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We share the profit for each book sale according to this simple 
formula: 

Example: 
Sales price = R100 
Affiliate partner = R25 
Author = R25 (Royalties) 
R50 – R10 (costs) = R40 (fictional example) 
R20 = Editor 
R20 = Publisher 
Remember: when you are an author, you can also register as an 

affiliate. In that case, you will earn 50% of the selling price bought 
through your promotion. Also as an author you can request a discount 
coupon. Authors get one 100% coupon automatically. 

Click here to sign up and start immediately 
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We looking for Affiliate Book Promoters  
 
Join our team and we expand our Passive Income Empire together 

 
Simplicity is King 
 
No funds, no assets, no expense, no stock to carry, no transactions, no 

transportation or courier issues, no inventory, no suppliers, no rental 
contracts, no overheads, no customers to handle, no advertising 
costs, only introduce our ebooks on social media whether you have a 
blog, a website, a Facebook group, email list, or you are an Instagram or 
YouTube vlogger, write articles or is engaged in some or other form of 
freelancing or entertaining. Whatever your platform or what you do, does 
not matter. You can earn anywhere in the world where you have an 
internet connection. 

So easy to start it is silly 
Register for your affiliate partner link to our Payhip Bookstore and 

show and review our books and when someone visits our Bookstore via 
your link you earn 25% of every book sale. Our Payhip application keeps 
records of your earnings and as soon as you have earned more than R500 
worth of sales you get paid on the first day of the next month. Can it be 
more simple? There really is nothing to lose! 

Use the link at the bottom of this page to register your contact and 
payment details and receive your affiliate link. We shall mail you a 
supporting document with the tools to promote every book we have 
available. We introduce new books regularly and each time you shall 
receive a document via email. The document will have a cover picture, 
author biography, an introduction, and a choice of reviews that will help 
you to sell each book. It is up to you what you use to promote our books. 
You can use or add your own review and introduction or whatever 
methodology works for you. 

Support for your promotions and campaigns 
You can also request a number of discount coupons that will expire at 

a certain date and will be mailed to you and you can use these coupons to 
run your own unique campaign. You can also email suggestions to us 
about the best prices for certain formats or request that we publish books 
of genres that you suspect will do well and so forth. Remember as an 
Affiliate Partner you are an important part of our team. 

 3 

 Lees nou gratis die nuutste, opwindende uitgawe. 
 Onthou, die tydskrif is ook 'n publikasiegeleentheid vir skrywers 

en digters. Ons plaas romans, kortverhale, gedigte, artikels, ens. 
na keuring en jou naam met ’n kort beskrywing van jou word in 
ons blog opgeneem.  

 Jou roman kan moontlik gratis deur ons as e-boek en sagteband 
gepubliseer word!  

 Wat kan jy spaar as jy by ons uitgee? Behalwe wanneer jou boek 
deur ’n gevestigde, tradisionele uitgewer, LAPA, Protea, ens. 
aanvaar is vir publikasie, moet jy betaal vir: 

 Proeflees (vir taal- en skryffoute) en redigering (strukturele 
tekortkominge soos styl, vertellersperspektief, vertellerstrant, tyd, 
karakterbeelding, ens. ens.) 

 Omslagontwerp 
 Soms administratiewe fooie 
 Eie reklame 

(Dit is nie raadsaam om jou boek sélf of deur iemand as e-boek te plaas sonder 
dat kundiges dit versorg het nie. ’n Goeie storie sonder versorging is soos 
wanneer jy uit die bed opstaan. Goed, maar lelik en onversorg. Malherbe 
Uitgewers en Ns. Skrywershuis kan genader word vir kwotasies.) 

 Ons doen al die bogenoemde GRATIS in oorleg met jou. Ons 
stap hand aan hand deur die prosesse. Al wat ons van jou vra is 
dat die boek as vervolgverhaal in Die Gratis Storie Tydskrif 
gepubliseer word. Dit is fantastiese reklame want die Tydskrif 
word deur honderde lesers weekliks besoek. Jou e-boek is dan 
reeds in ons boekwinkel beskikbaar en jy verdien tantième op die 
verkope. (Payhip en Amazon) 

 Jy bly die eienaar van die boek, m.a.w. die kopiereg berus by jou 
en jy kan maak daarmee wat jy wil.  

Vir verdere besonderhede besoek gerus https://storietydskrif.home.blog  
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Our books – Ons boeke 
https://payhip.com/storietydskrif

 
Win a 100% discount coupon for any one of these Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
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We also publish our books as Kindle eBooks and Paperbacks at 
Amazon for all available countries and keep on exploring more 
publishing platforms and opportunities and publish new books regularly 
of any genre in Afrikaans and English. All authors of any genre are most 
welcome. We operate according to this formula 

Example: 

Sales price = R100 

Affiliate partner = R25 (If the book was sold via Payhip affiliate link 
otherwise towards other book promotion) 

Author = R25 (Royalties) 

R50 - R10 (costs) = R40 (fictional example) 

R20 = Editor 

R20 = Publisher 

We reward our Affiliate partners and Authors according to this simple 
and fair model and authors keep the copyright of their work. We only 
want the copyright to publish their stories in our magazine, bookshop, 
and other available publishing platforms. Authors can publish their work 
anywhere else anytime while still earning royalties from our book sales. 
Remember: when you are an author, you can also register as an affiliate. 
In that case, you will earn 50% of the selling price bought through your 
promotion. Also as an author you can request a discount coupon and get 
one 100% automatically.  

Authors are welcome to send manuscripts or enquiries to 
anton.pansegrouw@gmail.com   
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About us 
Our vision: Unity is Strength 

We created in partnership a unique online publisher model for our 
readers, writers, and affiliate partners. Founder Anton Pansegrouw is the 
blogger, writer, and publisher, and Professor Gert van Jaarsveld is editor, 
translator, and writer, and all publications run via him first to protect our 
family-friendly integrity and standards. We have been running this 
operation since December 2018. 

Our current model encompasses Facebook group: Story Magazine / 
Faceboek groep: Storietydskrif and our free online Afrikaans/English 
PDF weekly magazine blog with fictional stories running as serials (also 
news reports, poems, and articles). The magazine and articles can be 
downloaded and read for free. It can also be printed and distributed for 
free. The stories are novellas and novels of any genre and are directly 
available in our Payhip bookstore in ePUB and PDF file format. Our 
Payhip bookstore application also manages our Ebook affiliate 
program. 

Join our team and we expand our Passive Income Empire together. 

Simplicity is King 

No funds, no assets, no expense, no stock to carry, no transactions, no 
transportation or courier issues, no inventory, no suppliers, no rental 
contracts, no overheads, no customers to handle, no advertising costs, 
only introduce our Ebooks on social media whether you have a blog, a 
website, a Facebook group, an email list, or you are an Instagram or 
YouTube vlogger, write articles or engage in some other form of 
freelancing or entertaining. Whatever your platform is or what you do, 
does not matter. You can earn money anywhere in the world where 
you have an internet connection. 

Learn about our affiliate program here. 
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Created from Free Stock images by Anton Pan 
The Politically Incorrect report will start next week edition 121... 
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Photo deur Racheal Lomas @maven_designs 
Die Skrif van Onheil Boek 1 – Wanneer Onheil Liefde bring – is 
beskikbaar in ons boekwinkel 
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Win a 100% discount coupon for any one of these 
Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
 
How it works?  
 
Visit https://storymagazine.home.blog or https://storietydskrif.home.blog,  
download and read the stories in our free magazines and post a review in 
our Facebook group Story Magazine or Storietydskrif in the language of 
the story you have read in no more than 500 characters with spaces. 
Include your email address in the post and we shall email your 100% 
discount coupon number to you to purchase any one book in our Payhip 
bookstore in exchange for the right to use your review if we so choose. 
 
Join our Affiliate Partner Program for 25% commission. 
http://storymagazine.home.blog/ebook-affiliate-program/ 
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Terug in die kantoor sit Zaine voor die foto’s wat op ‘n bord vasgepen is. 
Met sy vinger onder sy ken staan hy na die foto’s en kyk. Hy onthou elke 
nuwe moord se toneel en begin met meer erns na alles kyk. Elke toneel is 
gruwelik en Zaine voel hoe sy nekhare rys. Dan merk hy iets op wat hy 
nie voorheen opgemerk het nie. Elke toneel is netjies uitgelê en dit voel 
of daar ‘n storie in elke toneel beskryf word. Hy frons en kyk met meer 
aandag na die eerste toneel. Nou goed, die meisie is op ‘n heuwel tussen 
bosse gevind. Hy tik met sy pen teen sy ken terwyl hy na iets soek om dit 
te verbind. Sy is op haar rug gevind met haar gesig na die bosse gedraai. 
So asof sy na haar geliefde langs haar sou kyk. Hy trek ‘n boek nader en 
begin die name neerskryf van boeke wat hy van weet. Dan kom hy met ‘n 
skok agter dat hy elke boek gelees het. Ja, dis wat hy saans in sy bed doen 
om te ontspan. 
Hy skrik toe iemand aan sy skouer vat en ‘n beker koffie voor hom 
neergesit word. 
”Lyk of jy ‘n spook gesien het. Kon jy enige leidrade vind as jy so na al 
die foto’s voor jou staar?” 
Zaine voel hoe sy maag saamtrek en knik. ”Moenie dink ek is besig om 
mal te word nie, Kaptein, maar ek dink ons moordenaar is ‘n boekwurm. 
Elke moord is soos ‘n boek wat ek al gelees het. Ja toemaar, ek het ook 
gedink dis onmoontlik maar kyk hierna en sien self.” 
Hy oorhandig sy geskribbel aan die Kaptein en sit op die punt van die 
stoel in spanning op enige reaksie van die man voor hom. Die Kaptein 
skud sy kop. ”Jy lees te veel moordverhale. Dit vertel ons iets meer oor 
die moordenaar ja, maar hoe vind ons hom in hierdie klein plekkie? Die 
mense begin nou bang raak na elke moord en selfs die strate is leeg. Daar 
moet iets anders wees wat ons miskyk.” 
Zaine sug en knik sy kop. Hy weet waarna die kaptein verwys en dit 
versterk al hoe meer sy vermoede dat die moordenaar in hulle midde is. 
Die vraag bly egter waar om hom te soek.  
Die foon lui en albei manne skrik vir die skielike geluid. Kaptein is eerste 
om te reageer en Zaine sit met opgehoue asem en luister na die gesprek. 
”Goed, dankie, ons sal nou daar wees.” Hy wink vir Zaine om hom te 
volg. Zaine gryp sy baadjie en stap stil agter die Kaptein aan. Eers toe 
hulle amper by die toneel is, lig Kaptein hom in oor wat gaande is. 
”Lyk my ons sal gou genoeg uit vind of jou bewerings reg is. Kom, ons 
het nog ‘n toneel wat op ons wag.” 
Vervolg volgende week uitgawe 121 
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Die Skrif van Onheil reeks – Boek 2 
Riller deur Anton Pan 
 
Die Missie 
Begin Uitgawe 118 
 
 

03. Die Huursoldate 
 
 

Leo Baxter, Joss se broer, ken die Eastwood Estate soos die palm van sy 
hand. Hy was die plaasvoorman hier vir langer as drie jaar voordat hy en 
Joss vir moord en poging tot moord opgesluit is. Hy het hierdie 
afgesonderde deel van die plaas teenaan die dam vir hulle uitgekies waar 
hulle vir eers hier in die digte bloekomwoud kon skuil. Hier sou hulle 
selfs deur ‘n helikopter nie eers ontdek kon word nie en daar is ‘n 
bergsame deel tussen hulle en die weermagbasis wat nou rondom die 
plaashuis gevestig is sodat hulle ook ongemerk ‘n kampvuur kon maak, 
want hulle weet die Eastwood Estate gemeenskap het hulself met 
versperrings ingehok en sal dit vir eers nie buite waag tot hulle seker is 
die plaag is verby nie. Die plaasdam is ook hier waar die woud eindig en 
dus het hulle ‘n goeie bron van water hier. 

Die plan was om hier weg te kruip van die spinnekop plaag en die 
gemeenskap vir so twee weke tot die spinnekoppe hopelik almal 
uitgesterf het en dan die naburige plaas te gaan beset en dit hulle nuwe 
basis maak van waar hulle in die geheim hulle gaan ingrawe en opereer. 
Paola sal hulle op hoogte hou en inligting verskaf oor wat op die 
Eastwood Estate aangaan. Sy het ’n versteekte radio daar dit sal die oud 
operasionele soldaat Recce se taak bly om die plaas gereeld te kom 
besoek naby genoeg aan die basis sodat hy inligting en instruksies met 
hul spioen Paola kan ruil. 

Die son het skaars opgekom toe die radio die stilte van die woud 
onverwags versteur, “Miernes kom in!” 

Recce spring verbaas op van waar hy by die kampvuur gesit het en 
hardloop na die radio wat in sy klein sonpaneel laaistasie sit. Dit is een 
van die geringe openinge in die oorheersende skadu hier tussen die digte 
bloekom boomtoppe en is baie handig om te sorg dat die radio altyd 
gelaai en gereed is.  
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Hy gryp die radio terwyl Spyker, Leo en Joss ook nou uit hul tente 
kruip en nader kom nuuskierig oor die nuutste nuus toe Recce antwoord, 
“Miernes hier, praat maar Posduif.” 

Paola se stem klink dringend. “Julle moet dadelik padgee die honde en 
voetsoldate is op pad om julle deel van die plaas te verken en te beveilig 
voordat die waterwa deur kaspers na die dam vergesel gaan word. Oor.” 

Recce frons verbaas, “Posduif, wanneer het hulle so besluit? Ons het 
‘n helikopter gistermiddag en vroeg vanoggend gehoor en moes haastig 
ons kampvuur blus, het hulle gaan ondersoek instel, het die spinnekop 
plaag uitgesterf? Oor.” 

“Ja, hulle het die dorp besoek en ‘n span verkenners het gisteraand 
daar op ‘n gebou se dak oornag en gedien as Morrison proefkonyne om te 
verseker die plaag het wel tot einde gekom voor hulle vroeg vanoggend 
teruggevlieg het. Dit lyk wel asof al die spinnekoppe uitgesterf het. Soos 
ek julle verlede week ingelig het, het hulle hommeltuie uitgestuur en 
waargeneem toe die plaag nog aktief was in die dorp, miljoene 
spinnekoppe het elke aand uit die dreine gekruip en mense aangeval en na 
‘n volgende bestemming gevlieg en weer daar ingekruip net om weer van 
daar aan te val die volgende nag. Geen spinnekoppe het gisteraand hul 
verskyning gemaak nie en hulle kon die strate van hulle posisie op die 
dak dophou en het gevind die strate is vol groepe wilde bendes wat 
mekaar oor en weer aanval en gewondes of dooies afneem en wegsleep. 
Alle dienste en orde is reeds tot niet. Daar is geen bewegende voertuie en 
intelligensie dienste nie. Daar heers totale anargie en dit blyk die 
spinnekoppe het heel waarskynlik so te sê al die inwoners siek en 
booswigte gemaak voor hulle uitgesterf het en nou maak die mense 
mekaar siek en val mekaar aan. Ek het gisteraand via my voëltjie gehoor 
dat hulle vanoggend beplan om die omgewing van die plaasdam te verken 
en te beveilig en hierdie is die eerste geleentheid wat ek kon vind om julle 
te waarsku. Julle beter roer die honde en soldate gaan enige oomblik 
vertrek na julle deel van die plaas. Oor.” 

Recce dink vinnig. “Posduif dit gaan beteken miernes gaan van nou af 
buite bereik wees moet dus nie bekommer as ons vir ‘n paar dae stil gaan 
wees nie, maar probeer nog gereeld kontak maak. Ek sal sodra ons ‘n 
nuwe nes gemaak het gereeld binne jou bereik kom kamp en wag op nuus 
van jou en nou net nog een ding, is die datum van April Fools nog 
dieselfde? Oor.” 

“Die datum sal nie verander nie, want dit is klaar so gereël. Oor en 
uit.” 
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hospitaal haas waar Maddy opgeneem is. Kaptein gaan ‘n hartaanval kry 
wanneer hy hoor dat die man weer met ‘n meisie ontsnap het. 
“Sy is rustig en nog baie swak. Gaan na haar toe want sy hou aan om na 
jou te roep. Ons kan later oor die ander dinge praat.” 
Maddy lyk glad nie goed met al die pype in en masjiene om haar nie. Hy 
sien dat sy onrustig rondrol en stap vinnig nader om langs haar plek in te 
neem. 
”Stadig meisiekind! Jy gaan van die bed af rol! Ek is hier. Raak nou 
rustig.” 
Haar oë fladder oop en hy skrik vir die angs wat vlak daarin lê. Haar 
asem is vlak en vinnig. 
”Hy wil my doodmaak! Jy moet hom keer!” 
Sy lek vinnig oor haar gebarste lippe voor sy weer diep asem 
skep.”Moenie hom onderskat nie! Hy is nou daarop uit om jou te tart! Jy 
het nou sy belangstelling geprikkel en hy wil kyk hoe ver hy jou kan dryf 
voor hy jou ook doodmaak.” 
Zaine sit sy vinger oor haar lippe om haar stil te maak. Hy wil nie nou 
hoor wat hy reeds vermoed nie. 
”Stil nou, ons kan later gesels. Jy moet rus, ek sal hier by jou sit tot jy 
weer slaap. Ek het my maat langs my nodig, dus kan jy nie nou jou ooreis 
nie. Konsentreer eerder om gesond te word sodat ons hom saam kan 
aankeer.” 
Sy skud haar kop heftig heen en weer en haar oë bly wild in hulle kaste 
na hom kyk. 
”Ek is bang! Hy sal nie dat ek bly lewe nie omdat ek hom kan uitken. Ek 
was verkeerd oor Andrew, maar ek het nie geweet wie dit was tot ek hom 
met my eie oë gesien het nie. Jy ken hom ook! Dit is ...” 
Zaine staan versteend toe sy nie verder praat nie en sien dat sy in ‘n diep 
slaap geval het. Hy sal nou moet wag tot sy weer bykom om uit te vind 
wie dit is. 
Hy druk haar hand saggies en stap uit. Kaptein staan op en stap hom 
tegemoet. 
”Ons sal later weer kom. Ek het manne hier buite en voor haar kamer 
geplaas om haar op te pas. Niemand word by haar toegelaat behalwe die 
dokter nie. Ons het ‘n moordenaar om te vang voor daar nog ‘n lyk 
gevind word.” 
Zaine sug en knik teryl hy aan Maddy se woorde terugdink. 
”Jy ken hom ook!” Hy wens net sy kon die naam noem maar nou moet hy 
van vooraf raai. Hoekom sal die moordenaar hom nou wil uittart? 
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Nou goed, hy kry sy slagoffers in ‘n kroeg. Wat doen hy volgende? Dit is 
wat hy nou gaan uitvind. Teen skemer is daar steeds geen teken van die 
man nie. Hy haal sy foon uit sy sak en kontak Kaptein. 
”Zaine, waar is jy? Ons sit al meer as ‘n uur by die hospitaal met Maddy. 
Sy is kritiek en die dokter vrees dat sy dit moontlik nie gaan maak nie. Sy 
praat baie deurmekaar en bly na jou vra.” 
Nog voor Zaine kan antwoord, kom die man by die deur uitgestap met ‘n 
jong meisie 
aan sy arm. 
”Ek moet gaan, Kaptein, sal later verduidelik. Bly Maddy is gevind, ek 
gaan nou probeer om nog ‘n lewe te red voor dit te laat is.” 
Voor Kaptein iets kan terugantwoord, het hy reeds die foon doodgedruk 
en volg hy die motor op ‘n afstand na die huis wat hy en Kaptein vroeër 
dopgehou het. Dus was hy reg, die verdagte gebruik die huis se adres, 
maar hy gaan by die volgende huis in wat langs die huis is. Slim, baie 
slim. 
Nadat hy vir bystand gevra het, klim hy versigtig uit en beweeg agter om 
die huis. Hy hoor hoe die meisie huil en smeek om nie doodgemaak te 
word nie. Haar angskrete skeur deur die lug en hy kom vinnig in 
beweging. Skielik staan hy in die oop deur en hou sy wapen voor hom 
gerig. Die vertrek is leeg! Hy beweeg vinnig deur die huis en kom gou 
agter dat daar niemand is nie. Buite die een venster sien hy ‘n 
bandopnemer en besef te laat dat hy om die bos gelei is. Hy tree haastig 
in die skadu van ’n groot bos langs hom. Hy hoor voetstappe en hou sy 
asem op. Dan sien hy hoe die man skielik omswaai en vinnig wegbeweeg 
van hom af. Die sirenes in die verte raak al hoe harder. Versigtig kruip hy 
onder die bos uit net toe die eerste motor met skreeuende bande stilhou en 
die rooi en blou ligte in die rondte draai. 
Zaine sien hoe die manne naderbeweeg en die hele huis omsingel. Nog 
motors het in ‘n halfmaan voor die huis stil gehou. Hy weet dit is reeds te 
laat om die moordenaar aan te keer want hy het weer weggekom, tog 
hoop hy dat die meisie ongedeerd is en beweeg saam die manne die huis 
in.  
Nadat die hele perseel deeglik deursoek is, stamp Zaine sy voet uit 
frustrasie. Daar is geen teken van die meisie of dat die moordenaar 
enigsins hier was nie. Hoe kon hy so gou verdwyn het? Selfs die huis 
langsaan lewer niks op nie en Zaine uiter ‘n string kragwoorde. Hy weet 
hulle kan weer ‘n oproep verwag van nog ‘n lyk wat gevind is. Hy gee 
bevele aan van die manne om die huise dop te hou voor hy hom na die 
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“Oor en uit.” 
Die manne kyk met ‘n vraagteken vir mekaar voordat Joss tot aksie 

oorgaan, “Ek het gewonder oor daardie helikopter. Hulle wil nou hul 
watervoorrade aanvul en terselfdertyd seker maak hierdie belangrike deel 
van die plaas by hulle waterdam is nog veilig. Ek is verbaas want dit is 
slegs 10 dae dit was waaghalsig van die kolonel. Dit lyk my hy sal nie 
skroom om van sy manskappe se lewens te waag indien dit hom mag 
bevoordeel nie.” 

Joss draai weg en loop na die naaste tent waar twee van hul laatslaper 
dames nog rus. Niks het hulle tot nou toe gejaag nie en hierdie twee slaap 
gereeld laat. Joss buk by die tent se opening in en die volgende oomblik 
ruk en sleep hy hardhandig beide dames aan hul slaapsakke se voetenente 
by hul tent uit terwyl hy skree in die rigting van die res van die kamp. 
“Almal uit julle tente, roer julle gatte dit is tyd vir aksie dames en here. 
Slaan op en kry julle gatte gereed of ons los julle lyke agter want of julle 
is vinnig genoeg om saam te kom of ons maak julle stil want dooie mense 
praat nie. Kom daar is honde en soldate op pad hierheen. Klim sommer 
dadelik in julle gevegsuitrusting en bewapen julself dit is tyd vir aksie.” 

Skielik is die doodse stilte van die kamp iets van die verlede soos 
mense uit hulle tente peul en angstig hulle goed opbreek en oppak en 
uiteindelik na hulle viertrek voertuie aandra en haastig inpak. Niemand 
waag dit eers om vrae te vra of teen te stribbel nie, want almal weet die 
onverskrokke Joss Baxter se woord is wet.  

Die monster van ‘n man dwing agting en respek af terwyl hy met sy 
nommer een kortgeknipte hare en bultende spiere vol tatoeëer merke heen 
en weer loop en met sy growwe manlike stem skree om sy huursoldate 
voor te berei vir wat nou gaan volg. Leo pak Joss se goed saam met sy eie 
in terwyl Joss heen en weer loop en af en toe iemand aanjaag deur daardie 
persoon hard te skop. “Ek gaan julle solank op hoogte bring terwyl julle 
inpak. Ons het so pas die nuus ontvang dat die spinnekop plaag uitgesterf 
het en die beskawing reeds ineengestort het. Ons gaan nou hierdie kamp 
verlaat waar ons vir eers van die spinnekoppe weg moes kruip terwyl ons 
die water van die plaasdam hier by ons gehad het. Ons moet hier weg 
voordat die honde en soldate ons ontdek en ons gaan die naburige plaas 
beset en ons basis daar vestig. 

“Julle wonder seker hoekom ons juis daardie plaas gekies het en ons 
het goeie redes. Laat ek julle verduidelik hoe dinge van nou af in mekaar 
gaan steek. Die wêreld is reeds in totale anargie. Ek het julle goed opgelei 
en voorberei hoe ons gaan oorleef daar buite maar laat ek julle net weer 
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herinner wat ons gaan trotseer. Oorheersend gaan ons groepe mensvreters 
teenkom en miskien hier en daar geringe groepies normale mense wat tot 
dusvêr die mensvreters vrygespring het en nog nie aangesteek het nie. Ek 
wil julle net weer herinner aan sommige belangrike aspekte wat ons nie 
moet versuim nie: Onthou ons moet alle normale mense op ‘n afstand hou 
en hulle sal deur ‘n 24 uur kwarantyn moet gaan voordat ons slegs een 
van ons aan hulle blootstel wat daarna ook ‘n verdere 24 uur saam met 
hulle in kwarantyn moet verkeer dan eers sal ons seker wees hulle dra nie 
die kiem nie. Verder moet ons mekaar en alle nuwe terreine deeglik 
ontsmet voordat ons dit beset en van ons uitrusting ontslae raak. 

“Nou net vir julle inligting hoe die nuwe wêreld aanmekaar steek. 
Daar is twee organisasies wat in stryd is met mekaar en wat uiteindelik 
die beheer van die nuwe wêreld wil oorneem sodra die plaag uiteindelik 
uitgesterf het. Die wêreld is voorheen beheer en gevorm deur ‘n 
ondergrondse organisasie wat bestaan uit baie welgestelde persone. Ons 
sal in die toekoms na hulle verwys as Die Elite. Die Elite het hulle wêreld 
verloor en moes self vir die plaag vlug. Die van hulle wat hulself betyds 
kon red het weermagbasisse geskep soortgelyk aan die een op die 
Eastwood Estate waar hulle nou moet oorleef. Intussen probeer hulle 
vasstel wat die organisasie wat die plaag oor die wêreld gebring het 
beplan want hulle wil weer hul beheer oor die wêreld terugwen. Kolonel 
Morrison is in diens van Die Elite. 

“Die rede hoekom ons ‘n basis op die naburige plaas gaan vestig en 
van daar gaan opereer is nie alleenlik omdat dit iets van alles het wat ons 
gaan benodig nie, maar dit is ook omdat ons naby aan die Eastwood 
Estate moet wees. Die organisasie wat die plaag oor die wêreld gebring 
het en so die wêreld uit die greep van Die Elite gesteel het belowe dat 
hulle uiteindelik die wêreld van die plaag en Die Elite gaan verlos en dan 
‘n beter nuwe wêreld gaan begin. Ons sal voortaan na hulle as Die 
Verlossers verwys. 

“Ek en Leo was nog opgesluit in die tronk toe my oud kolegas, Recce 
en Spyker ‘n spesiale kontrak gekry het by die leier van die Verlossers. 
Ahmed, ‘n stinkryk eksentrieke jong Indiër wat ons dienste baie in die 
verlede gebruik het, het hulle gekontak en hulp gevra toe sy organisasie 
verneem het dat Morrison met sy internasionale anti-terrorisme eenheid 
op hulle spoor was hier in Suid-Afrika. Ahmed wou dat hulle op die een 
of ander manier ‘n spioen onder Morrison se geledere plaas en hulle het 
daarin geslaag met Paola wat nou nog inligting aan ons verskaf. Die 
Verlossers weet op die een of ander manier dat Morrison die vuilwerk vir 
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Hoofstuk 9 
 
 
Hy en Kaptein sit al meer as twee ure voor die een gebou waar die 
verdagte laaste gesien is. Dit is die adres wat die meisie in die hospitaal 
vir hom gegee het. Nog steeds geen beweging nie en selfs in die huise 
rondom hulle, is alles doodstil. Daar is geen motor in die motorhuis nie 
en al die vensters is dig toe. Zaine sug en kyk weer na die oorkant van die 
straat. 
”Kaptein, hierdie is regtig ‘n mors van kosbare tyd. Hoe seker is ons dat 
dit wel die regte adres is? Dalk het die meisie die nommers verkeerd of 
die straat?” 
Kaptein skud sy kop stadig en wys hy moet stilbly. Dit is ‘n rukkie nou 
dat hy voel iemand hou hulle dop en hy wil nie te veel aandag trek deur 
rond te kyk nie. Hy weet hier is iemand en hulle moet net geduldig wees. 
Zaine sug weer en kyk om hom rond. Hy kan aanvoel dat Kaptein 
ongemaklik is en hy wens hy het geweet wat skeel. 
”Kom ons trek weg en gaan hou laer af stil. Ek sal later verduidelik.” 
Zaine sluit die motor aan. Kaptein is baie geheimsinnig en hy weet iets 
skort. Laer af in die straat hou hy stil toe Kaptein aan sy arm pluk. 
”Draai hier in en hou stil!” 
Zaine maak so is net betyds om te sien hoe ‘n motor stadig verby die huis 
ry en die bestuurder in hulle rigting kyk voor dit verder beweeg. Die 
gesig is nie duidelik sigbaar nie, maar die blonde hare onder die hoed, 
laat Zaine se rug kriewel. Kan dit hy wees? 
Hy trek uit en is net betyds om die donker, swart motor om die een hoek 
te sien verdwyn. 
”Laai my hier af en volg daardie motor. Laat weet my sodra hy terugkeer. 
Ek gaan ondersoek instel by daardie huis.” 
Zaine knik en hou vinnig stil, groet Kaptein en trek weg. Twee blokke 
verder vind hy weer die motor en ry rustig agter die motor aan. Hy hou 
nie van hierdie alleen wees nie en byt op sy tande. Kaptein waag nou baie 
om die huis alleen te deursoek en dit met die moontlikheid dat hy in 
gevaar kan wees. Hy sien die motor stilhou en hou agter ‘n motor tussen 
hulle stil. Hy sien die man uitklim en ’n kroeg binnestap. Hy maak hom 
gemaklik en hou die deur stip dop.  



 22 

 

 
Voorblad deur Gert van Jaarsveld 
 
Bloedspoere van Wraak 
Begin uitgawe 112 

 

 11 

die Elite doen om die Verlossers te probeer uitsnuffel en daarom gereeld 
met Die Elite in kontak gaan wees. ‘n Spioen in Morrison se geledere is 
dus baie waardevol vir die Verlossers.  

“Ons is om verskeie redes waardevol vir Die Verlossers want hulle 
beoog om van ons spesiale dienste gebruik te maak om uiteindelik Die 
Elite heeltemal uit te wis. Hulle belowe om ons gereeld spesiale operasies 
te gee en vir elke suksesvolle operasie sal hulle ons baie goed vergoed. 
Dit is hoekom hulle vir Spyker en Recce betyds ingelig het van die plaag 
wat gaan kom. 

“My twee oud kamerade het my nie vergeet nie en het besef dat ek en 
my broer sal moet ontsnap voor die plaag uitbreek. Ons het ontsnap en ek 
het weer die leisels by hulle oorgeneem en die onderhandelinge met Die 
Verlossers. Hulle het ons reeds ons eerste belangrike operasie gegee wat 
ons op die 1ste April vir hulle moet deurvoer en hulle belowe om ons te 
vergoed deur ons te besoek op ons basis en te voorsien met baie voorrade. 
Hulle het saam met ons op daardie naburige plaas besluit en sal ons daar 
kom vergoed vir ons dienste. Mense hierdie Verlossers is in beheer van 
hierdie nuwe wêreld wat hulle geskep het en waarvoor hulle hulself oor 
‘n baie lang tydperk voorberei het. Dus gaan ons die meeste voordeel trek 
deur vir eers saam met hulle te werk. Maar soos julle weet is ons 
huursoldate en dinge kan verander want ons is huursoldate en gaan altyd 
waar ons die meeste gaan baat vind. 

“Ons noem hierdie operasie April Fools en ons moet van vandag af 
werk maak daarvan sodat ons betyds gereed sal wees en April Fools 
suksesvol deurvoer. Ons moet nou eerstens die naburige plaas gaan beset 
en beveilig. Daarna sal ons die dorp binnegaan en die bendes trotseer en 
soveel voorrade as moontlik gaan versamel sodat ons onsself goed vestig. 
Vandag is die 11de Maart en ek sal nog besluit wie van julle gaan saam 
na Port Elizabeth met operasie April Fools en wie gaan agterbly en ons 
basis beskerm en in standhou.” 

Alles is gelaai teen die tyd toe Joss klaar gepraat het en sy huursoldate 
is nou besig om hulle uitrusting aan te trek. Joss het hulle goed ingeoefen 
en gewoond gemaak aan hierdie toerusting hier onder die skuiling van die 
woud en hy loop nou van die een na die ander en trek en ruk woes hier en 
daar aan hulle om hulle toerusting te toets en hier en daar stamp hy 
onverwags hardhandig aan ‘n soldaat om te toets hoe standvastig hy of sy 
op hulle voete is. Uiteindelik lyk Joss tevrede dat sy manskappe gereed is. 
Hulle lyk onverskrokke en geveg gereed in hulle spesiale uitrusting met 
die metaal skubbe wat oormekaar gly en hulle weermag uitrusting bedek. 
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Elkeen het ’n helm op sy kop wat soos ‘n kruis tussen ’n motorfiets helm 
en ‘n duikpak helm lyk met ‘n versterkte glas stuk wat vinnig deur hulle 
toe of oop geruk kan word. Hulle dra ’n R5 masjiengeweer saam met ‘n 
crossbow met ‘n pyle sak en Samurai swaarde oor hulle skouers. 

Joss knik tevrede en wys hulle kan inklim. Die soldate spring vier-vier 
in hulle ses dubbele kajuit Ranger viertrekke en begin in ‘n stoet die 
kampeerterrein verlaat. 

Vervolg volgende week uitgawe 121 
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Jurg vertel in breë trekke, sonder om die vernaamste gegewens uit te laat, 
hoe dit gekom het dat hulle hul hier in die woestyn bevind. 

Hy kan op die sersant se gesig sien dat hy hierdie storie nie sluk nie. 
In ieder geval is luitenant Blum nie in ’n aangename stemming nie. Hy 

is vies omdat die fortbevelvoerder hom op hierdie ellendige patrollie 
uitgestuur het. Dit is tyd dat hy bietjie rus kry van hierdie soort werk. Dit 
is alewig hy wat met ’n klompie manskappe hier in die woestyn moet 
rondsnuffel. Daar is geen rede voor nie. Daar is geen noodsaaklikheid 
voor nie. In die woestyn is op die oomblik niks gaande nie. Hierdie 
vreeslike bedrywigheid gee egter majoor Dvan die geleentheid om aan sy 
owerstes te laat weet hoe doenig hy hier op die verste buitepos is. Dit 
alles is goed en wel vir majoor Dvan, maar dit gee luitenant Blum nie 
veel rus nie. 

Hulle is deur ’n sandstorm geteister en nou kom hierdie drie soldate 
nog met hul fantastiese storie. Dit is darem te veel vir enige normale man 
om te verduur. 

Toe Jurg klaar gepraat het, verstewig Blum se liggaam en hy kom 
heeltemal orent. 

Hy weet dat sy manskappe almal die storie gehoor het en hy weet ook 
dat hulle nou almal ’n ogie in die seil hou om te sien hoe hul luitenant 
hierdie interessante situasie hanteer. 

“Op dees aarde! So ’n fantastiese verhaal het ek in my dag des lewens 
nog nie gehoor nie. Klaarblyklik is julle drosters. Van hierdie oomblik af 
is julle onder arres. Ek sal julle na die fort neem waar daar ’n 
krygsverhoor sal wees.” 

Vervolg volgende week uitgawe 121 
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Sedert hulle die oase verlaat het, het hulle maar op raaiwerk beweeg. 
Sonder Aba is hulle glad nie seker van die roete na Fort Ducane nie. Jurg 
weet dat dit ongeveer na die noordweste geleë is, maar hier in die Sahara 
is berekenings wat nie presies is nie, totaal waardeloos. As die afstand 
groot is, kan ’n geringe fout met die rigting hulle kilometers by hul 
doelwit laat verbygaan. 

Hulle het egter geen uitweg nie. Hulle moet maar beweeg so goed en 
so sleg hulle kan en maar vertrou dat hulle nie te ver van koers af is nie. 

Teen die middag bereik die storm sy hoogtepunt. Die wind het ’n 
skreeuende kressendo bereik sodat selfs die hardste skreeu nie gehoor kan 
word nie. 

’n Uur na die middag gaan die teistering verby, byna net so plotseling 
as wat dit hulle oorval het. Meteens word die woestyn weer stil. Die 
halfdonker verdwyn en die hete son breek deur. Toe hulle stram agter die 
kamele opstaan, sien hulle dat die wind plat sandrimpels opgewerp het, 
byna soos ’n dik see. 

Naby hulle het die wind die beendere van ’n man en ’n muil blootgelê 
en hulle voel ’n nuwe vrees in hulle. 

Die kamele protesteer ywerig omdat hulle ook weer moet opstaan, 
want vir die diere veral was dit ’n veeleisende reis van die berge af. 

Net toe hulle op die punt staan om op te klim, kom daar ’n dringende 
fluisterwoord van Biggin. “Luister!” 

Dofweg hoor hulle die sagte knarsing soos van stewels op sand. Dit 
kom nader. Dit word duideliker. Jurg trek sy pistool uit en Kasper doen 
dieselfde. 

Hulle steek hul skietgoed egter byna onmiddellik weer in die sakke 
terug want hulle sien nou die rede vir hierdie knarsende geluid. 

Twaalf man kom van agter ’n sandduin te voorskyn, twaalf man in 
enkel gelid. Hulle dra blou uniforms en hulle het Lebel-gewere oor hul 
skouers. 

Dit is ’n patrollie van Legioensoldate. 
Vir Jurg en vir die andere is die volgende paar oomblikke heeltemal 

chaoties. Hulle kan hierdie verskynsel nie mooi kleinkry nie. Hierdie 
gelukslag kan hulle nie opneem nie. Nou hoef hulle nie meer bang te 
wees dat hulle Ducane nie meer sal vind nie. Hierdie soldate sal hulle 
reguit daarheen neem. 

Sodra hulle dit besef, hardloop Jurg en die twee ander die patrollie 
tegemoet. Die drie gaan staan op aandag voor ’n suurknol van ’n sersant. 
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SKADUWEE OOR DIE SAHARA deur Sandbergh Beyers 
Begin uitgawe 109 
 
 
12. Onder Arres 
 
 
Dit voel of alles hier in die stil oase, in die aand, in die skerper donker, 

tot stilstand gekom het uit gevoel vir Rakal wat nou net hier gesterf het. 
Nie een van die manne beweeg nie. Hulle staan daar stil asof hulle 

almal verlam is. Almal kyk af op die stil figuur in sy deftige gewaad. 
Die koue wind haal ’n fluistering uit die droë palmblare. 
In hierdie kort, spannende oomblikke, voel hulle almal eensaam en 

hulpeloos en bang. Dit voel vir hulle of een van hulle die volgende sal 
wees om te sterf. Hierdie plotselinge dood wat so onverwags was, het 
tydelik die moreel van elke man in hierdie groep verminder. 

Biggin kom die eerste tot verhaal. Hy loop vorentoe en raak Jurg aan 
die arm aan. 

“Moet jou nie oor hierdie ellendeling staan en verknies nie,” sê die 
Cockney met tipiese oneerbiedigheid. “Dit is sy eie skuld dat hy geskiet 
geraak het. Ek het alles gesien wat gebeur het.” 

Jurg knik teenoor die Cockney, maar hy voel futloos en ongelukkig. 
Dan kyk hy na die drosters. Die meeste van hulle staan nog steeds na die 
gevalle Rakal en staar asof hulle dit nog nie kan aanvaar nie. 

Jurg besef dat hierdie die oomblik is om hulle weer te pak. Hulle is 
nou in verwarring omdat hul gids hier voor hul oë gedood is. 

“Julle kêrels moet besluit en julle moet nou besluit,”, sê Jurg. “Kom 
julle saam met ons na die fort? Daar is nou nie meer ’n Rakal om julle te 
lei nie. Dit laat julle geen keuse meer nie.” Hulle kyk onnosel na Jurg. 
Hulle kyk na hom op daardie onnosel, beesaardige manier van manne wat 
skielik deur omstandighede oorrompel is wat vir hulle te veel is. 

Dit lyk amper of hulle gewillig is om na die fort saam te gaan, daar ’n 
krygsverhoor te verduur en dalk doodgeskiet te word, pleks van hier deur 
die woestyn te dwaal en dalk ’n marteldood te sterf van honger en dors en 
die hitte. 

Maar weer is dit Borola wat tussenbei kom. 
Hy staan na Jurg se pistool en kyk en hy trek sy asem swaar deur sy 

groot neusgate in. 
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onmoontlik omdat Kasper se krag te groot is en veral omdat sy woede te 
groot is. 

Die are word groot en blou op die Bulgaar se lelike gesig. Hy voel die 
donderende slag van vasgekeerde bloed in sy kop. Hy veg om sy lewe en 
hy weet dit. Hy veg verbete, maar dit is vergeefs. Hierdie twee hande is 
soos twee kramme om sy keel gesluit. 

Nou voel Kasper hoe dat die Bulgaar se verset afneem aanvanklik 
byna ongesiens, maar darem. Sy klein ogies word groot en verwilderd en 
hy staar die donker lug binne sonder dat hy weet waarna hy staar. 

Sy liggaam breek meteens, byna onverwags. Sy worstelende hande 
raak stil en sy liggaam pap. Toe eers los Kasper die Bulgaar se keel. 
Borola sak slap en stadig op die grond neer, sonder ’n snak en sonder ’n 
beweging, so dood soos ’n lap. Jurg en Biggin het intussen afgeklim. Jurg 
gee sy pistool aan die Cockney en gelas hom om die drosters in die oog te 
hou. Dan hardloop hy na Kasper toe. 

Kasper druk sy hemp teen die wond vas. Jurg druk sy hand weg en kyk 
vinnig na die wond. Hy kyk lank daarna, na die plek waar die koeël in is 
en na die plek waar dit weer uitgekom het, half skuins agter Kasper se 
blad. 

Dan kyk Jurg na die groot man op. “Jy het vanaand ’n baie dapper 
ding gedoen, Kasper,” sê Jurg. Kasper glimlag net. 

“Gelukkig is die wond nie ernstig nie dit het nie been geraak nie, ou 
duusman. Is dit baie seer?” 

“Hy lol maar bietjie.” 
Jurg spring die Bulgaar by en skeur ’n breë stuk van sy gewaad af. Dit 

bind hy om Kasper se bors sodat die wond bedek word. Hy bemerk dat 
die bloeding nie ernstig is nie. Dit is net ’n skrams vleeswond. 

Dan gaan hulle na die kamele terug, Jurg help Kasper op sy dier se rug 
en dan beweeg hulle vinnig van die oase af weg. 

Die sandstorm wat al dwarsdeur die nag sterker en sterker aanmanings 
gegee het, tref hulle net voor dagbreek. Die groot geweld tref hulle met 
tipiese snelheid. Die een oomblik beweeg hulle nog snel deur die harde 
wind en die volgende oomblik word hulle byna deur ’n skynbaar soliede 
golf sand en klein klippies weggeslinger. 

Hulle hou onmiddellik stil, laat die kamele lê en hulle gaan agter die 
diere skuil. 

Terwyl die fyn stofsand deur hul klere dring en in hul oë en monde 
beland, probeer Jurg hul posisie takseer. Hoe hy ook al nadink, daar is nie 
besonder veel rede om optimisties te voel nie. 
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“Nou is ons twee op gelyke voet, ou grote,” sê Kasper terwyl hy 
Borola nader. Die woorde klink byna gemoedelik, maar onder die sweem 
van gemoedelikheid is daar die dreiging. “Jy het daardie onskuldige 
Arabier doodgemaak toe sy rug op jou gedraai was. Nou kan jy my ook 
probeer doodmaak, maar ek is nie van plan om my rug te draai nie. Ek is 
nie van daardie soort nie.” 

Kasper is groter selfs as Borola. In hul gewig is daar seker nie veel 
verskil nie, maar Kasper is veel langer, stewig, gespierd. Borola is ’n kort 
massa, geweldig sterk. En Kasper is in die skouer gewond. Die pyn vreet 
daar, maar hy is daar byna nie van bewus nie. Hy is net bewus van ’n haat 
vir hierdie Bulgaar wat ’n man in die rug geskiet het. 

Borola het opgestaan en maak hom gereed om hierdie man in ‘n stryd 
aan te durf. Hy lyk die ene vertroue en hy roer sy skouerspiere. 

Toe doen die Bulgaar iets wat tipies van hom is. Toe Kasper binne 
veilige trefafstand is, slinger hy die leë pistool na die Suid-Afrikaner se 
kop. Die pistool tref nie Kasper se kop nie, maar dit tref hom teen sy 
gewonde skouer. 

Kasper voel die warm slag van pyn en hy kreun sonder dat hy kan 
help. Hy steier effens van die seer en dan breek die blinde woede in hom 
oop, die woede wat hom gevaarlik maak soos ’n dier, soos ’n buffel of 
iets wat gekwes is en wat dan nie meer pyn voel nie, maar net die 
moorddadige woede. 

Sy volgende reaksie is vinnig en sekuur soos die van ’n masjien. Beide 
sy lang arms skiet uit om Borola se keel beet te kry. 

Die Bulgaar probeer terugwyk om aan daardie greep te ontkom. Hy 
loop hom egter in die boom vas wat net agter hom staan. Hy voel die 
skurwe stam van die palm teen sy rug toe Kasper se hande om sy keel 
sluit. 

Borola kry nie tyd om voor Kasper se greep weg te wyk nie. Noudat 
daardie greep egter gevestig is, doen hy alles in sy vermoë om dit te 
breek. Hy ruk sy stewel omhoog om Kasper in die maag te skop, maar 
hiermee kan hy nie vorder nie. Kasper het baie met inboorlinge baklei en 
hy weet dat hierdie die eerste instink van die primitiewe vegter is om die 
ander man in die maag te skop. ’n Goeie skop op die maag maak ’n sterk 
man magteloos soos ’n kind. 

Daarom gee Kasper vinnig na die een kant toe pad en die skop is 
heeltemal mis. 

Borola doen toe die verkeerde ding. Hy gryp Kasper se, gewrigte en 
probeer hulle oopbreek, hulle wegbreek van sy keel af. Dit is egter 
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Hy sê. “Ons verkies om in die woestyn te bly. Ek dink dit is vir ons 
moontlik om ons weg op die een of ander manier deur die sand na die 
berge te vind. Dit is moontlik dat ons deur Rakal se vriende raakgesien 
sal word, of hoe dink jy, ou kind?” 

In sy binneste moet Jurg erken dat hierdie bepaald ’n moontlikheid is. 
In die voorheuwels is daar Arabiese wagte en hierdie drosters is nie meer 
ver van die eerste voorheuwels af nie. Hulle moet maar net na die berge 
deurdruk wat hulle onmoontlik kan mis en dit is byna seker dat hulle deur 
party van Toole se handlangers gesien sal word. 

Jurg voel meteens hoe hy sidder en hy wonder waarom. Dan besef hy 
eers dat die nagwind sterker is as gewoonlik. Dit is ook kouer as 
gewoonlik. Dit jaag die sand in fyn vagte om hul voete. 

Jurg praat met die Bulgaar. “Nou, gaan dan die woestyn binne. Maak 
soos julle lekkerkry, maar onthou ek het julle gewaarsku. Wanneer julle 
om water lê en roep, kan julle onthou dat ek julle gewaarsku het, maar 
dan sal dit te laat wees. Ons vertrek nou dadelik na Fort Ducane.” 

Aba kom na Jurg toe. Die gids is gespanne van al die opwinding van 
die afgelope dag. Strepies hare kruip onder sy hoofbedekking uit. 

“Ek het vantevore gesê dat ek meen ons moet vannag hier rus. Die 
kamele is ook uitgeput.” 

Jurg sit sy hand op die skouer van die Arabier. “Dit weet ek, Aba, 
maar in die afgelope paar minute het sake baie verander. Ons kan nie ’n 
sekonde mors nie. Ons moet na die fort. Teen hierdie tyd het Toole en sy 
gespuis dit seker lelik op hul senuwees en as hulle boonop uitvind dat 
Rakal nie opdaag nie, sal die vonke seker begin spat. Ek skat dat hulle sal 
probeer padgee. Dit wil ons nie hê nie. Ons moet die hele boel in die nette 
vang.” 

Aba is nog teësinnig. Die nagwind het sterker geword en daar is ’n 
rooi dynserigheid voor die opkomende maan. 

“Daar is ’n storm aan’t opkom,” sê Aba. “As jy daarop staan, sal ek 
julle verder neem, maar dit sal baie veiliger wees om die nag hier deur te 
bring.” 

Aba het reg wat die storm betref. Dit is aan die opkom met daardie 
verbasende snelheid wat die woestyn so eie is. Wat kort gelede nog maar 
net ’n aangename luggie was, het nou ’n kwaai wind geword. Die toppe 
van die palmbome buig en kreun reeds in die wind en dit sal nie lank duur 
nie, of die stamme word laag gebuig deur die krag van die wind. Ja, ’n 
storm  kom heel moontlik. Een van hierdie verbysterende sandstorms wat 
’n mens pynig en jou ook bangmaak. 
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Jurg het tevore met sandstorms deurmekaar geraak. Dieselfde is die 
geval met Kasper en Biggin. Hulle ken die verlammende vreesaanjaging 
van hierdie verskynsels. Jurg dink aan die geweld van sulke storms en 
huiwer ’n oomblik, maar ook net ’n oomblik. 

“Ons moet hierdie risiko maar loop,” sê hy. “Ons moet gaan. In elk 
geval sal ons hier in die oase nie veel rus hê nie, nie in geselskap van 
hierdie drosters nie.” 

Aba moet daarmee saamstem. As hulle hier bly, sal iemand gedurig 
moet brandwag staan om ’n ogie op die drosters te hou en daarby sal 
hulle gedurig in spanning verkeer oor die moontlikheid van ’n aanval óf 
deur die drosters óf deur handlangers wat Toole tog miskien agter hulle 
aangestuur het. 

Toe hulle op hulle kamele klim, kyk die drosters suur en dreigend 
onder hul geleende Arabiese hoofbedekkings uit. Die vier stuks kan byna 
die aangluring van hierdie wanhopige groepie aanvoel. 

Dan ry hulle vort uit die oase. Hulle het skaars aan die gang gekom of 
nog ’n man sterf. 

Anders as Rakal, sterf hierdie man sonder dat hy die minste kans 
gehad het om aan die dood te ontkom. Hy kon nie eens die verwisseling 
tussen dood en lewe ervaar nie. Dit het te vinnig gebeur. Hy het gesterf 
van ’n koeël wat sy ruggraat verpletter het. 

Daardie man is Aba, die gids. 
Die vier het langs mekaar gery, met Aba op die kant, naaste aan die 

oase. Jurg was langs hom. Voordat Aba nog op die grond geval het, het 
Jurg geweet dat hy buite redding is. Hy het ook meteens besef wat gebeur 
het en hy verwens homself omdat hy so sorgeloos was. Rakal moes ’n 
pistool gehad het. Die drosters moes dit aan hom gevind het. 

Toe Aba met ’n sagte, aardige plof op die grond val, het Jurg reeds sy 
Mauser-pistool uitgeruk. Hy swaai in die saal om en hy is gereed. 

’n Tweede skoot sing van die kant van die oase af. Hierdie koeël vlieg 
egter hoog. Dit is moeilik om in hierdie swak lig sekuur te korrel. Die 
skoot wat Aba gedood het, moes ’n gelukskoot gewees het. 

Daar is egter ’n bietjie maanlig en op hierdie afstand kan ’n mens net-
net uitmaak wie eintlik die skutter is. Daardie man word uitgeken aan sy 
groot, massiewe figuur. Borola, die Bulgaar, staan met sy een knie in die 
sand en op die ander knie staan hy dooierus met die pistool. Die andere 
drom opgewonde agter hom saam. 

Jurg lê self aan stadig en versigtig. Hy korrel sekuur op Borola. Hy wil 
hierdie keer nie mis skiet nie. 
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Jurg skiet egter nie. Hy word deur Kasper verhinder. Kasper is besig 
om van die kameel af te klim en hy sê vir Jurg. “Wag, wag, moenie skiet 
nie. Laat hierdie takie aan my oor. Ek wil daardie ou groot bul ’n bietjie 
aan sy horings gaan vat.” 

Daar is ’n vreemde diepte in Kasper se stem, ’n soort ondertoon wat 
Jurg nog nie daarin gehoor het nie. Daarby is daar in sy woorde ook ’n 
soort desperate finaliteit. Wanneer Kasper so praat, is niemand danig 
begerig om hom in die pad te staan nie. Selfs nie Jurg probeer hom 
dwarsboom wanneer hy in daardie bui is nie. 

Hoewel hy self ’n pistool by hom het, probeer Kasper dit nie te 
voorskyn haal nie. Hy begin byna luiters in die rigting van Borola 
beweeg. Die een hand het hy onder sy lyfband ingesteek en die ander een 
rus in sy broeksak. Hier in die halfdonker lyk Kasper soos ’n boomstomp 
wat beweeg. Jurg het hom al tevore so sien beweeg een dag in die blanke 
mynkampong, toe ’n man hom kwaad gemaak het. Jurg weet wat hierdie 
houding van Kasper beteken. 

“Bly staan waar jy is, of ek skiet ’n gat deur jou harspan!” skreeu 
Borola. 

Kasper gaan nie staan nie. Hy maak nie eens ’n geluid nie. Hy loop 
soos ’n stadige buffel reguit op daardie man af wat daar by die palmbome 
met die pistool gehurk sit. 

Borola vloek ’n keer. Dan skiet hy drie skote vinnig na mekaar. Hulle 
is sommer windskote en hulle tref Kasper nie. 

Omdat Kasper nou nie meer as tien tree van hom af is nie, is Borola se 
vierde skoot meer akkuraat. Dit is of Kasper se groot liggaam effens 
swik. Hy kom tot stilstand net ’n oomblikkie en sy hand gryp na sy 
skouer. 

Dan beweeg hy weer in die rigting van die groot Bulgaar. 
Nog steeds stap Kasper dood op sy gemak. 
Noudat hy bloed getrek het, is Borola pure perd. Hy snork ’n slag 

triomfantlik en dan lê hy weer noukeurig aan. Hierdie keer mik hy op 
Kasper se kop. Hy mik sekuur. Hy kan nie meer skote op hierdie 
domastrante vent mors nie, dink die Bulgaar. 

Niemand kan sê of hierdie skoot sy doel sou getref het nie. Dit is 
onmoontlik om te sê, omdat hierdie skoot nooit geskiet is nie. 

Toe Borola die sneller trek, slaan die haan met ’n ligte klik vorentoe, 
maar dit is al. Niks gebeur nie. Daar is nie meer patrone nie. Borola sit 
met ’n stuk waardelose staal opgeskeep. 


