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Vasgevang - 49. Die teiken 
 
 
Hunter klim stadig uit en maak die deur toe. Hy speel ’n bietjie 

toneel deur homself luierig uit te strek voor hy draai en stadig na die 
plek loop en sien uit die kant van sy oog hoe Jack en Darryn vanuit 
hul skuilings soos skimme in die woud aan weerskante van die huis 
verskyn. Hy verbeel hom hy kan die oë van die Caretaker op hom 
voel, maar hy kyk nie in die rigting van die sitkamervenster nie en 
loop stadig nader. 

 
 
Die Skrif van Onheil - 48. Ongenooide gaste 

 
Daar is ’n klop aan die voordeur en Jack frons vir Jane. “Verwag jy 
iemand?” 
 
Jane skud haar kop heen en weer. “Nee, ek weet van niemand wat 
hierdie Sondag kom kuier nie, maar miskien is dit een van my 
studentemaats wat iets wil bespreek of raad nodig het. Ons studeer 
dikwels saam maar gewoonlik net in die stadsbiblioteek. Ek glo nie 
sy sal hier aanklop sonder om te bel nie.” 
 
Jane wil orent kom maar Francois trek haar terug. “Wag hier! Ek 
gaan ondersoek instel.” 

 
 
Hart sonder remme 27 
 

Hulle is stil toe hulle terug ry. Die opwinding van `n paar uur 
gelede het soos `n voos binneband afgeblaas. Hy is haastig toe hulle 
by haar tent kom. “Ons sal `n oplossing vind,” verseker hy haar.  
“Ek bly vanaand in die hotel oor, maar more moet ek terug gaan. Ek 
skuld my vennoot `n vakansie. Kom hier.” Hulle hou aan mekaar 
vas toe hy groet. Sy loop nie saam met hom uit nie. Sy wil hom nie 
sien wegry nie, dit raak elke keer moeiliker om afskeid te neem. 
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Sonnika se hart verloor sy opgewonde weghol pas 
en gaan lê. “Ek is jammer Anton, dan kan ek nie saam met 
jou gaan nie.” 

Hulle is stil toe hulle terug ry. Die opwinding van `n 
paar uur gelede het soos `n voos binneband afgeblaas. Hy 
is haastig toe hulle by haar tent kom. “Ons sal `n oplossing 
vind,” verseker hy haar.  “Ek bly vanaand in die hotel oor, 
maar more moet ek terug gaan. Ek skuld my vennoot `n 
vakansie. Kom hier.” Hulle hou aan mekaar vas toe hy 
groet. Sy loop nie saam met hom uit nie. Sy wil hom nie 
sien wegry nie, dit raak elke keer moeiliker om afskeid te 
neem. 
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“Ek sal dit geniet om jou met die intieme tonele te 
help.” Sy oë glinster stout. “Ek is mos nou jou held.” 

“Jy het reeds die rol van my held oorgeneem. Deur 
jou inmenging moes ek die hele boek herskryf. Hiervoor 
gaan ek jou nog regsien.” 

Hy lig spottend `n winkbrou. “Nê? Wees gerus, jy 
sal baie tyd hê om te skryf as ek by die praktyk besig is.” 

“Dit werk ongelukkig nie so nie. `n Skrywer het nie 
vasgestelde werksure nie. Ek skryf soms in die nag. Ons 
moet ons ouers gaan bel en hulle van ons planne vertel.” 

“Ek kan nie met jou ouers praat terwyl alles nog so 
in die lug hang nie. Al waaraan ek nou kan dink is om jou 
in die motor te laai en jou ontvoer. Ver weg waar ons 
alleen kan wees.” Toe hy haar hartstogtelik soen, wonder 
sy of Eva se ingewande ook so gesing het as Adam haar 
gesoen het?  

Anton lig sy kop uitasem op. “Kom, ons gaan koop 
die verloofring, dan help ek jou die yskas ontvries en 
inpak en more ry ons plaas toe. Wat gaan jy met die 
karavaan doen?” 

“Dit verkoop of verhuur, ek sal met Wouter praat. 
Anton, jy het my nog nie gesê wie almal saam met jou in 
die huis bly nie?” 

Die oulike kepie op sy voorkop wat haar so bekoor, 
verdiep. “Bedags is daar twee vroue wat die huis 
skoonmaak en kos kook, vyf uur loop hulle. Ek bly alleen 
en dis hoekom ek wou hê ons moet more trou.” 
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Voorbladfoto deur Valeriy Andrushko @voodushevlyonniy 
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Oorlewing tussen raaisels 
 
49. Die teiken 
 
 
Dit is vroegoggend en Leo gee twee werkers instruksies 

in die stoorkamer. “Bring daardie sakke en laai dit op die 
bakkie. Ons gaan dit vandag in die groentetonnels nodig 
kry.” 

 
Hy loop solank uit en gaan staan en wag by sy 4x4. Hy 

sien Ronnie by die huis uitkom en oorstap in die 
werkswinkel se rigting en waai met sy hand vir hom. 
Ronnie groet terug met ’n waai van sy eie. 

 
Die manne kom uit elk met ’n swaar sak in sy arms en 

laai dit agterop die bakke en stap weer terug vir die 
volgende sak. Leo se slimfoon raas en hy haal dit uit en 
sien dit is Chloe. “Môre, Chloe, jy lui vroeg vandag. Is als 
reg?” 

 
Leo skrik toe sy hard en angstig oor die slimfoon skree. 

“Leo, kom dadelik na my plek op die kleinhoewe! Ek het 
jou nodig!” 

 
Leo frons. “Chloe, jy klink nie reg nie. Wat gaan aan?” 
 
Chloe antwoord nie, maar hy hoor net hoe sy huil aan die 

ander kant. “Chloe! Chloe, praat met my! Wat is 
verkeerd?” 

 
Chloe snik en hakkel tussen snikke deur: “Ek het jou 

nodig, Leo. Jy is al wat ek oor het in die lewe! Kom 
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Hy lag, vat haar hand en begin hardloop. “My motor 
staan hier agter die duin.” 

“Anton, hoe het jy geweet dat ek op die regte tyd op 
die strand sal wees?” 

“Ek het vir Wouter baie mooi gevra om te sorg dat 
jy op die strand is, toe stuur hy vir my `n SMS.” 

“Dit was baie grootmoedig van hom. En as 
Dominee instem, is ek more mevrou Sonnika de Ridder,” 
lag sy, uitasem van opwinding. 

`n Uur later, nadat hulle by dominee Malan was, sit 
hulle soos twee verkluimde duiwe styf teen mekaar langs 
die Range Rover. Hy speel met haar hare. “Hoekom is jy 
so stil? Wat dink jy van Dominee se voorstel? Is jy 
gewillig om saam met my plaas toe te gaan?” 

“Ja, Dominee is reg, ons moet mekaar eers in ander 
omstandighede leer ken. Ek moet vertroud raak met jou 
daaglikse roetine op die plaas en ons moet seker maak ons 
is gewillig om vir mekaar ruimte te gee. Maar hoe voel jy 
hieroor?” 

“Teleurgesteld, maar Dominee het my oortuig.” 

“Mooi.” Sy soen hom en druk hom weg toe hy vir 
meer vra. Hy maak haar week as hy na haar kyk asof sy 
die wonderlikste wese op aarde is. “Ek is bang jy gaan 
afgeskeep voel as ek ure lank sit en skryf. Ek raak 
heeltemal meegevoer as die karakters met my die loop 
neem ” 
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sal jou moet inhou, ek wil nie met `n boepie in `n trourok 
voor die preekstoel staan nie.” 

“Beteken dit `n ja?” Haar hart dreun in haar ore. 
Droom sy, of is die ongelooflike aantreklike mansmens 
haastig om met haar te trou? Die man wat haar uit haar dor 
leë bestaan na die lewe terug gebring het. Die man met 
onuitputlike lewensvreugde en energie? Maar sê nou...” 
Haar keel trek toe van spanning. Sy gaan sit toe haar bene 
onder haar invou. 

“Wag eers Anton, ek moet met jou praat.” Hy hurk 
voor haar op die sand, tel haar gebalde vuisies op en vou 
haar vingers oop. “Niks wat jy sê, kan my gevoel vir jou 
verander, my liefieding. Ek sal wag, as jy nie kans sien 
nie.” 

Die teer timbre in sy stem, bring trane in haar oë. 
“Wat gaan jy doen as ek nie vir jou kan kinders gee nie?” 

“Kom ek wys jou,” hy trek haar op sy skoot. “Ek sal 
jou so bymekaar hou vir my. So, in my arms, jou lyfie, 
kop en skouers.” Sy stem is grof van aandoening. “Daar 
kan met my ook fout wees, onthou. Ons kan kinders 
aanneem, verkieslik babas. Daar is so baie van hulle in die 
kinderhuise.” 

Sy sweef van verligting en druk hom liefdevol weg 
“Gee my jou foon, ek wil dominee Malan bel.” 

Haar oë blink toe sy die foon vir hom terug gee. 
“Kom, Dominee, wag vir ons.” 
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asseblief nou dadelik! Ek weet nie wat om te doen nie! Hy 
het hulle met my pistool geskiet!” 

 
“Waarvan praat jy, Chloe? Wie is geskiet!” 
 
Chloe huil eers en snik soos sy die woorde probeer 

uitkry: “Isaac en Hunter, Leo! Die monster het hulle vol 
gate geskiet met my pistool! Hy het die pistool in my hand 
gesit en die sneller getrek en nou is daar buskruit op my 
hand! Toe maak hy my los en verdwyn! Leo ek kan nie die 
polisie bel nie! Hulle sal dink dit was ek. Leo, kom gou! 
Ek het jou nodig!” Sy huil nou histeries. 

 
“Ek verstaan nie, Chloe. Van watter monster praat jy!” 
 
Leo kyk verskrik na sy slimfoon as hy besef die oproep is 

beëindig en die foon is dood. Die werkers is op pad uit met 
die volgende twee sakke toe Leo voor hulle inspring. 
“Wag! Vat maar weer terug! Ek moet gou iewers heen. 
Julle sal hier moet wag! Daar is ’n noodgeval!” 

 
Die manne kyk Leo verward aan maar hy verduidelik nie, 

spring dadelik in sy 4x4 en skakel dit aan. Een van die 
ouens wil hom nog waarsku dat die klap nog oop is en hy 
moet wag sodat hy dit vir hom kan toemaak, toe spin die 
bande op die los grond en Leo trek weg en los hulle in ’n 
stofwolk agter. 

 
*** 
 
Jack Welch en drie van sy manne klim in die donker uit 

sy motor voor die klein stomphuisie omring deur 
toringhoë bloekombome diep in die woud. Hulle stap in 
die maanlig nader na die wit, klassieke Mercedes Benz 
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wat hulle hierheen gevolg het en sien die bestuurder se 
deur oopgaan en Hunter maak sy verskyning.  

 
Jack sien die deur van die huisie oopgaan en hy en sy 

manne kyk agterdogtig na die snaakse gestalte van ’n man 
wat met mank heupbewegings ook na die Mercedes 
aankom. Dit lyk asof die man ’n roer in sy hande het en dit 
laat Jack nog meer ongemaklik voel, maar Hunter stel hom 
gerus. 

 
“Relax, Jack, dit is die stom opsigter, Robert. Hy is ‘n 

vriend en ook ‘n bleddie goeie skut. Hy is begaan oor sy 
vriendin en haar vriend want ek het hom intussen in my 
vertroue geneem en op hoogte gebring van sake.” 

 
Jack wys na sy drie kollegas wat slaggereed lyk met hul 

koeëlbestande baadjies en R5-masjiengewere oor hul 
skouers. “Hierdie is drie van my jong manskappe, Hunter; 
Gerald, Danny en Darryn.” Hy wys met ’n swaai van sy 
hand na Hunter.  “Hierdie is die legendariese Hunter 
waarvan ek julle vertel het.”  

 
Hulle groet almal met die vuis voor Jack vra. “Jy sê jy 

het die bewyse, Hunter?” 
 
Hunter knik. “Ja, my strik het goed gewerk. Ek het ’n 

afluisterapparaat in sy plek geïnstalleer en op sy broer se 
senuwees gewerk met die hoop dat hy Joss sal kontak en 
hulle dinge oor hul slimfone sal bespreek en hulself so op 
die opname oor hul slimfone sal inkrimineer. Ek het met 
donker my apparaat wat op ’n naburige hoewe naby sy 
plek versteek is, besoek en gekyk of dit intussen iets 
opgeneem het. Dit het soos ’n bom gewerk want hulle het 
al hulle misdade bespreek en ek het nou die bewyse sodat 
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toe sy wil protesteer. “Dan klim ons in die motor en toer 
deur die land en bly oor waar ons plek kry.” Sy oë pleit. 
“Ons kan tog nie wag tot jou ouers eendag besluit om te 
kom nie. En later as hulle hier is, kan ons weer ons 
troubeloftes aflê, jy in `n trourok met `n onthaal en die 
hele lot.” Hy vou sy hande om haar gesig. “Ek is baie 
besig, ek het `n plaas en praktyk, maar ek wil jou nie weer 
hier los nie. Ek wil jou elke dag by my hê.” 

Haar sinne duisel. “Anton, jy`s `n ongelooflike 
opwindende mansmens, maar jy is te haastig. Wat van 
ringe? En jy moet tog seker eers my ouers se toestemming 
vra. Of, het jy gedink jy kan my sommer net vat?” 

“Ek het nie gedink nie. Ek wil jou eers net vir 
myself hê.” 

“Ons sal nooit betyds klaar kry nie. En wat van `n 
predikant? Jy kan nie sommer net by die pastorie instap en 
sê, Dominee, ons wil trou nie.” 

Hy los haar, loop `n draai en kom terug. “Dis nie `n 
probleem nie. As jy kans sien om more met my te trou, bel 
ons Dominee, vra hom of ons hom kan sien en as hy 
inwillig om ons te trou, gaan koop ons die ringe.” 

“Jy moenie dink dominee Malan gaan ons sonder `n 
preek laat wegkom nie.” 

Anton glimlag. Met sy hande om haar middel, trek 
hy haar styf teen hom en soen haar dat sy sterre in die 
helder bloulug sien. Sy voel deliries toe hy haar eindelik 
los. “Anton, ek skaam my morsdood, Dominee gaan dink 
ons moet trou.” Sy tik hom met `n vinger teen sy bors. “Jy 
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Hoofstuk 27 

 

Vorentoe, trek Anton die perd in, klim af, vat haar om die 
middel en tel haar af. Wat het sy al die jare misgeloop? 
Hierdie oorgawe aan die man wat sy liefhet, ken geen 
vrees nie. Toe die perd runnik, streel hy hom oor sy rug en 
fluit. 

Sonnika kyk verbaas na die jongman wat agter die 
duin uitgedraf kom. “Sonnika, dis Tim Rademan, die 
eienaar van die pragtige perd. Tim, dis Sonnika. Baie 
dankie, dat jy jou perd vir my geleen het.” 

Die oomblik toe Tim wegry rank hulle in mekaar se 
arms en eis Anton haar mond op. Sy is uitasem toe hy sy 
kop lig en haar dringend in die oë kyk. “Sonnika, kom, ons 
trou more?” 

“Jy is seker nie ernstig nie.” Sy lag en skud haar 
kop.” Jy het nog nooit eens vir my gesê jy is lief vir my 
nie.” 

“Jy kon tog sien. Oë praat harder as woorde. Oë 
skree dit uit, het jy vergeet van ons ontmoeting in die 
kerk?” Hy trek haar styf teen hom aan en soen haar. “Ek is 
lief vir jou, Sonnika Shaw, sal jy môre met my trou? 
Seblief.” 

“Ek gaan nie in `n magistraat kantoor trou nie.” 

“Sjuut, gee `n man kans om klaar te praat. Ons trou 
in die kerk. Net ons twee, die predikant en fotograaf. Hy 
en die koster kan sommer as getuies optree.” Hy soen haar 

 7 

ons altwee sal kan wegsit. Ongelukkig het Joss my verras 
en vinniger toegeslaan as wat ek verwag het en twee 
mense vir wie ek baie omgee intussen verdoof en 
vasgebind in die kombuis van die huis ’n entjie van hier op 
hierdie hoewe. Gelukkig het hy ook op dieselfde opname 
sy plan met sy broer breedvoerig gedeel en ek weet presies 
wat om te verwag. 

 
Joss gaan vir Isaac, Chloe, se kêrel as troefkaart gebruik 

om haar te dwing om my in ’n lokval in te lei en sy plan is 
om my van agter in die kop te skiet sodra ek later 
vanoggend by die voordeur instap en daarna beplan hy om 
ook vir Isaac te skiet. Dit is hoekom ek nie die hele mag 
hier wil hê nie, want die situasie is baie delikaat en ons sal 
mooi en stilletjies te werk moet gaan en hom saam as ’n 
span te uitoorlê.” 

 
Jack knik dat hy verstaan en kyk na sy manne. “Manne, 

Hunter is ’n oud-reccemajoor en ons gaan sy instruksies 
volg tot op die letter. Reg, Hunter, wat is die aksieplan.” 

 
 Hunter kyk vir Robert. “Robert, jy moet jouself gaan 

ingrawe sodat jy later vanoggend met daglig jou visier 
onopsigtelik op die sitkamer se venster kan hê. Maak seker 
daar val nie sonlig op enigiets wat blink op jou nie, want 
dit mag net iets verraai en alles verongeluk. Jy gaan my 
dek ingeval Joss van plan verander en miskien besluit om 
sy roer deur die venster te steek en my te skiet terwyl ek 
nog op pad is na die voordeur. Dit is egter hoogs 
onwaarskynlik want ek vermoed hy sal hou by die plan om 
my binne in te wag en my uit die blinde hoek van agter die 
deur in my kop te skiet soos ek inkom. Robert, al het jy ’n 
duidelike teiken van die vent moenie op hom skiet nie, 
want sou jy mis gaan ons Chloe en Isaac in gevaar stel 
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want hy mag net miskien kombuis toe gaan en hulle as 
gyselaars aanhou. Slegs as hy ’n loop deur ’n oop venster 
steek, moet jy op hom skiet. Reg?” 

 
Robert knik dat hy verstaan en Hunter kyk na Jack en sy 

jong manne. “Ek gaan julle nou via die bospad na die plek 
neem sodat ons julle in posisie kan kry terwyl dit nog 
donker is. Sou ons die plek probeer binnegaan en ons 
verbrou, gaan ons net gyselaars maak van Chloe en Isaac 
en ons wil nie daardie risiko neem nie. Ons gaan dus sy 
speletjie speel en hom laat glo hy is in beheer tot op die 
laatste oomblik.  Op daardie manier gaan ons presies weet 
waar hy, Chloe en Isaac op daardie oomblik is en wat sy 
volgende stap gaan wees sodat ons hom effektief kan 
verras. 

 
“Daar is ligte rondom die huis en daarom gaan ons eers 

ons afstand hou en julle gedurende die donker in die beste 
posisies versteek in die woud. Julle gaan op die laaste 
oomblik inbeweeg wanneer ek aanstap voordeur toe en 
ons weet sy oë is op my.” 

 
Hunter wys na die twee manne aan Jack se linkersy. 

“Gerald en Danny, julle twee gaan die agterdeur van die 
plek nader eers wanneer my Mercedes voor die plek 
gestop het en ek uitklim. Joss sal op daardie oomblik by 
die sitkamervenster staan met sy oë op my. Daar is nie ’n 
sekuriteitshek voor die agterdeur nie; dus kan julle saam 
die deur afskop en dadelik toegang tot die kombuis en 
Chloe en Isaac verkry. Julle kom in posisie en wag tot op 
die oomblik wat julle die skokgranaat hoor en skop dan 
saam die deur oop. Gerald dek en Danny bevry hulle en 
neem hulle by die agterdeur uit, reg so?” 
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Voorbladfoto deur Jernej Graj @jernejgraj 
 



 20 

Jane skud haar kop heen en weer. “Nee, ek weet van 
niemand wat hierdie Sondag kom kuier nie, maar miskien 
is dit een van my studentemaats wat iets wil bespreek of 
raad nodig het. Ons studeer dikwels saam maar gewoonlik 
net in die stadsbiblioteek. Ek glo nie sy sal hier aanklop 
sonder om te bel nie.” 
 
Jane wil orent kom maar Francois trek haar terug. “Wag 
hier! Ek gaan ondersoek instel.” 
 
Jack volg Francois na die voordeur en die Fransman loer 
deur die sleutelgat en skud sy kop moedeloos en Jack 
fluister: “Wat is dit?” 
 
“Die taakspan is hier!” 
 
Hulle hoor Morrison se sterk Amerikaanse aksent: “Maak 
nou oop! Ons weet julle is tuis en ons gaan nêrens heen 
voor julle nie oopmaak nie!” 
 

Vervolg volgende week uitgawe 50 
 
 

 9 

Die manne knik dat hulle verstaan en Hunter kyk na Jack 
en Darryn. “Julle twee gaan aan weerskante van die huis in 
die woud wegkruip en gaan eers inbeweeg wanneer ek 
nader stap aan die voordeur. Hy sal my op daardie stadium 
vanaf die sitkamervenster dophou sodat julle die huis kan 
nader en julself ongemerk in posisies aan weerskante van 
die voordeur kan kry voordat ek dit gaan oopmaak. Die 
deur maak na die regterkant toe oop en hy gaan my agter 
die deur inwag. Jack, jy gaan die huis van regs nader en 
moet saam met my by die voordeur uitkom en die 
skokgranaat vir my daar aangee sodat ek dit kan inrol 
sodra ek die deur oopmaak. Ons drie moet die Caretaker in 
die sitkamer oorval terwyl hy nog van balans af is van die 
skokgranaat sodat hy geen kans kry om te reageer nie.  

 
“Daar is twee kamervensters aan die regter voorkant van 

die huis. Die sitkamervenster is aan die linkerkant. Jack, 
hy sal my vanuit die sitkamer dophou, dus kan jy reguit 
van die regterkant van die huis teen die voorkant inbeweeg 
tot reg by die voordeur terwyl ek aangestap kom. Pasop 
net; jy sal katvoet moet inbeweeg oor die houtstoep.”  

 
Hunter kyk na Darryn. “Darryn, jy sal van die linkerkant 

van die huis moet inbeweeg en eers wag aan die ander 
kant van die sitkamervenster want hy sal jou voor die 
venster sien verbykom. Eers wanneer die skokgranaat 
afgaan, kan jy ons binnetoe volg, reg so?” 

 
Darryn en Jack knik. 
 
“Goed, kom volg my, ons gaan almal in posisie kry 

terwyl dit nog donker is. Ek gaan julle daar in posisie los 
en terugkom en hier wag vir Chloe se oproep. Ek sal van 
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hier wag en op die regte tyd omry na die plek toe asof ek 
van my plek af kom.”   

 
*** 

 
Dit is net nog ’n mooi sonskynoggend toe Hunter 

uiteindelik tussen die hoë bloekombome by die eiland in 
die woud inry. Hy hou voor Isaac se groot stomphuis stil. 
Die Cooper en die BMW staan daar. Dit is vroegoggend 
en byna tyd dat Isaac hospitaal toe moet vertrek vir sy 
werk. Die Caretaker het dinge haarfyn beplan sodat dit nie 
snaaks sou lyk dat die BMW nog hier staan nie. Chloe het 
hom op die regte tyd gebel. Hy wil hê Hunter moet 
niksvermoedend en gerus by die voordeur inloop en hy 
hou natuurlik nou die Mercedes vanuit die sitkamervenster 
dop. 

 
Hunter klim stadig uit en maak die deur toe. Hy speel ’n 

bietjie toneel deur homself luierig uit te strek voor hy draai 
en stadig na die plek loop en sien uit die kant van sy oog 
hoe Jack en Darryn vanuit hul skuilings soos skimme in 
die woud aan weerskante van die huis verskyn. Hy verbeel 
hom hy kan die oë van die Caretaker op hom voel, maar 
hy kyk nie in die rigting van die sitkamervenster nie en 
loop stadig nader. 

 
Hunter stap met die trappe op oor die houtstoep terwyl 

Jack van regs teenaan die huis suutjies nader sluip en 
Darryn links van die sitkamervenster stop en wag. Hunter 
voel effens kriewelrig toe hy reg voor die voordeur staan. 
Die Caretaker het die opsie om hom sommer nou deur die 
voordeur te skiet. Hy weet egter dit is nie die plan wat hy 
met sy broer gedeel het nie. Hy het duidelik vir sy broer 
gesê hy gaan hom van agter in die kop skiet wanneer hy 
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kom. Hy is die man wat die kennis het om die kuur tussen 
die oorlewendes te vind om die plaag wat die aarde in ’n 
hel gaan verander, te beëindig. Ek, Jack en Francois het dit 
ons missie gemaak om Johan van die begin te beskerm. 
Ons gaan hier agterbly saam met Johan in ’n veilige, 
versteekte plek wat ingerig is vir ons agt om daar ’n 
maand te oorleef. Ons eerste missie is om na ’n maand in 
die skuiling Johan se groepie veilig by julle 
plaasgemeenskap te kry van waar hy sy missie gaan 
probeer deurvoer. Ons kon nie die mense daarvan vertel 
nie want hulle sou ons moeilik vertrou as hulle weet ons 
gaan nie saam plaas toe nie.” 
 
Jane skud haar kop. “Okei, ek verstaan nou, maar ek gaan 
my Fransman baie mis.” 
 
Francois knipoog vir haar. “Net ’n maand; dan is ons daar, 
ek belowe.” 
 
Nico gaan voort: “Reg, ons agt is goed ingerig om vir die 
maand daar te oorleef en gaan goed bewapen wees 
wanneer ons die buitewêreld aanpak op pad na julle toe, 
maar ons is bekommerd oor die plaasgemeenskap se 
veiligheid. Gister het ek op die vergadering gesorg dat ons 
Hunter aangestel het as die leier van sekuriteit en wet en 
orde vir die plaasgemeenskap; dus weet almal reeds waar 
hulle met hom staan. Ons is egter bekommerd want ons 
het min tyd en julle gaan wapens en ammunisie benodig 
en dit gaan spesiale beplanning verg. Dit is hoekom ons 
hier bymekaargekom het vandag.” 
 
Daar is ’n klop aan die voordeur en Jack frons vir Jane. 
“Verwag jy iemand?” 
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Jane frons vir Hunter. “Chloe?” 
 
“Een van die plaaseienaars. Sy is ongeveer jou ouderdom. 
Haar pa was my stafsersant en hy het haar in vele opsigte 
goed opgelei. Sy is nie ’n hokvegter soos jy nie, maar sy 
ken baie gevaarlike, vuil streke wat jy nie geleer word nie, 
want jy sal nooit toegelaat word om die goed in die hok 
toe te pas nie.” 
 
Jane rek haar oë. “Sy klink interessant. Ek kan nie wag om 
met haar kennis te maak nie. Watse vuil streke is dit?” 
 
“Die tipe wat jou hospitaliseer of doodmaak.” 
 
Sy skud haar kop. “Sjoe!” 
 
Jack is haastig om dinge aan die gang te kry. “Nou goed, 
Nico, kom ons kry ons planne agtermekaar. Begin jy om 
ons situasie op te som.” 
 
Nico knik. “Reg, Jane, ons het ons geheim met jou gedeel 
gisteraand dat ons oorspronklike groepie van agt gekies is 
om ’n professor te help met sy missie en ons daarom nie 
saam met julle kan deurgaan plaas toe nie, maar eers oor 
’n maand gaan probeer om by julle gemeenskap aan te 
sluit. Jy wou weet hoekom en ons kon nie verder daar 
gesels nie. Het Francois jou al ingelig?” 
 
Jane en Francois kyk vir mekaar en glimlag stout. 
 
Nico lag. “Ek kry die idee julle was hopeloos te besig met 
ander dinge tot nou toe. Jane, dit is eintlik ’n lang storie 
maar om alles op te som: daar is ’n professor Johan wat 
ons almal se leier gaan wees gedurende hierdie tyd wat 
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die plek binnegaan. Die Caretaker wil seker maak en hom 
vanuit die blinde hoek naby van agter omklits soos hy by 
die deur inkom. Skiet Joss blindelings deur die deur, neem 
hy ’n onnodige risiko en Hunter vertrou op hierdie 
oomblik dat hy nie so impulsief gaan optree nie. Hunter is 
nou teenaan die voordeur en buite sig en trek sy pistool uit 
sy holster en klop aan die deur. 

 
’n Doodse stilte volg en hy klop weer net toe Jack ook 

nou gereed is hier by hom by die voordeur en hy neem die 
skokgranaat by hom en kry dit gereed in sy linkerhand. 
Hunter hoor hoe Chloe hom binnenooi asof niks fout is 
nie: “Hunter, die deur is oop. Kom binne!” 

 
Hy kyk vir Jack wat sy pistool gereed voor hom uithou 

en draai die deurknop. 
 
Vervolg volgende week uitgawe 50 
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Jane verdwyn na haar slaapkamer terwyl Francois gaan 
oopmaak. Hy loer deur die sleutelgat en sien dit is Nico, 
Hunter en Jack. Jane het aangedring dat hulle hier in 
Sentraal by haar plek bymekaar kom nadat hulle groepie 
eenkant sekuriteitsdinge bespreek het en sy aangedring het 
om deel van hulle groepie te wees. 
 
Francois maak vir hulle oop en lei hulle binne. “Het julle 
die nuus gesien?” 
 
Jack bevestig. “Ja, dit is orals. In die koerante, oor die 
radio, die TV orals.” 
 
Hulle gaan sit elkeen op ’n stoel en toe Jane inkom en 
groet, gaan sit sy en Francois op die rusbank. Sy het 
Francois se oorgroot T-hemp aangetrek en trek dit af 
terwyl sy styf teen hom gaan sit. Nico wonder of sy enige 
iets onder die T-hemp aan het. Hy vind die vroumens 
hopeloos te seksie en nou sien hy hopeloos te veel van 
haar been. Daar is net iets besonders aan die meisie. Sy 
maak dinge wakker in ’n man. 
 
Jane glimlag vir Nico asof sy sy gedagtes lees. “Dankie, 
dat julle my in julle geselskap toelaat, Nico, julle is al drie 
oudsoldate en ek weet nie eers hoe sit ’n geweer aan 
mekaar nie.” 
 
Nico kyk vir Hunter. “Majoor sal haar goed oplei daar op 
die plaas, nè?” 
 
Hunter glimlag. “Ek sal dit vir Chloe los. Ek het net die 
gevoel hulle tweetjies gaan ’n interessante kombinasie 
uitmaak.” 
 



 16 

die wêreld rondom middernag uit die hemel geval het en 
nou orals oor die nuus is.” 
 
“Genade, wat sê u nou eintlik?” 
 
“Ek weet dit klink vêrgesog, maar dit is wat ons 
waarnemings uitspel en ek voel net ek moet julle waarsku. 
Ek neem ’n risiko om nou met u te praat want hierdie is 
hoogs geklassifiseerde inligting wat ek van ons lugmag 
uitlek. Ek en my kollegas vermoed dat die goed wat in die 
dreine verdwyn het, deur ’n buiteaardse, intelligente vloot 
afgelewer is en ons vertrou dit net mooi niks nie. Ons het 
die radarroetes versamel en geanaliseer en dit blyk dat die 
goed slegs afgelewer is aan die donker kant van die aarde 
waar daar ligte was.” 
 
“Wat beteken dit? Waarteen wil u ons waarsku?”  
 
“Ek het my familie aangesê om solank ons goed in te pak. 
Ons gaan so gou moontlik uit die stad padgee. Ons gaan 
eers weg van alle stadsligte in die wildernis kampeer totdat 
ons redelik seker is daardie goed gaan nie uit die dreine 
kom en ons aanval nie.” 
  
Jane skakel die TV af. “Dit is sowaar besig om te gebeur 
en daardie lugmag ou slaan nogal die spyker op die kop; 
ek wens ek kan hom kontak en sê hy is reg.” 
 
Daar is ’n klop aan die voordeur en Francois staan op. “Ek 
sal vir hulle oopmaak terwyl jy iets gaan aantrek.” 
 
“Okei.” 
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48. Ongenooide gaste 
 
Jane staan in die kombuis voor die stoof besig om spek en 
eiers voor te berei. Die wêreld kom binnekort tot ’n einde 
en daar is nie meer tyd om te mors nie. Sy het haar 
Fransman sommer by haar woonstel ingetrek toe hy wou 
groet gisteraand ná die vergadering.  
Vanoggend het hulle in mekaar verstrengel wakker 
geword en saam onder die stort beland. Sy het hom 
uiteindelik in die stort gelos en ’n ligte kamerjas 
omgehang. Dit is asof die vreeslike toekoms wat op hulle 
wag, nuwe lewe in haar geblaas het en sy vermoed dit is 
seker die geval met die ander mense wat gisteraand daar 
was. Sy voel roekeloos en selfsugtig om die laaste bietjie 
tyd wat hulle oor het om vry te wees en hierdie gemaklike 
lewe te geniet, ten volle te benut. 
 
Francois streel skielik van agter oor haar boude en sy slaan 
hoendervleis uit. Sy draai haar kop en sy moet keer want 
hy wil haar mond opsoek. “Hokaai, ek wil ons ontbyt 
gereed kry sodat ons kan klaar eet voordat hulle opdaag.” 
 
“Jy is hopeloos te seksie om uit te los.” 
 
“Hei, gaan sit en kyk TV daar op die rusbank. Ek is amper 
klaar dan dek ek die tafel.” 
 
Francois kreun, los haar stadig en moeisaam en staan 
terug, maar gaan nie rusbank toe nie sodat sy omkyk. Hy 
staan en verlustig hom in elke faset van haar vroulikheid, 
asof hy haar indrink.  
 
“Lyk my ek moet maar eers los en my lyf heeltemal gaan 
wegsteek anders gaan jy my nie uitlos nie. Ek dra nooit 
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klere in my plek nie, maar net wanneer dit regtig te koud 
is. Dit is nogal iets wat ek daar op die plaas gaan mis. Ek 
sal nie meer so vry kan wees daar tussen die mense nie. 
Doen my ’n guns en gaan sit aan daardie TV op 
internasionale nuus. Ek is nuuskierig. Die nuus gaan 
bevestig of daardie goed wel regoor die wêreld gekom 
het?” 
 
“Okei, jy is net ongelooflik seksie. Dit is moeilik, maar ek 
belowe ek sal jou voorlopig uitlos. Jy is reg, ek het van 
alles vergeet nadat jy my hier ingetrek het gisteraand. Ek 
is self nuuskierig of ons iets oor die nuus gaan sien.” 
 
Francois loop om die toonbank na die rusbank. Jane het ’n 
oopplankombuis wat uitkyk op die sitkamer en sy kan die 
platskerm ook vanaf die kombuis se stoof sien toe 
Francois hom op die rusbank neerplak en dit aanskakel. 
Hy vind BBC en dadelik sien hulle video’s wat mense met 
hul slimfone geneem en op die sosiale media geplaas het 
gisteraand. Francois skakel oor van die een nuuskanaal na 
die ander en orals is dit dieselfde brekende nuus. CNN, 
Sky News, Fox News, Al Jazeera, Russia Today, 
ensovoorts. Al die nuuskanale dra dieselfde berigte. 
Francois besluit uiteindelik om by BBC te bly en stel die 
klank harder. 
 
’n Verslaggewer is besig om ’n onderhoud te voer met ’n 
man wat gisteraand in die straat deur ’n swerm 
spinnekoppe oorval is. “Die goed was derduisende! Ek het 
oor hulle gehardloop en na hulle geklap maar nie een het 
gebyt nie. Hulle het net geskarrel om weg te kom. Dit was 
egter ongelooflik hoe vinnig hulle almal skielik verdwyn 
het by gate in en in dreine af en ons het daarna gesoek 
maar nie ’n enkele een gevind nie. Ek verstaan dit nie! 
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Mense het oor die goed gehardloop en op hulle gespring 
maar ons het nie een dooie of beseerde spinnekop gevind 
nie! Die goed is definitief nie normale spinnekoppe nie! 
Dit maak net nie sin nie!” 
 
Jane dek vir ontbyt by die eettafel skuins agter die rusbank 
en trek die stoel vir Francois uit. “Kom eet terwyl ons kyk. 
Dit lyk my dit het toe gebeur regoor die wêreld net soos 
hulle voorspel het.” 
 
Francois gaan sit aan terwyl Jane haar ontbyt ook aandra 
en hulle eet terwyl hulle aandagtig verder kyk. Daar is nou 
’n span deskundiges wat debatteer en spekuleer oor watse 
spinnekoppe dit kon wees en waar hulle vandaan kom en 
waarheen hulle so spoorloos verdwyn het, maar almal 
word net meer en meer verlore en verward. Jane neem die 
afstandbeheer en verander die kanaal na CNN en hulle 
sien ’n verslaggewer wat besig is met ’n onderhoud met ’n 
man met ’n verskuilde identiteit wie se gesig versteek en 
stem verbloem is. “U sê die lugmag se radar het duisende 
Vreemde Vlieënde Voorwerpe waargeneem.” 
 
“Dit is korrek.” 
 
“Van waar het dit gekom?” 
 
“Ons was by ons basis vir eers uit die veld geslaan want 
die goed het van nêrens skielik orals verskyn maar ’n 
kontak van my het my ingelig dat hulle inligting ontvang 
het via die weermag se satelliete dat derduisende Vreemde 
Vlieënde Voorwerpe oor 24 uur heen en weer vanaf die 
maan gekom het. Ons vermoed hierdie vlieënde 
voorwerpe hou verband met die spinnekoppe wat regoor 


