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Chloe ontwaak stadig vanuit ’n diep, donker gat van 
bewusteloosheid. Sy moet haarself dwing om haar oë selfs 
op skrefies oop te maak. Sy voel ongemaklik en snaaks. 
Wat hou haar arms en enkels vas? Daar is ’n lig aan in die 
vertrek maar haar benewelde verstand sukkel om te begryp 
en haar oë soek fokus. Alles is onduidelik en onafgerond 
asof haar leë kop net nie wil registreer nie. Sy steun 
hulpeloos en knip haar oë terwyl sy magteloos teen haar 
gebondenheid beur. Dit hou haar arms en enkels stewig 
vas. 
 
 

Sy begin haar omgewing inneem. Sy kyk af en sien dat 
kleefband haar arms aan ‘n eetkamerstoel vashou. Sy loer 
en sien die kleefband ook haar enkels aan die pote van die 
stoel vashou. Sy is in die stoel vasgepen. Dit moet hierdie 
ongemaklike regop posisie wees wat haar lyf so verskriklik 
laat pyn. Sy kyk verward rond terwyl sy probeer onthou 
wat die laaste ding was wat met haar gebeur het voor sy 
hier wakker geword het. 
 
 

Chloe ruk opeens en keer net betyds ‘n gil wanneer sy 
Isaac net ‘n entjie van haar ook vasgepen aan een van sy 
eetkamerstoele sien. Hulle is in sy kombuis. Hy is nog 
hangkop en bewusteloos daar in die sitposisie. Sy moet 
haarself bedwing want sy wil hom wakker skree. Sy is 
bang en wil liewers nie ’n geluid maak nie. Wie ook al 
hulle oorrompel en so weerloos vasgebind het, is heel 



waarskynlik nog hier. Sy sit stil en luister gespanne na 
enige geluidjie wat iemand se teenwoordigheid mag 
verklap. 
 
Dit is onheilspellend doodstil in Isaac se woning. Miskien 
is hulle alleen? Miskien het inbrekers hulle hier vasgebind 
en die plek beroof en is reeds weg? Miskien het hulle 
hierdie eensame eiland in die middel van die 
bloekomwoud reeds agtergelaat met hul buit. Hoe het dit 
gebeur? Sy kyk op en bestudeer die horlosie teen die 
kombuismuur. Dit is drie-uur die oggend. Sy hoor die 
getik soos dit elke sekonde in die onheilspellende stilte 
aftik. 
 
 

Sy sit doodstil en luister met ingehoue asem bevrees dat 
iemand nog hier is en sien sy is wakker. Sy is bang vir wat 
mag volg. Die snaakse geskiedenis van hierdie plekkie in 
die middel van die woud spook nou by haar. Almal het 
haar gewaarsku dat sy hier moet wegbly weens verskeie 
redes. Die onverklaarbare verskynsels wat al die vorige 
inwoners verjaag het. Die aaklige familiemoord wat hier 
plaasgevind het. Die afsondering van die plek hier diep in 
die digte bloekomwoud. Mevrou McKenzie wat gesukkel 
het om die plek verhuur te kry want niemand wou hierdie 
plek huur nie. 
 
 

Sy maak weer haar oë toe en sit stil en luister terwyl sy 
dink aan die laaste ding wat sy gedoen het voordat sy hier 
wakker geword het. Sou niemand opdaag nie en sy is seker 



hulle is alleen sal sy Isaac probeer wakker skree. Nou gaan 
sy net probeer onthou waar hulle was voor die huidige 
gebeure.  Miskien kom daar persone en praat hulle met 
mekaar en dit sal haar ’n afloer- of afluistergeleentheid 
gee. Miskien is daar ’n manier wat sy hulle motiewe mag 
opsom? 
 

Hoe is hulle so oorrompel? Waar was hulle nog saam voor 
hulle gevang is? Sy begin onthou. Hulle het teruggekeer 
vanaf die hospitaal. Alles begin nou terugkom en sy 
onthou. Sy was in haar kamer en kon nie aan die slaap raak 
nie, want haar kop het geraas, vol van ontstellende 
gedagtes. Sy het gelê en peins oor hoe die lewe van haar 
familie so drasties en noodlottig verander het die afgelope 
paar weke. Sy het probeer uitpluis wie dit is wat haar 
familie bedreig. Wat is die agenda van die duiwels? Sy het 
nog so gepeins toe haar ore soos sonbesies begin sing het. 
Alles het soos ’n mallemeule begin draai rondom haar. Sy 
het besef daar is lelik fout. Sy wou opstaan en Isaac se hulp 
gaan soek, maar toe het die verlamming haar heeltemal 
oorrompel en sy kon nie beweeg of skree nie. Iemand moes 
hulle verdoof het, maar hoe het hulle dit gedoen? 
 
 

En dan gaan daar skielik ’n liggie in haar brein aan en sy 
besef wat klaarblyklik gebeur het. Chloe besef dit is haar 
roetine wanneer sy hulle aandete voor die tyd voorberei. Sy 
berg die aandete in die mikrogolfoond en verhit dit dan 
wanneer hulle laataand van die hospitaal terugkeer. Dit 
het natuurlik iemand die geleentheid gegee om in te kom 



en hulle aandete te dokter. Iemand moes ingebreek het, 
hulle aandete gedokter het en toe hulle bewusteloos en 
hulpeloos was, is hulle hier vasgebind. Is dit dieselfde 
duiwels wat soos skimme agter die skerms geheimsinnig 
haar familie terroriseer of is dit net gewoon rowers? 
 
 

Sy hoop dit is net inbrekers wat hulle besteel het en nou 
reeds verdwyn het. Sy weet die kanse is skraal. Hulle het 
mos kredietkaarte met PIN’e. Daar is miskien ’n geheime 
brandkluis versteek en wat van haar plekkie daar oorkant 
Isaac se plek? Die inbrekers sou wou seker maak of daar   
moontlik iets kosbaars versteek is in haar plek ook. Die 
inbrekers sou wou verseker hulle maak die beste van 
hierdie geleentheid. Niks het hulle aangejaag nie, want 
hierdie plek is heeltemal afgesonderd. 
 
 

Die vrees omklem haar hart as sy dink aan wat kan volg. 
Gaan hulle gemartel word vir hulle PIN’e of verrinneweer 
word om ‘n moontlike versteekte kluis te verklap? Is hulle 
in die hande van verkragters en moordenaars? Sy dink 
egter die professionele manier waarop hier ingebreek is en 
hulle oorval is, maak dit waarskynlik dat dit dieselfde 
duiwels is wat haar familie terroriseer. Gaan sy uiteindelik 
uitvind wie die skimme in haar lewe is en wat hulle planne 
is? 
 
 

Sy luister weer aandagtig, maar die plek is stil. Daar is nie 
‘n geluid nie. Net die getik van die horlosie daar teen die 
muur. Dis asof die horlosie haar tart. Dis asof dit haar 



herinner dat die laaste oomblikke van hulle lewens nou 
hier verbytik. Die getik wil haar uit frustrasie laat skree. 
Sy begin glo hulle is alleen. Daar begin ‘n vlammetjie 
brand in haar binneste soos ‘n kersie hoop. Miskien moet 
sy die moed bymekaarskraap en Isaac wakker skree sodat 
hulle saam hulself uit hierdie stoele kan bevry. Miskien is 
dit moontlik en sal die stoele breek as hulle dit omkantel? 
 
“Ek sien jy is wakker Chloe.”  
 
Sy wip soos sy skrik vir die skielike stem hier in haar 
regteroor. Die skrik skeur soos ‘n elektriese skok deur haar 
en sy gril en voel hoe sy hoendervleis uitslaan. Dis ’n 
grillerige, growwe stem hier reg in haar regteroor. Hy ken 
haar naam. Dit is waarskynlik een van die duiwels wat 
hulle terroriseer. Hy moes die hele tyd hier reg agter haar 
gestaan het. Die sadistiese manier waarop hy haar so 
stilletjies dophou gee hom seker genot! 
 
 

Sy vra versigtig en met ‘n bewerige, weerlose 
stemmetjie uit ’n dorre keel: “Wie is jy? Wat wil julle 
hê ..?” 
 
 

Sy het nog nooit hierdie grillerige stem gehoor nie. Dis 
diep en manlik en grof maar effens hees ook. Dis ‘n 
snaakse onaardige stem as hy weer in haar oor fluister. 
“Niks, Chloe, ek soek niks van jou af nie, behalwe 
gehoorsaamheid.” 
 
 



Chloe vra verward terwyl haar brein jaag en probeer sin 
maak uit wat die duiwel nou net gesê het. 
“Gehoorsaamheid ..?” 
 
 

“Jy gaan presies doen wat ek jou beveel en dan is daar 
geen probleem nie, my skattebol, ek sal soos mis voor die 
son verdwyn.” 
 
 

Die vlammetjie hoop ontspring weer in haar binneste. Die 
man is agter haar en sy het nie sy gesig gesien nie wat 
miskien beteken dat hy hulle nie leed wil aandoen nie. 
Miskien is dit hoekom hy homself verberg?  
 
“Wat is dit wat ek vir jou moet doen, soek jy my 
kredietkaart en PIN? Moenie jou gesig vir ons wys nie en 
ons sal al ons inligting gee.” 
 
 

Skielik lag die man sarkasties. Hy klink meedoënloos as hy 
hard en met selfvertroue bombasties praat. “Nee, ek soek 
niks van jou nie!” 
 
 

Nou is sy weer verward. Wat wil die duiwel dan van haar 
hê? “Ek verstaan nie, wat is dit wat jy wil hê?” 



 


