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Vasgevang - 42. Onaangenaam 
 

Chloe skree ongelukkig: “Hei, julle twee het nou net ontmoet 
en julle is reeds skaamteloos besig met ‘n sameswering teen 
my!” 

 
Isaac knipoog stout vir Hayley. “Gaan jy my vertel waar al 

daardie aggressie vandaan kom?” 
 
Hayley lag uit volle bors en knipoog terug. Vanaand gaan 

interessant wees. 
 
 
Die Skrif van Onheil - 41. Die Openbaring 
 
Daar kom ‘n baie eienaardige gevoel oor Johan. Dit voel asof 
‘n snaakse radioaktiwiteit al die selle in sy liggaam begin 
oorneem en hy hoor ’n snaakse elektriese geluid wat klink soos 
‘n hoëspanningtransformator en skielik is alles net wit 
verblindende lig asof hy deel van die lig geword het. 
 
Hart sonder remme - 20 

Sonnika draai haar kop vinnig weg. Sy wil Anton nie 
sien wegstap nie. Sy voel afgehaal en verlore soos`n tiener 
sonder `n maat by die matriekafskeid. Sy druk haar bewende 
hande tussen haar knie en skud haar kop ergerlik asof sy so 
ontslae kan raak van die knop wat in haar keel vas steek. 

Sy is verlief op die opwindende, roekelose Anton de Ridder. 
Hoe het dit gebeur? 
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
42. Onaangenaam 
 
Die drie-uur besoektyd is wonderlik. Almal is baie gelukkig 

dat Zoey so herstel het en dat Lyle ook hier is. Hayley is seker 
deur ‘n hele doos sneesdoekies; pure snot en trane van geluk. 
Leo het opgedaag met ‘n welige bos pienk rose en ‘n boks 
sjokolade vir Zoey en Lyle elk. Ronnie is baie ontsteld oor 
haar arm wat pers is van al die gate wat hulle al in haar gesteek 
het met die baie inspuitings en aarvoedings. Later gaan hy 
ondertoe na die hospitaal se winkeltjie waar hy gou oorfone vir 
Zoey gaan koop sodat sy kan inluister na die oorhoofse TV 
bokant haar bed. 
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Terug in Isaac se plek bel sy hom om te hoor watter deftige 
klere sy vir hom moet saambring vir die aandete op die plaas. 
Hunter het Isaac reeds gevra dat hulle soos ‘n smoorverliefde 
paartjie moet uithang. Isaac terg haar dat sy soos ‘n goeie 
huisvrou moet kies wat hy gaan aantrek. As hy net naby was, 
het hy ‘n hou gekry! Sy vermoed die terggees sien ‘n bietjie te 
veel uit na vanaand. 

 
Chloe is dankbaar sy het intussen haar rok wat sy daardie 

aand by Isaac gedra het, skoon gewas. Sy wag tot op die regte 
tyd om haar agter ‘n toe kamerdeur op te tooi. Sy voel ‘n 
bietjie skaam en bang want Lyle het haar nog nooit in ‘n rok 
gesien nie en hierdie gewaagde rok wys hopeloos te veel.  

 
Chloe bekyk haar vir oulaas in die vollengte spieël toe Lyle 

aan haar kamerdeur klop. 
 
“Wanneer gaan ons nou hospitaal toe, Chloe.” 
 
“Nou Lyle, ek het net gou gereed gemaak vir die aandete 

vanaand. Ek is nou net klaar. Onthou om jou sak saam te neem. 
Jy gaan saam met oom Hunter vanaf die plaas. Jy gaan by hom 
oorslaap. Hy vat jou môreoggend vroeg kosskool toe.”  

 
“My sak is gereed by die deur in die sitkamer, Chloe!” 
 
Chloe maak die deur oop en Lyle se oë rek en sy mond gaan 

oop en hy staan bedwelmd soos ‘n standbeeld en bekyk haar op 
en af asof hy nie sy oë kan glo nie.  

 
Chloe gee hom ‘n tikkie op sy wang. “Maak toe jou bek. 

Netnou vlieg daar ‘n gogga in jou keel af! Kom, is jy gereed? 
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niks met ons te doen nie.” Sy wonder wie sy probeer oortuig, 
vir Wouter of vir haarself? 

Wouter stoot sy bord weg en leun nader. “Jy het my 
vertel hoe jy `n storie beplan. Nou goed, kom ons plaas `n 
aantreklike ou wat `n obsessie oor kinders het en `n sexy 
swanger meisie langs mekaar in `n woonwapark en sê my, wat 
sal jy hiermee maak?” 

“Die lesers sal `n held bewonder wat deernis het vir `n 
swanger verwerpte meisie. Veral as sy die heldin is,” Sy hou sy 
haar aspris dom. 

“Nee, man, sy’s die skurk. Pragtig en sexy met haar 
ronde figuurtjie en desperaat om die held te verlei.” 

 
Vervolg volgende keer uitgawe 43 
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Doen my ‘n guns en bring daardie sak op my bed saam. Isaac 
se klere vir vanaand is daarin en ‘n paar lekkernye vir jou ma.” 

 
Lyle staan nog en staar in ‘n beswyming en sy stamp hom. 

“Gaan kry nou die sak, Lyle! Jy staan daar soos ‘n standbeeld. 
Is jy vertraag of wat?” 

 
*** 
 
Lyle het ‘n bietjie neerslagtig gelyk toe sy laaste besoek aan 

sy ma verby was en Hunter het hulle ingewag buite die saal. 
Hulle is daarvandaan na die bidkamer waar Hunter saam met 
Chloe vir Lyle die slegte nuus van sy pa se moord meegedeel 
het. Lyle het dit egter baie beter aanvaar as wat Chloe vermoed 
het. Hy was baie verlig nadat Hunter hom verseker het dit was 
nie Quinn wat hulle oor die krans gestamp het nie en hom 
verseker het dat hy binnekort sy pa se moordenaars gaan 
aankeer. Isaac het by hulle aangesluit en gaan verklee en hulle 
het besluit om die Cooper eers by die hospitaal te los en met sy 
BMW plaas toe te ry. Sy sal haar mini op pad terug weer by 
die hospitaal kry. 

 
 Isaac hou met die spoggerige sportmodel voor die plaashuis 

stil en Chloe is dankbaar dat sy Ronnie gevra het om die honde 
vanaand agter die heining toe te sluit. Nou kan hulle 
ongehinderd uitklim. Sy sien haar drie vriende wag hulle op 
die stoep in. Hulle kom nou nuuskierig en verras nader om die 
duur motor en die vreemdeling te sien want hulle het net vir 
haar en Lyle in die Cooper verwag. 

 
Die drie is reeds by die seksie sportmotor voordat hulle die 

geleentheid kon kry om uit te klim. Lyle spring haastig uit voor 
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Isaac die geleentheid kry en maak Chloe se deur oop. Sy voel 
selfbewus om met die hoë spleet in haar rok voor hom uit te 
klim. Haar hele been is ontbloot tot by haar heup en sy probeer 
so grasieus as moontlik uitklim. Lyle kyk ook nie vir ‘n 
oomblik weg nie en sy trek haarself selfbewus uit die baie lae 
BMW en balanseer versigtig op haar dun hakke orent. 

 
Ronnie en Leo staan net agter Lyle en vergaap hulle terwyl 

Hayley weer aan die ander kant van die motor vir Isaac staan 
en inwag.  

 
Leo is die eerste een wat woorde uitkry toe Chloe uitklim: 

“Wie is hierdie skone dame, Lyle? Het mejuffrou Suid-Afrika 
ons kom besoek?” 

 
Lyle lag. “Ek hoop sy gaan daarin slaag om by die huis uit te 

kom met daardie dun trappertjies van haar. Hierdie is los 
plaasgrond en daardie goed is net goed vir ‘n soliede vloer. Ek 
hoop nie sy gaan haar enkel verstuit of vasval nie of daardie 
trappertjies druk gate in ons houtvloere nie.” 

 
Chloe gee hom ‘n vuil kyk. “O, ek is nou jou joke Lyle? 

Versigtig mannetjie, ek dryf netnou my sogenaamde 
trappertjies by jou poepenjol op die eerste geleentheid wat ek 
kry!”  

 
Ronnie skater soos hy lag. “Hoor daardie vuilbek! Dit is toe 

sowaar Chloe wat hier uitklim!” 
 
Isaac maak sy verskyning en alle oë is op hom. Dit lyk asof 

iets Hayley oor die kop geslaan het en sy hou gretig haar hand 
uit vir hom. “Wie is die aantreklike stoetbul met hierdie 
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inruil vir een wat swanger is, want dan is hy seker sy sal vir 
hom kan kinders gee.” 

Sonnika gaap hom geskok aan. “Wouter, ek gaan jou nie 
toelaat om my vrede te steel nie. Verskoon my, ek is haastig.” 

“Skuis man, kom eet saam met my.” 

“Goed, sien jou later,” Sy voel onrustig. Sy kry nie die 
saadjie van agterdog wat Wouter  geplant het, afgeskud nie. 
Toe sy later oorkant hom in die restaurant sit, weet sy dit was 
`n fout om te kom. Sy hoop nie hy het haar spesiaal genooi om 
oor Bienkie en Anton te skindeer nie. Sy hou nie daarvan om 
mense agteraf te bespreek, as hulle nie daar is om hulself te 
verdedig nie. Veral nie aan etenstafel nie. Later kan sy dit nie 
meer hou nie. “Wouter, wat is fout?  Jy`s nes `n kind met rooi 
miere.” 

Hy stoot sy bord weg, vee sy mond af en frommel die 
servet op. “Ek vertrou nie vir Bienkie nie. Moenie jou vererg 
nie, maar het jy gesien hoe flirt sy met Anton? My sonne, ek 
kan nie glo dis dieselfde Bienkie wat `n paar weke gelede hier 
aangekom het nie. Ek onthou die dag toe sy rustig hier by my 
geëet het, toe sien sy Anton inkom en plotseling verander sy in 
`n hulpelose gebroke meisietjie. So wat van aansit het ek nog 
nooit in my lewe gesien nie. Ek het aangebied om haar dokter 
toe te neem, maar toe kom neem meneer Sjarmant oor en val 
oor sy voete om haar te help.” 

Sonnika prut soos `n pot op gloeiende kole. Sy sukkel 
om die malvapoeding afgesluk te kry en neem `n slukkie wyn. 
“Los dit Wouter. Anton ontferm hom net oor haar en dit het 
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hom weer te verloor nie. By Beyers was sy veilig, maar hoe 
gaan sy stry teen die liefde wat Anton in haar wakker gemaak 
het? Die verlange na sy aanraking? Die verlange om hom vas 
te hou, sy liggaamshitte teen haar te voel, sy bree borskas 
onder haar wang? Om te voel hoe hy haar in sy sterk arms 
toemaak en haar vurig soen? 

Sy kreun. Dis nie `n gevoel wat jy sommer net van jou 
kan afskud soos `n lastige muskiet nie. Benoud kom sy regop 
en begin draf. Die enigste manier om haar teen sy sjarme te 
beskerm is om hom op `n veilige afstand te hou…maar hoe? O, 
aarde, hy moet tog net nooit uitvind hoe sy oor hom voel nie. 
Sy sal hierdie week terwyl hy weg is, moet skryf soos nog 
nooit tevore nie.  Dis die enigste ontsnappingsroete, want so is 
sy weer in beheer van haar emosies. 

 

Sondag keer Wouter Sonnika buite die kerk voor. “More. Ek 
sien jou en Anton nooit meer bymekaar sit nie. Bienkie het 
vanoggend langs hom gesit. Dink jy nie Bienkie is darem baie 
danig met jou held nie?” 

“Nee...Ek het geweier om langs hom te sit. Tevrede?” Sy 
wil nie waag om weer langs Anton te sit nie. Veral nie noudat 
hy vir haar so `n groot versoeking is nie. 

“Ek wonder hoekom hy hierdie keer so lank hier 
rondhang. Hy kon nooit vinnig genoeg terug gaan plaas toe 
nie. Hy leef vir sy diere en kinders. Hy druk en vertroetel mos 
alles wat klein en weerloos is. Wat gaan hy maak as hy trou en 
sy vrou kan nie vir hom kinders gee nie. Ek is seker hy sal haar 
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pragtige sportmodel? Ek is Hayley. Ek en Chloe is 
boesemvriende van ons skooldae af. Aangename kennis.” 

 
Die blou hemp beklemtoon sy potblou oë en hy neem haar 

hand ferm maar versigtig en sy voel lam in die knieë. 
 
“Ek is Isaac. Dit is ‘n plesier om jou te ontmoet, Hayley, ek 

kan nie wag om van al haar geheime by jou uit te vind nie. Ons 
moet beslis ‘n tydjie maak vanaand sodat jy my van al haar 
geheimpies kan vertel.”  

 
Hayley glimlag gelukkig. “Ek kan nie wag om jou in te lig 

nie!” 
 
Chloe skree ongelukkig: “Hei, julle twee het nou net ontmoet 

en julle is reeds skaamteloos besig met ‘n sameswering teen 
my!” 

 
Isaac knipoog stout vir Hayley. “Gaan jy my vertel waar al 

daardie aggressie vandaan kom?” 
 
Hayley lag uit volle bors en knipoog terug. Vanaand gaan 

interessant wees. 
 
Ronnie en Leo versper Isaac se pad voordat Chloe op haar 

dun hakke by hom kan uitkom. Ronnie hou sy hand eerste uit 
en Isaac skud sy hand maar voel hoe Ronnie met mening sy 
hand stewig vasklem en hopeloos te hard druk terwyl hy hom 
in die oë kyk: “Ek is Ronnie. Ek en Chloe het op hierdie plaas 
grootgeword. Ons is soos broer en suster, en jy weet hoe voel 
‘n broer oor sy suster. Hy sal enigiets doen om haar te 
beskerm!” 
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Isaac was gereed vir ‘n ferm handdruk en hulle beland in ‘n 

staar- en handdrukkompetisie terwyl hy antwoord: “Ek 
verstaan baie goed. As ek ‘n suster soos sy gehad het, sou ek 
haar soos ‘n boerboel opgepas het.” 

 
Chloe besef sy sal iets moet doen want die twee mans gaan 

die heelaand mekaar aanstaar. 
 
“Hei, ek het nie ‘n reuse waghond nodig om my op te pas nie. 

Stop julle staarkompetisie nou. Julle is kinderagtig. Julle lyk 
soos twee hardkoppige snotsnuiters wat mekaar probeer 
doodstaar by die eettafel, voertsêk!” 

 
Daar verskyn terselfdertyd ‘n glimlag by beide mans en hulle 

bars uit van die lag en los maar Leo probeer Isaac verras en 
gryp sy hand onverwags en probeer hom pynig met ‘n wrede 
greep oor sy vingers tog reageer Isaac soos blits en druk sy 
hand vorentoe en verstewig sy greep net betyds en daar beland 
hulle nou in die volgende staarkompetisie. 

 
Isaac kan voel hierdie mans se hande is sterk en grof van al 

die harde plaaswerk wat hulle elke dag doen maar gelukkig 
doen hy elke dag spesiale, intense oefeninge gedurende 
middagete by die hospitaal se gimnasium en die 
handdoekoptrekke gee hom ‘n stewige greep in sy hande en 
arms sodat hy opgewasse is vir hulle. 

 
Leo gluur hom minagtend aan: “Sy trek nooit aan soos 

vanaand nie en sy het my vertel van haar skelm buurman wat 
haar uitlok om by hom oor te slaap. Hy beter nie misbruik 
maak van haar nie.” 
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man se oë gesien nie. Implusief steek haar hand uit om hom 
oor sy dagoud baard te streel, maar bedink haar betyds. 
Blosend vat sy aan haar ken en vermy sy oë. 

Anton blaas sy asem hoorbaar uit, vat haar hand en soen 
dit “Ek het net kom groet.” Sy stem is swaargelaai met emosie. 
“Ek moet my vennoot gaan aflos.” Hy staan traag op en gee 
haar `n drukkie op die skouer. “Sien jou weer die naweek. 
Mooi bly.” 

Hy is omgekrap toe hy met lang doelgerigte tree 
wegloop. Hy mag nie van Beyers vergeet nie. Hy sal nooit `n 
ander ou se meisie verlei nie. Vandat Wouter hom gewaarsku 
het, worstel hy met `n binnegeveg en teister vrae hom: 
Waarom kom Beyers nie terug as hy haar liefhet nie? Wanneer 
is hy van plan om te kom? Hoe lank is Sonnika gewillig om vir 
hom te wag? Die onsekerheid vreet hom op. Het hy hom 
verbeel sy was hartseer omdat hy weggaan om sy vennoot af te 
los?  Hy sal nooit die teer aanraking van haar vingers op sy ken 
vergeet nie. Wat voel sy vir hom? Watter geheim lê opgesluit 
in haar oë as sy na hom opkyk? 

Sonnika draai haar kop vinnig weg. Sy wil Anton nie 
sien wegstap nie. Sy voel afgehaal en verlore soos`n tiener 
sonder `n maat by die matriekafskeid. Sy druk haar bewende 
hande tussen haar knie en skud haar kop ergerlik asof sy so 
ontslae kan raak van die knop wat in haar keel vas steek. 

Sy is verlief op die opwindende, roekelose Anton de 
Ridder. Hoe het dit gebeur? Sy het daarin geslaag om die 
interaksie tussen `n held en die heldin te beskryf, sonder dat sy 
die emosionele belewenis self ervaar het en gehoop dit gebeur 
nooit met haar nie. Sy kan haar nie aan hom verbind net om 
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wonderlike maat, maar hul verhouding is sonder opwinding. 
Sy het soms in sy geselskap afgeskakel. Sy het hul verlowing 
uitgestel omdat sy nog nie gereed is om haar te verbind nie. Sy 
sal dit nooit kan verwerk as sy `n baba wat sy nege maande 
lank onder haar hart gedra het, moet verloor nie. Wat bly dan 
oor van die drome en die verwagting wat met die groei van die 
baba soos die naelstring om jou hart verweef is? 

Nee, haar droom oor kinders, het saam met Tania 
gesterf. Sy verlang na haar suster en voel onvolledig sonder 
haar soos iemand wat soek na haar ander helfte. Hoekom moes 
sy bly leef om alleen agter te bly? Hoekom was dit nie liewer 
sy wie se lewe so skielik kortgeknip is nie? Sy is nie 
ondankbaar nie, maar sy kan nie help om skuldig te voel oor 
die onverdiende genade nie. Wat is die doel van haar lewe?  
Wat is die doel van Anton de Ridder in haar lewe? Hoekom is 
hy altyd voorop in haar gedagtes? 

Sy kyk verras op toe hy stil langs haar kom sit en vir 
haar glimlag. Bly om hom te sien, stry teen die versoeking om 
teen hom aan te leun. Om aan hom te raak. Om hom vas te hou 
en sy liggaamshitte teen haar te voel. Al weet sy dit is 
moeilikheid soek om hom so naby haar toe te laat is sy bly oor 
sy teenwoordigheid. Bly om te weet hy haal asem langs haar. 

“Jy lyk so verlore. Oor wie sit jy hier en droom?” 

“O…ek dink sommer.” Sy wikkel haar tone in die sand 
en vermy sy oë. 

Met sy oop handpalm op haar wang trek hy haar gesig 
nader en lig haar hare met sy regterhand en laat dit tuimel. 
Geboei staar sy in sy oë. Nog nooit het sy soveel teerheid in `n 
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“Dit is duidelik dat jy haar maar sleg ken want niemand vertel 

haar wat sy moet doen nie.” 
 
Leo kners op sy tande van woede en gluur Isaac aan terwyl hy 

sy hand harder probeer druk. Chloe kom uiteindelik by hulle en 
sit haar hand op Leo se skouer. 

 
“Los nou sy hand, Leo, hy is myne!” 
 
Leo kyk verbaas en versteurd na haar: “Wat bedoel jy?” 
 
Isaac glimlag selfversekerd en sit sy linkerarm om Chloe se 

kaal rug en druk haar teen hom vas terwyl hy Leo tartend en 
uitdagend antwoord: “Die skone dame sê sy is saam met my 
vanaand. Dus is ek klaar gevat. Jy kan my nie kry nie.” 

 
Chloe sien hoe Leo se gesig verander en sy oë spoeg vuur. Sy 

het hom nog nooit so gesien nie! Dit is duidelik dat hy nie 
Isaac se woorde as ‘n grap sien nie, maar eerder as ‘n 
verkleinering en ’n uitdaging. Hy kners op sy tande en sy is 
seker as die twee menere nou alleen was, sou hy vir seker vir 
Isaac getakel het. Sy ken hom nie so nie! Dit kan net jaloesie 
wees!  

 
Die situasie is heeltemal te gespanne en sy moet dit so gou 

moontlik ontlont. 
 
“Kom, los nou julle handdruk sodat ons kan ingaan. Ek wil 

vir Isaac aan Susan gaan voorstel. Sy kan nie wag om hom te 
ontmoet nie. Ek het haar al vertel van my aantreklike Isaac.” 
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Die manne los en staan terug en Isaac loop voor met die twee 
dames; een aan elke sy. Chloe is ingehaak onder sy kieliebak 
met haar arm wat om sy rug vashou terwyl Ronnie en Leo soos 
verdwaasde, gewonde diere stomgeslaan agter hulle 
aandrentel. Chloe besef hierdie was ‘n groter skok vir hulle as 
wat sy verwag het. 

 
Die gewonde manne verdwyn saam met Lyle sitkamer toe 

terwyl Hayley en Chloe trots met Isaac kombuis toe stap. 
Hayley knipoog gelukkig vir Susan toe sy omdraai en Isaac 
met Chloe in die seksie rokkie onder sy kieliebak sien. 

 
Susan se gesig helder op en sy los alles en loop opgewonde 

nader. 
 
“Goeie genade, hy is nog aantrekliker as wat ek myself 

voorgestel het. Hallo, dokter Horn, hierdie meisie het voor my 
grootgeword, maar ek het nog nooit soveel vonkel in haar oë 
gesien soos deesdae nie; veral wanneer sy van jou praat.” 

 
Isaac glimlag en groet haar met die hand. “Ek voel geëerd om 

jou te ontmoet, Susan, ek hoor jy is Chloe se tweede ma wat sy 
met alles vertrou. Sy vra jou raad wanneer dit moeilik gaan en 
sy moet my altyd vertel van jou lekker etes. Ek sien uit om dit 
self te geniet.” 

 
Susan glimlag gelukkig. “O, sy skinder van my, maar dit 

klink darem net goeie dinge. Gepraat van eet! Die aandete is 
gereed in die louoond. Laat weet my sodra daardie speurder 
hier opdaag, dan kan ek dadelik opskep. Ek hoop my kos gaan 
nie u hoë verwagtinge teleurstel nie, Dokter.” 
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Hart sonder remme – 20 

Deur Mattie Pansegrouw 

 

`n Paar uur later, maak sy die skootrekenaar tevrede toe. 
Die stoel se wieletjies skree oor die plankvloer, toe sy regop 
kom. Sy strek haar spiere en besluit om `n ver end te gaan stap 
om vars lug in te asem en te probeer ontspan. Sy loop tot by 
die rotse wat opgestapel lê asof op die droë sand vergeet. Gaan 
sit, arms om haar bene en staar na golwe wat soos melk 
oorkook en wit skuim op die rotse agterlaat. `n Seuntjie huppel 
op lomp vet beentjies langs sy pa en gil opgewonde as die 
water aan sy voetjies lek. 

Met `n gekneusde gemoed hou sy die kinders dop wat in 
die water tussen die rotse speel. Kleinkinders waarna Beyers se 
ouers so verlang het. Hulle verwyt haar omdat hy weg is en glo 
dis omdat sy hul verlowing uitgestel het. Beyers is `n 
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aansteek, gebeur dinge vinnig en die hele wêreld verval in 
anargie en chaos.” 
 
Johan skud sy kop verdwaas. “En as ek weier om te help, gaan 
julle virus moeiliker versprei deur die platteland?” 
 
“Volg my!” Die profeet draai weg en loop na die groot, ronde 
kristalbal in die middel van die vertrek. Johan volg en hulle 
gaan staan voor die bal. 
 
“Jy vertrou my nie en sal nie gewillig in my oë kyk sodat ek 
jou die waarheid en gevolge van jou besluite kan wys nie. Dus 
het ek jou hierheen gebring en hierdie boweaardse tegnologie 
gewys want jy glo meer in die wetenskap as in jou eie intuïsie. 
Hierdie tegnologiese kristalbal van Shiva gaan jou toekoms 
wys volgens die besluite wat jy nou beplan. Jy hoef net jou 
hande op die kristalbal te sit en in hom te kyk en jy gaan vinnig 
vorentoe in tyd. Die kristalbal gaan jou belangrike tonele in jou 
lewe in die toekoms wys tot jy eindig by die nuwe wêreld 
nadat die oue vernietig is. Dan gaan jy die proses weer herhaal 
en vir jouself sê jy gaan Ronald en sy span reguit van hier 
vandag nog help om die virus lugdraend te maak. Jy kan self 
kyk watter uitslag gaan die beste een wees. Ek gaan jou glad 
nie beïnvloed nie en gaan nou wegloop en jou by Shiva se 
hoogs gevorderde kristalbaltegnologie los.” 
 
Vipracitti draai om en loop weg na die venster en Johan plaas 
sy hande op die kristalbal. 
 
Vervolg volgende keer uitgawe 43 
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Hayley is verbaas, “O, kom daardie aantreklike speurder ook 
vir aandete, Chloe?” 

 
Chloe antwoord vinnig, “Ja, dit is veronderstel om ‘n 

verrassing te wees vir die manne. Hou dit maar vir jouself, 
Hayley.” 

 
Hayley rek haar oë. “O, hoekom dan ‘n verrassing?” 
 
“Hy het glo ‘n paar dinge wat hy ons wil vertel.” 
 
Isaac praat mooi met Susan. “Ag, vergeet asseblief die dokter 

en noem my net Isaac, Susan.” 
 
Susan glimlag. “Chloe, gaan wys vir Isaac Clea se pragtige 

tuin terwyl ons wag vir die speurder.” 
 
Vervolg volgende week uitgawe 43 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 

 
 
41. Die Openbaring 
 
Aryan stop dood in sy spore aan die einde van ‘n gang met ‘n 
deur aan die einde en kyk vir Johan. “Jy moet al jou klere 
uittrek. Jy kan ons profeet slegs nakend sien en mag niks 
saamneem nie behalwe jouself. Ek sal hier vir jou wag. Gooi 
jou klere sommer hier op die vloer neer en dan kan jy deur 
daardie deur afgaan na hom toe.” 
 
Johan kyk Aryan eers ‘n rukkie verdwaas aan en oorweeg dit 
om aan hom te sê hy stel nie meer belang om die profeet te 
ontmoet nie, maar dan besef hy hoe gatvol hy is en dat hy nie 
langer in limbo kan voortleef nie. Dinge moet tot ‘n punt kom 
en hy hoop hy gaan weer by Martie wees. Net soos in die park 
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“Watse goggas is dit en die virus is dan nie gereed nie. Hoe 
gaan hulle die mensdom besmet?” 
 
“Wanneer ons finale virus gereed is, stuur ons net die DNA-
sein uit en die kolonies binne die maan word binne 24 uur 
gereed om die aarde te besmet. Die aanvanklike goggas wat 
vrygelaat word, is almal koninginne vol eiers wat in die 
dreineringstelsels van die stede neste gaan maak waar die regte 
goggas binne sewe dae gaan uitbroei en hiberneer. Hulle gaan 
agt pote soos plat, harige spinnekoppe hê en hulle kan enige 
plek inkruip, opkruip en deurkruip. Nou is alles gereed en ons 
hoef net die mikrogolfsein te stuur en die een koningin stuur 
die boodskap vir die volgende koningin regoor die wêreld en 
maak hulle kolonies wakker. Hulle gaan gedurende middernag 
uit die toilette en die dreine hul verskyning maak op soek na 
liggaamshitte en die meeste mense in hulle slaap oorval. Die 
virus is net aansteeklik vir die mens en diere sal niks oorkom 
van hulle byt nie. Hulle het ook vlerke en gaan van daar verder 
vlieg en nog vars bloed soek. Een byt aan enige plek aan jou 
lyf en jy is besmet. Die grootste persentasie van die mensdom 
gaan binne 24 uur besmet wees. Die inkubasietydperk van 
hierdie byt gaan egter ongeveer sewe dae neem alhoewel die 
mense wat baie byte gekry het, vinniger gaan siek word. Dus 
gaan die stadsmense na die platteland vlug en dit is waar jou 
kennis belangrik is. 
 
“Jy gaan ons virus lugdraend maak soos die griep- en 
verkouevirusse sodat dit hoogs aansteeklik gaan wees van 
mens tot mens en terselfdertyd gaan die inkubasietydperk nou 
net 24 uur wees. Die platteland gaan dus heeltemal verras en 
oorval word deur die stadsmense wat nie dadelik simptome 
gaan wys dat hulle siek is nie, maar sodra hulle iemand 
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Johan vra ‘n retoriese vraag asof in ‘n dwaal: “Hierdie kan nie 
‘n ruimteskip wees nie want ons sweef dan nie rond nie en ek 
voel dieselfde swaartekrag onder my voete?” 
 
“Hierdie ruimteskip is nie van die aarde nie, maar hoogs 
gevorderd. Hy genereer sy eie swaartekrag.” 
 
“Wie se ruimteskip is dit dan?” 
 
“Jy was reg toe jy vir Ronald gesê het die wêreld is oorbevolk 
en ingewikkeld met te veel grense en ons het nie die kapasiteit 
en sal nooit ons wapen effektief kan bekendstel nie. Ons het 
die hulp van ‘n ander wêreld se ruimtetegnologie nodig wat 
ons net gaan help om die goggas wat ons nanotegnoloë en 
bioloë saam ontwikkel het effektief eensklaps oor die wêreld 
heen te versprei en die grootste persentasie van die mensdom 
binne 24 uur te besmet. Hierdie is ‘n kunsmatige, intelligente 
vloot wat Shiva gereed het vir ons om te gebruik. Die vloot het 
geen organiese bemanning nie, maar word deur hoogs 
gevorderde en intelligente masjiene beheer. Ons het reeds die 
DNA-sein van ons goggas uitgesaai en die vloot het die sein 
opgevang en die nodige materiaal op die aarde versamel en die 
goggakolonies het binne die maan uitgebroei en is reeds 
gereed. Daar is genoeg vragte kolonies goggas en ruimteskepe 
nou in die maan om binne 24 uur oor elke stad in die wêreld 
vrygelaat te word. Dit gaan saans gebeur. Die skepe gaan in 
vlote vlieg en hulle vragte oor die donker deel van die aarde 
binne 24 uur vrylaat. Elke vloot gaan sy eie stadsligte vind en 
sy vragte oor die hele stad versprei.” 
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trek hy alles uit en gooi dit op die vloer neer. Hy maak die deur 
oop en kom in ‘n klein donker vertrek met trappe wat na onder 
lei. Johan loop stadig en versigtig met die trappe ondertoe. Hy 
gaan verby lanterns wat teen die mure gemonteer is. Hulle ruik 
snaaks en het ‘n bedwelmende uitwerking op hom en hy voel 
snaaks teen die tyd dat hy voor die ingang van ‘n donker, 
ondergrondse saal kom en versigtig binnegaan. Daar is ‘n vuur 
in ‘n kaggel wat saam met lanterns teen die mure hierdie 
ondergrondse saal flikkerend verlig en Johan sien ‘n figuur in 
‘n lotusposisie met sy rug na die kaggel en tree versigtig nader. 
 
Johan kom voor die eienaardige figuur van die profeet wat met 
sy kop vooroor sit en nie opkyk na hom nie in die middel van 
‘n wit sirkel wat op die vloer getrek is. Die dowwe, flikkerende 
lig is net genoeg sodat hy besef die man is naak en sy vel is 
blou gekleur met ‘n wit poeier wat plek-plek oor hom gesmeer 
is. Sy lang, gevlegte hare hang los en verberg die meeste van 
hom soos ‘n gordyn. Johan weet die lengte van Aghoris se hare 
verklap dikwels hul towerkrag maar nog nooit het hy sulke 
lang hare raakgeloop nie. Hy besef die man moet heel 
waarskynlik oor buitengewone talente beskik. 
 
‘n Blou, oop handpalm wys hy moet plaasneem voor die 
profeet op ‘n wye rooi kussing in die middel van nog ‘n sirkel 
wat in wit op die vloer getrek is en Johan neem die lotusposisie 
teenoor die profeet in op die kussing. Die kussing is sag en 
gemaklik en Johan sit en wag vir die profeet wat nog met sy 
kop vooroor sit en nie opkyk nie. Hy wonder wat gaan die 
profeet se volgende stap wees? Hy gaan beslis nie in sy oë kyk 
nie, maar hy hoop nie hy verloor beheer oor sy sinne nie, want 
sy kop voel snaaks. Hy vertrou nie die snaakse walms wat die 
lanterns afgee nie. 
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Die profeet begin ‘n liedjie in Sanskrit sing. Dit is ‘n snaakse 
bekende wysie en dan herken Johan die woorde. Hy het 12 jaar 
gelede daarvan in die ashram gehoor dit is die verbode 
profesie! Koue rillings hardloop by sy ruggraat af terwyl die 
growwe hees stem van die profeet die aardige wysie in 
Sanskrit sing.  
 

Die Prins van Duisternis het gekom  
Mens, jy vergiftig ons Moeder 
Haar Hart bloei in haar Skoot  
Swem in haar bloed jou duiwel 
Asem jou Monsters diep in Mens  
In Haar bloed floreer jou Monsters 
Jy Vreet jou vlees en Drink jou bloed 
Soeker uit die dal van die Uitverkorenes 
Dra die Lig vanuit jou diepste Duisternis  
Bring nou die Harmonie die Melkweg roep 

 
Die profeet is weer stil en Johan wag. Nou begin die profeet ‘n 
Sanskrit mantra herhaal met ‘n eentonige ritme en Johan 
herken dit. Hy roep vir Shiva die vernietiger: “Kom haal ons, 
Shiva, ons is gereed.” Die profeet herhaal die mantra met ‘n 
eentonige ritme. Skielik verlig ‘n helder wit laserstraal die 
sirkel en die profeet en ‘n ander straal Johan en sy sirkel en 
Johan kyk op en sien die straal op die profeet kom uit die 
betondak. Daar kom ‘n baie eienaardige gevoel oor Johan. Dit 
voel asof ‘n snaakse radioaktiwiteit al die selle in sy liggaam 
begin oorneem en hy hoor ’n snaakse elektriese geluid wat 
klink soos ‘n hoëspanningtransformator en skielik is alles net 
wit verblindende lig asof hy deel van die lig geword het. 
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Die lig en geraas is net so skielik weg en die profeet is weer in 
die lotusposisie in ‘n sirkel hier voor Johan maar hulle is nie in 
die donker saal met die snaakse walms nie. Hulle sit ook nie op 
kussings nie, maar sit skielik op ‘n vloer van ‘n snaakse 
materiaal soos plastiek. Johan kyk rond en sien geen vensters 
nie, maar hulle sit nou in ‘n klein, helderverligte, ronde vertrek 
en die mure en dak lyk asof dit van dieselfde materiaal is. Die 
hele wit dak skyn egter asof dit een massiewe LED-lig is wat 
die vertrek helder verlig.  
 
Die profeet staan op en wys hy moet ook opstaan. “Kom, dit is 
tyd vir jou om die waarheid vir jouself te sien.”   
 
Skielik splits daar ‘n opening oop in die ronde muur en die 
nakende, blou profeet loop uit deur die opening met sy lang 
hare wat soos ‘n gordyn oor hom hang en Johan staan op en 
volg hom. Hulle stap uit in ‘n groter, ronde vertrek met ‘n wye 
venster reg rondom hulle. Daar is ‘n reuse kristalbal in die 
middel van die vertrek. Johan hardloop tot by die venster en 
kyk verskrik uit na buite. Hy kan nie sy oë glo nie en voel aan 
die venster deur daaraan te klop want hy wil nie glo wat sy oë 
sien nie, maar wil eerder glo dat hierdie ‘n TV-skerm moet 
wees wat die illusie skep. Sien hy werklik wat hy sien of is 
alles net ‘n illusie? Is hulle in die ruimte? 
  
Die profeet kom staan by Johan en vat aan sy skouer. “Ek weet 
dit is moeilik om te glo, my vriend, maar jy sien reg. Ons kyk 
na die aarde vanaf skuins agter die maan. Ons aarde is net een 
van baie wêrelde waar intelligente lewe ontwikkel het en ons is 
nie die eerste beskawing op aarde soos die duiwels jou wil laat 
glo nie. Daar was baie oor miljoene jare in die yuga-siklusse 
waarvan die Shrimad Bhagavatam jou geleer het.” 


