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MOEDERS 
 
 
1969 September 28  
 
Met een diep asemteug 
ruk my swanger moeder 
my tot orde hierbinne in haar 
swanger maag 
waar ek doodluiters lê en skop. 
Sy is angstig en bang 
besef ek meteens, haar liggaam bewe. 
Dit is vir my hierbinne in haar 
’n aanduiding van gevaar. 
 
Sy roep en skree vir hulp; 
die hokkie waarin ons woon 
skud angsbenemend. 
So het sy my vertel 
is ek gebore ’n maand na die 
legendariese, groot aardbewing hier in Ceres. 
 

 
Nog ’n gedig volg volgende week. 
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Skootkinders 
 
Hierdie bundel sal binnekort beskikbaar wees by Amazon, Kindle 

Unlimited en ons Payhip boekwinkel. 
 
“Hierdie reeks gedigte is geskryf vir alle oudersdomsgroepe. Ek skryf 

gewoonlik vanuit persoonlike ondervindings, dinge wat ek sien, beleef of 
voel. Dié reeks gedigte lê my ook baie na aan die hart omdat van die 
mense wat onderwerpe is in die digbundel, al oorlede is. Afrikaans is ook 
my gunstelingtaal om myself in uit te druk. Ek weet die lesers gaan dit 
baie geniet.”  

 
Chantel Vergotine 
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  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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Nadat Clerq weggelei is, vind Tex dat sy bed deur die vyf-stuks 
omsingel is. Hy kyk vinnig na hulle en hy sien moord in hul oë, maar hy 
voel ook dat daar by hulle vrees is en hy weet nou, sekerder as ooit, dat 
hy die een of ander desperate plan van hierdie manne laat skipbreuk ly 
het. 

Hy sê.  
“Wat soek julle?” 
Die Bulgaar gryp hom aan die skouer en ruk hom skeef en sê 

terselfdertyd. 
“Ons wil jou bek stilmaak...” 
Petrie gryp hom aan sy regter gewrig en hy sê.  
“Jy het genoeg gepraat, jou vuilgoed...” 
Die Meisie gryp Tex aan sy ander gewrig en hoewel hy nie ’n swaar 

man is nie, maak hy opsetlik seer... Trane kom van agter af en gryp Tex 
aan sy hare en ruk sy kop met krag agteroor, sodat sy keel blootgestel is. 
Tex val agteroor op sy bed. 

Duclos kom met iets aangehardloop, ’n mes miskien. 
Hierdie is oomblikke van moorddadige emosie en enigiets kan gebeur. 
Tex is hulpeloos en hy dink vinnig. Hulle wil iets groot en lelik 

aanvang. Hulle wil nou wraak neem oor Le Clerq...  
Vervolg volgende week uitgawe 134 
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Die groep staan in ’n klein kring om Tex, dreigend. Maar hy praat 
teenoor hulle, volkome seker dat hy hierdie gespuis kan hanteer net soos 
hy netnou vir Clerq gehanteer het. 

“Julle moenie vir my sitroene vir vye verkoop nie,” tart hy hulle uit. 
“Daardie slang is uit die blik gegooi om iets te bedek... wat dit is, weet 
julle beter as ek... maar dit sal nog uitkom. 

Hy sien die vrees van die manne om hom.  
“Waarom wou Le Clerq so graag ’n bietjie vakansie in die woestyn 

hou?” 
Maar niemand probeer hierdie geheim oplos nie. Niemand probeer 

verduidelik waarom die Fransman na ’n paar dae in die sand, bereid was 
om na die fort terug te keer nie. 

Tex trek sy skouers op en dan praat hy weer so kalm soos altyd.  
“Ek ken die woestyn. Ons het woestyne so groot soos hierdie in my 

land en daar het ons ook slange wat onder die sand in verdwyn. Laat ek 
julle vertel, as hulle jou pik en jy gaan nie dood nie, is daar darem altyd 
die een of ander teken waar hulle hul gif ingespuit het.” 

Meteens ruk hy weer die Fransman se arm in die lug op. 
“Kyk,” sê hy en sy stem is nou wakker en helder, “as hy deur ’n adder 

gepik was, sou hier ’n pers swelsel gewees het so groot soos my vuis. 
Sien julle iets na slegs drie dae?” 

Niemand sê iets nie. Daar is geen beduidenis van slangpik aan daardie 
arm nie. 

Die sersant-majoor praat dan uit die oop deur waar hy en die twee 
sersante die afgelope paar minute al staan en luister. Sy dik lippe is 
opgetrek in ’n aaklige grynslag. Hy kyk na Le Clerq en uit sy oë is dit 
duidelik dat daar vir die klein Fransmannetjie nie lekker dae voorlê nie. 

Die sersant-majoor sê teenoor Texas.  
“My dierbare, veel van wat jy gesê het, interesseer my. Derhalwe is jy 

vry van daardie paksaaldra wat jy moes doen om jou bene bietjie te 
versterk.” 

Hy wend hom dan na Clerq en die woede en emosie klim hoog deur sy 
woorde. 

“Jy... jou vuil hond... na die selle totdat ons ’n straf kan bedink wat by 
jou misdaad pas!” 

Dan gaan die sersant-majoor voort om aan die kaptein te gaan sê dat 
hy, die sersant-majoor, deur Le Clerq gesien het en ontdek het watter 
skurk hy werklik is. 
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Die Polities Inkorrekte Verslag 1 
A weekly column by Anton Pan starting edition 121 
Spesiale Afrikaanse verslag hierdie week 
Moet ek my laat inspuit? 
Kyk die video op ons blog. 
https://www.bitchute.com/video/nmO6GgTYVsG4/ 

 
A word from Anton Pan 
 
I have been pulled back into fiction responsibilities. Agents representing 
companies invested in various novel platforms offered me contracts and I, 
therefore, do not have enough time to write a report and for that matter 
non-fiction at this stage. However, researching remains part of my 
overall process, irrespective of fiction or nonfiction, and important 
material I feel compelled to share shall soon be compiled in a 
documentary. This process is much faster and should be possible to 
provide if I cut out writing the column. The Politically Incorrect Report 
will therefore still continue but the column will only be an introduction. 
You now will have to watch the documentary. 
 
The documentary 
https://www.bitchute.com/video/6IC80Y5d1tYz/ 
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Daar staan die Meisie ook en hy is miskien die ergste van hulle almal 
want hy val altyd die swakkes aan en sy metodes is soos die metodes van 
’n jakkals. Hy is ’n man totaal bedorwe deur die euwels van baie stede en 
die ergste is dat sy gesig daar geen teken van verraai nie. 

Tex kyk hulle waterpas in die oë, die een na die ander. Hy is meteens 
wakker en gereed. Want waarom sou hierdie manne so besonder 
belangstel in die woorde wat hy nou net gepraat het? Hy probeer vinnig 
terugdink, hy probeer alles weer opsom wat binne daardie klein groepie 
gebeur het, onmiddellik voor die Arabiere aangeval het. 

Hy kyk vinnig na Le Clerq en hy sien die oorstelpende vrees op die 
man se gesig. 

Met opset lok hy hulle uit, probeer hy iets uit hulle trek. Want hy het 
die gevoel dat hier iets verskriklik diep is, iets so belangrik dat dit elke 
man in hierdie fort gaan affekteer. Hy kan dit op hierdie gesigte lees. 
Hierdie slag van manne word nie deur klein dingetjies beweeg nie. Hulle 
lyk nou skielik of hulle die dood vrees. Waarom? 

“Die ander aand het ek julle dopgehou,” steek hy hulle. “Hulle het na 
iets gesoek. Was dit dalk daardie sand-adder?” 

Hul gesigte versteen. Hy weet nou dat hy die regte snaar aangeraak 
het. 

“Julle het ’n sand-adder gevind en julle het hom in ’n leë tabakblik 
gesit.” Hy kyk weer na die bloeiende Fransman. “Jy het my onder die 
kaptein se perd probeer instamp omdat jy geweet het ek weet wat met 
daardie blik aangaan, jou vullis. Ek het dit nog nie vergeet nie, boetie en 
ek het net gewag op ’n geleentheid om dit op jou uit te haal. ’n Paar uur 
later het jy daardie adder gebruik, nie waar nie, jou pampoenkop? Jy het 
hom uit die blik gelos en toe aan skreeu gegaan dat hy jou kamma gepik 
het...” 

“Jy het dit gesien... jy het gesien dat dit pik,” werp Clerq tussenin. 
“Almal het dit gesien,” beduie Trane. 
“Het jy nie gesien dat ek die ding doodtrap nie?” verneem Petrie. Sy 

pokke gesig is gespanne en by tree vorentoe. 
“Het hy nie voor die mond geskuim nie?” vra die dwerg Duclos nogal 

kwaad. 
“Twak!” sê Tex met ’n traak-my-nie in sy woorde. “Sit ’n bolletjie 

seep in enige man se mond en die skuim staan voor sy lippe!” 
Nou kan jy ’n speld hoor val. Nou weet die manne dat die vernaamste 

persoonlikhede in hierdie drama, wat soveel diepte het, maar wat hulle 
nie verstaan nie, Tex is en die paar manne wat Le Clerq as leier het. 
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Nou is sy rug teen die muur en hy kan nie verder padgee nie. Maar hy 
is nie ’n lafaard nie. Hy staan daar, byna weerloos, maar hy is bereid om 
die teistering te verduur soos dit die Legioen pas. Sy lang gesig is 
bloeiend en daar lê pofferige sakkies onder sy oë waar daardie kragtige 
vuiste hom getref het. Hy lig sy hande floutjies om die houe te probeer 
wegkeer terwyl die skare ongeduldig aandring op die uitklophou. 

Maar pleks dat hy hom verder slaan, gryp Tex die klein mannetjie aan 
sy keel en druk hom teen die muur vas. 

“Le Clerq,” sê hy hees. “Ek hou nie van rams wat aan my vriende 
slaan nie. Ek hou nie van ou rams wat lelike goed aanvang soos jy nou 
net met Bonaparte gemaak het nie. As ek jou ooit weer so iets sien doen, 
skeur ek jou strot uit, verstaan jy?” 

Le Clerq sê niks. Hy staan net daar, moord in sy hart en euwel in 
daardie oë wat stadig toe swel. Hy kan nie verstaan waarom hy nie tot 
spaanders geslaan word nie, waarom hierdie groot kêrel uit Texas praat 
pleks van slaan nie. Hy is bly daaroor, maar hy is nie dankbaar nie. 

Tex laat sy hand sak, maar dan skiet dit skielik omhoog en dit gryp die 
arm waaraan die sand-adder Le Clerq dan sou gepik het. Hy draai die arm 
om te kyk en skielik probeer Clerq sy arm paniekbevange losruk, maar 
daardie greep is te sterk. 

Tex sê droogweg.  
“Geen sand-adder het jou gepik nie, boeta, tensy jy die vel van ’n 

renoster het.” Hy laat die arm val. Hy staan en kyk na die swaaiende, 
gebreekte Fransman. Tex praat stadig voort. “En jy het ook nie gerus soos 
jy voorgegee het nie. Jy en daardie ander boel het om ’n leë tabakblik 
gestaan toe dit gebeur het.” 

Hy swyg dan. ’n Stilte het oor die groot slaapsaal neergekom. Manne 
staan en luister, wagtend op meer en die lug voel of daar enige oomblik 
’n uitbarsting gaan wees. Tex besef dat manne vinnig tussen die ander 
deur na hom toe beweeg. Uit die hoeke van sy oë sien hy gesigte, gesigte 
gespanne van vrees en wanhoop. 

Daar is Trane en daardie linkeroog van hom huil aanhoudend. 
Daar is Petrie wat ander manne se koppe met die valbyl afgekap het en 

wat by die Legioen aangesluit het om sy eie skedel te red. 
Daar is die Bulgaar, groot en wreed, sy siel net so verrot as sy geel 

tande en soos sy groot, lelike kop. 
Meteens is Duclos, die dwerg, ook daar, die man wat die wêreld 

vervloek omdat hy klein gebore is en omdat manne nie van hom notisie 
trek nie behalwe wanneer hulle met hom die spot dryf. 
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Search for Anton Pan to find these books on Webnovel. 
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gespe, val kletterend op die vloer. Clerq, sy gesig van pyn verwring, draai 
in die rondte op sy tone want ’n groot krag het hom van sy hakke af 
opgelig. 

Hy kyk reguit in die harde, bruin gesig van die man uit Texas. 
Tex slinger hom met ’n klappende slag teen die muur. Clerq, blind van 

woede, oor die karnuffeling, skiet terug. Opgewonde soldate trek dadelik 
kring en bemoedig die twee vegters al skreeuende aan. 

Clerq hou nie van vuisslaan nie. Hy hou daarvan om te rofstoei, met 
hande, voete, tande, alles. Maar hy is kaalvoet. Nogtans maak dit nie veel 
saak nie, want hierdie soldate se voete word van die baie opmarse so taai 
en hard dat hulle voel soos die hakskene van volstruise. 

Daarom skop hy na waar hy die Amerikaner onmiddellik buite geveg 
sal stel. Maar Tex steier effens agteroor. Het hy dan nie al hierdie streke 
tussen manne geleer wat baie harder en baie gevaarliker is as hierdie 
verwoede klein Fransman nie? Het hy dan nie in mynkampe, in 
timmerhoutkampe geveg nie, met taai spoorwegwerkers en in kroeë aan 
die Mexikaanse grens nie? 

’n Skoppery! Goeie hemel! Hy hanteer die Fransmannetjie met 
veragting. 

Sy groot hande skiet uit en hy gryp sy aanvaller se been om sy enkel 
en net onder sy knie. Terselfdertyd buk hy effens en maak sy volle krag 
los. Asof met ’n towerkrag, gaan Le Clerq se liggaam weer in die lug op 
en nogmaals kom hy met ’n dowwe slag teen die muur aan. As hy kop-
eerste grond gevat het, was hy so uit soos ’n kers, maar sy skouer tref die 
muur eerste en breek die krag van die val. Hy kom steierende terug, nou 
met moordlus op sy gesig. Hy is nou daarop uit om hierdie lang skraal 
Amerikaner disnis te loop. 

Dit is ’n eienaardige geveg daar tussen die naakte en halfnaakte kêrels 
wat pas uit die vere gespring het. 

Le Clerq bly aanval met vuiste en voete, met enigiets wat hy in hande 
kan kry. ’n Paar sekondes wyk die groot kêrel uit Texas bietjie terug. Hy 
is nie haastig nie. Hy laat die Fransmannetjie homself moeg spook. Nou 
sien hy dat Clerq se blus sowat uit is. Hy tree nader, sy groot arms 
swaaiend, sy skouers in ’n masjinale, ritmiese beweging. 

Links-regs... regs-links. Die spul skreeu as Clerq se kop so terug ruk 
onder die aanslag van daardie ystervuiste. Nog ’n paar... en dan lyk dit of 
die klein verraaier se oë glasig word. Hy probeer terugveg, maar sy krag 
is meteens weg. 
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die suide, dwarsoor die Sahara, regoor die vasteland van Afrika self. Dit 
gaan gevaarlik wees, maar die Planmaker meen dat die kanse om te 
oorleef net so veel of net so min is as in die gevreesde Legioen. 

Tex gaan na sy bed en voel siek. Hy het nie aan die Planmaker gesê 
waarom hy skielik besluit het om drostery aan te moedig nie. 

Hulle moet as lokvinke optree om sy vyand agter hulle aan te lok. 
Dalk is daardie vyand te sterk en dan gaan hulle almal onder ook die 
meisie en die gewonde Arabier. 

Hy weet dat die partygangers nie gaan aangenaam wees teenoor... 
teenoor Soerija of wat haar naam ook al is nie. Hy voel vaak. Dit is ’n 
mooi naam, maar dit is sommer ’n bynaam, net soos sy naam ’n bynaam 
is... Dalk is sy Ellen Smith of iets van die aard. Soerija kan sy nie wees 
nie, nie met daardie blou oë nie... 

Teen dagbreek maak ’n woedende geskreeu almal in die slaapsaal 
wakker. Dit is Le Clerq wat te kere gaan asof hy die ritteltit het. 
Bonaparte wat besig was om terug te keer van die nag-wag, het die warm 
more koffie oor Le Clerq gestort. Die koffie is nie waffers nie, maar dit is 
minstens baie warm. 

Binne oomblikke is daar ’n oproer. Manne wie se humeure maar kort 
is omdat hulle uit hul drome gewek is en hulle weer in hierdie verderf 
bevind, raas deurmekaar en kies kant. Die stomme Bonaparte staan 
hulpeloos daar en draai sy dik gesig van die een spreker na die ander. Dit 
pas Le Clerq, die bullebak, by uitnemendheid, hoewel hy verkies om 
geniepsig seer te maak, hier onderlangs, steels. Hy praat aanmekaar en sy 
oë is groot van gemaakte woede. Dan gryp hy skielik die koffiekan en 
gooi die res van die warm koffie, met moer en al, terug in Bonaparte se 
gesig. 

Le Clerq is skelm soos ’n hiëna. Hy haak af en skop die tydelik 
verblinde Bonaparte in sy maag sodat hy van die pyn dubbel vou en op 
die vloer neersink. Die meeste van hulle wat daar staan, bulder hul 
goedkeuring. In die Vreemde Legioen ly manne so baie dat dit vir hulle 
’n soort verworde verligting bring as hulle iemand sien wat meer as hulle 
swaarkry. 

Dit bemoedig Clerq wat nog nie vergeet het hoe dat gister van hom ’n 
held gemaak is nie. Hy wil skop, maar dit val hom by hy het nie stewels 
aan nie. Daarom gryp hy sy lyfgordel en swaai dit met krag. 

Maar daardie gordel bereik nie sy doelwit nie. ’n Groot hand gryp die 
klein Fransman se gewrig soos ’n skroef. Daardie skroef word strammer 
en die Fransman se hand gaan stadig oop en die gordel, met sy swaar 
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Meet the Devil 
The Script of Evil series – book 1 
 
Kadin and Billy, two young pupils, get hold of a notebook containing 

a mysterious scribbling after a professor was assaulted and maybe 
murdered for it. Looking for answers and starting to fall in love, Billy 
falls into the hands of the devils. Kadin runs into the dangerous prophet 
who manipulates everyone with supernatural powers. Desperate to save 
the brave and beloved Billy, she runs for help from a Swami and the 
crazy Michael with whom they shared the mystery of the script. They 
devise a risky and desperate plan to deceive the Devil. She has no choice 
but to meet and negotiate with the Devil alone and takes a huge risk 
trying to trick him. 

Their lives hang on a thread as Kadin tries her best to navigate the 
dangers. The curse of the script follows them home and now their 
families are also in danger. They are oblivious of the fact that the future 
of the world as we know it, hangs on by a thread and that the danger is far 
bigger than they can imagine in their wildest dreams.  

Join Billy and Kadin on their fascinating path to try and unravel the 
mystery before the peril is divulged when even more sinister characters 
knock on their front door. 

 
The Mystery unfolds 
The Script of Evil series – book 2 
 
Kadin and Billy, two young pupils, are oblivious of the fact that the 

future of the world as we know it, hangs on a thread and that the danger is 
far bigger than they can imagine in their wildest dreams. The curse of the 
script follows them home and now their families are also in danger. Jack 
and Rene, Kadin’s parents, take care of the brave Billy who suffered 
dismally to protect their daughter from his evil torturers. The mystery 
unfolds when even more sinister characters knock on their front door and 
Billy fears for the worse. 

Jack takes control and forces the menacing visitors to play open cards. 
The secret Interpol agent, Nico, has no choice but to share the secret of 
the imminent danger with them. However, the alarmed parents discover 
that the danger is not only from outside but more so the evil connection 
that the Devil had planted inside the heads of the children. Rene takes the 
children to a shrink to try and remove this connection with evil. The 
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parents are surprised by the supernatural power of the evil prophet who 
will manipulate their lives no matter how they try and maneuver his 
curse. They are ignorant of the fact that his spell over them shall steer 
them without mercy towards their predetermined destiny and a future of 
unimaginable horrors. 

 
Invasion of Evil 
The Script of Evil series – book 3 
 
Just in time, quite a few groups of people became aware of the horrible 

plague that will dump the world into total anarchy and tried to dig in and 
protect themselves as best they could. The day before the outbreak of the 
plague, they are scurrying to get ready amidst enmity and distrust. The 
occult that brought the plague into this world has a small group of chosen 
ones together with Billy and Kadin. This group, under the leadership of 
Professor Johan de Ridder, a retired virologist, has a very distinct 
mission. They must find a carrier of the virus that has a natural immunity 
against it, bring him/her to a team of scientists who will then, together 
with Prof Johan, develop an antidote to bring the horror on earth to an 
end. 

Different secluded groups must survive and must guard their supplies 
against plunderers and highly infectious people who will change into 
man-eating monsters dependent on fresh blood. Most people are unaware 
of the sinister role players manipulating events behind the scenes who 
have different plans regarding the outcome if Prof Johan and his team 
should find a suitable carrier. 

 
The Cannibals 
The Script of Evil series – book 4 
 
The Puppet Masters secretly monitor and manipulate the cruel world 

that the plague brought about. A reckless group of mercenaries in their 
service, have to deal with insane cannibals before they embark on their 
first mission to surprise Colonel Morrison in charge of the army camp. 
Major Hunter and Colonel Morrison soon discover the existence of the 
terrifying mercenaries. Is there a spy in the community of survivors? 
Morrison sends Captain Dexter’s team to bring the chosen ones safely 
back to the community in the army camp to be in control of their mission 
and hopefully in so doing sniffs out the secret location of the designers of 
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heeltemal seker is, staan hy op en loop na die Planmaker wat besig is om 
sy gerei skoon te poets. 

Die Planmaker kyk laggend op. Tex gaan langs hom op die bed 
neerval en vra met sy dik, slepende stem.  

“Hoeveel tyd het jy nodig, boet?” 
Die Planmaker se hande word onmiddellik stil. Sy kop ruk skeef soos 

die van ’n pop aan ’n toutjie. 
“Waarvoor, Tex?” vra hy onnosel. 
Tex ruk net sy kop skeef en meer hoef hy nie te sê nie. 
Die Planmaker laat los alles uit sy hande en haal so diep asem dat dit 

smaak hy hou nooit weer op nie. Dan laat los hy ’n sug en ’n mens kan 
hoor hoe die spanning van baie dae en baie nagte met daardie een sug uit 
hom uitgaan. 

Hy sê vinnig.  
“’n Paar dae twee dae, meen ek, net genoeg tyd om kos uit die 

kookhuis te smokkel en genoeg water daar by die kamele te gaan 
wegsteek.” Sy brein werk soos ’n masjien, want aksie maak hom altyd 
kortasem en in hierdie paar kort oomblikke ondersoek hy nou 
besonderhede, aanvaar party en verwerp die andere. 

“Dit beteken dat van ons by die kamele sal moet brandwag speel. 
Binne vier-en-twintig uur kan ons baie kos en water uitsmokkel,” sê die 
Planmaker opgewonde. Hy babbel geesdriftig voort, maar Tex 
onderbreek sy woorde en sê. 

“Ek het my plan verander, boet. Ek kom saam met julle, maar slegs op 
een voorwaarde.” 

“Wat is die voorwaarde, Tex ons het jou nodig.” 
“Nog twee moet saamgaan, ’n gewonde Arabier en ’n meisie.” 
“’n Meisie!” sê Planmaker en fluit. Hy hou egter dadelik op want hy 

sien hoe dat manne na hom staar na hom wat in hierdie verderf iets kan 
vind om oor opgewonde te word. 

Hy tel sy goed op en begin weer poets, maar hy fluister uit die 
dwarsste.  

“Kan jy reël dat hulle by die kamele uitkom?” 
Tex staan op.  
“Ek sal probeer,” sê hy. “Nou ja goed, ou Planmaker, oor twee nagte 

maak ons spore, of hoe?” 
“Twee nagte van vanaand af,” sê die Planmaker en sy oë glinster. 

Binne agt-en-veertig uur sal hulle afskeid neem van hierdie vervloekte 
Legioen. Hulle sal beweeg in die rigting wat niemand verwag nie reg na 
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“Dit is my naam solank hierdie reis duur... Dit is al wat ek nou te sê 
het.” 

Tex loop brommend weg.  
“Dit is nou weer ’n antwoord aan ’n man wat sy maat moet ompraat 

om met jou weg te dros!” sê hy tot homself. 
Hy gaan staan en lig sy kop op want hy het in iemand vasgeloop. Dit is 

die Meisie. Die Meisie glimlag so soet soos ’n regte vroumens. Hy laat sy 
lang swart wimpers sak net soos ’n Eva dit sou doen. Dan kom die 
stroperige stem tot Tex.  

“As ’n mens met jouself loop en praat, dan is jy deur die lotjie getik... 
dan is die mal-wurm in jou brein.” 

“Net so,” sê Tex gelate en druk verby en as hy ’n paar treë geloop het, 
hoor hy weer daardie stem.  

“La Femme,” sê sy betekenisvol. “As ’n mens gelukkig was om ’n 
afspraak met een van die poppies daar in die tente te maak, is dit 
natuurlik ’n ander saak ” 

Sy stem sterf weg. Sy woorde is opsetlik. Dit is tipies van hierdie 
ellendeling. Hy sinspeel gedurig sonder om ooit iets reguit te sê. Maar 
wat hy bedoel, is altyd heeltemal duidelik. 

Die lang Amerikaner draai sy kop. Sy oë is so nou dat die oogappels 
byna nie sigbaar is nie. La Femme sien daardie gesig wat so stroef en 
hard as ’n woestynrots is, die gesig van ’n vegter wat hom nie laat 
dwarsboom nie en dan is die Meisie skielik jammer dat hy so voor op die 
wa was. 

Tex praat woorde wat skerp en koud is, soos ysblokkies.  
“Ou duusman, eendag-is-eendag gaan iets lelik met daardie vroumens-

gesig van jou gebeur, net so seker as twee maal twee vier is. Tel jou 
woorde of dit gebeur nou net hier op die plek.” 

Dan draai hy om en stap weg. Die Meisie sluk en sy hand beweeg 
stadig na sy sagte wang wat nog nooit deur ’n skeermes aangeraak is nie. 
Soos ’n vroumens, is hy trots op sy aantreklikheid en enige gedagte laat 
sy gesig bederf sal word, laat hom steeds in sy skoene bewe. 

Nietemin, daardie aand het die gerug rondgeloop dat daar in die tente 
vroumense is wat bereid is om met die soldate woorde te wissel. Dit het 
manne op hul rûe op hul beddens laat lê wakker, nadenkend, starend na 
die wit plafonne. 

Tex dink aan ander dinge. Sturmer se aanwesigheid in die omgewing 
maak ’n groot verskil. Nadat hy ’n ruk gedink het, besluit hy. Eers as hy 
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the plague, the Saviors. However, when the door of their underground 
haven in Port Elizabeth opens, a cruel surprise awaits everyone. 

The mission of the mercenaries runs into difficulties and Kadin and 
Billy are trapped and disappear into the gorges surrounded by the 
cannibals. There they shall run into many surprises and depend on their 
spiritual link with the evil prophet to survive in this unforgiving 
wilderness. They will discover their true purpose and form an unexpected 
alliance with strangers and with a new determination to fulfill their 
mission to free the world from the plague. 

 
Dreadful Shockers 
The Script of Evil series – book 5 
 
Surprise after surprise for all the different role players trapped in a 

world dominated by cannibals and sinister puppet masters secretly 
manipulating the course of events. The cannibals are getting more 
dangerous as they develop a collective intelligence and hive mentality. 
The search party for Kadin and Billy, led by the reckless and crazy Jack, 
soon is trapped and surrounded by the cannibals. They end up pinned 
down in a dangerous zone in the gorges ruled by cruel adversaries 
blocking their way. Hunter and his search party enter the gorges from the 
other side to search for the youngsters. Hunter thinks he has the perfect 
plan to save the youngsters and outwit the mercenaries with the support 
of Morrison. Joss, the leader of the mercenaries, and his party realize 
what Hunter is up to and they set an ambush for both search parties 
should they succeed in finding the youngsters. 

Meanwhile, Yolandi and Deon, owners of a farm, make their move to 
try and outwit the mercenaries who took over their farm. The community 
on the Eastwood Estate ignores the warnings coming over shortwave 
radio to abandon the farm and find a safe hiding place. Soon the different 
groups of survivors of the plague will each run into their own personal 
horror. A dreadful shocker will soon surprise every survivor of the 
plague. 

The Phantoms 
Entrapped novella series - Book 1 
 
Chloe, and Isaac, the man who has become the most important in her 

life, are powerless in the hands of a sadistic devil. Are they going to 
survive? Chloe must go back in time and try to unravel whoever behind 
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the scenes is destroying their family lives. When she ends up alone with 
the two men that are in love with her, she desperately escapes the conflict 
on the farm and against all warnings moves into the eccentric Mrs 
Kennedy’s abandoned haunted house in the woods where a family murder 
took place. Not even Robert, the creepy janitor, could deter her to get 
away from the situation on the farm. 

Zoey, her older sister with her son, Lyle, disappears unexpectedly and 
she discovers that their lives are in danger. She has to fight to try and save 
them in time and discovers sinister forces are secretly threatening her 
family. She is not sure of the full extent of the danger and desperately 
finds the help of Hunter, a private investigator, that had a special bond 
with her father. Meanwhile, she fails to make sense of the escalating 
disturbing phenomena in her haunted house in the woods and starts to 
bond with her new neighbor, Isaac. 

It reads like a mixture of a thrilling detective story with supernatural 
turns and a psychological thriller all in one with endless surprises and 
clues for the clever reader. 

 
The Disturbing... 
 
Entrapped novella series – Book 2 
 
Hunter investigates the people in Chloe’s life and secures her dwelling 

as best he could before leaving to search for his main suspect, Quinn. The 
eccentric Mrs Kennedy’s abandoned haunted house in the woods where a 
family murder took place is getting more and more disturbing with the 
inexplicable phenomena getting very personal and in her face. Isaac 
shares her experience and helps her at a time when she starts to doubt her 
sanity. Hunter gives them disturbing warnings and confusing messages 
over the phone and for some reason fails to inform them what is going on. 
Just when the passion between her and Isaac burns like a wildfire, they 
wake up captured by the devils that are behind everything. 

Their situation is getting more and more hopeless since it seems the 
devils are in full control and their ambush for Hunter is well in place. The 
devil holding them captured is playing mind games with Chloe while she 
waits in agony for Hunter to walk into the trap. Surely, Isaac and 
Hunter’s cruel fate seems unavoidable and she is not sure what to expect 
to happen to the rest of them. She can only hope that some miracle would 
save them all from this evil. 
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kind. Troetel jy hom maar. Daar is niks wat ek vir hom kan doen nie, nie 
soos sake nou staan nie.” 

Hy hoor haar uit die tent fluister.  
“Maar as jy my kon gehelp het, sou jy my gehelp het, nie waar nie, 

Tex?” 
“Vir daardie blou oë sal ek enigiets doen, meisiekind,” sê hy en sy kan 

nie uitmaak of hy ernstig is en of hy met haar die draak steek nie. 
“Jy moet ons help om te ontsnap, Tex,” fluister sy verder. “Jy kan ons 

nie aan die genade van hierdie wreedaards oorlaat nie” en hy hoor die 
gespletenheid van haar stem en hy weet sy dink aan die sersant wat hulle 
oor die duine agtervolg het en aan daardie skraal man op die 
appelblouskimmel. 

“Ek kan nie insien hoe ek julle kan help nie,” sug hy moedeloos en 
stoot sy groot bene voor hom uit en dan dink hy weer aan die Planmaker 
se skema. Dan praat hy kortaf. “Om julle te help, sal beteken dat ek moet 
dros en jy het gesien wat vandag met daardie sersant gebeur het. Ek wil 
graag nog ’n rukkie my kop op my skouers hê.” 

Hy swyg ’n rukkie en dan praat hy verder.  
“Dalk kan ek iemand vind om jou weg te help...” en hy word 

ongeduldig van sy eie woorde, want as iemand hierdie meisie moet help, 
dan wil hy die man wees. Sy het moed en hy voel sterk tot haar 
aangetrokke. 

“Wil jy nie liewer saamkom nie?” Sy hart ruk by die aanhoor van haar 
vinnige woorde. 

“Huh-uh... ek het werk om te doen.” 
Sy reageer vinnig. Sy vra. 
“Staan die werk in verband met daardie Duitse kaptein wat ons vandag 

gesien het?” 
Hy sê daar niks op nie. 
“Tex,” vra sy, “waarom haat jy daardie man so? Ek het gesien hoe jy 

jou geweer laat val toe jy hom die eerste keer sien en tog het jy later gesê 
dat dit vandag die eerste keer is dat jy hom sien?” 

Hy staan op en sy skaduwee is lank voor hom. 
“Wat ek gesê het, is die waarheid.” 
Dan begin hy haar met die vrae bestook.  
“Wie is jy?” vra hy. “Wat is jou naam? Wat soek jy hier tussen die 

Arabiere?” 
“Noem my Soerija,” sê die meisie. 
“Dit is Arabies...” 
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“En toe kom jy terug?” 
“Die ganse dag het ek daar siek gelê. Toe dit aand word, het ek hier na 

die fort toe koers gevat, maar ek moes begin yl en begin dwaal het. 
Vandag het ek gemeen ek word mal totdat ek spore gekry het wat 
hierheen lei.” 

“Dankie vader ek is terug by al my dapper kamerade,” sê hy nog ewe 
pateties agterna, sugtend. 

In daardie oomblik is almal bewoë en hulle vergeet dat hulle hier te 
doen het met ’n smeerlap uit Parys se rioele, ’n man wat jy nie verder kan 
vertrou as wat sy skaduwee val nie. Nogmaals prys die kaptein hom aan 
as goeie soldaat wat uit eie vry wil na die fort terug gekeer het, pleks dat 
hy probeer wegkom het soos baie ander uitvaagsels maar te graag doen. 

Hy gee Le Clerq vry vir die volgende vier-en-twintig uur en dan stap 
hy vort na sy kwartiere en op pad loer hy na die Arabiese meisies by die 
tente. 

Nadat die opgewonde soldate verdwyn het met Le Clerq, die held van 
die oomblik, stap Tex ook na waar die Arabiere se tente langs die 
fortmuur staan. Hy vind ’n paar ander slenteraars daar wat goed weet dat 
daar vroumense agter die seile van die tente is en wat wag dat ’n 
wonderwerk dalk in hul guns sal gebeur. In elk geval is daar vir hulle niks 
beter te doen nie. 

Met die verby gaan hoor Tex dat iemand sy naam fluister. Dit is die 
stem van die ligte meisie. Hy loop en gaan sit langs die tent teen die muur 
en sy praat sagweg uit die tent met hom. 

“Hoe lank gaan hulle ons hier hou?” verneem sy. 
Hy kyk rond en hoewel hy niemand sien nie, probeer hy praat sonder 

om sy lippe te roer. 
“Ek weet nie,” sê hy, “maar wat ek weet, is dat hierdie wolwe bepaald 

gaan moeilikheid maak met julle vroumense hier in die fort.” 
“Ek is nie daaroor bekommer nie,” sê sy uit die tent. “Ek bekommer 

my oor hom.” 
“Die Arabier?” 
“Ja, die Arabier... Hy hoor die kommer in haar stem. “Kan iets nie vir 

hom gedoen word nie, Tex?” vra sy en dit streel hom dat sy hom die 
eerste keer op sy naam noem. “Hy is koorsig en partykeer yl hy en netnou 
skreeu hy en dan weet die hele fort ek het ’n Arabier hier in die tent.” 

Hy sug want hy weet hy het baie hooi op sy vurk geneem toe hy nie 
hierdie Arabier uitgelewer het nie. Wat nou gemaak? “Ek is jammer, ou 
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Die Skrif van Onheil Boek 1 – Wanneer Onheil Liefde bring – is 
beskikbaar in ons boekwinkel 
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Die Skrif van Onheil reeks – Boek 2 
Riller deur Anton Pan 
 
Die Missie 
Begin Uitgawe 118 
 

Missie 16 - Die Vennootskap 
 
“Hoofhek, bring Hunter reguit na my kantoor toe! Geen afdraaie nie! 

Bring hom dadelik tot voor my lessenaar! Los sy voertuig voor die 
hoofhek. Hy moet geen kontak met enigiemand maak voordat hy eers met 
my gepraat het nie. Verstaan jy my, troep? Oor.” 

“Ons maak so, Kolonel. Oor en uit.” 
Morrison kyk na Chloe en Jane en wys dan na twee oop stoele by die 

tafel, “Julle tweetjies kan solank hier sit en wag in spanning. Ek sal julle 
roep om by ons aan te sluit sodra ek en Hunter klaar is.” 

Chloe lyk soos ‘n dogtertjie wie se roomys nou net uit haar hand 
gegryp is. Sy kyk Morrison vies agterna terwyl hy wegstap na sy kantoor. 

 
Hunter gaan sit op een van die drie stoele voor Morrison se lessenaar 

terwyl die kolonel die troep wat hom ingebring het, aanspreek: “Wag 
buite! Jy moet hom weer terugneem hek toe wanneer ons klaar is hier, 
troep!” 

Die troep salueer paraat, swaai om, stamp sy stewel hard neer en 
marsjeer by die kantoor uit. Hunter kyk hom geamuseerd agterna. Die 
mannetjie gedra hom soos ‘n RSM. 

Morrison spreek Hunter saaklik aan: “Ek hoor jy het dringende nuus.” 
“Hoekom het die Puma nie teruggekom nie?” Hunter se gesig is 

uitdrukkingloos. 
Die twee here staar mekaar met pokergesigte aan voordat Morrison die 

stilte verbreek: “Gaan jy my vertel, of kom jy net my tyd mors?” 
Weer eens som hulle mekaar op met star gesigte asof hulle geen 

leidrade wil ontbloot wat miskien die kaarte in hulle hande kan verklap 
nie. Hunter verbreek hierdie keer die stilte. 

“Ons bevind ons in dieselfde gebied. Ons kan netsowel saamwerk en 
so ons sekuriteit verbeter. Die een hand was die ander en die mense hier 
is van jou afhanklik vir hulle veiligheid. Hierdie gemeenskap se welstand 
is vir my baie belangrik. Dit is nie tot jou of hulle voordeel om dinge vir 
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WRAAK TREK OOR DIE SAHARA 
Deur Sandbergh Beyers  

Begin uitgawe 129 
 
Hoofstuk 5 
 
Eers as hulle hom erken, storm hulle uit en gaan hom help. Hulle 

sleepdra die uitgeputte soldaat die poort in. 
Die kort kaptein, Duvet, word emosioneel. Hulle bring Le Clerq na 

hom toe en hy salueer die klein Fransmannetjie deur hom op beide wange 
aan te raak en hy roep uit. “Hier’s ’n soldaat! Ons het hom vir dood agter 
gelaat en hier kom hy nou na ons toe terug. Dit is merkwaardig, dit is 
wonderbaarlik! Dit gaan ’n mens se verstand te bo dat hy kon 
terugkeer...” 

Dan, ineens, word hy moeg van die melodrama en hy vra prakties.  
“Wat het met jou gebeur, jou hond?” Hy kyk skerp na die klein 

kêreltjie. “Gou! Hierdie son brand my vrek ek wil terug na die 
skaduwee.” 

Le Clerq lig sy oë wat bloedig is van die sand wat in hulle gewaai het. 
Sy stem is sag asof die laaste krag hom verlaat het. 

“Mon capitaine,” fluister hy floutjies. “Toe ek deur daardie 
verpestelike sand-adder gepik is, het ek ysterkloue in die grond geslaan 
en ek reken dit is wat my lewe gered het. Ek het een keer gehoor dat 
strawwe oefening in omstandighede soos daardie dikwels die gif uit jou 
gestel verwyder.” 

“Opskud!” sê die kaptein ongeduldig. “Ons is nie hier om oor jou 
gestel ingelig te word nie. Wat het toe gebeur?” 

“Ek het geval,” beduie Clerq. Hy kyk in die rondte. “Het niemand my 
sien val nie?” Tex beskou hom aandagtig en konsentreer op elke klein 
flikkering, elke klein nuanse in sy stem. Hy betrag elke gebaar van die 
hande en van daardie vuil, bebaarde gesig. 

“Toe moes ek my bewussyn verloor het,” vertel Clerq verder. Hy slaan 
met sy vuis teen sy kop om te beduie hoe leeg dit op daardie oomblik 
moes gewees het. “Toe ek weer bykom, was dit nag en stil en alleen. Ek 
het byna die moord gesteek van die marteling. Ek het kalwers ingespan 
soos geen man nog ooit tevore kalwers ingespan het nie.” Hy buk vooroor 
en gee ’n demonstrasie van hoe hy siek geword het totdat die kaptein 
verklaar dat dit genoeg is aangesien hy self bietjie naar op die maag voel. 
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Foto afgelaai vanaf engoo 

Wraak trek oor die Sahara  

Tex het aangesluit by die Franse Vreemdelegioen in die magtige Sahara 
woestyn. Hy soek weerwraak teenoor ‘n Duitse offisier wat sy broer as 
krygsgevangene in Tweede Wêreldoorlog wreed vermoor het. Gou word 
hy genader deur ŉ paar medesoldate om uit die legioen te dros. Hy weier 
aanvanklik, maar dan tree die noodlot in en dit noodsaak hom om wel te 
dros saam met sy makkers om so die lewe van ŉ beeldskone vrou te 
probeer red. In die warm woestyn kruis sy pad onverwags met die man 
wat hy sy lewe lank al soek, maar dinge loop heeltemal skeef vir hom en 
sy vriende en hulle moet voortdurend veg vir oorlewing.  
 
Sahara Avontuur Reeks Pronk boeke: https://softcoverbooks.co.za 
Copyright © 2019 by Pieter Haasbroek 
All rights reserved 
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my weg te steek nie. Vertel my presies wat hier aangaan en ek vertel jou 
alles wat ek weet. Wat het geword van die  Puma?” 

“Ek wens ek het geweet. Het jy miskien ‘n idee?” antwoord die 
kolonel ietwat moedeloos. 

Hunter staan op terwyl hy praat: “Goed, ek sien jy is ‘n toe boek, 
miskien het ek net jou tyd kom mors. Ek sal maar my inligting vir myself 
hou. Al wat ek dan vir jou wil sê, is: Kolonel, wees versigtig! Ek stel voor 
jy waarsku jou manne om op hulle hoede te wees op die wagtorings veral 
wanneer die son sak. En ek hoop jou soldate is slaggereed om te eniger 
tyd hulle posisies in te neem. Aangesien ons niks het om verder vir 
mekaar te sê nie, gaan ek dan maar my ry kry voor die son sak. Dit is ‘n 
redelike entjie tot by ons kleinhoewe. Ek kan nie my mense daar alleen 
laat oornag nie.” 

Morrison lig sy hand op: “Wag! Nie so haastig nie; jy gaan nêrens 
heen nie! Sit, Hunter!” 

Hunter draai sy rug na hom en maak gereed om die vertrek te verlaat. 
“Die son trek water, Kolonel, ek moet ry …” 

Morrison besluit om sy kaarte op die tafel te gooi: “Die oggend nadat 
die verkenners met die Puma geland het nadat hulle die dorp oornag 
vanaf ‘n gebou se dak dopgehou het om seker te maak die 
spinnekopplaag het uitgesterf, stuur ek ‘n eskort voor die watertrok uit na 
die dam. Chloe, Jane en hulle honde het ‘n Kasper vol voetsoldate 
daarheen vergesel. By die dam vind hulle toe daar het ongeveer 24 mense 
’n geheime kamp verlaat net voordat die troepe en honde daar aangekom 
het. Die mense het in die digte woud by die dam geskuil. Dit is ‘n goed 
versteekte deel van die plaas want daar is hoë rantjies tussen ons en hulle, 
met ander woorde, ons sou nie hulle kampvure van hier opmerk nie.” 

Hunter gaan sit weer. “Jy sê hulle het padgegee net voordat die 
voetsoldate en honde daar opgedaag het?” 

Morrison knik. “Die kampvuurtjie was pas doodgemaak, daar was nog 
warm kole.” 

“Dink jy hulle het die Kasper en soldate gehoor of gesien aankom en 
toe laat spat?” 

“Nee, my spoorsnyers reken daar was twaalf tweemantente en hulle 
het met ses viertrekvoertuie vertrek. Hulle moes voor die tyd gewaarsku 
gewees het want hulle het genoeg tyd gehad om al die tente af te slaan en 
alles in te pak en niemand het enigiets agtergelaat nie. Dit het ook geblyk 
uit die baie spore en bewegings dat hulle ten minste ‘n week daar moes 
vertoef het. Die voetsoldate en honde het dadelik die gebied gefynkam en 
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die honde het hulle reuk dadelik opgetel. Ons is redelik seker iemand 
moes hulle vroegoggend gewaarsku het nog voordat ons geselskap 
daarheen vertrek het.” 

Hunter vryf nadenkend oor sy ken. “Miskien het hulle ‘n brandwag op 
’n heuwel gehad wat hulle per radio laat weet het?” 

“Mag wees. Nou is dit jou beurt.” 
“Ek dink ek het julle besoekers in die dorp gesien. Ses swart Ranger 

dubbelkajuit bakkies met soldate het die dorp gereeld besoek en 
geplunder. Hulle is besonder goed toegerus asof iemand hulle van die 
ideale toerusting voorsien het en goed voorberei het vir die plaag. Hulle 
dra gevegsuitrustings met metaalskubbe wat hulle liggame heeltemal 
bedek en helms met gesigskerms wat hulle gesigte beskerm. Elke keer 
voordat hulle vertrek het, het hulle eers die mensvreters uit hulle donker 
neste gelok en gewoonlik eers ‘n paar vermink voordat hulle die dorp 
verlaat het. Ek weet nie of dit ‘n oefening was of gewoon net vir hulle 
plesier was nie. Die groep is tot die tande toe gewapen met swaarde, 
messe, pyl-en-boë, pistole en R5-masjiengewere. Hulle beweeg in 
formasies en lyk goed opgelei en georganiseerd. Ek reken ons het te doen 
met huursoldate. Hulle aanvoerder is ‘n monster van ‘n man en dwing 
ontsag af. Hy is nie net groot gebou nie, hy is buitengewoon gespierd. Hy 
is verskriklik dominerend.” 

“Hoe het jy hulle so goed bestudeer. Dit lyk my jy het hulle ingewag?” 
“Ja, en hulle het elke dag in die middag opgedaag. Daar is geen 

bewegende voertuie daarbuite nie en ek kon hulle nie ongemerk na hulle 
basis agtervolg nie. Ek dink nie hulle is te vêr uit die dorp nie. Ek het pas 
die beste observasiepunt gevind op ‘n heuwel en kon neerkyk op die pad 
waarmee hulle altyd die dorp verlaat met die hoop om vas te stel by 
watter plaaspad of kleinhoewe hulle indraai om so hulle nes uit te snuffel. 
Toe daag hulle nie weer op nie. Nou wonder ek net. Hulle het op julle 
plaas geskuil en padgegee net voordat julle hulle kon ontdek? Hulle het 
die dorp elke dag besoek maar verlede week nadat julle Puma na Port 
Elizabeth gevlieg het, het hulle skielik nie weer opgedaag nie en nou het 
julle Puma ook nie teruggekom nie. Is ek reg, Kolonel, moes die Puma 
nie reeds hier geland het nie of het julle planne verander?” 

Morrison skud sy kop ontkennend. “Ek gaan die private helikopter 
more uitstuur om te gaan kyk wat daar aangaan en sodra hulle 
terugrapporteer, sal ons besluit wat ons gaan doen.” 

“Kolonel, daar is nog ‘n baie belangrike leidraad. Nico het vir my die 
toerusting beskryf wat die okkult vir ons agt vriende gelos het vir 
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wanneer hulle die skuiling sou verlaat. Die toerusting van die dorp se 
besoekers lyk vir my net soos hy daardie toerusting van hulle beskryf het. 
Ek dink die okkult het hierdie groep soldate gehuur en ook aan hulle 
daardie toerusting verskaf. Ek dink die okkult het hulle voorberei op die 
plaag wat gekom het. Ek dink die okkult het hulle beveel om op dáárdie 
deel van Eastwood Estate te skuil tot die spinnekopplaag uitgesterf het. 
Dit lyk ook asof hulle geweet het van julle afspraak om Nico-hulle daar te 
gaan haal. Kolonel, ek vermoed daardie huursoldate is in die diens van 
die okkult en het ons vriende voor julle neuse weggeraap sodat hulle op 
’n ander plek onder hulle eie toesig hulle missie vir die okkult kan 
vervul.” 

“Dink jy dit was die enigste belang wat hulle in die Eastwood Estate 
gehad het en hulle sal ons nou uitlos?” 

“Ek weet nie, Kolonel, maar hulle lyk gevaarlik en onverskrokke en ek 
is seker my vriende sou baie veiliger gewees het hier op dié plaas as in 
hulle hande. Ek stel voor ons werk saam om hulle basis uit te snuffel, ons 
vriende te bevry en daardie gevaarlike huursoldate terselfdertyd gevange 
te neem. Ons sal almal veiliger wees en u sal hulle ook kan melk vir 
inligting en so uitvind of hulle en die okkult verdere belangstelling vir die 
Eastwood Estate gehad het. Dit is immers vir ons almal se sekuriteit van 
belang om te weet wat aangaan.” 

Vir ’n paar oomblikke is die kolonel stil. Hy kyk Hunter stip in die oë. 
Dan leun hy vorentoe.  

“Hunter ek gaan vir jou, Chloe en Jane nou ten volle in my vertroue 
neem en baie sensitiewe inligting met julle deel. Laat dit ‘n bewys wees 
dat ons mekaar in die toekoms kán en móét vertrou.”  

Hy druk die interkom se knoppie. “Chloe en Jane! Kom binne! Dit is 
tyd om koppe bymekaar te sit!” 

Vervolg volgende week uitgawe 134 


