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Chloe

‘Ik sta op het punt iemand de keel door te snijden,’ siste ik. 
Bennett keek niet eens op en negeerde me. ‘Met een paper 
cut,’ voegde ik er daarom aan toe.

Deze opmerking zorgde in elk geval voor een kleine glim-
lach. Maar zelfs nadat hij al ruim een uur bezig was merkte 
ik dat hij nog steeds in de huwelijksvoorbereidingsmodus 
zat. Hij leek wel een robot en zou waarschijnlijk doorgaan tot 
de hele stapel kaartjes die voor zijn neus lag weggewerkt zou 
zijn. Onze normaal gesproken onberispelijk uitziende eetta-
fel lag vol met Tiffany-blauwe bruiloftprogramma’s. Bennett 
zat tegenover me en vouwde op methodische wijze de boek-
jes doormidden en legde ze op de stapel Afgerond.

Het was een eenvoudige handeling:
Vouwen, neerleggen.
Vouwen, neerleggen.
Vouwen, neerleggen.
Vouwen, neerleggen.
Maar ik was het helemaal zat. Onze vlucht naar San Diego 

zou de volgende morgen om zes uur vertrekken. Onze tassen 
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waren al ingepakt, alleen de vierhonderd boekjes moesten er 
nog bij. Ik kreunde toen ik bedacht dat we ook nog eens vijf-
honderd blauwe lintjes om vijfhonderd piepkleine satijnen 
snoepzakjes moesten binden.

‘Weet je wat deze avond zo veel beter zou maken?’ vroeg ik.
Zijn lichtbruine ogen keken me snel even aan voor hij 

verderging.
Vouwen, neerleggen.
‘Een prop in je mond?’ stelde hij voor.
‘Grappig maar nee,’ zei ik en ik stak mijn middelvinger naar 

hem op. ‘Wat deze avond zo veel beter zou maken is als we 
op het vliegtuig zouden stappen naar Vegas, daar zouden 
trouwen en vervolgens de hele nacht zouden neuken in een 
enorm hotelbed.’

Hij nam niet eens de moeite om te antwoorden en een 
glimlach kon er ook niet bij hem af. Ik moet er wel eerlijk 
bij zeggen dat hij me dit al minstens duizend keer had horen 
zeggen de afgelopen maanden.

‘Prima,’ antwoordde ik op zijn stilte. ‘Maar ik meen het. Het 
is nog niet te laat om de boel de boel te laten en naar Vegas 
te vliegen.’

Hij krabde even aan zijn kaak en pakte weer een program-
maboekje op om te vouwen. ‘Natuurlijk niet, Chlo.’ Tot aan 
dat moment had ik het eigenlijk meer als grap bedoeld, maar 
juist deze drie woorden veroorzaakten een gevoel van erger-
nis. Ik gaf een klap op de eettafel, maar hij keek alleen maar 
even op en ging onverstoorbaar verder.

‘Doe niet zo neerbuigend, Ryan.’
‘Ja. Oké.’
Ik wees met mijn vinger naar hem. ‘Precies dat.’ Mijn ver-
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loofde keek me aan en gaf me een knipoog. Shit, hij ook met 
zijn verdomd sexy knipoog. Mijn boosheid nam enigszins af 
en maakte plaats voor verlangen. Hij negeerde me en gedroeg 
zich als een neerbuigende klootzak. En ik gedroeg me als een 
kreng.

Het perfecte uitgangspunt voor vele, vele orgasmes.
Ik keek hem aan en zoog mijn onderlip in mijn mond. Het 

knalblauwe versleten T-shirt dat hij droeg had een klein gaat-
je aan de onderkant dat net groot genoeg was om mijn vinger 
doorheen te steken en zijn warme huid aan te raken. Hij had 
het vorig weekend ook gedragen en op mijn verzoek had hij 
het aangehouden toen hij me had geneukt tegen de wastafel 
in de badkamer.

Ik begon wat heen en weer te schuiven in mijn stoel om 
het verlangen dat ik tussen mijn benen voelde te verdringen. 
‘Bed of vloer, jij mag kiezen.’ Ik keek hem aan, maar er kwam 
geen reactie. ‘Of zal ik eerst onder de tafel kruipen om je te 
pijpen?’ voegde ik er fluisterend aan toe.

‘Seks gaat je toch echt niet helpen om hier onderuit te ko-
men, hoor,’ zei Bennett met een grijns.

Ik keek hem aan. ‘Welke man zegt nu zoiets? Je bent van de 
pot gerukt.’

Hij keek me aan met een duistere, hongerige blik. ‘Ik beloof 
je, ik ben niet van de pot gerukt. Ik wil gewoon dit klusje 
klaren zodat ik straks alle tijd heb om je eens goed te pakken.’

‘Pak me nu maar,’ jammerde ik en ik liep naar hem toe en 
gleed met mijn vingers door zijn haar. De adrenaline schoot 
door mijn lichaam toen hij zijn ogen dichtdeed en een kreun 
onderdrukte. ‘Je hebt zo veel geld, waarom hebben we niet 
iemand ingehuurd om dit te doen?’
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Lachend haalde Bennett mijn vingers uit zijn haar, gaf me 
een kus op mijn hand en duwde me zeer vastbesloten van 
zich af. ‘Jij wilt iemand inhuren om deze boekjes te vouwen 
de avond voordat we naar San Diego vertrekken?’

‘Ja! Omdat ik seks wil!’
‘Maar is het niet veel leuker op deze manier? Genietend van 

elkaars gezelschap en,’ zei hij en hij tilde met veel drama zijn 
glas op, ‘gezellig kletsen als het gelukkige verloofde stel dat 
we zijn?’

Hoofdschuddend keek ik hem aan. Hij probeerde me een 
schuldgevoel aan te praten. ‘Ik heb je seks geboden, geile zwe-
terige vloerseks én ik heb aangeboden je te pijpen. En jij wilt 
papier vouwen. Wie is hier nu degene die de sfeer verpest?’

Hij pakte een programmaboekje op en bekeek het aandach-
tig. ‘Frederick Mills,’ las hij hardop terwijl ik mijn shirt uit-
trok, ‘en Elliott en Susan Ryan verwelkomen u bij het huwe-
lijk van hun kinderen, Chloe Caroline Mills en Bennett James 
Ryan.’

‘Ja, ja, hoe romantisch,’ fluisterde ik. ‘Kom hier en raak me 
aan.’

‘Trouwambtenaar,’ ging hij verder, ‘de eerwaardige James 
Marsters.’

‘Was het maar waar,’ verzuchtte ik. Ik liet mijn shirt op de 
vloer vallen en trok mijn broek uit. ‘Ik zal net doen alsof het 
Spike is die de huwelijksplechtigheid voltrekt in plaats van 
die dementerende oude heer die we afgelopen november 
hebben ontmoet.’

‘Rechter Marsters heeft bijna vijftig jaar geleden de huwe-
lijksplechtigheid van mijn ouders voltrokken,’ zei Bennett 
licht bestraffend. ‘Het is iets sentimenteels, Chlo. Oké, hij was 
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vergeten zijn gulp dicht te doen, maar dat kan toch iedereen 
overkomen?’

‘Drie keer achter elkaar?’
‘Chloe.’
‘Oké.’ Ik voelde me wel een beetje lullig over deze opmer-

king en dacht terug aan de oude uitgeputte man. We hadden 
elkaar afgelopen najaar ontmoet op de plek waar we zouden 
gaan trouwen. Hij was in minder dan één uur drie keer naar 
het toilet gegaan, verdwaald en telkens teruggekomen met 
zijn gulp open. ‘Maar denk je dat hij zich onze namen zal 
her...’

Bennett keek me streng aan. Ik stond inmiddels alleen nog 
maar in mijn bh en slipje en ik zag plots een heel andere blik 
in zijn ogen.

‘Ik wil alleen maar zeggen,’ begon ik en ik maakte mijn bh 
los, ‘dat het op z’n minst amusant zou zijn als hij halverwege 
de ceremonie zou vergeten wat hij moest doen.’

Nog voordat hij mijn borsten had gezien was hij alweer ver-
dergegaan met vouwen; met zijn duim gleed hij langs de rand 
en maakte zo een scherpe vouw. ‘Je bent een lastpak.’

‘Weet ik en het maakt me niets uit.’
Hij trok een wenkbrauw op en keek me aan. ‘We zijn bijna 

klaar.’
Ik moest mijn best doen om hem niet te wijzen op het feit 

dat het vouwen van de boekjes wel de minste van onze zorgen 
was; volgende week zouden onze beide families samenkomen 
en dat kon in potentie net zo’n ramp worden als de Griswold-
familie die op vakantie ging. Dus dan konden we toch veel 
beter vrijen in plaats van daaraan denken? Mijn vader en zijn 
twee alcoholistische, gescheiden zussen alleen al zouden ons 

9789401607537-def.indd   11 08-09-17   08:56



12

gek maken. Voeg daar nog eens aan toe Bennetts familie en 
Max en Will. We zouden van geluk mogen spreken als we aan 
het eind van de dag daadwerkelijk getrouwd zouden zijn.

‘Kunnen we ook niet een pauze nemen voor een vlugger-
tje?’ fluisterde ik.

Hij leunde voorover, verstopte zijn gezicht tussen mijn bor-
sten en kuste zich een weg naar mijn linkertepel. ‘Als ik een-
maal begin wil ik liever niet meer stoppen.’

‘Jij houdt niet van onderbrekingen en ik hou niet van uit-
gestelde voldoening. Wie van ons denk je dat haar zin gaat 
krijgen?’

Bennett gleed met zijn tong over mijn tepel en zoog ’m diep 
in zijn mond. Hij pakte me bij mijn heupen vast en trok met 
één bevredigende ruk mijn slipje uit.

Ik zag het plezier in zijn ogen toen hij me aankeek en mijn 
andere borst in zijn mond nam. Ondertussen gleden zijn vin-
gers over de plek waar mijn heup en dijbeen elkaar kruisen. 
‘Ik vermoed, mijn onmogelijke aanstaande vrouw, dat jij je 
zin gaat krijgen en dat ik dan uiteindelijk alleen de klus moet 
afmaken terwijl jij ligt te slapen.’

Ik gleed met mijn handen door zijn haar. ‘Vergeet niet de 
lintjes om de snoepzakjes te binden,’ fluisterde ik in zijn oor.

Hij grinnikte zachtjes. ‘Nee, schatje.’
Weer besefte ik hoe waanzinnig veel ik van hem hield. Ik 

hield van alles aan hem, van elke emotie en gedachte die hij 
had maar nu even niet uitsprak.

Eén, dat ik degene was geweest die erop stond dat we zo 
veel mogelijk zelf zouden doen.

Twee, dat ik degene was die hem verzekerde dat het geen 
enkel probleem was dat elk familielid, hoe ver ze ook van ons 
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af stonden, een uitnodiging voor de bruiloft had weten te be-
machtigen.

Drie, dat ik mezelf echt nooit de kans zou ontnemen een 
trouwjurk te dragen op het strand van Coronado.

Maar in plaats van me te wijzen op het voor de hand lig-
gende – dat hij degene was die zo sportief was en niet ik en 
dat ik ondanks al mijn gebitch nooit tevreden zou zijn met 
even snel trouwen in Vegas – stond hij op en liep naar de 
slaapkamer.

‘Goed dan. Maar dit is wel de laatste avond dat ik je neuk 
voordat we getrouwd zijn.’

Ik was zo opgewonden door het ‘neuk’-gedeelte dat de rest 
van zijn woorden pas tot me doordrong toen hij al naar de 
slaapkamer was gelopen.

Bennett was zich al aan het uitkleden toen ik ook de slaap-
kamer in kwam. Ik keek hoe hij de knopen van zijn spijker-
broek losmaakte en deze samen met zijn boxershort in één 
keer naar beneden schoof. Hij pakte zijn shirt beet en trok 
zijn wenkbrauwen vragend omhoog – wil je het aan of uit 
deze keer? Ik knikte en daarop trok hij zijn shirt uit. Hij liep 
naar het bed toe, ging op zijn rug liggen en staarde me aan.

‘Kom hier,’ zei hij zachtjes grommend.
Ik liep naar hem toe, maar bleef buiten bereik. ‘Als je zegt 

“de laatste avond dat ik je neuk voordat we getrouwd zijn”, 
bedoel je dan dat we deze week alleen maar overdag seks zul-
len hebben?’

Hij glimlachte voorzichtig. ‘Nee, ik bedoel dat ik me na 
vanavond ga onthouden van seks tot het moment dat je mijn 
vrouw bent.’
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Een onbekend gevoel van paniek maakte zich van me mees-
ter en ik wist niet zeker hoe serieus ik hem moest nemen. 
Ik stapte in bed, kroop naar hem toe en kuste zijn borst. ‘Ik 
dacht dat ik wist wat onthouden betekende, maar het klinkt 
nu alsof je me op dinsdagavond vertelt dat we de hele week 
samen zullen zijn en geen seks zullen hebben tot aan zater-
dag.’

‘Dat is precies wat ik zeg.’ Zijn sterke vingers speelden met 
mijn haar en duwden mijn hoofd naar beneden. Zijn pik 
kwam omhoog, stijf en glad van zijn eigen opwinding.

Ik stopte met zoenen toen ik bij zijn heupen kwam die om-
hoogkwamen van het matras om mijn lippen tegemoet te ko-
men. ‘Waarom zou je je in hemelsnaam willen onthouden?’

‘Jezus Chlo, stop met plagen en stop mijn pik in je mond.’
Ik negeerde hem en ging rechtop zitten, zijn benen tussen 

de mijne in geklemd. Op deze manier zou hij niet zo mak-
kelijk kunnen ontsnappen als ik zou besluiten tot enige vorm 
van lichamelijke schade. ‘Je bent gestoord als je denkt dat 
ik genoegen neem met de komende vier dagen geen seks te 
midden van al dat bruiloftgedoe.’

‘Ik ben niet gestoord,’ hield hij vol en hij trok me omhoog 
zodat zijn mannelijke onderdelen beter bij mijn vrouwelijke 
onderdelen konden komen. ‘Ik wil dat het speciaal is. En ben 
jij niet degene die zo graag een vluggertje wilde voordat we 
al die bruiloftvoorbereidingen zouden afronden?’ Hij drukte 
zijn vingers in mijn heupen, tilde me op en zette me precies 
boven zijn pik neer. ‘Dus stop met tegenstribbelen.’

Ik wist te ontsnappen door hem met mijn vinger te prikken 
op dat ene plekje op zijn lichaam dat kietelde, tussen twee 
ribben. Hij schoot omhoog en liet me los. Ik kuste hem nog 
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een keer op die perfecte mond van hem. ‘Dat was omdat je 
suggereerde dat mijn toegang tot dit oprecht belachelijke lijf 
van je om middernacht verloopt. Zaterdag is onze huwelijks-
nacht. Zover ik weet, krijgen we er daar maar één van. Hoe 
kan die nu niet speciaal zijn, zelfs als je je de hele week te 
pletter neukt?’

‘Misschien wil ik gewoon dat je een beetje hongerig bent,’ 
fluisterde hij en hij ging overeind zitten. Hij begon mijn nek 
te zoenen, mijn sleutelbeenderen, mijn borsten. ‘Ik wil je zo 
hongerig dat je amper meer normaal kunt denken.’ Hij werd 
wild, pakte me bij mijn taille en zoog op mijn huid. Ik voelde 
zijn stijve pik tegen de binnenkant van mijn dijbeen en wilde 
niets liever dan hem in me voelen, zijn uitzinnige geluiden 
horen.

En toen bedacht ik ineens iets. ‘Je bedoelt dat je me zo hon-
gerig wilt dat het me niet uitmaakt of je de goddeloos dure 
lingerie die ik voor onze huwelijksnacht heb gekocht kapot-
scheurt?’

Hij lachte en duwde zijn gezicht tussen mijn borsten. ‘Dat is 
een mooie theorie, maar nee.’

Ik kende Bennett Ryan goed genoeg om te weten dat ik 
deze strijd niet zou winnen. Niet hier, nog niet. Met hem 
kon ik nooit met woorden winnen, maar wel met daden. Ik 
knielde over hem heen, maakte me los en moest lachen toen 
ik hem gefrustreerd hoorde grommen. Maar toen draaide ik 
mijn lichaam zo dat ik zijn gezicht tussen mijn benen kon 
klemmen terwijl ik tegelijkertijd zijn pik in mijn mond nam. 
Gretig pakte hij me beet, zijn handen over mijn heupen, en 
trok me naar beneden.

Ik deed mijn ogen dicht toen ik zijn warme, zachte tong 
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en lippen op me voelde. Al snel voelde ik de vibraties van 
zijn gekreun, zijn gedempte woordjes, de kleine plaagstootjes 
van zijn tanden. Toen werd hij nog wilder. Ik pakte zijn pik 
beet en voelde zijn gladheid en zijn ongeduldig bewegende 
heupen.

Ik blies over het puntje van zijn pik. ‘Je mond voelt zo goed,’ 
fluisterde ik.

Hij kreunde en hijgde zwaar zodat hij mijn hete ademha-
ling op zijn kroon zou voelen. Ik liet één hand zakken en pak-
te zijn ballen vast. Terwijl ik met mijn ene hand het onderste 
deel van zijn pik streelde, begon ik met mijn andere hand 
zachtjes te trekken. Ondertussen bleef ik zachtjes blazen.

Hij kon me met zijn mond sneller laten komen dan met elk 
ander lichaamsdeel. Ik was al bijna zover. Het lichamelijke 
genot volgde op het genot van mijn eigen ondeugd en samen 
vormden ze een urgente warmte, mijn favoriete orgasme: 
Bennetts mond op mijn poesje, terwijl ik ervan genoot hem 
te plagen. Het orgasme zorgde voor een brandend vuur dat 
van mijn rug naar mijn benen trok en explodeerde. Ik verloor 
alle controle over mijn lichaam en trok doelloos aan zijn pik 
en neukte zijn gezicht.

Hij vertraagde terwijl mijn lichaam weer tot rust kwam. Hij 
kuste mijn heup, mijn dijbeen en rolde me toen voorzichtig 
op mijn rug. Ik gleed met mijn hand over mijn buik, mijn 
borst en legde ’m neer op mijn bonzende hart. Ik was niet 
vergeten dat ik waarschijnlijk in de nesten zat vanwege het 
aanbieden van Bennetts favoriete voorspel zonder het te be-
antwoorden, maar verdomme, ik had gewoon even een mi-
nuutje nodig om te genieten van de effecten van het Machtige 
Bennett Ryan Oraalgasme.
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