ROLWISSELING
Er waren wel koffievoorzieningen op de luxueuze hotelkamer in Zandvoort, maar Maxx wilde naar
buiten, de frisse lucht in, naar de boulevard. Ze stapte uit bed en liep naar de badkamer om zich op
te frissen. Ze zuchtte een keer diep, het was even genoeg geweest voor deze dag, ze had geen zin in
nog moeilijker situaties en die zouden er vast komen. Geoffrey had veel obstakels op zijn weg te
overwinnen en zij zou hem daar bij helpen, maar niet allemaal tegelijk, alsjeblieft, ze mocht er niet
aan denken.
‘Wat ga je doen?”, vroeg hij terwijl hij nog een keer omrolde in het bed.
“Ik ga koffiedrinken en jij mag met me mee, want jij mag me trakteren op een heel groot stuk taart
of een heel groot ijsje’.
Hij begon te lachen, het was een warme, diepe, gelukkige lach, oh, zijn Maxx was op sommige
punten heel voorspelbaar, vooral waar het koffie betrof. En nu had ze zin aan iets lekkers erbij.
Nou, daar zou hij voor zorgen. Hij stapte uit bed en liep achter haar aan de badkamer in. Hij hield
zijn adem in toen hij haar in de spiegel zag, hij ging achter haar staan en zijn armen gleden om
haar heen, hij boog zijn hoofd en verborg zijn gezicht in haar prachtige rode bos krullen. Zachtjes
kuste hij haar hals, zijn lippen gleden over haar huid en hij rook haar subtiele parfum dat hem
helemaal dol maakte. Maxx had haar ogen gesloten toen hij haar vastpakte en begon te liefkozen.
‘Daar is hij al weer, dacht ze met een glimlach, hij kan me gewoon niet met rust laten, wat een
heerlijke man’.
Ze strekte haar arm achterover, legde die om zijn nek en keek hem glimlachend aan in de spiegel:
“Wat ben je toch een enorme charmeur’.
Hij keek haar ondeugend aan: “Als je dat maar weet, ik kan niet van je afblijven, ik heb alweer zin
in je’.
Maxx schudde haar hoofd: “Geen sprake van! Koffie!’.
Hij liet haar lachend los: “Oké, jij je zin, koffie, ik weet het, ik weet het, je wordt agressief en
onvoorspelbaar als je niet op tijd cafeïne krijgt, dat heb je me zelf verteld. Ik wil je niet meemaken
als je agressief wordt, ik heb gezien wat je kunt’.

Hij herinnerde zich nog levendig de ontmoeting met de twee mannen die handtastelijk werden
toen hij niet zo snel de straat over kon steken. Maxx had een paar rake klappen uitgedeeld. Ze had
hem verteld dat ze een cursus zelfverdediging had gevolgd en hij had gezien dat het de mannen
afschrikte.
“Trouwens, Maxx, ik zou graag willen dat je de hele lezing las die ik geschreven heb’.
Ze keek hem met een strenge blik in de spiegel aan: “Nee, dat is niet nodig’.
‘Maar dan weet je wat er in staat en dat ik de waarheid spreek’.
‘Als jij de waarheid niet gesproken had, dan had je mij niet aangeboden om de lezing te lezen. Dat
zou je niet aangedurfd hebben. Alleen al het feit dat je mij vraagt om het te lezen bewijst dat je de
waarheid gesproken hebt’
Geoffrey was verbaasd, dit was vrouwelijke logica en er was geen speld tussen te krijgen. Hij drong
niet verder aan en pakte zijn spullen bij elkaar:
“Waar wil je koffiedrinken, in de lounge van het hotel of in het centrum’.
‘Ik denk dat we beneden eerst maar even koffie gaan drinken en dan naar het centrum lopen, wat
vind jij?”
‘Ik vind het prima’.
Maxx pakte haar jas en tas en ze liepen samen naar de trap naar de lounge. Ze zochten een mooi
plekje bij het raam en bestelden cappuccino en Maxx een dubbele espresso. Maxx vroeg aan de
ober welk gebak ze erbij hadden en ze koos voor een heerlijke mokka schuimtaart, Geoffrey keek
haar vragend aan: “Wat heb je besteld?’. Maxx legde hem uit wat het was en Geoffrey besloot met
haar mee te doen. Ze zaten tegenover elkaar aan een hoge tafel, maar dat beviel hem niet. Hij
stond op en ging naast haar zitten zodat hij haar aan kon raken. Hij sloeg zijn arm om haar
schouders en fluisterde:
“Wat ga jij vanavond allemaal met mij doen?”.
Maxx keek hem verrast aan, meestal was hij degene die haar uitdaagde en het spel speelde, maar
nu daagde hij haar uit om het spel met hem te spelen. Oké, dit was een nieuwe wending, maar
Maxx vond het schitterend dat hij haar dit keer de leiding in handen gaf.
Ze keek hem ondeugend aan: “Daar moet ik nog even over nadenken, schat, maar ik beloof je dat
je het moeilijk zult krijgen’.
Hij kreunde in haar hals, nu besefte hij ook hoe moeilijk hij het haar elke keer maakte. Maxx legde
haar hand op zijn bovenbeen en zonder dat iemand het zag schoof ze heel langzaam met haar
hand naar boven. Geoffrey wist niet wat hij moest doen, hij voelde de druk van haar vingers
langzaam naar zijn lies gaan, moest hij haar hand weghalen of zou hij………. “Oh, mijn hemel, dacht
hij, ik heb haar uitgedaagd, maar dit wordt nog heel moeilijk’.
Hij fluisterde in haar hals: “Stoppen schat, anders kan ik straks niet meer over straat’.

Maxx schoot in een daverende lach en op hetzelfde moment bracht de ober de bestelling.
“Je bent gered, we gaan gebak eten’, lachte ze nog steeds.
“Pffff, zei Geoffrey, net op tijd’.
Ze genoten allebei van de koffie en het schuimgebak dat echt een delicatesse was. Maxx daagde
Geoffrey regelmatig uit met een veelbelovende blik, hij had het er moeilijk mee.
“Pas op, meisje, anders trek ik je weer mee naar boven’.
‘Oh, ja? Ik dacht dat jij mij uitgedaagd had, dus ik zal jou mee naar boven nemen en niet andersom
dit keer’.
Geoffrey genoot van haar, het liefste zou hij haar zo weer naar de hotelkamer meegenomen
hebben,………

