hele tijd had aan-
genomen, en ten tweede dat hij echt met haar wilde uit-
gaan. Nog een keer. Na een fantastische eerste avond sa-
men. Na de date – ja, het was echt een date geweest – had 
ze wakker gelegen in bed en niet kunnen geloven dat ze zo 
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veel geluk had. Zou ze na alle ellende wat mannen betrof 
toch nog iets heel moois meemaken? Zou ze na de teleur-
stelling met Jordan eindelijk een man zijn tegengekomen 
die haar accepteerde zoals ze was? Hij had haar zelfs twee 
van zijn miniloempia’s gegeven, zonder een woord over 
calorieën te zeggen.

Om twee minuten over drie stond hij in de winkel.  Keira 
was ontzettend zenuwachtig.
 ‘Hallo,  Keira,’ zei hij.
 ‘Hallo, Thomas. Fijn je te zien.’
 ‘Ik vind het ook fijn jou te zien. Ben je zover?’
 ‘Je moest eens weten hoever.’
 ‘Ik heb iets bedacht en ik hoop dat je het leuk vindt.’
 ‘Dat weet ik wel zeker.’
 Hij kwam dichterbij en wees verbaasd naar de mand op 
de toonbank, waar een paar weken geleden nog de pot 
voor mevrouw Witherspoon had gestaan.
 ‘Vale ries theebiscuitjes?’ las hij op het etiket op een van 
de zakjes.
  Keira glimlachte tevreden. ‘Ja. We hebben de lievelings-
koekjes van mevrouw Vale rie nagemaakt en bieden ze in 
onze winkels aan. Per verkocht zakje doneren we één pond 
aan een liefdadigheidsorganisatie.’
 ‘Wat een geweldig idee. Dan neem ik met een een zakje. 
Hoeveel is het?’
 ‘Drie pond.’
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 Hij gaf haar drie munten van één pond. ‘Ik vind het echt 
heel leuk. Vale rie Bonham zou het ook geweldig hebben 
gevonden.’
 ‘Ken je de verhalen over haar?’ vroeg  Keira en ze besefte 
met een wat een domme vraag dat was. Hij doceerde im-
mers geschiedenis.
 ‘O ja, ik weet wel het een en ander over haar.’
 ‘Dan moet je absoluut een keer naar onze woensdag-
avondbijeenkomsten komen, daar zijn ze allemaal verzot 
op nieuwe verhalen over haar.’
 ‘Misschien doe ik dat wel een keer.’ Hij keek haar diep 
in de ogen en ze moest wegkijken omdat ze er verlegen van 
werd.
 ‘Zullen we gaan?’ vroeg ze.
 Maar op dat moment kwam er een klant de winkel bin-
nen en die wilde ze niet wegsturen. Nadat ze de vrouw had 
geholpen, zei  Keira: ‘En nu gauw wegwezen voordat de 
volgende komt!’ Ze gingen snel naar buiten.
 Thomas hield zijn elleboog voor haar op en ze gaf hem 
een arm.
 ‘Waar gaan we naartoe?’
 ‘Dat zie je zo,’ antwoordde hij en hij liep met haar door 
Cornmarket Street. Daarna liep hij High Street in en bleef 
voor een kerk staan. Ervoor stond een buitengewoon 
mooie amandelboom met roze bloesems, die de kerk iets 
elegants gaf waardoor hij nog indrukwekkender was.
 De Church of St. Mary the Virgin. Ofwel: St. Mary’s. 
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 Keira kende de kerk. Natuurlijk. Alle schoolklassen gingen 
ernaartoe en zij was er ook met school geweest, in de vijfde 
of de zesde klas. Ze waren toen alleen naar het uitzichtplat-
form geklommen, dat rondom de kerk liep en waarvan-
daan je een geweldig uitzicht op de stad had. Dat had ze 
tenminste van de anderen gehoord. Zelf had ze het niet 
meegemaakt omdat ze als enige beneden was gebleven. Ze 
had al haar hele leven heel erg last van hoogtevrees. Haar 
leraren hadden geprobeerd om haar over te halen, maar 
wat ze ook zeiden, het had niet geholpen. Ze vreesde het 
ergste nu ze Thomas omhoog zag kijken naar de kerktoren.
 ‘Thomas? Ik geloof dat ik weet wat je van plan bent en ik 
denk dat ik met een tegen je moet zeggen dat ik heel erg last 
heb van hoogtevrees.’
 ‘O. Dat is jammer. Ik had je graag mee naar boven geno-
men en je het indrukwekkende uitzicht op de hele stad la-
ten zien. Inclusief een klein geschiedenislesje.’
 ‘Het spijt me.’
 ‘Geen probleem.’ Hij keek haar aan. ‘Je bent dus nog 
nooit boven geweest?’
 Ze schudde haar hoofd.
 ‘Dan weet je niet wat je mist.’
 ‘Nee, maar… ik geloof echt niet dat ik het kan.’
 ‘Ik ben bij je.’ Hij zei het zo lief dat ze overal met hem 
mee naartoe was gegaan, zelfs in de diepste en donkerste 
grotten of naar de top van de Mount Everest. Maar Tho-
mas zag zijn fout in en zei met een: ‘Sorry. Je bent bang en 
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ik moet niet proberen je over te halen om iets te doen wat 
je niet wilt. We kunnen ook naar het Ashmolean Museum, 
als je zin hebt.’
 ‘Nee, Thomas. Laten we het doen. Ik wil eindelijk sterk 
en dapper zijn. Ik heb veel te lang dingen vermeden die ik 
eng vind.’
 ‘Weet je het zeker?’
 ‘Ja. Jij bent immers bij me. Toch?’
 ‘Natuurlijk. Ik verlies je geen seconde uit het oog en als 
je duizelig wordt, vang ik je op.’
 Ah. Haar koene ridder.
 ‘Goed, dan hoef ik dus helemaal niet bang te zijn.’
 Thomas hield dit keer niet zijn elleboog op, maar stak 
zijn hand naar haar uit. Ze pakte hem en hield hem heel 
stevig vast, want ze was natuurlijk nog steeds doodsbang. 
Maar ze wilde haar angst overwinnen.
 Het voelde goed om zijn hand vast te houden. Terwijl 
hij haar door de kerk leidde, die met de glas-in-loodramen 
en het altaar op zo veel andere kerken leek, vertelde hij 
haar iets over de geschiedenis van St. Mary’s.
 ‘Weet je naar welke Mary deze kerk vernoemd is?’ vroeg 
hij.
 De leraren hadden het vroeger vast verteld, maar ze her-
innerde zich er niets meer van. ‘Naar Mary Poppins?’ 
vroeg ze lachend.
 Hij grinnikte. ‘Niet helemaal. Naar Queen Mary, ook 
wel Bloody Mary genoemd.’
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 ‘Vandaar de cocktail?’
 ‘Dat weet ik niet, maar het zou goed kunnen.’ Dit keer 
was hij degene die lachte.
 ‘Waarom wordt ze Bloody Mary genoemd?’ vroeg ze.
 ‘Wil je dat echt weten?’
 ‘Natuurlijk. Of denk je dat ik er niet tegen kan?’
 ‘Nou ja, je zult zo met een al duizelig genoeg zijn van de 
hoogte, dus ik dacht…’ Hij grijnsde ondeugend en  Keira 
gaf een tikje tegen zijn schouder.
 ‘Wat ben jij gemeen! Nou, kom op. Als je me zo nieuws-
gierig maakt, moet je het ook vertellen. En bespaar me als-
jeblieft de bloedige details niet.’
 Thomas haalde adem en begon te vertellen over Mary, 
die kwaad was geweest op Thomas Cranmer, de aartsbis-
schop van Canterbury, omdat hij het huwelijk tussen haar 
vader Hendrik viii en Anne Boleyn geldig had verklaard 
en daarmee de scheiding van haar moeder Catharina van 
Aragon rechtmatig verklaarde.
 ‘Anne Boleyn? Was dat niet degene die vanwege haar 
ontrouw werd onthoofd?’
 ‘Precies. Over haar hebben we het,’ zei Thomas onder 
de indruk.
 ‘Ik heb geloof ik beter opgelet op school dan ik dacht. 
Vertel verder. Mary was dus boos? Op die aartsbisschop?’
 ‘Juist, op Thomas Cranmer. Ze haatte hem toch al om-
dat hij het protestantisme in Engeland had ingevoerd en 
ervoor had gezorgd dat de Anglicaanse Kerk brak met 
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Rome. En dat allemaal vanwege het gedoe met Anne Bo-
leyn. Dat had namelijk de woede van het Vaticaan gewekt, 
dat Thomas Cranmer in de ban deed. Koning Hendrik be-
noemde zichzelf tot hoofd van de Church of England. 
Maar na zijn dood kwam zijn oudste dochter Mary op de 
troon en aan de macht.’
 ‘O, o.’
 ‘O, o. Mary, die nooit iets met het protestantisme had, 
wilde het land weer katholiek maken en liet Thomas Cran-
mer in de Tower of London opsluiten. Hij werd hier in deze 
kerk berecht en hoewel hij aanvankelijk onder dreiging van 
marteling de Anglicaanse Kerk de rug toekeerde, gaf hij 
daarna openlijk toe dat hij een aanhanger was. Hij werd ter 
dood veroordeeld en kwam op de brandstapel. Ik laat je zien 
op welke plek dat was, als het je lukt boven te komen.’
 ‘Nou, als dat geen stimulans is. Hou je mijn hand vast?’
 ‘Ik laat hem geen seconde los.’
 Ze liepen door de kerk naar de kassa, betaalden voor 
hen samen acht pond entree en liepen door de deur die 
naar de oude houten trap leidde.
 ‘Is deze trap nog wel stabiel?’ vroeg  Keira angstig toen ze 
op de eerste trede stapte.
 ‘Nou, dat hoop ik wel.’ Thomas bleef vlak achter haar.
 Ze beklommen trede voor trede. Na de houten trap 
kwam er een metalen trap, en daarna weer een van hout. 
Het laatste gedeelte was een smalle stenen wenteltrap. Af 
en toe moesten ze hun hoofd intrekken en soms had  Keira 
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het liefst haar ogen dichtgedaan als ze zag hoe diep het on-
der haar was en hoe ver het nog naar boven was. Toen ze 
eindelijk de laatste treden bereikten en in de frisse lucht 
kwamen, waagde ze het om naar de stenen balustrade toe 
te lopen. Ze keek naar beneden en kreeg een heel raar ge-
voel, dus ze deed een stap naar achteren en zocht houvast 
tegen de koude muur. Ze haalde een paar keer diep adem, 
keek in de verte en was ineens blij dat ze deze inspanning 
had gedaan. Het uitzicht was echt ongelofelijk. Thomas 
had niet te veel beloofd.
 ‘Wauw,’ zei ze, een beet je buiten adem.
 Thomas glimlachte. ‘Nou, wat zei ik?’
 ‘Ik ben echt blij dat ik naar je heb geluisterd. Het uit-
zicht hier boven is adembenemend.’
 ‘Kom, we lopen een rondje,’ zei hij en hij pakte weer 
haar hand. ‘Je handen zijn ijskoud.’
 ‘Dat komt door die horrorverhalen,’ zei ze lachend. 
‘Nou, waar werd de aartsbisschop nu verbrand?’ Ze liet 
zich door Thomas leiden, maar zorgde er wel voor dat ze 
dicht langs de muur liep.
 ‘Daarginds, zie je? In Magdalen Street.’ Hij wees naar het 
spitse victoriaanse monument waar ze al minstens honder-
den keren was langsgekomen. ‘Dat is Martyrs’ Memorial.’
 ‘Dus daarom staat het daar? Goed om te weten.’ Ze keek 
hem grijnzend aan en hij grijnsde terug. Ze bleven staan en 
genoten van elkaars nabijheid op deze unieke, hoge plek in 
Oxford.
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 ‘En omdat ze de aartsbisschop tot de brandstapel heeft 
veroordeeld, wordt ze Bloody Mary genoemd?’
 ‘Ze heeft nog wel meer levens op haar geweten, dat kan 
ik je verzekeren.’
 ‘Dank je wel voor de geschiedenisles.’ Ze glimlachte 
naar hem.
 ‘Graag gedaan. Ben je erg duizelig?’
 ‘Nee, het gaat prima.’ Ze had zich nog nooit zo goed ge-
voeld.
 ‘Ah, daar ben ik blij om.’
 ‘Hm. Die bisschop heette toch ook Thomas? Net als 
jij.’
 ‘Thomas Cranmer, ja.’
 Ze grinnikte. ‘Dan moet je het maar nooit bij een Mary 
verbruien.’
 ‘Tot nu toe heb ik dat goed kunnen vermijden.’
 ‘Mijn moeder heet Mary. Ik zeg het maar even.’
 Thomas staarde haar aan. ‘Je neemt me in de maling.’
 ‘Nee, echt.’
 ‘Maar ze wordt niet toevallig ook Bloody Mary ge-
noemd, toch?’
 ‘Niet dat ik weet.’
 ‘Dan is het goed. Maar ik ben nu toch wel een beet je 
bang om haar te leren kennen.’
 Hij wilde haar moeder leren kennen? Ze vond het lief 
dat hij dat zei, ook al was het waarschijnlijk voor de grap. 
Ze had graag naar zijn moeder geïnformeerd, maar die 
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was nog maar pas overleden en ze wilde de vrolijke stem-
ming niet bederven.
 ‘Mag ik als volgende iets kiezen?’ vroeg ze.
 ‘Natuurlijk. Ik ben overal voor in.’
 ‘Mooi. Hou je van chocolademelk?’
 ‘Ik zou een moord doen voor een lekkere kop warme 
chocolademelk.’
 ‘Perfect. Ik weet namelijk toevallig waar je de beste van 
de stad krijgt.’

‘En? Wat vind je ervan?’ vroeg  Keira een kwartier later aan 
Thomas.
 ‘De beste chocolademelk die ik ooit heb gedronken.’
 Ze blies glimlachend in het kartonnen bekertje. Ze zaten 
op een van de koude bankjes voor haar favoriete koffie-
standje in Cornmarket Street.  Susan zou nu vast iets over 
blaasontsteking hebben gezegd, maar  Keira dacht alleen 
hoe fijn het was om met een verwante ziel samen te zijn. 
En ja, ze had nu al door dat dat precies was wat Thomas 
was. Ze had zich nog nooit zo fijn gevoeld bij een man, zo 
helemaal zichzelf. Nu begreep ze ook waarom ze zich ruim 
twee jaar heimelijk tot elkaar aangetrokken hadden ge-
voeld.
 ‘Mis je je moeder erg?’ vroeg ze nu toch voorzichtig.
 ‘Heel erg. Ze was een unieke vrouw.’
 ‘Ik had haar graag willen leren kennen.’
 ‘Ze had je heel aardig gevonden, dat weet ik wel zeker.’
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  Keira vroeg zich af of haar  eigen moeder hem zou mogen.
 ‘Vertel eens iets over jezelf,’ zei Thomas. ‘Ben je in Ox-
ford opgegroeid?’
 ‘Ja. En ik kan me niet voorstellen dat ik ergens anders 
zou willen leven.’
 ‘Dat kan ik goed begrijpen. Ik ben in Londen opge-
groeid, in Notting Hill.’ Toen hij Notting Hill noemde 
voelde  Keira een rilling door haar lijf gaan. Die film had ze 
immers pas gezien en toen had ze onwillekeurig aan hem 
moeten denken.
 ‘Vond je het daar leuk?’
 ‘Ik vond het een heerlijke buurt. Maar op een gegeven 
moment kreeg ik hier in Oxford een baan aan Queen’s 
College aangeboden en heb ik Londen achter me gelaten. 
Toen mijn vader zes jaar geleden overleed, heb ik mijn 
moeder hiernaartoe gehaald. Ik heb de afgelopen jaren 
voor haar gezorgd, maar zonder haar grote liefde ging het 
niet goed met haar. Ze voelde zich eenzaam en verheugde 
zich er alleen nog op om hem op een dag weer te zien.’
 ‘Ergens wel romantisch, ook al is het natuurlijk heel ver-
drietig.’
 ‘Ja. Alleen met haar favoriete bloemen en haar lieve-
lingsbonbons kon ik haar nog opvrolijken.’
 Nu is er eindelijk een bloemenwinkel in Vale rie Lane, 
maar nu is het helaas te laat, dacht  Keira.
 ‘En daarom kwam je elke maandag in mijn winkel?’ 
vroeg ze aan Thomas.
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 ‘Ja, nou ja, in het begin wel. Daarna was dat niet meer de 
enige reden.’
  Keira merkte dat ze begon te blozen. Ze streek een pluk 
haar achter haar oor en staarde naar haar chocolademelk.
 ‘Ik wilde niet… Jeet je, ik ben het een beet je verleerd om 
complimentjes te maken,’ zei hij.
 ‘Nee, hoor. Dat doe je helemaal goed.’ Ze probeerde te 
glimlachen, maar dat mislukte compleet.
 ‘Je hebt geen vaste relatie, toch?’ vroeg hij en ze zag dat 
hij iets moest overwinnen om dat te vragen.
 ‘Niet meer, nee.’
 Hij knikte. ‘Heb je zin om morgenavond weer iets te 
doen samen?’
 ‘O, morgenavond kan ik helaas niet.’
 ‘O ja, op woensdagavond spreek je altijd met je vrien-
dinnen af.’
 ‘Inderdaad. En ik kan het wel een keertje overslaan, 
maar mevrouw Witherspoon heeft beloofd om morgen 
eindelijk Humphrey mee te nemen. Dat is haar nieuwe 
vriend.’ Ze lachte. ‘Als hij echt bestaat. Daar twijfelen we 
namelijk over. Hij lijkt een groot mysterie te zijn.’
 Thomas grinnikte. ‘Heeft mevrouw Witherspoon een 
vriend?’
 ‘Ken je haar?’
 ‘Natuurlijk. Wie kent haar niet? Jullie hebben toch geld 
ingezameld voor een koelkast voor haar? Hebben jullie ge-
noeg bij elkaar gekregen?’
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 ‘Meer dan genoeg.’
 ‘Daar ben ik blij om. En ik begrijp natuurlijk dat je daar-
bij wilt zijn. Een andere dag dan misschien? Ik wil niet op-
dringerig zijn, maar thuis komen zo langzamerhand de 
muren op me af. En ik heb vandaag zo’n leuke dag gehad 
met jou,’ voegde hij er een beet je verlegen aan toe.
 ‘Weet je, bij onze woensdagavondbijeenkomsten is 
ieder een van harte welkom.’
 ‘Is dat een uitnodiging?’
 ‘Natuurlijk. Als je wilt. Dan kun je zelf zien of Humphrey 
echt of imaginair is.’
 ‘Ik kan niet wachten. Morgen in Laurie’s Tea Corner?’
 ‘Om zes uur, direct na sluitingstijd, als je wilt.’
 ‘Ik zal er zijn.’
 ‘Ik ook.’  Keira lachte naar hem. Hij had een snor van de 
chocolademelk en het liefst had ze die met haar vinger 
weggeveegd. Maar dat zou iets te ver zijn gegaan. Ze wilde 
langzaamaan doen, heel langzaam en voorzichtig, ook al 
voelde ze zich nog zo vertrouwd bij hem.
 ‘Je hebt een chocolademelksnor,’ zei Thomas en hij wees 
naar haar mond.
  Keira keek hem grijnzend aan. ‘Dat wilde ik net tegen 
jou zeggen.’
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‘Hallo, lieverds,’ riep  Susan toen ze Laurie’s Tea 
Corner in liep. ‘Ik hoop dat jullie allemaal zin 

hebben in peer-chocoladetaart? Ik had gisteravond zo’n 
zin om te bakken.’ Ze zette de taart op de toonbank en 
stuurde Terry naar zijn hoek.
 ‘Dat klinkt heerlijk,’ zei Laurie.
 ‘En hij ruikt ook heerlijk,’ voegde  Keira eraan toe.
 ‘Het was ontzettend moeilijk om ervan af te blijven.’
 ‘Hoe gaat het met jullie tweeën? Zijn jullie het samen-
wonen al zat?’ vroeg Orchid. Ze zat in kleermakerszit op 
haar stoel en speelde met haar haar.
 ‘Absoluut niet. Als het aan mij ligt hoeft  Keira niet meer 
weg.’
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 ‘Dank je wel voor het aanbod, maar ik moet zo langza-
merhand echt eens een  eigen stek gaan zoeken. Vooral, 
nu…’
 Het deurbelletje rinkelde en mevrouw Witherspoon 
kwam binnen. Ze had een knappe, oudere man op sleep-
touw, die zijn hoed afnam zodra hij de winkel binnen-
kwam. Dus de geheimzinnige Humphrey bestond echt?
 ‘Goedenavond.’
 Laurie liep naar de twee oudere mensen toe. ‘Wat fijn u 
te zien, mevrouw Witherspoon. En u moet Humphrey 
zijn.’
 ‘Inderdaad,’ zei hij en hij gaf Laurie een kushand.
 ‘Wat bent u een charmeur. Onze vriendin heeft al veel 
over u verteld. We zijn verheugd dat u ons met uw gezel-
schap vereert.’
  Keira keek Laurie aan. Waarom praatte ze ineens alsof 
ze een eeuw terug in de tijd waren? Omdat de man die 
voor haar stond bijna zo oud was? Ze giechelde.
 ‘Waarom ben jij vandaag zo uitgelaten,  Keira? En wat 
wilde je ons net vertellen?’ vroeg Orchid terwijl mevrouw 
Witherspoon en Humphrey hun jas uittrokken en gingen 
zitten.
 ‘Mevrouw Witherspoon is niet de enige die vandaag een 
mannelijke begeleider mee heeft,’ onthulde ze aan de an-
deren.
 Ieder een staarde  Keira aan.
 ‘Wat bedoel je?’ vroeg Laurie.
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 ‘Chilipeperpizza! Heb je  iemand leren kennen?’ vroeg 
Orchid.
 ‘Zou kunnen.’ Ze glimlachte verlegen.
 ‘En dat heb je me helemaal niet verteld!’  Susan deed be-
ledigd. ‘We zijn nog wel huisgenoten. Dan vertel je zoiets 
toch.’
 ‘Ik ken hem al een hele tijd. Hij is een klant van me.’
 ‘Heb je daarom gistermiddag je winkel gesloten?’ Or-
chid keek haar aan met een blik alsof het kwartje ineens 
was gevallen.
 ‘Inderdaad. Hij nam me mee voor een geschiedenisles.’
 ‘Dat klinkt vreselijk saai.’ Orchid gaapte.
 ‘Dat was het absoluut niet. Het was ontzettend leuk.’
 ‘Hebben jullie gekust?’ vroeg  Susan nieuwsgierig.
 Mevrouw Witherspoon trok haar schouders op en 
grijnsde. ‘Daar ben ik ook benieuwd naar.’
 ‘Nou zeg! Het is net uit met mijn vorige relatie!’
 ‘Dat is bijna vier weken geleden. En Jordan is een idi-
oot,’ zei Orchid, alsof dat een kus zou rechtvaardigen.
 ‘We hebben niet gekust,’ zei ze nadrukkelijk. ‘Maar we 
kunnen het heel goed met elkaar vinden en hij zei dat hij 
vanavond langs zou komen. Dan kan ik hem aan jullie 
voorstellen.’
 ‘Waagt hij zich echt in het hol van de leeuw?’ Laurie 
lachte en bood mevrouw Witherspoon en Humphrey een 
kopje thee aan.
 ‘Wij willen graag kamillethee, nietwaar, Humphrey?’
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 ‘Ik neem wat jij neemt, mijn schat.’
  Keira kreeg een warm gevoel vanbinnen. Wat waren ze 
schattig. Ze zaten heel dicht bij elkaar, alsof ze de nabijheid 
van de ander nodig hadden als de lucht om te ademen.
 ‘ Susan heeft lekkere perentaart gebakken,’ vertelde Lau-
rie hun.
 ‘Dat klinkt verrukkelijk,’ zei Humphrey. ‘Wie was ook 
alweer  Susan?’
 Ze moesten allemaal lachen.
 ‘Dat is mijn gering persoontje,’ zei  Susan.
 ‘Het zal nog wel een tijdje duren voordat ik alle namen 
kan onthouden. Mijn geheugen is niet meer zo best.’
 ‘Dat geeft niets. Ik vergeet ook constant iets,’ zei Laurie 
opbeurend. ‘Laatst vergat ik zelfs welke dag van de week 
het was en was ik verbaasd dat Barry ineens bij mij in de 
winkel stond. Met een levering. Barry is mijn vriend en 
mijn theeleverancier. Hij komt elke dinsdag thee afleve-
ren. We hebben elkaar op een dinsdag leren kennen.’
 Bij mij was het maandag, dacht  Keira. Twee jaar lang 
was maandag haar favoriete dag van de week geweest. Wat 
zou voortaan haar favoriete dag zijn?
 ‘Sorry dat ik te laat ben.’ Ruby kwam de Tea Corner bin-
nen en had niet alleen haar vader, maar ook Gary bij zich.
 ‘O, het wordt vandaag een drukke boel,’ zei Laurie blij. 
‘Wilde Tobin niet ook nog komen?’
 ‘Dan ben ik weg!’ hoorde  Keira Orchid fluisteren, maar 
ze kon haar geruststellen.
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 ‘Nee, hij zei vanmiddag tegen me dat hij toch andere 
plannen voor vanavond had.’
 ‘Mooi,’ zei Orchid, maar  Keira had durven zweren dat 
ze iets van teleurstelling in haar ogen zag.
 Laurie wierp een blik op de tafel. ‘Hm, ik weet alleen 
niet of er genoeg taart is voor ieder een.’
 ‘Ik kan nog even snel naar mijn winkel gaan en wat 
koekjes halen,’ stelde  Keira voor en ze stond op.
 ‘Is het oké dat ik mijn vader heb meegenomen?’ hoorde 
ze Ruby aan Laurie vragen. Ze vroeg het heel zacht zodat 
hij het niet hoorde.
 ‘Natuurlijk. Op woensdagavond is ieder een hier wel-
kom en jouw vader sowieso altijd.’
 ‘Dank je wel.’
  Keira liep snel naar de chocolaterie en haalde twee zak-
jes koekjes en een doosje bonbons. Buiten kwam ze Tho-
mas tegen.
 ‘Je bent gekomen.’
 ‘Natuurlijk, dat had ik toch beloofd. Ik heb een paar mi-
nimuffins meegebracht, want ik wist niet wat er van een 
nieuweling wordt verwacht. Ik was het helemaal vergeten 
te vragen.’
 ‘Iets zoets is altijd goed, maar het had niet gehoeven. 
Kom, dan stel ik je voor aan mijn vrienden.’
 ‘ Keira, wacht.’ Hij hield haar tegen. Hij droeg zoals al-
tijd zijn bruine jas, maar vandaag met een spijkerbroek 
eronder in plaats van de zwarte broek van een pak.
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 Ze bleef staan en keek hem aan. ‘Ja?’
 ‘Je ziet er betoverend uit vanavond.’
 ‘Ach, onzin,’ wimpelde ze af. Ze droeg maar een spijker-
broek en een oude blouse met bloemetjes. Haar haar had 
ze opgestoken.
 ‘Ik meen het serieus.’
 ‘O, nou… dank je wel.’ Ze wilde een pluk haar achter 
haar oor steken, maar er hing er geen los en daarom deed 
ze het met een onzichtbare pluk. ‘Jij ziet er ook goed uit, 
Thomas.’
 ‘Dank je. En bedankt voor de uitnodiging.’
 ‘Graag gedaan. Weet je wat ik net dacht?’
 ‘Wat?’
 ‘Dat ik de maandagen mis. Ik bedoel jouw bezoekjes op 
maandag in mijn winkel.’
 ‘Ik mis ze ook. Maar ik zou misschien weer elke maan-
dag kunnen komen. Gewoon om even hallo te zeggen.’
 ‘Dat zou ik heel leuk vinden.’
 Ze keek hem stralend aan.
 ‘Zullen we gaan?’ vroeg hij en hij haalde diep adem.
 ‘Je hoeft echt niet zenuwachtig te zijn. Er zijn vandaag 
ook een paar mannen, dus je bent niet de enige haan in het 
kippenhok. Mevrouw Witherspoon heeft inderdaad Hum-
phrey meegenomen.’
 ‘Het is dus toch geen imaginaire vriend?’
 ‘Nee, blijkbaar niet. Bovendien is er een kennis, Gary. 
En mijn vriendin Ruby heeft haar vader meegenomen. Hij 

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   304 28-01-2022   12:47



305

is een beet je vreemd, maar heel lief. Als je van schaken 
houdt, zal hij helemaal enthousiast zijn.’
 ‘Ik ben dol op schaken.’
 ‘Super!’
 Ze liepen naar de Tea Corner en  Keira deed de deur 
open. Ieder een staarde hen aan. Haar vriendinnen keken 
verrast, terwijl Gary en Hugh aan een tafeltje in de hoek 
hadden plaatsgenomen en al bezig waren het schaakbord 
op te zetten.
 ‘Mensen, mag ik voorstellen: dit is Thomas Finch, mijn 
goede vriend. Thomas, dit zijn mijn vriendinnen Laurie, 
Orchid, Ruby,  Susan, mevrouw Witherspoon en haar 
vriend Humphrey. En daar achter zitten Gary en Hugh. Je 
mag rustig bij ze gaan zitten als je geen zin in vrouwenge-
klets hebt.’
 Thomas glimlachte naar ieder een. ‘Ik wil graag een tijd-
je bij jou zitten,  Keira, als je het goed vindt.’
 ‘Dat zou ik heel leuk vinden,’ antwoordde ze en ze trok-
ken nog een stoel bij.
 ‘Vertel eens iets over jezelf, Thomas,’ zei Orchid met-
een.
 ‘Orchid, je kunt die man toch niet zo overvallen!’ mop-
perde  Keira.
 ‘Sorry. Maar als je  iemand meeneemt, willen we ook we-
ten wie hij is.’
 ‘Geen probleem,’ zei Thomas en hij wendde zich tot 
haar vrijpostige vriendin. ‘Goed, ik ben Thomas, maar dat 
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weten jullie al. Ik ben achtendertig en geef Engels en ge-
schiedenis aan Queen’s College. Ik kom oorspronkelijk uit 
Londen.’
 ‘O, een docent!’ zei  Susan bewonderend.
 ‘Ja, en ik heb minimuffins bij me.’ Hij hield het papieren 
zakje op.
 ‘Je hebt de test doorstaan en bent in onze groep opgeno-
men,’ zei Laurie en ze nam de muffins van hem aan. Ze 
deelde bordjes uit en zette de taart, muffins, koekjes en 
bonbons op de tafels.
 ‘Oké. Wat is er voor nieuws?’ vroeg Orchid.
 ‘Bij mij niks,’ antwoordde  Susan.
 ‘Heeft Terry niet weer een of ander teefje zwanger ge-
maakt?’
 ‘Dat kan helaas niet meer.’
 ‘O, nee, de arme hond. Je hebt hem echt laten castre-
ren?’ vroeg Ruby.
 ‘Het kon niet anders. Maar hij heeft wel drie dagen lang 
zijn lievelingskarbonade gekregen.’
 ‘Nou ja.’ Orchid trok haar neus op. ‘Hebt u iets span-
nends meegemaakt, mevrouw Witherspoon?’
 De oude dame glimlachte samenzweerderig en stak haar 
hand naar Humphrey uit, die hem met een in de zijne nam. 
‘Nou, Humphrey en ik zijn verloofd.’
 De taart bleef in Orchids keel steken en ze moest hoesten.
 ‘Jullie zijn verloofd?’ vroeg  Keira om zeker te weten dat 
ze het goed had verstaan.
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 ‘Ja. Humphrey heeft me een aanzoek gedaan.’
 ‘Maar… is dat niet een beet je vroeg?’ vroeg Laurie voor-
zichtig. ‘Jullie kennen elkaar toch pas een paar weken?’
 ‘Op onze leeftijd kan het elke dag voorbij zijn,’ zei 
Humphrey. ‘Je moet geen tijd verliezen, maar gewoon 
doen wat je gelukkig maakt.’
 ‘Dat vind ik ook,’ zei  Susan. ‘Maar zo zou je op elke leef-
tijd moeten denken. Ik vind het superromantisch en ik ben 
echt blij voor jullie.’
 ‘Dank je wel, lieve meid,’ zei mevrouw Witherspoon 
stralend.
  Keira dacht na. De twee oudjes deden het goed. Zij en 
Jordan hadden veel tijd verspild en uiteindelijk had het tot 
niets geleid. Met Thomas zou ze alles anders doen, nam ze 
zich voor. Wat natuurlijk niet betekende dat ze al na een 
paar weken een aanzoek zou accepteren. Maar ze wilde er 
ook niet acht jaar op wachten. Daarvoor was haar tijd, 
haar leven, te kostbaar.
  Iemands telefoon ging over.  Keira keek om zich heen en 
zag dat Orchid de hare uit haar tas pakte. Ze nam op en 
sprong op alsof ze door een wesp was gestoken.
 ‘O mijn god, ik kom er onmiddellijk aan!’ Ze beëindigde 
het gesprek en zei: ‘Phoebe krijgt de baby! Ze wordt nu 
met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ik moet 
met een weg!’
 ‘Zal ik je erheen brengen? Jij bent veel te opgewonden 
om zelf te rijden,’ bood  Susan aan.
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 ‘Nee, nee, het gaat wel. Ik laat het jullie onmiddellijk we-
ten als ik tante ben geworden. Dag, meiden. En jongens.’ 
Ze zwaaide en stoof naar buiten.
 ‘Het is eindelijk zover,’ zei Laurie. ‘Dan krijg je bijna zelf 
zin in baby’s.’
 Laurie en Barry zouden vast geweldige  ouders zijn, 
dacht  Keira. En ze moest het gewoon vragen: ‘Thomas, 
heb jij eigenlijk kinderen?’
 ‘En waag het niet om tegen  Keira te liegen. De laatste 
keer dat een man hierover tegen haar loog, was ze des dui-
vels,’ liet  Susan hem weten.
 ‘O. Nee, ik heb helaas nog geen kinderen, maar ik zou ze 
graag ooit willen hebben.’ Hij wierp haar een steelse blik 
toe.
 Zijn antwoord was gewoon perfect, vond  Keira, en de 
vooruitzichten waren dat ook.
 ‘Wisten jullie dat ik vroeger vroedvrouw ben geweest?’ 
vertelde mevrouw Witherspoon. ‘Ik heb zeker duizend 
kinderen op de wereld geholpen.’
 Nu was het geheim eindelijk onthuld. Dat was het be-
roep dat mevrouw Witherspoon had uitgeoefend!
 Even later kwam Barry er ook nog bij. Nadat hij aan 
Thomas was voorgesteld, vroeg hij of Thomas mee naar de 
herentafel wilde komen, waar enthousiast ‘schaakmat’ 
werd geroepen. Ruby wierp Gary een dankbare blik toe, 
die hij verlegen beantwoordde.
 ‘Mag ik?’ vroeg Thomas aan  Keira.
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 ‘Natuurlijk,’ antwoordde ze. ‘Maak ze maar af.’
 Hij stond op en gaf een klein kneepje in haar schouder 
voordat hij naar het andere tafeltje liep.
 ‘Wat is-ie leuk!’ zei Laurie tegen haar zodra hij aan de 
schaaktafel had plaatsgenomen.
 ‘Ik weet het,’ antwoordde ze.
 ‘En een miljoen keer sympathieker dan Jordan,’ vond 
 Susan.
 ‘Jordan, de idioot?’ vroeg mevrouw Witherspoon.
 ‘Inderdaad, die.’ Laurie lachte. ‘Maar die is allang passé. 
Soms krijg je namelijk een tweede kans in de liefde.’
 ‘Daar weet ik alles van,’ zei mevrouw Witherspoon en ze 
kuste Humphrey op zijn wang.

Die avond, die fantastische, vrolijke woensdagavond, die 
niet alleen nieuw leven maar ook nieuwe liefde bracht, 
voelden ze allemaal dat er iets heel bijzonders in de lucht 
hing. En plotseling leek alles mogelijk te zijn.
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Recepten uit  
 

 Keira’s Chocolates
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 Keira’s krokante  
amandelbonbons

Voor ongeveer 50 stuks
 100 gr gehakte amandelen
 1 el boter of margarine
 100 gr suiker
 300 gr melkchocoladecouverture

Rooster de amandelen in een pan met antiaanbaklaag 
goudbruin. Doe ze in een kom en zet ze apart. Doe de bo-
ter en de suiker in de pan en laat smelten tot de massa ka-
ramelbruin is. Haal van het fornuis, doe de amandelen er-
bij en roer goed door. Giet de massa op een met bakpapier 
beklede bakplaat, strijk uit tot een dunne laag, laat afkoe-
len en hard worden. Breek de krokante koek in grove stuk-
ken, doe die in een afsluitbare diepvrieszak en breek ze 
met behulp van een deegroller in kleine stukjes.
 Laat de couverture op lage temperatuur in een pan 
smelten en haal van het fornuis. Meng de krokante koek 
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door de vloeibare chocolade, vul de bonbonvormen ermee 
en zet ongeveer twee uur in de koelkast.
 Een kleine tip van  Keira: als je geen bonbonvormen 
hebt, kun je ook een siliconen ijsblokjesvorm nemen.
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 Keira’s witte sinaasappel- 
macadamiaharten

Voor ongeveer 30 bonbons
 75 ml room
 300 gr witte couverture
 1 el geraspte sinaasappelschil
 1 klein flesje sinaasappelaroma
 50 gr fijngehakte macadamianoten

Warm de room in een pan op. Voeg de couverture stukje 
voor stukje toe en laat langzaam smelten. Doe de massa in 
een kom en zet twee uur in de koelkast. Klop het daarna 
met een elektrische mixer tot een luchtige crème. Voeg de 
sinaasappelschil, het sinaasappelaroma en de macadamia-
noten toe en roer erdoorheen. Doe de massa in een spuit-
zak en vul er hartvormige bonbonvormen mee. Zet nog 
een uur in de koelkast.
  Keira raadt voor dit recept witte chocolade aan, maar de 
bonbons zijn ook heerlijk met melk- of pure chocolade.
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 Keira’s chocoladekoekjes

Voor ongeveer 30 stuks
 250 gr bloem
 120 gr suiker
 20 gr vanillesuiker
 1 zakje bakpoeder
 een snufje zout
 5 el melk
 150 gr boter of margarine
 100 gr chocolate chips

Doe de bloem, suiker, vanillesuiker, bakpoeder, zout en 
melk in een kom. Smelt de boter in de magnetron en voeg 
toe. Roer alles goed. Roer tot slot de chocolate chips door 
de warme massa, tot ze een klein beet je smelten en er een 
marmerpatroon ontstaat. Rol met je handen balletjes van 
het deeg ter grootte van een kers. Leg ze op een met bak-
papier bekleed bakblik en druk ze een beet je plat. Bak ze op 
150 graden (boven- en onderwarmte) afhankelijk van hoe 
knapperig je ze wilt hebben 15 tot 20 minuten.
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Dankwoord

Dit keer wil ik graag allereerst mijn lezers bedanken. 
Voor elk gekocht boek, elke gelezen bladzijde, elke 

geschreven recensie, elke uitgesproken aanbeveling, elk 
persoonlijk bericht en elk lief woord. Zonder jullie ongelo-
felijke waardering zou ik niet kunnen doen wat ik het al-
lerleukste vind: verhalen schrijven. Daarom: bedankt, een 
miljoen keer bedankt.
 Zoals altijd wil ik ook mijn familie bedanken voor hun 
oneindige steun en liefde.
 Mijn agente Anoukh Foerg, Maria Dürig en Andrea 
Schnei der – bedankt voor alles!
 Dank aan het hele team van Blanvalet, mijn fantastische 
redacteur Julia Fronhöfer die het manuscript heeft beoor-

De chocolaterie van je dromen_135x210_HR.indd   317 28-01-2022   12:47



deeld, mijn geweldige redacteur Angela Kuepper die het 
heeft geredigeerd, de geweldige uitgever Eléonore Delair, 
het fantastische persteam en Johannes Wiebel voor het 
ontwerpen van de prachtige Vale rie Lane-omslagen.
 Veel dank aan mijn collega’s en vriendinnen Roberta 
Gregorio, Alexandra Blöchl en Britta Dubber voor hun 
goede adviezen en het feit dat ze altijd een luisterend oor 
hebben. Jullie zijn geweldig!
 En tot slot dank aan Hozier voor zijn geweldige num-
mer ‘Take Me To Church’, dat in de loop van dit boek niet 
alleen mijn schrijfnummer werd, maar ook  Keira’s strijd-
lied. Soms heb je niet alleen de juiste muziek nodig, maar 
moet je gewoon alles overboord gooien en helpt alleen een 
nieuw begin in je leven. En tegen ieder een wil ik graag zeg-
gen: jullie zijn goed zoals jullie zijn. Laat je door niemand 
iets anders aanpraten. Jullie zijn uniek. Jullie zijn fantas-
tisch. ♥
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lees meer van

Manuela Inusa

Laurie is de trotse eigenaar van een gezellige theewinkel 
waar smaken van over de hele wereld worden verkocht: van 
Chinese ginseng tot Indiase darjeeling. Van heinde en verre 
komt men naar haar winkel om zich te laten verrassen door 
de heerlijke theesoorten. Maar zo succesvol als haar zaak is, 
zo onsuccesvol is Laurie in de liefde. Gelukkig laten haar 
vier beste vriendinnen dat niet zomaar op zich zitten!
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