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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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Bloed behoort aan bloed 
 
Geen groter liefde as die liefde 
van ’n ma vir haar kind.   
Dan gebeur die onverwagse, 
hulle word deurmekaar gewaai, 
gevul met vrees en angs. 
Hulle toekomsplanne 
meteens aan flarde 
lê verstrooid op dorre aarde. 
 
Net goue wense vir haar kinders 
op hul lewenspad, 
wou iets of iemand dit vat. 
Toe die onheil hul sou tref, 
keer sy met mening, dat 
hulle val in daaardie gat. 
Bloed hoort by bloed, 
somtyds is dit bittersoet. 

 
Nog ’n gedig volg volgende week. 
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The Politically Incorrect report 7 
A weekly column by Anton Pan starting edition 121 
Listen to the warning... 
 
Under the Wire presents the science journalist and author Jennifer 
Margulis. 
Americasvoice.news presents the expert physicist and nuclear 
cardiologist Dr. Richard Fleming. 
Dr. Joseph Mercola presents the research microbiologist and insider Dr. 
Judy Mikovits. 
 
Watch the video on our blog 
https://www.bitchute.com/video/SevWQdmIYKyF/ 

 
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. 
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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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“Ek reken ons kan so ’n plan maak. Maar wat van die wagte by die 
kamele?” Daar is meteens vrees in haar oë. 

“Moenie jou daaroor moeg maak nie ons is die wagte. Vannag dros 
ons saam met jou. Sorg net dat jy deur daardie poort kom, kinta, en die 
hele wêreld is reg. ” 

Haar oë glimlag weer, maar sy sê, waarskuwend.  
“Nie so baie “kinta” nie, hoor en sê vir daardie maats van jou hulle 

moenie probeer snaaks word nie, hoor.” 
“Moenie bekommerd wees nie, ons kan ons gedra,” sê hy, want hy 

voel bietjie vererg en bietjie verneder. 
Hy kyk nogmaals rond en die oë van die Arabiese meisies flikker. 
Mona kyk by ’n opening agter die tent uit. Sy fluister.  
“Hier agter is niemand nie... Totsiens tot vanaand, dan.” 
“Tot vanaand,” sê hy en gaan vinnig uit in die son en sy hart klop 

vinniger as hy dink aan die dae wat voorlê. 
As hy om die tent kom om oor die paradeterrein te stap, loop hy hom 

vas in daardie skepsel wat genoem word die Meisie. By hom is die 
Bulgaar, Petrie, die dwerg Duclos en Trane. 

En by hulle staan byna elke manskap in daardie fort, swyend, wagtend 
dat hy uit die tent moet te voorskyn kom.  

Vervolg volgende week uitgawe 135 
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Search for Anton Pan to find these books on Webnovel. 
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“Jy werk vir ’n koerant.” 
“Jy het reg, Tex ek werk op ’n nuusblad, ’n New Yorkse nuusblad.” 
Hy sien dat sy nou nie meer lag nie. Daar is erns op haar gesig hoewel 

dit nog daardie sagte, aanloklike uitdrukking het. 
Nou kyk hy weg na die Arabiese meisies. Hulle draai hul warm bruin 

oë vinnig weg voor sy aanblik, maar dan kyk hulle maar weer na hom, 
skugter, ingetoë. Hy klap sy tong en hulle giggel. 

Mona sê. 
“Moet jou nie aan daardie goedjies staan en verkyk nie, Lange. Hulle 

is baie vriendelik, maar as hul mans weet...” 
Tex stoot sy kepie agteroor op sy kop. Hier in die tent smaak dit soos 

’n klein verderfie, tog lyk die meisies koel. 
Hy sê.  
“Daar is ’n groot boete as ’n mens in hierdie gebied foto’s neem. Die 

Franse hou nie daarvan dat vreemde korrespondente hier loop en snuffel 
tussen die buiteposte nie. Is dit waarom jy hierheen gekom het?” 

Sy hingel ’n bietjie.  
“Miskien... ek wou ’n spesiale foto geneem het.” Sy swaai bietjie weg 

van die onderwerp af. “Dit, is onder andere waarom ek met die karavaan 
hierheen gereis het.” Sy sê nie dat sy reeds twee keer die woestyn in 
karavane oorgesteek het en dat sy nie sukses gehad het nie. 

Tex praat brommend.  
“Deksels, as hulle uitvind.” Hy weet die owerheid sal om die mond 

skuim as hulle ’n buitelandse persverteenwoordiger binne die poorte van 
hierdie fort vind veral een met ’n kamera. Dan praat hy sagweg en hy sê. 
“Ou kind, alles is gereed vir ons om vanaand hier pad te gee.” 

“Ons?” haar oë glinster. “Gaan jy ook?” Hy knik. 
Sy sê vinnig.  
“Ek is bly, Tex. Ek vertrou jou. Daardie ander... ek weet nie so mooi 

nie.” Sy trek haar skouers bietjie. 
Hy kyk rond, maar hy sien nie die gewonde Arabier nie.  
“Waar is Agmat?” vra hy dan ineens. 
“Die mans het hom na ’n ander tent geneem, waar hulle hom kan 

oppas.” 
“Kinta,” sê hy dan, “elke aand word ’n paar Arabiere toegelaat om 

deur die poort te gaan om hul kamele te gaan water gee. Kan jy dit so 
bewerk dat jy en daardie Arabier op die manier hier uitkom, vermom 
natuurlik.” 
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Hy skuif nader na die tent toe en sy oë kyk vinnig onder die punt van 
sy kepie uit, soekend in alle rigtings. Daar is ’n paar manne maar hulle 
luier in die skaduwee van die sentrale blokhuis waar Le Clerq agter die 
tralies sit. 

By die slaapvertrekke staan ook ’n paar manne rond, maar hulle stel 
blykbaar nie die minste belang in die Arabier-kamp nie. 

Hy hoor weer die stem van die meisie. Sy sê. 
“Kom agterom Tex en kom binne, ek wil jou onder vier oë sien.” 
Hy slenter agter om die tent. Sy hart klop hoog in sy droë keel. Nou sal 

hy kan sien hoe die gesig lyk waaruit daardie twee blou oë hom al soveel 
maal aangekyk het. ’n Opening verskyn in die tent en hy gaan daardeur 
na binne. 

Dit neem ’n tydjie voordat sy oë, gewoond aan die blitsende lig van 
die son buite, gewoond word aan die getemperde lig binne die tent. Hy 
sien tapyte, sagte kussings daar is helderheid en kleure en oral kan hy die 
handwerk van die vrou bespeur. 

Dan sien hy die vroue en hy is verras, amper geskok. In die tent is daar 
vier vroue en drie is Arabiere. 

Hulle staan van hom af weg en hulle hou aan mekaar vas en hulle is 
klaarblyklik heeltemal verskrik agter hul jasmaks. Nogtans kan hy die 
vreugde in hul oë sien. Hierdie is seker die eerste keer in hul lewens dat 
’n “ongelowige” hul tent binne gekom het. 

Tex kyk na die hoë wangbene, na die mooi, sagte oë soos die oë van 
herte. Daar is die soet geur van roos ekstrak en die aangename ritseling 
van swaaiende rokke. 

Hy kyk na die vierde meisie. Sy lag vir hom. Sy dra nog haar Arabiese 
gewaad, maar die beskermende jasmak is nie meer oor die onderste 
gedeelte van haar gesig nie. Hy kyk na die ronde, sagte gesig, wat nie die 
van ’n Arabier is nie. Hy sien die egalige, skitterende tande wanneer sy 
lag. Hy sien daardie sagte rooi lippe waaraan hy al gedink het, maar wat 
hy nog nie gesien het nie. En hy sien nou dat hulle net so bevallig is as 
wat hy gemeen het. 

Sy lag, met ’n treitering in haar oë en sy sê.  
“Welkom in ons harem, O, ongelowige!” Hy kan nie wegkyk van haar 

blonde skoonheid nie hoewel die Arabiese nooiens mooi genoeg is om in 
enige ander omstandighede ’n man se aandag gevange te hou. 

Sy steek haar hand na hom uit om hom te groet en sy sê.  
“My regte naam is Mona Shaw, hulle noem my sommer Nicky.” 
Aan die tentpaal hang ’n spul duur fotografiese materiaal. Tex raai.  
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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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“Kyk hier,” sê Tex, “sê vir die Kameel hy moet vannag wagstaan, 
maar moet niks verder uitblaker nie.” 

Nou lag die Planmaker nie meer nie. Hy kyk stip in die gesig van Tex. 
Hy het meer respek vir die cowboy se voorgevoelens as vir enigiemand 
anders sin en wat die groot kêrel sê, dit glo hy. 

“Dink jy hy sal witlewer kry en ons gaan verklik en die hele affêre 
befoeter?” Die Planmaker word koud net van die gedagte daaraan. 

Tex trek sy skouers op.  
“Ek weet nie, maar al wat ek sê, is. Moenie risiko’s loop nie. Ons sal 

die Kameel meedeel wat ons planne is eers wanneer ons gereed is om te 
vertrek. As hy wil kom, kan hy kom. As dit lyk of hy danig verlief is op 
hierdie fort, kan hy gerus maar hier bly.” 

“Ja,” beaam die Planmaker. 
“Ons sal hom oorkruis span sodat hy nie kan hardloop en vertel dat 

ons spore gemaak het nie.” 
Die Planmaker knik goedkeurend.  
“Dit beteken dat ons vandag kos en water sal moet uitsmokkel sodat 

ons wanneer dit donker word met daardie kamele kan padgee. Omdat ons 
vannag wagstaan, kan ons ’n hele paar keer in en uit beweeg sonder dat 
ons agterdog wek.” 

Tex antwoord nie, want hy staan ook en planne maak. Hy kyk rond en 
dan fluister hy. “Ek moet daardie meisie en die Arabier ook uitsmokkel 
en dit gaan nie kinderspeletjies wees nie.” 

Hierdie moeilikheid interesseer die Planmaker ook. 
“Stadig maar net oor die klippe, cowboy,” sê hy vertroostend. “Ek sal 

aanstons vir jou ’n bul-plan hê om hulle hier uit te kry.” 
“Toemaar,” sê Tex met ’n klein glimlag, “ek kan my eie osse leer. 

Maak nou dat jy wegkom, boeta.” 
Tex loop na waar die Arabiere ontevrede teen die hoë muur kampeer. 

Party groet hom, miskien omdat hulle weet dat hy hul makker gered het, 
maar selfs die groet is ingetoë. Hierdie Arabiere is baie bekommerd. 

Tex bekyk hulle. ’n Paar speel half-teësinnig die een of ander spel met 
klein klippies. Maar die meeste sit net daar, roerloos, soos ’n spul wit 
kraaie. 

Hy steek sy duime onder sy lyfgordel in en loop tussen die tente deur. 
Soerija, of wat haar naam ook al mag wees, moes hom verwag het, want 
sy roep fluisterend. 

“Is dit jy, Lange?” 
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Wat egter vir hom die ergste is, is dat hy die meisie se lewe in gevaar 
gaan stel op hierdie dolle vlugpoging deur die Sahara. 

Hy is nou klaar met sy diens en daarom loop hy oor die paradeterrein 
om weer met die meisie te probeer gaan praat. Hierdie keer wil hy haar 
naam uitvind en waarom sy haar in hierdie wêreld bevind. 

Hy stap voort, warm en ongeduldig, swetend, want die atmosfeer is 
hittig en dig en dan hoor hy iemand sy naam sê. Dit is die Planmaker en 
hy kom vinnig uit die dwarsste na Tex geloop asof die drukkende hitte 
hom glad nie affekteer nie. Weer verwonder Tex hom oor die 
lewenslustigheid van hierdie Pools-gebore Amerikaner. Hy sien weer die 
bloesende gelaat en die lig in daardie lewendige oë. Hy het dit interessant 
gevind om by die Legioen aan te sluit en nou vind hy dit weer net so 
interessant om daaruit pad te gee en sy neus te lig vir al wat offisier, 
onderoffisier en militêre polisieman is, wat daarop staan dat dit 
onmoontlik is om uit die Vreemde Legioen te dros. 

Tex voel self ’n bietjie opgetoë as hy na die vriendelike gesig kyk. Hy 
voel dat hierdie kêrel opgewasse sal wees vir enige omstandigheid wat 
mag ontstaan. Hy sal nog kans kry om sy vernuf te toon wanneer die tyd 
aanbreek om Sturmer uit die land te smokkel, dink Tex. 

Die Planmaker fluister dringend.  
“Boeta, ek het die potjie gekook. Vanaand gaan ons oor die kamele 

waghou. Ons sal daar wees vir die volgende vier-en-twintig uur.” 
“Ons almal?” 
Die Planmaker lyk bietjie minagtend.  
“Wat anders? As ek dinge reël, dan reël ek hulle eksie-perfeksie. 

Natuurlik gaan ons almal waghou. Dis ek en jy, die Kameel, Pronker en 
Bonaparte wat die blikke in gaan wees omdat hy nou net van brandwag af 
kom.” 

“Die Kameel?” 
“Ja, Louis die asynvaatjie.” 
Tex staan en kyk na sy eie skaduwee.  
“Daardie asynvaatjie gee my hoendervleis,” sê hy nadenkend. “Dit 

smaak vir my daardie vent is kapabel en laat ons in die Steek.” 
“Ek dink hy is ’n vuilis... maar jy weet hoe dit is. Pronker reken hy 

moet hom onder sy vlerk hou omdat hy uit ’n naburige dorp kom. Hy wil 
nie glo dat die Kameel giftig is nie hy reken dit is maar net ’n 
minderwaardigheidskompleks omdat die Kameel aan die verkeerde kant 
van die rivier gebore is.” 
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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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en bakleierig. Dit sal beter gaan as die aanval eers plaasvind, maar hierdie 
onseker wagtery maak hulle kort van draad. 

Hierdie toestand affekteer die offisiere ook. Hulle is onnosel en 
hanteer die manne verkeerd en die onderoffisiere is nog erger en maak die 
wêreld warm op die geringste aanleiding. 

Buitendien is dit vandag warmer as gewoonlik. Af en toe klim die 
stofdampe voor die son op en laat ’n soort dynserigheid oor die wêreld 
kom, sonder dat dit die hitte enigsins verminder. Sweet rol die manne af 
maar dit verdamp nie sodat dit hulle kan afkoel nie. 

“’n Sirocco is ons voorland,” kla die manne hoewel dit nog nie die tyd 
is vir die skroeiende woestynstorms nie. 

Mettertyd voel Tex dat daar meer is as die vrees vir Arabiese aanvalle 
en vir die teisterinde woestynwinde. Hy probeer die atmosfeer deurgrond, 
maar hy kan daar nie in slaag nie en tog weet hy daar is iets... iets. 

Dit is iets wat in die harte van manne vassit, ’n instink wat waarsku 
teen ’n ramp sonder omvang... van gebeurtenisse wat onkeerbaar 
ontwikkel en almal opswelg. 

Met verloop van tyd begin Tex stadig besef wat dit is wat die manne 
aanvoel. Iewers skuil daar verraad... 

Hy kyk reguit na Le Clerq se bende, want as daar verraad moet kom, 
kan dit alleen kom van hierdie uitvaagsel van die Vasteland. Maar dit lyk 
of daar nie botter in hul monde kan smelt nie. Daarom verwerp hy sy 
teorie as bloot ’n hersenskim. 

Hoe kan hierdie stommelinge, wat ook maar gevangenes binne die fort 
is, verraad pleeg? Hy dink aan Le Clerq wat nou agter die tralies sit en hy 
weet dat hierdie vent gedurende die oorlog aan die kant van die Vichy-
regering was en dat hy te doen gehad het met die gevreesde Gestapo. 

Van die vuilgoed kan ’n mens enigiets verwag, maar hy sit agter die 
dik mure en die swaar traliewerk van die sel. 

Tex stoot die gedagte uit sy hoof, maar dit kom steeds terug. 
En elke keer as hy dink aan die reis wat hy beloof het om mee te maak, 

huiwer hy in die gees daarvoor, hingel hy oor die verantwoordelikheid 
wat dit op hom sal plaas. Die lewens van sy makkers sal in sy hande wees 
en tog gebruik hy hulle opsetlik as aas om die aandag van sy vyand te 
trek. Die hele dag lank rebelleer sy gees teen hierdie ding wat hy wil doen 
en tog is daar iets in hom wat hom meedoënloos voortdryf om voort te 
gaan met hierdie plan wat hy daar in die verre Texas uitgedink het en wat 
hom die hele end na Europa gebring het na Marseille en daarvandaan na 
die sand van die Sahara. 
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WRAAK TREK OOR DIE SAHARA 
Deur Sandbergh Beyers  

Begin uitgawe 129 
 
Hoofstuk 6 
 
Pronker slaan Duclos met die geweerkolf oor sy kop en die dwerg 

steier teen Tex se bed vas. Dan swaai hy die geweer en hy lê aan op die 
wrede groepie wat Tex op die bed vasdruk. Hy praat kortaf.  

“Ek het lus om gate in party manne se ore te skiet. As daar iemand is 
wat graag gate deur sy ore wil hê, laat hom aanhou doen wat julle besig is 
om te doen en ek sal nie twee keer praat nie.” 

Die Planmaker kom ook by en sy oë is helder bo die glimmende rooi 
wange. Hy het sy Lebel oorgehaal en dit is reg om te vuur. Bonaparte 
begin ook so stadigaan besef dat iets gedoen moet word en dit dring tot sy 
harspan deur dat hierdie hele affêre as gevolg van sy petalje plaasvind. 
Hy wil sommer met die geweerkolf onder die groepie inspring, maar die 
Planmaker keer hom en druk hom weg. 

Tex is nou los en staan van die bed af op en dan sien hy dat Louis 
Kameel ook met sy geweer nader staan, maar hy is die heel laaste en Tex 
besef opeens dat hierdie vent nie veel smoel het vir moeilikheid nie, veral 
nie vir andere se moeilikhede nie. 

Tex is woedend en hy voel ook geskok omdat hy so naby die dood 
was. Hy kyk na Duclos die dwerg wat stadig teen die muur opstaan en in 
sy hand glim iets. Dit is die lang lem van ’n outydse skeermes. Tex vryf 
sy kop want sy kop is seer waar hulle aan sy hare gerem het. Hy kan dit 
nog nie vergeet nie en daarom storm hy vir Trane, die Belg. Hy dryf hom 
teen die muur en slaan hom met sy vuiste, so wat hy kan. Maar dan walg 
dit hom, want die vent lig nie eens sy hand nie en probeer nie eens vir sy 
gesig keer nie. 

“Sorg dat julle hier wegkom!” bulder hy en die res van die groepie 
kies dadelik die hasepad. 

Die Meisie gaan ewe fyntjies na sy bed asof hy geestelik afgesonder is 
van al hierdie wedervaringe. Maar hy dink.  

“Goed, my vriend... maar dalk sal ek volgende keer aan ’n manier dink 
om jou die kluitjie te laat sluk...” 

Dit is nie ’n lekker dag in fort El Kwatra nie. Die nuus dat ’n aanval 
verwag kan word, maak die manne senuweeagtig en hulle is oorgevoelig 

 13 

 
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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Die Skrif van Onheil reeks – Boek 2 
Riller deur Anton Pan 
 
Die Missie 
Begin Uitgawe 118 
 

17. Die lus van die ondier 
 
Deon en Yolandi sit saam in die oggendson op die stoep en kyk na die 

huursoldaat wat met sy R5 ongeduldig heen en weer loop. 
Deon moet fluister want die ander twee wagte is in die huis en kom 

dalk net uit en hoor wat hulle sê. “Hulle is net drie, liefie, en moet beurte 
maak om almal op te pas. Net een is op een slag op wag. Dis nou of 
nooit! Wie weet, ons kry miskien nie weer die kans nie.” 

Yolandi frons en fluister dringend, “Los dit nou, skat, dit is te ’n groot 
waagstuk. Ek is vrek bang vir daardie monster wat almal hiet en gebied. 
Wat gaan hy met ons aanvang indien ons nie slaag nie? Al ons werkers is 
ook nou geheel en al in sy mag. Hulle kruip gat by hom, so bang is hulle. 
Hul kan nie vinnig genoeg werk nie! Kyk net hoe vinnig het hulle die 
heining reg om ons werf opgerig en daardie drie wagtorings gebou. Jy 
kon hulle nooit so produktief kry nie en nou hou hulle om die beurt wag 
soos soet kindertjies.” 

“Kyk hier ...” 
Deon maak sy hand effens oop en wys haar hy het hulle bakkie se 

sleutels in sy hand. Haar oë rek verdwaas. “Nee, wat het jy nou gedoen? 
Wat as hulle agterkom een van die sleutels is skoonveld? Hoe het jy dit 
reggekry? Al die sleutels hang dan in daardie ruskamer wat die wagte 
gebruik waar hulle dit saam dophou? En hoe gaan jy in elk geval by die 
hek uitkom?” 

“Ek sê jou, dis nou ons kans! Die ander twee het te veel gesuip 
gisteraand en hulle slaap ‘n hond uit ‘n bos. Ek het stilletjies ingeglip en 
net eenvoudig die sleutels geneem. Nou moet ons net by die bakkie 
uitkom en voordat hulle besef wat aangaan, jaag ons deur daardie hek en 
ons is weg. Hulle moet ons eers inhaal maar ons jaag reguit Eastwood 
Estate toe. Ek is seker ons sal by daardie weermagkamp wees voordat 
hulle ons kan keer. Kom nou, Yolandi, kyk hoe sleg behandel hulle almal 
hier. Ons is hulle slawe. Emma, Melda en jy moet elke dag al daardie 
ongeskikte gemors voer en hulle stink klere was. Ek is gatvol vir die 
aanmerkings wat die manne maak en die manier waarop hulle jou aankyk 
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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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maar gelukkig het Franko betyds wakker geword. Nou het sy die oorhand 
want Joss het hulle belowe indien hulle haar leed aandoen, gaan hy met 
hulle afreken. Skielik kry sy respek vir die man wat sy tot hede die 
meeste gevrees het. Was dit nie vir die vrees wat hy inboesem by hierdie 
monsters nie, was sy en Deon nie veilig nie! 

Verligting spoel skielik oor haar en sy glimlag, “Moenie bekommerd 
wees nie. Dit sal ons geheim bly solank julle ons net in vrede laat. Kan ek 
nou vir julle gaan koffie maak?” 

Vervolg volgende week uitgawe 135 
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asof jy nakend voor hulle paradeer en ek mag niks sê of doen nie. Ek voel 
al soos ‘n swakkeling. Net soos ‘n verdomde moffie!” 

“Gee my die sleutel, dadelik!” 
Deon frons, “Hoekom? Wat is jou plan?” 
“Gee my daardie sleutel nou! Indien jy dit nie nou vir my gee nie, 

praat ek kliphard. Ek waarsku jou!” 
“Nee man, liefie?” 
Yolandi staan parmantig op en hou haar hand uit en kyk haar man 

uitdagend aan. Die huursoldaat het haar sien opstaan en gaan staan en hou 
hulle dop. Deon voel in ‘n hoek gedryf en hy sien geen keuse as om te 
gehoorsaam nie, want Yolandi hou nog haar hand uit en die man kyk vir 
hulle.  

Uiteindelik steek hy sy hand uit en sy neem sy hand en kniel voor hom 
terwyl sy die sleutels versigtig in haar hand neem en sy hand met haar 
linkerhand vashou terwyl sy dringend fluister, “Maak asof jy saam met 
my bid. Hy hou ons dop.” 

Doen maak sy oë skrefies en prewel asof hy bid, “Wat de hel doen jy 
nou?” 

“Wag hier, my hardekop bobbejaan! Ek gaan die sleutels terugsit 
voordat hulle wakker word en sien dis weg.” 

Yolandi spring orent en voordat Deon haar kan keer, is sy by die 
voordeur in en trapsuutjies sy na die wagte se ruskamer toe. Hulle slaap 
nog en sy sluip in. Franko snork hard en Rasta haal diep asem en sy loop 
op eiers en hang versigtig die sleutels weer daar waar die oop spasie was. 
Verdomp! Hulle sal die oop spasie mos dadelik sien! Deon is somtyds 
darem regtig simpel. 

“Wat doen jy daar ...?” 
Yolandi word yskoud en swaai verskrik om en kyk vas in die wrede oë 

van Rasta. Die man gee haar nog altyd koue rillings. Hy het opgestaan en 
kom nader tot reg teenaan haar. Sy voel die hitte van sy brute liggaam en 
ril. 

Hy vertrek sy vuilbaardgesig en gluur haar aan met skelm, dooie oë, 
“Ek het jou ‘n vraag gevra. Wat de fok soek jy hier by die sleutels?”  

Sy word naar vir sy rum-asem hier teen haar gesig. Haar brein jaag vir 
antwoorde maar sy kry geen logiese verskoning nie. Hy het haar op 
heterdaad betrap! Stomgeslaan en weerloos staan sy voor die man wat sy 
die tweede meeste vrees. Hierdie man beloer haar altyd met slinkse oë 
soos ‘n roofdier wat net wag vir die regte tyd om toe te slaan. Daar 
verskyn ‘n selfvoldane grynslag op sy wrede gesig en hy begin haar nek 
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snuif soos ‘n roofdier aan sy prooi. Yolandi besef sy is nou totaal in sy 
mag. Sy loer skuins oor na Franko in die hoop dat hy gaan wakker skrik 
en hierdie monster keer maar hy haal nog swaar asem. 

Rasta sien sy loer en hy fluister in haar oor, “Dit gaan ons geheim bly. 
Ek sal niemand sê nie, maar van nou af is jy myne.” Sy gril en slaan 
hoendervleis uit as sy tong skielik teen haar nek lek en hy haar af en toe 
effens byt. 

Hy los haar vir ‘n oomblik en wys met ’n ligte knik van sy kop en 
swaai van sy slinkse oë na agtertoe. “Maak hom wakker en ek vertel Joss 
dat julle die motorsleutels probeer steel en probeer ontsnap het. Jy het 
nog nie regtig die slegte kant van Joss Baxter gesien nie, meisie. Daardie 
monster sal die aakligste goed met julle aanvang voor ons almal. Dit 
belowe ek jou! Dit sal vir julle beter wees ek maak julle albei nou hier 
vrek. Ek het self gesien hoe breek daardie monster elke beentjie in ‘n 
sterk man se liggaam omdat hy vermoed het hy was ‘n verraaier. Hy het 
hom ingedwing tot ’n man-tot-mangeveg, maar niemand het ‘n kans teen 
daardie stuk staal nie. Jou mannetjie is maar baie tingerig. Wat sal hy nie 
met hom aanvang nie? Siestog, arme ding!” 

Yolandi fluister met ‘n huilerige stemmetjie, “Kyk, al die sleutels is 
daar. Iemand het die sleutel daar buite laat val. Ek het dit opgetel en was 
bekommerd julle gaan dink ons het probeer ontsnap en toe kom hang ek 
dit net weer op.” Sy skrik vir haar eie woorde en wonder waar dit skielik 
vandaan gekom het. 

Rasta grynslag: “O, jou man het dit kom steel toe ons geslaap het! 
Natuurlik! Toe kom smokkel jy dit terug en nou het ek die verskoning om 
hom te gaan opfok, liefie. Of dit, of ons tweetjies gaan lekker liefde maak 
elke keer as ons die kans kry. Ons gaan sommer nou begin. Ek gaan jou 
nou inwy!” 

“Nee, asseblief, los my nou!” 
Rasta se gespierde, bruin arms omhels haar en druk haar teen hom vas. 

Sy voel sy reuse, stywe manlikheid teen haar aandruk en ril. “Jy het nog 
nie so een gevoel nie, het jy? Jy weet nie wat jy mis nie, skattebol! Glo 
my, jy gaan my nog smeek vir hierdie ding.” 

Hy druk haar nou styf teen die muur vas en vryf sy groot stuk 
manlikheid teen haar sensitiwiteit aan. Sy wil skree om hulp maar sy is 
magteloos. Nie sy of Deon is veilig indien sy nie oorgee aan hierdie 
monster nie. Sy hande gly ondertoe en hy lig haar rok op en trek haar 
broekie uit die pad sodat haar onderlyf nakend en ontbloot gereed is vir 
die slagting. Die vrees en magteloosheid maak haar dronk in die kop 
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terwyl sy hoor hoe sy walglike rum-asem van opwinding jaag in haar ore. 
Sy voel hoe die trane oor haar wange vloei as sy magteloos wag vir die 
monster om sy gang te gaan. Nou vroetel hy om daardie vreeslike ding 
van hom los te laat sodat hy haar kan binnedring en homself aan haar kan 
verlustig. 

Skielik is daar ‘n beweging agter Rasta en die volgende oomblik hou 
‘n hand ’n pistool teen sy slaap. Sy hoor tot haar verligting die skor 
dringende gefluister van Franko wat intussen wakker geword het. “Wat 
die fok maak jy? Los haar of ek skiet jou vrek, jou jagse stuk kak! Joss 
het gesê hy maak ons dood as ons aan haar raak, onthou jy nie?” 

Rasta se hande is nog by sy gulp en Yolandi glip vinnig onder hom uit 
en vlug by die deur uit. Sy hardloop na haar kamer en val huilend op die 
bed neer. Sy druk haar gesig in die kussing en huil haar hart uit. Dit was 
amper! Wat gaan nou gebeur? Gaan hulle Joss vertel? Sy voel dronk van 
vrees want sy weet nie wat om te verwag nie. Dan dink sy aan Deon en 
gryp die kombers se punt en vee haar gesig droog en probeer haar regruk. 
Sy moet terug na Deon toe om te sien of hy veilig is, kom wat wil! Sy 
staan van die bed af op en loop na die kamerdeur. Die deur gaan skielik 
oop en sy skrik toe Franko inkom. Nee, nie weer nie! Gaan hy nou kom 
oorvat waar Rasta opgehou het? 

Sy tree verskrik agteruit toe hy binnekom maar hy lig sy hande, “Wag, 
Yolandi, moenie bang wees nie. Ek wil net sien of jy okei is? Het hy jou 
seergemaak? Jy kan my sê. Moenie bang wees nie.”  

Hy kom nie vorentoe nie, maar staan net daar en praat asof hy bang is 
om haar te ontstel en sy besef die man se bedoelings is opreg. Hy is nie 
dieselfde as Rasta nie. 

Sy knik vinnig en Franko kyk haar bekommerd aan, “Is jy regtig okei? 
Wat het hy met jou aangevang?” 

“Jy was net betyds. Baie dankie, Franko, ek sal dit altyd onthou. Ek 
wil net graag na my man toe gaan. Ek is bang Rasta rand hom aan of iets. 
Ek vertrou hom nie. Wat het hy vir jou gesê?” 

“Hy het gesê jy het ingekom om te hoor of ons koffie wou hê en toe 
het hy jou vriendelikheid verkeerd verstaan. Jy moet versigtig wees vir 
daardie Satan, Yolandi. Daardie man is uitgehonger. Baie van hierdie 
manne was lank laas by ‘n vrou en ek vra regtig om verskoning. Maar 
moet asseblief nooit vir Joss hiervan vertel nie.” 

Yolandi besef nou wat aangaan. Hulle albei is vrek bang vir Joss en 
Franko is gestuur om haar te oorreed om niks te sê nie. Rasta het haar vir 
‘n oomblik in ‘n situasie gehad waarin hy haar ten volle kon misbruik, 


