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Deel 6 van de Verleiding-serieHij deed het
vuur in haar opvlammen. Maar nu hoort ze
bij een anderCole is succesvoller dan hij
ooit had durven dromen. Hij kan elke
vrouw krijgen, maar er is er een die
voortdurend in zijn gedachten is: zijn
jeugdvriendinnetje Renita. Hij is die eerste
kennismaking met onschuldige liefde nooit
vergeten maar evenmin het verlangen dat
hem verteerde en de pijn die hij om haar
leed.Renita is uitgegroeid tot een mooie,
verleidelijke vrouw. Ze heeft een voorkeur
ontwikkeld voor de duisterder kanten van
seksueel verlangen en maakt er geen
geheim van dat ze een dominante man wil.
Als Cole haar terugziet, is hij diep
teleurgesteld dat ze bij een ander hoort.
Renitas huidige meester staat haar toe korte
tijd met Cole te zijn, maar daarna moet ze
weer bij hem terugkeren. Hoewel Cole
akkoord gaat met deze deal, weet hij dat hij
Renita nooit meer zal willen loslaten
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