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Created from Free Stock images by Anton Pan 
 
The Politically Incorrect report will start as soon as 
the first report is ready.  
 
This informative about critical issues weekly column 
will culminate ultimately into non-fictional eBook 
and paperback conclusions. 
 
Reader interest will be the motivation to continue with “The Script of Evil” 
fictional series when “Die Missie” ends. 
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Photo deur Racheal Lomas @maven_designs 
Die Skrif van Onheil Boek 1 – Wanneer Onheil 
Liefde bring – is beskikbaar in ons boekwinkel 
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Die Skrif van Onheil reeks – Boek 2 
Riller deur Anton Pan 
 
Die Missie 
Begin Uitgawe 118 
 
 
01. Die begin 
 
 
Morrison het uiteindelik die mense gekry om weer te 
sit en hulle hande op te steek en om hulle een vir een 
voor te stel indien hulle ‘n spreekbeurt kry. Hy wys 
na ‘n man in die voorste ry. 

“My naam is Khayalethu. Ek is goed vertroud 
met Rene Bosch, een van die mense wat hier 
padgegee het, en ek kan julle almal verseker sy is 
die lieflikste mens. Ek is seker hulle sou ons nie 
hierheen gelok het indien dit nie veilig is hier nie, 
maar waarom is hulle terug na ‘n ander geheime 
skuiling in Port Elizabeth?” 

“Daardie skuiling is volgens hulle 100% veilig en 
daar is net genoeg voorrade en ruimte vir 10 mense. 
Hulle kan egter net ‘n maand daar wegkruip en 
sovêr ons weet, beplan hulle om dan terug te kom 
hierheen. Julle veiligheid is my, as bevelvoerder, se 
verantwoordelikheid. Dit is hoekom ek met ‘n 
ysterhand gaan regeer.” 
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Nog hande waai angstig met vars vrae en 
Morrison wys na ’n oorgewig man wat twee stoele 
vol sit. Hy staan stadig op. 

“Oscar Brown. U vertel ons nie alles nie! Ons het 
opgelet hulle het almal huisarrestipe gewrigsbande 
gedra en was daarom verplig om julle te ontduik en 
in die geheim hier pad te gee.” 

“Dit is reg. Ons het vermoed dat hulle iets vir ons 
almal wegsteek en dit is hoekom ons ‘n ogie oor 
hulle moes hou en daarom die gewrigsbande. Ek 
moes druk op majoor Hunter plaas voordat hy hulle 
geheim met my gedeel het. Mense, ons duld nie 
sameswerings soos hierdie nie en ek gaan nou ‘n 
voorbeeld maak van hierdie oortreders om enige 
toekomstige muitery te verhoed! Van nou af sal 
Hunter en Jane hulle pligte as wetstoepassers streng 
nakom of hulle sal self gestraf word.  

“Hulle gaan nou dadelik vir Ronnie en Lyle 
arresteer en ons gaan hulle vergesel na hulle 
aanhoudingsel. Hulle sal sewe dae in Die Kas 
aangehou word, ‘n klein aanhoudingsel van sink in 
die oopte onder die warm Afrika-son waar hulle 
slegs warm soutwater gegee sal word. Daardie plek 
word so warm soos ‘n oond maar hulle sal snags op 
’n koue sementvloer moet slaap. Oortreders sal daar 
toegesluit word, en indien hulle daarna weer oortree, 
sal hulle van hierdie plaas af verban word en alleen 
buite moet probeer oorleef.  
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“Ons gaan nou almal saam na Die Kas en vandaar 
na die hondehokke. Chloe het gisteraand die honde 
wat ek vir haar gegee het om op te lei vir ons 
beskerming, gebruik om daardie agt mense in die 
geheim hier uit te smokkel. Sy gaan die twee ou 
honde van haar van kant maak deur hulle voor ons te 
skiet. Dit sal haar leer om haar ander jong honde reg 
aan te wend in die toekoms tot bevordering van die 
gemeenskap en sal terselfdertyd vir julle almal ‘n les 
wees om in die toekoms nie dieselfde paadjie te loop 
nie.” 

‘n Man spring op sonder toestemming en praat 
dringend met die gemeenskap. “Mense, wat die 
kolonel nou wil doen, is nie wys nie en dit is 
heeltemal outoritêr. Hierdie tent is aangebring sodat 
ons sake as ‘n gemeenskap kan hanteer maar dit 
gaan glad nie werk indien ons die kolonel absolute 
volmag oor ons gee om te doen net wat hy wil nie. 
Ek stel voor ons besluit nou op verteenwoordigers 
sodat ons ook insette kan hê in die besluitneming of 
anders gaan ons in vrees lewe onder ‘n tiran. Hande 
op dié van julle wat saamstem!” 

Morrison wou nog keer maar die man was te 
vinnig en het hom onkant betrap en die hele 
gemeenskap steek hulle hande gretig op om te wys 
dat hulle met hom saamstem.  

Die man ondermyn Morrison se beheer verder 
deur te wys na ‘n pragtige, slanke, swart vrou wat 
opstaan en sy wys na die hande in die lug rondom 



 10 

haar: “Kolonel, ons stem duidelik almal saam met 
hierdie meneer ...” 

Morrison onderbreek haar, “Hierdie meneer is 
dokter Isaac Horn, Chloe se man, dit is hoekom hy 
so vinnig opgespring het. Mense, ek moet van die 
begin af dissipline handhaaf en julle verbreek nou 
die orde. U het uself byvoorbeeld nie eers behoorlik 
voorgestel nie.” 

Die dame praat vinnig en gebruik wat Morrison 
gesê het om hom weer vinnig af te sny: “Nonkosi 
van Loggerenberg. Ek stel voor ons stel ‘n jurie aan. 
Kom ons maak dit vier verteenwoordigers uit ons 
geledere en vier uit die weermag se geledere wat met 
‘n geheime stem die finale besluite sal goedkeur uit 
voorstelle vanuit ons geledere versus u voorstelle. 
Ek stel voor wanneer daar sogenaamde oortreders is, 
moet hulle die geleentheid gegun word om hulle 
kante van die sake te stel en mag deur al die 
jurielede ondervra word voordat daar gestem word 
op wat die beskuldigdes pleit teenoor u voorstel. 
Ons kan voortbou op hierdie basiese idee totdat ons 
‘n regverdige stelsel in plek het.”  

Sy vra met oop hande vir die res: “Stem julle 
saam?” 

Weer eens gaan alle hande gretig op en Morrison 
skud sy kop verdwaas. “Nou goed, ek sal dit toelaat 
op een voorwaarde, indien daar ’n staking van 
stemme is, word my besluit outomaties aanvaar.” 
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Die jurie word vinnig gekies. Die militêre 
verteenwoordiging: Haasbroek, Heinrich, Marco en 
Alex. Die gemeenskap kies: Dokter Khayalethu en 
Nonkosi wat die groter gemeenskap verteenwoordig, 
en dokter Isaac Horn en Hayley wat die eienaars van 
die plaas verteenwoordig. 

Die jurielede kry daarna een vir een die 
geleentheid om die beskuldigdes te ondervra en 
Hunter maak gebruik van die geleentheid om almal 
te vertel van die eintlike rede hoekom daardie mense 
terug is na die skuiling in Port Elizabeth. Hunter 
verduidelik professor Johan de Ridder se missie om 
‘n seldsame draer te soek wat uiteindelik die wêreld 
van die plaag moet verlos en dat hy slegs daardie 
skuiling vir daardie agt sal oopmaak. 

Hunter pleit verder dat hulle eerder vir Ronnie en 
Lyle opgeskorte vonnisse moet oplê omdat hy alle 
blaam op hom neem. Hy vra dat hulle hom saam met 
Batista en Buddy eerder van die plaas moet verban 
en op dié manier vir Chloe straf deur haar gunsteling 
honde te verloor, maar ten minste word die honde 
gespaar. 

Daar is besluit dat die jurie ‘n stembrief met 'n Y 
of N in die stembus sal gooi. Wen die Y sal Hunter 
sy wense gegun word, maar sou die N wen of die 
uitslag gelykop wees, sal Morrison se oorspronklike 
straf toegepas word. 

Nou staan Nonkosi en Haasbroek by die stembus 
en gaan saam deur die stemme en almal wag in 
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spanning op die eerste uitslag van die pas gevestigde 
gemeenskapshof. 

Die spanning knou aan Chloe se maag terwyl sy 
dink aan haar onskuldige lieflinghonde. Hulle kanse 
lyk maar skraal. Hunter het haar vooraf ingelig dat 
hy met hierdie voorstel vorendag gaan kom en sy is 
dankbaar Isaac het dit reggekry, danksy Nonkosi, 
om ‘n tipe demokrasie te vestig wat Hunter daardie 
geleentheid gebied het. Sy twyfel egter sterk dat een 
van Morrison se manne sal durf waag om stilletjies 
saam met die gemeenskap teen sy besluit te stem en 
wie sê die res het almal vir Hunter gestem? 

Sy wonder of Hunter en die honde veilig gaan 
wees daar buite. Hy het vir haar gesê hy is 
bekommerd oor Robert en sy suster wat weerloos is 
alleen op hulle afgesonderde kleinhoewe daar in die 
digte bloekomwoud. Hy het hulle ook gewaarsku om 
hulle ligte af te sit daardie Saterdagaand toe die 
spinnekoppe orals waar daar kunsmatige lig was, 
geland het, maar daardie twee eksentrieke mense 
gaan moeilik oorleef wanneer hulle voorrade  
opraak. Hoewel Hunter hulle gesmeek het, het hulle 
halstarrig daar aangebly. Nou kan Hunter en haar 
honde ten minste daar saam met hulle probeer 
oorleef. Chloe wonder net of daardie hoewe vêr 
genoeg uit die stad is en of hulle nie miskien daar 
deur spinnekoppe vanaf die naburige hoewes oorval 
gaan word nie. Dit is nie eers seker of hierdie 
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plaasgemeenskap veilig gaan wees teen moontlike 
spinnekoppe van die naburige plase of die dorp nie!  

Daar is so baie onsekerheid! 
~*~*~ 
Dit is reeds sewe-uur toe Nico vir Jack bel. Hulle 

groepie sit in ‘n verskuilde deel van Setlaarspark 
rondom ‘n piekniektafel omring deur pragtige 
plantegroei. Hulle waag dit liewers nie om rond te 
beweeg nie, want hulle gesigte is orals op die media. 
Daar is immers ‘n losprys van R500 000 op hulle 
koppe. Kadin kyk en luister angstig toe haar pa sy 
slimfoon antwoord. 

“Hallo Nico, wat is nuus?” 
“Morrison het ‘n SADF oormag op beide hoewes 

en ek is seker hulle is onbewus van die plaag wat 
kom. Ek en Francois het klaar besluit, ons sal nou 
moet onderhandel. Dit is die enigste uitweg. Ons 
durf nie wag tot môre nie. Die tyd is te min. Netnou 
staan ons voor daardie 666 muur en die professor 
maak nie oop nie. Ek gaan nou inry terwyl Francois 
my deur sy visier dophou en radiokontak met my 
behou. Ek sal my oorgee aan hulle bevelvoerder en 
vra om met Morrison te onderhandel.” 

“Dis ’n groot waagstuk, Nico. Baie kan verkeerd 
loop.” 

“Ek weet, maar ten minste het julle nog ‘n 
geleentheid om julself te red sou ek nie daarin slaag 
om Morrison te kontak of te oortuig nie. Ek hoop net 
ek gaan die geleentheid kry om betyds aan hom ons 
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missie te verduidelik en dat hy sal verstaan. Wie 
weet, miskien kan ek hom selfs oortuig om die Puma 
wat nou hier op die hoewe staan en wag, in te span 
om ons oor ‘n maand te kom haal en plaas toe te 
vlieg.” 

Jack glimlag. “Kom ons hoop daarvoor. Dit sal 
die beste oplossing vir ons almal wees.” 

Vervolg volgende week uitgawe 119 
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Foto verskaf deur Pieter Haasbroek 
 
Uraan-erts, ’n paar geldbase en fanatieke Arabiere 
lok drie waaghalse van die Franse Vreemdelegioen 
op ’n asemrowende avontuur vol aksie en drama. 
 
Sahara Avontuur Reeks Pronk boeke: 
https://softcoverbooks.co.za 
Copyright © 2019 by Pieter Haasbroek 
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SKADUWEE OOR DIE SAHARA deur Sandbergh 
Beyers 

Begin uitgawe 109 
 
 
10. Woestyn Toe 

 
 
Eers ’n uur daarna gaan hulle van Aba af weg. Hy 
verdwyn soos ’n skim in die maanligaand en hulle 
gaan reguit terug na hulle hutte toe. 

Net voordat hulle die hutte bereik, kyk Jurg na 
die maan en sê. “Dit is nie meer lank voor dit 
rooidag gaan wees nie. Ons sal moet opskud. Julle 
weet wat om te doen. Moet net nie foute maak nie, 
kêrels.” 

Hy klap Kasper en Biggin op die skouers en staan 
’n oomblikkie en kyk hoedat hulle in die rigting van 
die myningang beweeg. 

Dan draai Jurg om om sy eie bepaalde taak te 
gaan aanpak. Hierdie taak 'moet hy binne die hut 
waar Toole en sy manne is, gaan afmaak. 

Hierdie hut is maar ’n ruwe gebou soos al die 
ander hier in die vallei en dit is deur die Arabiere 
gebou. Nietemin is dit baie solied. Die ingang is een 
groot deur in die middel van die gebou en dit is 
daarheen dat Jurg beweeg. 

Hy gaan voor die deur staan en luister aandagtig. 
Aanvanklik hoor hy niks daarbinne nie. Na hy eers 
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sy ore mooi ingestel het, kan hy onduidelike swaar 
asemhalings hoor. Daar word sommer swaar 
asemgehaal en gesnork want behalwe die kêrels wat 
by die masjiengewere wag staan, moet hier meer as 
’n dosyn manne in die hut wees. 

Aan die deur is daar ’n primitiewe grendel. Dit is 
die soort wat ’n mens byna onmoontlik nie kan 
oopmaak sonder om ’n geluid te maak nie. Jurg sluit 
sy hand om die grendel asof hy bang is dat hy dit sal 
breek. Hy druk dit so stadig omlaag dat hy sy eie 
beweging byna nie voel nie. Oneindig stadig. Van 
binne is daar ’n klikgeluid, nie hard nie, maar eerder 
’n kontras met die diep stilte daarom klink dit so 
hard. Jurg word koud daar waar hy staan want hy 
verbeel hom dat almal in die hut van hierdie 
knarsgeluid wakker moes geword het. Maar daar is 
net ’n steun toe een van die manne omdraai. 

Jurg druk teen die deur. 
Die eerste paar duim gaan dit geluidloos oop. 

Dan knars dit. Die wind kom deur die skrefie en jaag 
papiere van die tafel af. Jurg druk die deur vinnig 
verder oop, glip na binne en druk dit weer agter hom 
toe. 

Tot so ver het dit goed gegaan. Hy is nou binne. 
Hy is dankbaar dat hierdie deur nie gesluit was nie. 
Dit sou al sy planne omvergegooi het. Blykbaar is 
Toole en sy manne oortuig dat hulle van die 
Arabiere niks te vrees het nie. Hulle beskou die 
voorsorg met die masjiengewere as voldoende. 
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Nou hoor hy die slapende manne duidelik snork 
en dit maak hom bedug. 

Nou moet hy probeer uitwerk presies hoe alles 
hier in mekaar sit. Hy was nog net een keer binne 
hierdie hut die slag toe Toole hulle daarin gebring 
het om alles aan hulle te vertel. Die venstertjies is 
klein en die maanlig wat daardeur kom, is so gering 
dat hy alles net vaagweg kan sien. 

Sover hy kan onthou, staan die beddens almal 
langs die mure en hy wil presies uitvind hoe die een 
staan wat naaste aan hom is. Hy steek sy linkerhand 
uit en voel versigtig. Eers voel hy niks nie, maar hy 
probeer weer, steek sy hand verder uit. Hy raak iets 
solied aan. Dit is koel. Dit is metaal. Hy streel dit 
met sy hand. Nou het hy wat hy gesoek het. 

Jurg besef meteens dat hy hard asemhaal, te hard. 
Die spanning is egter so groot dat hy sy asemhaling 
skaars kan bedwing. Hy prent homself in. “Wees op 
jou gemak, ou boeta; hierdie keer mag jy nie ’n fout 
maak nie.” 

Hy voel hoër teen die muur op en uiteindelik voel 
hy iets wat aan ’n hoek moet hang. Dan voel hy iets 
stewiger. Dit is leer. Dit is ’n gordel. Hy stoot sy 
hand langs die gordel op en sy keel is droog van die 
opwinding en dankbaarheid. 

Dit is ’n pistoolband en die rewolwer is in die 
sak. 

Dit is waarna hy kom soek het. Dit is daarom dat 
hy hierdie risiko geloop het. Hulle moet minstens 
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een skietding hê. Om heeltemal onbewapen oor die 
woestyn te probeer wegkom, sou dwaasheid wees. 
Die pistool is vir hulle ’n voorvereiste. 

Voordat hy die pistoolband van die hoek af 
probeer haal, weeg hy dit versigtig in sy hand. Dit is 
swaar. Dan trek hy dit stadig en versigtig van die 
hoek af. 

Hy het die band heeltemal afgehaal toe dit 
plaasvind. 

Daar is ’n sagte klapgeluid. 
Daar moes ’n baadjie of iets aan die hak gewees 

het en dit het met ’n sagte slag op die vloer geval. In 
die baadjiesakke moet iets swaar wees, anders kon 
dit nie so hard geklap het nie. 

In een wilde oomblik besluit Jurg om na die deur 
te storm. Byna terselfdertyd herwin hy egter sy 
selfbeheersing en hy besluit om te wag. 

Daar knars ’n bed. Die man daarin is aan’t 
wakker word. Hy kreun iets uit en dit is ‘n navraag 
en terselfdertyd verbasing. Jurg wag nie langer nie. 
Daardie kreun het hom in staat gestel om presies te 
weet waar die man se kop is. Hy swaai die 
pistoolband omhoog en slaan na waar hy meen die 
man se kop moet wees. Daar is ’n dowwe slag, ’n 
kort uitroep van pyn, kort en sag, en dan stilte. Hy 
wag nog ’n paar oomblikke om te verseker dat daar 
nie nog iemand wakker geword het nie. Dan glip hy 
by die deur uit en lê oop na die myn toe. 
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Kasper is reeds daar. Hy kom uit die diep donker 
tevoorskyn en grinnik. Sy verligting omdat Jurg 
opgedaag het, kan eerder aangevoel word as wat dit 
opgemerk kan word. 

“Ek was lelik bekommerd,” sê Kasper stadig en 
fluisterend. “Het jy daardie skietgoedjies gekry?” 
Jurg antwoord deur die band om sy middellyf vas te 
gespe. “Hoe’t julle gevaar?” 

Kasper trek net daardie swaar skouers op. 
“Hier was ’n brandwag. Ek het sy pap bietjie dik 

aangemaak. Hy sal nie gou weer sy positiewe terug 
kry nie.” 

Jurg sien die wag ’n paar tree van hulle af lê. Hy 
lê vol uitgestrek en dit lyk of hy dood is. 

“Genugtig! Wat het jy met die vent aangevang?” 
In die maanlig is Kasper se keepgesig sigbaar 

soos hy glimlag. 
“Ek het hom net ’n opneuker gegee agter die 

oor.” 
“Was hy gewapen?” 
“A-ja! Maar hy is nie meer bewapen nie. Ek het 

sy goeters afgeneem.” Hy klap met sy groot hand op 
die pistool. 

Jurg besef dat dit tot dusver beter gegaan het as 
wat hy verwag het. Hy het aangeneem dat daar ’n 
wag by die myningang sou wees. 

Hierdie wag kon ’n lelike stok in hul wiel gesteek 
het, maar gelukkig het Kasper met hom afgereken en 
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nou het hulle nog sy pistool ook en dit is baie 
belangrik. 

“Hoe vaar Biggin?” 
“Hy het die springstof gekry en hy maak nou 

alles gereed.” 
“Nou goed,” sê Jurg. “Bly jy maar hier en hou 

jou oë en jou ore oop. Ek moes ook iemand oor die 
kop slaan daar in die hut. Hy sal seker nog ’n hele 
rukkie sluimer. As dit egter lyk of iets daar aan die 
gang is, laat ons dadelik weet.” 

Jurg gaan die myn binne. 
Biggin het ’n paar van die olielampe aangesteek. 

Jurg loop die myn vyftig tree binne. Daar sien hy die 
Cockney. Hy sleep ’n klein kissie, wat klaarblyklik 
swaar is, na ’n spul ander kiste wat hy op mekaar 
gestapel het. Hy sien Jurg aankom en staan op en 
veeg sweet van sy voorkop af. 

“Kyk hierso, langderm,” sê die kort mannetjie, 
“ek skat ek het nou heeltemal genoeg van hierdie 
vuurwerk bymekaar om hierdie hele vallei met 
Toole en al na die maan te skiet.” 

Biggin het volop rede om pê te voel, want hy het 
baie dinamiet hier bymekaar gesleep. 

“Mooi so!” sê Jurg. “Met hierdie spul springstof 
kan ons baie sekerlik die myningang toeskiet. 

“Het jy dit maklik in hande gekry?” 
Biggin kyk net na Jurg asof so ’n vraag heeltemal 

oorbodig is. Die springstof het hulle in 
uitgekalwerde gate langs die mure van die myn 
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weggebêre gehad. Nou moet hulle die lont aanbring 
om die ingang toe te skiet. Jurg weet dat die 
verstopping van die myn net tydelik sal wees omdat 
hier oorgenoeg Arabiere is om dit weer gou oop te 
grawe. Dit sal egter die versending van die eerste 
vrag uraan uit die vallei vertraag en dit is wat hy wil 
hê. Hy wil sake hier in die vallei vertraag terwyl 
hulle paar met die boodskap na die Legioen wegglip. 

Jurg sê. “Ons sal ’n streep olie uit die lampe moet 
gebruik om hierdie spul aan brand te steek. Ons sal 
dit lang genoeg maak sodat ons kan wegkom. Dan 
sal dit seker soos Armageddon hier lyk as hierdie 
goed eers vlam vat.” 

Kasper se stem kom ver en hol deur die myn en 
dit weerklink teen die wande vas. Hy sê. “Ek sien 
ligte in daardie groot hut. Die vent wat jy geslaan 
het, het seker sy positiewe terug.” 

’n Oomblik word Jurg paniekerig. Hy weet nie 
wat om te doen nie. Moet hulle voortgaan en hierdie 
dinamiet aan brand probeer steek, of moet hulle 
maak dat hulle wegkom? 

Toe Kasper die tweede keer met hulle praat, 
twyfel hy nie meer oor wat hulle te doen staan nie. 

“Ek dink julle moet kom. Dit lyk my daardie 
vente kom uit die hut uit om alarm te maak.” 

Dit sal nie betaal om die myn te probeer toestop 
nie. Dit sal net daarop uitloop dat hulle hier in die 
vallei vasgekeer word. Jurg wink vir Biggin. 

“Nou moet ons Aba vind - en gou ook.” 
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Hulle hardloop na die ingang. Kasper staan daar 
en soek met sy oë deur die donker. In die hut het 
hulle nou al die ligte opgesteek en die deur staan 
oop. Hulle kan sien hoe die manne uitgehardloop 
kom. Hulle hoor hoe mense hard praat, maar hulle 
vertoef nie langer om te hoor wat gesê word nie. 

Hulle swaai regs en hardloop by die Arabiese 
hutte verby na die plek waar hulle gereël het om Aba 
te ontmoet. Die plek is in ’n rotsagtige insakking aan 
die westekant van die vallei, naby die plek waar die 
voetpaadjie uit die vallei voer. Van die myn af is dit 
sowat ’n kilometer. 

Hulle hardloop tweehonderd treë en dan beduie 
Jurg dat hulle eers moet afbreek. 

“Laat ons draf,” sê hy. “Ons moet bietjie wind 
bêre vir die wis en die onwis en nie een van ons is 
nou eintlik vir die marathon geoefen nie.” 

Daar het hy heeltemal! Reg, want hul lywe is nog 
styf en seer van die lang reis deur die woestyn. 

Hulle verlangsaam hulle pas. Elke keer kyk hulle 
na agter toe, maar die myningang en die hut is nou 
buite sig en hulle kan nie sien wat daar aangaan nie. 

As Aba die perde en die kos en die water gekry 
het, kan hulle nog wegkom. 

Hulle is halfpad na die bymekaarkomplek toe, toe 
die duiwel meteens los raak. Daar is die uitbarsting 
van fluitende koeëls en hulle val onmiddellik plat en 
hulle lê so terwyl hulle probeer uitreken wat om nou 
aan te vang. 
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Daardie drie masjiengewere het begin skiet.  
Vervolg volgende week uitgawe 119 
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Hoofstuk 7 
 
 
Kaptein het vraagtekens op sy gesig en kyk lank na 
Zaine voor hy die opname uit die kluis haal en dit 
aan hom oorhandig. 
”Waarna soek jy?” Zaine skud sy kop en trek sy 
skouers op. 
”Ek weet nog nie, maar sodra ek iets vind, sal ek 
weet.” 
Hy luister na die opname en speel dit oor en oor. 
”Kaptein, ek weet nie of ek reg is nie, maar ek hoor 
net een persoon. Die Andrew hoor mens nie 
terugpraat nie en Maddy gil of skree nie terwyl sy 
aangeval word nie. Vind u dit nie ook snaaks nie?” 
Kaptein staan op en druk sy hande diep in sy 
broeksakke. Hy wil nie wys dat dit gebalde vuiste is 
nie. 
”Jy het ‘n punt beet, maar hoe weet ons dat hy haar 
nie bewusteloos geslaan het voor hy haar so erg 
aangerand het nie? Kom ons vra die klankoperateur 
wat hy kan uitmaak met die opname.” 
Zaine knik en verlaat die kantoor en neem die 
bandopname na die tegnikus. Net voor tjailatyd lui 
sy foon skielik. Hy luister na die nuus en spring op. 
”Ek kom dadelik, dankie. Ja, ek sal hom saambring! 
Ek skuld jou! Goed, ek maak so!” 
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Kaptein en Zaine stap saam die tegnikus se kantoor 
binne. 
”Middag, menere. Kom gerus in! Goed, is julle 
gemaklik? Nou kom ons val weg.” 
Weer luister hulle na die opname en Zaine hoor 
duidelik die verskil. Hulle hoor nou geluide wat nie 
teenwoordig was toe hulle net so daarna geluister het 
nie. Die kêrel stop kort-kort die opname om te 
verduidelik.  
“Kyk, hier praat Maddy en sy sê vir die persoon hy 
het haar met voorbedagte rade daarheen laat kom 
omdat sy uitgevind het van sy geheime handelinge. 
Hy is skelm, onderduims, duiwels en wat ook al. 
Daar is net ’n soort gegrom as antwoord. Dan volg 
die onhoorbare gedeelte.” 
“Speel dit weer,” versoek Zain maar hoe hulle ook al 
die spoed stel en fyn luister kan slegs die woorde 
“broer” en “Andrew” uitgemaak word.   
”Julle sien dus, daar is ‘n gegrom amper soos 
iemand wat probeer reageer wanneer daar met hom 
gepraat word maar nie die woorde kan uitkry nie. 
Luister hier ...” 
Hy speel die opname stadiger en sien die verbasing 
op die twee gesigte. Zaine en Kaptein staan verstom 
en luister. Hulle kyk na mekaar en dan na die 
tegnikus. Sou hulle dit nie met hulle eie ore gehoor 
het nie, sou hulle werklik dink dat hierdie man een 
te veel in gehad het. 
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Terug in die Kaptein se kantoor sit hulle stil na 
mekaar en kyk. 
”Zaine, dit is regtig bisar. Ek kan nog steeds nie glo 
wat ek gehoor het nie! Ek wil nie dit glo nie, hel 
man, sy is een van ons!” Zaine knik sy kop en vryf 
met sy hande oor sy gesig. Hy kan dit ook nie glo 
nie! 
Beteken dit dat Maddy die moorde gepleeg het en 
Andrew haar daaroor aangerand het? Of dat sy 
uitgevind het haar broer is nie dood nie? Maar hulle 
bly dan in dieselfde huis? Dit is net te vêrgesog om 
waar te wees.  
“Wat as ons met die Andrew gaan praat en vir hom 
die opname speel? Dink u dat hy dan sal bereid wees 
om met ons te praat?” 
Kaptein knik en stap saam Zaine na die selle waar 
Andrew aangehou word. Lank sit hulle die man en 
dophou om sy reaksie dop te hou. Andrew sit later 
met sy hande oor sy ore en trane loop in strome oor 
sy wange. Hy wys hy soek ‘n boek en Zaine gee 
hom die boekie met ‘n pen. Andrew begin haastig 
skryf en blaai gedurig om om verder te skryf. Zaine 
en die Kaptein hou hom angstig dop. Moontlik kry 
hulle nou ‘n aanvaarbare verduideliking. Eindelik 
kry Zaine die boekie terug en blaai na die bladsy 
waar hy begin skryf het. Hy lees dit deur en gee dan 
vir Kaptein. 
”Ek dink ons kan hom maar laat gaan, Kaptein, hy is 
onskuldig soos dit nou lyk. Hy bevestig maar net 
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wat die sielkundige gesê het en is baie ontsteld oor 
die aanranding op Maddy.” 
Zaine neem Andrew terug huis toe en klop aan die 
deur. Die ligte gaan aan en eindelik gaan die deur 
oop. Die ou dame staan in haar nagjurk en skielik 
slaan sy haar hande voor haar mond saam. Trane 
loop oor haar wange en sy gryp haar seun styf vas. 
”My kind! Jy is terug! Is jy ongedeerd? Kom, jy 
moet gaan bad en dan gaan ek vir jou iets te ete 
maak.” 
Hy kyk dankbaar na Zaine en Zaine knik net stil 
voor hy omdraai en wegstap. Hy hoor die deur 
toegaan en glimlag sag. Daardie kyk het boekdele 
gespreek. Terug in sy motor sit hy met ‘n baie 
moeilike besluit. Hy trek weg en ry in sy woonstel 
se rigting. Hy sal eers alles moet oordink voor hy 
optree. 
Nog voor sy wekker afgaan, lui sy foon en hy 
antwoord deur die slaap. 
”Goed, ek is nou daar dokter. Dankie.” 
Hy trek aan en ry so vinnig as moontlik na die 
hospitaal. Hy stap in Maddy se kamer in en sien die 
jong verpleegster op die grond lê en die bed is ook 
vol bloed. Daar is geen teken van Maddy nie. Die 
dokter staan eenkant met nog ‘n verpleegster en 
gesels toe hy skielik in Zaine se rigting kyk. Hy druk 
haar skouer voor hy na hom aangestap kom. 
”Jammer, Zaine, ek weet nie wat om jou te vertel 
nie! Al wat ek kan uitmaak is dat sy net verdwyn 
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het. Hier was niemand by haar nie en die 
verpleegster was op haar uurlikse rondtes gewees. 
Sy is skielik oorval en dit is hoe ons haar gevind het. 
Sy het net twee dae terug by ons begin werk en het 
nog studeer. Sy wou ‘n dokter word.” 
Zaine hoor hom sug en kyk weer na die lewelose 
liggaam op die vloer in ‘n plas bloed. Hy frons en 
stap stadig nader. Versigtig rol hy haar om en sy 
bloed stol. Dit is nie hoe die ander dood gemaak is 
nie! Nee, hierdie keer is die persoon voor hom met 
‘n pistool geskiet. Het niemand dan die skoot gehoor 
nie? Hy draai om en wink die dokter nader. Hy wys 
na die enkele koeëlwond in die hart en sien hoe die 
dokter na sy asem snak. 
”Ek dink nie dit was Maddy gewees nie, dokter. 
Hier was iemand anders in haar kamer en miskien 
het die verpleegster op hom of haar afgekom en het 
hy haar ook om die lewe gebring. As u nie omgee 
nie, wil ek graag die kameras nagaan.” 
Die dokter knik en Zaine volg hom deur die lang, 
stil gange na waar die kontrolekamer is. Hulle steek 
in die deur vas en die dokter kyk geskok na Zaine. 
Voor hulle is ‘n baie onaangename toneel. Die man 
agter die skerms lê op die vloer in ‘n groot plas 
bloed en al die skerms is ingeslaan. Selfs die 
geheueboks is inmekaar geslaan. 
”Ek glo nie ons gaan enige iets hier uitgerig kry nie, 
stap saam na ons ander kontrolekamer waarvan min 
mense weet.” 
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Zaine knik en volg die dokter weer in die lang gange 
af en toe hulle by ‘n deur kom, gaan die dokter 
stilstaan en maak ‘n paneel in die muur oop waar hy 
‘n kode indruk en die deur oopklik. 
Die man agter die skerms knik vir die dokter en hy 
staan op. ”Ek het u verwag, dokter, en solank alles 
vir u reggekry om na te kyk. Ek wou u kontak toe 
alles gebeur, maar het gesien wat met my makker 
gebeur het en het besluit om dit nie te doen nie. U 
sou wel na my toe kom sodra u dit gevind het.” 
Die dokter knik en gaan agter die skerms sit om die 
beeld na te gaan. Zaine loer oor sy skouer en saam 
kyk hulle na die grusame gebeure wat eers in die 
kontrolekamer plaasgevind het en dan in die gang 
voor Maddy 
 se kamerdeur. 
Zaine klop die dokter op die skouer. “Dit is genoeg, 
dankie. Kan u vir ons ‘n kopie maak wat ek kan 
saamvat na die kaptein toe? Ons het min tyd en 
iemand se lewe is nou in gevaar.” 
Die dokter knik en haal ‘n geheuestokkie uit die laai 
waarop alles oorgesit word voor hy dit aan Zaine 
oorhandig. Zaine knik en stap uit saam die dokter. 
Hy was reg. Dit is tog onmoontlik vir Maddy om 
deel te wees van al die moorde. Nou vrees hy net dat 
hulle dalk te laat is om haar van die dood te red. 
Vervolg volgende week uitgawe 119 
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Win a 100% discount coupon for any 
one of these Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
 
How it works?  
 
Visit https://storymagazine.home.blog or 
https://storietydskrif.home.blog,  download and read 
the stories in our free magazines and post a review 
in our Facebook group Story Magazine or 
Storietydskrif in the language of the story you have 
read in no more than 500 characters with spaces. 
Include your email address in the post and we shall 
email your 100% discount coupon number to you to 
purchase any one book in our Payhip bookstore in 
exchange for the right to use your review if we so 
choose. 
 
Join our Affiliate Partner Program for 
25% commission. 
http://storymagazine.home.blog/ebook-
affiliate-program/ 
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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. 



 35 

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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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 
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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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We looking for Affiliate Book Promoters  
 
Join our team and we expand our Passive Income 
Empire together 

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

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

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

Payhip Bookstore and show and review our books 
and when someone visits our Bookstore via your 
link you earn 25% of every book sale. Our Payhip 
application keeps records of your earnings and as 
soon as you have earned more than R500 worth of 
sales you get paid on the first day of the next 
month. Can it be more simple? There really is 
nothing to lose! 
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Use the link at the bottom of this page to register 
your contact and payment details and receive your 
affiliate link. We shall mail you a supporting 
document with the tools to promote every book we 
have available. We introduce new books regularly 
and each time you shall receive a document via 
email. The document will have a cover picture, 
author biography, an introduction, and a choice of 
reviews that will help you to sell each book. It is up 
to you what you use to promote our books. You can 
use or add your own review and introduction or 
whatever methodology works for you. 

Support for your promotions and campaigns 
You can also request a number of discount 

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

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

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

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

Click here to sign up and start immediately 


