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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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How it works?  
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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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The Script of Evil Book 1 – When Evil brings Love – is now available in 
our bookstore 
https://www.amazon.com/dp/B086B8PVZV 
 
The mission 
The Script of Evil series 
Book 2 

Started edition 63 
 

23. The important decision. 
 
 

Lesley is on watch at the window and she speaks urgently: “Sergeant, a 
group of cannibals just emerged from the woods and they are coming in 
our direction.” 

In a wink, Tania joins Lesley. “How many are there? Goodness, at 
least twenty of them. We mustn’t shoot because we could attract a swarm 
of them when they hear the noise.” 

Lesley is upset. “We are only nine, Sergeant, and they come in 
groups. It will be very difficult and dangerous to fight them with our hand 
weapons.” 

Tania enlightens all of them. “People, the doors and windows are 
locked and the curtains will prevent them from looking inside. We must 
be very quiet. Maybe they will lose interest and move on. They are not 
very intelligent.” 

Kadin hears Michael speaking: “I am not so sure of that …” 
Tania frowns and walks to the room next door: “What are you 

saying?” 
“This young girl, Martie, has been taught together with the Savior’s 

children, what to expect when they have to survive in the outside world. 
They have been taught that the monsters gradually undergo a 
metamorphosis until they, when circumstances are favorable, change into 
well-organized groups that collectively prey on everything in their 
vicinity. These groups are like armies that sniff out prey, surround them, 
and overwhelm them. That roadblock is a clear sign that such a collective 
intelligence developed here. I don’t think it is circumstantial that the 
current obstacle is even worse than the one you had encountered the first 
time. The Saviors warned that there would be a strong, very intelligent 
leader in control of such a network with recces who convey instructions 
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over vast distances between troops, and in this way, they encircle and 
dispose of their prey easily.” 

Michael is beginning to irritate Tania. “Fuck, just shut your trap!”  
Nico supports Michael: “It makes sense. Rather use your guns and 

quickly and effectively dispatch of these visitors so that we can move 
from here while we can.” 

Tania whispers threateningly: “Just shut your fucking traps or else I’ll 
close them for you with my fist. We mustn’t make a sound and they will 
fuck off. You will see …” 

The voice of the soldier looking out of the window sounds worried: 
“Sergeant, they tested the Rangers’ doors and found it locked and now 
they are coming directly to us. It looks as if they know what they are 
looking for just as that guy said.” 

Tania whispers for the last time in desperation: “No sound, people.” 
Lesley looks back at Tania and gestures. She whispers when Tania 

joins her and Kadin can just make out what she says: “They are looking 
about and are picking up rather large stones. I think they are planning to 
throw out our windows. Look, that one in the middle seems to give 
instructions and he points to the giants around him at the front door. I 
think this guy has talked sense, Sergeant. They are looking quite in 
control of themselves. Not like the insane monsters we had encountered 
thus far. They are rational. Look, the one who gives instructions has 
something around his neck which he now puts in his bloody mouth.” 

Kadin sees how Tania clamps her fists. “Fuck it! Where are Joss and 
his men? We need them now urgently. We are in for big shit! Watch 
out!” 

A rugby whistle shrills in a strange rhythm as if he is blowing a code. 
It breaks the silence and Kadin freezes. The two at the window duck and 
the next moment she jerks in fright when the window burst into pieces 
and a big stone hops on the floor and hits the opposite wall. They hear 
how stones slam into the wall outside. Another one hits the other window 
which shatters into pieces. Then a deafening bang comes from the front 
door. One slam after the other follows as the monsters try to break down 
the door. 

Tania yells orders: “The monsters pounce on the front door! They are 
going to break it down and the rest are coming for the broken windows. 
We will have to shoot! I think that guy has already called their buddies 
with the whistle.”  
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Hy lag. “Nee, dan is dit goed so. Julle kos lekker?” 
“Voortreflik, Oom, en daai sous van die kreefkelkie! Dis uit die hemel. 

Sal graag die reseppie wil afbedel,” skimp sy. 
Hy staan daar met ’n breë glimlag. “Dis die een wat jy nooit sal kry 

nie. Ons sjef bewaar dit erger as ’n staatsgeheim. Nie eers ék weet hoe hy 
dit maak nie.” 

Iets val haar binne. “Sê my, Oom, het julle ook die probleem met die 
gekrap in die vullisdromme snags?”  

“Ja, dis was ’n gedoente. Nie net hier nie, maar by die ouetehuis ook 
en by die skoolkoshuis, oral waar daar kos te aas was.” 

“Was?” 
“Ja, ons het hom laasnag voorgelê en gevang.” 
“Wie was dit, Oom?” Sy hou haar asem in. 
Sê nou net dit was Colin! 
Hy sien een van die gaste soek die aandag van ’n kelner. Hy bly stil tot 

hy die aandag van ’n kelner trek. Hy beduie met sy hand na die tafel. Eers 
as hy tevrede is dat daar aandag gegee word, draai hy weer na haar. Net 
toe kom Werner terug met die glas water. 

“En jy speel toe sommer kelner, Werner?” 
Werner lag. “Wie kan nou so ’n skone dame se versoek weerstaan, 

Oom?” 
“So ’n bek kort jêm.” Hy kyk na Nellie. “Sy het voor my grootgeword. 

En het sy nie móói grootgeword nie?” 
Hemel, maar die mans kan kekkel.  
Sy brand. Sy sit op die punt van haar stoel. Hy moes die vraag op haar 

gesig gelees het. 
“Ewenwel, ons praat nou net van die ou wat snags die vullisdromme 

so geplunder het.” 
“Ja, ek het gehoor vanmôre julle het hom gevang.” 
“Ek het vir twee van my kelners gesê ek gee hulle ’n bonus as hulle 

hom vang. Hulle het toe laasnag waggehou en net na twaalf toe bel hulle 
my. Hulle het die ou. Ek moet sê: ek was nogal verbaas om te hoor wie 
dit was.” 

WIE WAS DIT? 
Vervolg volgende week uitgawe 86 
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Maar hofstukke van afgehandelde sake en die uitsprake en hoe die 
landdroste dáárby uitgekom het, het my absoluut gefassineer. So, die 
keuse was voor die hand liggend.” 

Die kelner bring die wyn en net daarna word hulle voorgereg, ’n 
kreefkelkie, bedien. Hulle bestel sommer die hoofgeregte. Sy die 
koningklip en hy die biefstuk. 

“En jou ma?” 
“Nee, my ma het verkies om ’n huisvrou te wees, al het sy opleiding in 

die skilderkuns gehad.” 
Verkies of gedwing? ’n Slavin vir vier mans? 
“Sy was en is ook steeds betrokke by gemeenskapswerk en 

liefdadigheid.” 
Die tipiese Martha, nè. Sies Nellie, jy’s nou naar en jy het belowe. 
“Sy het vroeër gereeld uitstallings gehou en skenk jaarliks ’n klomp 

van haar werk vir liefdadigheid. Daar is niks wat haar groter plesier gee 
as om voor ’n esel met ’n doek op te staan nie.” 

Sien jy nou? Dit stop net hier! 
“Hierdie kreefkelkie is voortreflik. Ek wonder watse sous is dit.” 
“Daarmee gaan ek akkoord, Nellie.” 
Jy kon maar gesê het dis blerrie lekker. 
Hulle gesels oor ditjies en datjies en geniet hulle afsonderlike disse.  
“Nog ’n bietjie wyn?” vra Werner nadat die kelner hulle borde kom 

haal het. Hy lig die bottel om vir haar te skink. 
“Nee, dankie.” Sy kyk rond om ’n kelner se aandag te trek. Hy kyk 

haar vraend aan. 
“Die vis was baie lekker maar effens aan die sout kant. Ek is nou lus 

vir ’n lekker glas yskoue water.” 
Hy probeer ook ’n kelner se aandag trek, maar die eetsaal is aansienlik 

voller en die kelners almal besig. 
“Ek sal sommer gou by die kroeg vir jou gaan kry. Net ’n oomblik.” 
Die kroeg is in die aangrensende vertrek en hy verdwyn. Sy sit en 

speel met ’n lepel, diep ingedagte. 
Sovêr was dit baie lekker. Dis lekker om met hom te gesels. As hy tog 

maar net nie so formeel wil wees nie! 
Die bestuurder van die hotel staan skielik langs haar. 
“Hallo Nellie, alles reg hier by julle?” Hy kyk na Werner se leë stoel. 
“Ja, alles is piekfyn, oom Hannes. Werner het net vir my ’n glas water 

gaan haal. Te veel wyn vir ’n meisietjie soos ek kan dalk nare gevolge 
hê.” 
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She looks around and calls the rest of the soldiers. “You three at this 
window! Shoot them down! You three at the other window and the rest in 
a position away from the front door and shoot the monsters that are 
bashing through the door.” 

The soldiers open ear-deafening fire so that those sitting at the inside 
wall have to desperately cover their ears. In moments the front door was 
demolished and one of the soldiers yells: “Stop fire!” Die moment they 
stop firing the soldiers rush out kicking the door out of their way and 
finish off the last of the living attackers. 

Tania walks and stands in the door opening and one of the soldiers 
confirms: “They are all dead, Sergeant. We shot the last life out of them 
and the woods look silent. We don’t see any more coming.” 

Kadin hears Nico’s voice: “It is now the opportunity to get away 
before it’s too late. I have a feeling all this noise is going to attract 
hundreds of them and they are going to pin us down here. We’d better be 
gone before it is too late.” 

Tania turns around and looks at Nico, “I don’t leave my colleagues 
behind.” 

“By the time they reach here, we will be hopelessly surrounded by 
hundreds of monsters and we will not be able to get to the Rangers, and 
that includes your colleagues.”  

“How do you know? This could be a lost group and the rest may be 
far off.” 

“Tania, you have got that radio with a five-kilometer radius. I suggest 
we get away in all the vehicles. I reckon from here with the bumpy bush 
path to the dirt road that connects with the tar road, is only or less than 
200 meters. We thus have the advantage that we are mobile and quicker 
than the monsters with our wheels and we will still be in radio contact 
radius and you can arrange a pickup point with them. If we wait here, we 
are going to be cut off and overwhelmed together with your colleagues. 
Think logical, Tania! It is now our chance! We must evacuate now!” 

Tania shakes her head. “I don’t know what to expect. Why do Joss 
and his men take so long, in any case?” 

“Tania, the only reason I can think of, is that those guys in the 
helicopter survived and fled and your colleagues are hunting them but I 
think they have heard your gunfire and are hastily on their way back. Joss 
will make radio contact as soon as he is in range to hear what the 
situation is when they reach here. You can then arrange where the best 
place is to pick them up.” 



 8 

Tania frowns worriedly and looks indecisive but only moments pass 
before one of the soldiers yells: “Sergeant, look!” 

Tania turns abruptly and freezes. Right around them as far as she can 
see into the bushes hundreds of monsters crawls out and storm like one 
man down on the house. She realizes that they don’t have nearly enough 
ammunition and weapons to curtail this force majeure. 

Continues next week in Edition 86 
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“Goeienaand, julle twee! Ek hoop julle gaan die aand by ons geniet. 
Ons spesiale disse vir die aand is gebraaide koningklip en sappige 
biefstuk, maar die kelner sal nou-nou die spyskaart bring. Hier is solank 
die dranklys. Die wynkelder sal binnekort hier wees. Geniet dit, en 
Werner, baie dankie vir die werkerskontrakte. Dit sal baie probleme 
uitskakel in die vervolg. Verskoon my nou eers, asseblief.” Hy beweeg na 
’n volgende tafel met gaste. 

O! Die ete is ’n oor-en-weer-gunsie? Vergeet dit, Nellie, jy het belowe. 
Werner bestudeer die wynlys en oorhandig dit dan aan haar. 
Hulle raak aan gesels oor die dorp, sy mense, die besighede en is 

uiteindelik by tant Ralie. 
“Ek geniet werklik die blyery daar by julle. Tant Ralie is vir my soos 

’n tweede ma. Sy is so vol lewenslus en vol deernis vir ander. En sy het 
’n pragtige sin vir humor.” 

Wat jy nie het nie. Maar ek wonder oor jou ma. Ek besef skielik ek 
weet niks van jou af nie. 

“Ja, tant Ralie is eintlik al ma wat ek ken. Jy weet mos my ouers is 
weg toe ek nog klein was en hulle het my grootgemaak en versorg. Maar 
vertel my van jou gesin.” 

Hy peuter met die mes en lyk of hy moeilik aan die praat kom. Maar 
dan is die wynkelner daar. 

“Wit of rooi?” 
“Ek hou van rooi. Maar bestel jy maar vir ons.” 
Hy bestel dadelik. “Bring vir ons die Meerendal Shiraz, asseblief.” 
“My ouers, ja. My pa was ook ’n prokureur. Het sy eie firma gehad 

maar dit later verkoop en advokaat en ’n regter geword.” 
“En so val die appel nie vêr van die boom nie.” 
“Nee, ons is drie broers. My pa wou ons al drie in die regte laat studeer 

het, maar my oudste broer het net een ding in sy kop gehad. Boer. Hy het 
ná sy studies voorman op ’n plaas geword. Hy bestuur nou groot 
voerkrale net oorkant die Vaal. Ek dink een van die dae sal hy sy eie 
plaas koop. My tweede broer wou van studies niks weet nie. Hy sit van 
kleins af tjorre aan mekaar. En nou is hy ’n renjaer. Hy neem gereeld deel 
aan veldrenne en word geborg deur ’n oliemaatskappy. Ek dink sy groot 
droom is om die Dakar te gaan ry.” 

“En jy is die laatlammetjie?” 
“Nie so laat nie, maar darem ’n paar jaar jonger. En ja, die klein 

appeltjie. Ek kon van jongs af ure in my pa se studeerkamer sit en lees al 
het ek soms niks van die wette en interpretasies daarvan verstaan nie. 
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Hoekom so verbaas, my ou, het jy gedink ek is ’n mooi poppie met ’n 
leë kop?  

“Ja, ek sien voor my geestesoog hoe die booswig die lyke opsaag en in 
sakke stop ...” 

“Jy speel seker!” Sy oë rek. Sy bars uit van die lag. Hy lag verleë 
saam.  

“Jy’s skerp!” 
Sjoe! 
“Ek meen: jy kan ’n gesprek of situasie uitbuit tot jou voordeel en 

vermaak.” 
En dit pas jou nie. En ek méén: sê wat jy bedoel. Jy het mos vir mnr. 

Venter gekapittel. Dis lekker om jou siel uit te trek, meneer die prokureur. 
Hy bly sit en lyk nie haastig om by die gholfbaan uit te kom nie. Hy 

streel met sy hand oor die armleuning van die stoel. Sy dreig om op te 
staan. 

“Nee wag! Ek wil jou iets vra.” 
Sy skuif sit op die punt van die rusbank.  
“Kyk, ek het nou so gedink: jou tante is weg en ons is alleen hier ...” 
Nou wil jy ’n onbehoorlike voorstel maak? 
“Ek luister ...” 
“Jy sien, die ding is so. Dis mos net ons twee. Hoekom gaan eet ons 

nie vanaand uit nie?” 
Is dit ’n vraag, ’n voorstel, ’n suggestie of wat ook al? Het jou 

ruggraat nou jellie geword? 
Sy kyk stip na hom. Die bekwame prokureur het skielik ’n onbeholpe 

tiener geword. Sy glimlag breed. 
“Wat ’n wonderlike idee! Sê net waar. Ek is ’n bok. Dan hoef ek nie 

kos te maak nie.” 
“Ons ...” 
“Dan hoef ons nie kos te maak nie.” 
Hy is duidelik verlig. Die plooi op sy voorkop verdwyn. Hy glimlag. 
“Ek het reeds vir ons plek in die hotel bespreek. Hulle sê die kos is uit 

die boonste rakke. Sewe-uur vanaand. Ek betaal,” rammel hy vinnig af. 
“Dis díérbaar van jou.” Die keep spring terug op sy voorkop.  
Uitgeboul! Maar ek belowe, vanaand gaan ek ’n soet dogtertjie wees. 

Dis nou wel nie Franse cuisine nie, maar ek gaan dit geniet. 
Die eetsaal van die hotel is redelik vol, maar hulle kry ’n gesellige 

tafeltjie eenkant teen die muur. 
Nie lank nie, of die bestuurder kom groet. 
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Voorblad verskaf deur Gert van Jaarsveld 
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Blinkklippiekoors. 
Begin uitgawe 76 
 
Hoofstuk 10: Binneland toe 
 

Dit is baie erger as wat hulle ooit kon droom. Die Kaap is pragtig en hulle 
ry oor groen heuwels al langs die weskus op. Maar dis warm. Die droë 
weskuswind ruk aan die flappe van die koets, stof van die perde borrel 
aanhoudend tot binne in, hulle is genoodsaak om die skuiframe dig te 
hou. Vyf binne die koets. Rosa sit op een van die banke en die ander moet 
beurte maak om by haar te sit. Die res van die tyd is die drie op die 
oorkantste bank letterlik ingepak met min beweegruimte. Daar moet ook 
beurte gemaak word om in die middel te sit.  

Angelique is erg geïrriteerd. Sy het eers begin met verskonings van 
hoofpyn, maar toe Rosa haar nie daaraan gesteur het nie, het sy nors 
opgehou daarmee en die ander begin irriteer deur te sug en rond te skuif. 
Die skommelende koets was vir almal al ongemaklik en met haar 
rondskuiwery het die humeure gedreig om op te vlam. Rosa moes ‘n paar 
keer hard praat. 

Op die tweede dag het hulle na die binneland gedraai, die groener 
kusgedeelte ver agter hulle. Karoobossies en vaal bossierantjies voor 
hulle. Selfs Michelle, wat net woordeloos by die venster sit en uitstaar 
wanneer dit haar beurt was om die by die venster te sit, kan dit op een 
slag nie hou nie. 

“Dis so anders as Europa. Lyk die hele land so?” 
Rosa weet nie wat om te antwoord nie. Sy ken self nie die hele land 

nie, maar sy het gehoor dat die berggedeeltes baie mooi is, dat die 
oostelike kusstreek pragtig groen is en dat na die weskus se kant na die 
reën pragtige blomme groei. Sy self hou van die wyd uitgestrekte vlaktes 
waardeur hulle ry. Sy hou van die afwisseling van bossieveld en grasveld, 
sy hou van die geur van Karoobossies na die reën. Na haar beknopte en 
onstuimige lewe in Frankryk en België, was dit een van die dinge wat 
haar rustig gestem het. Goed en wel om met jou lyf geld te verdien en dan 
nog minnares te speel vir ‘n politikus wat haar enige tyd as hy wou soos 
‘n goedkoop slet laat voel het. Daar is prostitute, straatvrouens en slette. 
Daar is ‘n verskil en sy het darem nog trots in haar gehad. 

“Nee, ek hoor daar is mooi dele ook,” antwoord sy uiteindelik. 
“Maar ek hou hiervan al maak dit my bang,” sê Anita. Sy laat haar 

donker hare los oor haar skouers hang. 
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“Dis juis die probleem, wil jy nie verstaan nie? Jy sê hy het jou nie 
gevloek, geskel of beledig nie, maar jy weet goed wat die bedoeling van 
sy woorde was. Basiese kennis van hoe kommunikasie tussen mense 
werk, is dat wat die spreker bedoel met sy woorde, heeltemal anders 
geïnterpreteer kan word deur die hoorder.” 

Hy luister weer.  
“Dit sal in geen hof haaraf maak nie. ’n Landdros sal vir jou en my so 

vinnig uit die hof jaag; dis net nie waar nie. Kyk, ek stel voor: gaan koop 
’n bottel brandewyn, dan stap jy oor na hom toe en sê jy wil vrede maak. 
En dan drink julle die bottel uit. Teen daai tyd is julle dik vriende.” 

Hy bly ’n rukkie stil. 
“Jy lag. Dis die beste raad wat ek jou kan gee. En dis gratis. Goed so? 

Tot siens, mnr. Venter.” 
Hy druk sy foon dood en skakel dit af. 
Hy sien sy glimlag. “Jy kan lag. Ons prokureurs het dikwels met ouens 

te maak wat dink die hof kan verhoudings herstel. Maar dit gaan oor die 
ouens se vlak ego’s. Ewenwel, ek aanvaar graag die aanbod van ’n koppie 
koffie.” 

Hy glimlag vir haar, skielik ontspanne en selfversekerd. 
Tot u diens, U Edele, ek hou van ’n man wat sy man kan staan!  
Toe sy terugkom met die koffie, is hy nie daar nie, maar hy kom ’n 

rukkie later met sy gholfsak en rugsak die trappe afgestap. 
“Ek en Freek gaan bietjie balletjies jaag,” sê hy onnodig. Sy knik. 
In stilte drink hulle koffie. Hy sit sy leë koppie op die tafeltjie neer. 
“Dankie, dit was heerlik. Wat doen jy vanmiddag?” 
Definitief nie agter ’n simpel, wit balletjie en twee amateurs aanloop 

nie. 
“Ag, ek weet nie. Noudat die akademiese jaar verby is en die 

kleuterskool gesluit, het ek nie veel om te doen nie. Ek lees maar ...” 
“Wat lees jy?” 
Boeke, simpel, wat anders! 
“Ek bedoel watter genre?” 
“Die soort boeke waarvan ek hou, is rillers?” 
“Regtig? Ek bedoel: hoekom hou jy van rillers?” 
“Dis goeie afleiding van die syfers wat altyd my kop vol lê. En dan, 

dis lekker om as leser die storie vooruit te loop en te kyk hoe reg jy was 
en dikwels gebeur die onwaarskynlikste dinge. Dis hoekom. En ek wou 
nog altyd ’n riller geskryf het.” 

“Regtig!?” 
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Dis ook die ongelooflike dinge wat met die heldin gebeur het wat haar 
weer aan die dink sit. 

Sê nou ... 
‘Sê nou is ’n lekker sê; alles wat jou hart wil hê,’ koggel tant Ralie. 

Tant Ralie, sjoesj! Ek probeer dink. 
Sê nou Colin het wel uit die inrigting sy pad op een of ander manier tot 

hier gevind. Dalk weet hy wie sy pa is. Dalk het sy pa hom in die 
inrigting besoek. Dan maak die vullisblikke en inbraak moontlik sin, want 
hy moet kos hê, waar hy ook al bly. 

Sy sit nog so diep ingedagte toe Werner by die voordeur instap. 
Hulle groet. “Hard gewerk?” 
“Eintlik maar net ’n paar kleiner dingetjies en ’n ou wat my tyd kom 

mors het.” 
Jy lyk bietjie vies. Eendag gaan daai sloot in jou voorkop permanent 

raak en nooit weer weggaan nie. Dan is jy ‘Werner Norsjors.’  
Sy lag innerlik. “Ek is lus vir koffie. Sal ek vir ons gaan koffie maak?” 
Voor hy kan antwoord, lui sy selfoon. Gesteurd trek hy dit uit sy sak. 

Hy staan op, loop ’n paar treë weg en draai sy sy na haar.  
“Werner Vermaak ...” 
Daar moet ’n stortvloed woorde van die ander kant af kom want hy 

staan net doodstil en luister, sê af en toe ja en af en toe nee. Hy draai na 
haar, maar kyk bo-oor haar in die skildery wat teen die muur hang vas.  

“Mnr. Venter ...” Dis nie baie vriendelik nie. 
Maar hy kry duidelik nie sy woorde in nie. Sy sien die frons op sy 

voorkop word al dieper. Sy glimlag. Sy sien hoe ’n verbete trek om sy 
mond vorm. 

“Mnr. Venter ...!”  
Nou is jy die duiwel in. Ek kan dit aan jou gesig sien. 
“Mnr. Venter ... Mnr. Venter! Nee, ek praat nou en jy gaan vir eers 

stilbly en luister. Goed so? Verstaan ons mekaar?” 
Haantjie nè, ek hou hiervan! 
“Ek gaan nou weer vir jou verduidelik soos ek vanoggend gedoen het. 

Die eerste ding wat ek vir jou gesê het, is dit: jy het nie ’n saak nie! Jy 
kan hom nie dagvaar vir laster nie! Mnr. Venter; ek praat nou: luister! Jy 
sê die onmin het begin by die boom op die heining tussen julle erwe. 
Maar dit was dalk die oorsaak van julle struweling en nie die probleem 
nie. Die eintlike probleem is jy kan jou buurman nie veel nie en daarmee 
het die hof niks te doen nie. Dis dalk die botsing van persoonlikhede.” 

Mnr. Venter se iets. 
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Sophie het net haar kop geskud: “Nee dankie, ek haat dit. Dis te veel 
niks. En dit lyk asof ons geen koers inry nie. Gee my liewer die groot 
stad. Ten minste weet ek waar ek is en waarnatoe ek wil gaan.” 

Hulle glimlag vir haar. Dis waar, dis ‘n vreemde wêreld dié. 
Angelique kon haar weersin nie onder bedwang kry nie. 
“As dit net nie so verdomp warm was nie. En as die stof nie dreig om 

my te verstik nie. Die omgewing laat my koud. Ek voel niks daarteen of 
daarvoor nie.” Haar ligte vel gloei.  

Rosa het net stil na hulle gekyk. Die uitbarsting sal wel kom, weet sy, 
maar sy het reeds ‘n plan. 

Na die middag se uitspanning en omruil van perde, voel hulle bietjie 
meer verfris. Hulle kon hulle gesigte bietjie natmaak met louwarm water 
en darem hulle hande was. Kort daarna is hulle op pad. En die Karoo 
moor hulle. Dit is kort daarna dat Angelique se humeur hoër styg as die 
hitte en haar irritasie op Michelle langs haar uithaal. 

“Michelle, jy sit alweer so breed soos ‘n Belgiese soustannie.” Sy 
stamp aan haar. 

Michelle sê eers niks, probeer opskuif maar dan is sy teen Anita wat 
teen die venster sit.  

“Jammer Angelique,” sê sy verskonend om ‘n konfrontasie te probeer 
voorkom, maar Angelique bars uit. 

“Die verdomde plek is te klein en met jou en Anita se vet lywe …” 
Rosa sien hoe die blondekop haar vererg, hoe haar lippe saamtrek, hoe 

haar oë vonke skiet. Sy hou haar hand op voor Michelle iets kan sê. 
“Stop die koets!” skree sy vir die drywer deur die luikie. 
Hy hou die perde in en stadig kom hulle tot stilstand. 
Angelique spring woedend uit die koets. 
“Moenie uitklim nie,” sê Rosa beheersd vir Michelle en Anita. 
Sy staan op en maak die deur toe. Sy skuif die venster af. “As jy jou 

nie kan beteuel en dit vir ons almal moontlik maak om saam te ry nie, kan 
jy loop. Terug Kaap toe as jy wil, of agter ons aan, dit skeel my niks. Ek 
het jou belowe …” Sy tik teen die ruitjie. 

“Ry!” 
Angelique staan verdwaas en kyk hoe die koets in beweging kom, eers 

stadig en dan al vinniger soos die perde spoed kry. Binne sekondes is daar 
‘n gaping wat sy nie kan oorbrug nie, al hardloop sy agterna. 

Nou goed, ek sal julle wys. Ek gaan terug Kaap toe. Sy begin aanstap, 
die warm middagson in haar gesig. 
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Die meerkat hou verdwaas op om aan sy worteltjie te knibbel. Hy 
moes vinnig uit die pad toe die perde en koets in die spoor afgejaag kom. 
Toe die koets verby is, het hy eers op sy agterpootjies gestaan en hom 
vergewis dat die gevaarte verby is. Toe het hy weer in die spoor gaan sit 
en die koets agterna gekyk. 

Die vreemde ding wat nou hier aankom, het hy nog nie gesien nie. 
Onseker sit hy pennetjieregop doodstil. Die ding kom aan maar tien treë 
van hom af, kom die ding tot stilstand. Hulle kyk vir mekaar sonder om te 
beweeg. Lank staar hulle mekaar aan. Dan waai ‘n windjie die ding voor 
hom se hare en rok. Dalk is die ding gevaarlik. Hy spring vinnig ‘n paar 
treë vorentoe om regoor sy gat te kom wat langs die spoor is en woerts 
daarin. Hy hoor net die skril geluid van die ding en kruip vinnig diep in 
sy gat in. 

Rosa laat die koets stilhou ‘n honderd treë vorentoe. Hulle klim uit. 
Hulle sien hoe Angelique doelgerig besig is om weg van die koets te 
loop. Dan gaan staan sy stil. Oomblikke later gil sy skerp en spring om. 
Toe sy by die koets kom, is sy bleek en deurnat van die sweet. Asvaal 
beduie sy van die ondier wat haar wou aanval. Rosa sê niks, haal net 
water uit en laat almal drink. Dan klim sy in die koets en die ander volg 
haar. Angelique sit beteuterd en klein in haar hoekie en staar na niks.  

Die perde vat die pad. Rosa sug. Baie dae se ry lê voor. 
Vervolg volgende week uitgawe 86 
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“Tante!” 
In haar kamer kry sy Pink Ladies op die internet. Verstommend 

hoeveel kinders en grootmense sommer net verdwyn. En dan sien sy 
hom: Colin Erwee. Sy gaan die hele beskrywing na. Sy kyk na die foto. 
Dit moet ’n onlangse foto wees. Die eerste item is juis ouderdom. Dis ’n 
pragtige seun met ’n digte bos swart hare. Sy soek na iets van Sylvia in 
hom en sy kry dit. Dieselfde mond en oë. Dis beslis Sylvia se broer. Dus 
19 jaar soos die inskrywing sê. ’n Sterk, aantreklike seun van negentien 
met die verstand van ’n veertienjarige.  

Nou: Ben Erwee het ’n gestremde kind as gevolg van ’n breinbesering. 
Na sy vrou se dood wil hy nie die kind hê nie. Hy laat hom 
verdwyn/ontvoer hom/ laat hom ontvoer en plaas hom in ’n inrigting. Die 
kind loop weg/ontsnap uit die tronk van die inrigting. En nou? Skielik is 
daar ’n gekrap in vullisblikke, waarskynlik vir kos en ’n inbraak vir kos 
in Ben Erwee se huis. Klinkklaar: die seun het teruggekom en bly nou 
iewers. Dalk in die ou huis.  

Nee hel Nellie, man!~Jou logika is vrotter as dié van ’n padda! 
Hoe de duiwel sal ’n tweejarige kind onthou waar hy vandaan kom en 

op sy eie van Johannesburg af hier uitkom?  
Jy dink jy het iets uitgevind, maar dit help alles niks! Net mooi 

boggerol! 
 
*** 
Dis Saterdag rondom twaalfuur. Tant Ralie het haar woord gestand 

gedoen en is douvoordag weg. Werner is kantoor toe om ’n paar sake af 
te handel.  

Dis stil hier waar sy in die sitkamer met ’n boek sit. Sy lees Anton Pan 
se riller: Vasgevang. Sy voel nogal iets vir die heldin want sy voel ook 
vasgevang. Vasgevang in ’n vreemde situasie; vasgevang in haar 
emosies; vasgevang in ’n doodloopstraat. 

Sy lees: “... in my wildste drome het ek nie verwag ...” Dis nadat die 
heldin ontdek het dat haar groot vriend en voorman op hulle plaas en sy 
tronkvoëlbroer eintlik die oorsaak was van al die ontredderende 
gebeurtenisse wat in haar lewe afgespeel het. 

Ja, dis al wat ek het: wilde drome!  
Sy lees die laaste paragraaf en maak die boek toe. 
Dis soos ’n storie moet eindig. Alles bymekaar geknoop in ’n 

gelukkige einde. 
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Nee hel, Nellie! 

Romanse deur Anja Ries begin uitgawe 78 
 

Hoofstuk 8 
 
 

Tant Ralie sit met ’n koppie tee in die sitkamer. 
“Kom sit hier, hartjie. Kry vir jou ’n koppie. Hier is genoeg tee in die 

teepot.” 
Ja, dalk sal ’n koppie tee help met die warboel binne-in my. 
“Tant Ralie,” vra sy toe sy met die koppie tee in die stoel wegsak, 

“hoe gestremd was die Colin Erwee dan?” 
“Waarvan praat jy, Nellie? Hoekom wil jy so uit die bloute weet?” 
“Sommer gewonder, Tante. Ek het ook maar ’n paar stadige outjies in 

my klassie.” 
Tant Ralie kyk haar deurdringend aan. Dan versag haar blik en sy roer 

haar tee. 
“Jy weet, ek en Saartjie het nou die dag weer daaroor gepraat. Saartjie 

was mos ’n verpleegster daai tyd ...” 
“Dis nou die maeretjie aan wie oom Tewis nie wil vat nie!” 
“Moenie stuitig wees nie, kind. Saartjie is ’n dierbare mens. Sy het 

altyd tyd vir ’n ewemens. Dis hoekom sy ’n verpleegster geword het. 
Maar Saartjie sê die dokters het destyds gesê die soort breinbesering 
maak dat die kind nie meer verstand sal kry as ’n veertienjarige nie. Ai, 
dis to so hartseer want dit was so ’n mooie kind.” 

Sy sug, skud haar kop en drink die laaste slukkie van haar tee. Dan 
helder haar gesig op. 

“Wil net vir jou sê: ek en Fransie gaan die naweek na die warmbron 
toe. Dit sal dan dalk sommer ook help vir die pyn in my skouer. Julle 
moet maar self sien kom klaar.” 

Twee weduwees wat gaan man soek, of hoe? 
“Wanneer, Tante.”  
“Vroeg Saterdagmôre, terwyl julle nog slaap, is ek weg.” En dan 

bietjie besorg. 
“Julle sal regkom, nie waar nie?” 
“Ja, Tante ons is groot en uitgevreet. Ons kan vir onsself sorg.” 
Dan lag die hele gesig. “En geen manewales en sports nie, nè. Ek wil 

my nie vir julle skaam nie!” 
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Voorbladfoto verskaf deur Gert van Jaarsveld 
 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 
http://storietydskrif.home.blog/boekwinkel/ 

 
Die Wraak is Myne! 
Begin uitgawe 55 
 
 
32: Die aanslag 
 
Hy moes ingesluimer het teen tienuur se kant. Iets moes hom later wakker 
gemaak het. Sy horlosie staan op half twaalf. Hy luister fyn. Dis doodstil. 
Maar dan hoor hy wat hom wakker gemaak het. ‘n Plank van die trap 
kraak saggies. Hy verstyf op die stoel. Dan is hy bewus van die figuur 
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wat skaars vyf meters van hom af, teen die trap uitklim. Die lig wat uit 
die kamer skyn, is nie genoeg om ‘n behoorlike voorwerp uit te maak nie. 
Tog volg hy die beweging werktuiglik. Hy hou sy asem op. Sy hand sluit 
stadig om die rewolwer wat langs hom op die leunstoel lê.  

Sekondes verander in ewighede. Elke vesel in sy liggaam is 
styfgespanne. Dis eers toe die figuur halfpad teen die trap uit is, dat hy ‘n 
dowwe vorm herken. Dis asof ‘n groot kalmte soos ‘n golf oor hom spoel. 
Uiteindelik is die onsigbare sigbaar en tasbaar. Hy het die gerustheid dat 
hy die inisiatief het. Die loop van sy rewolwer volg die figuur. Verder sit 
hy doodstil. 

Aan die bopunt van die trap staan die figuur vir oomblikke roerloos, 
tuur rond in die donker of hy iets gewaar. Alles is egter donker en stil. 
Finale afrekening, dink Die Laksman. More is hy op pad buiteland toe.  
Sy hand sluit vaster om die pistool. Hy beweeg stadig na die kamerdeur 
waardeur die lig flou skyn. 

Petrus sien hoe die figuur al helderder omlyn word hoe nader hy aan 
die deur beweeg. So maklike teiken is hy nou. Sy vinger juk om die 
sneller, maar dan is die figuur by die deur. Hy loer om die kosyn die 
kamer in. Dan verdwyn hy dieper die kamer in. Drie keer hoes die pistool 
hees deur die knaldemper. Petrus weet hy het die kussings wat hy in die 
vorm van ‘n man onder die deken gepak het, aan flarde geskiet. 

Byna te gou is hy weer in die deuropening, nou helder gesilhoeëtteer 
in die lig. 

“Laat val jou wapen, Hannes. Jy is onder arres. Moet niks …” 
Oorhaastig skiet die man in die rigting van die stem. Die staanlampie 

spat aan skerwe.  
“Laat val jou wapen, of ek …” 
Die volgende skoot klap in die armleuning van die stoel vas. Petrus het 

nou geen keuse nie. Hy druk sy rewolwer se sneller. 
Die skoot laat die figuur omtol. Hy vlug terug in die kamer in. 

Oomblikke later spat die kamervenster aan skerwe. Toe Petrus buite kom, 
is daar niemand in die agterplaas nie. Hy moes oor die agterste heining 
gevlug het. Hy bel die polisie, kry ‘n sterk flitslig en probeer die rigting 
bepaal waarin die figuur gevlug het. Bloedkolle loop tot by die agterste 
heining. Petrus waag dit om oor te loer. Dis ruig begroei. As hy daar 
iewers wegkruip, is dit te gevaarlik om hom te agtervolg. Maar dan hoor 
hy die sirenes van die polisiemotors. 
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Voorbladfoto verskaf deur Anja Ries 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 

https://payhip.com/b/U2ZX 
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en wat hy toe nie mooi verstaan het nie, maar nou is dit vir hom so 
duidelik soos daglig. 

“Petrus,” sê Jasper laggend. “Ek weet van ‘n ou uithangplek van Die 
Laksman. Kom ons gaan rook hom uit.” 
Vervolg volgende week uitgawe 86 
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Met hulle sterk ligte stel hulle gou vas dat die moordenaar nie oor die 
agterste heining is nie, want die bloedkolle loop al teen die heining af tot 
by die hoek, waar hy oor is in die buurman se tuin.  

Na hulle ‘n halfuur die gebied gefynkam het, kom hulle twee blokke 
verder op ‘n redelike plassie bloed af, maar daarna is daar niks. 

“Hier het hy in ‘n kar geklim,” is die bevelvoerder se afleiding. “Hy is 
nie te ernstig gewond nie. Daar is nie soveel bloed nie.” 

“Ek skat ek het hom of in die maag of heup gewond. Ek wou nie te 
hoog mik nie, dalk sou ek hom mis. Maar dit kan ook wees dat ek 
heeltemal misgeskiet het. Dalk het die ruitglas hom gesny.” 

“Ons kan nou gaan kyk.” 
Die polisieman haal sy radiotelefoon uit. Petrus stap solank terug huis 

toe. Hy maak ‘n draai deur die huis en kom op ‘n ruit in die studeerkamer 
af wat netjies uitgehaal is. Dit was dus die toegang tot die huis. Deksels 
oulik en stil gedoen. 

Hy gaan sit weer in die stoel. 
Na tien minute spring hy op. Hy spring op en bel vir Jasper. Toe hy by 

Sylvia se huis aankom, wag twee konstabels reeds op hom. 
“Jasper sê hy’s op pad,” sê een van die konstabels. “Maar ons moet nie 

vir hom wag nie. Hy moet ver kom.” 
“Is julle gereed?” Hulle knik bevestigend en dan nader hulle die 

voordeur. Lig brand binne. Hy is tevrede dat sy voorgevoel reg was. ‘n 
Gewonde Hannes het net een plek waarheen hy vinnig sou vlug. 

Hy kyk op die stoepie vir oulaas na die konstabels. Hulle is gereed. Hy 
klop aan die deur. 

Daar is oomblikke geen geluid nie. Dan skielik doem daar ‘n figuur op 
wat hulle deur die gerookte ruit teen die lig aan die binnekant kan 
uitmaak. Die deur word oopgemaak. Dis Hannes in ‘n japon. 

Vir oomblikke staar hulle sprakeloos na mekaar. 
Uiteindelik kry Petrus sy stem terug. “Hannes van Velden. Hierdie 

keer het ek jou. Waar het ek jou raakgeskiet.” 
Hannes se mond val oop. “Raakgeskiet?” Hy is vir oomblikke skoon 

oorbluf. 
“Raakgeskiet ja, toe jy my probeer vermoor het.” 
“Jou gewat het? Jy is erg aan die yl Odendaal. Wanneer?” 
“’n Rukkie gelede.” 
“Jy is meer as van jou kop af. Ek het my voete nie uit hierdie huis gesit 

nie.” 
“Dit sal nie help om te probeer ontken nie. Daar was bloedkolle …” 
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“So, jy het my êrens raakgeskiet! Jy laat my lag. Moenie dieselfde fout 
twee keer maak nie, Odendaal. Die laaste keer dat ons met mekaar te 
doen gehad het, het jy hopelose werk gedoen.” 

Hannes haal stadig die japon van sy liggaam af. Hy het geen draad aan 
nie, behalwe sy onderbroek. Hy draai in die rondte. Daar is geen wond 
aan sy liggaam nie. Hy trek weer die japon aan.” 

“Dalk moet jy die twee kabouters laat gaan dat ons kan gesels.” 
Petrus knik vir hulle.  Hulle plaas hulle pistole in die skedes terug. “Is 

jy seker,” vra een. 
“Doodseker.” Hulle vertrek. 
“Ek weet dis laat, maar ek het my gat af geskrik toe jy skielik voor my 

staan. Wat van ‘n dop whisky?” 
Petrus volg hom gedweë na die sitkamer. Sy gedagtes is in ‘n totale 

warboel. Hy was byna die tweede keer ook verkeerd. Hoe dom kan ‘n 
mens wees? Die dame, vra hy. Sy slaap al, beduie Hannes. 

“Jy dink ek het al die ouens moer toe geblaas?” Hy vat ‘n diep teug 
aan sy skoon whisky. “Kom ek wees eerlik met jou, dan belowe jy jy los 
my uit.” 

Petrus knik woordeloos. 
“Ek het in die tronk geleer van plofstof. Ek wou hulle almal blaas. 

Veral Rothwell. Hy was die brein en sy skelm prokureur sy eerste 
handlanger en Schoonraad sy boesemskelm. Maar ek was na Van Zyl toe 
…” 

“Ek weet, ek was ook by hom. Hy het my gesê van die ou met die wit 
BMW. Die BMW wat ook langs die pad naby die draai gestaan het …” 

“Dit was blote toeval. Ek het gewoon langs die pad gesit en ‘n kontrak 
bestudeer. Ek weet niks van Schoonraad nie …” 

Petrus beduie hy moet voortgaan. 
“Ek kon Van Zyl nie opblaas nie. Hy was so pateties en is self deur 

Rotties-hulle ingeloop. Toe ek deur die wye Kalahari ry en wyd begin 
dink, toe dink ek aan wat ek het. Ek is ‘n bouer, ek het grondige kennis 
van plofstof, ek het bietjie geld en ek het vir Sylvia. Ek het reeds ‘n 
afspraak gehad in George met die direkteure van ‘n groot 
konstruksiemaatskappy vir bouwerk en toesig oor ‘n projek in Botswana. 
Dit is genoeg om ‘n nuwe begin te maak. Vang hulle my vir moord, sit ek 
lewenslank. En tronk is nie ‘n grap nie. Ek het êrens langs die pad my 
gereedskap en plofstof en elektroniese goeters in ‘n diep donga begrawe. 
Dit was vir my toe die begin van ‘n nuwe lewe.”  
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Daar is ‘n sagte klop aan die deur. “Dis Jasper,” sê Petrus, “gee jy om 
as hy inkom. Hy is ‘n speurder.” Hy kyk afwagtend na Hannes. 

“Geen probleem nie, solank hy net belowe om my uit te los.” Petrus 
knik begrypend. 

“Geen probleem nie.” 
Jasper hoor vinnig Hannes se storie. 
“Dit was weer eens te maklik,nè?,” grinnik hy vir Petrus. 
Hannes kyk vraend na hulle. “Toemaar, dis sommer ‘n grappie onder 

ons. Die vraag is nou …” 
“Ja, en een waarop ek regtig ‘n antwoord sou wou hê. Vir die tweede 

keer word ek verdink, die laaste keer totaal onskuldig.” 
Nou kyk hulle vraend na hom. 
“Luister, ek gaan nie doekies omdraai nie. Ek was betrokke, maar ek is 

afgepers.” Binne ‘n paar minute vertel hy hulle die hele verhaal. Net oor 
sy geld swyg hy. 

“Dan was my vermoede dat Rotties die groot skelm is, darem reg.” 
“Maar wie het dan die ouens opgeblaas? As jy iets weet wat ons nie 

weet nie, help ons asseblief.” 
Hannes sit lank stil. Sy gesig is geslote asof hy diep dink.  
“Ek kan julle nie regtig help nie. Maar ek kan net nog een ding sê. 

Maar dan op ‘n voorwaarde.” 
“Voorwaarde?” vra Jasper vinnig. 
“Dat julle nou finaal van my rug afklim. Ek het betaal vir my 

oortreding. Ek het ‘n goeie pos in Botswana losgeslaan. Ek vertrek more 
vroeg. Ek wil nie by die grens voorgekeer word nie.” 

“Geen probleem nie. Ons het regtig niks teen jou verder nie. Kom, uit 
daarmee.” 

 “Daar was nog iemand by die rooftog betrokke. Ek het nooit geweet 
wie hy is nie. In die tronk het ek hom eenkeer gesien. Hy was in vir 
dwelms en manslag, dink ek. ‘n Kluis probeer oopblaas en iemand het 
seergekry, of so iets. Hy het  werk vir Rothwell gedoen. Hy het ‘n litteken 
op sy wang.” 

“Die Laksman,” hyg Jasper dit uit. 
“Ek dog hy is landuit,” laat Petrus hoor. 
“Ek ook. Waar is hy nou?” 
“Ek weet nie. Ek het hom een keer by Smiley gesien, dis al. Dalk het 

hy vir Georgiou ook opgeblaas, ek weet nie. Ek vermoed maar hy is ook 
deur Rothwell & Kie befoeter.” Hy sê nie wat Dwergie vir hom gesê het 


