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Vasgevang – 44. Ontstellende nuus 

 
Isaac knik. “Hunter, om die waarheid te sê toe ek daardie 

plant sien, het ek ook oor dieselfde begin wonder en ek 
wou dit later met jou deel. Ek het nie geweet jy was bewus 
van die plant in die tuin nie. Nou dat jy my bewus maak 
daarvan dat hulle elk hulle eie bottel whiskey gehad het 
waaruit hulle gedrink het net voor hulle gaan slaap en nie 
gedeel het nie, laat dit my nog verder wonder.” 

 
Hunter knik. “Dokter, vertel asseblief almal hier aan tafel 

hoekom Monkshood so spesiaal is en waaroor dit ons laat 
wonder.” 
 
Die Skrif van Onheil – 43. Die Waarskuwing 

 
Jack slaan met sy vuis ongeduldig op die tafel: “Watse 
donderse plaag, Professor!” 
 

“Ek mag julle nie meer vertel van die plaag nie, my 
vriend, ek beweeg op ‘n dun ys. Vertel ek julle te veel, 
mag ek julle nie laat gaan nie en vertel ek te min, gaan 
julle nie oorleef nie. Al wat julle moet weet is dat hierdie 
fort se lugversorging en dreineringstelsels plaagbestand 
gemaak is. Kruip julle bogronds of ondergronds iewers 
anders weg, sal die plaag julle daar oorval. 

 
 

Hart sonder remme – 22 
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Ontstellende nuus 
 
 
Chloe wys na die sjampanjeglase wat reeds vol geskink is 

by elkeen se bord en hou haar glas in die lug. 
  
“Voor ons eet, kom ons drink eers ‘n heildronk op die 

spoedige, volledige herstel van Lyle en Zoey en dat die 
varke wat hulle aangeval het binnekort aan die pen gaan 
ry.” 

 
Almal klink glasies en sê iets ter ondersteuning voor 

hulle drink en Chloe gaan voort: “Isaac het na hulle 
omgesien in die hospitaal. Hy is ‘n mediese dokter. Hy het 
daardie oggend toe ek na Lyle en Zoey gaan soek het, 
onverwags by die kleinhoewe opgedaag.” 
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Isaac lag. “Ja, ek sal nooit daardie eerste dag vergeet toe 

ek my oë oopmaak en daar staan sy nie! Sy het ‘n 
vreeslike parmantige houding gehad reg van die begin af. 
Haar hele lyfie het met mening saam gepraat!” 

 
Chloe glimlag. “Hy het by my plek ingeloop onder die 

indruk dat die opsigter die deur vir hom oop gelos het 
terwyl ek in my kamer besig was met Leo oor my 
slimfoon. Dit is sy verskoning - ek wonder net hoe kon hy 
my Cooper miskyk - maar in elk geval, toe hy my hoor, 
het hy besef dat ek waarskynlik daar ingetrek het. Die 
stouter besluit toe sommer net daar en dan om my skrik te 
maak en ‘n les te leer aangesien ek die deur sommerso oop 
gelos het. Hy laat val toe sy doos mediese boeke op my 
koffietafel net toe ek klaar gepraat het op die slimfoon en 
gaan sit toe-oë op die rusbank en wag vir my. Toe ek hom 
konfronteer, maak hy asof hy niks verkeerds gedoen het 
nie. Hy was ‘n regte terggees vanaf dag één.” 

 
Hayley lag. “Dit lyk my jy is ‘n bok vir sports, dokter 

Horn!” 
 
Isaac frons. “Los asseblief my titel. Ek is nou tussen 

vriende, mense. Noem my net Isaac, asseblief.” 
 
Hunter het redelik vêr gevorder met sy ete en wys met sy 

mes na die tuin. “Isaac, daar is ‘n Monkshood daar binne. 
Het Chloe jou gewys?” 

 
Isaac se glimlag verdwyn. “Ek kon nie my oë glo toe ek 

dit sien nie, maar sy het dit vir my bevestig.” 
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Hunter gaan voort: “Clea en Tony het die gewoonte 
gehad om ‘n whiskey en water te drink voor hulle gaan 
slaap, maar hulle het elkeen hulle eie bottel gehad want 
hulle geniet nie dieselfde whiskey nie. Hulle het dit met 
my gedeel toe ons destyds oor whiskeys gepraat het. Ek 
geniet my Ierse Jameson maar Clea het ‘n enkelgraan, 
Skotse whiskey gedrink en het slegs haar 18 jaar 
verouderde Glenfiddich geniet. Tony was egter ‘n 
bourbon-drinker. Hy het altyd gesê hy kan die mielie 
daarin proe. Jim Beam Black Label was weer sy 
gunsteling met die hout van die krat wat goed ingetrek is. 
Hy het altyd gesê dit proe soos die Wilde Weste.  

 
“Dokter klink dit nie verdag nie? Hulle geniet elk hulle 

eie whiskey uit hul eie bottels wat hulle in die kamer hou 
en skink net ‘n doppie voordat hulle inkruip en dan is 
Tony net soos Clea oorlede in sy slaap en net na sy 
begrafnis is daar ‘n poging tot moord op Lyle en Zoey op 
‘n manier wat na ‘n gewone padongeluk moes lyk?” 

 
Isaac knik. “Hunter, om die waarheid te sê toe ek daardie 

plant sien, het ek ook oor dieselfde begin wonder en ek 
wou dit later met jou deel. Ek het nie geweet jy was bewus 
van die plant in die tuin nie. Nou dat jy my bewus maak 
daarvan dat hulle elk hulle eie bottel whiskey gehad het 
waaruit hulle gedrink het net voor hulle gaan slaap en nie 
gedeel het nie, laat dit my nog verder wonder.” 

 
Hunter knik. “Dokter, vertel asseblief almal hier aan tafel 

hoekom Monkshood so spesiaal is en waaroor dit ons laat 
wonder.” 

 
Isaac se oë dwaal oor Chloe en Lyle en dit is asof hy 

twyfel en nie graag Hunter se versoek wil gehoorsaam nie 
 25 

Sy kan sien hy het hom vererg en verstaan self nie 
waarom sy in so `n bakleierige bui is nie. “Ek gaan terug, 
kom jy saam?” 

“Nee, ek wil verder stap.” Haar hart lê loodswaar in 
haar bors toe hy omdraai en afstand tussen hulle geleidelik 
groter word. Wat het sy nou eintlik bereik behalwe om 
hom om te krap? Sy is tog nie jaloers nie. Vir haar is 
Anton de Ridder pret en heerlike opwindend en dis al. `n 
Vrou sal nooit `n vervelige oomblik saam met hom beleef 
nie. Sy waaghalsige en roekelose manier van leef, maak 
haar benoud en terselfdertyd is dit juis die tikkie gevaar en 
vitaliteit wat hy uitstraal wat hom so dodelik 
onweerstaanbaar maak. Sonder hom voel haar lewe leeg.  
Toe tref dit haar, net Anton de Ridder kan die hunkering 
om voluit te leef wat in haar gebottel is, oopmaak en haar 
bevry. Sy is nie net verlief nie, sy het hom lief! 

 

Anton loop tot waar die hoë rotsblokke opgestapel op die 
sand lê. Met hoogwater is dit `n aangrypende skouspel as 
die branders teen die massiewe rotse ontplof. Hy leun met 
sy voorkop teen die rots en druk van magtelose frustrasie 
met sy hande teen die rots asof hy dit kon omstamp. Net 
soos hierdie rotsmuur blokkeer Beyers die pad na die 
meisie wat hy lief het. As sy nie aan `n ander man verbind 
was nie, kon hy haar oortuig dat Bienkie niks vir hom 
beteken nie. Dis vir haar wat hy lief het. 

Vervolg volgende week uitgawe 45 
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“Nooit!” Sonnika snak na asem. 

“Peet het amper sy werk verloor, maar Bienkie het 
Peet onderskat. Hy het sy suster gevra om saam met 
Bienkie dokter toe te gaan. En volgens die dokter se 
diagnose was Bienkie ses weke swanger voor sy Peet 
ontmoet het.” 

“Sjoe en sy lyk so kinderlik onskuldig en afhanklik. 
Ek kan net dink hoe ontnugter jy moet wees. Sy het op jou 
gevoelens gespeel en jou misbruik. ” 

Die kepie tussen sy oë verdiep. “Ek kon nie weier 
om haar te help nie, en ek was nie die enigste een wat sy 
mislei het nie. Wouter is net so geskok.” 

Sy dink aan die dag op die strand toe Bienkie die 
seun gestuur het om Anton te roep. Hy moes tog daardie 
dag besef het dat Bienkie hom net vir haarself wou hê. Sy 
weet sy gaan te ver, maar sy kan haarself nie keer nie. “In 
plaas van om kamma te treur oor die dood haar 
denkbeeldige man, het sy openlik by jou aangelê en tog 
het jy niks vermoed nie.” 

“Ek was jammer vir haar. Ek keur nie goed wat sy 
gedoen het nie, maar sy het `n behoefte na aanvaarding 
gehad en dit by ons gesoek. Haar pa het haar verwerp en 
sy is nog `n kind.” 

Sonnika vererg haar. “Hoe kan jy haar verdedig 
noudat jy weet tot watter gemeenheid die meisie in staat 
is? En noudat sy weet Peet is vir haar verlore, sal sy alles 
in haar vermoë doen om jou in haar web toe te spin. 
Afstand sal haar keer nie.” 
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en ‘n ongemaklike stilte heers terwyl almal hom 
afwagtend aankyk. 

 
Die dokter neem oor en hy begin saaklik verduidelik: 

“Ons praat van Aconitum, maar dit het baie name soos 
byvoorbeeld Aconite, Monkshood, Devil’s helmet of 
Queen of Poisons. Die meeste van die ongeveer 250 
spesies is uiters giftig en ‘n mens moet dit baie versigtig 
met handskoene hanteer want die plant kan jou selfs deur 
jou vel vergiftig. Daar is nasies wat die gif gebruik vir 
hulle pylpunte in hulle pyl-en-boë en die Chinese het dit 
byvoorbeeld so aangewend in hulle oorloë. Sommige 
eilandboorlinge het walvisse daarmee gejag deur een man 
op die kayak met ‘n spies met tou te bewapen waarvan die 
punt met die gif behandel is. Wanneer die spies die walvis 
tref, verlam dit die reuse vis sodat dit verdrink.”  

 
Chloe is verbaas: “Genade, dit moet baie giftig wees om 

selfs ‘n walvis te verlam!” 
 
Hunter is nie tevrede nie. Chloe het Isaac onderbreek en 

hy weet Isaac is verlig en sal met graagte net daar ophou. 
Hy het egter geen genade nie en dring daarop aan dat hy 
moet voortgaan: “Gaan voort, Dokter, wat maak daardie 
plant so baie spesiaal.” 

 
Isaac frons en kyk Hunter hulpeloos aan voordat hy sy 

kop moedeloos skud en voortgaan: “Die gif is besonder 
toksies vir die senuweestelsel en die simptome begin binne 
‘n uur nadat iemand vergiftig is, intree en die persoon sterf 
gewoonlik tussen twee tot ses ure afhangend van hoeveel 
toegedien is. Die hoof oorsaak van die dood is ventrikulêre 
arrhythmia paralysis, dit is verlamming van die hart asook 
die asemhalingstelsel. Die nadoodse tekens is dié van 
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asphyxia, ‘n kondisie wanneer die liggaam ingee weens ‘n 
tekort aan suurstof. Die nadoodse ondersoek sal ‘n 
hartaanval as die oorsaak van dood aandui.” 

 
Isaac stop en kyk vir Hunter maar hy is nog nie tevrede 

nie. “U kom nou by die belangrike deel, Dokter, moenie 
nou ophou nie.” 

 
Isaac sug mismoedig voordat hy voortgaan: “Hunter, wil 

hê ek moet dit uitspel; dus het ek seker geen keuse nie: 
indien jy iemand wil vermoor en jy wil dit na ‘n natuurlike 
hartaanval in hulle slaap laat lyk sodat die nadoodse 
ondersoeker nie betyds vir tekens van vergiftiging gaan 
soek nie en jy het hierdie plant in jou tuin, is dit maklik 
want die plant is spesiaal. Die plant gaan die dood na ‘n 
hartaanval laat lyk maar Aconites verlaat die liggaam ook 
binne 24 uur; dus gaan alle bewyse dat die persoon 
vergiftig was, heel waarskynlik ook verdwyn sou iemand 
later agterdogtig raak en die lyk laat opgrawe om vir 
tekens van vergiftiging te soek. Die moordenaar het dus ‘n 
baie goeie kans om weg te kom met die moord want 
niemand sal ooit kan bewys dat die persoon wel vergiftig 
was nie.” 

 
Hunter knik sy kop dankbaar. “Baie dankie, Dokter, nou 

sal ek verder gaan: indien die persoon wat jy wil vermoor 
die gewoonte het om whiskey te drink net voor hy of sy 
gaan slaap en die whiskeybottel word met niemand anders 
gedeel nie, is dit vreeslik maklik om ‘n stukkie van daardie 
pragtige, blou plant in die tuin te gebruik om hom of haar 
te vergiftig en met hul moord weg te kom. Gooi ‘n bietjie 
van hul whiskey uit in ‘n glas en plaas ‘n skoon stukkie 
van die plant daarin, laat dit intrek en gooi die giftige 
whiskey terug in die bottel. Dit is hoe maklik dit is.”  
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“Ek kom saam. Jy lyk omgekrap, wat het Peet gesê 
wat jou so ontstel het?” 

Sy vies haar toe hy nie antwoord nie. Wat makeer 
hom? Is hy net geskok of is hy omgekrap omdat Bienkie 
weggaan? Op die strand, weg van die vakansiegangers, 
hou sy hom aan sy arm terug. “Kom, sit liewer, ek is bang 
jy loop `n sloot deur die sand oop.” 

Hy gaan sit, leun teen die sandwal agter hom en 
vleg sy vingers agter sy kop inmekaar. “Dis nie `n mooi 
storie nie. Net dit, Peet is onskuldig en Bienkie weier om 
te sê wie die pa van haar baba is.” 

“Hoekom is mansmense so dig?” wonder sy hardop. 
“Eva speel die rol van `n hulpelose ou meisietjie en Adam 
se drang om te beskerm skakel volstroom aan en siedaar 
sy het hom net waar sy hom wil hê.” 

`n Kepie duik tussen sy oë. “Jy gaan nie opgee voor 
ek die hele onsmaaklike storie vertel het nie?” 

“Ek het die reg om te weet. Bienkie het die rol van 
die treurende swanger meisie meesterlik vertolk en ons vir 
die gek gehou.” 

“Nou goed. Peet se verloofde het by haar ouers in 
Londen gekuier. Die naweek toe sy suster en Bienkie by 
hom gekuier het, het hy hom vererg vir Bienkie se 
volgehoue pogings om hom te verlei en toe vertel hy haar 
wat hy van `n meisie soos sy dink. Sy besluit toe om 
wraak te neem en vertel haar pa, Peet se baas. Peet het 
haar verlei.” 



 22 

Sonnika loop uit en gaan staan onder die afdak waar 
dieselfde man `n rukkie gelede gestaan het. Ek is Peet 
Kruger, het hy gesê en die mat onder haar voete uitgeruk. 

Nou verstaan sy waarom Bienkie so dringend wou 
weg kom. Sy het seker die telefoongesprek tussen haar 
ouers gehoor en omdat sy bang was sy word ontmasker, 
wou sy betyds wegkom voor Peet opdaag. Nou verstaan sy 
ook waarom sy Anton omhels en gesoen het. Sy het 
gehoop dat hy haar teen Peet sou beskerm. 

Sy loer na haar polshorlosie. Waaroor gesels die 
mans so lank? Rusteloos loop sy op en af in die straat. Dit 
sal nie help sy probeer skryf nie. Sy sal nie kan 
konsentreer voor sy nie gehoor het wat Peet te sê het nie. 

Sy sit voor die tent toe die twee mans aangestap 
kom. Sy hoor hulle praat, maar kan nie hoor wat hulle sê 
nie. Oorkant die straat gaan hulle staan en verras sien sy 
hoe hulle mekaar vriendelik met die hand groet. Sy wag 
tot Anton voor haar staan.  

“Koffie?” 

“Nee dankie, Wouter het my en Peet genooi vir ete. 
Gelukkig vir Peet is die woonwa Wouter sin wat hy uit 
verhuur.” 

“Ek het gedink jy gaan Peet `n opstopper gee. Wat 
het hy vir homself te sê?” 

“Kom, ons los dit. Ek wil `n lang end langs die 
strand gaan stap.” 
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Chloe voel hoe sy lam word. Nou weet sy hoekom Isaac 

skielik so stil geword het nadat hy die plant gesien het. Hy 
en Hunter vermoed beide dat Tony en Clea met haar 
pragtige, blou plant vergiftig is. Die feit dat hulle hul eie 
spesifieke whiskey drink, het dit maklik gemaak om hulle 
een vir een afsonderlik te teiken. 

 
Skielik slaan Lyle met die bal van sy vuis op die tafel 

sodat die eetgerei hop. “Het iemand my oupa en ouma 
vermoor?” 

 
Hunter knik. “Jammer, Lyle, maar dit lyk regtig so.” 
 
“Wie sou so iets doen!” 
 
“Lyle, dit is dieselfde mense wat jou pa vermoor het en 

jou en jou ma probeer vermoor het en ek is warm op hulle 
spoor. Ek belowe julle almal ek gaan hulle binnekort 
vaskeer vir al hulle moorde. Quinn was veronderstel om 
saam met julle op die bergpas te verongeluk maar toe hy 
en Zoey stry kry en hy wegjaag, moes hulle improviseer 
en hulle plan aanpas. Hulle sou van Lyle en Zoey op die 
pas ontslae raak en later van Quinn, maar toe gebeur die 
wonderwerk en julle oorleef die ongeluk en Chloe huur 
my om die saak te ondersoek.  

 
“Ek het eerstens vir Quinn verdink en is George toe om 

hom te ondersoek en hulle het dit geweet. Hulle het 
kontakte in die polisie en ek is dopgehou en toe Quinn se 
moord soos selfdood gedokter is, het ek gemaak asof ek 
dit ook glo maar intussen het ek geweet dit was moord en 
dat ek afgeluister en dopgehou word. Ek het hulle laat glo 
ek is onbewus van wat aangaan en hulle op ‘n dwaalspoor 
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gelei en my tweede verdagte begin ondersoek. Ek weet 
nou wie die twee broers is wat agter alles sit en is besig 
om genoeg bewyse in te samel voordat ek my oudkollegas 
gaan kontak en ons hulle gaan aankeer. Dit is al wat ek 
julle so vêr kan vertel.” 

 
Hunter haal skielik iets uit sy sak uit en die volgende 

oomblik plaas hy die Honoris Crux goue medalje vir 
dapperheid voor Lyle op die tafel. “Lyle, weet jy wat is 
hierdie? Het jou oupa jou ooit syne gewys?” 

 
Lyle neem die medalje en bewonder dit in sy hand. 

“Ouma het my eenkeer oupa se medalje vir dapperheid 
gewys wat presies lyk soos hierdie een en sy het gesê 
president PW Botha het dit persoonlik vir oupa gegee vir 
sy dapper heldedade gedurende die bosoorlog. Ek het nie 
geweet oom het ook een nie.” 

 
Hunter glimlag. “Lyle, jou oupa was ‘n besonderse, 

onselfsugtige en dapper soldaat wat sy lewe telkemale 
gewaag het vir sy medesoldate. Ek dink hy het ‘n 
bewaarengel gehad want hy was die enigste wat nie ‘n 
enkele skietwond opgedoen het nie terwyl hy die meeste 
sy lewe op die spel geplaas het vir ons. Hierdie medalje is 
aan ons twaalf soldate toegeken omdat ons diep in Angola 
‘n spesiale missie uitgevoer het. Ons het onder die neus 
van duisende soldate ‘n brug probeer opblaas wat voorraad 
voorsien het aan die reuse oormag brigades wat op die 
punt was om Suid-Afrika en UNITA se magte aan te val 
en so genoeg tyd gekoop sodat ons magte in ‘n beter 
posisie kon inbeweeg en die vyand weereens kon verslaan. 

 
“Jou oupa het dieselfde aand wat ons op ons gevaarlike 

missie vertrek het, gehoor dat hy ‘n pa geword het deur ‘n 
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“Waar gaan Peet nou heen? Ons het baie om oor te 
praat en jy moet jou klere kom inpak. Jou pa het gebel om 
my te waarsku dat Peet op pad is om ons te kom haal.”  

Sy sug. “Ek is bly ons gaan more huis toe, ek kan 
nie meer wag nie.” 

“En julle dink nie daaraan om my te sê nie. Eers 
kom steek Pa my hier weg omdat hy hom vir my skaam. 
Waar gaan hy my nou indruk?” 

“Jou pa het vir jou plek in `n tehuis gekry. Jy word 
dadelik opgeneem, die baba kan nou enige oomblik kom. 
Hou tog net op kerm en loop maak klaar.” 

“Ek sien julle later,” gryp Sonnika na die gaping en 
maak haar uit die voete. Sy het genoeg gehad van die hele 
onsmaaklike besigheid. Sy het nie nou krag om te luister 
hoe ma en dogter baklei nie.  

Sy hoor die tseep fluit van die kwikkie binne in die 
tent toe sy ingaan. “Wipstert, jy is nou ontydig.”  

Ingedagte haal sy die bakkie met gerasperde kaas uit 
die yskas en sit dit voor die voëltjie neer. Sy sak op `n 
stoel neer toe Bienkie se gemene optrede tot haar 
deurdring.  

Hoe kon Bienkie hulle in die oë kyk en so jok? Sy 
het die rol van die arme swanger weduwee meesterlik 
vertolk om hulle simpatiek te wen. Met haar treurige 
gesiggie, die pyntrek om haar mond, het sy voorgegee dat 
sy treur oor haar man wat dood is. 
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Hart sonder remme – 22 

     Deur Mattie Pansegrouw 

 

Sonnika sien hoe die nuus Bienkie ruk en raak aan Anton 
se arm. “Kom ons loop en los hulle alleen.” 

Anton staan egter soos `n laaistok, sy oë broeiend 
op Peet. “Nee, ek sien jou later. Peet, kom ons manne gaan 
drink `n bier in die restaurant terwyl jy wag vir Bienkie en 
haar ma om klaar te maak.” 

“Dankie, dis `n goeie plan.” Hy kyk na Sonnika. “Jy 
en Anton het definitief nie `n benul wat aangaan nie. Ek 
vra verskoning vir die onaangename besigheid. Totsiens.”  

Toe die twee mans wegloop, help Sonnika Bienkie 
sonder woorde op en loop saam met haar oor die straat. 
Bienkie se ma kom bekommerd nader.  
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brief van jou ouma. Tóg het hy gedurende daardie missie 
sy lewe telkemale gewaag en my lewe gered. Eers het ek 
vasgesit, hulpeloos aan lemmetjiesdraad, terwyl ‘n hele 
troep op my losbrand met masjiengewere en jou oupa het 
homself oor my gegooi en my van die lemmetjiesdraad 
bevry. Daarna het granate my onderwater uitgeskop en ek 
sou verdrink het indien jou oupa nie met my tot aan die 
oewer geswem het nie. Toe ek bykom, was hy besig om 
my wond te verpleeg want ek het te veel bloed verloor.  

 
“Ek het hom, as sy offisier, beveel om by die ander aan te 

sluit want ek het geweet sy kanse is skraal vir oorlewing 
indien hy nie by die ander soldate aansluit wat die Puma 
later sou oppik nie en ek sal dit nie betyds kon maak nie en 
sal moet probeer uitkom by die tweede noodgevalle 
optelpunt. Hy het egter geweier om my te los en my deur 
alles gehelp tot die Puma ons die volgende aand by die 
noodgevalle punt gekry het. Hy het my gehelp om 
duisende troepe op die oewers van die rivier te ontduik 
terwyl helikopters en bote na ons gesoek het. Lyle, hy het 
selfs met ‘n mes my uit die kake van ‘n mensvreter 
krokodil gered voordat hy my op sy rug 20 kilometer in 
die skroeiende Angolason gedra het sodat ons net betyds 
by die optelpunt uitgekom het en daarna het hy nog my sy 
bloed ook gegee. 

 
“Lyle, ons was dapper maar niemand was so dapper soos 

jou oupa nie! Dus sal ek nie rus voordat ek sy en Clea se 
lafhartige moordenaars aan die pen laat ry en verseker dat 
sy familie veilig is nie.” 

 
Vervolg volgende week uitgawe 45 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 

 
 
Die Waarskuwing 
 
Kadin glimlag vir Nico. “Professor Johan is nog nie hier in 
lewende lywe nie, maar hy is lewendig op ‘n reuse 
monitor in die lesingsaal. Hy kan ons sien deur middel van 
twee kameras aan weerskante van die monitors. Hy sê daar 
is ‘n internetverbinding. Kyk daar teen die betondak. Sien 
julle daardie sekuriteitskameras? Hulle het gewag dat julle 
opdaag en hom laat weet en hy wag seker reeds vir ons in 
die lesingsaal net soos hy vir my en Billy gewag en verras 
het toe ons hier opgedaag het.” 
 
Rene frons vir Kadin. “Kadin, jy maak my bang. Wat 
bedoel jy met alle beskawing gaan verwoes word? Besef 
jy die implikasies van wat jy sê? Jy sê die vreeslikste 
dinge? Hoe gaan alle stadsmense in mensvretende 
monsters verander? Jy sê dit so asof dit ‘n feit is met ‘n 
lighartige houding asof dit okei is. Jy lyk so opgewonde en 
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julle ook sal verander in monsters en by hulle groep 
aansluit. Francois, dus sal die oorlewendes baie skaars en 
gevaarlik wees, maar daar sal wel wees en dit gaan ons 
taak wees om hulle te vind en ’n draer onder hulle gelede 
te soek.” 
 
Nico vra nou: “Professor, wat van ons taakspan? Hoekom 
is hulle nie ook hier nie?” 
 
Johan skud sy kop. “Ons gaan nie veilig wees met julle 
leier in beheer nie, Nico. Hy sal wil oorneem en my wil 
domineer. Daar is so baie dinge wat ek aan jou sal moet 
verduidelik voordat jy dit sal verstaan, maar al wat ek jou 
nou kan vertel, is dat julle nou deel is van ons hier. Ons 
het julle talente nodig wanneer dit tyd raak om ons fort te 
verlaat. Julle gaan ons help en oplei om al die aanslae te 
oorleef.” 
 
Johan hou skielik op praat en steek sy hand in die lug. 
“Nou goed, mense. Op met die hande as teken dat julle jul 
plek hier bespreek. Dis nou of nooit!” 
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opgeruimd om ons die plek te wys. Ek verstaan nie. 
Hierdie is alles so onwerklik! Ek dink dit is daardie duiwel 
in jou kop!” 
 
Kadin kyk haar in die oë. “Ma weet nie hoe moeilik dit vir 
my en Billy was die laaste tyd nie. Ons is net so verlig 
omdat ons julle hier gekry het en nou alles met julle kan 
deel. Dit is soos ‘n las wat van ons skouers afval. Elke 
aand het die profeet ons in ons slaap saam kom haal en 
baie dinge gewys wat ons vir onsself moes hou want julle 
sou nie verstaan nie. Intussen moes ons julle maar julle 
gang laat gaan met ons en stilletjies alleen hierdie geheim 
saam met ons dra. Ek weet dit is erg dat ons wêreld gaan 
vergaan, Ma. Ek weet nie eers waar om te begin nie. Ek 
weet net niemand kan dit keer nie. Dit is te laat en ons 
klompie hier is gelukkig want ons het hierdie skuiling. 
Ons moes julle hier kry sodat die professor ons almal kan 
voorberei voordat dit te laat is. Ek en Billy kyk elke dag na 
die mense om ons wat totaal onbewus is van wat binnekort 
gaan gebeur en ons wens daar was ‘n manier waarop ons 
dinge kan verander of hulle kan waarsku, maar ons weet 
nie hoe nie. Ons bespreek dikwels hoe kan ons probeer 
mense waarsku en ons het ‘n rowwe idee om die internet 
te gebruik, maar tyd is min en ons weet nie hoe ons dit 
gaan doen nie. 
 
“Ma verstaan nie hoekom is ek nou so opgewonde nie? Dit 
is omdat ons verlig is julle is almal hier en ons droom het 
weer eens waar geword. Nou kan ons julle alles wys en na 
die lesingsaal neem sodat die professor vir julle ook finaal 
kan voorberei soos vir ons vir wat binnekort gaan gebeur. 
Ons was bekommerd want ons het nie geweet hoe ons 
julle gaan oortuig om na ons te luister nie en dit is 
absoluut ‘n kwessie van lewe of dood. Eintlik erger as die 
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dood en toe gebeur die droom en gee ons die oplossing 
eergisteraand en wys ons die enigste manier is om 
hierheen weg te loop en wat dan outomaties sal gebeur. En 
kyk nou: hier is julle en dit is besig om te gebeur!” 
 
Kadin kyk vir die groep mense wat haar verdwaas en 
stomgeslaan aanstaar. “Kom ons wys julle alles, dan kan 
julle vir julself sien. Dit is te moeilik om te verduidelik. 
Professor Johan sal dit beter doen.” 
 
Kadin trek Rene aan die hand saam en almal volg. Billy 
hou die deur aan die einde van die vertrek oop en hulle 
loop met ‘n lang gang af terwyl Kadin verduidelik. “Hier 
is vyf identiese slaapeenhede.”  
 
Sy maak die eerste kamerdeur oop en lei hulle binnetoe. 
“Kyk, hier is ingeboude kaste met ‘n ruim verkleevertrek 
aan die agterkant waar jy jou klere wat op die oop rakke is, 
kan aantrek teenoor ‘n vollengte spieël. Is dit nie kwaai 
nie! Dan is daar ‘n aangrensende badkamer met ‘n stort, 
wasbak en toilet. Daar is ‘n spieëlkassie met ‘n lessenaar 
en selfs ‘n rekenaar met ‘n drukker en elke slaapkamer het 
‘n dubbelbed wat eintlik uit twee enkelbeddens bestaan.  
Die opsie is daar om die enkelbeddens weg te skuif van 
mekaar. Ek het gesien daar is spesiaal beddegoed vir so 
opsie. Daar is ook twee opblaasmatrasse in die kas. Seker 
indien ‘n paartjie klein kindertjies hier saam met hulle wou 
laat slaap. Daar is ook ‘n opslaankot eenkant in die 
aantrekkamer, indien daar ‘n babatjie sou wees. En kyk! 
Hier is ‘n afstandbeheerder vir die lugversorger en nog een 
vir die platskerm TV teenoor die bed teen die muur. Die 
professor het verduidelik dat die plek ingerig is sodat tien 
mense hier vir ‘n maand gemaklik sal oorleef.  
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Francois praat skielik in sy swaar aksent. “Prof. Jy sê 
niemand sal die plaag oorleef nie, maar tog praat jy van 
oorlewendes wat ons moet soek?” 
 
“Reg, en dit is hoe julle die mense sal waarsku en raad gee 
hoe om te oorleef nadat julle die teken van die plaag gekry 
het. Julle moet vir hulle sê: Veronderstel julle moet oorleef 
daar buite, dan is jul beste kans vir oorlewing om binne 
die eerste ses dae nadat julle die teken gesien het, te vlug 
vêr weg van alle dorpe of stede en vir ten minste ‘n maand 
in die afgesonderde wildernis oorleef. Verder moet alle 
kontak met mense vir daardie eerste maand vermy word 
want hulle kan moontlike draers van die siekte wees. 
Daarna moet enige mense wat julle raakloop, op ‘n afstand 
gehou word en 24 uur eers onder kwarantyn geplaas word 
voordat hulle saam met julle toegelaat mag word. Wanneer 
iemand sou aansteek, sal daardie persoon oornag in ‘n 
waansinnige monster verander en julle aanval en aansteek; 
daarom die kwarantyn. 
 
“Selfs dan sal julle versigtig moet wees want dit gaan 
moeilik wees om te oorleef. Alles wat julle bymekaarmaak 
sal kosbaar wees. Die oorlewende groepe sal verskillende 
agendas hê. Julle sal nooit seker wees wanneer julle op 
ander oorlewendes afkom of hulle julle gaan oorval en 
vermoor net om af te neem wat hulle het nie. Mense sal 
mekaar om die bos lei of in lokvalle lei om hulle 
kosbaarhede af te neem en julle sal leer julle mag niemand 
vertrou nie.  
 
“Intussen sal julle moet soek vir voorrade en gaan julle 
een of ander tyd op groepe mensvreter monsters afkom 
wat op julle jag maak asook julle probeer aansteek sodat 
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seldsame draers opspoor en ons missie is dan om so draer 
by dieselfde span wetenskaplikes te kry wat die biologiese 
wapen aanvanklik geskep het. Ek gaan dan saam met hulle 
werk en die bloedmonsters van ons draer gebruik om 
immuniteit teen die virus te ontwikkel waarmee ons 
uiteindelik die wêreld gaan bevry sodat ons die hel 
beëindig en die nuwe beskawing kan begin.” 
 
Emilie vra verder. “Waar is hierdie span wetenskaplikes 
nou?” 
 
“Ek is op die oomblik hier saam met hulle en hulle het hul 
eie skuiling hier in Port Elizabeth. Daar is op die oomblik 
altesaam 144 000 uitverkorenes wat net soos hulle die 
plaag heeltemal gaan vryspring. Hulle het hulle eie 
spesiale skuilings in elke land regoor die wêreld. Dit is 
klein dorpies in die middel van stede wat met mure omring 
en afgesonderd is. Ek gaan die koördinate van hierdie 
plekke hê. Wanneer die aanvanklike plaag verby is, gaan 
hulle uit hulle ondergrondse skuilings kom en in hierdie 
selfstandige dorpies wat omring is deur hoë mure woon 
totdat ons die wêreld daar buite van die virus bevry het. 
Hulle is nie ons vyande nie en sal ons help om te oorleef 
en sukses te behaal sodat hulle uiteindelik hulle stadsmure 
kan verlaat en die nuwe wêreld kan begin wat hulle op die 
oomblik besig is om te beplan.” 
 
Emilie kyk vir Michael wat by haar sit. “Is dit wat jy 
bedoel het met gejaag na wind. Gaan alle finansies en 
instansies binnekort tot niet gaan?” 
 
Michael knik sy kop. “Presies! Binnekort gaan geld geen 
waarde hê nie en ongelukkig gaan daar ook geen wet en 
orde heers nie.” 
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“Ons gaan julle nou die eetsaal, die kombuis, die stoor en 
die werkswinkel wys waar die batterybank en ‘n opwekker 
gestoor word, en julle sal sien ons het alles hier. Daar is 
self ‘n gimnasium. Die yskaste en stoor lyk soos ‘n 
supermark. Tien mense sal hier vir ten minste ‘n maand 
kan oorleef voordat ons voorrade uitgeput raak en ons dit 
buitentoe sal moet waag om nuwe voorrade te soek. Daar 
is selfs spesiale wapens met gasmaskers en spesiale 
gevegsdrag met harde oppervlaktes om die vel te beskerm 
in die werkswinkel gereed vir dié van ons wat voorraad 
moet gaan soek. Kom ons gaan wys julle dit alles voordat 
ons lesingsaal toe gaan.”  
 
Kadin en Billy neem hulle van die een vertrek na die 
volgende en hulle kyk verstom. Alles is net soos sy dit 
beskryf het. Uiteindelik kom hulle in ‘n klein lesingsaal 
met tafels en stoele met die platskerm teen die muur met 
‘n kamera aan weerskante. Die platskerm kom outomaties 
aan toe hulle die vertrek binnegegaan en hulle sien die 
professor skuif agter ‘n lessenaar in op die platskerm en 
hulle hou hom almal dop asof hy hier by hulle is.  
 
Hy groet hulle vriendelik. “Aangename kennis, mense, ek 
is Johan. Neem asseblief julle sitplekke in. Ek het baie om 
julle te vertel en ons tyd is min. Nico, julle taakspan daar 
buite gaan binnekort hier opdaag en soos Michael aan die 
muur klop. Die skuifmuur gaan ook vir hulle oopmaak, 
maar hulle gaan nie weet dat hulle by die verkeerde stel 
trappe afgaan nie. Hulle gaan in ‘n tonnel beland en by die 
naburige kleinhoewe se woning uitkom en nooit weet van 
hierdie fort nie en jy en Francois gaan hulle ook nie vertel 
nie, want jy sien van nou af, sal slegs ek die regte 
skuifmuur oopmaak en toegang gee hierheen of nie. 
Mense, ek ken sovêr slegs vir Nico, Kadin en Billy; dus 
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wil ek graag dat julle elkeen hom of haar aan my 
voorstel.” 
 
Hulle stel hulself bekend so op die ry af en maak kennis 
met die professor. 
 
Toe almal klaar is, vra Nico: “Professor, wat is aan die 
gang? Is die wapen dan gereed? Hoe kon u hulle help, 
Professor?” 
 
Johan skud sy kop. “Nico, die wapen is slaggereed en ek 
mag julle nie sê wanneer nie, maar dit gaan onverwags en 
binnekort gebeur. Stel dit so: dit gaan baie vinniger gebeur 
as wat julle gaan verwag maar wanneer die teken kom, 
moet julle binne ses dae voor hierdie fort opdaag of ons sal 
nie vir julle oopmaak nie en julle kans op oorlewing is so 
te sê nul. Ons het net spasie vir tien mense en julle moet 
nou en hier julle plekke bespreek want neem ons te veel 
mense in, gaan ons te vroeg ’n tekort hê aan voorraad en 
waag ons dit te vroeg buite, sal die plaag ons oorval en 
alles is neusie verby. Indien een van julle egter nie glo in 
ons waarskuwing nie, is hy/sy  welkom om sy/haar plek af 
te staan en het die ander ‘n keuse om iemand in sy/haar 
plek in te bring.”  
 
Jack praat nou. “Van watter plaag praat u?” 
 
“Wanneer julle wakker word en die media is vol gerugte 
oor snaakse swerms wat gedurende die vorige aand regoor 
die wêreld uit die lug geval en verdwyn het, sal julle weet 
julle het ‘n maksimum van ses dae om hier voor die 666-
muur te kom aanmeld voordat dit te laat is. Dit is die teken 
dat die plaag gekom het. Hoe gouer julle hier aanmeld, 
hoe veiliger vir julle. Ek en Martie sal hier op julle wag 
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vanaf die dag nadat die plaag gekom het en vir almal binne 
se beskerming sal ek slegs vir die van julle oopmaak wat 
by die reëls hou. Slegs julle mag voor die 666 staan en 
niemand saam met julle nie.” 
 
Jack slaan met sy vuis ongeduldig op die tafel: “Watse 
donderse plaag, Professor!” 
 
“Ek mag julle nie meer vertel van die plaag nie, my 
vriend, ek beweeg op ‘n dun ys. Vertel ek julle te veel, 
mag ek julle nie laat gaan nie en vertel ek te min, gaan 
julle nie oorleef nie. Al wat julle moet weet is dat hierdie 
fort se lugversorging en dreineringstelsels plaagbestand 
gemaak is. Kruip julle bogronds of ondergronds iewers 
anders weg, sal die plaag julle daar oorval. Die 
aanvanklike plaag gaan homself uitbrand binne ‘n maand 
en uitsterf. Daarna sal die wêreld in totale anargie en chaos 
verval en julle gaan my kennis nodig hê om te oorleef 
wanneer julle voorrade na ‘n maand begin opraak. Ek gaan 
julle leier wees want ons is nie verniet gekies en ‘n 
geleentheid gebied om te oorleef nie, maar ons het ‘n baie 
belangrike missie om te vervul. Die wêreld gaan in ‘n hel 
verander en ons taak is om daardie hel tot ’n einde te 
bring.” 
 
Emilie praat nou: “Watter missie is dit, Professor?” 
 
“Daar is altyd een uit ‘n paar honderdduisend mense wat 
een of ander kondisie het wat hulle natuurlike immuniteit 
bied teen ‘n spesifieke virus. Hierdie mense is draers van 
die virus en sal ander aansteek, maar hulself word nie 
dodelik siek van die virus nie. Ons missie is om te leer 
oorleef in die chaotiese wêreld en tussen die oorlewende 
groepies mense wat ons teëkom, gaan ek van hierdie baie 


