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Patrick valt als een blok voor de charmes van Elefteria, een wondermooie, maar getrouwde
vrouw. Terwijl de dreiging van het onweer toeneemt, stijgt de spanning: wat zal Patrick doen als
Elefteria's man terugkomt van zee? Kort, zinderend verhaal voor mensen met passie.
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hard work of this author.~ De baai lijkt op talloze andere baaien van Griekenland: diepblauw
water, een kiezelstrand en sloom spetterende toeristen. Vanaf mijn stoel heb ik een prima
uitzicht en vraag ik me af waarom deze baai toch anders is. Ik werk sinds twee maanden in deze
bar maar ik kan er mijn vinger niet op leggen. Valt het zonlicht anders? Is het de magie die
tussen de zee en het land heerst? Of ben ik gewoon waanzinnig geworden, net als de dichteres
Sappho die in de antieke oudheid van een klif sprong? Naar verluid was het ontroostbaar
liefdesverdriet, maar volgens mij was het de hitte die haar tot waanzin dreef. Ik zak verder
onderuit en voel de zon op mijn huid branden. Het is pas elf uur maar de hitte kruipt gestaag van
de rotswanden omlaag naar zee. Een windstille, broeierig hete dag.Sofia komt het terras
opslenteren. De felle ochtendzon beschijnt haar zwarte jurk, gebruinde benen en haar haren, die
nat zijn van het douchen. Ze gaat kreunend naast me zitten. Ik weet dat ze voorlopig niet
aanspreekbaar is, dus serveer ik yoghurt met vers fruit en een glas frappé. Na een kwartier
kauwen en slikken komen haar hersenen weer op gang.
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