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Vasgevang - 38. Die skokkende ontdekking 
 
Chloe staan op haar hande en knieë en loer net betyds om 

te sien hoe Hunter se stewels verdwyn en dan raak hulle 
weg en sy sien net ‘n donker gat.  
 



“Hunter, waar is jy? Hunter!” Die ou man leopard crawl 
asof hy nog vandag se soldaat is! Sy kan nie glo hy is nog 
so rats nie. Waar is hy nou? 
 
Die Skrif van Onheil - 37. Die kode en die taakspan 
 
Kadin spring ongeduldig op en volg kort op Michael se 
hakke en Billy volg en hulle gaan sit weerskante van 
Michael by die tafel. Michael sit die bladsy met die 
uitgewerkte kode voor hom op die tafel neer en die twee se 
gesigte is dadelik bo-oor. Rene en Jack kom loer oor hulle 
skouers. Uiteindelik gaan hulle nou sien waaroor alles 
gegaan het na al die drama wat hulle beleef het. 
 
Hart sonder remme – 16 

“Wat lees jy?” 

Hy spoel sy hande onder die kraan af, draai die kraan 
toe en vee sy hande aan `n lap droog. “Poësie, 
speurverhale. Hoekom vra jy?” 

“Sonnika Shaw skryf liefdesverhale onder haar eie 
naam. Ek het `n Romanse van haar saamgebring, wag, ek 
kry dit gou.” 

 
Vasgevang 
 

Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 

38. Die skokkende ontdekking 
 
 
Hunter het Lyle vanoggend voor Zoey se saal besorg en 

sal weer terug wees ná besoektyd. Hy het glo iets 



belangriks wat hy moes gaan doen in die dorp. Chloe het 
Lyle voorberei op wat sy ma liewer nie op hierdie stadium 
moet weet nie. Die slimkop het mooi verstaan en alles het 
goed afgeloop. Hy het geswyg oor die ongeluk en het baie 
strategies te werk gegaan. Hulle was weer gelukkig saam 
as ‘n familie, natuurlik eers na ‘n tranedal toe Lyle sy nare 
tyd teen die krans met hulle gedeel het, omdat Zoey hom 
uitgevra het, maar uiteindelik het die twee vol grappies 
laggend die saal verlaat elk met ‘n hart wat oorloop van 
dankbaarheid. Chloe kon sien Lyle se besoek het die 
wêreld se verskil aan Zoey se gemoedstoestand gemaak en 
sy het nuwe motivering gekry om die harde pad na herstel 
met alle erns aan te pak. 
 
Hunter staan en wag toe hulle by die saal uitkom. “Dit 

lyk mos somer beter! Die somber gesigte het verdwyn en 
ek sien net wit tande. Julle lyk soos twee ‘smiling Paw-
paws’.” 
 
Chloe lag. “Toe ons daar binne was, was dit net snot en 

trane en kyk nou net hoe gelukkig maak ons 
ystermannetjie ons almal.” Sy gee Lyle ‘n vuis en hy 
antwoord. 
 
Hunter glimlag breed en vryf Lyle se hare deurmekaar. 

“Goeie werk, grootman! Hoe lyk dit, ek het iets belangriks 
wat ek saam met Chloe moet doen. Weet jy van die nuwe 
Ysterman-film wat net hier oorkant in die Traduna Mall se 
bioskoop wys?” 
 
Lyle se gesig sprankel. “Ja, ek het gehoor, Oom, ek wens 

ek kon dit sien! Daar anderkant die berg is nie ‘n bioskoop 
naby nie. Hulle wys partykeer ou, simpel flieks in ons saal 
en mens kan nooit hoor wat aangaan nie; die kinders raas 
te veel. Dit spoil net die fliek wat jy probeer sien!” 
 
Hunter kyk na Chloe. “Hoe lyk dit, Chloe, hoekom kry 

ons nie ‘n kaartjie vir hom nie? Dan los ons hom by die 
Game Centre oorkant die bioskoop in die Mall en dan kan 
hy Ysterman kyk en ons kry hom wanneer die fliek 
uitkom. Dan is daar net genoeg tyd oor om betyds te wees 
vir sy tweede besoek aan sy ma vanmiddag?” 
 
Lyle spring op en af. “Asseblief, Chloe, asseblief, 

asseblief!” 



 
Chloe lag gelukkig. “Okei, ek gaan vir jou genoeg 

kontant gee sodat jy die masjiene stukkend kan speel! Dan 
kry ons jou weer in die Game Centre.”  
 
Chloe wonder wat Hunter se plan is maar sy wil nie voor 

Lyle praat en hom herinner aan die negatiewe dinge nie. 
Lyle moet sy tydjie by hulle so veel as moontlik geniet. Hy 
is deur swaar genoeg tye. Sy en Hunter sal stilletjies dinge 
regmaak. Sy wens net sy kon hom die nuus oor sy pa 
spaar. 
 
 
*** 
 
 
Hunter wil hê Chloe moet hom volg tot by haar huis. Sy 

stel voor dat hy saam met haar moet ry in die Cooper maar 
hy sê sy moet hom eerder volg. Sy wil hom graag uitvra en 
brand om te weet wat aangaan, maar sy kan sien die man 
lyk baie haastig asof iets hom jaag. Sy wil hom nie ophou 
nie en besluit sy sal hom later vra. 
 
Nou staan hulle in haar kombuis en sy weet nog nie 

hoekom nie. Hy loop vorentoe en gaan staan doodstil in 
die middel van die vertrek. 
 
“Hunter, wat is aan die gang? Wanneer gaan jy my nou 

sê?” 
 
Hy antwoord nie maar hou net sy hand op dat sy eers 

moet stilbly en Chloe skud haar kop verdwaas en hou hom 
dop. Hy lig sy stewel hoog op en stamp skielik met brute 
fors hard op die bloekom plankvloer en staan stil en luister 
aandagtig na iets. Wat maak die man? Is hy van lotjie 
getik? Dan loop hy twee treë vorentoe en doen dit weer en 
dan weer en weer. Hy tree effens links en dan weer regs en 
dan agtertoe en dan vorentoe en uiteindelik is dit asof hy 
‘n sekere plek van belangstelling uitgesonder het. Hy 
peper daardie plek ‘n paar kere met sy stewel en kyk dan 
na die venster en van daar na die agterdeur asof hy iets 
probeer uitwerk terwyl Chloe doodstil staan en hom 
dophou, te bang om hom te steur. 
 



Hunter loop vinnig agterdeur toe, sluit dit oop en 
verdwyn met die trappe af en om die draai sonder om ‘n 
woord te sê en Chloe volg nuuskierig terwyl sy verdwaas 
prewel: “Wat de joos?”.  
 
Sy vind Hunter op sy knieë op die gras besig om te voel 

aan die panele tussen die huis se vloer en die grond. Hy 
stop by ‘n sekere paneel en wikkel daaraan en die 
volgende oomblik kom dit los en hy sit dit eenkant op die 
gras neer. Daar is ‘n onheilspellende, donker opening 
onder die huis waar die paneel was. Hunter haal wat lyk 
soos sy bos motorsleutels uit sy sak en skakel ‘n miniatuur 
LED-flitsliggie aan en voor Chloe ordentlik besef wat 
aangaan, kruip die ou man deur die klein opening en 
verdwyn onder die huis in. 
 
Verskrik skree Chloe agter hom aan en buk om in te loer. 

“Pasop vir slange, Hunter!” 
 
Chloe staan op haar hande en knieë en loer net betyds om 

te sien hoe Hunter se stewels verdwyn en dan raak hulle 
weg en sy sien net ‘n donker gat.  
 
“Hunter, waar is jy? Hunter!” Die ou man leopard crawl 

asof hy nog vandag se soldaat is! Sy kan nie glo hy is nog 
so rats nie. Waar is hy nou? 
 
Chloe luister aandagtig, maar dit is stil. Sy hoor nie ‘n 

geluid nie. “Hunter, waar is jy?” 
 
Hunter se stem klink baie gedemp toe hy skree: “Chloe, 

gaan terug en gaan staan by die ingang na jou kombuis en 
kyk na die agterdeur!” 
 
Chloe draai om en hardloop die kombuis in en gaan staan 

waar Hunter gevra het en kyk na die agterdeur. Sy staan in 
spanning en wag. Sy hoor ‘n snaakse geluid iewers van 
onder die vloer af kom. Is dit ‘n skuiwer?  
 
Skielik kan sy nie glo wat sy hier voor haar sien nie. ‘n 

Groot reghoekige gedeelte van die houtvloer beweeg 
skielik en dan lig dit heeltemal op en swaai op en kom teen 
ongeveer ‘n 45 grade hoek in die lug tot stilstand. Daar is 
stewige ysterarms met skarniere wat dit vashou en ‘n groot 
donker gat waar die gedeelte eens in die vloer was. 



 
Chloe se mond hang oop en dan verskyn Hunter se kop 

gevolg deur sy bolyf voor hy op iets stilstaan en vir haar 
glimlag. 
 
“Hier is jy, my mooie prinsessie. Jy lyk nogal oulik met 

daardie pragtige bekkie wat so oophang. Ek weet nou nog 
nie hoe die lelike Tony so pragtige dingetjie kon maak 
nie!” 
 
Chloe loop haastig vorentoe en kyk in die gat af. Hunter 

staan op ‘n leertjie in ‘n leë sementdammetjie effens 
verhewe bo die grondvlak. Hy lig sy arms om haar iets in 
sy hande te wys en sy rek haar oë wanneer sy ‘n gebruikte 
pyp en Rum en Maple pyptabak herken.  
 
Chloe loer na iets donkers wat daar onder in die 

sementgat op die vloer lê en wys daarna. “Wat is daardie, 
Hunter?” 
 
Hunter draai sy lyf, kyk en klim af en tel die ding op. Hy 

bevoel en bekyk die kostuum wat van ‘n snaakse materiaal 
gemaak is. Hy kyk op na haar. 
 
“Chloe, gaan tot in jou kamer en skakel die alarm aan 

wanneer ek jou sê, okei?” 
 
Chloe maak soos hy sê en gaan wag in haar kamer op 

haar bed. Uiteindelik hoor sy hom vanaf die kombuis: 
“Okei, Chloe, skakel die alarm nou aan!” 
 
“Gee hom eers 20 sekondes om aan te kom, Hunter!” 
 
Hy antwoord nie en sy wag ’n rukkie in stilte en dan hoor 

sy ‘n geritsel vanaf die kombuis en dan die kralegordyn en 
die volgende oomblik skrik sy vir die snaakse swart 
gedrog wat deur die krale by haar kamer inkom. Dan lig 
die gedrog sy snaakse swart handskoene en vroetel aan iets 
by sy nek en dan rits die kostuum oop en sien sy Hunter 
daar binne papnat gesweet met ‘n pypie in sy mond. 
 
Chloe is verras. “Die alarm het nie afgegaan nie!” 
 
Hunter skud sy kop. “Dis reg! Sit die ding nou maar af 

voordat ons vergeet en Robert steur.” 



 
Chloe skakel die alarm af. Haar gesig vra die vraag. 
 
Hy verduidelik: “Dit is vrek warm in die ding want hy 

sny alle liggaamshitte na buite af dis hoekom die ogies van 
die alarm niks optel nie. Lyk my die pypie waardeur ek 
asemhaal, loop die hele ent af tot onder by die voete sodat 
warm lug van my mond nie die alarm laat afgaan nie en 
daar is lense by die oë ingebou waardeur ek moes kyk. 
Wag laat ek hier uitkom. Ek sweet my vrek. Gelukkig is 
die ding gemaak vir ‘n reus van ‘n man en sit hy baie los 
aan my.” 
 
Chloe help hom om uit die snaakse kostuum te kom. 
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Die Skrif van Onheil 
 

Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 

Die kode en die taakspan 
 

Kadin en Billy kyk opgewonde vir mekaar toe Michael 
weer die sitkamer binnekom. Hulle het almal hier saam in 
spanning gewag terwyl hy die kode gaan haal het. Michael 
steek vas asof hy nou net ‘n beter idee gekry het. 
 
 “Wag mense, kom eerder saam met my na die eetkamer 
toe. Daar is ‘n groot ronde tafel waarby ons almal kan sit 
en saam na die kode kan kyk.” 
 



Kadin spring ongeduldig op en volg kort op Michael se 
hakke en Billy volg en hulle gaan sit weerskante van 
Michael by die tafel. Michael sit die bladsy met die 
uitgewerkte kode voor hom op die tafel neer en die twee se 
gesigte is dadelik bo-oor. Rene en Jack kom loer oor hulle 
skouers. Uiteindelik gaan hulle nou sien waaroor alles 
gegaan het na al die drama wat hulle beleef het. 
 

 
 
Nadat hulle alles gelees het, frons hulle vir mekaar en kyk 
dan vir Michael om te verduidelik en Jack praat eerste. 
 
 “Weet jy wat hierdie beteken, Michael?” 
 
Michael glimlag. “Ja, dit is maklik. Daardie man wat Billy 
gesien het en in die park en aangerand is, het een of ander 
kontak vir wie hy die posisie van die plek waar hulle hom 
aanhou, wou laat.  Toe vang hulle hom ongelukkig uit en 
Billy hardloop met die kode weg. Sy aanhouers wil hom 
dwing met een of ander finale stap van een of ander 
gevaarlike wapen wat hulle onstuitbaar sal maak om een of 
ander iets deur te voer. Dieselfde duiwel waarteen hy op 
die eerste bladsy waarsku om nie in sy oë te kyk nie, gaan 
glo binnekort op die een of ander manier sy kennis kom 
vat sonder dat hy sal kan keer en hy is desperaat dat sy 
kontak hom so gou moontlik moet kom bevry uit sy 
aanhouding.” 
 



Kadin is ongeduldig: “Ja, Michael, ons weet dit, maar wat 
beteken die res? Hoe gee hy sy posisie vir sy kontak in 
hierdie kode?”  
 
Michael lyk verbaas. “O, julle weet dit reeds, ek verstaan 
nie hoe nie, want julle het nou eers die ding gesien?” 
 
Kadin kyk vir Jack wat vir haar skelmpies wys met ‘n trek 
op sy gesig: nee, moenie van die taakspan praat nie! 
 
Kadin maak vinnig reg wat sy opgemors het. “Ek het jou 
teorie met hulle gedeel, Michael, jy het mos verlede keer 
so iets gesê en nou is dit duidelik in wat hier staan. Maar 
verduidelik nou asseblief hoe gee hy sy posisie hier.” 
 
Michael lyk nog ‘n bietjie agterdogtig maar hy los dit eers. 
“Ek het reeds uitgewerk waar die plek is met google maps. 
Dit was maklik.” 
 
Almal lyk verbaas en Kadin skree opgewonde. “Wat 
Michael! Weet jy waar die professor aangehou word! Wys 
ons!” 
 
Michael is nou baie agterdogtig. “Professor? Hoe weet jy 
dit is ‘n professor?” 
 
“Man, vergeet dit nou, waar is die plek en hoe het jy dit 
uitgewerk?” 
 
Michael glimlag stout. “Nee, vertel my eers wat steek julle 
almal vir my weg. Julle weet baie meer as wat julle 
voorgee!” 
 
Kadin kyk verleë vir haar pa wat moedeloos sy kop skud. 
Sy dogter sal moet leer om haar pragtige mondjie te 
beheer. Kadin praat mooi met haar pa. “Hy is te slim, Pa, 
kan ek hom maar vertel wat aangaan?” 
 
Jack glimlag en vat haar agter haar nek trek haar nader en 
soen haar op die voorkop voor hy haar met sagte oë 
berispe. “Jy sal moet leer om jouself te beheer, Kadin, jy 
laat te maklik jou emosies met jou weghardloop. Dink van 
nou af twee keer voordat jy praat, belowe my.” 
 



Kadin glimlag verleë, “Okei, jammer Pa, maar ons kan 
Michael vertrou en ons het sy breinkrag nodig. Hy is deel 
van ons span. Jy sien tog self hy is te uitgeslape.” 
 
Jack knik. “Okei, maar los dit vir my. Jy praat hopeloos te 
veel oor die algemeen. Michael daar is ‘n span 
deskundiges op die spoor van die okkult wat ‘n professor 
en sy dogter in aanhouding het en ons is veronderstel om 
niemand daarvan te sê nie, want die span se enigste 
troefkaart is dat die okkult nie bewus is dat iemand op 
hulle spoor is nie. Die span is bang dat indien die okkult 
van hulle sou uitvind, dit nog moeiliker sal wees om hulle 
uit te snuffel en hulle is reeds baie geheimsinnig. Die 
professor het die kode in Sanskrit versteek ingeval hulle 
hom uitvang wanneer hy dit vir sy kontak plant en die 
hoop dat dit hulle moontlik sal flous. Dit is die rede 
hoekom die professor wou verhoed dat die kode in hulle 
hande moes beland en hy dit desperaat in die park 
weggegooi het. Toe tel Billy dit op.” 
 
Michael rek skielik sy oë. “O gaats!” 
 
Jack frons. “Wat nou, Michael?” 
 
“Dan het ons ‘n probleem: daar is iets wat ek julle nog 
moes vertel en dit is baie belangriker as wat ek gedink het. 
Die duiwel het my verras in die park en in my oë gekyk en 
my gedwing om die uitgelegde kode nie net vir hom wys 
nie, maar selfs vir hom te vertaal ook!” 
 
Almal kyk verskik vir mekaar en Kadin som hul vrese 
sommer op: “Dit beteken hulle weet nou heel waarskynlik 
dat die professor ‘n kode vir iemand wou los en dat 
iemand reeds op hulle spoor was!” 
 
Jack haal sy slimfoon uit en soek Nico se nommer. 
“Wanneer het dit gebeur, Michael?” 
 
“Dit was net gistermiddag, ek kon nie glo hoe vinnig dit 
gebeur het nie. Ek was besig om eerste in die ry die 
papierborde uit te deel toe ek hierdie eienaardige 
boemelaar met die vreeslike lang hare wat tot by sy voete 
hang, sien en toe ek die bord aangee, trek hy my oor die 
tafel nader en ek kyk in sy oë en hy het alles gedoen in die 
kort rukkie wat dit my geneem het om die ry op te hou 



voordat Vyasa my wakker gemaak het. Hy was skoonveld 
toe ek hom soek.” 
 
Jack hoor Nico antwoord. “Ja?” 
 
“Nico, dit is Jack hier. Ek het slegte nuus wat ek dringend 
met jou moet deel. Waar is jy nou?” 
 
“Oorkant die straat. Ons hou julle dop.” 
 
“Wat?” 
 
“Wat maak julle daar?” 
 
“Ons is hier by Michael en hy het iets baie belangriks wat 
julle moet weet. Ek is jammer, maar as gevolg van sy 
inligting moes ons hom vertel van julle Kan jy by ons 
aansluit?” 
 
“Ja, maak solank die voordeur oop. Ek is nou by julle.” 
 
Jack skud sy kop verdwaas. “Okei.”  
 
Hy kyk na die res wat hom nuuskierig aankyk en begin 
solank voordeur toe loop. 
 
 “Ek kom nou. Ek gaan gou vir Nico oopmaak. Hulle was 
die hele tyd besig om ons dop te hou en is net hier oorkant 
die straat.”  
 
Rene glimlag vir Michael. “Jy gaan nou vir Nico ontmoet, 
ons kontak met die taakspan wat die okkult ondersoek. Die 
professor het die kode vir hom gelos.” 
 
Michael rek sy oë, gryp die papier met die kode en steek 
dit in sy binnesak weg. 
 
Kadin frons. “Wat maak jy, Michael?” 
 
“Moenie vir hom sê ek het nog die kode nie, asseblief! 
Miskien het hy ‘n probleem daarmee.” 
 
Rene stel hom gerus. “Okei Michael, ek sal in my man se 
oor fluister wanneer hulle inkom om jou geheim te hou.” 
 



Kadin is skoon verbaas toe Billy vir die eerste keer praat. 
“Michael, jy is so slim. Ken jy dit nie in elk geval uit jou 
kop uit nie?” 
 
Michael glimlag en knipoog vir hom. “Ja, maar ek sal dit 
graag nog later vir julle wil wys dan hoef ek dit mos nie 
weer oor te skryf nie of gee julle nie om nie.” 
 
Kadin skud haar kop vinnig op en af. “Nee, beslis! Jy moet 
ons nog verduidelik hoe jy dit uitgewerk het en waar die 
plek is. Beslis!” 
 
Michael glimlag. “Ek het geweet jy is te nuuskierig om 
daardie een te los.” 
 
Rene herinner Michael aan iets belangriks. “Gee solank 
Vyasa se nommer vir my, Michael, dan tik ek dit gou in 
my slimfoon in.” 
 
Michael het net die laaste nommer vir haar gegee toe Jack 
terug is en met Nico ingeloop kom en Kadin groet hom 
met ‘n groot glimlag. “Hallo, oom Nico. Ontmoet vir 
Michael. Hy het iets belangriks om oom te vertel.” 
 
Nico glimlag vriendelik en toe hy naby Billy kom gryp hy 
sy hand en gee hom ‘n ferm handdruk. “Hoe is jou rug 
nou, my maat? Ek het die ouens van jou vertel. Hulle is ‘n 
klomp geharde manne maar is tog baie beïndruk met jou 
onselfsugtige dapperheid en hulle sê ek moet jou ‘n jop 
aanbied.” 
 
Billy glimlag skaam. “Dankie, oom Nico, my rug is maar 
nog teer maar ek begin jeuk om weer op die muurbalbaan 
te kom.” 
 
Nico lyk verras. “O, jy speel! Ons moet eendag mekaar 
aanvat wanneer jou rug reg is.” 
 
Billy lyk aangenaam verras “Speel Oom muurbal, ek is nie 
baie goed nie; ek speel nou maar twee jaar.” 
 
Kadin stem nie saam nie. “Hy lieg, Oom, my mond het 
oopgehang. Hy is so vinnig soos ‘n meerkat.” 
 



Nico lag lekker. “Jy moet aanhou so mooi kyk na hierdie 
meisiekind, my maat, belowe my.” 
 
Billy glimlag breed. “Natuurlik, Oom, al kos dit die laaste 
bietjie asem in my longe.” 
 
Nico hou sy hand vir Michael uit. “Bly te kenne, Michael, 
ek verstaan jy het iets baie belangriks om my te vertel?” 
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Hart sonder remme - 16 

Deur Mattie Pansegrouw 
 

 

Met `n ontevrede frons rank hy regop en lig sy 
skouer met `n traakagtige gebaar. “Nes jy verkies,” en daar 
gaan hy. Sy vererg haar vir die befoeterde mansmens, 
staan op, loop by die tentdeur in en rits dit ergerlik toe. 
Anton is nie Wouter wat die aftog blaas sonder om hom te 
wip nie. Nee, hy is bederf, hy is gewoond dat vroue voor 
sy sjarme swig.  

 Sy verlang om deel van sy lewe te wees, maar sy 
kan nie vir Beyers sonder meer uit haar lewe stoot nie. 
Waar op aarde is hy?  Dit frustreer haar omdat die opvangs 
so swak is. Hulle kan mekaar nie hoor nie. Maar kan sy dit 
waag om weer by `n ander man betrokke te raak? `n 
Opwindende man soos Anton de Ridder? 

“Bienkie, weet jy vir wie werk Sonnika op die rekenaar?” 
wil Anton na ete weet. Hy vee die rooster af en druk die 
opgefrommelde koerantpapier in die asblik.” 



“Wil jy vir my sê jy het haar nie herken nie?” 

“Nee, moes ek? Ek weet net sy is die dogter van 
Peter en Wandra Shaw.”   

“Wat lees jy?” 

Hy spoel sy hande onder die kraan af, draai die kraan 
toe en vee sy hande aan `n lap droog. “Poësie, 
speurverhale. Hoekom vra jy?” 

“Sonnika Shaw skryf liefdesverhale onder haar eie 
naam. Ek het `n Romanse van haar saamgebring, wag, ek 
kry dit gou.” 

Anton sak op die naaste stoel neer. Die koel afsydige 
meisie, `n skrywer van liefdesverhale. Nooit. Hy onthou 
die verdwaalde uitdrukking op haar gesig toe hy haar `n 
paar dae gelede gaan groet het en sy besig was om te tik. 
Nou verstaan hy haar reaksie. Sy was op daardie oomblik 
meegevoer in haar eie fantasie wêreld. `n Wêreld wat sy 
vir haarself geskep het om van die werklikheid te ontsnap. 
`n Wêreld wat hom uitsluit. 

“Anton, jy lyk nou soos `n man wat nie kan glo wat 
hy gehoor nie en nie weet wat om daarmee te doen nie. 
Hei, kom by ou,” lag Bienkie toe sy terug kom met die 
boek. 

Bienkie is reg, hy is verras. `n Rukkie gelede het hy 
hom verbeel hy lees warm toegeneendheid in Sonnika oë. 
Wat nou? Hoe benader `n man soos hy `n skrywer van 
liefdesverhale sonder om homself met `n plank te slaan? 
Hy wat nog nooit eens aangetrokke tot `n meisie was nie, 
is hopeloos verlore verlief en dit op `n skrywer van 
liefdesverhale. Watter verleentheid. Die ding tussen hom 
en die witkop frustreer hom. Hy maak aanmekaar droog en 
verskrik haar. Hy was nog altyd selfversekerd en op sy 
gemak in vroue se geselskap, maar die oomblik as hy naby 
Sonnika kom, ontspoor hy en verloor homself. 

“Anton, hier`s die boek van Sonnika.” Hy kom regop 
en steek sy hand gretig uit om die boek by haar te vat. 

“Ag, komaan Bienkie, gee vir my die boek,” dring hy 
aan toe sy die boek met `n vermakerige laggie agter haar 
rug wegsteek. 



“Dankie. Vreemde woelinge, ” lees hy die titel 
hardop toe sy die boek vir hom aangee. “Hierdie boek 
moet ek lees. Kan ek dit leen? Asseblief,” vra hy en sonder 
om op haar toestemming te wag, vat hy die boek, druk dit 
onder sy T-hemp in en draai om. 

“Hei, waar gaan jy met my boek?” roep sy en wys 
laggend vir hom vuis toe hy skuldig oor sy skouer loer. 

Anton rits sy tent toe om kuiergaste te ontmoedig. 
Strek hom in die woonwa op die slaapbank uit. Leun 
agteroor teen die muur en vou die boek oop. Met die eerste 
sin vat die heldin hom saam met haar. Sy en die held 
ontmoet en onmiddellik is die vonk daar en geleidelik 
ontluik die heldin in `n passievolle vrou. Sy verbasing 
neem toe hoe verder hy lees. Om seker te maak Sonnika is 
die skrywer, kyk hy weer na haar naam op die bladsy.  Ure 
later die nag lees hy die slot. Ontsteld kom hy regop en 
plak die boek langs hom op die tafel neer. Hy moet uit. 
Buite slaan hy blindelings `n koers in. Hy is ontnugter. 
Sonnika se karakters leef. Sy kon onmoontlik `n boek soos 
hierdie een skryf, as sy nie self die ekstase van liefde 
ervaar het nie. 

Ergerlik vryf hy oor sy gesig. Wat het hy gedink? 
Die meisie wat hy met `n onkeerbare passie begeer en lief 
het, behoort aan `n ander man. Dis die eerste vir hom `n 
werklikheid. Is dit die Beyers ou van wie sy hom vertel 
het? Hy het nie die reg om in `n ander man se slaai te krap 
nie. Om langer hier rond te hang in die hoop om haar 
liefde te wen, gaan hom niks baat nie. Miskien moet hy 
liewer oppak en terug gaan plaas toe voor hy iets onnosel 
aanvang. 

 

Vroeg die volgende more draf hy langs die strand. Hy sien 
`n rooi bloesie wapper in die wind. Dis Sonnika wat teen 
`n duin opklim en iets in haar houding, maak hom 
onrustig. Toe haar bene onder haar padgee, skrik hy en 
hardloop.  Hy buk toe hy by haar kom, vat haar hande en 
trek haar op. “Goeie genugtig, kyk hoe lyk jy. Natgesweet 
en bloedrooi verbrand.”  Versigtig vee hy met sy sakdoek 
die sand van haar gesig af en kam met sy vingers haar 
windverwaaide hare uit jaar gesig. “Het jy seergekry?” 



Toe sy haar kop skud, loop hy met haar na die skadu onder 
die rots. 

Uitasem leun sy met haar rug teen die rots. Sy het nie 
weerstand teen sy teer benadering nie en toe sy in sy sagte 
oë kyk, breek die seer in haar oop. “Ek verlang na my 
tweelingsussie. As Tania geleef het, was sy vandag drie en 
twintig.” 

“Jy bedoel dis vandag jou verjaarsdag en jy is 
hartseer en alleen. Mag ek jou vashou?” wil hy nederig 
weet. 

Sy knik. Hy sit sy arms om haar en trek haar 
versigtig nader. “Baie geluk,” fluister hy skor en druk `n 
soentjie op haar wang. Toe los hy haar vinnig en staan 
weg. `n Man moenie met vuur speel nie. Veral nie as jou 
beskermingsdrang inskop en daar is so baie vir jou op die 
spel nie. “Sonnika, miskien moet jy liewer sit.” Hy wag tot 
sy gemaklik is en gaan stil langs haar sit. Dis vir hom `n 
pyniging om haar so gebroke te sien. 

Sy vee met sy sakdoek die trane uit haar oë. “Tania is 
in haar slaap sommer net weg. Dit was `n hartaanval. Sy 
was die vorige aand so vol pret, ek kan haar nou nog hoor 
lag.” 

Anton sien hoe sy bewe en sluk. Hoe kon haar ouers 
haar hier alleen los om haar verlies te verwerk? Is hulle 
beroepe vir hulle belangriker as hulle enigste dogter?  Sy 
keel voel soos skuurpapier. “Kom, ek neem jou terug, jy 
sal beter voel as jy gestort het en iets gedrink het. Ek sal 
vir jou koffie maak.” Met sy arm om haar dun middeltjie, 
help hy haar oor die los sand. 

“Anton, my sussie was `n sagte liefdevolle mens. Sy 
het verpleeg en dit was haar droom om eendag met `n 
groot blonde dokter te trou.” Sy glimlag hartseer. “Sy was 
bang ons raak verlief op dieselfde man. Beyers is `n 
dokter, maar hy is donker en was te ernstig na haar sin.” 

By die tent maak hy koffie en sit en kyk hoe sy dit 
drink. Hoe kan hy weggaan en haar alleen hier los?  Dis 
haar verjaarsdag.  “Sonnika. sal jy vanaand saam met my 
gaan eet?” 



Sy kyk dankbaar op na hom. “Ja, dankie.” Sy sien 
nie kans om vanaand alleen te wees nie. `n Aand saam met 
hom sal haar help om nie die hele aand aan Tania te dink 
nie. 

 

Ses uur die aand sit hulle in `n stil hoekie in die restaurant 
met `n pragtige uitsig oor die see. Ligte weerkaats op die 
water en `n vragskip wieg op die deinings. “Wat verkies 
jy, rooi of witwyn?” vra Anton toe die kelnerin langs hulle 
tafel huiwer. 

“Rooi, asseblief.” Sy vou die spyskaart voor haar 
oop. “Ek eet so baie hier, bestel jy en verras my.” 
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