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Gezocht: vriend met jacht 

Wat had ze in vredesnaam gezegd? Nikki ging zitten op een barkruk in cocktailbar Tchin Tchin, 
vlak bij de winkel waarboven zij een kamer had gehuurd. Het telefoontje van haar ouders had 
haar compleet verrast en dat was waarschijnlijk de reden geweest voor het uitkramen van de 
grootste onzin. Dát, en het feit dat ze het zo nodig over haar ex moesten hebben. Ze wist dat ze 
Marc op hun vakantieplek regelmatig troffen. Dat kon ook niet anders, aangezien het park van 
zijn ouders was, maar ze hadden best wel wat meer loyaliteit naar haar mogen tonen en hem nu 
wat meer op afstand mogen houden. De hele wereld wist wat Marc had geflikt, dat kon hun toch 
niet ontgaan zijn? Nou ja, niet de hele wereld, maar voor haar gevoel wist heel Nice ervan dat 
hij er twee vriendinnen op na had gehouden. Uiteraard was zij de laatste geweest die hierachter 
was gekomen. 

‘Marc zag er zo goed uit,’ vertelde haar moeder vandaag aan de telefoon. ‘Hij heeft zich 
inmiddels verloofd. Hoe vind je dat?’ 

Wat had haar moeder gedacht dat ze daarvan zou vinden? ‘Hij vroeg nog naar jou,’ had haar 
moeder er meteen op laten volgen. Alsof dat een bewijs moest zijn van Marcs goedheid.  

Een barmedewerkster haalde haar uit haar mijmeringen. ‘Kan ik wat voor je inschenken?’  
‘Graag. Meestal drink ik bij jullie een roseetje, maar ik zie allerlei leuke kleurige cocktails op 

jullie kaart staan en die wil ik graag proberen. Niet allemaal tegelijk uiteraard. Die paarse lijkt 
me wel goed om mee te beginnen.’ 

Marc had een hekel aan paars. Genoeg reden om hier extra van te genieten. Misschien zou het 
haar helpen met een goede oplossing voor het probleem dat ze zelf had gecreëerd.  

Een donkerharige vriend met een jacht.  
Een donkerharige vriend met een jacht die niet kon wachten om met haar ouders kennis te 

maken. 
Morgen al. 
Waar haalde ze die zo snel vandaan? 

Ze had haar collega al gevraagd, maar hij vond het maar niets om zijn haar donker te verven. En een 

jacht had hij ook niet, maar dat 


