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De heerlijke geur van kalkoen verwarmde het huis. Bailey 
Flanigan bleef even bij de trap naar de keuken staan en 

deed haar ogen dicht. Net lang genoeg om alles in zich op te 
nemen – Thanksgiving in het huis waar ze was opgegroeid, 
haar vriend Brandon Paul die samen met haar broers in de 
kamer zat, het geluid van de footballwedstrijd tussen de NFL 
Lions en de Cowboys op televisie… Alle mensen van wie ze 
hield, waren hier vandaag samen. Eens in de zoveel tijd gaf 
God haar momenten waarop alles perfect was. Of nou ja, 
bijna perfect. Bailey glimlachte en voelde zich tevreden en 
gelukkig.
 Deze koude, wolkeloze middag van Thanksgiving was zo’n 
moment.
 Ze leunde tegen de muur en probeerde zich voor te stellen 
hoe haar leven er over een jaar uit zou zien. Zou Brandon nog 
steeds in haar leven zijn? Zou ze nog steeds in Hairspray op 
Broadway spelen? Of zou God nog meer veranderingen voor 
haar in petto hebben?
 ‘Bailey?’ De stem van haar moeder haalde haar uit haar ge-
dachten.
 ‘Sorry.’ Ze deed haar ogen open en glimlachte. ‘Ik probeer 
dit, hoe ik me nu voel, zo goed mogelijk in me op te nemen.’ 
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Ze wierp een blik op het fornuis. De aardappels waren inmid-
dels gaar en stonden in een pan warm water op het aanrecht. 
‘Ik pureer deze wel.’
 Haar moeder legde een laatste hand aan de appeltaart, het 
favoriete Thanksgiving-gerecht van de familie Flanigan. Ze 
leunde naar Bailey toe en gluurde de woonkamer in. ‘Volgens 
mij gaat het prima.’
 Bailey glimlachte en volgde haar moeders blik. Brandon zat 
naast Ricky en ze lachten ergens om. ‘Ik heb je nog helemaal 
niet verteld wat er vanmorgen gebeurde,’ fluisterde Bailey, zo-
dat alleen haar moeder haar kon horen, ‘wat Brandon zei.’
 ‘Over Thanksgiving met de familie?’
 ‘Ja. Eerst zei hij dat hij zich dankzij jou en papa zo welkom 
voelt.’ Ze beet op haar lip en dacht aan die ochtend. ‘Maar hij 
zei ook dat hij een beetje zenuwachtig was. Je weet wel, hij 
maakte zich druk over het feit of hij wel iets gemeen zou heb-
ben met pap en de jongens.’
 Haar moeder keek haar verrast aan. ‘Waarom zou hij daar over 
inzitten?’
 ‘Omdat…’ Bailey wierp nog een vluchtige blik de woonkamer 
in, ‘hij wist dat ze vandaag de hele dag football zouden kijken. 
En Brandon houdt eigenlijk niet zo van football.’
 ‘Hmm.’ Haar moeder glimlachte begrijpend. ‘En vorig jaar 
was Cody er natuurlijk.’
 ‘Cody houdt net zo veel van football als pap en de jongens.’ 
Bailey zag nog altijd voor zich hoe Cody biljart met haar vader 
speelde. Ze slikte. Was dat echt pas een jaar geleden? Waar 
Cody deze Thanksgiving ook was, hij had geen contact met 
haar gezocht en had haar familie niet eens een fijne feestdag 
gewenst. Ze schudde de gedachte van zich af. ‘Maar goed. 
Brandon maakte zich dus zorgen. Hij dacht dat hij misschien 
niet in de familie zou passen.’ Ze grijnsde naar haar moeder. 
‘Hij is hier natuurlijk ook al een tijdje niet geweest.’
 Haar moeder zweeg. Ze keek nog even de woonkamer in en 
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draaide zich toen weer naar Bailey toe. ‘Heb je nog iets van 
hem gehoord? Van Cody?’
 ‘Nee.’ Uit Baileys kille toon bleek duidelijk dat ze niet over 
Cody Coleman wilde praten. ‘Als ik van hem verneem, ben jij 
de eerste die het hoort. Zoals gewoonlijk.’
 Haar moeder trok een wenkbrauw op. ‘Je hoeft niet meteen 
boos te worden.’ Baileys irritatie was haar duidelijk niet ont-
gaan. ‘Ik vroeg het me gewoon af. Het is toch vreemd dat 
niemand van ons ooit nog iets van hem hoort?’
 Bailey zuchtte en probeerde haar frustratie van zich af te 
zetten. ‘Net toen alles perfect was, liet hij me zitten.’ Ze pro-
beerde haar stem weer kalm te laten klinken. ‘Sorry dat ik zo 
kwaad ben, het is gewoon… Ik weet het niet, misschien zou 
het ons wel niks moeten verbazen dat hij niet van zich laat 
horen.’
 Er stond nu een bezorgde frons tussen haar moeders ogen. 
‘Je hebt gelijk.’ Ze keek over haar schouder naar de woon-
kamer en vervolgens weer naar Bailey. Ze glimlachte voor-
zichtig. ‘Volgens mij hoeft Brandon zich nergens zorgen over 
te maken.’
 Precies op dat moment werd er een doelpunt gemaakt.  Ricky 
vloog overeind en juichte. Justin gooide zijn handen in de lucht 
en riep: ‘Zo doen we dat – gelijkspel.’
 Brandon gaf Baileys andere broers – BJ en Shawn – een high 
five en in hun enthousiasme hadden de jongens geen van allen 
door dat de vrouwen hen vanuit de keuken geamuseerd gade-
sloegen. Bailey lachte. ‘Nee. Het gaat prima.’ Ze keek even 
naar hem. ‘Rond deze tijd van het jaar is het toch ook onmo-
gelijk om niet van football te houden?’
 De wedstrijd was blijkbaar even onderbroken of Brandon 
voelde dat ze aan hem dacht, want hij keek haar aan en glim-
lachte. Toen stond hij op en kwam naar haar toe. Ze bleven 
elkaar aankijken.
 ‘Die jongen is stapelgek op je,’ fluisterde haar moeder, terwijl 
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ze zich weer op haar appeltaart concentreerde. ‘Dat is een ding 
dat zeker is.’
 ‘Als een stervende man in de woestijn,’ mompelde Bailey.
 ‘Ja.’ Haar moeder klonk niet zo overtuigd als zij. ‘Daar lijkt 
het wel op.’
 Brandon liep de keuken in. ‘Rust.’ Hij rolde de mouwen van 
zijn witte overhemd op. ‘Zeg maar wat ik kan doen.’
 Bailey keek hem aan. Neem me mee uit wandelen, Brandon, 
wilde ze zeggen. Vertel me nog eens dat ik echt niet bang hoef te 
zijn. Niet om verliefd op hem te worden en ook niet om naar 
Cody terug te verlangen. Ze wilde met hart en ziel dat Bran-
don haar hand zou vastpakken en zou zeggen dat ze haar ge-
voelens voor Cody Coleman voor eens en voor altijd kon 
loslaten. Want niemand zou ooit zo veel van haar houden als 
Brandon.
 Maar daar was het niet het moment voor.
 En bovendien zouden zijn woorden haar niet meer kunnen 
vertellen dan zijn ogen zojuist hadden gedaan. ‘Hier.’ Bailey 
gaf hem een pakje boter aan. ‘Haal dit maar uit de verpakking, 
dan stamp ik de aardappels fijn.’
 ‘Oké.’ Hij kwam naast haar staan en trok het papiertje van de 
boter. Toen sneed hij het met een broodmes in plakken, die hij 
vervolgens een voor een bij de aardappels gooide. Onder het 
fijnstampen van de aardappels botsten hun ellebogen een paar 
keer tegen elkaar aan en Bailey voelde de chemie tussen hen. 
Het was net bliksem op een stormachtige zomeravond.
 Loop ik nu niet op de zaken vooruit? Ze drukte de stamper in de 
aardappels en probeerde haar gevoelens in bedwang te houden. 
Als ze nu voor hem zou vallen, was er geen weg meer terug. 
Ze zaten niet meer op de middelbare school en waren geen 
flirtende eerstejaarsstudenten die samen naar feestjes gingen. 
Het ging hier om volwassen zaken. En de liefde die ze deelden, 
de gevoelens die ze voor elkaar hadden, waren zo intens dat ze 
misschien wel een heel leven zouden duren.
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 ‘Zo.’ Baileys moeder strooide wat bruine suiker over de taart. 
‘Volgens mij is hij klaar.’
 Ricky liep de keuken in en leunde tegen de bar tegenover 
het aanrecht. ‘Weer een perfect Thanksgiving-toetje.’ Hij keek 
Bailey aan en trok veelbetekenend zijn wenkbrauwen op. ‘Hoe 
doet ze het toch?’
 Zijn vraag was een welkome afleiding en ze grijnsde naar 
haar jongste broertje. ‘Mam is gewoon de beste.’
 Haar moeder zette de taart voorzichtig bij twee andere bak-
sels in de oven. Ze keek naar Bailey. ‘Dat weet ik nog zo net 
niet. Ooit heb ik de kalkoen in brand gestoken.’
 ‘Ja, maar dat was nog voordat ik geboren was.’ Ricky lachte, 
maar meende wat hij zei. ‘Sinds die tijd heb je stukken beter 
leren koken.’ Hij knikte haar toe. ‘Zoals Bailey al zei: je bent 
gewoon de beste.’
 ‘Absoluut.’ Brandon ademde door zijn neus in. ‘Het hele huis 
ruikt heerlijk.’ Hij draaide zich om zodat hij hun moeder kon 
aankijken. ‘Ik kijk al sinds september naar deze dag uit.’
 ‘Hé?’ Bailey voelde dat haar ogen vochtig werden. Ze legde 
een hand op haar heup en draaide zich naar hem toe. ‘Septem-
ber? Toen had ik je nog niet eens uitgenodigd.’
 ‘Weet ik.’ Hij knipoogde naar haar en kneep met zijn rech-
terhand plagend in haar zij. ‘Maar toch keek ik er toen al naar 
uit.’
 Hij zei het liefdevol en hield haar blik gevangen in de zijne. 
Even ging Bailey volledig in hem op. Had ze zich bij Cody 
ooit zo gevoeld? Ze deed een stapje achteruit en zei streng en 
plagend tegelijk: ‘De aardappelpuree, weet je nog?’
 ‘Natuurlijk.’ Brandon lachte en genoot duidelijk van het ge-
sprek. ‘Ik pak de melk wel even.’ Hij keek haar vragend aan. 
‘We hebben melk nodig, toch?’
 ‘Ja.’ Ze lachte. ‘Goed idee.’
 Bailey keek hem na en was blij dat ze even op adem kon ko-
men. Ze waren de afgelopen maanden naar elkaar toe gegroeid. 
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In hun fysieke relatie probeerden ze echter bepaalde grenzen te 
stellen – en dat zouden ze blijven doen.
 Haar moeder liep met Ricky naar de woonkamer om te kij-
ken hoe de footballwedstrijd verliep en Bailey en Brandon 
maakten de aardappelpuree af. Ze stampte er zout en peper 
doorheen en hield hem vervolgens een lepel puree voor. ‘Hier, 
proef maar.’
 Hij nam een hap. ‘Mmm. Perfect.’ Ze stonden alleen in de 
keuken en hij kon zijn ogen niet van haar afhouden. ‘Net als 
deze dag.’
 Haar hart maakte een sprongetje en de vlinders dansten in 
haar buik, zoals gewoonlijk als Brandon bij haar in de buurt 
was. Ze leunde tegen het aanrecht en keek naar hem, zijn ge-
bruinde gezicht en zijn lichtbruine wenkbrauwen. ‘Is Thanks-
giving hier net zoals bij jou thuis?’ Het was een gedurfde vraag 
en Bailey was blij dat ze hem niet gesteld had waar haar familie 
bij was. Voor het geval zijn antwoord niet zo mooi was als dat 
van haar.
 Brandon sloot zich niet meteen van haar af. Dat zag Bailey in 
zijn ogen. Hij knikte langzaam en keek naar de aardappelpuree 
terwijl hij over haar vraag nadacht. ‘We vierden het natuurlijk 
wel. Maar niet zo. Met mijn ouders… waren de feestdagen 
altijd gespannen. Zelfs Thanksgiving.’ Hij glimlachte. ‘De kans 
is groot dat dit de lekkerste kalkoen is die ik ooit heb gehad.’
 ‘Bedankt dat je me dat vertelt.’ Ze pakte zijn hand. ‘Ik ben 
blij dat je er bent.’
 Hij liet zijn vingers om die van haar glijden. ‘Ik ook.’ Hij 
grijnsde. ‘Kom, de wedstrijd begint weer.’
 Ze lachte hardop om de totale omslag die hij sinds die och-
tend gemaakt had. ‘Ben je nu opeens footballfan?’
 ‘Absoluut! Je zou die kerels eens moeten zien gooien.’
 Ze lachten allebei en keken samen de tweede helft, tot de 
Cowboys het spel gewonnen hadden. Toen kreeg ze een be-
richtje van haar voormalige huisgenootje Andi Ellison. ‘Kijk.’ 
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Ze liet het bericht aan Brandon zien. ‘Dit vind ik zo fijn. Ik had 
al een maand niet van haar gehoord.’
 ‘Doe haar de groeten van me.’ Hij leunde tegen Baileys 
schouder en hield zijn blik op de televisie gericht.
 Bailey las het berichtje van haar vriendin. Ze wenste haar 
een fijne Thanksgiving en stelde voor gauw weer eens te 
skypen.
 Is goed, stuurde Bailey terug. Ik ben binnenkort misschien weer in 
LA, dan moeten we echt afspreken. Heb je zo veel te vertellen. Brandon 
doet je trouwens de groeten. Hij zit naast me, we zijn in Bloomington 
om bij mijn familie te eten.
 Andi stuurde haar meteen een berichtje terug. Wat lief. Ik ben 
heel blij voor je, Bailey. Ik bel je deze week even om iets te plannen.
 Ze stopte haar telefoon weer in haar zak en na de wedstrijd 
verhuisde de hele familie naar de keuken. Shawn en Justin 
haalden de salades uit de koelkast in de garage en Ricky en BJ 
legden de warme broodjes die hun moeder had gebakken in 
een schaal.
 Haar vader haalde de kalkoen uit de oven en sneed hem aan, 
terwijl Connor de vulling in een kom schepte. Brandon en 
Bailey dekten de tafel en schonken citroenwater op ijs in de 
glazen – nog een van hun favoriete Thanksgiving-tradities.
 Iedereen werkte samen om het diner te serveren en binnen 
de kortste keren stond de tafel vol heerlijke, warme gerechten. 
Ze gingen zitten en hun vader glimlachte. ‘Laten we elkaars 
handen vasthouden en God danken.’
 Bailey genoot met volle teugen van de warmte van haar fa-
milie. Na haar tijd in New York was het heerlijk om nu weer 
thuis te zijn. In dit huis, met haar ouders, broers en Brandon 
om zich heen, voelde ze zich zo geliefd. Ze hield de handen 
van Ricky en Brandon vast en deed haar ogen dicht toen haar 
vader begon.
 ‘Heer, we zijn U op deze Thanksgiving ontzettend dank-
baar. We zijn dankbaar voor Uw verlossing en voor het offer 
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van Jezus aan het kruis. We bedanken U dat U onze familie op 
deze bijzondere dag bij elkaar hebt gebracht en dat Brandon 
vanmiddag bij ons is. Vader, de jaren vliegen voorbij. De kin-
deren groeien op en gaan het huis uit, en dat is goed en onder-
deel van Uw plan, maar we zijn bijzonder dankbaar dat de 
mensen van wie we houden vandaag weer thuisgekomen zijn. 
Zegen hen die dat geluk niet hebben. En dank U voor dit eten 
en voor de handen die het voor ons bereidden. In Jezus’ naam, 
amen.’
 Allemaal tegelijk zeiden ze amen en daarna deden Bailey en 
de anderen hun ogen weer open. Ze hield van haar vaders ma-
nier van bidden, de manier waarop hij al haar hele leven bad. 
Krachtig, vol vertrouwen en altijd met een dankbaar hart. Haar 
vader was een van de beste coaches van de NFL, een man met 
een enorme fysieke kracht en een sterk karakter. Als sportver-
slaggevers het over Jim Flanigan hadden, was dat hoe ze hem 
beschreven. Maar degenen die hem echt kenden, hadden het 
altijd over zijn hart van goud. Dat vond Bailey het mooiste aan 
hem. Ze probeerde het moment vast te houden en in haar hart 
op te slaan. De afgelopen tijd had haar namelijk geleerd dat ze 
niet voor altijd zo van elkaar zouden kunnen genieten. De 
Thanksgivings die ze nog hadden, wilde ze dan ook extra intens 
beleven.
 De jongens schepten hun borden zo snel vol dat Bailey hard-
op begon te lachen. ‘Wauw.’ Ze wierp een blik op haar moe-
der. ‘Ik ben blij dat je zo veel gemaakt hebt.’
 Brandon haalde zijn schouders op en begon met de jongens 
mee te doen. ‘Ik zorg wel dat ik mijn deel krijg.’
 Twintig minuten later waren hun borden grotendeels leeg en 
werd er meer gepraat dan gegeten. Haar vader begon aan de 
volgende jaarlijkse traditie. ‘Het is weer zover,’ zei hij grijn-
zend, terwijl hij zijn servet neerlegde. ‘Laten we allemaal delen 
waar we dit jaar dankbaar voor zijn.’
 ‘Ja!’ Justin schoof zijn stoel een stukje naar achteren. ‘Ik ben 
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er klaar voor.’ Hij stak zijn hand in de lucht. ‘Laat mij maar 
eerst vertellen, pap.’
 ‘Ik wil dit jaar niet als laatste aan de beurt zijn.’ Ricky keek 
naar Brandon. ‘We hebben de regel dat je niet mag herhalen 
wat anderen al hebben gezegd. Als je als laatste aan de beurt 
bent, is het ontzettend moeilijk om nog iets origineels te be-
denken.’
 Bailey wist maar al te goed hoe het voelde als iedereen zijn 
zegje had gedaan en zij niks kon bedenken dat nog niet ge-
noemd was. Maar nu ze op zichzelf woonde, was dat anders. 
Vandaag had ze wel duizend redenen om dankbaar te zijn. De 
jongens begonnen allemaal tegelijk te praten en herinnerden 
elkaar aan de regels: geen open deuren en geen antwoorden 
die vorig jaar al gegeven waren. Ze legde haar vork neer en 
leunde naar Brandon toe. ‘Dit is elk jaar weer ontzettend in-
gewikkeld.’
 ‘Dat merk ik.’ Hij zat nog te eten, maar glimlachte toch naar 
haar. ‘Volgens mij kan ik er maar beter pen en papier bij pak-
ken.’
 ‘Nee joh.’ Ze vond het heerlijk als hij haar aan het lachen 
maakte. ‘Ik help je wel.’
 ‘Oké.’ Haar vaders vrolijke stem klonk boven die van haar 
broers uit. ‘We zijn allemaal dankbaar voor Gods liefde, voor 
het offer van Jezus, voor onze familie en voor ons huis. Alle 
antwoorden moeten specifiek en creatief zijn. Zo niet, dan kan 
de commissie een antwoord afkeuren.’
 ‘Echt?’ Brandon trok zijn wenkbrauwen op.
 ‘Ik zei het je toch.’ Bailey probeerde niet in lachen uit te 
barsten. ‘Bizarre regels.’
 ‘Ik weet het niet.’ Brandon deed alsof hij opeens nerveus 
werd. ‘Jullie pakken het wel erg serieus aan.’
 ‘Ja.’ Baileys moeder grijnsde. ‘Van een coach kun je natuur-
lijk een wedstrijd verwachten.’
 Bailey glimlachte om hun gesprek. Brandon had zich hele-
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maal geen zorgen hoeven maken dat hij niet in de familie zou 
passen. Hij kwam vriendelijk, gezellig en liefdevol over en zijn 
geloof was sterker dan ooit tevoren. Haar broers waren mis-
schien nog niet zo aan hem gewend als aan Cody, maar hij 
paste absoluut binnen de familie.
 Haar vader gaf Justin de eerste beurt en Bailey keek toe, ter-
wijl hij zijn rug rechtte. ‘Oké.’ Hij grijnsde, nam uitgebreid de 
tijd en genoot van zijn moment in de spotlights. ‘Ik ben dank-
baar dat Connor besloten heeft om football voor Clear Creek 
te komen spelen. Ik vind het geweldig om mijn broer als quarter-
back te hebben.’ Justin leunde tevreden achterover. ‘Wat zegt 
de commissie?’
 Bailey en haar familie staken allemaal hun vingers op om 
Justin punten te geven. Iedereen hield beide handen omhoog: 
hij kreeg van iedereen een tien – zelfs van Brandon, die de 
regels gaandeweg probeerde op te pikken. ‘Mooi antwoord, 
jongen.’ Hun vader keek naar Connor. ‘We hebben er allemaal 
van genoten om Connor te zien spelen. Wie weet wat er vol-
gend jaar op zijn pad komt? Misschien doet hij wel auditie voor 
American Idol en verhuist hij naar Hollywood.’
 Connor had afgelopen jaar auditie willen doen, maar door 
het football had hij er geen tijd voor gehad. Dit was zijn laatste 
jaar op de middelbare school, dus hun vader had gelijk. Con-
nor wilde naar Liberty University om muziek te studeren, maar 
niemand wist nog welk pad God daadwerkelijk voor hem in 
gedachten had.
 Toen kreeg Ricky het woord. ‘Ik ben dankbaar dat mam 
nog steeds briefjes in mijn broodtrommel stopt.’ Hij grijnsde 
naar haar. ‘Ik weet dat ik er eigenlijk te oud voor word, maar 
ik ben nog elke dag blij als ik je briefjes vind.’
 ‘Briefjes?’ vroeg Brandon nieuwsgierig. ‘Wat voor briefjes?’
 ‘Ze schrijft ze op kaartjes met Bijbelteksten.’ Ricky waar-
deerde duidelijk enorm wat zijn moeder deed. ‘Daar staan cita-
ten op als: Ik ben tegen alles bestand door Hem Die mij kracht geeft; 
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dat komt uit Filippenzen. En op de achterkant schrijft ze dan 
iets als: Ik ben trots op je, of: Geef nooit op, want God heeft grote 
plannen met je. Dat soort dingen.’
 ‘Die heeft ze tot we naar de middelbare school gingen in al 
onze broodtrommels gestopt.’ Connor glimlachte naar hun moe-
der. ‘Daar krijgen we een warme lunch en blijven de trommels 
dus thuis.’
 ‘Maar ze laat nog steeds briefjes voor ons achter.’ Shawn 
keek naar Brandon. ‘Op onze kussens.’
 ‘En in onze sporttassen.’ BJ lachte zo breed dat meteen zon-
neklaar was dat ook hij het fijn vond dat zijn moeder hem liet 
weten dat hij speciaal was.
 ‘Oké, ik neem aan dat Ricky’s antwoord ook van iedereen 
tienen krijgt.’ Hun vader gaf hun moeder een kus op haar 
wang. ‘Ik ben ook dankbaar. Voor hoeveel jij van onze kinde-
ren houdt.’
 ‘Hé, dat is niet eerlijk.’ Justin sprong op. ‘Dat is Connors 
antwoord.’
 Hun vader lachte. ‘Dit is mijn antwoord ook nog niet. Maar 
het is wel waar.’
 Justin ging weer zitten en iedereen vertelde waar hij of zij 
dankbaar voor was. Toen Bailey aan de beurt was, wist ze met-
een wat ze wilde zeggen. ‘Ik ben dankbaar voor de lessen die 
God me in New York geleerd heeft.’ Ze keek naar Brandon. 
‘En ik ben dankbaar dat Brandon vandaag bij ons kon zijn.’ Ze 
wilde zeggen dat ze dankbaar was voor zijn liefde, maar haar 
broers wisten nog niet hoe serieus hun relatie de afgelopen 
maanden geworden was. Gisteren vroeg Ricky zelfs of Cody 
op Thanksgiving misschien zou langskomen voor het toetje. 
Bailey had meer tijd nodig voordat ze haar familie kon vertel-
len dat haar hart nu bij Brandon lag.
 Hun moeder was dankbaar dat Bailey bij een gelovig, oud 
echtpaar woonde en dat de verhuizing van Bloomington naar 
New York zo soepel was verlopen. Haar vader was dankbaar 
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dat de Indianapolis Colts dankzij Matt Keagan, de quarterback 
wiens geloof in de NFL als legendarisch werd gezien, op de 
winnende hand waren.
 ‘Zei je vorig jaar niet precies hetzelfde?’ BJ keek zijn vader 
plagend aan.
 ‘Nee nee. Vorig jaar zei ik iets anders.’ Hij schudde zijn 
hoofd en probeerde zijn gezicht in de plooi te houden. ‘Vorig 
jaar was ik dankbaar voor mijn vijfentwintigjarige huwelijk 
met jullie fantastische moeder.’ Hij knikte naar haar. ‘Toch?’
 ‘Klopt helemaal.’ Ze hield haar hoofd schuin en genoot van 
het moment. ‘Dat weet ik nog heel goed.’
 ‘Oké dan.’ Hun vader gooide zijn handen in de lucht en 
grijnsde naar BJ. ‘Geeft iedereen mijn antwoord tien punten?’
 Brandon was aan de beurt om te vertellen waar hij dankbaar 
voor was en haalde diep adem. ‘Wauw, ik zou zo veel dingen 
kunnen zeggen.’ Hij was even stil, maar Bailey zag dat hij pre-
cies wist wat hij wilde zeggen. Hij was alleen overweldigd door 
de emoties die de verhalen van de anderen bij hem opriepen. 
Als ze de zelfverzekerde Brandon Paul zo kwetsbaar zag – en zo 
had ze hem pas een paar keer meegemaakt – gaf Bailey altijd 
twee zo veel om hem. Hij wist zichzelf net op tijd weer onder 
controle te krijgen. ‘Ik zou zo veel dingen kunnen zeggen. Maar 
daar gaat-ie dan. Ik ben dankbaar dat ik deze Thanksgiving hier 
met jullie mag vieren, en’ – hij keek met opgetrokken wenk-
brauw naar Baileys moeder – ‘ik ben dankbaar voor de kal-
koen, de heerlijkste die ik ooit gegeten heb.’
 Iedereen begon te lachen. ‘Brandon, kom op.’ Ricky leunde 
over de tafel en keek Brandon aan. ‘Dat klinkt alsof het uit een 
filmscript komt. Je zet ons allemaal voor schut.’
 ‘Ik ben gewoon eerlijk.’ Brandon lachte en leek zijn emoties 
nu weer redelijk onder controle te hebben. ‘Jullie maken het 
me ook wel erg makkelijk.’
 Ricky dacht even na. ‘Dat is waar.’ Hij leunde weer achter-
over en haalde zijn schouders op. ‘Ga verder, zou ik zeggen.’
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 Bailey en haar familie lachten. ‘Niemand deelt zijn dankbaar-
heid op zo’n rare manier als wij.’ Bailey keek naar Brandon. 
‘Ben je klaar?’
 Hij lachte met de familie mee. ‘Nog één ding.’ Hij keek naar 
Bailey. ‘Ik ben dankbaar voor Bailey en dat God ons heeft laten 
zien wat echte liefde is.’
 Baileys hart smolt en ze hield haar adem in. Toen zag ze de 
verraste blikken van haar broers en haar vader. Alleen haar 
moeder leek Brandons emotionele bekentenis niets te verba-
zen. Als haar vader en broers nog niet op de hoogte waren van 
hoe serieus hun relatie was, wisten ze het nu wel.
 Haar moeder leek te merken dat de stemming in de kamer 
was omgeslagen. ‘Brandon, we zijn heel blij voor jou en Bailey.’ 
Ze leunde over de tafel naar hem toe en legde haar hand op de 
zijne. ‘En we zijn blij dat je vandaag bij ons kon zijn.’
 ‘Dank je.’ Als het Brandon opviel dat Baileys broers hem 
achterdochtig opnamen, liet hij dat in ieder geval niet merken. 
‘Ik voel me hier ontzettend welkom.’
 Ricky grijnsde naar Brandon. ‘Volgens mij krijgt jouw ant-
woord ook van iedereen tien punten.’ Hij wees naar de ande-
ren. ‘Toch?’
 ‘Absoluut!’ riep Connor meteen. ‘Brandon houdt van onze 
zus. Dat is minstens tien punten waard!’
 ‘Minstens!’ Justin tikte zijn glas tegen dat van Connor en er 
spatte per ongeluk een scheut citroenwater op zijn bord.
 Iedereen begon te lachen en de sfeer werd weer iets minder 
gespannen. Wederom stak de hele familie beide handen op om 
Brandon het maximale aantal punten te geven. Als zijn beken-
tenis ook iets droevigs in hen losmaakte, was dat omdat haar 
familie Cody Coleman miste. Gelukkig waren ze wel zo aar-
dig om hun gevoelens voor zichzelf te houden. Ze mochten 
Brandon immers echt. Niemand zou willen dat hij zich niet 
welkom voelde.
 Shawn was als laatste aan de beurt. Hij kuchte even en  grijnsde. 
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‘Het maakt me dit jaar niks uit dat ik de laatste ben, want ik heb 
het perfecte antwoord.’
 ‘Ik ben heel benieuwd.’ Hun vader sloeg zijn armen over 
elkaar en zijn ogen twinkelden.
 ‘Ik ben dankbaar dat Cody het team van Lyle dit jaar heeft 
gecoacht en dat de finale van de staatsplay-offs morgen hier in 
Bloomington is!’
 Bailey probeerde niet op de woorden van haar broertje te 
reageren. Was Cody’s kampioenschapswedstrijd morgen? Ze 
keek naar haar moeder, die duidelijk geen idee had dat ze niet 
van de wedstrijd af wist. Opeens herinnerde Bailey zich dat ze 
een paar weken geleden iets over de finale gehoord had. Des-
tijds had ze er niet zo veel aandacht aan geschonken, omdat ze 
op de ochtend na Thanksgiving toch meteen weer naar huis 
zou gaan.
 ‘Is de wedstrijd morgen?’ Brandon keek naar Bailey. Het leek 
hem niets te deren en hij was nog net zo ontspannen als voor 
Shawns bekentenis. Hij glimlachte warm naar haar. ‘Dat wist ik 
helemaal niet.’
 Bailey wilde de hele wereld even op pauze zetten om het 
hem uit te leggen. Ze had het hem niet verteld, omdat ze niet 
dacht dat ze hier tijdens de wedstrijd nog zou zijn. De regisseur 
van Hairspray had haar pas op het laatste moment het weekend 
vrijgegeven. Maar dat kon ze hem niet uitleggen. Niet nu.
 ‘Je gaat wel mee, toch?’ Shawn keek naar Brandon. ‘Iedereen 
gaat.’
 ‘Ik kan helaas niet.’ Brandons ogen straalden nog altijd rust uit. 
‘Ik vlieg vannacht terug. Morgen heb ik vergaderingen in LA.’
 Bailey wist zeker dat Shawn zijn dankbaarheid niet had uit-
gesproken om haar dwars te zitten. Haar broer wilde Brandon 
geen pijn doen.
 Maar toch viel haar hele familie opeens ongemakkelijk stil.
 ‘Jammer. Het was tof geweest als je mee gekund had.’ Zelfs 
Ricky leek de vreemde sfeer op te pikken.
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 ‘Ja.’ Justin keek naar Bailey. ‘Maar jij gaat wel mee, toch? Dat 
moet haast wel.’
 Bailey lachte ongemakkelijk. ‘Eh… ja, ik denk het wel.’ Ze 
keek naar Brandon. ‘Ik heb dit weekend vrij, dus ja, waarschijn-
lijk kan ik wel mee.’
 Er viel een lange stilte en uiteindelijk klapte haar vader in 
zijn handen en knikte naar Shawn. ‘Perfect antwoord. Je hebt 
gelijk, jongen. We zijn allemaal dankbaar dat het zo goed met 
Cody gaat. En wat een geweldige manier om het dankbaar-
heidsrondje van dit jaar af te sluiten.’
 Iedereen knikte instemmend en hield tien vingers omhoog. 
Baileys moeder stond op. ‘Kom, we ruimen de tafel af.’ Ze klonk 
net iets te vrolijk, maar deed duidelijk haar best om het moment 
achter zich te laten en over iets anders dan de wedstrijd van 
morgen te praten. ‘Tijd voor verse appeltaart!’
 Die woorden brachten iedereen in beweging – zelfs Brandon. 
Zonder Bailey aan te kijken, pakte hij zijn bord en bestek en liep 
met Ricky naar de keuken. Een paar minuten bespraken Baileys 
jongste broertje en Brandon de hoogtepunten van het dankbaar-
heidsrondje van vorig jaar. Bailey was blij dat ze even bij kon 
komen. Ze moest met Brandon praten en hem de situatie uit-
leggen, zodat hij niet dacht dat ze dit voor hem verzwegen had.
 Maar dat kon pas na het toetje, toen haar familie de borden 
wederom weggeruimd had en terug naar de woonkamer ver-
huisde voor een ronde Pictionary. Tot dat moment leek het 
nieuws dat Cody’s wedstrijd morgen plaatsvond Brandon niets 
te doen. Maar na het toetje waren ze de laatsten die opstonden 
om hun borden weg te ruimen. Toen ze ten slotte naar de keu-
ken liepen, raakte ze voorzichtig zijn elleboog aan. ‘Hé…’
 ‘Hé.’ Hij liep verder, maar keek haar nu ten minste weer aan. 
Hij spoelde zijn bord af en zette het in de vaatwasser. Bailey 
deed hetzelfde. Hij veegde zijn handen aan zijn donkere spij-
kerbroek af en lachte naar haar. ‘Ik vind je familie geweldig, 
mocht ik dat nog niet gezegd hebben.’
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