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Vasgevang - 39. Die ontdekkingstog 
 
Chloe skud haar kop bekommerd. “Hoekom kry jy nie liewers 

hulp van die polisie nie, Hunter, nou wil jy alleen in die donker 
woud die indringer gaan uitsnuffel. Jy is nie meer vandag se kind 
nie. Moenie dat slim sy baas vang nie! Wat as die kamera se sein 
wel aangestuur word! Dan weet hulle en loop jy in die leeu se bek 
in?” 

 
Hunter knipoog vir haar en maak die kattebak toe. “Sien jou later.”  
 
 
Die Skrif van Onheil - 38 Onkant gevang 
 
Johan frons verbaas wanneer Aryan sy hand na hom uithou. Hy 

neem nie sy hand nie. Die man gaan hom seker verras en pynig? 
Aryan glimlag weer toe hy die twyfel by Johan opmerk. “Wil jy nie 
vrede maak nie, ons gaan binnekort begin saamwerk, Professor?” 

 
“Watter speletjie speel jy nou? Hoekom moet ek jou hand skud? 

Dink jy ek word hier opgesluit en aangehou vir my eie plesier? Jy 
wil natuurlik my verras met jou vegkuns en my arm pynig.” 

 
 

Hart sonder remme - 17 

“Ek wil `n baba hê,” fluister sy hees. Haar oë vlieg verskrik 
na Anton. Hy het haar gehoor. Die glas in sy hand kantel, wyn stort 
en vlek die tafeldoek rooi. 

Toe haar pragtige oë vol trane loop, sit hy die glas neer en 
vat haar hande in `n stewige greep vas. Sy hart raak roekeloos, 
neem wild die loop. Bloed storm deur sy are, sy asem jaag. 
“Sonnie... ?”     
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Die ontdekkingstog 
 
Hunter is natgesweet en duidelik verlig om uit die 

ongemaklike kostuum te klim. 
 
“Chloe, jy moet absoluut niemand behalwe Isaac hiervan 

vertel nie!” 
 
“My mond is geseël, Hunter, ek is net vreeslik bly dat ons ‘n 

logiese verklaring vir die spokery gekry het. Ek wonder net 
wie sou so iets doen en waarom?” 

 
“Ek het ‘n goeie idee maar sal eers seker wees as ek die 

indringer uitsnuffel en nou het ek ‘n sterk troefkaart. Die 
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persoon weet nie ons het die speelgoed ontdek nie en ons moet 
dit so hou. Ek gaan gou alles terugsit net soos ek dit gevind 
het.” 

 
“Hunter, hoekom vertel jy my nie nou wat is aan die gang 

nie?” 
 
“Chloe, ek weet jy voel gefrustreerd omdat ek so 

geheimsinnig is, maar ek het goeie rede.” 
 
Chloe stamp haar voet hard op die plankvloer met haar hande 

op haar heupe en ‘n pynlike trek op haar gesig. “Ag nee, 
Hunter!” 

 
Hunter lag lekker. “Chloe, jy gaan later verstaan dat ek dit 

eintlik makliker maak vir jou en veiliger vir my deur jou niks 
te verduidelik nie.” 

 
Nou stamp sy haar ander voet. “Hoe so!” 
 
“Wat jy nie weet nie, kan jy nie opneuk nie.” 
 
Sy stoot haar ken uit nog met haar hande op haar heupe. 

“Huh, hou jy jouself nou ‘n lewende blokkiesraaisel?” 
 
“Kom ons kry alles weer soos ons dit gevind het, skattebol.” 
 
Chloe sug moedeloos. Die man is soos ‘n toe boek. Hunter 

klim weer terug in die gat en los die kostuum, tabak en pyp 
waar hy dit gekry het. Hy trek die vloer weer in posisie. 
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onverwagte diep en perfekte dryfhoue soos die beste mans dit 
speel. Later vermoed sy dat hy met opset die spel langer laat 
aanhou deur die bal agtertoe te speel wanneer hy dit kan 
doodmaak voor? Toets hy haar fiksheid? 

Sy reageer op sy uitdaging om die spel te verleng en 
hulle speel lang rondtes voor een `n fout maak. Hy wen haar 
naelskraap 3-2, maar laat die agterdeur gereeld met opset oop 
en wanneer sy goed voor is verander hy rat en kom weer verby 
haar. Hulle speel aan en aan en nie een van hulle wil eerste halt 
roep nie. Skielik gly hy en val op sy rug. 

Sy skrik en buk oor hom. “Is alles reg?” Hy glimlag 
verleë en lig hom op. “Ja. Ek het lanklaas so lekker gespeel. 
Ons het so hard gespeel, ons het die vloer papnat gesweet.” 

Sy vee oor haar voorkop. “Sjoe, ek is kapot.” 

Hulle is stil in die motor op pad terug. `n Rukkie later 
hou Anton langs sy woonwa stil, skakel die enjin af en klim 
uit. Hy hou die deur vir haar oop en vat haar sportsak by haar. 
Selfbewus hou sy aan die soom van haar rompie vas en klim 
versigtig uit. Sy vies haar. Hoekom kyk hy nie weg nie? Het hy 
haar nog nie genoeg bekyk op die muurbalbaan nie? Hy is 
langs haar toe sy na haar tent op. 

Vervolg volgende week uitgawe 40 
 
 

 
 
 
 



 24 

kan nie waag om ernstig by `n roekelose man soos hy betrokke 
te raak nie en dis die einde van die storie. 

 

“More, Sonnika.” Anton staan in die tent met `n ruiker geel 
affodille in `n koperpot in sy hande. 

“O, dis pragtig.” Sy plak die lysie wat sy besig was om 
te maak met `n magneet teen die deur van die yskas en vat die 
blomme by hom. “Dankie.” Sy loop na die groot tent en sit dit 
op die tafel neer. 

Hy vee met `n breë glimlag oor sy ken. “Jy ruik heerlik. 
Kom, ons gaan speel muurbal, ek het vir ons `n baan 
bespreek.” 

Sy raak liggies aan die blomme. “Sonder om my eers te 
vra?” 

“Skuus, maar as ek nou mooi vra?” Haar hart skommel 
soos wasgoed in `n tuimeldroër. Sy loer in die koperpot om te 
sien of die blomme genoeg water het. “Goed, ek is nou by 
jou.” 

Sy geniet dit om saam met hom muurbal te speel. Dit 
voel anders om sosiaal teen mekaar te speel. Daar is geen druk 
van `n moet wen vir die span nie. Hulle probeer allerhande 
houe en taktiek wat hulle nie andersins sou probeer nie en 
verras mekaar gereeld. Sonnika geniet haar gate uit en kan sien 
Anton geniet ook elke oomblik. 

Bewus van sy oë wat op haar brand, moet sy elke keer 
seker maak sy slaan nie te gou af nie. Sy verras hom met harde 
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Chloe herken die geluid toe dit in posisie glip en sy skree vir 
hom daar onder. “Hei, ek herken nou daardie geluid. Dit was 
die geluid wat ek in die kombuis gehoor het daardie eerste 
aand toe die alarm afgegaan het en die pyprook gehang het!” 

 
Chloe bestudeer die vloer en probeer sien waar die naat is 

waar die twee dele in mekaar pas maar dit pas so perfek dit lyk 
soos een stuk kombuisvloer.  

 
“Die ding is verdomp goed gemaak! Ek wonder hoekom en 

wanneer en weet Robert en Kennedy hiervan!” 
 
Chloe kyk op toe Hunter by die agterdeur inkom. “Alles is 

weer gebêre, Chloe, die persoon sal nooit weet ons het dit 
ontdek nie.” 

 
Hunter loop vinnig verby haar en Chloe volg hom tot in haar 

kamer. Hy gaan staan by haar bed en bestudeer haar 
dennehoutplafon en sy besef die man is nog nie klaar nie. 

 
“Waarvoor soek jy nou?” 
 
“Die kamera.” 
 
Sy wonder of sy reg gehoor het. “Wat?” 
 
“Waarop kan ek staan? Ek wil jou plafon van nader 

bestudeer?” 
 
“Vir wat?” 
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“Die persoon het waarskynlik ‘n spioen kameratjie in jou 
plafon geplaas reg bokant jou bed en maak seker op ‘n 
slimfoon dat jy slaap voordat jy bekruip word.” 

 
Chloe rek haar oë bekommerd. “Wat as hulle besig is om ons 

nou dop te hou en weet ons het hulle goeters ontdek?” 
 
“Nee, ek dink dit is net ‘n eenvoudige kameratjie wat net vêr 

genoeg sein gee sodat ‘n slimfoon net buitekant jou plek dit 
kan opvang. Dit is moontlik dat daar nog ‘n toestel iewers in ‘n 
boom versteek is wat die sein versterk en aanstuur verder van 
hier, maar ek twyfel sterk.” 

 
Hunter draai en wys na haar kas. “Is hier iets wat ek op die 

bed kan sit en op kan staan? ‘n Man mag nie ‘n dame se kas 
sonder toestemming oopmaak nie.” 

 
Chloe glimlag vir Hunter, maak haar kas wyd oop en wys na 

‘n groot swaar tas. “Daardie tas is vol klere en solied genoeg 
om op te staan, maar vrek swaar.” 

 
Hunter gryp die tas en met ‘n kreun van inspanning lig hy dit 

vinnig en gebruik die momentum van ’n vinnige swaai sodat 
dit op haar bed land. Hy klim dadelik versigtig op die bed en 
van daar op die tas en begin met sy oog teenaan die plafon die 
kameratjie soek. 

 
Chloe dink hy verspeel sy tyd. “Ek dink nie daar is ‘n 

kameratjie nie, Hunter, ek sien net plafon. Daar is nie eers ‘n 
gaatjie nie!” 

 
Hunter stop skielik en ondersoek een plekkie. “Jy reken?” 
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Sy oë rek. “Ekskuus, dit was baie onbedagsaam van ons. 
Meneer Bekker moes ons lankal uitgeskop het.” 

Die kelnerin bloos. “Meneer Bekker was hier om te 
groet, maar... ” verleë bly sy stil. 

“Maar ons het hom nie eens gesien nie,” voltooi Anton 
met `n stout glinstering in sy oë. “Kan ek die rekening kry, 
asseblief? Miskien kan ek vir ons onbedagsaamheid vergoed,” 
flikflooi hy met `n sjarmante glimlag.  

Sonnika kyk verbaas rond. Al die tafels is leeg. Hoe is 
die moontlik?  Hoe kon sy haar so laat wegvoer, sy het nou 
nog nie heeltemal tot verhaal gekom nie. 

Hulle loop stil langs mekaar sonder dat hy aan haar raak. 
Hy rits die tent oop, vou die flappe terug, loop in en skakel die 
lig aan. “Lekker slaap, Sonnika,” en sonder meer loop hy uit en 
rits die tent toe. 

Sy bly verslae staan. Hoe kan alles sommer eensklaps so 
stomp eindig? Was die emosiebelaaide oomblik net `n droom? 
Of het hy gevlug, bang hy sal homself nie kan beheer nie? Sy 
kyk na die blomme in haar hand. Nee, dit was nie `n droom 
nie. Dit was die wonderlikste oomblik in haar lewe. Sy sit die 
blomme in `n bakkie water. Sy het tog van die begin af geweet 
hy is nie `n rustige rivier soos Beyers nie. Hy is vol 
stroomversnellings wat dreig om haar mee te sleur. Hy maak 
haar uitbundig gelukkig, maar terselfdertyd onseker en benoud. 

 Is sy fisiek aangetrokke tot hom omdat sy eensaam is en 
hy haar laat lag? Sy besef nou eers wat sy gemis het. Maar sy 
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“O, dankie,” Sy kyk met verwondering na die drie pienk 
angeliere, geel kappertjie en twee wit magrietjies. Van die kort 
afgebreekte stingels na sy skuldige gesig en sukkel om nie te 
lag nie. “Jy`t die bedding voor die restaurant geplunder. 
Wouter gaan jou velle aftrek. Hou jou hande laat ek sien.” 

Sy sit die blomme langs haar op `n skoon papierservet 
neer, vat sy hande en draai dit om. Toe sluk sy. Dit voel asof `n 
knop so groot soos `n tennisbal in haar keel vassit. In die palm 
van sy regterhand kleef gekneusde blaartjies vas. Sy los sy 
hande voor sy toegee aan die versoeking om dit te soen. Hy het 
nog nooit vir haar so dierbaar gelyk nie. 

`n Vrou loop verby met `n baba in haar arms. Sonnika 
kyk in die slapende gesiggie, die tuit mondjie, die bol 
wangetjies. `n Intense verlange lê haar bors tot barstens toe 
vol. “Ek wil `n baba hê,” fluister sy hees. Haar oë vlieg 
verskrik na Anton. Hy het haar gehoor. Die glas in sy hand 
kantel, wyn stort en vlek die tafeldoek rooi. 

Toe haar pragtige oë vol trane loop, sit hy die glas neer 
en vat haar hande in `n stewige greep vas. Sy hart raak 
roekeloos, neem wild die loop. Bloed storm deur sy are, sy 
asem jaag. “Sonnie... ?”     

“Jammer, vir die onderbreking,” verbreek die kelnerin 
die elektriese gelaaide oomblik tussen hulle. “Meneer Bekker 
vra verskoning, hy moet ongelukkig sluit.” 

Sonnika kyk in die meisie se verleë gesig, trek haar 
hande uit Anton sin en loer na haar polshorlosie. “Anton, kyk 
hoe laat is dit, die arme mense wil huis toe gaan.” 
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“Ja, ek reken!” 
 
“Moet jou net nie misreken nie.”  
 
Hy haal weer sy LED-flitsliggie uit sy sak en skyn op die 

plekkie wat hy nou so van naby bekyk. 
 
“Bingo!” 
 
“Wat? Dit kan nie wees nie! Dit lyk dan net dieselfde as een 

van die miniatuur gaatjies van een van die paneelspykertjies 
wat die plafon op sy plek hou? Dis vir seker te klein vir ‘n 
kameratjie! Hoe de joos kan jy die ding sien?” 

 
“Hier is nie ‘n metaalspykertjie nie, maar ‘n glaslensie!” 
 
Chloe se mond hang oop. “Ek glo dit nie! Kry ‘n mens sulke 

miniatuur kameratjies!” 
 
 “Ja, die mense is baie professioneel, Chloe.” 
 
Hunter klim van die bed af en swaai die tas weer terug tot in 

die kas voor hy terugkyk na Chloe. 
 
“Kom saam.” 
 
Chloe draai haar oë. “Is jy nog nie klaar nie? Wat nou? Is 

daar nog kameras?” 
 
“Nee, ek dink nie so nie.” 
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“Wat as daar afluisterapparaatjies is? Kan daardie kamera ook 
afluister.” 

 
Hunter glimlag. “Nee, skattebol, dit loer net of jy slaap en ek 

dink nie jy word afgeluister nie.”  
 
Chloe frons. “Hoe weet jy vir seker?” 
 
Hunter plaas sy wysvinger op haar lippe. “Kom!” 
 
Chloe volg hom by die agterdeur uit en hulle loop om die 

plek tot by sy Mercedes waar Hunter die kattebak oopmaak en 
‘n drasak oor sy rug swaai.  

 
“Chloe, doen my ‘n guns, dit is die rede hoekom ek met my 

eie motor gekom het. Ek was seker ek gaan hierdie dinge by 
jou plek vind en dat jy heel waarskynlik Lyle sal moet gaan 
oplaai vir die hospitaalbesoek want ek moet gou eers iets 
belangriks gaan afhandel en ek wil my Mercedes byderhand hê 
sou ek dit intussen benodig.” 

 
Chloe frons. “Ek sal hom kry, maar wat gaan jy nou doen?”  
 
“Ek dink jou spook is nie vêr van hier nie.” 
 
Chloe skud haar kop bekommerd. “Hoekom kry jy nie liewers 

hulp van die polisie nie, Hunter, nou wil jy alleen in die donker 
woud die indringer gaan uitsnuffel. Jy is nie meer vandag se 
kind nie. Moenie dat slim sy baas vang nie! Wat as die kamera 
se sein wel aangestuur word! Dan weet hulle en loop jy in die 
leeu se bek in?” 
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Hulle is stil terwyl hulle eet, dis net sy oë wat haar nie 
kan uitlos nie. Toe sy klaar geëet het, gooi sy hom met `n vraag 
om hom uit te lok. “Anton, is jy altyd so kalm, en in beheer? 
Word jy nooit kwaad nie?” 

“Ek word baie kwaad vir mense wat weerlose kinders en 
diere verwaarloos en mishandel. Hulle kan nie praat en hulself 
verdedig nie. Dit sal jou skok as jy die verwaarlose diere sien 
wat te laat by die kliniek aankom. Dit breek my hart om in 
hulle oë te kyk en... ” Hy sit sy hand berouvol op hare en gee 
dit `n drukkie. “Ekskuus, kyk net wat het ek nou aangevang en 
ek wou jou so graag vanaand help om te ontspan?” 

“Jy het net my vraag geantwoord.” Sy wag vir die 
kelnerin om hul tafel op te ruim en weg te stap voor sy praat. 
“Baie dankie vir die ete. Ek het nie kans gesien om vanaand 
alleen te wees nie.” 

“Ek is bly jy het saam met my gekom. Verskoon my, ek 
is nou weer terug.” 

Sy kyk hom verbaas agterna toe hy uitstap. Hy rook nie, 
wat gaan maak hy buite? Sy is besig om `n SMS van haar 
vriendin te lees, toe hy terug kom en oorkant haar gaan sit. Sy 
laat die selfoon in haar oop handsak val, rits dit toe en sit dit op 
die stoel langs haar neer. 

“Sonnika... ” Hy wag tot sy na hom kyk. “Ek hoop jy het 
`n jaar vol avontuur. Gryp elke dag en leef voluit.”  Hy leun 
nader en soen haar sag op haar mond, tel die blomme wat hy 
langs hom op die stoel neergesit het op en gee dit vir haar aan. 
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Hart sonder remme - 17 

Deur Mattie Pansegrouw 

 

“Goed, wat van die hoenderschnitzel, aartappel en 
mengelslaai?” 

“Heerlik. Hulle gooi die hoender toe onder 
spinasiesous.” 

Toe die kelnerin wegstap, tel hy haar met oë vol 
begeerte op. “Jy lyk baie mooi, soos `n lekkergoed kardoesie in 
daardie rokkie.” 

“Dankie, maar wat is mooi aan `n kardoessak behalwe 
die lekkers wat binne in is?” Sy gloei van verleentheid. Is dit 
wat sy onder die los rokkie wegsteek wat hom prikkel? Hy 
moet liewer nie weet sy is jaloers op die swart syhemp wat so 
styf om sy groot lyf span nie. 
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Hunter knipoog vir haar en maak die kattebak toe. “Sien jou 
later.”  

 
Hy stap vinnig weg in die rigting van die voetpad wat na 

Robert se plek lei. 
 
Chloe kyk hom onrustig agterna. “Hunter, wees versigtig! Ek 

hou niks hiervan nie!” 
 
Hunter kyk nie om nie en antwoord so in die loop. “Chloe, 

gaan haal jy nou vir Lyle. Kyk op jou horlosie, dit is tyd.” 
 
Sy kyk en haar armhorlosie bevestig wat hy sê en dan kyk sy 

weer op en sien Hunter met die voetpad in die donker woud 
verdwyn. Sy voel baie onrustig oor sy veiligheid en wens sy 
kon saamgegaan het, maar hy is reg. Sy kan nie dat Lyle sy 
kosbare besoektyd mis nie. 

 
 
*** 
 
Dit is vyfuur toe Chloe saam met Lyle voor Isaac se huis stop. 

Hunter se Mercedes staan nog op dieselfde plek. Lyle was baie 
verras toe hy vir die eerste keer hoor die dokter wat so mooi vir 
hom en sy ma gesorg het in die hospitaal, is Chloe se buurman 
en hulle het bevriend geraak. Sy moes aan ‘n vinnige wit 
leuentjie dink oor hoekom Hunter verdwyn het en hoekom sy 
by Isaac ingetrek het en sy flans toe sommer ‘n paar dingetjies 
aan mekaar: haar toilet is kamma onklaar en Hunter het Robert 
gaan soek om die ding reg te maak; dus gaan hulle solank by 
Isaac oorbly. 
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Lyle het hom dadelik in sitkamer se sagte leerrusbank 
tuisgemaak en sommer gou-gou die Extreme Fighting 
Championship op die platskerm gevind. Hy het sy reuse sak 
biltong in die hand en is sommer dadelik weggevoer in die 
interessante hokgeveg wat nou net begin het.  

 
Chloe glimlag vir hom. “Wat wil jy drink? Daardie sout 

biltong gaan jou dors maak.” 
 
Lyle se oë is vasgenael op die geveg, bang dat hy iets sal mis 

en praat terwyl hy kyk: “Coca-cola as jy het Chloe, dankie.” 
 
Chloe voel bekommerd oor Hunter terwyl sy twee glase in die 

kombuis skink.  Sy hoop die ou man is okei. Sy jeuk om hom 
te bel maar is terselfdertyd bang dat hy versuim het om sy 
slimfoon op vibreer te sit en haar lui gee sy beweging weg. 

 
Chloe gaan sit by Lyle met die glase en ‘n bakkie 

grondboontjies tussen hulle. “Is dit die tweede rondte? Wie 
dink jy gaan wen, Lyle?” 

 
Lyle kyk nie weg nie en sit nou nuuskierig op die punt van 

die bank. “Ja, die tweede rondte het nou net begin. Ek weet net 
die ouens is vrek goed. Ek het lank laas so kwaai fight gesien!” 

 
Chloe hou die manne ‘n bietjie dop en dan waag sy ‘n 

voorspelling. “Ag nee, Lyle man, die geveg is verby voor die 
einde van hierdie rondte!” 

 
Lyle frons. “Hoe so?” 
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Johan skud sy kop moedeloos heen en weer. “Waar is hierdie 
verdomde guru waarvan julle almal praat? Ek raak nou gatvol 
vir julle speletjies!” 

 
“Wil jy die guru ontmoet?” 

 
“Ja, kry dit nou agter die rug.” 
 
Aryan staan op en loop verby na die deur en maak dit wawyd 
oop.  
 
“Kom dan, my vriend, hy het gesê jy gaan my nou vra om hom 
te ontmoet en dan moet ek dadelik gehoorsaam want jou tyd 
het aangebreek.” 
 
Vervolg volgende week uitgawe 40 
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gebeur die ding in die park. Ahmed hou my verantwoordelik 
want ek is hier in beheer van ons sekuriteit. Ons moes uitvind 
of u iets in die mou gevoer het en moes die seun wat met u 
kode weggehardloop het, Billy, opspoor, maar ons het geen 
sukses behaal nie en ek was moedeloos. Ons het gevrees toe 
Ahmed die guru gestuur het. Die guru land toe en ek was baie 
teleurgesteld toe hy my beveel daar in die Holiday Inn om in 
sy oë te kyk. Die oë wat ek altyd probeer vermy het. Hy het my 
egter verseker hy sal die deur van my gedagtes weer toemaak. 
Hy wou net die seun sien en hy het gehou by sy belofte. 

 
Professor, hy teken toe daardie seun asof ons ‘n foto van hom 

geneem het en ons wys die straatkinders kopieë van die skets. 
Ons keer toe vir Billy aan maar hy ontduik ons byna was dit 
nie dat ons guru hom gevolg het deur die oë van die 
straatkinders wie se gedagtes hy na willekeur gemanipuleer het 
nie. Kadin, sy vriendin, probeer ons toe verneuk deur ‘n 
vervalsing van u kode vir ons te gee. Maar ons guru het haar 
vriend wat die kode ontsyfer het in die park besoek en hom dit 
sommer vir ons laat vertaal ook. En daar is die bewyse reg 
voor u. 

 
Ek het net soos u gewonder hoekom al die moeite? Hoekom 

moes ons die arme mannetjie vang en so lelik verniel en sy 
vriendinnetjie ook tormenteer? Professor, ons verstaan nie 
altyd die guru nie, want dit lyk asof hy enigiets kan doen maar 
soms doen hy dit net nie. Ek kan u egter verseker hy het ‘n 
goeie rede hoekom hy dinge doen op die manier waarop hy dit 
doen.” 
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“Die een in die rooi is Jujitsu, Lyle, en die een in die blou het 
nie goeie ground skills nie. Ek kan sien wat is die rooie se plan. 
Watch mooi, hy gaan hom nou uitvang.” 

 
“Hoe?” 
 
“Daardie ou in die blou dink hy gaan hom ground and pound 

maar die rooie lok hom uit om te probeer. Kyk daar, ek sê jou 
nou, hy gaan die geveg met ‘n arm lock beëindig.” 

 
Lyle spring op. “Chloe, kyk daar! Hy het sy arm! Daar is die 

arm lock! Hy tap, hy tap! Hoe de joos weet jy die goed!” 
 
Chloe steek vir hom tong uit. “Miskien moet ek jou coach 

word, boet!” 
 
Lyle lag opgewonde en plons weer terug in die rusbank. Hy 

gryp Chloe skielik en gee haar ‘n nat soen op haar wang. “Hoe 
like jy die move, my coach!” 

 
Chloe hou hom vas. “Die naughty boy move, nè.” 
 
Sy byt skielik sy oor onverwags net seer genoeg en hy skree 

verskrik. “Eina! Die wild cat move!” 
 
Hulle skater soos hulle lag voor Chloe opspring. “Kyk jy 

verder. Ek moet solank die aandete gereed kry!” 
 
Vervolg volgende week uitgawe 40 
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Die Skrif van Onheil 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Onkant gevang 
 
Die son het geskyn deur die versperde vensters toe hy wakker 

geword het en Johan was moedeloos. Hy het alle hoop verloor. 
Hoekom het hy net voor hom gekyk? Hy moes teruggekyk het 
voordat hy die kode uit sy sak gehaal en tussen die struike 
probeer ingooi het. Hy was oorversigtig en was bang as hy 
omkyk, mag dit hulle juis agterdogtig maak, maar toe bekruip 
daardie vent hom en vang hom uit. Dit het al sy planne 
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plesier? Jy wil natuurlik my verras met jou vegkuns en my arm 
pynig.” 

 
“Ek belowe dit is glad nie die plan nie. Kom nou, skud my 

hand! Hierdie is ‘n vredesgebaar.” 
 
Johan vat sy hand en verwag die ergste maar tot sy verbasing 

kry hy net ‘n stewige handdruk en ‘n vriendelike glimlag.  
 
“Sien jy nou, Johan, daar is geen vyandigheid nie. Ek is net 

baie beïndruk met hoe jy jou posisie aan jou kontak in ’n kode 
weergegee het. Dit was werklik baie intelligent en 
oorspronklik, my vriend, en ek is seker ons gaan goeie gebruik 
maak van jou talente in die toekoms. Die res maak nie eintlik 
saak nie.” 

 
“Wat bedoel jy? Ek verstaan nie. Julle het seker heelwat 

moeite gedoen om die seun wat met my boekie weggehardloop 
het, op te spoor. Julle wil natuurlik nou weet vir wie ek die 
kode wou los. Dit is nie nodig om speletjies te speel nie. 
Hoekom vra jy my nie prontuit wat julle wil weet nie? Ek is 
regtig moeg vir al julle speletjies.” 

 
Aryan skud sy kop heen en weer. “Professor, jy dink ek is 

hier om jou uit te vra? Nee, Professor, die teenoorgestelde. Ek 
is hier om jou in te lig.”  

 
Johan frons gefrustreerd. “Wat?” 
 
“Ek het net soos u die guru vermy omdat ek sy towerkrag 

gevrees het en het vir eers goed daarin geslaag, Professor. In 
Indië het ek hom altyd ontduik en was altyd gelukkig maar toe 
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Verdomp! Nou is hulle ook daarvoor gereed! Johan gluur 
Aryan uitdagend aan. Hy wil natuurlik nou alles weet oor die 
taakspan. 

 
Aryan skud sy kop heen en weer. “Dit was baie slim van u, 

Professor. Ek is net dankbaar ek kon ‘n regverdiging kry vir 
wat Mohammed en Arnav in die park met u aangevang het. 
Was dit nie vir hulle oplettendheid nie, het u miskien geslaag. 
U sien, ons baas Ahmed is ‘n baie meedoënlose man en ek 
vermoed hy sou my kollegas gestraf het deur hulle deel te 
maak van ons finale eksperiment op die eiland waar ons wapen 
getoets word. So ’n straf gun ek nie eers my grootste vyand 
nie.” 

 
“So, dit is hoekom jy nou hier is om my te dreig met ons 

welstand sodat ek jou alles moet vertel wat ek weet?” 
 
Aryan glimlag. “Nee Professor, ons guru het dinge vir my 

verduidelik en u sal ook binnekort verstaan. Ek het net gekom 
om u hand te skud en vrede te maak. Ons gaan nog lank 
saamwerk. Ek wil u net verseker daar is geen kwade gevoelens 
nie.” 

 
Johan frons verbaas wanneer Aryan sy hand na hom uithou. 

Hy neem nie sy hand nie. Die man gaan hom seker verras en 
pynig? Aryan glimlag weer toe hy die twyfel by Johan opmerk. 
“Wil jy nie vrede maak nie, ons gaan binnekort begin 
saamwerk, Professor?” 

 
“Watter speletjie speel jy nou? Hoekom moet ek jou hand 

skud? Dink jy ek word hier opgesluit en aangehou vir my eie 
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verongeluk en nou het hy geen hoop nie. Hulle het dadelik na 
‘n nuwe plek verskuif waar hy in ‘n soortgelyke kamer 
aangehou word. Hy is net baie dankbaar dat hulle hom toelaat 
om elke dag vir Martie te bel asook om sy vriende se geselskap 
gedurende etes te geniet. Hulle het goeie werk gedoen met 
Martie want sy klink baie gelukkig. Hy het haar gevra waar is 
die plek waar sy tans woon, maar sy weet self nie. Hy kon wel 
aflui dit is iewers hier in Suid-Afrika, want sy het nie daarheen 
gevlieg nie en het nie te lank soontoe gereis nie. 

 
Verder het Johan uitgevind hy is nou by die eintlike plek waar 

dinge gaan gebeur. Hier is die ondergrondse laboratorium en 
die res van die span wetenskaplikes wat hy met die laaste stap 
van die mutasie van hul virus moet help. Ronald en Elize het 
hom afgeneem met ‘n hyser, die plek gaan wys en aan sy nuwe 
kollegas gaan voorstel. Hy is die geleentheid gebied om 
dadelik aan die werk te spring en hulle te wys wat hy destyds 
ontdek het wat hy natuurlik geweier het.  

 
Die span het almal net geglimlag en Ronald het sy kop 

geskud. “Ons guru het reeds hier in Port Elizabeth geland, 
Johan, en dit is net ‘n kwessie van tyd voor julle gaan ontmoet. 
Hy sal jou binnekort tot ander insigte bring en dan gaan ons 
lekker saamwerk! Jy sal sien.” 

 
Johan kon nie verstaan hoekom die guru nie opdaag nie. Dit 

is senutergend want hy weet daardie onheilspellende 
ontmoeting is die keerpunt en hy weet nie wat om te verwag 
nie. Hy gaan nie ingee nie en gaan beslis nie in die man se oë 
kyk nie dus wonder hy hoe die man die oorhand oor hom gaan 
kry en hy vrees dat hulle uiteindelik Martie gaan gebruik sou 
hy hom teenstaan en hy het nie ‘n antwoord daarop nie. 
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Die interkom het weer vanoggend gekraak en dieselfde 

Duitse vrouestem het vriendelik gepraat: “Johan, word wakker! 
Hier is ‘n belangrike besoeker spesiaal net vir jou.” 

 
Johan het sy bene uit die bed geswaai en opgekyk na die 

interkom. “Dankie, Marie. Goeiemôre, hoe gaan dit met jou 
vanoggend?” 

 
“Baie goed soos altyd, Johan, dankie.” 
 
Hy het intussen die gesig agter die stem ontmoet. Sy is Marie 

Einstein, ‘n middeljarige sielkundige, wat na almal se 
geestelike gesondheid omsien. Hy is egter haar belangrikste 
verantwoordelikheid op die oomblik. 

 
“Wie is my besoeker, Marie? Is dit die man wat met julle 

almal se koppe smokkel wat dae gelede hier geland het en my 
ook glo gaan indoktrineer maar net nooit kom nie. Het hy 
uiteindelik nou opgedaag?” 

 
Marie het eers gelag voor sy vrolik geantwoord het: “Ons hou 

dit ‘n verrassing.” 
 
Hulle het hom later kom haal nadat hy hom vars en gereed 

gemaak het vir die nuwe dag en hom gebring tot hier by die 
tafeltjie en alleen gelos waar hy nou gespanne sit.  

 
Die vertrek is yskoud en leeg behalwe ’n lugversorger en die 

spieël teen die muur. Johan vermoed dit is ‘n eenrigtingvenster 
en iemand hou hom op die oomblik dop. Dit is soos ‘n 
kruisverhoorkamertjie wat die polisie gebruik wanneer hulle ‘n 
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krimineel aankeer. Hy vermoed die lugversorger is nie verniet 
yskoud gestel nie. Dit laat hom ekstra naakbaar voel met die 
koue wat byt aan sy vlees. Gaan hy die leier van die snaakse 
okkult nou hier ontmoet? 

 
Die deur agter hom gaan oop en Johan kyk om en herken 

Aryan, die man wat in beheer was in die park, toe dinge lelik 
skeef geloop het. Hy voel teleurgesteld. Dit is nie die 
misterieuse guru waarvan almal praat nie. Aryan kom binne en 
maak die deur toe. Hy het iets in sy hande wanneer hy 
omgeloop kom en aan die anderkant van die tafeltjie gaan sit. 
Aryan sit die stuk papier voor hom op die tafel neer en skuif dit 
oor tot voor Johan terwyl hy hom skerp aankyk. 

 
Johan kyk en sien dadelik dit is sy kode wat ontsyfer is. Sy 

brein jaag skielik en soek antwoorde: Hulle het hom niks 
uitgevra na die episode in die park nie en net om verskoning 
gevra en goed behandel tot nou toe. Hy het nooit weer vir 
Aryan gesien nie en hy is verseker die manne wat hom 
aangerand het, sou gestraf word vir sy aanranding. Toe hoor hy 
die guru het geland en die guru daag nie op nie en nou kom 
Aryan hier in en plaas sy boodskap aan Nico ontsyfer en 
vertaal hier voor hom neer? Nou weet hy hoekom het die guru 
nog nie sy verskyning gemaak nie. Hulle wou eers uitvind wat 
hy in die mou gevoer het in die park, maar dit lyk asof hulle 
reeds alles weet.  

 
Daardie seun het weggehardloop met sy kode. Hy was 

woedend en teleurgesteld omdat sy planne misluk het, maar 
was dankbaar die mannetjie het weggehardloop met sy geheim 
dat ‘n taakspan op die okkult se spoor was. Hulle moes 
natuurlik die mannetjie opgespoor het en die kode ontsyfer het. 
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