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Bloedspore in die Sahara (binnekort) 
 



U kan uitkyk vir een van Sandbergh Beyers se 13 Sahara 
Woestyn boeke: Bloedspore in die Sahara wat binnekort 
hier as vervolgverhaal gaan begin. Hierdie boeke is te koop 
by Pieter Haasbroek se aanlyn boekwinkel en sodra die Storie 
Tydskrif se boekwinkel bladsy gereed is, sal hierdie 
vervolgverhaal begin en sal u onder andere ook illustrasies 
met skakels daar vind na van Pieter se boeke in sy winkel. 
 
 
Vasgevang - 45. Die Duiwel se Plan 
 
“Jy weet, Kleinboet, ek dink jy is reg. Jy het die regte ding 

gedoen om my te bel. Hierdie is presies die regte tyd om toe 
te slaan en beide uit te vat voordat Hunter die geleentheid 
gaan kry om enige skade vir ons te veroorsaak. Ek moet 
Hunter onkant vang deur sommer môreaand toe te slaan.” 
 
 
Die Skrif van Onheil - 44. Die Oorlewingsplan 
 
Johan glimlag verras vir die goeie reaksie. “Dit is mooi! Ek is 
verheug julle almal is so gemotiveerd om beide hande op te 
steek!” 
 
Die groepie uitverkorenes kyk verbaas na mekaar. Hulle dink 
sowaar soos een mens en Rene praat sommer namens almal: 
“Nee, Professor, ons steek twee hande op want ons weier om 
so selfsugtig te wees! Waarom net ons, hier is ruimte om baie 
meer mense te red.” 
 

Hart sonder remme - 23 

Wat soek hy so laat hier? Sy kan die onderliggende spanning 
in hom aanvoel. In die spiertjie wat gespanne langs sy 
mondhoek spring. In sy liggaamshouding en sy oë wat 
koorsig in hare gloei. 

“Het jy…jy het seker koffie kom soek?” wil sy weet toe 
die stilte te lank uitrek. 

“Nee dankie.” 



“Hoekom staan jy so? Kom sit.” Hy hark `n kampstoel 
nader maar in plaas van om soos sy gewoonte is gemaklik 
agteroor te gaan sit, leun hy vooroor en vleg sy vingers 
inmekaar. 

 
Vasgevang  
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Die Duiwel se Plan 
 
 

Die maanlig verklap die buitelyne van die stomphuisie 
omring deur reuse bloekombome. ‘n Slimfoon skree en 
flikker in die donkerte van die slaapkamer en Joss steek sy 
erg gespierde, getatoeëerde arm uit en voel dit uiteindelik 
raak. Hy knip sy oë en probeer sien hoe laat dit is en wie bel. 
Hy steun verontwaardig toe hy sien dit is twee-uur die 
Maandagoggend en klink glad nie beïndruk wanneer hy met 
‘n hees growwe stem antwoord nie. 
 
“Is jy nou ernstig? Jy beter ‘n verdomde goeie verskoning 

hê om my hierdie tyd van die oggend wakker te lui!” 
 
“Ek het jou gesê ek het ‘n baie slegte gevoel oor hierdie 

Hunter vent en ek was reg! Tony het glo sy lewe telkemale 
gedurende die bosoorlog gered en hy voel nou hy skuld hom! 
Hy het gisteraand uit die bloute op die plaas gedurende ‘n 
laat aandete wat Chloe gereël het, opgedaag en jy sal nie glo 
wat hy kwytgeraak het nie! Ek sê jou daar is moeilikheid.” 
 



Joss steun en sug vies: “Ek ken sy geskiedenis baie goed. 
Wat weet hy nogal? Ek is seker hy gooi net blindelings ‘n 
klip in die bos en hoop daar spring ‘n aap soos jy uit.” 
 
“Nee, Ouboet, dit klink regtig asof hy alles weet. Hy het 

belowe hy gaan die twee broers wat agter alles sit binnekort 
aankeer sodra hy genoeg bewyse het!” 
 
“Interessant, hy het gesê die twee broers?” 
 
“Ja, en hy weet Clea en Tony is vergiftig.” 
 
“Is jy nou ernstig? Hoe de joos weet hy dit?” 
 
“Ek weet nie. Jy het dan gesê hulle moorde was foolproof!” 
 
“Dit is beslis! Ek dink dit is net ‘n wilde teorie wat hy in elk 

geval nooit sal kan bewys nie! Daar is geen bewyse nie.” 
 
“Wel, sy sogenaamde teorie werk lelik op my senuwees 

want ek het hulle vergiftig. Is jy doodseker hy het hulle nie 
miskien intussen laat opgrawe en op een of ander manier ‘n 
bewys gevind dat hulle vergiftig is deur ‘n begaafde patoloog 
se hulp nie?” 
 
“Nee, man! Daardie plant is perfek. Hy los geen bewyse 

agter nie. En Susan het die whiskeybottel met die enigste 
bewys self in die asblik gegooi die volgende oggend toe sy 
opgeruim het. Jy het tog die ding daar gekry en persoonlik 
jou spore skoongemaak soos ek jou verduidelik jy moet doen, 
het jy nie? Kleinboet, jy beter my nou sê as jy vir my gelieg 
het en dit nie gedoen het nie want dit sal alles verduidelik!” 
 
“Kalmeer, man, ek het presies gedoen net soos jy gesê het. 

Ouboet, ek belowe jou ek het die inhoud in die toilet 
afgegooi en weggespoel en die bottel goed uitgespoel met 
water en daarna met dieselfde tipe whiskey gevul voor ek dit 
teruggesit het in die asblik en ek was alleen in die huis; 
niemand het my gesien nie.” 
 
“Nou toe nou! Dit was die enigste bewys en dit is nou weg. 

Ek belowe jou jy het die perfekte moord gepleeg. Daar is nou 
absoluut geen bewyse teen jou nie. Hou net jou bek en 



vergeet daarvan en daardie saak is dood. Dit is hoe eenvoudig 
dit is. Dis net ‘n teorie wat hy nooit ooit sal kan bewys nie. 
Verder het jy die perfekte alibi want ek doen al die vuil werk 
en ek is ‘n skim selfs vir die polisie. Hulle ken nie eers my 
identiteit nie. So, vertel jy my nou hoe de joos gaan die vent 
ooit enige bewyse teen enige een van ons kry. Ek dink hy 
probeer jou net ontsenu en hoop dat jy jouself onnodig gaan 
pootjie en gaan weggee, man!” 
 
“Dis nie al nie, hy weet ook Quinn is vermoor!” 
 
“Nee man, my konneksie het hom daar in George dopgehou 

en hy het die selfdood geglo net soos die ander poppe!” 
 
“Nogal nie, want hy sê hy het geweet hy word dopgehou en 

het jou spioen om die bos gelei terwyl hy intussen in die 
geheim sy volgende verdagte daar ondersoek het en ek dink 
daardie verdagte was ek gewees. Hoekom anderste praat hy 
van twee broers? Ek dink hy het my geskiedenis nagegaan en 
uitgevind van jou en toe hy jou spoor gevolg het, het hy 
natuurlik een en een bymekaargesit! Jy was mos in daardie 
tronk naby aan George opgesluit en dit is waar jou loopbaan 
in die onderwêreld begin het. Wat as hy daardie tronk besoek 
het en hy intussen uitgewerk het jy is die skim waarna die 
polisie soek en dat jy al my vuil werk doen omdat jy my 
skuld. Het jy al daaraan gedink!” 
 
“Ek wonder hoe het hy uitgewerk dat Quinn vermoor was? 

Quinn het tog die selfdoodnota geskryf en hom self 
opgehang.” 
 
“Ek weet nie hoe nie, maar hy weet dat Quinn dit gedoen 

het uit desperaatheid om sy vrou en kind te probeer 
beskerm.” 
 
“Ek wonder net hoe het hy bepaal dat dit moord was? Ons 

het alles so perfek gedoen. Ek kan nie sien dat ons iets gemis 
het nie?” 
 
“Wat gaan ons doen, Joss? Ek dink hy weet presies wie ons 

is. Hy het belowe hy gaan ons vastrek voordat Lyle weer die 
plaas besoek en hy hou glo alles geheim totdat hy genoeg 
bewyse het, maar hy klink baie seker van homself. Hy gaan 



sy oudkollegas kontak net sodra hy die bewyse teen ons 
gereed het en dan gaan hulle toeslaan.” 
 
“Watse bewyse kan hy tog inwin, want ek sien absoluut 

geen los skakels nie? My mense het ontslae geraak van my 
bergpas medepligtiges en dooie mense kan tog nie praat nie. 
Ek dink hy hap seepballetjies en probeer net op jou senuwees 
werk. Jy moet net jouself koel en kalm hou en hy gaan niks 
regkry nie, want onthou, al sou hy miskien dink hy weet wie 
ons is, kan ek geen manier sien hoe hy enige bewyse kan 
insamel teen ons nie. Sou hy jou miskien konfronteer met jou 
verlede, maak dit ook nie saak nie, want jy het net ‘n baie 
ongelukkige geskiedenis wat glad nie jou skuld was nie, maar 
alles was net jou tronkvoëlbroer se skuld.  Hou jy net jouself 
onskuldig en onnosel en volgens jou het jy nooit weer kontak 
met my gehad nie en jy het geen benul waar ek in die lewe is 
nie. Dit is al my Kleinboet. Dit is die rede hoekom ek gesorg 
het dat ons nooit van aangesig tot aangesig ontmoet nie. Nou 
is daar absoluut geen manier dat enigiemand ons saam kon 
gesien het nie. Die man is besig om ‘n pokerspel met jou te 
speel en hy het geen hand nie. Dis hoe eenvoudig dit is.” 
 
“Wil jy my nou vertel dat ons niks gaan doen omtrent die 

vent nie? Onthou daar is ‘n goeie kans hy weet wie ons is en 
dit kan al ons planne in die wiele ry. Hy hou nog alles vir 
homself. Wat as hy sy teorie met Chloe deel en haar vergiftig 
teen my? Dit sal ook genoeg skade vir ons veroorsaak. 
Gepraat van my planne! Ons het nog ‘n aardige vlieg in ons 
salf en dit is sommer ‘n lelike brommer.” 
 
“Wat bedoel jy nou?” 
 
“Dokter Isaac Horn het uit die drein gekruip soos ‘n 

kokkerot en krap lelik in my slaai. Hy en Chloe het aan 
mekaar gehang en geklou gisteraand soos ‘n smoorverliefde 
paartjie.” 
 
“Regtig? Dit is nie goeie nuus nie?” 
 
“Ouboet, jy skuld my want deur jou het ons destyds alles 

verloor. Ek het my deel goed gedoen en van Clea en Tony 
ontslae geraak maar sovêr het jy nog net mooi niks reggekry 
nie. Chloe se 21ste verjaarsdag was die gulde geleentheid om 



alles op dieselfde tyd reg te kry want jy was veronderstel om 
van Quinn, Zoey en Lyle terselfdertyd ontslae te raak in wat 
na ‘n ongeluk moes lyk.  
 
“Nou het Hunter op die toneel verskyn omdat jy 

drooggemaak het. Ek dink jy het Hunter nou genoeg tyd 
gegun om rond te krap en binnekort gaan hy al ons dinge 
oopkrap en sy bek uitspoel en dan is alles verlore en dit gaan 
weer jou sub judice wees net soos destyds. Ek stel voor jy 
maak reg wat jy drooggemaak het en raak so gou moontlik 
van beide Hunter en Isaac ontslae. Ek dink as jy dit op die 
regte manier doen, is alles sommer weer mooitjies in plek, 
wat dink jy? Jy is immers die ekspert wat die moeilikste 
scenario’s vir die onderwêreld regmaak. Hoekom sorteer jy 
nie nou vir eens en altyd ons probleme uit en raak ontslae van 
Hunter en Isaac op dieselfde tyd nie?” 
 
“Waar is Hunter nou?” 
 
“Hy neem Lyle vroeg vanoggend terug kosskool toe.” 
 
“Waar is Isaac?” 
 
“Chloe slaap oor by die vark.” 
 
“Jy weet, Kleinboet, ek dink jy is reg. Jy het die regte ding 

gedoen om my te bel. Hierdie is presies die regte tyd om toe 
te slaan en beide uit te vat voordat Hunter die geleentheid 
gaan kry om enige skade vir ons te veroorsaak. Ek moet 
Hunter onkant vang deur sommer môreaand toe te slaan. 
Chloe mis nie ‘n besoek aan haar suster in die hospitaal nie 
en Isaac is ook die heeldag in die hospitaal. Ek sal maklik 
toegang verkry tot hulle plek voor hulle terugkeer van die 
laaste hospitaalbesoek en hulle daar inwag. Ek het net die 
regte medisyne vir die twee liefies. Hunter gaan eers 
namiddag op die vroegste terugkeer van die kosskool. Ek het 
net die regte plan om van ons vlieg en brommer ontslae te 
raak en sommer Chloe so mak soos ‘n lammetjie te maak net 
vir jou.” 
 
“Ek luister, wat is die plan?”  
 
*** 



 
Chloe het Zoey al drie keer weer besoek en gaan bederf met 

lekkernye. Zoey was soos ‘n nuwe mens na Lyle se besoeke 
en het gespog oor hoe goed sy gevorder het deur die dag se 
pynlike sessie saam met die fisioterapeut. Isaac het haar weer 
gevolg na die laaste besoek en sy moes die aandete, gereed in 
die mikrogolfoond, warm maak. Hulle het oor Hunter se 
verrassings van die vorige aand aan tafel bespiegel. Alles 
voel so onwerklik en hulle het saam moedeloos geword en 
besluit om liewers vroeg te gaan stort en in te kruip in hulle 
afsonderlike kamers, want Isaac het in elk geval slaap 
broodnodig.  
 
Chloe lê nou en peins in die donkerte want haar gedagtes 

werk oortyd terwyl sy herkou aan hoe haar lewe verander het 
die afgelope paar weke. Sy kry Lyle so jammer want elke 
keer trek die lewe hom ‘n slegte streep net voor hy terugkeer 
kosskool toe. Nou moes hy leer dat eers sy ouma, toe sy oupa 
en daarna sy pa vermoor is deur dieselfde varke wat hulle op 
die bergpas probeer verongeluk het. Wanneer gaan die slegte 
geluk nou ophou? Hoe gaan Hunter bewyse insamel teen die 
skurke? Hy klink baie seker van homself? Wat kan die 
motivering van die duiwels wees? Hoekom doen hulle al 
hierdie dinge? Gaan sy ooit vanaand slaap inkry? Sy kan net 
nie ophou peins oor alles nie.  
 
Miskien moet sy liewer aan iets positiefs dink. Miskien 

moet sy eerder haar gedagtes op ’n ander spoor kry en dink 
aan die wonderlike man wat so skielik in haar lewe gekom 
het; haar rots en anker gedurende hierdie moeilike tye asof hy 
gestuur is. Hy is haar bewaarengel. Sy wens skielik hulle kan 
net die pad vat en verdwyn vir ‘n ruk en alles net so los. 
Iewers vêr van hier op vakansie gaan en alles vergeet en 
hulself totaal aan mekaar oorgee. Sy besef skielik waarvoor 
sy eintlik wens, is niks anders nie as ‘n wittebrood saam met 
die enigste man wat sy begeer. Hoekom nog terughou, Chloe, 
hoekom staan jy nie nou op en gaan kruip agter sy rug in nie 
en laat gebeur wat moet gebeur! Gee hom die keuse. Sy 
wonder wat hy gaan doen? Miskien moet sy. 
 
Chloe glimlag. Sy gaan in elk geval nie slaap vanaand nie 

en sy voel skielik opgewonde. Sy gaan dit doen al doen hulle 
niks nie. Net die idee om langs hom te slaap in dieselfde bed 



laat haar bloed vinniger vloei. Sy wil regop kom om oor te 
stap na hom toe, maar besef skielik sy kan nie beweeg nie. 
Wat gaan aan? Haar lyf is heeltemal lam. Sy het hier doodstil 
gelê en peins, maar nou dat sy probeer beweeg, kan sy nie! 
Weer probeer sy beweeg, maar kan nie. Sy skrik en probeer 
skree vir Isaac maar selfs haar mond voel lam en sy kry nie 
‘n geluid uit nie. Sy kom nou agter haar hele gesig voel lam 
en dood.  
 
Sy hoor ‘n snaakse geluid in haar ore en dit word al 

duideliker asof iemand die volume van ‘n onsigbare 
versterker in haar kop oopdraai. Dis die geluid van sonbesies 
wat al harder en harder geraas maak in haar ore terwyl sy 
oopoë lê en dan word alles duister en sy verdwyn in die niet. 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 

 
 
44. Die Oorlewingsplan 
 
Johan glimlag verras vir die goeie reaksie. “Dit is mooi! Ek is 
verheug julle almal is so gemotiveerd om beide hande op te 
steek!” 



 
Die groepie uitverkorenes kyk verbaas na mekaar. Hulle dink 
sowaar soos een mens en Rene praat sommer namens almal: 
“Nee, Professor, ons steek twee hande op want ons weier om 
so selfsugtig te wees! Waarom net ons, hier is ruimte om baie 
meer mense te red.” 
 
Die glimlag verdwyn van Johan se gesig en hy skud sy kop 
moedeloos. “Mense, julle besef nie die volle implikasies van 
ons benarde posisie nie! Daardie stoor lyk nou wel soos ‘n 
supermark, maar julle besef nie hoeveel een persoon benodig 
oor ‘n volle maand nie en maak ons die deur daarbo te vroeg 
oop, word ons oorval deur die plaag en alles is verlore. 
Verder gaan elke persoon wat ons inneem, ‘n potensiële 
struikelblok wees wanneer ons die fort verlaat. Ons sal moet 
veg vir oorlewing! Julle dink julle is sommer net so 
goedsmoeds gekies, maar dit is nie so nie.  
 
“Ons weet baie méér van julle af as wat julle besef en julle is 
gekies om ’n goeie rede. Mense, hulle sal nie toelaat dat ons 
die reëls verbreek nie. Die reël is net ons tien; niemand ekstra 
nie! Hulle ken selfs elkeen van julle se mediese rekords. Daar 
is nie een persoon onder julle met ‘n genetiese swakheid soos 
byvoorbeeld diabetes of ‘n hartkwaal nie. Nie een van julle 
dra ‘n bril nie, ensovoort, ensovoorts. Jammer, Michael, maar 
net so terloops; ons weet jy het outistiese neigings onder 
sekere omstandighede, maar jou afwykings maak jou briljant 
en geniaal in baie opsigte en jy het jou disfunksie goed onder 
beheer. Ek is spesiaal vir jou voorberei deur ons sielkundige 
hier.  
 
“Mense, hierdie ding is tot in die fynste besonderhede beplan. 
Ek weet dit voel nie reg nie en julle gedagtes is nou vol 
herinneringe aan mense ná aan julle. Waarsku hulle en help 
hulle om te vlug uit die stad uit weg van enige kunsmatige lig 
tot in die wildernis. Trek al julle geld en maak gerus ook 
skuld en koop vir hulle wat julle dink hulle gaan benodig om 
vir ten minste ‘n maand daar te oorleef. Miskien loop ons 
hulle eendag raak en dan kan hulle gerus by ons aansluit. 
Maar kom net betyds hier voor die 666 muur vóór dit te laat 
is, asseblief!” 
 



Francois praat nou: “Ons het ‘n dokter nodig, Professor. Dit 
lyk my nie julle het daaraan gedink nie, of het julle?” 
 
Johan glimlag. “Ons het ‘n doktor. Rene, vertel hulle van jou 
agtergrond, asseblief. Ek weet jy is baie beskeie, maar dit is 
nodig dat hulle weet.” 
 
Almal kyk verbaas na haar en Kadin vat aan haar skouer. 
“Ma, wat praat die prof. Is dit so? Ek verstaan nie.” 
 
Rene bloos en laat sak haar kop eers beskeie voordat sy 
skaam opkyk na Johan. “Ek is nie ‘n gekwalifiseerde mediese 
dokter nie, Johan.” 
 
“Nou goed, as jy hulle nie vertel nie, sal ek. Kadin, jou ma 
het haar mediese graad byna voltooi voordat sy opgeskop het. 
Sy is net so goed soos ‘n mediese dokter. Sy het net nie haar 
graad voltooi en geregistreer nie weens persoonlike redes. Dit 
is hoekom sy dikwels uithelp by die klinieke en hospitale met 
verpleging en versorging en so los werkies hier en daar doen 
om te help spaar vir jou verdere studies eendag en glo my, 
ons gaan haar talente baie benodig in die toekoms.” 
 
 Emilie praat nou: “Kan ons nie ten minste kinders red en 
huisves in die ontspanningsarea nie? Hulle het minder kos 
nodig wat ons kan inbring en sommer ook daar stoor.” 
 
“Wie gaan hulle beskerm teen die monsters en die rowers 
wanneer ons hierdie fort gaan verlaat en die wrede wêreld 
daar buite gaan aanpak. Ons sal hulle nie kan beskerm nie en 
hulle gaan van ons ‘n maklike kwesbare teiken maak. Wat 
gaan gebeur is dat die helde onder ons hulself gaan opoffer 
om die kinders te beskerm en wanneer hulle nie meer daar is 
om die res van ons te help beskerm nie, word ons almal 
uiteindelik oorval.” 
 
‘n Onaangename stilte heers en hulle kyk desperaat en 
stomgeslaan na mekaar op soek na antwoorde en Johan gaan 
voort: “Ek wou nie eintlik hierdie met julle gedeel het nie, 
maar ek dink ek moet. Kadin en Billy, julle het Vipracitti 
ontmoet en sy towerkragte ervaar, het julle nie? En hy het 
julle gedagtes oorgeneem en die toekoms gewys, het hy nie? 
Dit is hoe julle daarin geslaag het om almal hierheen te lok 



sodat ek almal kan voorberei, het julle nie? Julle het 
eerstehandse ervaring van waartoe Vipracitti in staat is, is ek 
reg?” 
 
Kadin en Billy skud al twee hulle koppe instemmend terwyl 
Kadin bevestig: “Ja, dit is so, Professor, hy wys ons die 
toekoms baie akkuraat sodat ons déjà vu-oomblikke beleef 
nadat hy ons in drome die toekoms gewys het. Hierdie is een 
van daardie oomblikke. Dit is werklik so.” 
 
“Ek het gewonder hoe gaan Vipracitti my oortuig of 
manipuleer want ek het geweet ek moenie in sy oë kyk sodat 
hy my gedagtes sal kan oorneem na willekeur in die toekoms 
soos met julle en baie ander mense nie. Hy het dit geweet en 
my verras en my die toekoms op ‘n heeltemal ander manier 
gewys sonder dat ek in sy oë hoef te kyk en nou weet ek waar 
sy towerkrag vandaan kom.  
 
“Ek gaan dit nou waag en julle nou ‘n geheim vertel. Die 
rede hoekom dit ‘n waagstuk is, is omdat die meeste van julle 
dit baie moeilik gaan vind om my te glo, maar ek voel ek 
moet julle dit net vertel. Nico, jy verstaan nie hoe ek kon 
ingee en my kennis met hulle deel nie. Nico, ek is ’n tydjie 
terug hier nakend met trappe ondertoe tot in ‘n ondergrondse 
vertrek waar die towernaar ook nakend op ‘n kussing gesit 
het en hy het gewys ek moet teenoor hom ook op ‘n kussing 
gaan sit. Ek sien toe ons posisies is omring met ‘n wit sirkel 
op die vloer. Die man roep toe Shiva om ons te kom haal met 
‘n mantra en die volgende oomblik het twee wit laserligte ons 
sirkels verlig. My hele lyf het snaaks begin voel asof al my 
selle deur een of ander radioaktiewe energie oorgeneem word 
en ek het die geluid gehoor soos ‘n 
hoëspanningstransformator en toe is dit asof ek en die wit lig 
een word en alles is net helder wit. 
 
“Mense, die volgende oomblik sit ek in ‘n ander snaakse 
vertrek teenoor die towernaar. Hy staan op en sê ek moet 
hom volg en ons loop uit in ‘n groter vertrek met ‘n groot, 
ronde kristalbal in die middel en ‘n wye venster reg rondom 
ons. Ek kon my oë nie glo nie en het gedink dit is ‘n illusie 
en hardloop en klop aan die venster. Miskien is dit ‘n TV-
skerm wat die illusie skep want ek sien dan die maan en die 
aarde? 



 
“Lang storie kort; ons was in ‘n ruimteskip wat sy eie 
swaartekrag opwek. ‘n Hoogs gevorderde ruimteskip wat 
gestuur is vanaf ‘n ander sonnestelsel. Mense, die plaag is 
ontwikkel en gemaak deur ‘n groep spesiale wetenskaplikes 
op aarde met die doel om ons huidige duiwelse beskawing uit 
te wis. Die reëls van die administrateurs van ons heelal 
bepaal dat ‘n super beskawing nie direk mag inmeng en 
oorneem in ‘n naburige sonnestelsel se beskawing nie, maar 
mag uithelp indien hulp aangevra word deur die inwoners 
van die naburige sonnestelsel as dit ‘n positiewe gevolg sal 
meebring vir daardie deel van die sterrestelsel. 
 
“Die DNA-kode is opgestuur en dit gaan oornag vanuit die 
ruimte deur ‘n buiteruimtelike vloot oor die aarde losgelaat 
word en niemand kan dit keer nie. Nico, jy vra my hoekom 
het ek hulle gehelp met hulle wapen? Die towernaar het my 
gesê dat hy weet ek glo eerder aan tegnologie as in my eie 
intuïsie en het my toe na Shiva se kristalbal in die middel van 
daardie ruimteskip geneem en my daar gelos en weggeloop. 
Dit is nadat hy my gesê het dat ek besluite daar voor die 
kristalbal moet neem en elke keer as ek my hande daarop sit 
sou ek ‘n alternatiewe toekoms vir my wêreld sien afspeel. 
Dit is hoekom ek nie ‘n keuse gehad het nie; ek moes net my 
kennis met hulle deel want dit het by verre die beste resultaat 
uiteindelik opgelewer. 
 
“Glo my, mense, ek het ook hierdie oomblik in die fort saam 
met julle gesien en die enigste model wat elke keer gewerk 
het, was die een wat net aanvanklik begin het met die tien 
van ons in die fort. Dit is daarom die enigste een wat ek sal 
aanvaar.” 
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Hart sonder remme - 23 

Deur Mattie Pansegrouw 



 

Hoe lank moet hy nog wag op die man om terug te kom? En 
sê nou die man kom nooit weer terug nie? Miskien weet sy 
ouers waar hy is, maar weier om Sonnika gerus te stel. Of is 
dit Beyers wat nie wil hê sy moet weet waar hy is nie? 

Anton staan weg en gaan sit met sy rug teen rots. Moeg 
vryf hy oor sy gesig. Hoekom weet Sonnika nie eens waar 
Beyers is nie? Sy weet ook nie hoekom hy sonder 
waarskuwing besluit het om pad te gee nie? Was hy bang sy 
sal op `n verduideliking aandring? As `n man nie die muur 
wat sy pad blokkeer, kan omstoot nie klim hy bo-oor. Hy kan 
nie langer wag nie. Sonnika moet kies tussen hom en Beyers 
Human. 

`n Uur later staan hy voor die tent met die tuintjie voor, 
haal die klokkie uit sy sak en skud dit. Sonnika loer uit. “En 
die klokkie?” lag sy. 

Hy kyk geboei na haar. Na haar laggende mond, die 
hempie en kort broekie wat net genoeg wegsteek om hom te 
boei. Hy skrik vir die wilde weghol begeerte om haar te 
omhels en te soen tot sy slap in sy arms lê. 

“Anton?” Hy kyk in haar groot oë, wat vraend opkyk na 
hom en skud sy kop in `n poging om tot verhaal te kom. “Ek 
het die klokkie gekoop omdat jy nie `n deurklokkie het nie.” 

Sy gee `n verleë laggie, intens bewus van die 
onderliggende spanning wat tussen hulle gloei. Met `n 



behoefte om nader aan hom te kom, vat sy aan die klokkie en 
raak per ongeluk aan sy hand. Blosend trek sy haar hand weg. 
Hul oë bots en vloei ineen. 

 Hy druk die klokkie in sy broeksak. “Ek het net kom 
groet. Ek moet my vennoot gaan aflos.” Hy wil haar in sy 
arms neem en soen maar bang om haar te verloor, draai hy 
van sy beplande roete af weg. “Mooi bly, sien jou weer.” 

Sy het nie die moed om hom te sien wegstap nie en kyk 
anderpad. Teleurgesteld rits sy die tent toe en gaan sit soos `n 
langlip dogtertjie op die slaapbank in die woonwa.  Hoekom 
het hy haar nie in sy arms geneem en gesoen nie? Sy is so 
seker hy wou. Sy het die begeerte in sy broeiende oë gesien 
vonk. Maar toe onttrek hy hom en slaan op die vlug. Simpel 
mansmens! Hy weet nie wat hy wil hê nie. En simpel sy wat 
nie die moed het om hom te gryp nie. 

Vererg vee sy die trane met haar vingerpunte uit haar 
oë. Vir al wat sy omgee, kan hy maan toe vlieg net solank hy 
die verwarrende emosies wat hy in haar ontketen saam met 
hom neem. Sy het nie daarna gesoek nie en sy wil dit nie hê 
nie. Nee dankie. 

 

Twee weke later klim Anton in die mistige lig van die 
straatlamp uit sy Range Rover. Hy sit sy tas neer, rits die tent 
oop en vou die flappe terug. Hy los die tas in die tent, pluk sy 
skoene in die woonwa uit en val met klere en al op die 
slaapbank neer. Hy besluit om die volgende oggend ernstig 
met Sonnika te gaan praat. Hy kan nie langer met die 
onsekerheid leef nie. Hy gaan pertinent vir haar sê hy is lief 
vir haar en deur haar reaksie daarop sal hy uitvind of sy 
dieselfde vir hom voel. Hy moet. Sy hart het nie meer remme 
nie. Beyers Human blokkeer sy pad en hy gaan dit nie langer 
duld nie. 

 Agtuur die volgende oggend voel hy soos `n matriekleerling 
voor `n eksamenlokaal toe hy na Sonnika se woonwa stap en 
draai met `n benoude beklemming om. `n Paar minute later 
stap hy met sy branderplank onder die arm see toe. Hy hou 
hom die hele dag met opset besig om die ontmoeting met 
Sonnika uit te stel en intussen bou die spanning in hom op. 



Namiddag het hy genoeg moed bymekaar geskraap, maar toe 
loop hy hom in Wouter vas. ”Hei, jy`s terug.” 

“Ek het laat gisteraand gekom en nou is ek honger.” 

“Kom eet saam met my.” 

In die restaurant loop hulle na `n tafel vir twee agter in 
die hoek. Albei is lus vir `n biefstuk en aartappelskyfies. 
Wouter bestel vir hulle bier en plaas sommer terselfdertyd 
hul bestelling. Terwyl hulle eet, gesels hulle oor die 
kampeerders en Wouter vertel van sy planne om die 
woonwapark uit te brei. “Wat voel jy vir Sonnika?” skiet hy 
onverwags die vraag op Anton af. 

“Dis my saak.” 

“Vir haar bestaan daar net een man, dokter Beyers 
Human. Ek weet nie wat sy in die man sien nie, hy is te 
dooierig vir haar. Hy was nog net een keer hier vandat sy hier 
bly.” 

Anton stoot `n stukkie tamatie in sy bord rond. “Ek het 
nie geweet jy ken Beyers nie.” 

“Ek het hom die eerste keer ontmoet toe Sonnika en 
haar ouers hier kampeer het. Hy het hulle kom verras. Ek en 
haar pa was besig om te braai, toe hy met sy sportmotor langs 
die woonwa intrek. Hoe dink jy sal `n verliefde paartjie 
mekaar na twee weke van skeiding groet?” 

“Jy vra nou vir die verkeerde ou. Ek was nog nooit 
verlief nie.” 

“Kan jy glo, hy groet haar met `n piksoentjie. Hy is 
seker bang vir kieme. Man, as sy darem my meisie was sou 
ek haar nie soos my kleinsus gesoen het nie. Ek kon sien 
hulle is geheg aan mekaar, maar soos broer en suster.” 

Anton tel die servet op en vee sy mond af. Hy is nie nou 
in `n bui om Beyers met Wouter te bespreek nie. Hy is 
bekommerd en soek benoud na die regte woorde om met 
Sonnika te praat. Hy vryf agter sy nek en probeer om sy 
skouers te ontspan. Sê nou hy maak weer droog? Sê nou hy 



skrik haar af?  Miskien geniet sy net sy vriendskap omdat sy 
eensaam is en na Beyers verlang? 

“Wouter, ek ken nie vir Beyers Human nie, maar ek 
haal my hoed vir `n man af wat daarin slaag om Sonnika se 
hart te verower.”  

Hy stoot sy stoel weg en staan op. “Dankie, vir die 
vyfster ete. Verskoon my, ons praat weer.”  

Wat gaan hy doen as Sonnika meer as vriendskap vir 
die dokter voel? Hoe gaan hy die verlies verwerk? Miskien is 
hy te haastig en moet hy wag tot sy hom beter ken? Maar 
teen skemeraand kan hy nie langer uitstel nie. Hy sal nooit 
vannag slaap as hy nie weet of die hunkering in haar oë na 
hom roep en of dit verlange na Beyers is wat haar bruinoë vol 
lê nie. 

Sy is nog nie in die bed nie, want die woonwa se deur is 
oop en dis helder verlig. Hy lui die klokkie om haar te 
waarsku, loer in en sien haar by die rekenaar sit. “Naand, pla 
ek?” 

“Anton.” Sonnika se hart slaan bollemakiesie. Hy staan 
in die tent met sy hande weerskante van die woonwadeur.  Sy 
kyk vinnig af op die sleutelbord, bang hy sien die blydskap 
en bewondering in haar oë. Wow! Hy is so groot en manlik.  

Sy sluk. “Nee, jy pla nie. Ek moet opstaan, my bene is 
dood gesit. Ek stoor net gou my werk.”  

Sy sit die rekenaar af en maak dit toe. Hy staan beleef 
weg om vir haar plek te maak. Sy is kortasem toe sy verby 
hom loop en sy skoon manlike reuk inasem, gaan sit en stoot 
haar vingers deur haar deurmekaar hare. Wat soek hy so laat 
hier? Sy kan die onderliggende spanning in hom aanvoel. In 
die spiertjie wat gespanne langs sy mondhoek spring. In sy 
liggaamshouding en sy oë wat koorsig in hare gloei. 

“Het jy…jy het seker koffie kom soek?” wil sy weet toe 
die stilte te lank uitrek. 

“Nee dankie.” 



“Hoekom staan jy so? Kom sit.” Hy hark `n kampstoel 
nader maar in plaas van om soos sy gewoonte is gemaklik 
agteroor te gaan sit, leun hy vooroor en vleg sy vingers 
inmekaar. 

“Wat het jy hier by my kom soek? ” vererg sy haar toe 
hy net na haar sit en kyk. Het hy net gekom om haar te 
ontsenu? 

“Sonnika, dit help nie ek loop soos `n donkie in sirkels 
voor jou tent nie. Ek wil net sê, ek is nie bereid om te wag tot 
Beyers eendag besluit om terug te kom nie.” 
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