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Vasgevang 31 Die ontstellende besoeke 
 

Leo kyk op en daar is trane in sy oë. “Ek het die gevoel jy het dieselfde 
besoeker gehad.” 

 
Chloe verstaan nie hoekom nie, maar haar hart hardloop skielik weg in 

haar borskas. Sy staan op en gaan sit by hom op die bank. 
 
“Wie het jou besoek, Leo. Vertel my alles, asseblief, en ek belowe ek 

sal dan my ervarings met jou deel.” 
 
Die Skrif van Onheil 30 Die kritieke besluit 
 
Nico skud sy kop vies en fluister dringend. “Volg hom met die 
hommeltuig. Wie sê hulle gaan nie dadelik haar sein afsny indien hy 
homself nie oorgee nie?” 
 
“Vat hom uit, Nico, hy mág eenvoudig nie in hulle hande beland nie. Die 
risiko is te groot! Dit is ‘n bevel! Dit lyk my julle Suid-Afrikaners 
verstaan nie wat ‘n bevel beteken nie!” 
 
Hart sonder remme - 9 
 

Parmantig kyk sy hom in die oë. “Kom jy my weer versondig?”  
 
“Nee ... More Sonnika.” 
 
Sy sluk. “More.” Sy kan nie langer kwaad wees vir die groot man 

wat berouvol soos `n seuntjie met sy hande agter sy rug voor haar staan 
nie. 
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`n Oomblik sit sy sonder woorde. Hul ontmoeting in die 
kerk moes baie vir hom beteken het. Hy onthou die datum en 
selfs die tyd. Was hy net soos sy meegevoer toe hulle oë 
mekaar omhels het en nie weer wou los nie?  

 
”Jy vergeet daar is nie net `n begin nie. Daar is ook `n 

einde aan alles.” Die einde van haar sussie se lewe na `n 
hartaanval. Die einde van die veilige hawe van `n ouerhuis toe 
haar haar ouers besluit het om te immigreer. Die einde van ’n 
jarelange vriendskap toe Beyers weg is. 
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Die ontstellende besoeke 
 
Daar is ‘n klop aan die voordeur en Chloe gaan loer, glimlag, 

skud haar kop en maak die deur en die hek oop. 
 
“Hallo, Leo, het jy regtig niks beters om op jou vrye Sondag 

aan te vang nie?” 
 
Hy staan in ‘n deurdrenkte reënjas en hoed. “Jy is my enigste 

warm sonnetjie op hierdie mistroostige reëndag, my skattebol.” 
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Sy glimlag gelukkig. “Siestog, kom binne jou verdwaalde 
plaasjapie, sodat ons daardie papnat reënjas en hoed kan 
verwyder voor jy begin roes.” 

 
Leo kom binne en sy verwyder die nat goed en hang dit oor 

twee van die hake teen die muur by die voordeur. 
 
 “Die eerste keer dat ek hierdie hake by die voordeur nodig 

kry.” 
 
“Dankie, Chloe, ek het ‘n voorstel. Wanneer jy die 

werkswinkel op die plaas besoek op Maandae, doen dit tóg 
altyd oor middagete sodat ek jou ook kan sien.” 

 
Chloe glimlag en gee hom ‘n piksoentjie op sy wang. “Ek sal 

so maak. Wil jy ietsie drink? Warm koffie of tee miskien?” 
 
Leo skud sy kop. “Nee dankie, Chloe, ek is netnou by die 

plaas weg met ontbyt en koffie in my pens. My enigste 
begeerte is vir ‘n tydjie saam met jou.” 

 
Chloe stamp hom onverwags liggies sodat hy sy balans effens 

verloor en in ‘n antieke bank neersink en sy gaan sit in die 
stoel langsaan. 

 
“Nou goed, plant jou stêrre en lig my ‘n bietjie in oor die 

dinge op die plaas. Is alles nog reg? Enigiets wat ek moet 
weet? Is julle klaar met die plaasheinings?” 

 
“Ons het die heinings weer perfek. Net gister klaar gemaak. 

Verder het ek nog alles onder beheer en die plaas hardloop 
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“Ek is nie met vakansie nie, ek is hier om te werk.” 
 
“Hei, ek het nie gekom om met jou te baklei nie. Met `n 

skootrekenaar het `n mens nie `n kantoor nodig nie.” 
 
“Jy`s reg, ek werk op my skootrekenaar.” 
 
“Gaan jy my nie vertel waarmee jy besig is nie?” 
 
Sy skud haar kop. As hy weet sy skryf, koop hy dalk een 

van haar boeke omdat hy nuuskierig is. Sy is seker hy sal nie 
huiwer om haar te probeer verlei net om vas te stel of sy net so 
vurig soos haar heldinne is nie. 

 
“Laat ek raai. Jy tik `n manuskrip vir `n skrywer. A, jy 

lag, ek`s reg?” 
 
“Nee, maar jy`s baie warm. Wat is jou beroep en waar 

woon jy?” 
 
”Ek is `n veearts en boer. Ek en my neef het `n praktyk 

in Port-Elizabeth.” 
 
Sy loer onderlangs na hom. Sy sien hoe hy `n takkie van 

die laventelbos afpluk, dit tussen sy vingers vryf en daaraan 
ruik. “Alles het `n begin. `n Saadjie val in die grond, ontkiem 
in die geheim, breek deur die aardkors en groei. So was dit die 
begin van Adam en Eva in die paradys en met ons twee die 
twaalfde Oktober nege-uur die oggend in die kerk.” 
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Die onseker kyk in sy oë gooi haar oomblikke lank van 

balans af. As hy net nie so onweerstaanbare mansmens was 
nie. Hy het `n swembroek aan. Water drup uit sy hare en loop 
in `n dun straaltjie oor sy kaal borskas. Dis `n sonde om sy 
verleidelike manlikheid voor haar ten toon te stel. Sy draai haar 
rug op hom, strek en hang die gieter aan die boomtak langs die 
tent op. Toe gaan sit sy op `n stoel onder die afdak. Dis veiliger 
hier buite, waar almal hulle kan sien. Sy wil nie kanse waag 
nie, al lyk hy op die oomblik soos `n man wat nie weet 
waarvoor hy moet koes nie.  

 
“Jy`t reeds gesê jy`s jammer,” keer sy toe sy sien hoe hy 

na woorde soek. “Ek stel nie belang om weer na jou 
verskonings te luister nie.” Hy moet net nie dink sy gaan hom 
nooi om te sit en vir hom drinkgoed aandra nie. 

 
“Dis die eerste keer dat ek sien iemand maak tuin voor 

`n tent. Hoe lank bly jy al hier?” verbreek hy eindelik die 
ongemaklike stilte. 

 
“`n Jaar en `n paar maande. Ek is een van Wouter se 

permanente inwoners vir `n onbepaalde tyd.” 
 
Hy lig `n wenkbrou. “Hoekom?” 
 
“Baie mense het my al daardie vraag gevra. Hoekom 

dink jy verkies ek `n lewe in die woonwa bo die gerief van `n 
dubbelverdiepinghuis?” 

 
“Dit voel seker jy`s met vakansie. Dis minder moeite, 

minder stres.” 
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soos ‘n goed-geoliede masjien. Ek wonder net. Was die Toyota 
Venture verseker en gaan ons dit vervang?” 

 
“Dit was baie oud met slegs derdepartyversekering, Leo, en 

om die waarheid te sê, ek het heeltemal vergeet dis verwoes in 
die ongeluk. Jy moet my daaraan herinner. Ons sal ‘n gebruikte 
bussie moet aankoop. Wat dink jy? Is dit die beste opsie? Ek 
sal Ronnie môre vra om op Gumtree en Facebook te kyk en my 
te bel indien hy iets belowends sien.” 

 
“Hoe gaan dit régtig met jou hier, Chloe? Jy is so afsydig 

deesdae. Wil jy nie vir ’n verandering eerlik wees met my nie? 
Wat hinder jou? Praat met my. Jy weet teen die tyd ek is ‘n 
goeie luisteraar. Ek het spesiaal die hele pad van die plaas af 
gekom sodat jy jou hartjie kan uitpraat en beter kan voel. Wat 
hinder jou?” 

 
“Hinder my? Dit is my twee boeties se nonsies, Leo. Maak 

vrede, dan is alles reg. Ek soek nie die spanning tussen julle 
nie.” 

  
“Dit is nie waarvan ek praat nie, Chloe. Daar is iets fout. Jy 

steek iets weg wat jou baie pla. Ek lees jou altyd soos ‘n oop 
storieboek. Jy ken my mos nou al.” 

 
Leo vang haar heeltemal onkant want sy sien hoe hy haar 

lyftaal daar sit en lees. Verdomp! Hoe doen hy dit? 
 
“Is jy met die helm gebore, Leo?” 
 
Dit is asof haar vraag iets vir hom bevestig en hy neem haar 

hand en kyk diep haar in die oë. “Chloe, ek weet jy glo dit nie, 
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maar ek is met die helm gebore. Jy het iets hier ervaar wat jou 
baie hinder want jy glo nie dat sulke dinge bestaan nie, maar jy 
kry geen alternatiewe verklaring nie en jou lyftaal verklap dit 
soos daglig. Sou ek jou op ‘n ander geleentheid vertel het dat 
ek heldersiende is, sou jy ‘n bespotting van my gemaak het, 
maar ek kan duidelik sien iets het jou ontstel en dit is nou tyd 
om eerlik te wees met mekaar.” 

 
“Jy glo jy is met die helm gebore. Verduidelik vir my presies 

wat dit is?” 
 
“Ek sien soms die geeste van mense wat afgestorwe is.” 
 
“Soos wie?” 
 
“My ouers, my broer en soms mense wat ek glad nie ken nie. 

Soms iemand wat pas gesterf het en naby aan my was.” 
 
“Het jy enigiemand nou onlangs gesien?” 
 
Leo frons aarsel en kyk af. “Asseblief, Leo, wees eerlik met 

my.” 
 
Leo kyk op en daar is trane in sy oë. “Ek het die gevoel jy het 

dieselfde besoeker gehad.” 
 
Chloe verstaan nie hoekom nie, maar haar hart hardloop 

skielik weg in haar borskas. Sy staan op en gaan sit by hom op 
die bank. 

 
“Wie het jou besoek, Leo. Vertel my alles, asseblief, en ek 

belowe ek sal dan my ervarings met jou deel.” 
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Sjoe, dis darem bitter moeilik om `n man te wees. As hy 
sy oë sluit sien hy die witkop se dromerige, donkerbruin oë. En 
in `n onbewaakte oomblik, die pyntrekkie om haar mond. Haar 
ongelooflike, mooi, lang bene op die muurbalbaan. Hoe hulle 
`n ligte rooi verkleuring kry wanneer hulle warm gespeel is. 
Haar ronde boudjies as sy voor hom vastrap en haar rompie 
oopswaai. Hy koester `n hoë agting vir haar lyfie waarin die 
belofte van nuwe lewe in elke vrou opgesluit lê. Sy besef nie 
hoe onweerstaanbaar daardie geheime plekkie vir hom is waar 
die Skepper vorm en weef nie. Is Sonnika Shaw die vrou wat 
saam met hom gaan deel hê aan die begin van lewe? Hy sal 
hom moet inhou, die veroweringsproses gaan nie maklik wees 
nie. Hy het lelik drooggemaak. Toe die water oor sy voete 
spoel, kom hy met `n sug regop. Hoe gaan hy ooit haar 
vertroue wen? 

 
*** 

 
Sonnika is besig om die kappertjies, die laventelbos en malvas 
in die potte met die gieter nat te gooi, toe `n skaduwee oor haar 
val. Sy skreef haar oë teen die skerp sonlig en kyk op. Toe sy 
Anton sien, ervaar sy weer die sensasie van sy soen op haar 
maag en pluk selfbewus aan haar bloesie.  

 
Parmantig kyk sy hom in die oë. “Kom jy my weer 

versondig?”  
 
“Nee ... More Sonnika.” 
 
Sy sluk. “More.” Sy kan nie langer kwaad wees vir die 

groot man wat berouvol soos `n seuntjie met sy hande agter sy 
rug voor haar staan nie. 
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“Nee!”  Hy draai weg, swaai weer om en kom reg voor 

haar staan. “Nee, jy is nie daardie tipe meisie nie. Gaan staan 
met die dieselfde toppie voor `n vollengte spieël, strek jou uit 
en kyk self wat ek bedoel,” daag hy haar uit. 

 
Sy wag en toe sy seker is hy kan haar nie meer sien nie, 

draf sy na die dames se kleedkamer. Sy maak soos hy gesê het 
en bekyk haarself krities in die spieël. Anton is reg, haar toppie 
is hopeloos te kort. Dit skuif hoog op as sy strek. Maar dis nie 
naasteby so uitlokkend soos die bikini meisies waarteen hy 
elke dag moet vaskyk nie, vies sy haar. 

 
Kon hy hom nie inhou nie? Deur sy vergryp aan haar het 

hy sy blywende stempel op haar afgedruk. Sy het van die begin 
af geweet daar sluimer `n tikkie gevaar in die man. Hy stoom 
van oortollige energie wat dreig om oor te kook. Die vonk 
tussen hulle gloei as hy naby haar kom. Hoekom het Beyers 
haar nooit so uitgeboul nie? Is dit waarom sy hul verlowing 
uitgestel het? 

 
*** 

 
Anton lig hom in die donker uit die water, vee die water uit sy 
gesig en skud sy kuif agteroor. Toe strek hy hom op die nat 
sand uit, hande onder sy kop. Wat het hy nou weer aangevang!  
Hy sukkel om te rem as hy naby Sonnika kom. Hy kon nie die 
versoeking weerstaan om haar plat magie te soen nie. Hoe kon 
hy? Sy het reg voor sy stoel gestaan en toe hy regop kom was 
haar kaal magie teen hom. 
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Dit lyk asof die woorde seermaak wanneer Leo praat terwyl 

die trane nou vrylik vloei. “Chloe, jy weet Tony het altyd 
daardie pyp van hom gerook op daardie wiegstoel wat daar 
gestaan het op die donker deel van die stoep. My kamer is net 
om die hoek en ek slaap gewoonlik met my venster oop en ek 
het hom dikwels gehoor en geruik.” 

 
Leo aarsel weer en kyk weg. “Wat? Leo, vertel my!” 
 
Hy kyk terug met ’n trek van pyn op sy gesig. Sy sukkelende 

woorde maak haar yskoud.  
 
“Ek hoor en ruik hom weer elke aand vanaf verlede week, 

Chloe.” 
 
Sy verloor die geveg teen die trane en skielik stroom hulle 

saam met die woorde uit. “Leo, ek hoor iets in die kombuis. 
Die alarm gaan af en ek vind Rum en Maple pyprook in die 
kombuis en ‘n oop yskas met porsies salami om kaas gerol op 
die eettafel.” 

 
Chloe sien die duidelike skok en verrassing op sy gesig. 

“Chloe, jou ma het altyd gekla oor sy gewoonte om salami om 
kaas te rol in die middel van die nag. Hy het soms die yskas 
oop vergeet en die eetgoed op die tafel gelos!” 

 
Chloe gryp hom vas in ‘n omhelsing en snik oor sy skouer. 

“Wat beteken dit, Leo?” 
 
Hy praat stadig en klink versigtig. “Soms hinder iets iemand 

wat nie meer met ons is nie en hulle wil eers iets regmaak 
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voordat hulle finaal aanbeweeg tot hulle finale bestemming. 
Hulle verskyn dan gewoonlik om ‘n finale boodskap te probeer 
oordra.” 

 
“Wat dink jy wil Tony vir ons sê, Leo?” 
 
“Ek wens ek het geweet, Chloe, maar sovêr ons weet, het hy 

net vir ons twee tekens gelos. Dus vermoed ek hy soek iets van 
ons. Wat dink jy kan dit wees?” 

 
“Ek wonder of dit iets met die ongeluk te doen het, Leo? Wat 

dink jy?” 
 
“Ek weet nie, Chloe.” 
 
Hulle word stil in die posisie van omhelsing en dan trek Leo 

sy gesig terug en kyk haar weer in die oë. “Miskien wil hy jou 
weer terughê op die plaas.” 

 
“Maar hy los tekens ook vir jou?” 
 
Hy skud sy kop. “Dit is waar, maar jy weet, ons was baie 

geheg aan mekaar, Chloe, en ek is heldersiende. Ek het my 
hele familie verloor toe ek nog op skool was en jou pa het soos 
my stiefpa geword. Ons het mekaar goed verstaan en die plaas 
is in ons bloed. Hoekom kom jy nie terug plaas toe nie? Ek het 
‘n gevoel Tony gaan dan rus kry en ons sal bevestiging kry dat 
dit is wat hy wou gehad het as sy besoeke dan ophou.” 

 
Chloe skud beslis haar kop heen en weer. “Miskien pla die 

slegte atmosfeer tussen jou en Ronnie hom en dit is hoekom hy 
aan jou ook die rookteken gee. Ek dink jy en Ronnie moet eers 
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Geskok snak sy na asem. Die aanraking van sy mond op 
haar kaal maag, stuur `n elektriese stroom deur haar.  Sy pluk 
haar toppie wat opgeskuif het, af.  

 
“Hoe ... durf jy!” Sy bewe van kop tot tone en vou haar 

arms met `n beskermende gebaar om haar lyf. 
 
Anton hou sy hande berouvol op en spring so vinnig op 

dat die kampstoel oor die grondseil gly.  
 
“Ek`s jammer, dit het net gebeur, ek het nog nooit so 

kop verloor nie. Jy moet my glo,” stotter hy bleek geskrik. Hy 
maak `n hulpelose gebaar met sy hande. Goeie genugtig! Wat 
doen die witkop aan hom?  Hy het hom nog nooit aan `n meisie 
vergryp nie. Hy kyk in haar groot oë wat hom beskuldigend 
aankyk en glimlag verleë. 

 
“Ek wou seker net die ware toets wat jy so reg onder my 

oë adverteer, voor ek besluit om te koop,” skerts hy in `n 
poging om die spanning te ontlont. 

 
“Jy moet liewer nou loop,” beveel sy hees, soek na die 

stoel agter haar en gaan sit. Die  bewuswording van sy brute 
manlikheid oorheers haar sinne. Sy voel koorsig! Verlam! 
Kortasem! 

 
“Meisie, ek wil graag hê jy moet verstaan. Dis 

uitlokkend om jou lui uit te strek reg voor `n man se oë met `n 
kaal magie.” 

 
“Ek het dit nie aspris gedoen nie,” wip sy haar. “Jy dink 

tog seker nie dat ek jou wou verlei nie?” 
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Hart sonder remme - 9 

Deur Mattie Pansegrouw 
 

 
 

Hy bedank haar vir die koffie en gaan langs haar op `n 
kampstoel sit. Sy kyk nie op nie. Gedagtes tuimel oormekaar in 
haar kop, maar sy het nie woorde om vir hom te sê hoe sy stem 
haar ontroer het nie. Hoe hy opnuut `n seer verlange na haar 
sussie en almal wat sy verloor het, ontketen het nie. 

 
Sy skuif ongemaklik rond op die stoel. Hoekom praat hy 

nie? Waaraan dink hy as hy so peinsend na haar kyk? Sy wens 
hy wil loop. Die gelade stilte wat soos `n spanningsdraad 
tussen hulle span, ontsenu haar.  Sy wag tot hy sy leë beker op 
die tafel sit, toe staan sy op, gaap agter haar hand en strek haar 
lui uit. Onverwags leun hy vooroor om op te staan. Die 
volgende oomblik soen hy haar op haar kaal naeltjie. 
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bewys dat julle weer goed sal klaarkom en ek moet julle help 
daarmee voor ek terugkeer. Ek dink hy soek ons almal daar 
saam in harmonie. Leo. Dit is wat hom vrede sal gee as dit is 
wat aangaan.” 

 
Leo glimlag. “Jy is so hardkoppig, Chloe. Ek dink regtig jy 

moet net jou goedjies inpak en terugkom plaas toe en ons almal 
is weer gelukkig.” 

 
Chloe frons. “Ek wonder net, Leo, wat as daar ‘n ander rede 

is hoekom Tony aan ons verskyn en dit het iets te doen met die 
poging tot moord op Zoey en Lyle se lewens.” 

 
Sy bly ’n oomblik stil. 
 
“En wat as hy ons probeer waarsku teen iets?” 
 
Vervolg volgende week uitgawe 32 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 

 
 
Die kritieke besluit 
 
Nico sien hoe Johan se glimlag skielik deur skok en 
besorgdheid vervang word voordat hy woedend opspring en 
oor sy slimfoon skree: “Wat doen jy met Martie se telefoon! 
Waar is sy?” 
 
Nico beweeg soos blits tot by Johan en druk sy oor ook teen 
die foon sodat hy kan hoor wat aangaan. Johan besef wat hy 
doen en maak die volume vol oop. 
 
Die stem klink kalm en berekend. “Solank jy saamwerk, hoef 
jy jou nie oor Martie te bekommer nie, want sy weet reeds wat 
aangaan en verstaan. Sy is baie gelukkig en gaan die tydjie van 
haar lewe hê solank jy nie in die pad staan van haar geluk nie, 
Professor.” 
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Nico skud sy kop vies en fluister dringend. “Volg hom met die 
hommeltuig. Wie sê hulle gaan nie dadelik haar sein afsny 
indien hy homself nie oorgee nie?” 
 
“Vat hom uit, Nico, hy mág eenvoudig nie in hulle hande 
beland nie. Die risiko is te groot! Dit is ‘n bevel! Dit lyk my 
julle Suid-Afrikaners verstaan nie wat ‘n bevel beteken nie!” 
 
Nico sny die oproep af en draai na Johan wat intussen klaar 
met Martie gepraat het en hopeloos en verslae daar staan met 
die slimfoon wat in sy hand hang en trane wat nou vrylik loop.  
 
Nico hardloop na hom toe en vat die slimfoon uit sy hand en 
kyk. 
 
Die foon is dood! 
 
 
Vervolg volgende week uitgawe 32 
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“Ja, hy moet nou oorloop en hom oorgee iewers in die Target 
Kloof. Is julle hommel op pad?” 
 
“Nico, luister vir my! Onder géén omstandighede moet hy hom 
nou oorgee nie! Dit is baie belangrik! Jou gat is op die spel en 
jy beter mooi luister!”  
 
Hy sê die woorde stadig agter mekaar om die erns van die 
situasie te benadruk. “Onder géén omstandighede mag hy hom 
oorgee nie of moet hulle uitvind van jou nie! Verstaan jy, 
Nico!” 
 
“Ek dink nie ek sal hom kan keer nie, want hy weet hulle gaan 
sy kleindogter baie sleg behandel as hy nie oorgee nie. Hulle 
gebruik haar as troefkaart.” 
 
“Sy kennis is te gevaarlik! Ek het van die begin af gesê ons 
moet liewers die man elimineer. Ons speel met vuur, en kyk 
nou! Hy kán homself nie oorgee nie, maar die vyand gaan 
onraad vermoed indien hy dit nie doen nie en dan is die gevaar 
daar dat hulle bewus gaan word van ons! Ek sien net een 
oplossing: vat hom nóú uit!” 
 
“Vat hom uit? Jy speel seker want dan weet hulle in elk geval 
van ons.” 
 
“Laat dit lyk na ‘n moord in die park en laat sy slimfoon in die 
hande van ‘n straatkind of ’n boemelaar beland. Dit is ‘n 
opdrag, Nico, of wil jy ook ‘n bedreiging vir ons word? Die 
meisie is nou ons enigste hoop! Ons moet haar volg tot by 
hulle nes!” 
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“Het julle haar by die skoolsaal gaan steel of is hierdie net bluf 
en julle het net haar telefoon?” 
 
“Johan, ek gaan binnekort die foon vir haar gee en jy gaan met 
haar praat en bevestig dat sy vir ‘n week op vakansie saam met 
haar toekomstige maatjies gaan.  Jy gaan haar gerusstel dat sy 
haarself voluit moet geniet saam met die kinders van jou nuwe 
kollegas want julle is nou belangrike lede van ons familie.” 
 
“Ek glo dit nie! Hoe het julle haar daar gaan uithaal? Sy sal nie 
sommer net saam met julle wegloop nie! Die onderwyser sou 
julle ook nie toegelaat het om haar net daar te verwyder sonder 
om my te kontak nie.” 
 
“Jy onthou nog vir Elize Ezkariot, Johan. Elize het aan Martie 
alles verduidelik en sy verstaan en is baie opgewonde en Elize 
het vir mej. Sarie Matthys by die skoolsaal ook maklik om haar 
pinkie gedraai.” 
 
“Wat? Verduidelik! Ek dink jy speel speletjies met my net soos 
destyds. Ek herken jou stem nou! Jy is Ronald, die hoof van 
julle navorsingseenheid.” 
 
“Martie verstaan reeds en jy gaan ook binnekort verstaan. Jy 
moet nou kies, Johan! Julle tweetjies gaan die laaste paadjie 
saam met ons loop. En daarna gaan julle permanente lede van 
ons familie word want ons het jou talente in die toekoms nodig 
en jou dogter lyk net so intelligent. Aartjie na Vaartjie! Jy het 
net twee opsies: werk saam en ons gaan baie mooi na julle kyk 
of gee ons drama en julle gaan saam deur hel! Onthou jy hoe 
ons jou familie met daardie lekker, duur vakansie bederf het? 
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Ons gaan Martie nou nog meer bederf, my vriend, saam met 
haar nuwe maatjies. Ons gaan seker maak sy voel tuis en word 
vinnig deel van ons familie. Sy sit hier opgewonde en kan nie 
wag om by die ander aan te sluit sodat hulle opwindende reis 
kan begin nie.” 
 
“Van watse laaste paadjie en reis praat jy?” 
 
 “Elize het aan haar verduidelik en Martie verstaan dat die 
wêreld jou seldsame kennis benodig om die aarde te red 
voordat dit te laat is. Daar is nie tyd om te verkwis nie en dus 
moet jy dadelik aanmeld by ons ondergrondse, geheime 
laboratorium. Ons het reeds ons medisyne vir Moeder Aarde 
vervolmaak maar dit kort nog jou kennis voordat dit perfek is 
om aangewend te word. Dit is die laaste paadjie waarvan ek 
praat. 
 
Die reis is haar week se vakansie. Sy sit nou hier by Elize en 
verwonder haar aan al die wonderlike klere en goed wat sy nou 
net gekies het by die winkels en hulle is besig om saam haar 
tassie te pak vir haar reis. Julle sal mekaar weer volgende 
Sondag oor ‘n week vlugtig sien voordat sy sal intrek by julle 
nuwe tuiste en skool en sodra jou werk afgehandel is, sal jy by 
haar aansluit. Moenie bekommerd wees nie. Julle het net soos 
elke familie julle eie huishulp wat mooi sal omsien na haar. Jy 
het mos gesien hoe werk ons gemeenskap.” 
 
“Wat wil jy van my hê?” 
 
“Johan, jy gaan nou dadelik afloop na die onderste deel van die 
park in Target Kloof se rigting en daar sal my sekuriteitsmense 
jou oplaai. Verder gaan ek die telefoon vir Martie gee en jy 
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gaan haar vertel sy moet die vakansie geniet. Dit is nou jý wat 
die keuse moet maak of sy die lekkerste tyd van haar lewe 
gaan hê en of alles vir haar gaan skeefloop soos vir Elizabeth, 
Tanya en Johan junior. Dit hang van jóú af watter paadjie sy 
nou gaan loop. Hou aan! Ek loop nou oor en gee die telefoon 
vir haar.” 
  
Johan draai en stoot Nico weg. Hy trek sy skouers op en maak 
met sy oop linkerhand ‘n gebaar wat vra: ‘Wat nou?’ Nico wys 
met sy regterhand: ‘Wag!’ Hy loop dieper die inham in weg 
van Johan af en bel vinnig ‘n nommer.  
 
Hy fluister saggies in die foon toe iemand antwoord. 
“Verdomp! Hulle het klaar die professor se dogter en wil hê hy 
moet nou afloop en hom in die Target Kloof aan hulle oorgee. 
Julle moet vinnig speel! Stuur ‘n hommeltuig oor die park en 
volg hulle slimfoonposisies! Dis nou ons geleentheid om hulle 
te volg tot by hul nes. Ek sal hier moet bly want netnou fokus 
‘n skerpskutter op hierdie plek en sien my as ek uitkom en hom 
volg en dan weet hulle van ons.” 
 
’n Stem met ‘n sterk Duitse aksent antwoord. “Nico, ons het 
gesien Martie se slimfoonposisie het gereis vanaf die skool na 
die Green Acres Mall en dit was snaaks want jy is dan besig 
met die professor in die park en hy is veronderstel om haar by 
die skoolsaal op te laai? Ons volg nog haar posisie en daar is 
reeds ‘n hommel gestuur en ‘n span wat haar sal volg tot ons 
oogkontak kan maak.” 
 
Skielik onderbreek ‘n stem met ‘n sterk, Amerikaanse aksent 
die Duitser. “Nico, jy het gesê Johan moet hom nou aan hulle 
oorgee?” 


