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Chloe is stomgeslaan en soek woorde maar hulle 
kom net nie. Sy voel sy moet hom keer voor hy 
verder gaan, maar sy kry die gevoel dis in elk 
geval neusie verby. Leo se regterhand verdwyn 
vanaf haar bors as hy iets uit sy sak haal en die 
volgende oomblik hou hy ’n Gold Cushion 
verloofring voor haar.  
 

Haar knieë voel lam van skok as sy besef hy het 
klaar tot die stap oorgegaan en gaan nie maklik 
aanvaar dat sy nie gereed is nie. Daardie ring 



moes ’n hele paar maande se salaris geëis het. Sy 
is seker hy moes ’n stywe lening aangegaan het. 
Hy moet baie seker van sy saak wees. 
 
 

Leo kyk haar diep in die oë en hou die ring voor 
haar soos sy troefkaart, die kersie op sy koek. 
“Chloe, jou pa het vanaand aan tafel voor almal 
sy wens gedeel dat hy so graag wil hê sy jongste 
dogter moet met iemand trou wat goed na haar 
en die plaas kan omsien. Ek het drie jaar gelede 
heeltemal oorgeneem toe hy noodgedwonge ’n 
voorman moes aanstel weens sy swak hart wat 
hom so siek gemaak het daardie tyd. Jy wéét hy 
het van my gepraat, want ek het ’n sukses van 
alles gemaak. Hierdie plaas is nou baie 
winsgewend met vele sterk neseiers en hy weet 
ek gaan dit nog verder verbeter. Ek en jou pa 
verstaan mekaar en hy is ook nie blind vir hoe 
goed ek en jy kliek nie. 
 
 

“Jou pa het net vir jou, Zoey en Lyle en Zoey 
was nog nooit ’n plaasmeisie nie. Jy het dit met 
my gedeel hoe sy destyds saam met haar 
losbolman weggeloop het. Lyle is maar veertien 
jaar en nie gereed nie. Jy help my baie deur die 
administratiewe take maar jou eerste liefde is die 
meubelbesigheid. 
 
 



“Trou met my en alles is in plek, Chloe. Jy 
fokus op die meubelbedryf en ek op die plaas en 
wanneer Lyle gereed is, maak ek hom touwys 
en ons maak saam ’n sukses van Eastwood 
Estate as ons familieplaas.” 
 
 

Leo gaan op een knie en hou die ring uit vir haar 
terwyl hy finaal by die punt uitkom. “Chloe, ek 
vra jou nou amptelik hier op die stoep van die 
Eastwood Estate, ek het jou baie lief en sal jou 
nooit teleurstel nie, trou met my.” 
 
 

“Leo, jy en Ronnie voel soos my twee boeties 
en ek het nog nooit so aan julle gedink nie, ek is 
vrek lief vir julle, maar soos broers. Wat het 
hierdie peperduur ring jou nie gekos nie? Gaan 
jy nou afbetaal aan die ding. Jy plaas my in ’n 
baie moeilike situasie want ek wil jou nie 
teleurstel nie, maar ek dink net aan vryheid en 
onafhanklikheid op hierdie oomblik. Nou vra jy 
my hier op my mondigwording so ’n moeilike 
vraag.”  
 
Sy skud haar kop moedeloos links en regs. “Nee 
Leo, dis onverwags en ek is nie gereed vir so 
drastiese stap in my lewe nie. Jy sal my moet 
tyd gee sodat ek jou voorstel kan verwerk.” 
 
 



Chloe is verbaas as hy glimlag terwyl hy weer 
orent kom. “Ek verstaan dis baie skielik, Chloe, 
en dat jy tyd nodig het. Ek hoop egter jy sal met 
nuwe oë na my kyk en mooi dink oor die saak.” 
Hy steek die ring terug in sy sak. “Ek sal vashou 
aan ons ring tot jy gereed is. Maak my voorstel 
nie sin vir jou nie?” 
 
 

Sy antwoord versigtig: “Jou voorstel maak in 
baie opsigte heeltemal sin, Leo, maar ek het 
nooit enigsins aan man vat en alles wat daarmee 
gepaard gaan, gedink nie. Jy weet, ek voel nie 
eers gemaklik genoeg in ’n rok nie, jy ken my 
mos al goed.” 
 
 

Leo glimlag en knipoog stout vir haar. “Ek kan 
nie wag vir die dag wanneer die vrou in jou 
wakker word nie, Chloe.” 
 
 

“Leo kom ons gaan nou in, hulle gaan netnou na 
ons begin soek.” 
 
 

“Chloe, gaan jy solank. Ek gaan eers ’n rukkie 
hier buite staan en wonde lek en dink aan wat kon 
gewees het.” 
 
 

Sy kom vorentoe en gee hom ’n piksoentjie op 
sy wang. “Siestog, ek is jammer Leo, moenie dat 
ons vriendskap hieronder ly nie, asseblief.” 
 



 

Leo sit sy hand waar sy hom die piksoentjie 
gegee het asof hy dit wil vang en bewaar. “Jy 
ken my beter as dit, Chloe. Maak nie saak wat 
jy doen nie, jy sal altyd my engel wees.” 
 
 

~*~*~ 
 
 

Die volgende oggend staan Chloe net na vyfuur 
nog in haar pajamas voor die badkamerdeur en 
klop liggies. Die deur swaai oop en daar staan 
Leo en sy kyk slaperig op. “Leo, hoekom is jou 
gesig so geswel, wat het jou oorgekom?” 
 

“Dis niks nie. Ek het gestruikel in die donker en 
oor die trappe geval en my gesig gestamp, 
Chloe.” 
 
 

“Dit maak nie sin nie, Leo, jy is lelik opgeswel 
al rondom jou linkeroog, maar jou regterwang is 
net so lelik opgeswel. Dit moes ’n paar keer se 
kopstamp gewees het wat jou so verniel het, dit 
lyk eerder asof iemand jou aangerand het.” 
 
 

Leo lyk geïrriteerd met haar baie vrae. “Ek weet 
self nie hoe ek dit reggekry het nie, Chloe, dit 
was donker. Hoekom is jy al wakker? Jy staan 
gewoonlik eers veel later op.” 
 
 



“Ek gaan my pa in die bed verras met ontbyt en 
dankie sê vir alles. Hy staan altyd stiptelik 
sesuur op wanneer sy alarm afgaan en ek wil 
hom voorspring.” 
 
 

Chloe hoor voetstappe op die gang se houtvloer 
soos iemand agter haar aankom en toe sy 
omkyk, sien sy net betyds hoe Ronnie vir Leo 
aangluur. Sy kyk vinnig terug en sien hoe Leo sy 
vuil kyk probeer verbeter. Ronnie gee haar nek 
’n ligte soentjie en stap vêrder en verdwyn deur 
die voordeur aan die einde van die gang. 
 
 

Leo gee haar ’n vinnige piksoentjie op die 
voorkop. “Sien jou later, Chloe. Sam en die 
ouens wag al vir my. Ons het baie te doen op 
hierdie Saterdag.” 
 
 

~*~*~ 
 
 

Nadat Chloe haarself opgeknap het en geklee het 
in haar gewone plaasdrag, bekruip sy stilletjies 
vir Hayley waar sy Susan help in die kombuis. 
Sy wonder of Hayley ooit broeke dra, want daar 
staan sy by Susan voor die stoof in haar deftige, 
rooi rok en hoëhakskoene soos ’n verdwaalde 
stadsmeisie. Chloe omhels haar liefies van agter. 
 
 



Chloe fluister in haar oor en gee haar nek ’n 
soentjie. “Hoekom is my sielsgenoot so vroeg 
wakker?” 
 
 

“Susan het my vertel van jou plan om Tony te 
verras en ek hou my besig en gee haar ’n bietjie 
hulp.” 
 

Chloe glimlag en knipoog skelm vir Susan. 
“Goeie môre Susan, help sy regtig of is sy net in 
die pad?” 
 
 

Susan skerts terug. “Ek geniet haar kuiertjie baie 
want ons skinder van jou stoute skooldae. Sy 
moes lankal kom kuier het. Ek vind baie van jou 
ou geheimpies uit, my kind.” 
 
 

“O, julle stoute vroumense is besig met 
kattekwaad, sies vir julle.” 
 
 

Hayley verduidelik hoekom sy so vroeg wakker 
is. “Ek slaap nooit langer as vier ure nie en kan 
nooit stilsit nie, Chloe, jy ken my mos, man. Wat 
gaan ek met myself aanvang hier? Die plaas 
gaan my mal maak hierdie naweek!” 
 
 

“Jy, Zoey, Lyle en ek kan gaan perdry en dan 
sommer in die dam spring.” 
 
 



“Wat! Nooit! Jy speel seker! Jy kry my nie op 
daai ding vir al die geld in die wêreld nie! 
Verbeel jou, ek en my rok op ’n bewegende perd 
daar in die lug. En in ’n plaasdam sit ek nie eers 
’n toon nie! Is jy van jou sinne beroof?” 
 
 

Chloe lag gelukkig. “Ek kan een van Ronnie se 
broeke vir jou leen. Ek wil nie glo na al die jare is 
dit die eerste keer dat jy op die plaas kuier nie. Ek 
sien jou altyd net in die stad by ons 
meubelwinkel.” 
 
 

“Jy het nie ’n keuse nie, want jy is ons skakel 
tussen Ronnie by die werkswinkel en my by ons 
kliënte, ons hou dit eerder so, dankie. Die plaas 
is hopeloos te stil vir ’n opregte stadsmeisie soos 
ek.” 
 
 

“Hayley, wat het ek misgeloop gisteraand? 
Hoekom is Leo se gesig so opgeswel?” 
 
 

“Ag nee, ek het gehoop jy vra my nie, want ek 
wil nooit vir jou jok nie, maar Tony het ons laat 
belowe ons sal jou nie sê nie, want hy wou nie 
jou dag bederf nie.” 
 
 

“Wat steek julle vir my weg?” 
 

“Ek kom op die stoep uit net om vir Ronnie bo-
op Leo te kry besig om hom met sy vuiste by te 



dam. My geskree help niks en jy weet hoe sterk 
is Ronnie. Ek hardloop toe binnetoe en gryp 
Tony. Ons kry hulle nog besig met Ronnie wat 
Leo in ‘n dodelike wurggreep het. Tony praat 
baie hard en kry hulle toe uitmekaar.” 
 
 

“Wat op dees aarde..! Ons het van ons skooldae 
af nog nooit vir Ronnie sien baklei nie. Hy is so 
saggeaarde mens, wat het hom besiel?” 
 
 

“Ek weet, Chloe, ek kon amper nie my eie oë 
glo nie, maar dit het reg voor my gebeur en Leo 
was vol bloed terwyl Ronnie ongedeerd was. 
Tony vra toe hoekom het Ronnie vir Leo 
aangeval het en toe kom die storie uit. Ronnie 
was glo aan die donker kant van die stoep toe jy 
en Leo gepraat het en hy het vir Tony gesê dat 
Leo probeer misbruik maak van jou waarop Leo 
weer gesê het dat Ronnie mal is want hy het jou 
net vertel hoe lief hy jou het. Chloe wat het 
Ronnie bedoel met misbruik maak van jou?” 
 

“Leo het my hand gevra met peperduur ring en 
al.” 
 
 

“My gedorie, en wat was jou antwoord, my skat?” 
 
 

“Jy weet ek wil ’n vry voëltjie wees en hier vra 
hy op my mondigwording. Jy, van alle mense 
behoort goed te verstaan, jy is self nog 



onafhanklik. Die nonsens wat my pa aan tafel 
kwytgeraak het toe hy Leo so voor almal aan my 
geadverteer het, het ook niks gehelp nie.” 
 
 

“Ek het vir jou geknipoog en ek moes my lag 
behoorlik terughou want jy het skreeusnaaks 
gelyk op daardie oomblik.” 
 
 

“Dis glad nie snaaks nie, ek het gedink die twee 
manne het verkeerde planne met my en die 
jaloesie brand warm, maar dis erger as wat ek 
vermoed het. Die twee gaan mekaar nog lelik 
leed aandoen as dit so aangaan en dat Tony so 
baie van Leo hou, is net olie op die vuur. Ronnie 
weet dat Tony Leo verkies en het self gevoelens 
vir my en dit maak net alles erger noudat Tony 
dit uitgespel het. Wat gaan ek maak, Hayley, my 
teenwoordigheid is duidelik glad nie gesond vir 
die twee manne nie?” 
 
 

“Chloe, jy besef nie hoe spesiaal jy is nie. Enige 
man sal maklik sy kop verloor oor jou en die 
twee is elke dag hier afgesonderd saam met jou. 
Dis vir my snaaks die vonke het nie lankal begin 
spat nie.” 
 
 

“Gepraat van vonke, ek is bekommerd oor Zoey, 
sy het my gisteraand in haar vertroue geneem 



nadat sy en Quinn weer ’n lelike uitval gehad 
het. Dis nou baie ernstig, Hayley.” 
 
 

“Ek het opgelet daar is groot fout, Quinn het 
baie gedrink en hom snaaks gedra gisteraand.” 
 
 

“Zoey sê hy dobbel en gebruik dwelms en blaas 
al hulle geld en maak skuld by gevaarlike mense 
in die onderwêreld. Sy motorhandel is diep in die 
moeilikheid en hy wou glo gisteraand vir Tony 
om ’n lening vra vir kamstige uitbreidings vir sy 
besigheid toe Zoey hom so skielik aan tafel in die 
rede geval het.” 
 

“Ja, ek het gesien. Dit was vir my snaaks dat sy 
so ongeskik was toe hy besig was met Tony nadat 
jy hom oor sy besigheid gevra het. Jy het hom 
natuurlik die opening gegee waarop hy gewag het 
en toe keer sy vinnig.” 
 
 

“Nadat hulle ’n lelike uitgeval het, het Zoey hom 
gedreig met egskeiding as hy so vêr gaan. Dis 
toe dat hy haar spite en so begin suip het. Sy was 
in ’n toestand en bang hy maak skandes voor al 
die mense. Ek kry haar daar alleen sit en huil in 
die kombuis, Hayley.” 
 
 

“Sy is so mooi vrou en verdien iemand beter.” 
 
 



“Jy weet, sy was opstandig op skool en wou 
wegloop van die plaas en Tony se streng reëls af 
en dis waar sy met die boelie van die skool 
deurmekaar geraak het. Hy was die leier van ’n 
bende daardie tyd en almal was bang vir hom. 
Sy pa was ’n gewelddadige alkoholis en 
misdadiger wat hom en sy ma altyd geslaan het. 
Geen wonder hy het so uitgedraai nie. 
 

“Toe Zoey vir Lyle verwag het en hulle moes 
trou, het dit gelyk of hy verander het. Nadat 
Tony geld voorgeskiet het vir die begin van sy 
motorhandel in George, het dit gelyk of dinge 
regkom. Nou behandel hy Lyle baie sleg en 
wanneer hulle baklei, skree hy glo op haar dat 
sy ’n skoolslet was en Lyle nie sy kind is nie.” 
 
 

“Liewe hemel, die arme seun, hy is tog so 
pragtige en oulike mannetjie, hy lyk baie 
selfstandig.” 
 
 

“Gelukkig is Lyle amper nooit saam met hom 
nie, want elke vakansie is hy hier op sy oupa se 
plaas. Tony is eerder sy pa en hy hang aan sy 
lippe en Tony geniet dit natuurlik baie. Tony het 
gesorg dat hy by die beste landbouskool inkom 
en berei hom voor vir die dag wanneer hy 
eendag die plaas gaan oorneem. Lyle is fluks en 
leer baie vinnig. Hy is mal oor die plaas en wil 
graag sy oupa se drome laat waar word.” 



 
 

Susan vat aan Chloe se skouer en wys die 
horlosie teen die kombuismuur. “Kwart-voor-ses 
en die ontbyt is gereed soos jy gevra het, Chloe.” 
 
 

Chloe gee Susan ’n drukkie. “Dankie Susan, net 
jy weet presies hoe hy sy ontbyt wil hê. Dankie 
weer eens vir die maaltyd vir ’n koning wat jy 
gister vir ons voorberei het, Susan, ek hoop daar 
het baie oorgebly vir jou en die werkers.” 
 
 

“Daar het hopeloos te veel oorgebly vir ons, 
Chloe. Buddy en Batista het hulle vetpens 
gevreet gisteraand. Soos die opregte boerboele 
wat hulle is, het die twee weer niks vermors 
nie.” 
 
 

Chloe neem die skinkbord met die ontbyt en 
koffie by Susan en Hayley stap saam met haar 
na Tony se kamer met die gang af. “Jy het die 
skinkbord in jou hande, ek sal hom wakker klop 
en die deur vir jou oopmaak, Chloe.” 
 
 

Hulle kom voor sy deur en Hayley klop, maar 
daar is geen antwoord nie. “Het hy nie miskien 
al opgestaan en is iewers nie, Chloe?” 
 
 

“Nee, Tony staan stiptelik sesuur op, Hayley. 
Klop weer, hy is mal oor whiskey voor hy gaan 



slaap en miskien het hy dit ’n bietjie oordoen en 
slaap nog vas. Clea het dieselfde gewoonte 
gehad. Maak die deur oop, Hayley, dan loer ek 
in of hy nog slaap.” 
 
 

Hayley draai die handvatsel en stoot die deur 
versigtig net wyd genoeg oop sodat Chloe inloer 
en sy glimlag en knipoog vir Hayley. “Hy slaap 
nog vas op sy rug en ek gaan hom nou lekker 
verras, dankie vir die hulp, Hayley.” 
 
 

“Okei, ek los julle nou alleen.” Hayley draai 
om en stap terug kombuis toe. 
 
 

Chloe stap suutjies na sy bedtafeltjie toe waar 
die kwart whiskeybottel en glas nog staan. Sy 
glimlag want hy het sy Jim Beam Black seker 
oordoen gisteraand. Clea het slegs Glenfiddich 
gedrink want Tony se Jim Beam het haar 
gewalg. Chloe laat die rand van die skinkbord 
versigtig op die bedtafeltjie rus en hou dit met 
haar linkerhand voor sy die whiskeybottel en 
glas wegvat en op die vloer by die bed neersit 
om plek te maak. 
 
 

Tony slaap so diep sy hoor hom nie eers 
asemhaal nie. Sy buk en soen hom op die 
voorkop. Sy word yskoud en voel hoe daar ’n 
verlamming intree oor haar hele lyf. Sy kop voel 



hard en yskoud en sy let skielik vir die eerste 
keer op dat sy gesig ’n snaakse, groenblou kleur 
het. 
 
 

Haar brein vries en sy wil vir ’n oomblik nie 
verwerk wat sy sien nie. Sy gryp hom angstig  
aan sy skouers vas en ril as sy voel dat hy 
stokstyf is. Skielik verloor sy totaal kop as die 
harde werklikheid haar uiteindelik wakker ruk 
en sy begin soos ’n besetene aan Tony ruk asof 
sy hom met geweld wil wakker skud. “Nee, 
skrik wakker pappa, jy mag dit nie aan my doen 
nie! Word wakker verdomp, skrik wakker...!” 
Haar gille weergalm deur die stil plaashuis. 
 
 
 
 

Vasgevang 04 vervolg in Uitgawe 04 – 7 Jan 
2019 
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Die reuse horlosie teen die muur van die 
verwysingseksie van die stadsbiblioteek wys 
3:50 n.m. Kadin hou die ingang stip dop. Sy 
wonder opgewonde of haar plan gaan werk. 
Gaan die seun haar nota vind en haar hier kom 
ontmoet? Sy het gesorg dat sy ’n stoel oophou 
hier waar sy tussen studente en leerders aan een 



van die tafels sit. Die notaboekie is onder ’n paar 
boeke ingedruk wat sy uit die verwysingseksie 
uitgesoek het net sodat niks ongewoons 
opgemerk word nie. Jy weet nooit wie hier 
opdaag nie, netnou kom daardie gevaarlike 
manne saam met hom. 
 
 

Sy bestudeer die mense rondom haar. Aan beide 
kante van haar en oorkant haar lyk dit soos 
universiteitstudente wat studeer of met take 
doenig is. Daar is dié wat lyk soos ’n klompie 
hoërskoolleerlinge by die tafel oorkant hulle, 
moontlik ’n studiegroep. Daar in die hoekie by 
die tydskrifte en koerante is ’n pensionaris besig 
met ’n koerant en ’n jong man naas hom met ’n 
tydskrif. 
 
 

Kadin voel goed tuis in die hoofbiblioteek. Sy 
kom gereeld aan een van hierdie tafels sit en 
doen haar skoolwerk hier. Haar tuiste in 
Birdstraat is nie baie vêr vir ’n jong meisie soos 
sy wat hou van stap nie. Sy moet nou wel teen 
die skerp helling terugloop want Birdstraat is 
bo-op die heuwel maar sy voel dit hou haar fiks 
en gesond. Die gebou het ’n ryk geskiedenis en  
’n karakter wat haar eindeloos fassineer. Die 
hoofseksie van die gebou het ’n baie hoë dak en 
’n mens moet met steil kronkeltrappies die 
boonste boeke op dun platforms gaan soek. 
 



 

Die Victoriaans-Gotiese argitektuur is 
asemrowend mooi en uniek met terra-cotta 
fassadeafwerking wat in Engeland vervaardig is. 
Die gebou is oorspronklik in 1835 opgerig en het 
vanaf 1854 as hofgebou gedien. Dit is eers as 
openbare biblioteek in 1902 geopen. Die 
oorsprong van die openbare biblioteek was die 
Port Elizabeth News Society in 1844. Die kersie 
op die koek is die Siciliaanse marmerstandbeeld 
van koningin Victoria wat vanaf 1903 oor die 
markplein uitkyk. Kadin voel so bevoorreg hier 
waar sy nou sit binne-in hierdie gebou met sy 
kleurryke geskiedenis. 
 

Daar herken sy nou die jongman toe hy met die 
trappies afloop na die verwysingseksie. Sy kyk 
vinnig in die oop boek voor haar as hy die 
mense bestudeer voordat hy verder inkom. Sy 
loer onderlangs en sien hy kyk op na die 
horlosie. Sy sal wag en seker maak dat hy alleen 
is. Sy sien dat hy op pad is en agter haar by die 
tafels gaan verbyloop terwyl hy die mense 
probeer opsom. Hy wonder seker wie van hulle 
sal pas in die profiel van ’n Kadin. Dit lyk asof 
hy alleen is, want niemand verskyn by die 
ingang nie. 
 
 

Toe hy reg by haar is, haal Kadin die boekie uit 
en sit dit langs die boeke voor haar neer en kyk 



terug vir hom. Hy steek vas toe hy die klein 
notaboekie herken en trek die stoel langs hare 
uit en gaan sit haastig terwyl hy haar stip en 
ernstig in die oë kyk en fluister. “Hallo, is jy 
Kadin?” 
 
 

Sy fluister terug. Hulle mag nie hard praat hier 
in die biblioteek nie. “Jip, dis ekke, klink asof jy 
ook Afrikaans is?” 
 
 

“Ek is Billy en ook Afrikaans, het jy my hierdie 
boekie sien versteek in die park, hoekom het jy 
dit gevat?” 
 

Kadin bestudeer hom en vind hom nogal baie 
oulik nou so van naby. Hy het netjiese, 
kortgesnyde, pikswart hare met wenkbroue tot 
bo-oor sy neus wat sy ligte blou oë nog sterker 
beklemtoon. Wat hom nog beter laat lyk, is sy 
sterk kakebeen. Eerste indrukke, dink sy, Billy 
lyk soos die eerlike, opregte tipe en haar instink 
is gewoonlik reg. Sy hoop dit laat haar nie 
hierdie keer in die steek nie. “Ek was nuuskierig 
en kon myself nie keer nie. Hoekom was daardie 
mans agter jou aan, wou hulle hierdie boekie in 
die hande kry en hoekom?” 
 
 

“Hoe het jy my gesien, daar was dan niemand 
nie?” 
 
 



“Ek het toevallig ’n oulike voëltjie tussen die 
bosse net vêrder teen die steilte op bestudeer 
toe ek jou hoor en daar sien stop. Toe volg 
daardie mans en dit was duidelik dat hulle baie 
omgekrap was en agter jou aan was. Wat het 
gebeur en hoekom het jy die boekie daar 
versteek?” 
 
 

Billy glimlag vir haar en dit maak hom nog 
aantrekliker as sy die lag in sy oë sien. Dan deel 
hy sy ervaring met haar en vertel haar elke 
besonderheid van wat gebeur het. 
 
 

“Genade Billy, dink jy hulle het daardie ou man 
miskien doodgesteek? Was jy by die polisie?” 
 
 

“Ek hoop nie so nie, maar ek het in die koerante 
gekyk en geen nuus van enige mesmoord 
gevind nie. Ek weet nie of ek die polisie moet 
gaan sien nie?” 
 
 

“Hoekom nie, daai ou het geskree hulle gaan op 
jou jag maak en iets aakligs met jou aanvang. 
Hulle lyk vreeslik gevaarlik. Is jy nie bang nie? 
Dink jy hulle sal jou herken as hulle jou sien, 
hoekom het jy nie gedoen wat hy gesê het en dit 
gelos voordat jy weggehardloop het nie.” 
 
 



“Ek was in ’n toestand van skok en wou net daar 
wegkom. Op daardie oomblik het ek aan niks 
gedink behalwe om so gou moontlik daar weg te 
kom met genoeg afstand tussen ons sodat hulle 
my nie kan vang nie. Maar toe ek ver genoeg 
was en niks agter my sien terwyl ek in die 
hardloop omkyk nie, besef ek skielik dat daar 
miskien nog van hulle aan die bokant mag wees. 
Wat as die onderste ouens die boonste laat weet 
en hulle wag my in en ek is omsingel. Ek steek 
toe vinnig die boekie weg as my enigste 
troefkaart. Ek weet nie of hulle my sal herken 
nie. Dit het so vinnig gebeur ek dink nie eers ek 
sal hulle uitken nie. Die kanse is seker so vyftig  
persent dat hulle my sal herken, miskien beter, 
want hulle lyk baie professioneel.” 
 
 

Kadin is baie beïndruk. “Dit was nogal slim van 
jou, ek moet sê, jy kan nogal dink onder druk. 
Dink jy regtig hulle was agter hierdie boekie aan 
en nie miskien omdat jy hulle aanranding gesien 
het en ’n moontlike getuie kan wees nie?” 
 

“Hy het uitdruklik vir my geskree dat ek die 
boekie net daar moet los en moet gaan. Hulle 
was definitief agter die boekie aan. Dankie, dat 
jy die nota vir my gelos het.” 
 
 

“Wanneer is jy terug park toe? Jy het ’n moerse 
risiko geneem, meneer.” 



 

“Ek kon net nie slaap gisteraand nie, glo my. 
Vanmiddag na skool het ek baie versigtig daar 
ingesluip en baie vinnig uitgehardloop terwyl ek 
links en regs kyk. Jy het my ook net een 
geleentheid gegun, wat as ek eers môre gaan kyk 
het, dan het ek jou gemis.” 
 
 

Sy rek haar oë wanneer sy besef hy het ’n goeie 
punt. “Wel, hier is jy nou, meneer. Als het reg 
uitgewerk, het dit nie?” 
 
 

Billy glimlag, die meisie is nogal oulik en 
pragtig. Hy vat die boekie en maak dit oop maar 
wys sy verbasing al fluisterend. “Wat die joos is 
dit?” 
 
 

Kadin gryp die geleentheid aan en probeer hom 
beïndruk. “Dit is heel waarskynlik Sanskrit.” 
 
 

“Watse goed en hoe de joos weet jy dit?” 
 
 

“Dit is miskien die oudste taal in die wêreld en 
sommige mense glo dis oorspronklik vanaf ons 
skeppers uit ’n ander dimensie. My pa het dit 
herken nadat ek hom gewys het. Ons het as 
gesin daar bokant gepiekniek. Toe wys ek wat 
ek opgetel het en het niks verder nie vertel 
nie.” 
 
 



Hy frons, “So dis ons twee se geheim hierdie, ek 
dink nie ek gaan polisie toe nie, wat vertel ek vir 
hulle? Dit gaan net tydmors wees en ek gaan net 
my naam gat maak.” 
 
 

Kadin lag gedemp agter haar hand. Hy lyk 
nogal oulik as hy so frons. “Dink jy hulle was op 
die punt om daardie ou man met die mes aan te 
val voor jy hulle gekeer het.” 
 
 

Hy skud sy kop bevestigend, “Ek het gedink 
hulle gaan hom daar voor my en die jong meisie  
vermoor.” 
 
 

“Wat is so belangrik aan die boekie wat 
aanranding of moord regverdig?” 
 
 

“Daar is seker geld betrokke op een of ander 
manier? Miskien is dit die sleutel vir aanwysings 
oor waar iets waardevol versteek is? Maar 
hoekom dit in Sanskrit en met ’n potlood skryf?” 
 

“Miskien omdat min mense Sanskrit verstaan. 
Miskien is dit ’n kode wat verberg is met 
Sanskrit want min mense verstaan dit en sal dink 
dit is maar net ’n snaakse skrif wat hulle nie 
verstaan nie. Was dit syfers, letters of simbole 
mag mense miskien dink dis ’n kode en dit 
probeer oplos?” 
 
 



“Dit klink ’n interessante teorie, maar ek dink 
daar is baie verklarings waaraan ons nie eers nou 
kan dink nie. Dit is heel waarskynlik wel 
Sanskrit, maar as dit wel is, hoekom sal dit 
belangrik wees?” 
 
 

Kadin dink aan wat Jack verduidelik het. 
“Sommige mense dink Sanskrit is vanaf skeppers 
vanaf ’n verhewe dimensie.  So wat as daar 
towery in die skrif is wat die mense in die hande 
wil kry?” 
 
 

Al twee glimlag sarkasties en dan sê hulle saam: 
“Nee...” voor hulle uitbars van die lag oor die 
snaakse oomblik. Hulle gryp hulle monde saam 
en loer skuldig in die rigting van die 
bibliotekaresse wat hulle beantwoord deur haar 
vinger voor haar mond te hou en hulle ‘n kwaai 
aan te kyk. 
 
 

Billy fluister weer saggies. “Kadin, gaan ons 
saam hierdie raaisel probeer oplos. Van die os 
op die jas, jy lyk baie bekend. Ek is seker ek 
het jou al iewers gesien?” 
 
 

“Ek het ook gewonder waar ek jou al voorheen 
gesien het, wag ’n bietjie, jy ry ook met die bus. 
Nou sien ek eers jy lyk nie dieselfde in jou 



skoolbaadjie nie, jy ry ook bus na Framesby 
hoërskool!” 
 
 

“My hene, jy lyk ook glad nie dieselfde nie, jy 
lyk nou soos ’n jong model, nie soos ‘n 
skooldogtertjie nie.” 
 
 

Kadin voel gevlei dat hy dink sy is 
modelmateriaal. “Woon jy ook hier in Sentraal? 
Ek is in graad 10 en ons woon in in Birdstraat, 
nommer 12.” 
 
 

“Ek is graad 11 en ons is nie vêr van julle af 
nie, ons woon in Parkrylaan 24.” 
 
 

“My gedoriewaar, so dan is dit maklik. Gaan ons 
saam die raaisel probeer oplos, meneer?” 
 

Billy hou sy hand uit. “Geheime vennote ...” 
 
 

Kadin skud sy hand terwyl sy gelukkig glimlag. 
“Ek het ‘n kloonfotokopie van die boekie 
gemaak, die blaadjies mooi uitgeknip en net so 
aanmekaargesit, so ons het nou elkeen die 
boekie. Gaan die twee geheime vennote 
gedurende etenstyd bymekaarkom en ons 
volgende stap saam beplan?” 
 
 

“Goeie idee, ek sê jou wat, hou ’n plekkie op die 
bus môreoggend dan ry ons saam skool toe.” 



 
 

Kadin kry ’n warm gevoel in haar hart as sy 
wonder wat is die belangrikste vir haar: die 
oplos van die raaisel of die geleentheid om tyd 
deur te bring saam met hierdie aantreklike, 
dapper en interessante Billy.” 
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