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Uittreksels van uitgawe 23 
 
 
Vasgevang -23 - Die Onverklaarbare 
 
Chloe ruk in die bed toe die sirene in haar ore skree en dit 
klink asof iets in die kombuis kaplaks neerval. Sy gryp haar 
pistool onder haar kussing uit... 
 
Die Skrif van Onheil - 22 - Die Agenda 
 
Alex skud sy kop verdwaas. “Jack, is jy van jou lotjie getik? 
Dit is ‘n groot oortreding om ‘n wapen op ‘n dienaar van die 
gereg te rig!” 
 
Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 

Ek is in my moer! 

GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN - Deel 5 

“Wag, wag,” roep hy uiteindelik hardop uit, na hy al sy opsies 
deeglik oorweeg het.  Ek gee oor,” en hy gooi sy Lebel eenkant 
op die sand neer en steek sy twee hande in die lug op. 
 
Hart sonder remme - 1 
Haar hart gaan soos `n wilde ding tekere toe sy die uitdrukking 
in sy oë sien. Hy staar na haar soos `n man wat op `n kosbare 
vonds afgekom het en sy oë nie kan glo nie.   
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Vasgevang 
 

 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 
23 - Die Onverklaarbare 
 

Dit is in vele opsigte ‘n pragtige dag. Wolkloos, windstil met 
helder, vars, blou lug. 

 
Vroegoggend gaan hulle dorp toe en sy betaal vir alles wat 

Hunter nodig het. Daarna geniet Chloe haar gate uit; dan help 
sy Robert deur die leer vas te hou en dan help sy weer vir 
Hunter iets vashou terwyl hy dit vasheg. Sy bederf hulle deur 
etes en drinkgoed aan te dra en forseer hulle om eers die werk 
te los en die verversings te geniet voor hulle voortgaan.  

 
Mettertyd word sy en Isaac se eiland baie veiliger gemaak. 

Saans wanneer dit donker word, skop die sterk kolligte 
outomaties aan wat veral fokus op die punte waar hulle stilhou 
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Twaalfuur maak sy haar rekenaar toe. Sy kleur haar 
gesig in en spuit parfuum aan. Soos altyd as sy in die restaurant 
gaan eet, trek sy `n rokkie en sandale aan. Sy kam haar hare, sit 
haar sonbril op en handsak oor haar skouer, loop sy uit en rits 
die tent toe.  

In die deur van die restaurant steek sy vas en verlustig 
haar opnuut weer aan die gesellige atmosfeer, die sagte 
strelende musiek en die geur van rose wat haar na binne nooi.  
 
 
Deel 2 volgende week in Uitgawe 24 
( Verrassende nuus wag op Sonnika in die restaurant ...) 
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en voorkom dat hulle in die duisternis hul weg moet soek tot 
by hulle voordeure. 

 
Die alarm se rooi LED-liggie waarsku by die deur met ‘n 

flikker sou daar iemand in haar plek ingebreek het terwyl sy 
weg was en die sirene uitgeruk het. Sy sal met sekerheid weet 
sy gaan ‘n leë huis binne. ‘n Normale skakelaar is nou by die 
voordeur aangebring sodat sy die sitkamerlig by binnekoms 
dadelik kan aanskakel. Verder is daar nou ‘n ogie wat afkyk in 
die lengte van die sitkamer en gang tot by haar kamer en nog 
een wat weer afkyk deur die lengte van die kombuis tot by die 
agterdeur. Elke venster en deur het ook magnetiese skakelaars 
en die skuiwers is aangebring aan die soldervensters. Niemand 
sal haar in haar slaap kan oorval nie en Hunter het haar en 
Robert gewys hoe werk die tweerigtingradio’s sodat sy te 
eniger tyd onmiddellik Robert se hulp kan inroep en hom 
presies kan vertel wat aangaan. Hy is glo ‘n bobaas skut en kan 
selfs ‘n apie uit ‘n hoë boom piets. 

 
 Daar is sekuriteitshekke by die voor- en agterdeur en ‘n 

loergaatjie in beide sodat niemand haar daar kan verras en 
oorval nie. Chloe is so dankbaar teenoor die twee here se 
besorgdheid en harde werk. Hulle voltooi hulle werk sowaar 
toe die son laag op die horison lê en dit amper tyd is dat die 
ligte aanskakel. 

 
Chloe het hul vroeë aandete gereed en het sommer genoeg 

gemaak sodat daar oorgenoeg is vir Isaac later vanaand en sy 
het ‘n klein bietjie saam met hulle genuttig voordat Robert die 
pad vat na sy plekkie met haar slimfoonnommer ook op sy 
foon. 
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Hunter is nog nie tevrede om haar alleen te los nie, maar sy 
wys hom haar pistool en belowe allerlei voordat hy uiteindelik 
toegee en die wit Mercedes stadig met die bospad tussen die 
bloekoms verdwyn net toe die ligte aanskop soos die skemer 
oorhand kry.  

 
Hulle het ooreengekom dat sy Hayley sal bel en haar sal vra 

om die res te waarsku. Hy gaan môreoggend vroeg opdaag en 
dan neem sy hom met haar Cooper en begin hy met sy 
ondersoek. Hy wil almal van aangesig tot aangesig ondervra. 
Hulle gaan Hayley eerste besoek by die winkel en dan vir 
Ronnie en Leo op die plaas asook elke plaaswerker en dit wil 
hy alles sommer môre afhandel voordat hy in die pad gaan val 
George toe op soek na Quinn. 

 
Chloe lê weer alleen op haar bed en terwyl sy Hayley se 

nommer op haar slimfoon kry en bel, wonder sy of sy vanaand 
vir ‘n verandering gaan deurslaap. Die stoute apies sal haar nou 
beslis nie wakker maak nie. 

 
“Chloe, hoe gaan dit met jou, my skat, ek wou jou nou net 

bel. Het jy toe vir Lyle teruggeneem skool toe? Hoe gaan dit 
met Zoey?” 

 
Chloe glimlag. “Ja, Lyle is terug by die skool en die dokter 

het gesê Zoey is nou buite gevaar maar ons wag nou vir haar 
om uit die koma te kom en hopelik gaan sy nie permanente 
skade oorhou nie. Die dokter hou my op hoogte.” 

 
“Siestog Chloe, dit moet moeilik wees vir jou. Ek het gebrand 

om jou te bel maar was vrek besig aan hierdie kant. Hoe is jou 
plekkie?” 
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het, bad `n kwikkie. Sy hou hom dop, drink die vars oggendlug 
in en verlustig haar aan die koel seebries wat teen haar 
aanwaai. 

 Dis vir haar die wonderlikste tyd van die dag. Dis haar 
stiltetyd, haar dinktyd en verlangtyd. Hier op Sonnebaai weet 
niemand van haar verlies en van Beyers nie. In Oos-Londen 
was sy toegegooi met vrae. Hoekom is dokter Beyers so skielik 
weg? Het julle die laaste aand rusie gemaak? Is hy weg omdat 
jy die verlowing weer uitgestel het? Is daar `n derde persoon 
betrokke?   

Gelukkig is hier niemand wat vrae vra oor Beyers nie. 
Niemand wat haar hoor as sy hardop op die sandduine bid en 
oor Tania huil nie. Sy wil nooit weer betrokke raak en haar 
blootstel aan seerkry nie. Sy wil nie inspeksie doen na die 
verwarrende emosies wat die man in die kerk in haar ontketen 
het nie. As sy tog net die verwondering in sy blou oë, wat soos 
`n mossel aan haar kleef, afgeskud kan kry.  

“Vervlaks!” Vererg skiet sy die res van die koffie uit en 
staan op. 

Die kwikstertjie kom nader gewip.  “Tseep-tseep,” fluit 
hy en volg haar tot in die tent. Sy haal kaas uit die yskas, 
rasper dit en gooi `n hopie voor die tent neer. “Geniet dit, 
Wipstert. Ek gaan my vanmiddag met `n ete in die restaurant 
bederf.” 

 Haastig kom sy regop. Sy moet veertig lengtes gaan 
swem voor die laatslapers wakker word en op die swembad 
toesak. In die tent langsaan wat as kombuis dien, spoel sy die 
beker in die wasbakkie uit en sit dit onderstebo op die 
skinkbord neer. Sy trek haar geel swemklere aan en met `n 
handdoek oor haar skouer, draf sy na die swembad. Sy kan nie 
wag om te skryf nie, die muse roep.  
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kliënt tevrede te stel. Veral om die opwinding op `n jong 
paartjie se gesigte te sien as hulle uiteindelik hul droomhuis 
vind. 

Maar nou is sy hier waar sy sonder onderbreking kan 
skryf. Vasberade staan sy op en tel die leë waterbottel op. In 
die woonwa trek sy haar rok uit en hang dit in die klerekas op. 
In `n kortbroek en `n wit T-hempie skuif sy agter by die 
lessenaar in, gaan sit en trek haar skootrekenaar nader. Om te 
skryf was nog altyd vir haar die ideale ontsnappingsroete om te 
volg. Sy wil haar in die interaksie van die hoofkarakters 
verloor. Sy wil nie die verwarrende emosies probeer ontleed 
wat die man in die kerk in haar ontketen het nie. 

 Gelukkig neem die hoofkarakters onmiddellik met haar 
die loop. Heelwat later toe haar maag haar aankla, stoor sy haar 
werk en skakel die rekenaar af. Moeg, maar tevrede, staan sy 
op en nadat sy geëet het, loop sy `n draai deur die park om 
bene te rek. Oral om haar is kampeerders besig om tente op te 
slaan, om vleis te braai en op seilstoele te ontspan. Op geen 
ander plek kan sy so ontspan soos hier op Sonnebaai by die see 
nie en doelbewus ban sy gedagtes aan die vreemdeling uit haar 
kop.  

*** 
Skemeroggend maak Sonnika vir haar `n beker koffie en roer 
`n teelepel heuning in. Sy rits die tent oop, vou die flappe weg 
en bind dit vas. Met die beker koffie in die hand, hark sy met 
haar vry hand `n kampstoel nader, sleep dit uit en gaan sit 
onder die afdak. Versigtig proe sy aan die warm koffie. Dis 
stil, almal slaap, nêrens roer iemand nie. Sy voel soos iemand 
wat in haar eie afgesonderde wêreld wakker geword het met 
die son wat blink skaats teen `n woonwa oorkant die straat. In 
die bakkie water wat sy onder die kraan vir die voëls neergesit 
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“Geen probleem nie, Hayley, ek was self baie besig en moet 

jou iets vertel. Die eerste keer toe ek alleen met Lyle by die 
hospitaal gepraat het en julle in die gang gewag het, het hy my 
vertel dit was nie ‘n ongeluk nie. ‘n Trok het hulle moedswillig 
van die krans afgestoot en hy glo vas die bestuurder wou hulle 
vermoor.” 

 
“Wat, Chloe! Goeie genugtig! Ek kan my ore nie glo nie. 

Hoekom het julle ons niks vertel nie!” 
 
“Lyle was bang julle dink hy is van sy lotjie getik. Hy het my 

gevra ek moet dit vir eers geheim hou terwyl ons besluit wat 
ons gaan doen maar ek het dit intussen aan die polisie 
gerapporteer.” 

 
“Chloe, is hy nie net nog deurmekaar van die skok nie? 

Hoekom sal iemand so iets wou doen?” 
 
“Hayley, ‘n speurder het my kom opsoek nadat hy die 

ongelukstoneel besoek het. Hy is seker dit was ‘n poging tot 
moord en wil nou almal in ons lewens ondervra. Ons is almal 
verdagtes in sy poging-tot-moord-saak. Hy kom môre weer en 
dan moet ek hom aanry sodat hy elkeen van julle, insluitend 
die plaaswerkers, van aangesig tot aangesig kan sien. Hy wil 
alles môre afhandel voordat hy George toe gaan om na Quinn 
te gaan soek. Quinn het soos ‘n groot speld verdwyn. Quinn is 
op die oomblik sy hoofverdagte. Ons sal môre 8:30 by jou 
wees, net voor die winkel oopmaak.” 

 
“Genade Chloe, ek voel skoon lam. Dis verskriklik!” 
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“Hayley, kan ek jou ‘n groot guns vra? Die speurder se naam 
is Hunter. Sal jy vir Ronnie bel en hom vra om met Susan en 
Leo te reël sodat ek Hunter net voor etenstyd kan bring. Vra 
Susan om asseblief vir Hunter ook middagete voor te berei. Hy 
wil elkeen op die plaas van aangesig tot aangesig ondervra. 
Hulle moet almal beskikbaar wees net voor etenstyd. Asseblief 
Hayley, verduidelik en reël met Ronnie, sal jy?” 

 
“Goeiste, nee reg, Chloe, ek sal so maak. Goed julle kom 

eerste by my aan. Ek dink baie aan jou en wil graag weer in jou 
oulike gesiggie vaskyk.” 

 
Chloe lag kliphard en dan hoor sy ‘n klop aan die voordeur. 

“Jou terggees! Daar klop iemand aan die voordeur. Ek moet 
gaan, sien jou môreoggend by die winkel, okei ...” 

 
“Chloe, wees versigtig daar so alleen in die gramadoelas. Ek 

dink nou net daaraan. Wat as jou lewe ook in gevaar is en jy is 
nou stoksielalleen daar. Chloe, wie klop nou aan jou voordeur? 
Moet ek nie eers aanhou tot jy bevestig jy is veilig nie?” 

 
Chloe lag weer. “Toemaar, ek het ‘n nuwe buurman en ek is 

seker dit moet óf hy óf die opsigter wees. Die opsigter woon 
ook op die hoewe. Moenie bekommerd wees nie, Hayley, ek is 
nie alleen hier nie. Ontspan, my skattebol, ek gaan nou aflui, jy 
stres onnodig.” 

 
“Chloe ...” sy maak die foon dood en loop haastig voordeur 

toe en loer deur die loergaatjie en glimlag gelukkig. 
 
Sy maak die voordeur oop en sluit haar nuwe veiligheidshek 

oop terwyl sy praat. “Hallo Isaac, ek hoop alles is nog reg met 
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maak? En selfs hier waar sy sit, resoneer sy stem in haar ore en 
wens sy sy kan hom weer hoor sing. 

Sy moet haar regruk.  Dis moeilikheid soek. Dis so goed 
sy skop `n byenes oop. Hy is aantreklik. Maar hy is tog nie so 
watwonders nie! Sy loop die breedgeskouerde ouens orals 
raak. Dis eintlik vervelig, want hulle is almal dieselfde. 
Verwaand, selfversekerd en oorbewus van die dinamiese 
uitwerking wat hulle op vroue het. 

Hulle inspireer haar egter om te skryf, want die lesers 
verkies groot, donker smeulende helde. Droomverlore staar sy 
nikssiende voor haar uit. Sy moet hom uit haar gedagtes 
verban, hom op haar rekenaar stoor en hom ver wegbêre om `n 
ander dag te gebruik in `n nuwe storie. Sy soek nie so `n 
manlike verleiding in haar lewe nie! Sy stel tog nie regtig 
belang in die man nie. Nee wat! Dit was net die uitdrukking in 
sy oë wat haar ontspoor het. Enige meisie sal gevlei voel as `n 
man na haar staar asof sy die begin en einde van sy bestaan is. 
Dis al wat hom van ander mans onderskei.   

Dit sal `n ramp wees as hulle mekaar weer iewers 
raakloop. Sy sien nie kans vir `n konfrontasie met hom nie. Sy 
wil haar nie weer blootstel aan seerkry nie! Sy het te veel 
mense wat sy lief het, langs die pad verloor en met haar ouers 
in Los Angeles, besef sy opnuut hoe alleen sy is. 
Selfbejammering is egter nie haar styl nie. Dis moeilik genoeg 
om met haarself saam te leef en vrede te maak met die verlies 
van haar tweelingsussie se dood. Tania was haar ander helfte. 
Sy is stil in haar slaap weggeneem.   

Sy het nie nou die tyd en energie vir `n verhouding nie. 
Sy het spesiaal langverlof geneem om te skryf en dis wat sy 
gaan doen. Sy is gelukkig by Shaw, Steyn en Roux 
Eiendomagentskap. Dis elke keer vir haar `n uitdaging om `n 
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wat aan haar raak. Van sy oë wat haar vashou asof hy bang is 
hy gaan haar verloor.  

Na die seëngroet, tik `n man agter hom op sy skouer. 
Toe hy omdraai om die man te groet, tel sy haar handsak op en 
glip verlig by die sydeur uit. Sonder om links of regs te kyk, 
peil sy op haar dubbelkajuitbakkie af en klim in. 

Sy skuif agter die stuurwiel in en blaas haar asem hardop 
uit. Wat ’n skande! Deur `n aantreklike man se toedoen het sy 
niks van die preek ingeneem nie. Sy weet nie eens of dominee 
uit die Ou of Nuwe Testament gelees het nie en wat hulle 
gesing het nie. Niks! Sy skud haar kop moedeloos. Al wat sy 
het om saam met haar te neem is die verwarrende emosies wat 
die vreemdeling in haar wakker gemaak het en sy ongelooflike 
mooi stem.  

Nuuskierig kyk sy terug. Haar hartklop versnel. Netjies 
uitgevat in `n grys snyerspak, staan hy op die trappe voor die 
kerk en keer die son met sy hand uit sy oë. Dankie, tog! Hy 
kyk egter in die verkeerde rigting. Sy wou `n vars brood gaan 
koop het, maar besluit daarteen. Sy sal eers weer normaal kan 
asemhaal as sy by die tent kom.  

By die ingang van Sonnebaai wag sy vir die hefboom 
om op te lig en ry deur. Sy parkeer haar voertuig onder die 
afskorting langs die woonwa, klim uit en rits die tent oop. Sy 
haal ‘n botteltjie water uit die yskas, skop haar hoëhakskoene 
uit en steek haar voete in die plakkies wat in die hoek van die 
tent lê. Buite, onder die afdak, sak sy in `n kampstoel neer en 
drink die water om haar droë keel te laaf. Ergerlik stoot sy haar 
vingers deur haar hare. Vir wat laat sy haar deur so `n groot 
lummel ontsenu? Wat is so besonders aan hom wat haar in so 
`n wegholtoestand het? Hoekom was sy die hele tyd so intens 
bewus van sy viriele manlikheid, van elke beweging wat hy 
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Zoey? Jy is seker lekker honger. Die ete is gereed. Ek moet dit 
net warm maak.” 

 
Isaac lyk besonder aantreklik vanaand in sy deftige, 

mosterdgeel hemp en bruin broek en hy lyk in sy noppies om 
haar te sien.  

 
Hy hou iets skelmpies agter sy rug soos ‘n stout seuntjie 

terwyl sy die hek oopmaak. 
 
 “Jy is heeltemal reg. Ek is vrek honger, niggie.” Hy kyk 

rond. “Ek is verras. Jou lyfwag het voortreflike werk gedoen. 
Ek sien nie sy Mercedes nie. Is hy nie nog hier nie? Ek wil 
hom bedank en hoor wat ek hom skuld vir sy harde werk. 
Hulle het seker hulp gehad want hulle het seker nie alles 
vandag alleen gedoen nie? Hulle het sowaar selfs reg rondom 
my plek ook kolligte wat alles verlig en is hierdie ‘n alarm?”  

 
Hy wys na die LED-liggie wat flikker by die voordeur. 
 
“Ja, Hunter het ‘n eenvoudige alarm in my plek aangebring. 

Hulle het alles self gedoen en ek het net so bietjie hier en daar 
gehelp vashou en verversings aangedra. Ongelukkig is hy nie 
hier nie. Jy sal anderdag met hom moet praat. Kom binne en 
wys my wat steek jy agter jou rug weg soos ‘n stout seuntjie.” 

 
Isaac kom binne en sy sluit die hek weer agter hom. Hy bring 

trots ‘n bottel vonkelwyn te voorskyn. “Ek hoop jy hou van 
J.C. le Roux.” 
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“O lekker, dis nou ‘n aangename verrassing. Kom ons gaan 
deur kombuis toe. Jy het my nog nie vertel hoe gaan dit met 
my sussie nie.” 

 
“Sy is nog in ‘n diep koma, Chloe, maar daar is geen 

komplikasies nie. Ons moet nou net wag tot sy haar ogies 
oopmaak dan sal ons weet of al haar ratte nog reg draai.” 

 
Chloe lag. “Jy hou jou laf vanaand, nè?” 
 
“Ek is net in my noppies om hier by my seksie buurvroutjie in 

te loer. Ek sien die hele dag uit na hierdie oomblik, skattebol.” 
 
“Ek gaan jou liewer nie antwoord op daardie een nie. 

Flikflooi jy nou by my? Dit lyk my jy het reeds ‘n bottel 
vonkelwyn weggeslaan voor jy hier ingewals het op ‘n disco 
beat? Jy het ‘n stewige klap van die windmeul weg, as jy my 
vra – ‘seksie buurvroutjie’ – sies, gedra vir jou mannetjie, of ek 
ruk die mat sommer gou-gou onder jou voete uit.” 

 
“Dis jy wat my kop so laat draai. Kom, ek is vrek honger. 

Wat steek jy in die kombuis weg?” 
 
Chloe en Isaac smul lekker aan die kruisbiefstuk en gebakte 

aartappels met lekker soet slaaie voordat hulle die vonkelwyn 
in die sitkamer oopmaak. Die J.C. le Roux proe heerlik terwyl 
hulle mekaar uitvra oor die dinge waarvan hulle hou en nie van 
hou nie. 

 
Isaac stel voor dat hy haar môreaand wil bederf met ‘n 

aandete wat hy self voorberei by sy blyplek. Sy moet agtuur by 
hom gaan aanklop want hy wil hê hulle moet nog ‘n bottel 
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Hart sonder remme - 1 
Deur Mattie Pansegrouw 
 

Dominee Malan is reeds op die preekstoel toe Sonnika ingestap 
kom. Verlig sien sy die oop sitplek langs die paadjie, gaan sit 
en sluit haar oë. Terwyl dominee open met gebed, word sy 
ongemaklik bewus van die groot man teen wie sy styf ingedruk 
sit. Sy kan sy liggaamshitte voel en sy naskeermiddel ruik. 
Verskrik kyk sy op, betrap sy blou oë op haar en skuldig soos 
`n kind, knyp sy haar oë toe. 

 Sy kan egter nie die versoeking weerstaan om weer te 
loer nie. Haar hart gaan soos `n wilde ding tekere toe sy die 
uitdrukking in sy oë sien. Hy staar na haar soos `n man wat op 
`n kosbare vonds afgekom het en sy oë nie kan glo nie.   

Asof in `n dwaal, staan sy saam met hom op toe die orrel 
begin speel. Meegevoer deur die vreemdeling se ongelooflike 
mooi stem, vergeet sy om te sing, akuut bewus van sy skouer 
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geneem het, deur vir nou eers oor te gee.  Hulle het almal ou 
gewere in hulle hande, wat hulle seker êrens op die swart mark 
in die hande gekry het.  Aan elkeen sy sy hang daar ook ’n 
kromsabel. 
 
Die voorste Arabier kom steek hier voor luitenant Berger vas.  
Hy het spierwit klere aan, wat los sit om sy lyf en die res is styf 
om sy kop gedraai sodat net sy twee oë uitsteek. 
 
“Die Sjeik sal bly maar te bly wees oor jou, begin hy.  Hy hou 
van plesier en min dinge gee hom groter plesier as om ’n 
legioenhond soos jy se dood te veroorsaak, maar eers nadat hy 
so bietjie pret met jou gehad het.” 
 
“Jy sal boet vir wat jy aan my manskap gedoen het,” kry 
luitenant Berger dit hees uit. 
 
Deel 6 volgende week uitgawe 24 
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vonkelwyn voor sy kaggel geniet terwyl sy klankstelsel hulle 
glo sal streel met goeie musiek.  

 
Chloe kry die gevoel die man beplan ‘n romantiese aand en 

stem heeltemal te maklik in. Miskien is dit die J.C. le Roux of 
is dit sy seksie, blou oë; sy weet nie. Die man word al hoe 
aanlokliker by die sekonde. Sy dink terug aan daardie eerste 
dag toe hy slegs ’n handdoekie om hom gehad het. Sy het nooit 
tevore sulke sterk drange gehad na enige man nie en haar 
gevoelens ontsenu haar. Sy weet net vanaand was besonder 
lekker en sy sien baie uit na môreaand.  

 
Isaac kyk vir haar lippe en sy wens hy soen haar maar sy weet 

sy moet hom keer want die begeerte brand hopeloos te sterk 
binne haar.  

 
“Dokter Isaac Horn, ek dink dit is tyd dat jy rus kry voor nog 

‘n dag van belangrike werk. Môre is nog ‘n dag.” 
 
Chloe is seker hy het vir haar mond gemik maar hy verander 

op die laaste oomblik van plan en soen haar liggies op haar 
wang. 

 
 “Baie dankie vir ‘n baie spesiale aand, Chloe, ek sien baie uit 

na moreaand.” 
 
*** 
 
Chloe word wakker in die pikdonker en sy besef iets ruik baie 

bekend en toe besef sy wat dit is. Tony het dikwels op die 
plaas in die donker in die vêrste hoekie van die stoep gaan sit 
met sy pyp en Rum en Maple gerook. Hy het met opset geen 



 10 

ligte by daardie deel van plaashuis aangebring nie sodat hy 
daar in die pikdonker stil kon sit en diep kon peins terwyl hy 
die sterrehemel in al sy glorie bestudeer. 

 
Is dit haar verbeelding wat speletjies met haar speel? Miskien 

het sy van hom gedroom en nou is die reuk in haar gedagtes? 
Daar is ‘n snaakse kraakgeluid amper soos ‘n droë skarnier wat 
beweeg. Dit klink asof dit vanuit die kombuis kom. Sy voel erg 
teleurgesteld want sy was so seker sy gaan vir ‘n verandering 
deurslaap nadat hulle die oplossing gevind het vir die snaakse 
naggeluide en verskynsels. Dit is tog onmoontlik nie die apies 
nie! Die alarm is aan en daar is ogies en magnetiese skakelaars 
by al die deure en vensters! Sy is definitief alleen. Dit moet 
haar verbeelding wees! Is sy besig om mal te word? Sy hou 
haar asem in en luister gespanne of sy weer iets hoor. 

 
Chloe ruk in die bed toe die sirene in haar ore skree en dit 

klink asof iets in die kombuis kaplaks neerval. Sy gryp haar 
pistool onder haar kussing uit terwyl haar hart bollemakiesie in 
haar bors en sy spring uit die bed en hardloop, voel en trek die 
lig aan. Sy knyp haar oë op skrefies en kry naderhand fokus 
teen die verblindende lig en beweeg dan deur die kamer en 
kombuisgordyn met die pistool voor haar gerig en trek die 
kombuislig aan. 

 
Chloe word lam terwyl sy verward staar na die leë kombuis 

met die sirene wat in haar ore skree. Dit maak glad nie sin nie, 
maar daar hang duidelik dik wolk Rum en Maple pyprook in 
die kombuis. Sy wil dit nie glo nie, maar sy sien en ruik 
dieselfde soet reuk wat sy altyd geruik het wanneer Tony dit in 
stilte daar op die stoep gerook het. 
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luitenant Berger van sy perd af en val hom half katswink op 
die sand.  Hy spring blitsvinnig op, ruk sy Lebel van sy skouer 
af en gaan staan teen sy perd.  Hy is egter heeltemal blootgestel 
hier onder in die duik en kan maklik afgepik word deur enige 
sluipskutter bo teen die kamme van die twee reuse duine om 
hom.  Hy sukkel om iets op te merk, want die vroeë aandlig 
laat die duine reeds donker en onheilspellend vertoon.  Uit 
ondervinding weet hy egter dat die meeste Arabiere maar swak 
skuts is.  Dit was dus ’n blote vloekskoot gewees om sy 
kameraad met die eerste skoot te dood. 
 
“Legioenman, laat val jou wapen, kom egter jou perd uit en 
steek jou hande op.  Jy is omsingel en ons sal jou ook dood die 
oomblik as jy durf waag om te probeer ontsnap,” hoor luitenant 
Berger ’n stem êrens van agter ’n duin.  Hy dink herwaarts en 
derwaarts om uit die netelige posisie te kom, maar daar is geen 
ander uitweg as om maar oor te gee nie.  Hulle kon hom reeds 
omsingel het en sal hom dood die oomblik as hy iets durf 
waag. 
 
 “Wag, wag,” roep hy uiteindelik hardop uit, na hy al sy opsies 
deeglik oorweeg het.  Ek gee oor,” en hy gooi sy Lebel eenkant 
op die sand neer en steek sy twee hande in die lug op.  Hy 
sweer in sy binneste dat hulle nog sal boet vir die dood van sy 
manskap, wat daar eenkant op ’n bondel lê, met sy kepie so 
entjie van hom af.  Hy sal geduldig wag tot hy sy kans later kry 
vir wraak neem. 
 
“Baie verstandig van jou, legioenman,” hoor hy weer die stem 
en dan verskyn daar skielik vyf Arabiere.  Hulle kom van 
verskillende rigtings met hul perde teen die twee duine 
afgeskuifel en besef hy dadelik dat hy wel die regte besluit 
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ons genoeg water kry vir die agtervolging.  Dit is haas 
sononder en dus reken ek die Doelaks gaan nie te ver beweeg 
voor hulle gaan oornag nie.  As ons dus versigtig is, kan ons 
hulle dalk vanaand nog met volmaan inhaal.  Dan is die keuse 
julle sin.  As julle enigsins sien dat die vrou moontlik deur julle 
gered kan word, red haar en keer dan dadelik terug fort Verdun 
toe met haar.  As die oormag egter te groot is, probeer uitvind 
wat julle kan, of sy daar is, watter rigting hulle beweeg en keer 
dan spoedig terug na fort Verdun toe.  Is alles duidelik?” 
 
Soos een man knik almal bevestigend. 
 
“Laat ons dan aan die beweeg kom!” 
 
Hier waar luitenant Berger en manskap tussen twee reuse duine 
beweeg, kry hy ’n gevoel van naderende onheil.  Uit ervaring 
weet hy dat wanneer sy nekhare begin rys, gevaar gewoonlik 
nie te ver weg is nie.  Die Doelaks se perdespore loop nog 
duidelike hier voor hulle deur die sand en alles lyk steeds stil 
en rustig om hulle.  Luitenant Berger vertrou egter nie die 
vrede nie.  Hy kan maar net die daardie onrustige gevoel van 
hom afgeskud kry nie, van dat iets of iemand hulle dophou of 
dalk voorlê nie.  Om tyd te spaar het hy besluit om eerder so 
ver moontlik deur die strate tussen duine te ry, eerder as bo-op 
die duine langs, want hy is bang die Doelaks wat reeds nie 
meer te ver voor hulle kan wees, sien hulle teen die skemering 
raak. 
 
Dan klap daar van nêrens af ’n skoot en manskap Durand, wat 
langs luitenant Berger ry, gooi sy hande in die lug en tuimel 
van sy perd af.  Die skoot is reg deur sy hart en sal hy die 
sonlig nooit weer sien nie.  Voor die volgende skoot val, duik 
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Sy skud haar kop en hardloop na die agterdeur en voel dit is 
gesluit en die skuiwer is in plek! Dan besef sy die sirene skree 
nog aaneen in haar ore en sy hardloop terug slaapkamer toe en 
gryp die afstandbeheer en stop die alarm. Sy gryp die radio en 
skakel Robert.  

 
Sy hoor Robert antwoord met ‘n fluit. “Robert, ontspan. Dit 

was ‘n vals alarm! Ek weet nie. Die alarm het sonder rede net 
afgegaan, sê asseblief as jy my gehoor het!” 

 
Robert bevestig met een fluit vir ‘n ja. Skielik is daar ‘n harde 

klop aan die voordeur en sy hoor Isaac met ‘n besorgde 
stemtoon skree. “Chloe is jy okei!” 

 
 
Vervolg volgende week in uitgawe 24 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 

  
 
22 - Die Agenda 
 
Nico gehoorsaam en sak diep in die rusbank langs Alex sonder 
om ‘n woord te sê terwyl hy Jack dophou. Jack gaan sit 
oorkant hulle op ‘n regop houtstoel en versteek sy regterhand 
met die pistool onder sy linkerarm. Hy wys vir Billy om op die 
ander houtstoel te gaan sit en Billy gehoorsaam en gaan sit 
pennetjieregop. 
 
Alex skud sy kop verdwaas. “Jack, is jy van jou lotjie getik? 
Dit is ‘n groot oortreding om ‘n wapen op ‘n dienaar van die 
gereg te rig!” 
 
Jack glimlag sarkasties. “Dienaars van die gereg? Julle erken 
beide dat julle ons om die bos probeer lei en ons weet nie vir 
wie julle werk nie en ek het ‘n familie om te beskerm? Daardie 
ID-kaart van jou beteken niks vir my nie. Dit is moontlik 
vervals, vir al wat ons weet.” 
 
Alex probeer weer. “Nico is deel ...” 
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“Manskappe van die Vreemdelegioen, dit is seker nie nodig vir 
my om vir julle te vertel wat alles hier gebeur het nie.  Ons het 
te laat opgedaag en dus gefaal, eenvoudig soos dit.  Nou gaan 
ek vir julle ’n keuse stel en staan dit julle vry om ja of nee te 
sê.  Die wat gewillig is om saam met my te kom, sal een tree 
vorentoe gee, die res sal dadelik die oortollige chaos so goed 
moontlik opruim en dan dadelik terug gaan na fort Verdun toe, 
om die ontstellende nuus te gaan oordra.  Die professor se 
dogter is ontvoer deur die Doelaks en ek is van plan om te kyk 
of ek haar kan gaan red voor die Doelaks te ver weg is van ons 
af.  As ek in my sending misluk, dan weet die res darem wat 
hier gebeur het en wat van professor Dubois se dogter geword 
het.  Almal wat kans sien om my te help in my sending, een 
tree vorentoe,” roep luitenant Berger hardop uit. 
 
Vyf manne staan een tree vorentoe. 
 
“Uitstekend manskappe!  Die res van julle gaan help met die 
begrawings en opruiming.  Vertel dan breedvoerig vir Generaal 
Cordon wat hier gebeur het.  Ek mag dalk nog voor die 
krygsraad gedaag word vir my waagstuk, maar ek is bereid om 
die kans te waag ter wille van die vrou.” 
Volgens die aantal spore wil dit vir luitenant Berger lyk asof 
daar vyftien ruiters was wat aan die bloedbad deelgeneem het.  
Vir een of ander rede het hulle toe in drie groepe van vyf elk 
verdeel.  Een groep is Noord, die ander Oos en die derde groep 
het ’n Noord Oostelike rigting ingeslaan. 
 
“Manskappe, ons gaan nou as volg te werk.  Ons is ses soldate 
en daar is drie groepe, dus gaan twee van ons elke groep volg.  
Ons is gelukkig ook te perd.  Die oase is hier naby en daar kan 
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Jeeps se bande is almal stukkend gesteek, om seker te maak 
niemand wat dalk oorleef, kan hulp gaan soek nie.  In elk geval 
nie voor hulle eers hul kosbare besitting ver genoeg van die 
toneel af verwyder het nie.   
 
Luitenant Berger sidder in sy binneste as hy maar net dink aan 
die professor se dogter en wat nou van haar gaan word. 
Luitenant Berger kan vinnig afleidings maak, deur net te kyk 
na die klomp perdespore.  Dit is duidelik dat die Doelaks maar 
onlangs hier was.  Miskien ’n uur gelede, hoogstens twee, want 
die spore is nog vars en duidelik sigbaar in die sagte sand.  
Selfs ’n ligte Sahara windjie kan spore in hierdie beweeglike 
sandwoestyn vinnig verberg.  Enige agtervolging in die Sahara 
woestyn word dus gou belemmer as vars spore nie onmiddellik 
gevind kan word nie.  Hulle patrollie wat gestuur is, juis om 
hierdie argeologiese navorsingsgroep te kom beskerm, het 
ongelukkig te laat opgedaag.  As dit nie was vir die feit dat 
helfte van die patrollie langs die pad siek geraak het, 
vermoedelik deur vuil water by die laaste oase en moes 
omdraai nie, sou hulle reeds ’n paar uur vroeër hier gewees het.  
Maar dit is nou te laat om daaroor te bespiegel, die koeël is 
deur die kerk en moet hulle nou die beste maak van ’n slegte 
saak. 
 
“Sersant, neem vier man en begrawe al die mense, voor die 
aasvoëls hulle beetkry.  Ek sien hulle draai alreeds daar bo in 
die warm lug rond.  Die res van julle kom hier na my toe.” 
 
Die oorblywende tien manskappe kom staan hier voor luitenant 
Berger.  Na wat hulle so pas gesien het, is hulle nou ene vuur 
en vlam vir wraak neem oor die onskuldige mense wat so 
doelloos uitgewis is. 
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Nico lyk aggressief en duidelik geïrriteerd. “Alex, bly stil! Jy 
het reeds genoeg skade aangerig. Jy kan jou polisiepligte later 
nakom. Hierdie is ‘n baie sensitiewe saak, laat ek dit hanteer, 
okei?” 
 
Alex kyk hom aan soos ‘n skuldige seuntjie wat erken dat hy 
lelik drooggemaak het en knik net sy kop. “Nog eens, jammer 
Nico, ons was so seker ons het alles onder beheer.” 
 
Nico skud sy kop bevestigend. “Ja, as julle ons net onmiddellik 
gekontak het, was ons nou heel waarskynlik op ‘n goeie wicket 
en in beheer van sake. Nou sit ons in strontstraat! Die mense is 
soos skimme. Dit was die gulde geleentheid vir my span om 
hierdie keer te verseker ons verloor hulle nie weer nie, en toe 
verspeel julle dit.” 
 
Nico kyk na Jack en wys met sy oë na Alex. “Almal by Alex se 
afdeling was aangesê om ons onmiddellik te kontak indien 
enige voorval plaasvind wat met ons saak verband hou. Toe 
Kadin se vriend hulle kontak, het hulle dadelik geweet daar is 
‘n verband maar tóg het hulle gedink hulle gaan die mense self 
arresteer! Hoekom, kan hy my nou nog nie verduidelik nie! 
Hoe daardie verdomde skimme weer weggekom het, ook nie! 
Die enigste verklaring waaraan ek kan dink waarom Alex en sy 
mannetjies held wou speel, is omdat hulle self nuuskierig is 
wat aan die gang is en die skurke wou aankeer en ondervra 
vóór ons want hulle wil so graag weet wat is aan die gang!” 
 
Alex skud sy kop verslae. “Wat kan ek sê. Jammer my maat, 
dit was ‘n groot fout.” Hy kyk reguit na Jack, “Asseblief Jack. 
Doen wat die man sê. Hierdie ding is internasionaal en selfs 
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die president spring op aandag as die mense vir wie Nico werk, 
praat.”  
 
Alex beduie met sy oë na Nico wat hom verontwaardig 
aankyk. “Alex, is jy nou klaar? Ek dog jy gaan stilbly!” 
 
Nico kyk weer na Jack. “Jack, ek respekteer jou situasie maar 
hierdie ding is uiters sensitief en op ‘n mespunt. Baie 
belangrike mense se lewens is afhanklik van geheimhouding 
en daarom mag ek geen sensitiewe inligting met enigiemand 
deel indien dit nie noodsaaklik is nie. Ek stel voor dat Kadin en 
Billy ons vertel wat hulle weet. Ek sal julle dan inlig sovêr 
moontlik en dit is in elk geval noodsaaklik dat ek weet wat 
hulle en hul vriende uitgevind het.” 
 
Billy sien Jack knik terwyl hy Nico wreed aangluur, maar dan 
kyk hy weg van Nico en kyk na Billy met respek en empatie 
wanneer hy saggies vir hom glimlag. “Kom gou hier, Billy, en 
hou jou oor by my mond.” 
 
Billy kom nader en hou sy oor by Jack wat suutjies in sy oor 
fluister. “Gaan haal hulle. Klop drie maal drie keer en wanneer 
hulle uitkom, sê vir die tannie sy moet op die stoel by die 
stilalarm se paniekknoppie in die sitkamer gaan sit. Laat Kadin 
daar langs jou sit. Sê hulle moet vir eers hul afstand hou van 
ons besoekers en moenie worry nie. Alles gaan regkom, boet, 
ek melk hulle net. Ons gaan binnekort sien of hulle betroubaar 
is of nie?”  
 
Billy knik en Jack gee hom ‘n vriendelike knipoog. Billy 
verdwyn om Kadin-hulle te gaan roep terwyl hy wonder oor 
Kadin se pa. Dit is asof daar twee persoonlikhede in hom skuil. 
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GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN 

Deel 5 

 

Deur Pieter Haasbroek 

 
Met groot moeite forseer hy homself om sy laaste woorde op 
aarde te spreek. 
 
“Luitenant... die... die Doelaks... aangeval... almal dood... 
dogter... dogter saam gevat.”  Dan gee sy liggaam een laaste 
ruk, word hy stil en sy kop val skeef. 
 
Luitenant Berger maak sy oop starende oë met sy vingers toe 
en staan dan op.  Hy kyk om hom rond.  Daar is chaos oral 
rondom hom.  Die tente is feitlik almal platgetrap deur die 
perde van die Doelaks, stoele en tafels lê oral rond en hulle 
besittings is eenvoudig verstrooi oral oor die sand, op soek na 
net waardevolle items.  Die lyke lê ook versprei, want soos die 
mense probeer vlug het, is hulle eenvoudig van agter af 
ingejaag deur die Doelaks se perde en met kromsabels 
neergevel.  Die res is so gelaat vir die natuur en selfs die vyf 
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En dan natuurlik die ander ‘houers’ wat bogenoemde sterker 
uitdruk. “Ek is nou behoorlik in die kak, stront,” en een ou het 
gesê: “Ek is nou so in die stront; dit moet net nie golfies maak 
nie.” 

In word nou nie meer letterlik gebruik en geassosieer met ’n 
fisiese ruimte/houer nie, maar ons het beweeg vanaf die 
fisiese/letterlike gebruik na die assosiasie met toestande. 

Nog erger is die ergerlike: “Ek is nou so die hel in,” waar die 
hel nog geassosieer kan word met ’n ruimte/houer, maar dan 
kry jy die onlogiese: “Ek is nou so die duiwel in.” 

 Daar is min uitdrukkings so vrugbaar en emosioneel gelaai 
soos moer. 

“Jou moer!” “Hy is moertoe!” “Ek gaan jou ’n moerse klap 
gee!” 

“Ek is nou so de moer in,” sluit aan by die vorige klompie 
voorbeelde. 

“Ek is in my moer!” dui aan dat jy in ’n toestand verkeer wat 
regtig sleg is.  Wat die voorbeeld uniek maak, is die feit dat 
moer nêrens geassosieer kan word met ’n letterlike ruimte of 
houer nie. Dit word eenvoudig figuurlik (metafories) in 
verband gebring met ’n toestand in plaas van ’n letterlike 
ruimte. Wys jou watter bokspronge ons in Afrikaans kan 
maak! 

En nou moet ek eers ophou. As ek dit nie betyds gereed kan 
kry vir die volgende uitgawe van Storietydskrif nie, is ek in 
my moer! 
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Die een oomblik is hy die sagste mens op aarde en die 
volgende oomblik is dit asof daar ‘n gevoellose duiwel wat tot 
enige iets in staat is, dreig om oor te neem. 
 
Nico praat toe Billy verdwyn. “Waar was jy betrokke 
gedurende die bosoorlog, Jack?” 
 
“Wie sê ek was?” 
 
“Vertel my en ek vertel jou ‘n bietjie van my. Jy wil my beter 
verstaan, wil jy nie?” 
 
Jack wik en weeg. “32 Batiljon.” 
 
Alex rek sy oë verras. “The Terrible Ones ...!”  
 
Nico lyk nie verbaas nie, maar vra: “By watter operasies was 
jy betrokke?” 
 
“Ek was baie bedrywig rondom Southern Cross, Alpha 
Centauri en meestal Moduler.” 
 
“Moduler? Dan was jy seker betrokke by Cuito Cuanavale?” 
 
“Dit was baie rof, maar ek is nog hier en nou is dit jou beurt.” 
 
“Recce-4” 
 
“Ek het so gevoel gehad en my grootste respek, maar baie van 
julle het ook maar geëindig waar die geld die hardste praat, 
maak nie saak wie betaal nie.” 
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“So het baie van julle.” 
 
“My familie is alles maar dit lyk my jy het snaakse belange en 
dit is wat my laat wonder? Die oorlog is verby en ek wonder 
net vir wie doen jy nou die vuilwerk en watter tipe vuilwerk dit 
is.” 
 
“Ek maak nie vuil nie; ek maak dié wat vuilmaak, skoon.” 
 
“Ek hoop so, Nico.” 
 
“Kom ons kyk wat Kadin en Billy ons kan vertel. Ek hoop ek 
sal jou daarna beter laat voel, Jack.” 
 
“Ek hoop werklik so, Nico, ek wil beslis nie jou vyand wees 
nie. Die oorlog is lankal verby en ons het tog destyds saam 
baklei. Sit net daar wanneer die kinders saam met my vrou 
inkom. Ek wil nie graag die pistool voor hulle op julle rig nie.” 
 
Billy kom binne met Kadin en Rene wat hom volg langs 
mekaar en Jack stel hulle voor. “Kom binne en gaan sit gou. 
Dit is speurder Alex aan die linkerkant en Nico van 
Humewood polisiekantoor; my vrou Rene en dogter Kadin. 
Hulle soek hulp sodat hulle die skurke kan aankeer en aanhou.” 
 
Kadin en Rene groet beleef met die knik van die kop en almal 
gaan sit net soos Jack gevra het. 
 
Alex vra dadelik: “Kadin, vertel ons asseblief absoluut alles 
wat gebeur het en Billy voeg by indien sy enigiets vergeet, 
asseblief.” 
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Die pryse gaan op; Die pryse gaan af. Die winkelier merk sy 
goedere op. Jy moet dit afmerk vir die verkoping. 

En dan kry ek die arme skoliere en studente so jammer as hulle 
punte af is en nie op nie. 

Op hierdie stadium eers genoeg van op en af. 

In is, in elk geval, net so interessant, indien nie interessanter 
nie. In druk uit dat die ding waarna ons verwys in ’n geslote 
ruimte of houer is.  

“Die verf is in die blik” (binne-in, nie langsaan, bo, regs of 
links nie.) Die voorwerp kan ook vormloos wees. “Prop die 
spons in die kussingsloop!” “Gooi die snippermandjie se goed 
in die vullissak.”  En dit kan ook ruimtelike areas wees: “Ek 
woon in die stad, maar my neef bly in die Laeveld.”  En as ’n 
vloeistof jou omring, is jy ook in. “Die kinders speel in die 
water”, “Sit die bord in die water om te week”, ens. 

Maar daar is nog baie dinge waarin ons kan wees. En dan 
gebruik ons nie meer in letterlik nie, maar figuurlik.  

“Ek is in die moeilikheid.”  Met ander woorde ons 
konseptualiseer moeilikheid ook as ’n soort houer. Dit word 
goed geïllustreer met: “Hy is diep in die moeilikheid; ek weet 
nie hoe gaan hy dááruit kom nie.” 

En moeilikheid het natuurlik baie sinonieme. Almal is nie so 
mooi nie, maar ons hoor hulle gereeld en hulle kleur ons 
gesprekke. 

“Ek is in die sop/warmwater/gemors.” 
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Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Prof. Jarries se weeklikse rubriek  
 

 
 
 

Ek is in my moer! 

Iemand het lank terug gesê voorsetsels is die kleingeld van ’n 
taal. Hulle mag dalk almal klein en kort wees, bv. op, af, in, 
uit, bo en onder, ens. maar hulle is beslis nie kleingeld nie. 
Hulle druk baie belangrike verhoudings uit en sonder hulle sou 
ons nie behoorlik met mekaar sinvol kon kommunikeer nie. 

Kyk nou maar vir op en af. Hulle suggereer letterlik ’n 
eendimensionele vertikale skaal na bo, boontoe en onder, 
ondertoe. 

“Hy klim teen die berg op”; “Hy klim teen die berg af.”  

Maar sommer gou is ons by die figuurlike gebruik van dié 
woorde. 
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Kadin begin vertel en Billy las by maar toe hulle by die deel 
kom waar hulle wakker geskrik het uit hul beswyming in die 
biblioteek, steek Kadin skielik vas en kyk verbaas na Alex.  
 
“Ek onthou oom nou. Oom het heeltyd bekend gelyk vir my. 
Oom was eerste vanoggend daar in die biblioteek en toe ons 
wakker skrik, was oom besig om die biblioteek te verlaat.” 
 
Alex glimlag. “Ons het jou vanaf jou woning gevolg en 
beskerm tot in die biblioteek, Kadin, en ek was besig om 
daardie snaakse man te volg toe ek op pad uit was.” 
 
Kadin se gesig helder op. “Ek was bekommerd oor daardie 
swart vervoerwa wat gelyk het asof dit my volg.” 
 
“Ons was in hom. My manne het in Govan Mbeki op my 
instruksies gewag. Ek sou die skurke volg vanuit die biblioteek 
en op die regte tyd my handvrye gehoorstuk opsit en hulle 
instruksies gee. Ons wou hulle volg tot almal bymekaar is en 
dan arresteer.” 
 
“Wat het dan verkeerd gegaan? Hoe het hulle weggekom?” 
 
Alex lyk ongemaklik terwyl Nico hom snaaks aankyk. “Kadin, 
dit was baie soos wat jy nou net beskryf het toe daardie man 
julle met sy oë gevang het. Ek het hom gevolg uit die 
biblioteek maar hy loop toe reguit tot by koningin Victoria en 
staan voor haar asof hy haar waardeer. Ek kon nie daar agter 
hom staan nie want dit sou verdag lyk. Ek gaan staan toe langs 
hom asof ek haar ook bewonder en sê: ‘Dit is ‘n lieflike 
standbeeld, is dit nie?” 
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“Hy draai na my toe en sy aardige oë vang myne soos magnete 
en die volgende oomblik verdwyn alles en ek sweef in die lug 
in die duisternis en hy sê vir my: ‘Kom saam ons gaan besoek 
jou manne.’ Die volgende oomblik is ek by my manne wat wag 
in die vervoerwa en toe ek wakker skrik, staan ek alleen daar 
voor die biblioteek en staar na die ingang. Ek het nog nie eers 
die geleentheid gekry om my gehoorstuk uit te haal nie, toe is 
die man skoonveld. Hy het alleen by die biblioteek opgedaag 
met Billy dus wou ons hom tot by sy manne volg.” 
 
Nico skud sy kop moedeloos en kyk vir Kadin. “Ek is baie 
beïndruk met almal van julle. Billy, jy is soldaatmateriaal. Ek 
sal enige tyd saam met jou oorlog toe gaan, my maat. Kadin jy 
is so onselfsugtig en dapper sodat jy gewillig was om gevange 
geneem te word omdat jy Billy wou red uit hulle hande. 
  
“Ek moet julle eintlik niks vertel nie, maar julle het reeds die 
regte afleidings gemaak, dus sal ek net bevestig wat julle reeds 
weet. Julle vriend, Michael, was reg en baie, baie dankie, 
Kadin. Julle het presies die regte ding gedoen deur die 
vervalsing van daardie kode. Ek is die geheime kontak van die 
professor wat die boekie in die park weggegooi het. Hy is 
gevange geneem deur daardie mense. Ek was besig om hom te 
waarsku op daardie selfde plek in die park toe hulle hom 
kontak en manipuleer om homself gewillig aan hulle oor te 
gee.  
 
“Hy kon nie ‘n opspoorder saamneem nie en ons het hom 
verloor voordat ons die geleentheid kon kry om hom te volg. 
Hy het egter net daar ’n vinnige plan gemaak en my vinnig die 
kode gegee met ‘n plan om vir my inligting daar te los. Ek sou 
gereeld gaan kyk of hy dit reggekry het om vir my ‘n boodskap 
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te los. Hopelik sou hy my vertel waar hy aangehou word of wat 
die planne van sy aanhouers is.  
 
“Sou hy ‘n normale nota los en hy word uitgevang sou die 
mense weet van my, dit is die rede vir die kode. Ons enigste 
troefkaart is dat die mense nie weet van my nie en ook nie weet 
van die spesiale taakspan wat op hulle spoor is nie.” 
 
Kadin is nuuskierig. “Wat beteken daardie waarskuwing in 
Sanskrit ‘Sit my terug voor die wêreld tot ‘n einde kom.’?” 
 
Daar volg ‘n stilte terwyl Nico sy woorde versigtig oorweeg 
voordat hy antwoord: “Wat ek julle nou gaan vertel moet 
absoluut net onder die ses van ons gehou word. Vertel absoluut 
niemand hiervan nie!” 
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