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1 LA VILLA BLANCA, MARBELLA, 1995
Teresa lag op haar rug op bed, zwaar ademend, maar met een brede

grijns op haar gezicht naast haar baas John, die met zijn vijfenzes�g jaar
veel te veel te verduren had gehad om zelf een ac�eve rol te kunnen
spelen als het om het hartstochtelijke bedrijven van de liefde ging. Hij hield
ervan dat ze vloekte terwijl ze hen beiden bevredigde, maar dat was iets
wat ze niet van nature in zich had, zodat ze het meestal in het heetst van
de strijd vergat. Teresa was tweeënveer�g en trots om John als haar
minnaar te hebben. In feite hield ze al jaren van hem, ondanks het grote
lee�ijdsverschil. Ze had zich voor het eerst tot de de�ige Engelsman
aangetrokken gevoeld, in de �jd dat hij spullen van haar kwam kopen op de
markt van Fuengirola, en was verliefd op hem geworden, bijna vanaf de
eerste dag dat hij haar aannam als zijn kok en huishoudster. Ze wist toen
nog niet dat zijn veelvuldige bezoeken aan de markt een excuus waren
geweest om haar te zien.

“Dat was geweldig, Teri, meid – oh, yes – jij krijgt zelfs een volwassen
man aan het huilen”.

Teresa rolde naar haar minnaar toe op zijn wachtende rechterarm. Ze
legde haar rechterarm over zijn borst terwijl ze kusten.

“Je bent de beste”, zei hij tegen haar.
“Ik vind het heerlijk om je gelukkig te maken, Johnny, want ik hou echt

van je. Je bent mijn held en mijn redder”, antwoordde ze, zoals ze vaak
deed.

Er klonk van buitenaf een explosie als een gedempte knal. Terwijl John
de telefoon wilde pakken, begon deze op hetzelfde moment te rinkelen.
Net zoals hij had gedacht, was het degene die hij op het punt stond te
bellen.

“Wat was dat, Tony?” vroeg hij zonder een spoor van angst in zijn
stem.

“Ik weet het nog niet zeker baas, maar we zijn niet geraakt –”
Hij werd onderbroken door een tweede explosie, vergelijkbaar met de

eerste en daarna een derde van een andere soort.
“Het komt van de weg af, van een eind verderop. Ik denk dat het bij

O’Leary is, te oordelen naar de rookpluimen. Ik ga nu naar buiten om een
beter beeld te krijgen”.



Tony was een boom van een kerel. Hij had de vorm van een deur met
een kale kop erop. Hij was het hoofd van de beveiliging van John, en al �en
jaar bij hem in dienst. John kon hem horen rennen over de telefoon,
zonder zwaar te ademen of even te stoppen.

“Ik ben nu ongeveer tweehonderd meter van hun voordeur. Het lijkt
erop dat het huis is geraakt, en de voorste poort – en er liggen overal
stukken motor – Twee mannen liggen op de grond – in brand – Oh! Ik denk
dat ze net zijn uitgeschakeld met een enkele slag van een honkbalknuppel
in hun nek. Ziet eruit als een drive-by met RPG’s als je het mij vraagt. Ik
kom terug naar binnen. Ik wil niet gepakt worden als getuige hiervan”.

“Nee, natuurlijk niet. Kom terug en hou je van de domme, maar kijk
wat je kunt vinden zonder dat het opvalt. Geef me later een evalua�e”.

Hij hing op. Vijf minuten later was John, zoals wel vaker het geval was,
in slaap gevallen, en stond Teresa rus�g op, kleedde zich aan, en ging weer
aan het werk. Het was �jd om het diner van haar werkgever te regelen.
Tijdens de maal�jd gaf Tony John een verbaal verslag van de bomaanslag.

“Dit is niet officieel, baas, maar ik kreeg het van een van de O’Leary’s
jongens, dus ik denk niet dat we dichter bij de waarheid kunnen komen.
Het was een drive-by en ze gebruikten raketwerpers. Blijkbaar hebben ze
de eerste afgevuurd toen ze langskwamen. Die ging door de spijlen van het
hek en raakte het huis. De por�er, die waarschijnlijk zijn beschermengel
aan het bedanken was dat hij niet werd opgeblazen, werd door een paar
kogels getroffen. De motorrijders kwamen daarna weer terug langs het hek
en vuurden opnieuw, maar de staart van de raket moet brandstof dat
waarschijnlijk uit een kogelgat in de benzinetank lekte, hebben ontbrand
en de boel ontplo�e. De tweede granaat raakte de poort, zoals met de
eerste waarschijnlijk de bedoeling was geweest, en blies hem op. Doordat
de motor ontplo�e, stonden de rijders in de fik toen ze weer op aarde
landden. De mannen van O’Leary braken hun nek met honkbalknuppels
zodat er geen losse eindjes overbleven”.

“Wie was volgens hen verantwoordelijk, Tony?”
“Hij zei dat ze het niet wisten, maar toen ik suggereerde dat het een

rivaliserende Ierse bende van thuis was, zei hij niet dat het niet zo was”.
“Was er behalve de twee brokkenpiloten nog iemand anders

gewond?”



“De por�er is er slecht aan toe. Hij is door granaatsplinters geraakt en
die grote smeedijzeren poorten gaven hem een flinke klap toen ze naar
binnen kwamen gevlogen, maar hij blij� waarschijnlijk wel leven. Een
schoonmaakster kreeg wat glassplinters in haar kont, maar ze maakt het
verder goed. De O’Leary’s waren achter bij het zwembad, dus die zijn ook
oké“.

“Is de poli�e er al? Ik dacht dat ik een paar sirenes hoorde, maar ik
sliep toen al en kan het ook gedroomd hebben”.

“Nee, ze kwamen wel – en de brandweer en de ambulance, natuurlijk
nadat het allemaal voorbij was. De O’Leary’s hadden zelf de por�er en de
schoonmaker in de Range Rover gezet en hen beiden naar het ziekenhuis
gebracht. De ambulance nam de lichamen van de motorrijders mee, de
brandweer besproeide het rokende wrak en controleerde het huis op
structurele schade, terwijl de poli�e het gebied afze�e. Er zijn er nog
steeds een hoop die proberen er bezorgd en druk bezig uit te zien.

Ze vroegen me of ik iets gezien had, en ik zei dat ik alleen de rook
gezien had. Het kan ze geen moer schelen zolang er maar geen
Spanjaarden bij betrokken zijn”.

“Klopt, je hebt gelijk. Nou, in ieder geval bedankt, Tony. Goed gedaan,
zoals al�jd. Denk je dat we in gevaar zijn?”

“Nee baas, het waren gewoon de Micks, eh, sorry baas, de Ieren, die
een oorlog om hun territorium hadden. Hee� niets met ons te maken. Ik
heb wel een paar extra mannen meegebracht, voor de zekerheid”.

“Goed. Heb je al gegeten?” vroeg hij terwijl hij naar een stoel wees.
“Nee, maar er staat iets op me te wachten in het kantoor als ik terug

ben. Bedankt”.
“Weet je het zeker, Tony. Je bent hier al�jd welkom, dat weet je. Maar

goed, dat moet je natuurlijk zelf weten, laat me je niet van je bikken
a�ouden. Ik zie je later op mijn rondes”.

John wandelde graag twee keer door de tuinen voor hij naar bed ging,
als onderdeel van zijn trainingsregime.

∞
John Bal�more was twin�g jaar geleden, op zijn vijfenveer�gste, voor het

eerst naar Marbella verhuisd. Dat was, ook al verbleef hij er elke keer
langer, slechts op par�me basis. Hij was er niet, zoals velen voor hem,
naartoe gevlucht. Hij had gewoon genoeg geld verdiend en geërfd om te



denken dat het waarschijnlijk een goed idee was om het Verenigd
Koninkrijk te verlaten, voordat mensen, dat wil zeggen de poli�e, de
belas�ngdienst en de pers, vragen begonnen te stellen. Als er genoeg
stenen werden omgedraaid, zou er uiteindelijk wel iets naar hem leiden.
Om dat te voorkomen was hij geëmigreerd, hoewel zowel hij als zijn vader
voor hem al �entallen jaren onroerend goed in Andalusië hadden.
De pers had de kust van de provincie Malaga gekscherend de Costa del

Crime gedoopt, waar meer waarheid in zat dan de meeste mensen, met
andere woorden het gemiddelde Britse publiek, wisten. Het was een zeer
treffende beschrijving voor een toch aanzienlijke Britse minderheid in het
gebied. Veel Britse maffiosi waren naar de Costa del Sol verhuisd met de
bedoeling hun oude leven van misdaad op te geven, maar raakten verveeld
en keerden er weer naar terug. Sommigen voerden hun oude ac�viteiten
in Groot-Bri�annië gewoon op afstand uit, terwijl anderen probeerden de
plaatselijke gemeenschap in hun greep te krijgen, waartegen zich onder
andere de Spanjaarden hevig verze�en. Dit leidde vaak tot geweld; soms
wonnen de Bri�en, soms niet.
John had alles in Groot-Bri�annië achtergelaten, maar had een reeks

winstgevende bedrijven in Spanje waarvoor hij echter langzamerhand zijn
belangstelling verloor. Hij was een workaholic, zonder erfgenaam of zelfs
maar een echtgenote, en kon gewoon niet stoppen. Hij was drie keer
getrouwd geweest en had vele affaires gehad. Sommige van zijn
minnaressen hadden beweerd dat zij een kind van hem hadden, maar hij
had de verantwoordelijkheid nooit op zich genomen, omdat hij verwach�e
op een dag een we�ge erfgenaam te hebben. Die dag was jammer genoeg
nooit gekomen, en op zijn lee�ijd had hij de hoop al lang opgegeven dat
het ooit nog zou gebeuren.
Hij was van plan om er voor te zorgen dat Teresa het de rest van haar

leven naar haar zin zou hebben, net als zijn ‘echte’ vrouwen, en hij speelde
met het idee om de rest na te laten aan een liefdadigheidsinstelling voor
vrouwen die in moeilijkheden waren geraakt. Hij en zijn vader hadden er
een handje van om veel vrouwen in zo’n benarde posi�e te brengen, dus
leek het hem alleen maar eerlijk.
Johns vader, naar wie hij was vernoemd, was door zijn moeder van Dublin

naar Londen gestuurd om te voorkomen dat hij betrokken zou raken bij
een opstand die was voorgesteld door de Ierse Republikeinse



Broederschap, waarover eind 1914 geruchten de ronde waren gaan doen
onder mensen die op de hoogte waren. Zij waren van plan gebruik te
maken van de verregaande Britse betrokkenheid bij de Eerste
Wereldoorlog, en Duitsland had hun wapens aangeboden als zij een soort
opstand konden organiseren. Zij was bang geworden voor zijn veiligheid
nadat een vriend haar had verteld dat John serieus van plan was zich aan
te sluiten bij ‘The Cause’ - om Ierland te herenigen, en het te bevrijden van
de invloed van Westminster.
Hij was begonnen als een kleine crimineel in het Londense East End in het

eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog, maar had in een kamer in een huis
gewoond waar vrouwelijke Belgische vluchtelingen waren ondergebracht.
Er waren honderdduizenden Belgische vluchtelingen in het Verenigd
Koninkrijk, de meesten vrouwen en kinderen. Hij had gemerkt dat velen
moesten �ppelen om in hun levensonderhoud te voorzien, dus had hij op
sluwe wijze genoeg geld geleend van een woekeraar om een huis te huren
dat hij als bordeel had ingericht. Binnen een week had hij er �en jonge
Belgische vrouwen en meisjes wonen en werken, de klok rond, en binnen
een jaar had hij een dozijn van dergelijke ‘bedrijven’. Binnen vijf jaar had hij
de huizen volledig in zijn bezit.
Het eerste wat hij had gedaan toen hij geld begon te verdienen, was zijn

jongere broers erbij halen om hem te helpen zijn nieuwe, steeds
ingewikkelder wordende zaak te runnen.
Hij was miljonair voor zijn der�gste en was daar bijzonder trots op, want

hij was in 1914 in Londen aangekomen met minder dan een pond op zak.
John junior was het product van een van de vele affaires van Sean met

een van de werkmeisjes. Echter, degene die hij zijn hele leven vader had
genoemd, was zijn adop�evader. Omdat zijn eigen ouders in twee
afzonderlijke vuurgevechten door zijn eigen familie waren vermoord, had
John senior John junior geadopteerd. Hij schaamde zich voor wat zijn broer
had gedaan, en voor de manier waarop zijn nakomelingen wraak hadden
genomen. Het gerucht ging dat de mannen in de familie verminderd
vruchtbaar waren en John junior vermoedde dat dit bij hem eveneens het
geval was. Hij had de gedachte aan een nakomeling al lang uit zijn hoofd
gezet.

∞



Twee maanden later, na nog een vrijpar�j, maar voordat John in slaap viel,
fluisterde Teresa in het oor van haar baas:
“Johnny, mijn lieve held, je wordt vader –”
“Eh? Waar heb je het over, Teri? Ik kan geen kinderen krijgen – ik heb er

nooit een gehad en ik ben nu zeker te oud! Hoe dan ook, je vertelde me
dat je door de menopauze heen was, met andere woorden: jij kunt er ook
geen krijgen”.
“Dat dacht ik ook, dus deze baby is een geschenk van God voor ons,

Johnny”.
“Een verdomd wonder, als het waar is. Ben je al bij een dokter geweest?”
“Nee, nog niet, maar een vrouw weet deze dingen; ze hee� geen dokter

nodig om het haar te vertellen”.
“Misschien niet, maar een man wel, dus ga het morgen maar eens

uitzoeken, meisje”.
“Maar wat als het waar is, Johnny, wat zeg je dan?”
“Het kan gewoon niet waar zijn. Ik kan het niet, en jij kunt ook geen baby

krijgen!”
“Maar, wat als het waar is?”
“Onzin, het kan niet. Je hebt last van winderigheid – of je bent dikker

geworden. Dat is het, je bent aangekomen”.
“Nee, Johnny, onze baby is maar zo groot als een pinda! Ik ben daardoor

niet dikker geworden. In feite weeg ik evenveel als al�jd: tweeënvij�ig kilo,
maar ik ben zwanger. Hoe onmogelijk het ook lijkt, ik ben zwanger. Ik
herinner me het gevoel van vroeger, maar ik zal het morgen bij de dokter
navragen”.
“Goed! Doe dat, en je zult zien dat ik gelijk heb”.
Seconden later sliep hij, en was Teresa bezig ervoor te zorgen dat het haar

geliefde aan niets zou ontbreken.
∞

Toen John te horen kreeg dat hij nog dit jaar vader zou worden, wist hij
niet hoe hij moest reageren. Het ging voor hem alles een beetje te snel,
toch was hij van binnen dolgelukkig. De harde man in hem won het echter,
en daarom drong hij aan op een DNA-test. De vruchtwaterpunc�e �en
weken later wees uit dat hij een van de ouders was, daarom bood hij
Teresa aan met haar te trouwen. Zij reageerde terughoudend waardoor hij
zich teleurgesteld voelde.



“Ik dacht dat je het fijn zou vinden om met me te trouwen, Teri”, zei hij.
“Dat zou ik ook”, gaf ze bedroefd toe, “maar niet alleen omdat ik je baby

draag. Ik had graag gehad dat je me ten huwelijk vroeg uit liefde”.
“Maar ik hou van je, Teri, dat weet je. Ik ben gewoon niet erg goed in het

zeggen van dat soort dingen, ik dacht dat je dat wel wist”.
“Een vrouw hoort het toch graag, Johnny”.
“Ik veronderstel dat een man dat ook doet, mijn liefste, ik moet eerlijk

toegeven dat ik het fijn vind, hoewel, als je ooit aan iemand vertelt dat ik
zoiets gezegd heb, zal ik het zonder blikken of blozen keihard ontkennen”.
“Jullie dwaze machomannen”, spo�e ze zachtjes, terwijl ze in de holte van

zijn arm lag. “Jullie willen het horen, maar jullie willen niet hetzelfde
plezier geven aan de mensen die jullie lie�ebben. Dat is egoïs�sch, of niet
soms?”
Hij antwoordde enkele minuten niet, maar Teresa was bereid te wachten.
“Ja, ik denk het wel”, gaf hij uiteindelijk toe. “Het spijt me zo dat ik je niet

eerder heb gezegd dat ik van je hou. Ik heb het in mijn hele leven nog nooit
tegen iemand gezegd, behalve misschien tegen mijn moeder. Ik weet het
niet meer. Heb ik je ooit over haar verteld? Haar naam was Fleur en ze
kwam uit België, maar we zullen het voorlopig nog niet over haar hebben.
Wil je, alsjeblie�, met me trouwen Teri? Het zal me de gelukkigste man van
de wereld maken, en ik weet dat dat afgezaagd klinkt, maar ik ben een man
van ac�e, niet van woorden – Ik denk dat je daar ondertussen al achter
bent”.
“Het klinkt niet oubollig, Johnny, het zijn mooie woorden –” Haar ogen

vulden zich met tranen. “Ik zal met je trouwen, Johnny. Ik heb al�jd van je
gehouden, maar ik wil dat je me beloo� dat je voor ons kind zult zorgen. Ik
geef niet om mezelf, maar er moet voor ons kind gezorgd worden, anders
kan ik beter nu weggaan”.
“Mijn liefste Teresa, als je met me trouwt, zal ons kind, jongen of meisje,

alles erven wat ik bezit”.
“In dat geval, Johnny, krijg je van mij een ja met heel hart en ziel, ik wil

heel graag met je trouwen.”
∞

John wilde dat de huwelijksceremonie binnen een week zou plaatsvinden,
maar Teresa stond erop alles goed te plannen en te organiseren. Ze vroeg



John alleen niet zich tot het katholicisme te bekeren, en ze vroeg ook niet
om de baby katholiek op te voeden.
Met veer�en weken, na de grote bruilo�, vertelde Teresa John dat ze een

meisje verwach�en. Ze was bang dat John teleurgesteld zou zijn, maar daar
was niets van te merken.
John van zijn kant dacht dat hij teleurgesteld moest zijn, hij was verbaasd

dat dit niet zo was.
“Welke naam zullen we haar geven?” vroeg Teresa op een morgen in bed.
“Kunnen we haar Daisy noemen?” vroeg hij.
“Natuurlijk”, mijmerde ze. “Daisy – Margarita in het Spaans – een parel –

een verborgen juweel. Het is de perfecte naam voor onze dochter, ons
geschenk van God, dat er nooit had mogen zijn.”



2 DAISY´S VROEGE KINDERJAREN
Het was Teresa’s derde zwangerschap. Hoewel de andere voor�jdig waren

afgebroken, verliep deze zonder problemen. Wel was ze natuurlijk een
beetje bang vanwege haar verleden. John was zich hiervan bewust en
zorgde voor een privé-verpleegster voor haar en een tweede auto, zodat
de tuinman haar naar het ziekenhuis kon brengen, als hij en Tony niet thuis
waren. De hele zwangerschap verliep echter probleemloos, en Daisy werd
thuis geboren op 14 december, op een heerlijke zonnige namiddag, met de
hulp van een vroedvrouw die door de verzekeringsmaatschappij van de
familie ter beschikking werd gesteld. Het was een vlo�e bevalling en John
glunderde van trots toen hij zag hoe zijn mooie vrouw hun prach�ge baby
vasthield.
John was nooit zo’n fotolie�ebber geweest, maar binnen een week had

hij er honderden geschoten. Hij liet ze aan zijn vrienden en kennissen zien
en als ze zeiden dat Daisy zijn neus of ogen had, was hij apetrots, hoewel
hij de gelijkenis zelf niet kon zien. Voor hem was zij het evenbeeld van zijn
lieveling Teresa, en dat zou hij niet anders gewild hebben. Hij ging nooit
met haar buiten de poort, maar hij wandelde graag met haar in de
kinderwagen door de tuin en beschreef haar de bloemen en de vogels als
hij zeker wist dat niemand hem kon horen. Hij had Teresa’s hart doen
smelten toen ze op een morgen bij Daisy kwam en John ‘poesje mauw kom
eens gauw’ voor haar hoorde zingen. Op het moment dat hij haar zag
luisteren, was hij rood geworden van schaamte en had het nooit meer
gedaan.
De tuinwandelingen waren kort daarna opgehouden. In plaats daarvan

ging John vaker op stap. Dat had gevolgen voor Teresa. John was niet
gewend zonder partner uit te gaan en wilde dat zijn vrouw hem vergezelde,
wat betekende dat ze een kindermeisje nodig hadden. Hoewel het niet was
wat Teresa wilde, vond ze dat ze moest gehoorzamen, omdat John al�jd zo
goed voor haar was geweest.
De perioden dat baby Daisy bij haar kindermeisje, Lisa, werd

achtergelaten, werden langer en frequenter, totdat de baby meer
genegenheid voor Lisa toonde dan voor haar moeder. Het brak Teresa’s
hart, maar ze kon er niets aan doen. Rond deze �jd merkte Tony dat kleine
Daisy vaak alleen in haar box in de tuin zat. Hij kwam daarom regelma�g



langs om haar te vermaken. Hij had er geen probleem mee dat iemand
hem zag of hem voor gek verklaarde, hij hield van kinderen en had het
al�jd betreurd dat hij er zelf geen had. Daisy was ook dol op hem en ze
werden dikke vrienden.
Daisy bleek als peuter alles snel op te pikken: zij leerde even snel Spaans

als Engels. Teresa gebruikte deze gelegenheid om haar eigen beheersing
van het Engels, dat tot dan toe redelijk gemiddeld was geweest voor de
omgeving en haar achtergrond, te verbeteren. Dit kon haar later goed van
pas komen en het verbeterde de rela�e met haar dochter.
Desondanks groeide Daisy min of meer alleen op, of beter gezegd, met de

bedienden. Zij woonde in dezelfde villa als haar ouders, maar John was aan
zijn vrijgezellenbestaan gewend, en was te oud om te veranderen. Hij ging
‘s avonds graag iets eten en drinken, en verwach�e dat zijn vrouw hem
vergezelde, zoals de vrouwen van zijn vrienden hen vergezelden. Het
maakte niet uit dat na afloop van de maal�jd de vrouwen aan de ene kant
van de tafel zaten en de mannen aan de andere.
Tegen de �jd dat ze thuiskwamen, was kleine Daisy vaak al door haar

kindermeisje in bed gestopt en in slaap gevallen terwijl ze een verhaaltje
voorgelezen kreeg. Om eerlijk te zijn, Daisy’s kindermeisje had niet meer
van haar kunnen houden als ze van haarzelf was geweest. Daisy’s moeder
deed haar best om haar regelma�ge afwezigheid goed te maken, omdat ze
zich daar al�jd schuldig over bleef voelen, maar ze was er nu van overtuigd
dat Daisy’s toekomst veilig was en dat was wat ze het allerbelangrijkst
vond.
Daisy zou nooit hoeven te doen wat zij had moeten doen om een

toekomst voor zichzelf en haar kinderen veilig te stellen, als ze die op een
dag zou krijgen.
Daisy volgde het pad van veel kinderen van rijke ouders. In haar eerste

jaren varieerde dit van het ene moment verwend worden door
schuldbewuste ouders en het andere weer emo�oneel door hen
verwaarloosd worden; toen ze vijf jaar oud was, werd ze naar de
kleuterschool gebracht, waar leraren probeerden de ouders en
kindermeisjes van de kinderen te vervangen. Iedereen bedoelde het goed,
maar het leidde alleen maar tot meer verwarring, isolement en
eenzaamheid voor de betrokken kinderen, ook voor Daisy.



Ze groeide enigszins kil op; een eenling die niet op zoek was naar
vriendschap of gezelschap. Dat weerhield andere kinderen er niet van om
te proberen bevriend met haar te raken, maar geen van hen werd erg close
met haar. Ze had er geen idee van wat een hartsvriendin was. Op school
ging het net zo. Daar probeerde ze wel in alles uit te blinken, maar dat was
omdat ze de goedkeuring van haar vader probeerde te krijgen. Ze was
zekerder van die van haar moeder, die wel wat �jd met haar doorbracht als
ze haar ‘plichten’ voor Johns sociale leven niet hoefde te vervullen.
Het was in deze fase van haar leven, op de lagere school, dat zij voor het

eerst hoorde over haar vaders wapenfeiten en reputa�e als een ‘harde
man’. Sommigen beschreven hem zelfs als ‘genadeloos’ of ‘koelbloedige
moordenaar’. Deze beschrijvingen van haar vader deden haar echter niet
twijfelen aan zijn karakter, ze versterkten alleen maar zijn heldenstatus in
haar jonge geest. Beschouwde haar moeder hem immers niet als ‘haar
held’ en noemde ze hem niet vaak zo?
Ze liet zich nooit uit over haar gevoelens wanneer mensen slechte dingen

over haar vader zeiden, maar ze reageerde ook niet wanneer mensen vol
ontzag over hem spraken. Wel gloeide ze van binnen van trots over de
persoon waarover ze van anderen meer leerde dan van hem zelf.
Ze kreeg les in het Engels en Spaans op dezelfde school, en sprak beide

talen vloeiend. Ze ging net zo makkelijk om met de rijke en arme Spaanse
kinderen als met rijke Britse. Ze had nooit arme Bri�en ontmoet, dus
totdat ze op haar zes�ende naar een kostschool in Groot-Bri�annië ging
om haar eindexamen te doen, had ze er geen idee van dat die bestonden.
Wat dat betre� was ze net als veel Spaanse kinderen.
Haar ouders namen haar mee naar Londen om op kostschool te gaan,

maar toen ze haar daar achterlieten, met haar moeder in tranen, ontdekte
ze dat het de man was die ze oom Tony noemde, het hoofd van de
beveiliging van haar vader, die ze het meest miste. De kindermeisjes waren
gekomen en gegaan, net als haar leraren op school, maar Tony was er al�jd
geweest, wat meer was dan ze van haar ouders kon zeggen. Hij had haar
leren fietsen op een fiets met steunwieltjes, en hij was het die ze eraf
haalde en haar opving als ze omviel. Hij had haar ook leren zwemmen, in
bomen klimmen, een bal trappen en gooien, en zelfs de grondbeginselen
van boksen en karate. Zij had dierbare herinneringen aan het rugby kijken
met hem op de televisie, en genoot ervan hem enthousiast te zien worden



als Engeland punten scoorde of bijzonder goed speelde. Regelma�g dacht
ze met weemoed terug aan die gelukkige dagen, waarvan ze wist dat ze
waarschijnlijk voorgoed voorbij waren.
Het was op kostschool en op de universiteit, waar ze Business and

Economics studeerde aan de LSE, dat ze een olifantshuid ontwikkelde en
de sluwheid van een vos. Zij had al�jd het bijzondere vermogen gehad om
zich elk woord te herinneren dat iemand ooit over haar, haar familie en
vooral haar vader had gezegd. Ze had ook de gewoonte om alles op te
schrijven in dagboeken, en dat al een decennium lang, maar dit was slechts
een manier om te onthouden. Zij had al in haar jeugd ontdekt dat als zij
iets eenmaal had opgeschreven, zij het nooit meer vergat.
Om iets buiten school en later de universiteit te doen, nam zij lessen in

mixed mar�al arts. Ze was bedreven in full contact Kyokushinkai Karate, en
had Aikido en boksen geleerd tegen de �jd dat ze van school kwam.
John en Teresa voelden zich de meest trotse ouders van de hele wereld

toen ze naar Londen gingen om te zien hoe hun dochter haar eerste klas
graad in ontvangst nam. Ze vierden het direct daarna in het Ritz met
vrienden, en ‘s avonds bij vrienden van Daisy. Het was een perfecte dag en
misschien wel de enige in �en of vij�ien jaar dat Daisy zich tegelijker�jd
voor haar beide ouders waardevol had gevoeld.
John en Teresa boden haar een eersteklas vlieg�cket rond de wereld aan

als beloning voor haar presta�e, en hadden als verrassing een gloednieuwe
Porsche 911 Carrera S Cabriolet in de garage in Spanje staan, maar tot hun
verbazing weigerde Daisy het �cket.
“Ik vlieg liever gewoon met jullie mee terug naar Malaga, als het niet

uitmaakt”, zei ze. “Ik wil iets bijdragen aan het familiebedrijf. Er zal later
genoeg �jd zijn om de wereld rond te vliegen. Ik wil met jou in het
familiebedrijf werken, pap”.
Pa, zesentach�g jaar oud, wist niet zeker wat hij daarvan moest denken,

maar voelde zijn hart warm worden. Hij sloeg een arm om zijn dochter en
gaf haar een kneepje in haar schouder. Het was een zeldzaam moment van
samenzijn voor hen beiden.
Als alterna�ef voor de wereldreis trakteerden Daisy’s ouders haar op een

dagje shoppen in hartje Londen waar ze 5.000 pond kon besteden. John
kwam met zijn aloude excuus van een slechte rug om zijn vrouw en
dochter niet te hoeven vergezellen, maar ze wisten toch al dat hij niet van



winkelen hield en gingen gezellig met z´n tweetjes. Ze hadden het reuze
naar hun zin en showden bij terugkeer hun nieuwe ou�its voor hem. Hij
veinsde belangstelling, maar nogmaals, ze kenden hem beiden te goed om
enig enthousiasme over mode van hem te verwachten.
Bezorgd over de Britse pers besloot John dat het veiliger voor hem zou

zijn om de volgende dag naar Spanje terug te keren, en zijn kleine familie
ging maar al te graag met hem mee. Hij was zo lang weggeweest dat Groot-
Bri�annië, en zelfs Londen, niet meer als thuis aanvoelde. Teresa hield van
Londen, maar alleen om te winkelen, en Daisy wilde graag aan haar nieuwe
leven beginnen. Ze voelde zich ouder, verantwoordelijker, en beter in staat
om haar ouders op een hoger niveau te leren kennen dan mogelijk was
geweest toen ze nog een kind was.
“Heb je geen vriendje of een speciaal iemand waar je afscheid van wilt

nemen?” vroeg haar moeder.
“Nee”, antwoordde ze enigszins verlegen. Dat was niet omdat ze wel een

vriendje had, maar omdat ze zich er van bewust was dat mensen van een
mooie jonge vrouw als zij nu eenmaal verwach�en dat ze er een had, toch
had ze die niet. Teresa geloofde haar niet, maar ging er verder niet op in.
Feit was dat er in de vijf jaar dat ze weg was geweest, �entallen jongens en
mannen achter haar aan hadden gezeten. Echter, ze had met geen van hen
een emo�onele band kunnen krijgen.
Tijdens het eerste jaar had ze het wel geprobeerd, echt geprobeerd, maar

ze hield niet van zoenen, vooral niet op z’n Frans. Ze hield er niet van
betast te worden of dat er van haar verwacht werd jongens te behagen. Ze
had drie keer gevreeën met twee verschillende partners, maar ze had niet
genoten van die ervaringen. Daarna had ze het opgegeven en deed alsof ze
een verloofde in Spanje had, zodat niemand een verkeerde indruk van haar
zou krijgen. Ze had zelfs geen vriendinnen gehad die close genoeg waren
om te merken dat ze haar verloofde, die ze Dick (Engels voor lul) noemde
omdat ze daarom moest lachen, nooit ontmoet hadden.
Ze had de conclusie getrokken dat ze aseksueel was, ook al wist ze diep

van binnen dat dat ook niet waar was. Ze viel wel op jongens, niet op
meisjes, maar ze hield niet van hen, in elk geval niet van degenen die ze tot
nu toe had ontmoet, en ze moest toegeven dat dat er nogal wat waren
geweest op de universiteit.



Desalnie�emin, om haar moeder op een dwaalspoor te brengen, ging ze
die avond een paar uur alleen op stap, echter alleen om een film te zien en
een hamburger te eten.
Ze waren alle drie blij, vooral Daisy, dat ze de volgende middag terug naar

Spanje konden vliegen.



3 DE LEERTIJD
Op de zondagmiddag na hun terugkeer zei Daisy na de lunch tegen

haar vader: “Pap, ik ben er klaar voor om je te helpen op welke manier je
maar wilt. Ik wil je rechterhand zijn en ik sta m´n mannetje, eh meisje, of,
eh, vrouw, hoe je me ook wilt noemen. Ik denk dat onze zaken het beste
binnen de familie gehouden kunnen worden, dus als je wilt, neem ik vanaf
morgen Tony’s baan over als je plaatsvervanger”.
Ze had verwacht, of tenminste gehoopt, dat haar held haar nog een

knuffel zou geven voor die loyaliteitsverklaring, maar ze werd weer
teleurgesteld, ook al was dat zoals gewoonlijk niet van haar mooie gezicht
af te lezen.
“Tony is al zo’n 30 jaar bij me… Je kunt niet zomaar in zijn schoenen

stappen, lie�e… en trouwens, wat zou je moeder in hemelsnaam zeggen?
Tony hee� een gevaarlijke baan. Ik kan je onmogelijk zijn werk laten
doen…”
Ze was er kapot van, maar alleen zij wist dat. 

      “Ik wil alleen maar helpen, pap. Ik wil mijn steentje bijdragen aan de
organisa�e die je hebt opgericht, en die onze manier van leven mogelijk
hee� gemaakt… die van mij en die van mama”.
“Dat is heel lief van je, Daisy, maar ik zie niet in hoe je kunt… Ik zal je

zeggen wat ik zal doen. Geef me een paar dagen de �jd om er over na te
denken en ik laat je weten welke posi�e in ons familiebedrijf voor jou
geschikt is. Wat denk je daarvan?”
“Beloofd?”
“Ik beloof het, moppie, tegen het einde van de week”.
Ze vond het heerlijk als hij haar ‘moppie’ noemde, en kuste hem op de

wang.
“Ga nu maar en laat me er over nadenken”, zei hij.

∞
John was trots op zijn dochter en de manier waarop ze hem aanbad, maar

hij was bang dat die aanbidding niet lang zou duren als hij Daisy te veel
over zijn zakelijke ac�viteiten te weten zou komen. Vandaar dat hij
probeerde haar op afstand te houden door haar een baan te geven, die
alleen te maken had met de juridische kant van zijn financiële zaken.



“Daisy, ik heb de perfecte baan voor je gevonden”, zei hij op een dag
tegen haar. “We gaan je studeerkamer ombouwen tot een echt, pres�gieus
kantoor, en jij kunt de financiën in de gaten houden. Je wordt de
boekhouder van de firma… of de accountant, als je helemaal op de hoogte
bent van de financiële we�en in dit land. Ik weet dat je dat allemaal hebt
gestudeerd met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk, maar in Spanje gaat
het er net iets anders aan toe, zodat je je daar nu eerst in moet verdiepen.”
Hij hoopte dat zij, door haar met deze extra last op te zadelen, geen �jd
zou hebben om zich met zijn zaken bezig te houden.
“Wil je dat ik een kantoorklerk word? Na al die �jd studeren - veer�en

jaar of meer - word ik een leerling-boekhouder?”
Het was duidelijk dat hij haar had beledigd en teleurgesteld, en dat haar

buitenspel ze�en niet zo gemakkelijk zou zijn als hij had gehoopt. Het was
een probleem dat hij niet had voorzien.
“Je moet ergens beginnen, moppie, en dat kan niet bovenaan zijn.

Iedereen moet zijn of haar plaats in een organisa�e verdienen door
onderaan te beginnen… En je zult niet helemaal onderaan beginnen. Elk
bedrijf hee� goede accountants nodig, anders wordt je door de overheid
en sommige werknemers helemaal kaal geplukt. Jouw taak zal zijn om er
voor te zorgen dat onze firma geen geld kwijt raakt”.
Hij was nu op zijn best, hier was hij goed in. “Je moet elk aspect van ons

bedrijf analyseren en het koppelen aan de financiële resultaten. Dan zul je
verbeteringen kunnen voorstellen in de manier waarop we dingen doen.
Weet je, ik word oud, en ik kan niet meer zoals vroeger de vinger aan de
pols houden bij al onze opera�es. Daarom heb ik jou nodig. Een
betrouwbaar, intelligent en goed opgeleid lid van de familie… een jong
iemand die uithoudingsvermogen hee� en er helemaal voor gaat. Er is
niemand anders die daar aan voldoet, of wel?”
Ze keek lang en diep in zijn ogen om te zien of hij haar aan het belazeren

was, maar moest toegeven dat er niemand anders was om die func�e te
vervullen. “Ik weet dat je me in de maling neemt, pap, maar het is moeilijk
om met jou in discussie te gaan, dus ik zal doen wat je van me verlangt. Ik
ben echter vastbesloten om een echte baan te hebben, en niet een of
ander dom voorwendsel dat je voor me verzonnen hebt. Ik ben
vastbesloten om een echte bijdrage te leveren aan ons bedrijf. Ik wil iets
terugdoen. Begrijpen wij elkaar?”



“Ja, liefste, maar je moet het volgende goed begrijpen: het zal wat �jd
kosten om je in deze nieuwe rol in te werken. Het is niet zozeer een nieuwe
baan, ik controleerde al mijn zaken als vanzelfsprekend elke dag of week,
a�ankelijk van de omstandigheden, maar ik heb het laten versloffen, dus ik
wil dat je verder gaat waar ik opgehouden ben. Het is een nieuwe rol voor
je, en het zal wat �jd kosten om je die te leren. Begrijp je dat?”
“Ja, pap, wanneer begin ik? Ik kan niet wachten om met je samen te

werken”.
“Ik ook, schat. Laten we een nieuwe computer kopen, alleen voor het

kantoorwerk, en een groter bureau. Je kunt dat allemaal uitzoeken en je
inschrijven voor een cursus boekhouden. Vraag Manuel, onze accountant,
wat hij aanbeveelt, en koop dezelfde so�ware die hij ook gebruikt.” Terwijl
John dit allemaal zei, realiseerde hij zich dat de bal nu weer bij hem lag om
zijn dochter een zinvolle func�e te geven waar ze trots op kon zijn als ze
het goed deed.
Hij wilde echter nog steeds niet dat ze in de buurt kwam van de louche

zaken die hij deed.
∞

Toen Daisy de volgende maandagmorgen om negen uur achter haar
bureau zat, ze�e ze haar Apple Mac aan en staarde naar een leeg
boekhoudprogramma. Niemand kwam haar bezoeken, niemand stuurde
haar gegevens en niemand vroeg haar om advies. Ze was echter
vastbesloten om zich deze job eigen te maken. Ze wist dat haar vader haar
op de een of andere manier voor de gek hield, maar ze was er even zeker
van dat hij de waarheid sprak toen hij had toegegeven dat hij de dingen de
laatste jaren had laten versloffen. Op de een of andere manier zou ze die
achterstand inhalen.
Omdat zij echter niets concreets te doen had, begon zij haar werkdag met

het doorlopen van alle instellingen voor de stuk of �en programma’s op
haar nieuwe computer, en daarna ging zij lunchen.
“Hoe was je eerste dag werken voor je vader?” vroeg haar moeder.
“Oh, ik heb al mijn programma’s ingesteld en gewacht tot iemand me zou

vertellen wat ik moest doen… of me op zijn minst wat informa�e zou geven
over de bedrijven die ik zou moeten onderzoeken - zoals hun namen en



adressen, maar er kwam niemand. Dus, ik deed wat ik kon, en nu kom ik
lunchen”.
“Zo moet je dat doen, schat. Uiteindelijk kom je er wel. Hardlopers zijn

doodlopers.” Ze keek naar haar moeder, die vaak de neiging had om op het
verkeerde moment nietszeggende pla�tudes uit te kramen, maar die zat te
eten en keek niet haar kant op. Daarna rich�e ze haar blik op haar vader,
maar hij ontweek haar ook.
“Dus, pa, wie gaat me helpen om te beginnen?” Ze was vastbesloten om

op het onderwerp door te gaan.
“Sorry, moppie, wat zei je? Ik zat te denken. Oh, voor ik het vergeet, hee�

Manuel je de info gestuurd waarom ik hem gevraagd heb?”
“Ik weet niet welke info je bedoelt, of wel soms? Aangezien noch hij, noch

iemand anders mij vanochtend iets hee� gestuurd, kan ik zeggen: nee, dat
hee� hij niet gedaan”.
“Misschien heb ik het hem vergeten te vragen. Een ogenblikje.” Hij drukte

op een paar toetsen van zijn telefoon en sprak met iemand. “Nee, ik ken
haar nieuwe contactgegevens niet. Ik zal het haar zelf laten vertellen.” Hij
gaf Daisy zijn telefoon en zei: “Je moet wat visitekaartjes laten drukken
zodat mensen weten dat je bestaat en hoe ze met je in contact kunnen
komen. Ik weet het niet eens, en ik woon in hetzelfde huis als jij!”
Die zat, en het klopte nog ook. Dat mensen wel of niet wisten wie ze was

of wat ze deed, had zeker ook te maken met het feit dat ze ontoegankelijk
was. Die middag ontwierp ze een visitekaartje met behulp van een on-line
drukker, knipte het ontwerp uit met behulp van Jing, en e-mailde het naar
een plaatselijke drukker voor onmiddellijke verwerking. Duizend
visitekaartjes in kleur zouden de volgende dag worden geleverd. Het enige
veld waar ze een probleem mee had gehad, was haar func�e�tel. Ze was
vastbesloten om niet als boekhouder of zelfs als accountant te worden
aangeduid. De beschrijving die ze uiteindelijk vond, beviel haar wel:
‘Probleemoplosser’.
Het paste goed bij het temperament van de familie, vond ze, en het klonk

lekker agressief voor een vrouw. Vooral een mooie, jonge, blonde vrouw
met blauwe ogen. Het was perfect. Daarna voerde ze de namen en
gegevens in van de bedrijven van haar vader, en maakte zich vertrouwd
met waar ze geves�gd waren en wat ze deden.



Die avond, �jdens het diner, legde zij haar vader de lijst voor van vij�ien
bedrijven die zij had gekregen.
“Goed, pa”, begon ze, “ik wil me aan de managers van elk van deze

bedrijven voorstellen, en zeggen dat ik van plan ben hen te bestuderen.
Denk je dat het beter is als jij me rondleidt en me voorstelt, of wil je dat ik
ze eerst bel en er daarna met een introduc�ebrief van jou naartoe ga?”
“Met welke wil je beginnen?”
“Ik dacht dat het beter zou zijn om met de twee kleinste te beginnen. Dan

kan ik mijn techniek perfec�oneren voordat ik met de grotere begin. Wat
denk jij?”
“Dat klinkt goed. Staat deze lijst in een bepaalde volgorde?”
“Van de hoogste winst naar de laagste. Weet je dat niet eens? In de

tweede kolom staat de procentuele winst van de omzet”.
“Ik krijg deze cijfers elk kwartaal van Manuel, maar zolang ze redelijk

lijken, maak ik me er niet veel zorgen over.” En dat was waar. Hij was een
mul�miljonair, en zijn legale ondernemingen dekten zijn levenss�jl
ruimschoots, maar zijn andere zaken brachten veel, veel meer op.
“Ik kan je naar de eerste paar op je lijst brengen, geen probleem, maar ik

kan niet garanderen dat ik je naar alle vij�ien breng. Hoe denk je het te
doen, één per dag?”
“Dat is het basisplan, maar het hangt echt af van wat ik vind. Sommige

kunnen veel langer duren”.
John knikte instemmend. “Ik neem mijn auto, en jij kunt met die van jou

gaan. Als ik je eenmaal heb voorgesteld, ga ik verder met mijn eigen zaken
en jij met de jouwe. Vind je dat goed?”
“Tuurlijk, dat is perfect. Het is niet nodig dat je blij� rondhangen en

duimen gaat zi�en draaien.”
∞

De eerste op haar lijst die ze om elf uur wilde bezoeken was een “Cambio”
- een gelegenheid waar mensen geld konden wisselen en reischeques
konden verzilveren, aan de kust in het plaatsje Los Boliches, der�g minuten
ten noorden van Marbella. Terwijl ze er in hun afzonderlijke auto’s heen
reden, legde Daisy haar vader via hun handsfree mobiele telefoons uit wat
haar bedenkingen waren.
“Die zaak hee� het moeilijk, pap. De huur is hoog voor een kiosk, maar de

opbrengst is te verwaarlozen. Het is misschien de moeite waard om deze



zaak te sluiten en het geld ergens anders te herinvesteren”.
“Whoa, meisje! Rus�g aan. Je opdracht is om onderzoek te doen. Je moet

je bevindingen aan mij voorleggen, en dan zullen we beslissen wat te doen.
Begin niet mijn zaken te sluiten voordat je het met mij besproken hebt. Is
dat duidelijk?”
Het was niet helemaal zoals ze het bedoeld had, maar het was een les

voor haar om in het vervolg haar woorden zorgvuldiger te kiezen als het
over gevoelige onderwerpen ging. Ze verontschuldigde zich. “Sorry, pap. Zo
had ik het niet bedoeld. Ik was hardop aan het denken.”
“Dan is dat nog iets wat je moet leren. Wees op je hoede als je mensen

vertelt wat je denkt. Dat mag bij je moeder en mij, maar in geen geval bij
iemand anders. Het is alsof je mensen vertelt welke kaarten je hebt. Dat is
ongelofelijk dom”.
“OK, pap, het is duidelijk, ik heb je goed begrepen.” In feite wist ze dat al

heel lang, maar ze had gedacht dat het niet van toepassing was op haar
ouders, zoals hij net zelf had gezegd. Maar blijkbaar was dat wel zo en was
er weer een les geleerd.
John stelde zijn dochter voor aan Paco, die het winkeltje runde, nam een

kop koffie en liet hen daarna alleen. Paco en John gedroegen zich als oude
vrienden, maar toen de laatste was vertrokken, reageerde hij
terughoudend op Daisy.
Zij vroeg hem naar het aantal transac�es per dag en de gemiddelde

waarde daarvan, de drukste �jds�ppen en de drukste dagen. Zij had deze
informa�e al tot en met het einde van het vorige kwartaal, maar zij wilde
weten in hoeverre Paco de vinger aan de pols had.
Om twee uur veinsde ze honger voor en reed weg. Ze reed echter alleen

haar opzich�ge Porsche uit het zicht, en liep vervolgens met hoofddoek en
zonnebril, in een soort van stervermomming terug naar een restaurant op
het strand, schuin tegenover de kiosk. Urenlang peuzelde ze aan haar
zeebaars met salade gevolgd door ijs, en fotografeerde ze iedereen die
naar de kiosk ging met de zoomlens van haar Nikon SLR camera.
Zij was opgewonden over haar bevindingen en wilde ze die avond �jdens

het diner aan haar vader voorleggen, maar zij weerstond de verleiding
omwille van wat hij haar die ochtend had verteld. Ze deelde hem
eenvoudig mee dat een volledige analyse nog enkele dagen zou duren en



dat hij haar pas de volgende zaterdag als hij dat wilde, of de maandag, zou
moeten voorstellen bij de volgende zaak.
Zij keerde die week elke dag terug naar het restaurant voor een lange

lunch en schreef haar verslag op vrijdagavond. Haar eerste analyse was
klaar en ze was er immens trots op. Ze presenteerde het aan haar ouders
na het diner op vrijdagavond. Na een verslag van twin�g minuten bracht ze
haar conclusies.
“Mijn eerste indruk was dat de manager, Paco, ofwel vaak niet open was,

ofwel met de cijfers knoeide. Ik ben echter blij te kunnen melden dat,
hoewel Paco zijn greep op het bedrijf lijkt te verliezen, hij eerlijk is, en wel
alle uren werkt die hij claimt. Het bedrijf is echter nauwelijks winstgevend,
omdat a. de mensen graag de plaatselijke valuta rechtstreeks van hun
bankrekening opnemen met een pinpas, en b. de verkoop van reischeques
al jaren daalt en dat is van invloed op de winst.
“Op grond van een zuiver winstoogmerk zou het redelijk zijn dit concern

te sluiten. De opbrengst zou in een van de andere bedrijven kunnen
worden gestoken, maar ik kan nog niet zeggen in welke.” Ze ging zi�en
onder applaus van haar moeder.
“Hee� Daisy dat niet goed gedaan, Johnny? Net een echte professional… 

en vergeet niet: ‘Beter voorkomen dan genezen’!  Dat is wat ik al�jd zeg”.
Ze keken haar beiden aan, knikten, glimlachten, en keken toen naar elkaar.

Daisy hoopte op lof, maar wist wel beter dan zoiets te verwachten.
“Dank je, Daisy”, antwoordde John na een paar minuten nadenken. “Ik

denk dat je correct bent in je analyse. Fundamenteel juist, in ieder geval. Is
je iets opgevallen aan Paco?”
“Hij hee� een lichamelijk probleem, als je dat bedoelt?”
“Ja… zijn benen zijn verminkt. Hij hee�, zoals je zegt, een lichamelijk

probleem. Theresa, ken je Paco nog? De man die de Cambio in Los Boliches
runt?” Ze knikte en kreeg tranen in haar ogen.
“Hoe is het met die lieve man, Johnny? Gaat het goed met hem?”
“Ja, lie�e, het gaat goed met hem. Daisy is de hele week bij hem

geweest…”
“Oh, dat is aardig van je, Daisy! Vergeet nooit je oom Paco.”
Daisy was in de war. Ze had nog nooit van een oom Paco gehoord. “Wie is

hij, pap?”



“Ik zal je zeggen wie hij is, moppie, hij werkte vroeger met Tony. Op een
dag probeerde een man me onder vuur te nemen met een machinegeweer
toen ik uit de auto stapte in Fuengirola. Je moeder zat nog in de auto en
Paco hield de deur voor me open. Hij duwde me terug naar binnen en
kreeg vijf kogels in zijn benen.
“Vijf kogels, bedoeld voor mij, en mogelijk ook voor je moeder. Ik, wij,

danken ons leven aan Paco. Daarna kon hij niet meer zo goed uit de
voeten, zoals je terecht opmerkte, dus hebben we hem in een bedrij�e
gestopt om hem een inkomen en wat respect te geven. Ik zeg dit niet om
kri�ek te leveren op je werk, dat feitelijk juist is, maar Paco hee� een baan
voor het leven… en hij maakt nog een kleine winst ook, die je moeder en ik
in een fonds stoppen waarvan hij niet op de hoogte is, bestemd voor hem
als hij met pensioen gaat”.
Daisy had het gevoel dat zij er ingeluisd was om de fout in te gaan, maar

troos�e zich met de wetenschap dat zij een eerlijke poging had gedaan om
de zaak te analyseren binnen het kader van de informa�e die haar was
gegeven.
Het kos�e maanden om de andere veer�en zaken te analyseren, maar er

waren geen verborgen valkuilen meer, ook al werd een van de bars gerund
door een andere ex-werknemer. Johns legi�eme imperium in Andalusië
bestond uit drie middenklasse hotels, een 8-Till-Late supermarkt, vier
restaurants, vier bars, een reisbureau, een touroperator en Paco’s Cambio.
Zij vond echter tegenstrijdigheden bij twee van de bars en twee van de
hotels.
Op een middag, toen zij Tony in de tuin een handje hielp, vroeg zij hem

om raad, zoals zij haar hele leven al had gedaan. Hij was voor haar veel
meer een oom en een vertrouweling dan wie dan ook.
“Oom Tony, je werkt al heel lang voor mijn vader, denkt je dat ik de firma

help of dat ik alleen maar aan het lijntje word gehouden?”
“ Kindje, ik heb nooit vrijwillig tegen je gelogen, maar je moet weten dat

mijn eerste loyaliteit aan je vader moet zijn. Als hij je zegt dat je helpt, wie
ben ik dan om dat tegen te spreken? Hij hee� het globale plaatje… Ik zorg
voor de beveiliging en een paar andere dingen. Mijn advies is dat je moet
vertrouwen op je vaders oordeel. Tenslo�e hee� hij het tot nu toe vrij
goed gedaan, nietwaar? Maar, als je dat niet kunt, dan moet je je eigen



hart volgen. Het spijt me dat ik niet meer kan helpen, maar wat er ook
gebeurt, ik zal al�jd je vriend zijn als je me nodig hebt. Dat beloof ik je”.
“Dat weet ik, oom Tony… Dat weet ik. Je bent voor mij een rots in de

branding, en dat ben je al�jd al geweest.” Ze strekte zich, ondanks haar
lengte, uit om hem op zijn ruwe wang te kussen. Hij legde een arm om
haar schouder en gaf haar een kneepje.
“Ik kan beter verder gaan met mijn ronde, jongedame”, zei hij, haar los

latend en weg lopend. Zij was de enige vrouw met wie hij nog geen seks
had gehad en die toch iets voor hem betekende, op zijn kat na, waarvan hij
nu spijt had dat hij haar ‘Poessie’ had genoemd, telkens als hij haar binnen
moest roepen.
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In de daaropvolgende maanden maakte Daisy met plezier kennis met de
managers van haar vaders legale zaakjes en verzamelde ze heel wat
gegevens. Vervolgens analyseerde ze die, en ze�e ze om in sugges�es om
ze te stroomlijnen en te verbeteren. Al deze zaken bevonden zich tussen
Marbella en Los Boliches, wat een eigenlijk een kort ritje langs de mooie
kust is. Zij was dan ook nogal verbaasd te ontdekken hoe weinig de
meesten van elkaars bestaan afwisten.
Ze had sugges�es voor elk van de bedrijven afzonderlijk, en zij had ook

ideeën voor hen in het algemeen. Ze wilde het professioneel aanpakken,
daarom belegde ze een vergadering met haar ouders, zodat ze haar
plannen kon uitleggen.
“Moet ik Tony ook uitnodigen, pap?”
“Nee, hij moet weten wat we besluiten, maar we doen dit eerst als gezin

en strijken eventuele kreukels glad. Dan, als we helemaal zeker zijn van ons
standpunt, kunnen we het met anderen bespreken.
Laat buitenstaanders nooit zien dat de insiders kibbelen over details. Het

gezicht dat we naar buiten toe laten zien, zelfs naar Tony, moet een
eensgezind gezicht zijn. Zelfs als we het privé niet overal over eens zijn.
Daisy had het allemaal al eerder gehoord, maar knikte plech�g. “Dat zal ik

onthouden, pap”.
“Hoe gaat het met je cursus Spaans boekhoudrecht? Doe je die nog

steeds?”
“ Natuurlijk doe ik die nog steeds. Waarom zou ik daar mee ophouden? Ik

heb je gezegd dat ik serieus van plan was om te helpen, en dat zal ik je in
mijn presenta�e ook bewijzen. In feite geniet ik van de cursus, hoewel de
meesten daar anders tegenaan zouden kijken. Het is een beetje droge stof
als je begrijpt wat ik bedoel”.
“Dat kan ik me voorstellen, maar iemand moet het doen, en die iemand

ben jij op dit moment. Sorry, moppie”.
“ Je hoe� je niet te verontschuldigen. Ik vroeg om een baan met

verantwoordelijkheid, en die heb ik nu. Ik ben gelukkig, echt waar”.
“Goed dan…”



“Ik ga vanavond uit met een paar vriendinnen pap, dus blijf maar niet op
voor me. Ik zie je morgenochtend om �en uur voor de presenta�e. Doei
pap. Ik hou van je.” Ze sloeg haar armen om zijn schouders, gaf hem een
kus op zijn wang en vertrok met een tevreden gezicht.
Hij glimlachte inwendig; hij was zo verdomd trots op haar dat hij soms

dacht dat hij zou ontploffen.
‘s Morgens liet ze de kok voor elf uur in haar kantoor koffie met een

smeuïge chocoladetaart bereiden, want dat was een van de
lievelingscombina�es van haar ouders.
Ze had tot even na elven nodig om de individuele aanpassingen aan de

vij�ien bedrijven te schetsen, maar ze ging door terwijl haar moeder de
cake sneed en de koffie inschonk.
“.. en dat brengt me bij het thema ‘Integra�e’. Ik heb het gevoel dat we

onze bedrijven niet aanmoedigen om gebruik te maken van elkaars
specialiteiten. Bijvoorbeeld, geen van de hotels, bars of restaurants beveelt
een ander aan. Ik vind dat heel vreemd en beschamend verspillend. Een
van de hotels en drie bars bieden bijvoorbeeld geen ander gerecht aan dan
tos�’s… en één doet friet”.
“Ik stel voor dat we de bars en dat hotel aanmoedigen om

a�aalmaal�jden bij onze restaurants te bestellen, als ze binnen een
redelijke afstand van elkaar liggen. Mijn voorstellen voor
samenwerkingsverbanden staan in paragraaf zeven�en. De vijf groepen die
je ziet, één hotel en vier bars, liggen allemaal binnen vijf kilometer van de
restaurants in hun groep. Waar twee of drie restaurants aan één
etablissement kunnen worden gekoppeld, zouden we speciale
gecombineerde menu’s kunnen laten opstellen. Het is niet nodig uit te
leggen dat het eten niet ter plaatse wordt bereid, tenzij de uitbater ernaar
wordt gevraagd, toch?”
Het was een retorische vraag, maar haar vader schudde instemmend zijn

hoofd.
“De bar die een beetje geïsoleerd ligt zou banden kunnen aanknopen met

restaurants van derden voor een percentage van de opbrengst.” Ze keek op
om haar vader te zien knikken naar de pagina die voor hem lag. Dat
moedigde haar aan, dus ging ze met zwier verder.
“De volgende fase, zouden we ‘globalisering’ kunnen noemen. Niet

dezelfde globalisering zoals bij McDonald’s, maar onze eigen versie. Slechts
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