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Hoofdstuk 1

Clover Philips liep terug naar de lobby van het hotel. Ze had 
het warm en zweette na haar Ierse dansles die ze elke vrijdag 
een uur lang gaf. Ze had alleen nog wat e-mails die ze moest 
beantwoorden voordat ze kon gaan douchen. Haar blik viel 
op haar spiegelbeeld in een van de gouden spiegels die in 
de gangen hingen; haar blonde haren zaten vol klitten, haar 
gezicht glansde en was rood en ze had de grootste lach ooit 
op haar gezicht zitten.

Het was altijd al een droom van haar geweest om dansles te 
geven, maar niet iets waar ze tot voor kort de kans voor had 
gehad, ondanks haar kwalifi caties en ervaringen. In Londen 
had ze yoga-, pilates- en andere fi tnesslessen gegeven, maar 
ze was altijd het meest geïnteresseerd in dans.

Nu het familiehotel deels van haar was, waren haar dromen 
uitgekomen. Zes maanden geleden, tijdens de afspraak om 
haar vaders testament voor te lezen, werd het haar duidelijk 
dat haar vader voor zijn dood een deel van het hotel had 
verkocht aan Noah Campbell, een hotelontwikkelaar. En ook 
al was het voor en haar zussen, Aria en Skye, eerst een schok 
geweest om een deel van hun thuis te verliezen, Noah bleek 
het beste te zijn wat het hotel ooit was overkomen. Het hotel 
was er voor zijn komst slecht aan toe, maar hij had elke kamer 
en openbare ruimte van het hotel gerenoveerd. Bovendien 
bracht hij een heleboel ervaring met zich mee, wat goed was 
voor het hotel en de werving van gasten.
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Bij de renovaties in het Sapphire Bay Hotel kwam ook een 
nieuwe dansstudio kijken en Clover gaf nu les in de Ierse dans, 
jive, tapdans, ballet, ballroomdansen en nog veel meer andere 
soorten dans aan de bewoners die op Jewel Island woonden 
en de hotelgasten. Ze was zielsgelukkig.

Haar vader had altijd al gewild dat ze haar dromen achter-
naging en haar eigen dansstudio opende. Hij zou het geweldig 
hebben gevonden dat ze dat in zijn hotel had gedaan. Ze zag 
dit nog steeds als zijn hotel, ondanks het feit dat hij achttien 
maanden geleden gestorven was. Zij en haar zussen deden 
hun best om voor het hotel te zorgen en hem trots te maken.

Ze liep terug haar kantoor in en checkte automatisch haar 
telefoon. Ze zag dat ze een nieuw WhatsAppberichtje had en 
haar hart maakte een sprongetje in haar borst. Ze opende het 
vlug en zag dat ze een antwoord terug had gekregen van Angel 
wat betreft  zijn plan om binnenkort in het hotel te verblijven.

Ik zie je snel x
Ze kon de glimlach op haar gezicht niet tegenhouden. De 

week voor zijn komst zou ongetwijfeld lang duren. De afgelo-
pen maanden was ze erg goede vrienden geworden met Angel 
Mazzeo sinds zijn komst als de assistent van Noah Campbell. 
Noah had ervoor gezorgd dat het hotel compleet veranderd 
was en elke week voor driekwart volgeboekt was en in het 
weekend helemaal. Maar Angel was verantwoordelijk voor 
het feit dat Clover haar hart, dat ze voor de afgelopen drie 
jaar afgesloten had, weer durfde open te stellen.

Er was niets tussen ze gebeurd en ze wist niet zeker of dat 
ooit wel zou gebeuren, of dat het daar nu te laat voor zou zijn. 
Hij had haar een paar maanden geleden mee uit eten gevraagd, 
maar ze had gezegd nog niet klaar te zijn voor een relatie. 
Verrassend genoeg leek hij haar het type man dat elke week 
een andere vriendin had, maar hij had gezegd dat hij met alle 
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liefde op haar wilde wachten. Sindsdien waren ze vrienden 
geworden, en dat vond ze prima; ze voelde zich veilig en An-
gel was geweldig. Hij reisde veel vanwege zijn werk en soms 
gingen er maanden voorbij voordat ze elkaar weer zagen, maar 
ze hielden wel contact door elkaar meerdere keren per dag te 
spreken of elkaar appjes te sturen. Volgende week zou hij weer 
een paar maanden blijven. Misschien, heel misschien, zou ze 
dan de volgende stap kunnen zetten in hun relatie.

Op de zondag zou er een Halloweenfeest zijn in het ho-
tel, wat al over negen dagen zou zijn. Het hotel zou dan een 
driegangenmaaltijd aanbieden en er kon gedanst worden 
waarbij iedereen verkleed moest zijn. Clover was dolenthou-
siast over het feest; ze had veel moeten regelen en ze keek er 
erg naar uit. Ze wilde bewijzen dat het hotel zulke grote eve-
nementen kon organiseren in de hoop dat ze in de toekomst 
ook bruiloft en en andere feesten op zich kon nemen. Maar ze 
keek er vooral naar uit omdat ze hoopte dat Angel misschien 
met haar zou willen gaan, als ze de moed had verzameld om 
hem te vragen. Die gedachte maakte haar zo enthousiast en 
tegelijkertijd bang. Ze wist niet zeker aan welk gevoel ze zou 
toegeven.

Ze had nog een week om een plan te bedenken en te bepa-
len wat ze zou gaan doen. Misschien met wat hulp van haar 
zussen, Skye en Aria, kon ze het verleden eindelijk achter zich 
laten en zich op de toekomst richten.

Ze staarde uit het raam naar de prachtige esdoorn waarvan 
de bladeren prachtig rood, goud en oranje waren gekleurd. 
Ze dansten in het herfstbriesje en gloeiden in het licht van de 
ondergaande zon. Dingen stonden absoluut op het punt om 
te veranderen, misschien wel op meerdere manieren.

Ze opende haar e-mailaccount en las de berichten die ze 
had gekregen. Tussen haar danslessen in probeerde ze het 
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hotel aan te prijzen als een locatie voor bruiloft en en andere 
evenementen. Dat was altijd al de droom geweest van haar 
moeder en vader, nou vooral van haar moeder, maar nadat 
haar moeder was overleden toen Clover tien was, was er niets 
meer van gekomen. Skye en Aria vonden het een geweldig 
idee, maar waren er niet zo enthousiast over als zij. Een van 
Clovers favoriete herinneringen was toen ze als kind in de 
tuinen liep met haar moeder terwijl haar moeder haar vertelde 
over hoe de bruiloft en daar konden plaatsvinden, met een 
uitzicht op Sapphire Bay. De bloemenbogen, witte stoelen, 
iedereen buiten in de zon terwijl ze champagne dronken. 
Clover kon het zich goed voorstellen en ze wilde zoiets graag 
voor het hotel.

Er stond een bruiloft  geboekt voor kerst, de eerste in het 
hotel, maar het zou maar een kleine aangelegenheid worden 
en als ze echt wilden laten zien wat het hotel te bieden had, 
dan moesten ze maar een nepbruiloft  organiseren. Ze hadden 
een fotograaf geboekt voor zondag en er zouden verschillende 
modellen komen. Ze gingen het restaurant en verschillende 
delen van het hotel aankleden voor de nepbruiloft  en vervol-
gens het resultaat op de website van het hotel plaatsen.

Ze stuurde vlug een berichtje naar de impresario van de 
modellen om te bevestigen dat er een vegetarische lunch be-
schikbaar zou zijn voor twee van de modellen. Ze opende nog 
een e-mail waarin de lijst stond met foto’s die de fotograaf zou 
maken. Ze had specifi ek gezegd een paar foto’s van buiten te 
willen om het prachtige uitzicht op Sapphire Bay en de rest 
van Jewel Island vast te leggen. Het hotel was gelegen op een 
prachtige locatie aan de kust van Cornwall en dat wilde ze 
laten zien ook. Ze dacht er zelfs aan om wat foto’s te laten 
maken bij de waterval dicht bij haar huis op het terrein van 
het hotel; dat zou een dramatisch eff ect geven.
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Ze typte net een vlug berichtje terug aan de fotograaf om 
dat voor te stellen toen ze stemmen hoorde in de lobby.

‘Het spijt me, maar we zitten helemaal volgeboekt,’ zei Xena, 
een van de receptionisten in het hotel.

‘Er moet iets zijn. Ik heb maar één bed nodig,’ zei een stem 
die haar hart herkende nog voordat haar hoofd dat deed. ‘Of 
een opklapbed ergens in een hoekje?’

Clover schoot zo snel overeind dat ze haar stoel omver-
gooide terwijl ze naar de deur rende. Daar stond Angel Maz-
zeo. Hij leunde over de toonbank heen en droeg een van 
zijn gekke T-shirts, waar zijn armspieren perfect door te zien 
waren. Op dit T-shirt stond een giraff e die trots een stropdas 
droeg. Hij had zijn haar geknipt sinds de laatste keer dat ze 
hem had gezien. Het was veel korter aan de zijkanten, maar 
was slordiger bovenop en stond meer rechtovereind. Het leek 
alsof hij er niks aan had gedaan om het er zo te laten uitzien. 
Ze voelde haar hart opzwellen toen ze hem zag.

Hij wierp een blik op haar en zijn hele gezicht straalde toen 
hij lachte. Ze rende op hem af en hij opende zijn armen om 
haar stevig te omhelzen.

‘Angel Mazzeo, wat doe jij hier?’ vroeg Clover, die hem 
stevig vasthield.

‘Ik zei toch dat ik je snel zou zien,’ zei Angel.
‘Ik dacht dat je bedoelde volgende week, niet over een paar 

uur.’
Ze keek naar hem op. Zijn huid was gebruind nadat hij de 

laatste maand in Dubai had doorgebracht. Het zorgde ervoor 
dat zijn blauwe ogen nog feller waren dan normaal.

Hij glimlachte. ‘Ik wilde je verrassen.’
‘Nou, dat is je gelukt. De beste verrassing ooit.’
‘Hoewel mijn plan een beetje is mislukt. Er is geen plek 

meer in het hotel.’
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‘Nee, de scholen hebben nu vakantie. Bovendien komt het 
Halloweenfestival eraan, dus veel mensen zijn daarvoor ge-
komen en we zijn volgeboekt.’

‘We hebben volgend weekend een kamer vrij, een van de 
suites is dan die zaterdag en zondagnacht beschikbaar,’ zei 
Tilly behulpzaam, een van de andere receptionisten.

Angel glimlachte dankbaar naar haar.
‘Luister ik ben de afgelopen dertig uur al onderweg. Ik heb 

gewoon een plek nodig om een paar uur te slapen en dan kan 
ik terug naar het vasteland gaan om daar een hotel te vinden.’

‘Nou, Clover heeft  een kamer vrij in haar huisje,’ zei Tilly, 
die knipoogde naar Clover. ‘Ik weet zeker dat zij het niet erg 
vindt als je daar verblijft .’

Clovers mond viel open door haar overduidelijke poging 
om ze te koppelen. Was het zo duidelijk wat ze voor Angel 
voelde? Het zou niet de eerste keer zijn dat de eilandbewo-
ners of zelfs de vaste gasten zich ermee zouden bemoeien. Ze 
hadden allemaal gezien hoe hecht zij en Angel de afgelopen 
maanden waren geworden en ze lieten dat maar al te graag 
weten. Toch was nog niemand er zo opvallend over geweest 
als Tilly. Clover wilde bijna lachen, maar de sfeer voelde nu 
een beetje ongemakkelijk aan. Angel bestudeerde haar nauw-
keurig. Ze kon hem nu niet weigeren en als ze een smoesje 
zou verzinnen, zou hij dat doorhebben. Bovendien waren ze 
wel vrienden en ze kon hem helpen. Het was niet vreemd als 
hij in de andere kamer zou slapen; het was zelfs volkomen 
logisch, dus waarom gedroeg ze zich zo raar?

Ze schraapte haar keel. ‘Natuurlijk kun je bij mij slapen.’
Angels wenkbrauwen schoten de lucht in, Tilly giechelde en 

Xena hapte naar lucht. Het leek net alsof het stil was geworden 
in de lobby na haar woorden.

‘Nou, dat zou ik erg fi jn vinden,’ zei Angel grijnzend.
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Clover lachte en de spanning tussen ze verdween. ‘Ik bedoel 
in de extra kamer, niet in mijn bed, jij viezerik.’

‘Dat vind ik iets minder fi jn, maar om eerlijk te zijn ben ik 
momenteel met elk bed tevreden en jouw geweldige gezel-
schap is een mooie bijkomstigheid.’

Ze glimlachte. Dit ging prima. Ze waren twee vrienden die 
met elkaar praatten en tijd met elkaar doorbrachten, iets wat 
helemaal niet vreemd of romantisch was.

‘Ah, zie je nou dat dit perfect uitkomt,’ zei Tilly. ‘Jullie kun-
nen samen voor dat haardvuur zitten, misschien een of twee 
glazen wijn drinken met een prachtig uitzicht op de waterval. 
Dat klinkt bijna… romantisch.’

Clover wierp haar een blik toe, maar het kon Tilly niets 
schelen. Een van de nadelen van de mensen die in het hotel 
werkten en je bijna heel je leven kenden, was dat ze het idee 
kregen dat zich altijd met je leven mochten bemoeien. Nou, 
Tilly deed dat ook zeker. Clover had Tilly ooit eens gevraagd 
waarom ze in het hotel werkte nadat ze jarenlang een goedbe-
taald reclamebaantje had gehad. Tilly had simpelweg gezegd 
dat het vanwege de roddels was. Vandaag was ze overduidelijk 
in haar element.

Clover focuste zich weer op Angel. ‘Ik geloof dat ik hier 
wel klaar ben voor vandaag. Ik sluit even mijn laptop af en 
dan kunnen we gaan.’

‘Geen haast,’ zei Angel.
Ze ging terug naar haar kantoor en zette vlug haar stoel 

rechtop voordat Angel die kon zien. Ze sloot haar computer 
net af toen hij in de deuropening verscheen. Ze probeerde haar 
bewegingen zo normaal mogelijk te houden; ze wilde niet dat 
hij wist hoe opgewonden ze was om hem te zien, ook al was 
dat hem misschien al duidelijk na de manier waarop ze zich 
op hem had geworpen. Ze ruimde een paar dingetjes op en 
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was zich heel erg bewust van het feit dat hij naar haar keek. 
Ze pakte haar telefoon en stopte die terug in haar tas waarna 
ze haar jas aantrok en op hem afl iep.

‘Normaal loop ik naar mijn huis, aangezien het maar tien 
of vijft ien minuten lopen is, maar we pakken vandaag wel 
het golfk arretje aangezien je je koff er bij je hebt,’ zei Clover.

‘Ik zou het normaal ook niet erg vinden om te lopen, maar 
nu klinkt dat golfk arretje wel goed. Ik ben doodop.’

Ze zwaaide gedag naar Xena en Tilly, die allebei hun dui-
men omhooghielden naar haar en met hun wenkbrauwen 
wiebelden achter Angels rug om terwijl ze wegliepen. Clover 
zuchtte kort. Aan het einde van de dag zou heel Jewel Island 
weten dat Angel bij Clover sliep. Ze zouden er vast van uitgaan 
dat ze als konijnen tekeergingen, wat frustrerend genoeg, verre 
van de waarheid was.

Angel gooide zijn koff er achter in het golfk arretje terwijl 
Clover achter het stuur ging zitten. Hij nam naast haar plaats 
en ze begaven zich richting haar huisje bij Ruby Falls. De bo-
men boven hen vormden net een koperen en gouden hemel en 
ze probeerde zich daarop te focussen in plaats van op de man 
naast haar. Een koel briesje vanuit de zee bereikte hen en ze 
dacht eraan om een vuur te maken als ze thuis waren, hoewel 
daar nu romantische ideeën aan vastzaten dankzij Tilly.

Ze wierp een blik op Angel, die van het uitzicht leek te 
genieten en geen idee had van de storm aan gedachten in 
haar. Haar hart bonsde wild en ze had geen idee waarom. Ze 
kende hem nu zes maanden, ze waren vrienden en hij was 
fantastisch. Maar ze wisten allebei dat ze zich aangetrokken 
voelden tot elkaar en dat er een vonk tussen hen was die ze 
elke keer voelden als ze bij elkaar waren. Dit was de eerste 
keer dat hij bij haar thuis zou zijn. Het was niet alleen zo dat 
ze onder hetzelfde dak zouden slapen, maar ook dat hij haar 
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badkamer met haar zou delen. God, dit voelde plotseling aan 
als een heel slecht idee.

Maar waarom? Ze was zichzelf al wekenlang aan het voor-
bereiden om hem uit te vragen. Ook al was ze tot nu toe 
niet dapper genoeg geweest om de dynamiek tussen hen te 
veranderen en een relatie te beginnen (zelfs al zou die casual 
zijn), ze kon het feit niet negeren dat ze dat ergens heel graag 
wilde. Misschien was dit de kans waarnaar ze op zoek was.

‘Je haar zit trouwens leuk,’ zei Angel.
Clover bloosde toen ze zich herinnerde dat haar haren vol 

klitten zaten; ze droeg het bijna altijd vast.
‘Mijn elastiekje brak aan het begin van mijn dansles en het 

wordt nogal wild als er niks is om het te temmen.’
Hij stak zijn hand uit en pakte een blonde krul vast. ‘Ik 

vind het mooi. Het ziet eruit alsof je net uit bed bent gestapt 
na een wilde gepassioneerde nacht.’

Clover hield haar blik op de weg gericht terwijl ze de heu-
vel op reden. Voor een lange tijd had ze al geen passie meer 
gevoeld in haar leven. Het gevoel van zijn hand in haar haren 
was geweldig. Ze staarde naar hem en hij had een ondeugende 
blik in zijn ogen, bijna alsof hij nadacht over een wilde nacht 
vol passie met haar. God, ze wilde dat zo graag met hem, maar 
door haar angsten was ze terughoudend.

Ze reden langs Ruby Falls en het water glinsterde door het 
licht van de ondergaande zon terwijl het langs de stenen in 
een enorme plas eronder viel.

Ze zette het golfk arretje stil naast Ruby Cottage en stapte 
uit. Ze hield van haar huisje dat geschilderd was in de kleur 
van rosé. Het huis bood uitzicht op de waterval aan de voor-
kant en Sapphire Bay en Pearl Beach erachter. Het was een 
afgelegen en stille plek. Dan waren er nog de dieren: drie 
paarden, een koe en soms een ezel die ze het afgelopen jaar 
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had geadopteerd. Twee van de paarden hingen momenteel 
over het hek heen terwijl ze haar hoopvol aankeken in het 
geval dat ze een paar wortels of appels van het hotel voor ze 
had meegenomen. Ze aaide Bob over zijn neus. Hij was een 
prachtige zwartwit gevlekt paard. Hij hinnikte zachtjes. Angel 
kwam naast haar staan en wreef over de nek van Freya.

‘Wat een prachtige palomino,’ zei Angel zachtjes. Freya 
knikte haar hoofd alsof ze het met hem eens was. ‘Zijn ze 
van jou?’

‘Een soort van. Ze zijn van de boerderij hiernaast, maar 
de boer heeft  me gevraagd om voor ze te zorgen terwijl hij 
op vakantie ging, maar hij is nooit teruggekomen. Dus ja, ik 
zorg nu voor ze.’

Clover liet de paarden weer alleen en opende de deur van 
haar huisje. Het was knus binnen, maar de ruimte voelde 
plotseling nog kleiner toen Angel binnenkwam en de deur 
achter zich dichtdeed. Haar hart bonsde snel terwijl hij naar 
haar staarde en haar enthousiasme om het feit dat hij hier 
was, werd geplet door haar angst voor wat er misschien tus-
sen hen zou gebeuren.

Orion, haar prachtige lapjeskat en de laatste toevoeging 
aan haar menagerie, wandelde op hen af om Angel eens goed 
te bekijken. Hij liep om Angels benen heen en spinde luid. 
Angel boog voorover om hem achter zijn oren te krabben.

‘Dat is Orion en hij fl irt met alles wat beweegt,’ zei Clover.
‘Daar is niets mis mee hoor, Orion,’ zei Angel.
Clover glimlachte. Angel was absoluut het soort man dat 

graag met vrouwen fl irtte. Waarschijnlijk liet hij overal ge-
broken harten achter waar hij heen ging. Dat zou waarschijn-
lijk genoeg zijn om haar aan het twijfelen te brengen, maar 
vreemd genoeg deed dat het niet. Als er al iets tussen hen zou 
gebeuren, dan wist ze dat het niets serieus zou zijn. Angel 
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was gewoon niet het type dat zich aan iemand bond of ging 
trouwen en dat vond ze prima.

‘Ik laat je wel je kamer zien,’ zei Clover. Ze ging naar boven 
en Angel volgde haar terwijl hij zijn koff er met zich meedroeg. 
‘Ik heb toevallig een paar dagen geleden de lakens verschoond 
op het logeerbed, aangezien Jesse hier is en Skye het een goed 
idee leek om wat afstand te houden in plaats van verder te 
gaan met hun vreemde afspraak om vrienden te blijven die 
af en toe het bed delen.’

Haar tweelingzus Skye had nogal een ingewikkelde relatie 
met haar ex-man. Het lag ingewikkeld omdat ze allebei nog 
steeds gek op elkaar waren, maar geen van beiden wilde dat 
toegeven.

Angel lachte. ‘Als ik Skye en Jesse een beetje ken, dan is hij 
hier waarschijnlijk niet lang gebleven.’

‘Ja, Jesse heeft  hier zelfs nooit geslapen, dus ik kan je belo-
ven dat het bed schoon is.’

‘Ik ben momenteel zo moe dat het me zelfs niets had uit-
gemaakt als dat niet zo was.’

Ze liepen de slaapkamer in en ze voelde plotseling de span-
ning in de lucht hangen terwijl ze allebei naar het bed staar-
den.

Angel schraapte zijn keel. ‘Bedankt hiervoor. Ik waardeer 
het echt. En om je te bedanken, stel ik voor dat ik vanavond 
eten kook voor ons? Wel nadat ik een paar uur heb geslapen.’

‘Je gaat ervan uit dat ik eten in de koelkast heb liggen om 
iets mee te koken. Normaal eet ik in het hotel samen met 
mijn zussen.’

‘Nou, waarom bestel ik dan niet een pizza voor ons van 
het Italiaanse restaurant in het dorp? Er is, uh… iets wat ik 
je wil vragen.’

‘Wat dan?’



16

Hij glimlachte. ‘Het is waarschijnlijk beter als ik je dat vraag 
met wat pizza en wijn erbij.’

Clover staarde hem aan en ze voelde weer die paniek in 
haar opborrelen. Wat wilde hij zeggen? Ging hij haar mee 
uitvragen? Was ze daar wel klaar voor? ‘Ik kijk er eigenlijk 
wel naar uit om over je trip naar Dubai te horen.’

God, waarom krabbelde ze nu terug? Ze haatte haar angsten. 
Ze wilde niet meer bang zijn. Waarom kon ze niet gewoon 
normaal zijn? Maar Marcus, haar ex, had haar beschadigd en 
ze wist niet of ze ooit weer normaal kon gaan daten.

Hij fronste lichtjes om wat ze zei. ‘Nou, daar kunnen we 
het zeker ook over hebben.’

Ze wist dat ze een heleboel vragen moest verzinnen over 
Dubai zodat hij nergens anders over kon beginnen.

‘Ik laat je wel met rust zodat je kunt slapen,’ zei Clover en 
ze liep de deur uit die ze achter zich dichtdeed.

Ze ging weer naar beneden en tilde Orion op, die ze over 
haar schouder liet hangen waarna ze over zijn rug wreef.

De vloerplanken kraakten boven haar terwijl Angel zich 
klaarmaakte om naar bed te gaan.

‘Orion, wat moet ik doen?’
Orion spinde tegen haar schouder aan en was helemaal niet 

behulpzaam op zijn fysieke steun na.
Ze pakte haar telefoon en ging zitten met Orion op haar 

schoot. Ze opende de WhatsAppgroep met haar zussen en 
typte vlug een berichtje.

Help! Angel is er en omdat er geen plek meer was in het hotel, 
verblijft  hij nu in mijn huis (en voordat jullie gekke ideeën krij-
gen, hij slaapt wel in de logeerkamer). En nu fl ip ik omdat de 
spanning tussen ons om te snijden is. Hij is nu aan het slapen, 
maar we gaan later pizza eten van Bella’s en hij zei dat hij met 
me wil praten vanavond. Ik ben daar niet klaar voor.
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Ze drukte op versturen en voelde zich een complete idioot. 
Ze haatte Marcus, haar ex-vriend, momenteel ietsje meer 
omdat hij haar zo had verpest.

Haar identieke tweelingzus was de eerste die reageerde.
Ik ben bijna klaar in het café. Jesse en ik zijn er over een 

uurtje.
O, nee. Ze wilde niet dat ze haar kwamen babysitten, ze 

wilde gewoon wat advies en steun.
Clover begon net een berichtje te typen dat dat niet nodig 

zou zijn toen er nog een bericht van Skye binnenkwam.
Ik neem wel wat ijs mee.
Dat was Skyes antwoord op alles. Ze had haar eigen toet-

jescafé op het terrein van het hotel en ze was een ware pud-
ding- en ijsjeskoningin. Clover wist zeker dat de toetjes een 
of ander magisch ingrediënt bevatten, want ze voelde zich 
altijd beter na het eten ervan. Momenteel kon ze wel echt 
wat ijs gebruiken.

Een berichtje van Aria, haar oudere zus, kwam toen binnen.
Wij komen ook. Noah heeft  een boel vragen voor Angel over 

zijn zaken in Dubai. Wij nemen wel de pizza’s mee.
Nou, de situatie was behoorlijk geëscaleerd. Het leek erop 

dat ze versterking met zich zou meenemen. Clover had te 
doen met Angel; na ongeveer dertig uur reizen, zag hij het 
vast niet zitten om zo ondervraagd te worden of omringd 
te worden door zoveel mensen als hij had gehoopt op een 
ontspannen avondje.

Toch, hoe meer mensen er waren, hoe beter, en misschien 
kon ze dan een ongemakkelijk gesprek met Angel nog iets 
langer uitstellen.
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