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1. Ontmoet die skrywer

Carina Diedericks is op 11 Maart 1977 in Johannesburg gebore. Sy 
is die jongste van drie kinders en het twee ouer broers. Later het 
hulle Pretoria toe getrek, waar hulle vier jaar gebly het. “Dit was die 
wonderlikste jare ooit,” sê Carina. “Ek onthou Pretoria veral as die 
plek waar ek regtig ernstig begin lees het.” 

Sy was van jongs af ’n ywerige leser. “My gunstelingboeke was 
die Swart Kat-reeks van Chris Sasner. Ander gunstelinge was die 
Maasdorp-reeks en Nancy Drew. Ek het ’n Swart Kat-uniform gehad 
en met my BMX deur die strate gery en avontuur gesoek (wat ek 
natuurlik nie gekry het nie) en het toe maar bly lees en begin perdry.”

Aan die begin van graad ses het die gesin Kaapstad toe verhuis. 
Aanvanklik was sy nie baie gelukkig nie. “Ek was in die Laerskool 
Groote Schuur waar almal gedink het ek is vreemd omdat ek praat 
van my ‘mô en pô’. Ek was wel baie bly dat ons so naby aan die see 
was en ek baie meer kon perdry as in Pretoria.” 

Carina se hoërskoolloopbaan het sy by Herschel School, ’n 
private meisieskool in Claremont, deurgebring. Sy was mal oor 
waterpolo en is in graad elf as uitruilstudent na Amerika gekies. Sy 
en die meisie wat saam met haar was, het daarna vir ses weke deur 
Amerika getoer en uiteindelik ’n lang ruk in New York gebly. 

Ná skool is sy na die Universiteit van Stellenbosch waar sy die 
grade B.A. (Internasionale Studies), Afrikaans en Nederlands 
Honneurs cum laude en M.Phil. (Joernalistiek) gekry het.

Carina ook die skrywer van die baie gewilde Thomas@-reeks, 
wat handel oor Thomas en sy vriende se avonture. Thomas het ook 
sy eie TV-reeks wat in 2013 die eerste keer uitgesaai is. 

Ander boeke van die skrywer is Spesiale (en geheime) agent 
Peter van der Wind en die Chinese draak, Operasie M.I.A.A.U, 
Koning Henry, Die verdrinking van Josua van Eden en Oogkontak.

Carina het verskeie ATKV-Kinderboekpryse vir haar skryfwerk 
gewen.
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2.  Inleidende aktiwiteite:  
Titel, omslag en flapteks

Titel
Die titel van ’n boek is baie belangrik, want buiten vir die omslag is 
dit die eerste ding wat ’n voornemende leser raaksien. Dit moet dus 
die voornemende leser onmiddellik aantrek sodat hy sal stilstaan 
om die boek van naderby te bekyk. Die titel moet ook die inhoud van 
die boek dek en dit moet duidelik leesbaar wees. As die outeur se 
titel dalk onvanpas, verbeeldingloos en vaal is, sal die ervare 
uitgewer dit vervang.

Vrae oor die titel
1.  Dink jy hierdie titel beantwoord aan die kriteria soos hierbo 

uiteengesit? Gee redes vir jou antwoord.
2.  Daar is twee lettertipes vir die titel gebruik. Wat, dink jy, is 

die rede daarvoor?
3.  Lewer kommentaar op die kleur en die manier waarop die 

woord “ink” uitgebeeld is.
4.  Waarna, dink jy, verwys die “permanente ink” van die titel, 

veral	as	jy	kyk	na	die	grafiese	uitbeelding	daarvan?

Omslag
Die omslag word gewoonlik nie deur die outeur gekies nie, maar 
deur die uitgewer wat die boek bemark. Die titel, outeur se naam en 
’n gepaste illustrasie of foto verskyn gewoonlik op die omslag.

Die omslag van ’n boek word gewoonlik deur ’n professionele 
persoon (omslagontwerper) ontwerp. Die ontwerper moet goed 
vertroud wees met die inhoud van die boek, sodat die regte gevoel 
geskep kan word vir die lesers wat geteiken word.

Die omslag moet so uitgelê word dat die boodskap wat dit wil 
oordra duidelik en vinnig gekommunikeer word. Voornemende 
lesers moet dus maklik deur die visuele inligting kan werk. Daar 
moet ook balans wees tussen die elemente van die omslag 
(illustrasie	en	tipografie)	en	die	 leser	se	oog	moet	moeiteloos	van	
die een na die ander kan beweeg.

Net soos die titel, trek die omslag van ’n boek die voornemende 

leser aan, of laat hom koud. As die omslag interessant en kleurvol 
is, kan dit daartoe bydra om lesers te lok. 

Vrae oor die omslag 
1.  Lewer kommentaar oor die kleure wat vir die foto gebruik 

is.. Let op dat die kleur uit ’n beperkte palet bestaan. Is daar 
moontlik ’n rede daarvoor?

2.  Watter boodskap kommunikeer die liggaamshoudings van 
die	figure	op	die	omslag	aan	jou?

3.  Wie, dink jy, is die vier tieners wat op die omslag uitgebeeld 
is?

4.  Lewer kommentaar oor die donker wolke in die agtergrond.

Flapteks
Die	flapteks	is	’n	verkorte	weergawe	van	die	inhoud	van	die	boek.	
Die	flapteks	moet	so	geskryf	word	dat	dit	net	genoeg	inligting	verskaf	
om die voornemende leser se nuuskierigheid te prikkel, sodat hy die 
boek sal wil lees.

Vrae oor die flapteks
1.	 	Kan	jy	die	hoofkarakter(s)	identifiseer	nadat	jy	die	flapteks	

gelees het?
2.  Soek ’n voorbeeld van hoe daar net genoeg inligting gegee 

word om die voornemende leser nuuskierig te maak.
3.  Wat is die funksie van die beletselteken aan die einde van 

die teks? 
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3. Opsommings, aktiwiteite en vrae

Hoofstuk 1, 2 & 3 (bl. 5-15)

PRE-LEES
Aktiwiteit 1: Dink en praat

• Romeo en Juliet
-  Ken jy die verhaal? Gesels daaroor en oor die karakters.
-  Watter genre is dit?
-  Wie het dit geskryf en wanneer?
-	 	Het	jy	al	’n	opvoering	of	fliek	daarvan	gesien	en	het	jy	

dit geniet? Gee redes.
-  Wat noem ons ’n toneelstuk wat ’n tragiese einde het?
-  Hoe voel jy oor gereëlde huwelike (’n huwelik waarin jy 

geen sê het nie)?
-  Waarom word, en is daar in die verlede, huwelike 

gereël?
-  Word die praktyk van gereëlde huwelike nog beoefen? 

In watter lande? 

• Reeksmoordenaars
-	 	Suid-Afrika	is	’n	pragtige	land	met	ongelooflike	natuur-

skoon en is ’n toeristeparadys. Ongelukkig is die mis-
daad syfer een van die hoogstes ter wêreld. Reeks-
moorde is ook niks nuuts in ons land nie. Om die 
waarheid te sê, Suid-Afrika het die tweede hoogste 
aantal reeksmoordenaars in die wêreld.

-  Die Wemmerpan- en terselfdertyd die hamer-reeks-
moorde naar, Maoupa Cedric Maake, is een van die wat 
boaan	die	lys	staan	met	36	moorde	en	’n	reeks	ander	
misdade.	Op	6	September	2000	is	hy	27	lewenslange	
vonnisse opgelê. Sy totale vonnis beloop 1 340 jaar. Hy 
het onder andere ook paartjies aangeval by Wem-
merpan in Johannesburg. 

-  Wat is die verskil tussen ’n reeksmoordenaar en ’n 
massa moordenaar?

-  Doen navorsing oor Cedric Maake en stel vas op watter 
manier hy die paartjies aangeval het en hoe hy hulle 
vermoor het.

-  Waar en op watter tye het hy toegeslaan?
-  Wat was sy modus operandi?
-  Wat was sy motief?
-  Hoe is die hamermoorde uitgevoer, wie is geteiken en 

waar om?
-  Watter bekende Suid-Afrikaanse speurder het Maake 

vas getrek?
-  Maake se geval is een van die eerstes in Suid-Afrika 

waar	die	GIS	(Geografiese	Inligtingstelsel)	gebruik	 is.	
Wat was die bevindinge? Wat word met dié stelsel 
bepaal?

• Detensie
-  Het jy al detensie gesit? Waarom?
-  Wat het jy in die detensieklas gedoen?
-  Het dit jou afgskrik? Gee redes.
-  Watter ander strafmaatreëls is daar by jou skool? Is dit 

geslaagd om oortreders af te skrik?

• Skoolsielkundige
-  Het julle skool ’n sielkundige?
-  Wat is sy taak? Waarom is hy daar?
-  Dink jy ’n sielkundige se pos in ’n skool is geregverdig?
-  Kan onderwysers en/of ouers nie self die probleme 

oplos nie?
-  Sal jy gewilliglik ’n sielkundige spreek?
-  Waarom, dink jy, is sommige mense onwillig om 

sielkundige hulp te ontvang?

Aktiwiteit 2: Woordeskat 

Hoofstuk 1
reeksmoordenaar – serial killer
verslagspan – report team
sogenaamde – so-called
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lyke – bodies (corpses)
volgens die polisie – according to the police
anoniem – anonymous
grusame fonds – gruesome discovery
steekwond – stab-wound
na bewering – allegedly
ooglopende – obvious
beserings – injuries
’n verklaring uitreik – to release a statement 
nadoodse ondersoek – post-mortem, autopsy
bevestig	–	confirm
teister – harass
omliggende suidelike voorstede – surrounding southern suburbs
noodlottig – fatal
vergiftig – poisoned
’n beroep doen op – to make an appeal to
polisiekommissaris – police commissioner 

Hoofstuk 2
tyd deurbring met – spend time with 
behoefte – need 
aankondig – announce 
gewild – popular
vergader – meet
slagoffer – victim
geen noemenswaardige – nothing worth mentioning
leidrade – clues
getuies – witnesses
forensiese – forensic
weglok – lure away
wegdoen met – do away with
ongeduldig – impatient
die erns van die saak – the seriousness of the matter
nie op haar bek geval nie – she has a ready tongue
uiteenlopende – diverse
detensie – detention
minstens – at least
poetse – pranks

krimineel – criminal
peuter met – tamper with
woede-uitbarstings – anger attacks
weier – refuse
knipoog – wink
genees – cure
teen die prikkels skop – to resist
gemeenskapswerk – community service
die gevolge dra – bear the consequences
die moeite spaar – save the trouble
beheerliggaam – governing body
opknap – renovate
beskikbaar stel – make available
liefdadigheid – charity
trapleuning – banister
skuur en vernis – sandpaper and varnish
bedrading – wiring
illegal immigrants – onwettige immigrante
nie fair nie – nie regverdig nie
binnedring – invade, penetrate
puntelyste uitwis – delete mark-sheets
na willekeur – at pleasure
steeks – obstinate
oortree – tresspass
skoolsielkundige – school psychologist
skors – expel, suspend
selde – seldom
aanmoedigend – encouraging 

Hoofstuk 3 
bewysstuk – evidence
wysmaak – believe
die ware Jakob – the real McCoy
na-aper – imitator
onsigbaar – invisible
ontwykend – evasive
verdag lyk – look suspicious
bekoor – charm
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lewenslus – zest
huiwerig – hesitating
gerig aan – addressed to
etlike ure – several hours
kringtelevisie – closed circuit television
kleef aan – cling to 
bekoor – enchant, fascinate
gedoente – a fuss, hullabaloo
prints – afdrukke
DNS – DNA
verslag – report
trace – opspoor
seël – stamp
koevert – envelope
wat self toeplak – self-adhesive
slagoffer – victim
Morfeus – Griekse god van slaap

Opsomming

Hoofstuk 1, 2 & 3
Die Oggendblad berig dat die Romeo-en-Juliet-reeksmoordenaar, 
wat tienerpaartjies teiken, vir ’n derde keer toegeslaan het. Sy 
slagoffers se liggame is teen die hange van Tafelberg gevind en 
hulle is op dieselfde manier as die vorige twee paartjies gedood: die 
meisie met ’n steekwond in die bors en die seun vergiftig. Die 
polisiekommissaris, Jakes Tshabalala, waarsku ouers en skole om 
te alle tye bewus te wees van hul kinders se bewegings.

Doktor Attie Marais, skoolhoof van die Hoërskool Duiwelspiek, lees 
ook die berig en besef daar gaan druk op hom wees, want die 
moorde is skaars twee kilometer van sy skool gepleeg. Hy weet ook 
dat die Kaapstadse skoolhoofde weer eens sal vergader om planne 
te maak wat hul leerders se veiligheid sal verseker.

Vier graadelf-leerders kom die hoof se kantoor binne; hulle het 
oortree en moet gestraf word. Hulle is Robert du Toit, Amir Pieterse, 
Werner Swart en Zelda Krige. Omdat hulle gereeld in die moeilikheid 

is, besluit die hoof dat detensie nie meer help nie en hulle word 
aangesê om gemeenskapsdiens van vier ure per week te doen. 
Hulle moet gaan help met die opknapwerk by die Ou Koshuis. Die 
skool beplan om die Ou Koshuis gratis beskikbaar te stel aan 
liefdadigheidsorganisasies. Hulle moet ook individuele sessies 
asook ’n groepsessie met die skoolsielkundige, dokter Harry Burke, 
hê. Die skool beplan om die Ou Koshuis ná die opknapping gratis 
aan liefdadigheidsorganisasies beskikbaar te stel.

Inspekteur Liebenberg, wat in beheer is van die ondersoek na die 
reeksmoorde, word bygestaan deur konstabel Jantjies. Hulle kry 
weer dieselfde bewysstuk as met die vorige twee moorde: ’n brief 
wat anoniem afgelewer is en aan inspekteur Liebenberg gerig is. 
Die brief is weer nie met ink geskryf nie, maar met die bloed van die 
vermoorde Michelle van der Merwe. Dit is geteken deur die reeks-
moordenaar wat homself Morfeus noem. Daar is geen vingerafdrukke 
of DNS van die skrywer op die brief of koevert nie. Daar is ook weer 
geen leidrade by of aan die liggame gekry nie.

POST-LEES
Aktiwiteit 3: Lees, dink en skryf

Hoofstuk 1, 2 & 3
1.  Wanneer word daar na ’n moordenaar as ’n reeksmoordenaar 

verwys?
2.  Waarom word daar na die moordenaar as die Romeo-en-

Juliet-reeksmoordenaar verwys? Noem twee redes.
3.  Waarom, dink jy, wil die stappers wat op die liggame afge-

kom het, anoniem bly?
4.  Die polisiekommissaris waarsku ouers om bewus te wees 

van hul kinders se bewegings. Dink jy hy oorreageer? Gee 
redes.

5.  Die polisie vra dikwels die publiek se hulp om misdadigers 
vas te trek. Wat loof hulle soms uit?

6.	 	Waarom	het	 doktor	Marais	 rede	 om	bekommerd	 te	wees	
oor die jongste dubbelmoord?

7.  Van watter tipiese tienergedrag is doktor Marais bewus?
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8.  Met wie vergelyk doktor Marais die reeksmoordenaar? Sê 
ook of die vergelyking geslaagd is. Motiveer jou antwoord.

9.  Watter woord op bl. 9 dui daarop dat die vier graadelf-
leerders in die hoof se kantoor baie van mekaar verskil?

10.  Wat het die vier leerders in gemeen?
11.  Voltooi die volgende tabel:

Naam Oortreding

Robert du Toit

Amir Pieterse

Werner Swart

Zelda Krige

12.  Watter straf kry die vier leerders?
13.	 	Wat	kan	jy	uit	die	vier	leerders	se	reaksie	op	hulle	straf	aflei?
14.  “Die Ou Koshuis is ’n steler van siele.” Waarop, dink jy, berei 

hierdie woorde van Zelda ons moontlik voor?
15. Voltooi die onderstaande blokkiesraaisel:

DWARS:
1.  Die inspekteur hoop dat iemand hom net ’n _________ 

gebak het.
10.  Deel van die moordenaar se naam, soos die media hom 

noem.
11. Die inspekteur wat die moorde ondersoek se van.
12.  Die moordenaar volg _________ keer dieselfde metode om 

te moor.
13.  Die bewysstuk is beslis nie ’n _________ se werk nie.
14.  Die laaste twee liggame is tussen die _________ aan 

Tafelberg se hange gevind.
AF:

1.  Die _________ werk dag en nag om die moordenaar vas te 
trek.

2.  Die moordenaar gebruik permanente _________ om sy 
briewe mee te skryf.

3.  ’n Ander naam vir permanente ink.
4.  Omdat die brief nie gepos is nie, is daar nie ’n _________ 

op nie.

5.  Forensiese kenners kon geen _________ op die brief of 
koevert kry nie.

6.	 	Die	_________	is	anoniem	afgelewer.
7.  Die brief is per _________ afgelewer.
8. Só teken die moordenaar sy briewe.
9. Die _________ waarop die brief geskryf is, is dik en spierwit.

1 4 10 8

11 3 6

9

12

5 7

2 13

14

Aktiwiteit 4: Dink en skryf

• Koerantberig
Skryf ’n koerantberig met hierdie opskrif: Reeksmoordenaar nog op 
vrye voet.

• Dialoog
Jy is een van die vier leerders wat deur die hoof ingeroep is omdat 
jy oortree het. Skryf die dialoog tussen jou en die skoolhoof.

Elkeen moet ses spreekbeurte hê.
Maak seker dat jy weet wat jou oortreding is. Maak ook seker 

dat jy die hoof met respek aanspreek. 
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Hoofstuk 4 (bl. 16-35)

PRE-LEES
Aktiwiteit 1: Dink en praat

• Vrye tyd
Al vier die leerders, Robert, Amir, Werner en Zelda gebruik hul vrye 
tyd	vir	spesifieke	dinge	of	stokperdjies,	soos	byvoorbeeld	skryf,	TV	
kyk, musiek luister en internetbesoeke.

-  Wat doen jy in jou vrye tyd? Vertel daarvan.
-  Wat is jou stokperdjie? Vertel daarvan.
-  Hoe het jou belangstelling daarin ontstaan?
-  Waar en wanneer doen jy dit?
-  Hoeveel tyd en geld besteee jy daaraan?
-  Behoort jy aan ’n klub/vereniging waar mense met 

dieselfde belangstelling bymekaarkom?
- Kan jy dalk eendag ’n beroep daarvan maak?
-  Weet jy van enige interessante stokperdjie wat iemand 

anders bedryf? Vertel daarvan.

• Moslems
Dit is duidelik dat Amir ’n Moslem en van Maleise afkoms is. Bespreek 
die volgende: 

-  Die Moslem-geloof: Allah, die Koran, die moskee
-  Die vyf hoekstene van die Moslem-geloof: verklaring 

van geloof, gebed, bydrae tot liefdadigheid, vas tydens 
Ramadaan, pelgrimstog na Mekka

-  Kleredrag vir mans en vroue
-  Kos
-  Sosiale kontak tussen mans en vroue
-  Huwelike

• Tatoes
-  Wat dink jy van tatoes? Is dit ’n uitdrukking van 

individualiteit of dalk net die nuutste modebykomstigheid?
-  Watter ander redes is daar vir die aanbring van 

tatoeëermerke?
-  Is tatoeëermerke ’n permanente versiering of dalk ’n 

permanente ramp? Dit is immers ’n lewenslange 
kommunikasie met die wêreld.

-  Faktore wat in aanmerking geneem moet word by die 
aanbring van ’n tatoe, byvoorbeeld toestemming van 
jou ouers, wát jy gaan uitbeeld, die prosedure wat 
gevolg word deur die tatoeëerder, gesondheidsgevare, 
ander nadele, verwydering van tatoes..

-  Sal jy of jou geliefde/kinders eendag kan saamleef met 
jou tatoeëermerke?

-  Sal jy ’n geliefde se naam êrens op jou liggaam laat 
tatoeëer? Gee redes.

• Kuberkrakery
Gesels oor die volgende:

-  Simon Plack, ’n kuberkrakerdeskundige van Londen, 
het in 2012 al gesê: “Dit was nog nooit so maklik om 
iemand te hack nie. Die maklikste manier om on-
regmatige toegang tot netwerkstelsels te kry, is om 
iemand se skootrekenaar, slimfoon of iPad te steel en 
dan hulle aanteken-besonderhede af te trek.” Stem jy 
saam? Gee redes.

-  Hoekom is dit deesdae so maklik om stelsels binne te 
dring? Dink byvoorbeeld aan die feit dat daar deesdae 
gesofistikeerde	kuberkrakingsagteware	teen	lae	pryse	
op die internet beskikbaar is en dat jy deesdae die 
dienste van kuberkrakers kan huur.

-  Kuberkrakers toor nie met rekenaars nie, hulle mors 
daarmee.

-  “Kuberkrakers is die skimme wat in die onderwêreld 
van die kuberruim beweeg,” sê Fanie Viljoen (skrywer).

-  Jou maatskappy se rekenaarstelsel kan die beste 
sekuriteit hê, die beste virusprogrammatuur, die beste 
rekenaarkundiges, maar die swak plek in die skakel bly 
die mense wat die rekenaars moet gebruik. Elke 
rekenaar kan ’n teiken word.
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Aktiwiteit 2: Woordeskat

Robert
buite bereik – out of reach
aanjaag – to mess up
flatscreen – platskerm
clincher – doodhou
revamp – opknap
rubbish – rommel, vuilgoed
shrink – sielkundige
ou koeie uit die sloot grawe – to rake up old stories
skade betaal – pay for the damage
in kennis stel – notify
skeermes – razor
verneder – humiliate 
cheap labour – goedkoop arbeid
slaghuis – butchery
prokureur – lawyer
bos gegaan – went berserk
obviously – vanselfsprekend
freaky – grillerig 
awesome – wonderlike 

Werner
ontvlugting sal dalk die selfhaat kierang – escape may deceive 
the self-hatred
opfrommel – crumple up
chill – rustig raak
skynheilige wit grafte – hypocritical white tombs
henchmen – volgelinge
vonnis – sentence
label en tag – etiketteer
conformity – gelykvormigheid
hassle – pla 
belaglik – ridiculous
merkbaar – noticeable

Amir
Assalama Aleikom – Moslem-groet

Wa Aleikom Assalam – Moslem-groet
vraag na marmerafwerkings – demand for marble trimmings 
daltjie – hoenderstukkies in deeg
take-aways – wegneemetes 
applications – toepassings
uncapped – onbeperkte 
jou pa sal jou looi – you will get a hiding
moskee – mosque
infidel – ongelowige 
pun – woordspeling 
gedelete – uitgevee 
Ramadaan – negende maand van die Islamse jaar, die groot vastyd 
(month for fasting)
dilapidated – bouvallig 
haunted – dit spook
stage – verhoog 
limelight – kalklig 
salaam – Oosterse seremoniële groet 
skootrekenaar – laptop 

Zelda
afknou – bully
te na gekom – offended
die spot dryf met – mock, make a fool of
cliffs of insanity – kranse van kranksinnigheid
verborge – hidden
gebreklik – crippled, disabled
van jou rocker af gaan – mal word
verkrampte – narrow-minded
selfmoord – suicide 
op hoogte hou – to keep informed 
acids stain you – sure vlek jou
drugs cause cramp – dwelms veroorsaak krampe
guns aren’t lawful – vuurwapens is onwettig
nooses give – stroppe, toue gee mee
toebies – toebroodjies
cartoons – tekenprente 
script – draaiboek
1920’s-ding – old fashioned, something dating back to the 1920s
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ridiculous – belaglik
getarget – geteiken
gerugte – rumours
ek gooi ’n Saartjie – act like the character Saartjie (in an old 
Afrikaans children’s book series)
kraam – give birth
indrukwekkende – impressive
verlate – abandoned
hortjies – louvres
erkervenster – bay window

Opsomming

Hoofstuk 4 
Hierdie hoofstuk bied ons ’n kykie op die lewens van die vier 
graadelf-leerders wat gemeenskapsdiens moet doen. Robert du Toit 
se ouers is skynbaar dikwels weg van die huis en daarom het hy ’n 
oppasser, Klara. Hy spandeer baie tyd voor die TV en sy rekenaar. 
Robert is dikwels in die moeilikheid by die skool omdat hy 
onverantwoordelik optree, soos om die skoolsaal aan die brand te 
steek. Hy respekteer nie die hoof en sy onderwysers nie en dink 
skool suig. Hy sien nie kans om vir vier-en-twintig uur saam met drie 
“ultimate losers” in die Ou Koshuis te werk nie en bedink ’n plan om 
die werk gouer af te handel.

Werner Swart word bestempel as ’n emo. Hy is ’n individualis en 
haat skool omdat dit die leerders probeer konformeer en etiketteer. 
Hy gee dokter Burke die skuld dat hy in die moeilikheid is en noem 
hom (dokter Burke) ’n pervert. Niemand weet dat hy die Ou Koshuis 
gebruik as ’n plek om in stilte musiek te luister en gedigte te skryf 
nie. Hy het ook onlangs ’n tatoe op sy maag laat aanbring.

Amir Pieterse is ’n Moslem van Maleier-herkoms. Hy lewe vir 
rekenaars, maar gebruik sy kennis daarvan dikwels negatief om 
stelsels binne te dring. Dit veroorsaak groot verwarring en probleme 
vir die geteikendes. Amir gebruik sy vriend, Abdul, se onbeperkte 
ADSL-toegang om sy kuberkrakery te bedryf en deel ook al sy 
geheime met hom. Amir is skynbaar dolverlief op Zelda Krige.

Zelda	Krige	stel	net	belang	in	skryf	en	die	fimbedryf.	Sy	dink	dit	is	’n	
mors van tyd om skool te gaan. Sy is verveeld met haar lewe en sou 
veel	eerder	’n	kursus	by	’n	filmskool	wou	doen,	sodat	sy	goeie	films	
kan	 maak,	 soos	 Sofia	 Coppola.	 Sy	 deel	 al	 haar	 geheime	 en	
frustrasies met haar vriendin Mia. Sy hou skynbaar baie van Amir 
Pieterse.

POST-LEES
Aktiwiteit 3: Lees, dink en skryf

Hoofstuk 4 
1.	 	Watter	woord	op	bl.	16	sê	vir	ons	dat	Robert	se	ma	nie	tuis	

is nie?
2.  Haal ’n sin aan op bl. 17 wat daarop dui dat Robert gereeld 

by die skool in die moeilikheid is.
3.	 	Wat	kan	ons	aflei	uit	die	 feit	dat	Robert	en	Klara	spesiale	

name (Robbie en Klaar) vir mekaar het?
4.  As Robert vir Amir ’n “woestynklong” noem, verwys hy na 

Amir	 se	 velkleur.	 Watter	 potensiële	 konflik	 is	 in	 hierdie	
benaming opgesluit?

5.  Kies die woord wat die volgende sin korrek sal voltooi: 
“Sy woorde op papier is maar net spatsels swart dood op 
skynheilige wit grafte” (bl. 21) is ’n voorbeeld van ...
A ’n metafoor
B ’n vergelyking
C klanknabootsing
D	 personifikasie

6.	 	Watter	twee	geheime	het	Werner?
7.	 	Waaruit	kan	jy	alles	aflei	dat	Amir	’n	Moslem	is?
8.	 	Skryf	 twee	 voorbeelde	 van	 hiperbool	 op	 bl.	 25	 en	 bl.	 26	

neer.
9.  “Lyk my die skool het hulle mes in vir jou! Excuse the pun.” 

(bl.	26)
9.1 Wat beteken die onderstreepte uitdrukking?
9.2 Wat is die woordspeling waarna Abdul verwys?

10. Hoe weet jy dat Amir verlief is?
11.  Wat het die meeste Afrikaanse romans (verhale) in Afrikaans 

in gemeen, volgens Zelda? Skryf slegs een woord neer. 
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12.  Sê of die volgende stelling waar of onwaar is. Haal aan om 
jou antwoord te motiveer.
 Zelda dink haar skool is nie vatbaar vir vernuwing nie.

13.  Hoe, dink jy, kan Zelda haar talente gebruik om meer positief 
teenoor haar skool te wees?

14.  Kies die woord wat nie pas nie.
“’n 1920’s ding” verwys na iets ...
A argaïes
B ouderwets
C byderwets
D outyds

15.  Watter naam in kolom A pas by die beskrywing in kolom B? 
Skryf net die antwoorde neer, byvoorbeeld A-4.

Kolom A: Leerder Kolom B: Siening van die Ou Koshuis
A - Robert 1.  ’n Vervalle plek waar dit spook.
B - Werner 2.  ’n Walglike, vieslike plek, net reg vir ’n 

grilfliek.
C - Amir 3. ’n Slaghuis.
D - Zelda 4.  ’n Plek wat stil is, waar niemand kan pla nie.

16.	 	Al	vier	die	leerders	het	negatiewe	sienings	van	hul	skool	en	
hul skoolhoof. Skryf voorbeelde neer om hierdie stelling te 
staaf.

17.  Dink jy hierdie negatiewe sienings is geregverdig? Gee 
redes vir jou antwoord.

18.	 	Wat	bedoel	Mia	as	sy	sê	’n	fliek	waarin	onderwysers	opge-
blaas word, sal baie Quentin Tarantino wees?

19.  Wat wil Dorothy Parker eintlik met haar gedig op bl. 30 sê?
20.  Waarom haal Zelda juis hierdie gedig in haar skryfwerk 

aan?
21.  Baie mense gebruik deesdae eerder die term “selfdood” in 

plaas van “selfmoord”. Hoe voel jy daaroor? Gee jou redes.
22.  Die skoolhoof se titel is “doktor” en die skoolsielkundige s’n 

“dokter”. Wat is die verskil?

Aktiwiteit 4: Dink en skryf

• Brief
Kies een van die karakters (Robert, Amir, Werner, Zelda) met wie jy 
kan	identifiseer.	Skryf	nou	’n	brief	aan	hierdie	karakter	en	sê	waarom	
jy hom/haar kan verstaan. Bespreek kortliks die ooreenkomste in jul 
lewens, belangstellings, afkeure, persoonlikhede, ens.

• Lysie
Op bl. 30 is daar ’n lysie van al die dinge waarvan Zelda hou, 
byvoorbeeld	“om	te	fliek	as	jy	die	enigste	een	in	die	teater	is”.
Maak nou jou eie lysie van dinge wat jy geniet.

Aktiwiteit 5: Dink en praat

• Klasbespreking
Die vier oortreders se straf is gemeenskapsdiens. Daar word dikwels 
in ons howe gemeenskapsdiens eerder as tronkstraf aanbeveel.
Hou ’n klasbespreking waarin julle die volgende bespreek:

-  Wat is gemeenskapsdiens?
-  Deur wie word dit aanbeveel of uitgedeel? Dink by-

voorbeeld aan regerings wat dit as deel van burgerskap 
vereis: militêre diens, diens in hospitale, ens.

- Onderskei tussen verpligte diens en vrywillige diens.
- Wie moet gemeenskapsdiens doen?
- Waarom moet gemeenskapsdiens gedoen word?
- Wanneer moet gemeenskapsdiens gedoen word?
- Vir hoe lank moet gemeenskapsdiens gedoen word?
- Wat is die voor- en nadele van gemeenskapsdiens? 
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Hoofstuk 5, 6 & 7 (bl. 36-48)

PRE-LEES
Aktiwiteit 1: Dink en praat

•  Die polisiekommissaris het skole en ouers versoek om te 
alle tye te weet waar hul kinders is. Dink jy dit is ’n redelike 
versoek? Gee jou redes.

•  Hoe dink jy sal jou ouers/skoolhoof optree as daar reeks-
moorde in jou onmiddellike omgewing gepleeg word? 
Bespreek.

•  Hoe sal jy self voel en optree as ’n reeksmoordenaar in jou 
omgewing toeslaan?

Aktiwiteit 2: Woordeskat

Hoofstuk 5
taakspan – task force
berghange – mountain slopes
borrelend – bubbly, vivacious
begrafnisreëlings tref – to make arrangements for the funeral 
’n betroubare bron – a reliable source
kwessie – issue
gemeenskapsleiers – community leaders
haas onmoontlik – almost impossible
tuisonderrig – home schooling
hulpbronne – resources
versoeke – requests
verwerp – reject
’n beroep doen op – to make an appeal to
koes – duck, dodge
rakelings mis – missed by a few inches
’n brokkie inligting – a little bit of information
psychics – heldersiendes
lykskouing – autopsy
leaks – lekkasies
vordering – progress
dossier – docket

bulder – roar
driftige	–	fiery
iets daadwerkliks – something real
op die oog af	–	superficially
verband – connection
in die omtrek – in the vicinity

Hoofstuk 6
interview – onderhoud
website – webtuiste, webblad
response – reaksie
cyberspace – kuberruimte
profiler	–	profielsamesteller

Hoofstuk 7
huwelik – marriage
hoogheilig – holy
voorliefde – preference
bewaak – to guard
Kersversierings – Christmas decorations
gewigtige vloekwoord – a big swear word
aan skerwe spat – break into pieces
beleef – experience
vrotterige – bad, rotten
saamflans – piece together
parodie – parody
herstel – recover
belasting – tax
circuit – kringloop
baie schlep – baie moeite
opraap – pick up
download	–	aflaai

Opsomming

Hoofstuk 5, 6 & 7
Die derde dubbele moord is gepleeg en die polisie het nog geen 
vordering gemaak om die moordenaar aan te keer nie. Die polisie se 



26 27

doeltreffendheid word dus deur die publiek bevraagteken. Ouers en 
skoolhoofde word gewaarsku om te alle tye te weet waar hul kinders 
is.

Inspekteur Liebenberg is kwaad omdat daar skynbaar inligting na 
Die Oggendblad deurgegee word. Sy tyd word ook gemors deur 
niksseggende oproepe. Hy beveel konstabel Jantjies om van voor af 
inligting oor die slagoffers, hul skole, onderwysers en buitemuurse 
bedrywighede te bekom. Hy besef daar moet ’n verband tussen die 
slagoffers wees en as hulle dit kan vasstel, kan hulle dalk die 
moordenaar	opspoor.	Hulle	sal	ook	die	hulp	van	’n	profielsamesteller	
moet inroep.

Toe Zelda die middag tuiskom, is haar ouers besig om te stry en 
mekaar te beskuldig. Dit lyk asof hulle besig is om te skei. Zelda 
gaan na haar kamer en dink daaraan dat sy nie sal wil trek nie. Dit 
het baie werk gekos om haar kamer se mure pikswart te verf, sodat 
sy haar DVD’s kan bestudeer.

POST-LEES
Aktiwiteit 3: Lees, dink en skryf

Hoofstuk 5, 6 & 7
1.  Dink jy daar is rede om die taakspan se doeltreffendheid te 

bevraagteken? Gee redes vir jou antwoord.
2.  Kies die woord wat die beste pas. Die “betroubare bron” is 

moontlik ’n ...
A leerder
B skoolhoof
C polisieman
D joernalis

3.  Sou jy naskoolse bedrywighede bygewoon het as jy ten 
tyde van die reeksmoorde ’n in die Hoërskool Duiwelspiek 
was? Gee redes.

4.  Inspekteur Liebenberg se direkte telefoonnommer is in die 
koerant gegee. Watter gevolge het dit gehad?

5.  Watter patrone is daar in die moorde herkenbaar?

6.	 	Gee	drie	woorde	om	die	publiek	se	reaksie	op	die	jongste	
moord te beskryf.

7.  Inspekteur Liebenberg gee konstabel Jantjies ’n klomp 
opdragte rakende die slagoffers. Wat probeer hy daardeur 
vasstel?

8.  Waarom wil konstabel Jantjies liewer boodskappe aan die 
slagoffers se vriende via Facebook en Twitter stuur?

9.	 	Watter	soort	inligting	kan	’n	profielsamesteller	verskaf?
10.  Kies die korrekte antwoord. 

Zelda se ma sê vir haar pa: “Jy dink die Sports Illustrated tel 
as letterkunde”. Dit is ’n voorbeeld van ...
A ironie
B eufemisme
C humor
D sarkasme

11. Kies die korrekte antwoord. 
Zelda se ouers beskuldig mekaar van ...
A ontrouheid
B onbetrokkenheid
C onvergenoegdheid
D onregverdigheid

12.  Watter gevolge is daar in die Krige-huishouding vir iemand 
wat vloek?

13.  Dink jy dit is ’n goeie praktyk om ’n boete te betaal as jy in 
die huis vloek? Gee redes.

Aktiwiteit 4: Dink en skryf

• E-pos
Jy is ’n baie bekommerde ouer van die Hoërskool Duiwelspiek. Jy 
sien nie kans dat jou kind in graad elf verpligte gemeenskapsdiens 
ná skool by die Ou Koshuis moet doen nie. Skryf ’n beleefde e-pos 
aan doktor Marais, die hoof, waarin jy hom daarvan verwittig en jou 
redes daarvoor uiteensit.

• E-pos
Jy is die hoof van die Hoërskool Duiwelspiek. Die skool hou 
Donderdag 14 Februarie ’n Valentynsdagbal. Stuur ’n e-pos aan al 
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die ouers waarin jy hulle ernstig vra om hul kinders se veiligheid vir 
die aand te verseker, byvoorbeeld deur seker te maak dat die ouers 
liewer self die kinders by die skool moet af- en oplaai, die kinders te 
waarsku om nie die skoolterrein te verlaat of op afgeleë plekke op 
die skoolterrein te verkeer nie. Verseker die ouers ook daarvan dat 
die skool voorsorg getref het vir sekuriteit tydens die bal, byvoorbeeld 
dat die skool tydens die bal van die dienste van ’n gerespekteerde 
sekuriteitsfirma	gebruik	gaan	maak.

Hoofstuk 8, 9, 10 & 11 (bl. 49-65)

PRE-LEES
Aktiwiteit 1: Dink en bespreek

• Osama bin Laden en al Qaeda
Robert noem Amir “Osama bin Laden”. Om te verstaan hoe kwetsend 
dit vir Amir moet wees, moet jy iets weet van die agtergrond en 
terreurdade van Osama bin Laden, onder andere dat hy die baas-
brein agter die 11 September 2000-aanvalle in Amerika was, waarin 
2 977 mense (insluitend die aanvallers) omgekom het.

Bespreek die 11 September-aanvalle deur onder andere na die 
volgende te verwys:

- Wie het die aanvalle beplan?
- Wat was die motiewe vir die aanval?
- Hoe is die aanvalle uigevoer? 
-  Watter onmiddellike gevolge het dit gehad? (sterftes, 

skade, reddingspogings)
- Respons op aanvalle (reaksies, internasionaal)
-  Latere gevolge (gesondheidsvraagstukke, ekonomiese 

en kulturele gevolge, regeringsbeleid ten opsigte van 
terrorisme)

- Rekonstruksie 
- Gedenkmuseum en uitstallings

Aktiwiteit 2: Woordeskat

Hoofstuk 8
toevallig – accidentally
ondersoekend – inquiring
flaunt – vertoon
kennisgewingbord – notice board
pryk – look splendid
toegangsgeld – entrance fee
verversings – refreshments
peinsend – pensive
uitslag – (skin) rash
hint – wenk
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uittoring – tower above
gemene – mean
freak – (natuur-)frats
gespanne – tense
ontlont – defuse
beswyming – trance
in een go – op een slag
vier-en-twintig uur straight – vier-en-twintig uur aanmekaar
a dump – ’n hool
misery – ellende
gewroeg – remorse, torment, self-reproach
uitgebreide – extended
understatement – onderskatting
stunning	–	ongelooflik,	pragtig
skerpskutter – sniper
korrel – aim
Sif Sarels – boring guys
terselfdertyd – at the same time, simultaneously
bewusteloos – unconscious 

Hoofstuk 9
plafon – ceiling
waag – dare
flouerige flikkering	–	dim	flickering
rondtas – grope about
vertroud met – familiar with
vuurhoutjies – matches
geoefende hand – trained hand
drogprent – chimera
Pollsmoor – Kaapse tronk
fluweelrusbank – velvet couch
genetiese gespuis – genetic scum
behaaglik – pleasant
verewig – immortalize
genot – joy
onskuldig – innocent
ontnugtering – disillusionment
verlossing – deliverance, release
oorgawe – surrender

Hoofstuk 10
gemakstoele – easy chairs
sleepvoet	–	shuffling
noodgedwonge – by necessity
modieus – fashionable
geamuseerde – amused
nagelaat – omitted
bieg – confess
eenvoudig – simple
oor die kole haal – reprimand
nikswerd – worthless
ontsteld – upset
bevestig	–	confirm
verwagtinge – expectations
oordeel – judge
egskeiding – separation
armleuning – arm rest
aan die groot klok hang – blaze, bruit something abroad
uitdagings – challenges
onbegrip – lack of understanding
geroesemoes – buzz, bustle
deurdringend – searching, penetrating
stuit – stop 
herlei – convert 
geskep – created 
weergee – express, capture
vertroulik	–	confidential	
waarneming – observation, perception 
in sy noppies – delighted 
uitsien na – look forward to
uitlaatkleppe – outlets, ways of expressing
beperkend – restrictive 
minderjarig – under age 

Hoofstuk 11
geblus – extinguished
bestem – destined
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Opsomming

Hoofstuk 8, 9, 10 & 11
Robert vra sy drie mede-oortreders om hom by die skool se 
kennisgewingbord te ontmoet. Hy wil hulle vra om al die skoon-
maakwerk by die Ou Koshuis oor ’n naweek in plaas van in sessies 
te doen. Hulle besluit op die naweek ná die Valentynsbal. Daar is ’n 
plakkaat wat die komende Valentynsdagbal adverteer. Robert 
probeer vir Zelda na die bal nooi, maar sy wys dit van die hand. Amir 
is ingenome met Zelda se optrede teenoor Robert. Dit veroorsaak 
dat Robert uiters kwetsende woorde vir Amir sê.

Die reeksmoordenaar is intussen in sy wegkruipplek, êrens in ’n 
solder waar hy met ’n trapleertjie opklim. Dit is die ideale opset vir 
hom, anders as Pollsmoor. Hy kan heeldag na die gepraat van 
tieners luister. Hy betreur dit dat hy net twee van hulle sal kan red 
van die ontnugtering wat op hulle wag as volwassenes. Hy wil eintlik 
net hulle liefde verewig, soos dié van Romeo en Juliet.

In sy groepsessies met die vier leerders maak dokter Burke dit 
duidelik dat hy nie hul dade veroordeel nie en dat hy weet waarom 
hulle die skoolreëls oortree: Hulle is gefrustreerde individualiste wat 
nie verstaan word deur diegene naaste aan hulle nie. Hy verduidelik 
aan elkeen van hulle waarom hy dink hulle in opstand is en gee aan 
elkeen ’n taak wat gedoen moet word en dan vir hom ingehandig 
moet word. 

Die reeksmoordenaar, Morfeus, sit en bedink sy volgende moord. 
Hy weet reeds dat dit Werner Swart en Zelda Krige gaan wees, albei 
donker in voorkoms en geluk. Werner het hom (Morfeus) nie eintlik 
’n keuse gelaat nie: Werner het hom saam met een van sy laaste 
slagoffers gesien.

POST-LEES
Aktiwiteit 3: Lees, dink en skryf

Hoofstuk 8, 9, 10 & 11
1. Wat bedoel Zelda as sy sê dat Robert ’n minus-IK het?
2. Zelda sê simfoniekonserte is vervelig. 

Is dit ’n mening of ’n feit? Motiveer jou antwoord.
3. “Jy (Robert) is soos ’n veluitslag wat nie wil weggaan nie.”

Is hierdie vergelyking van Zelda geslaagd? Gee ’n rede.
4. Waarom noem Robert vir Amir “Osama”?
5. Kies die korrekte antwoord. 

Om Amir “Osama” te noem, is ’n voorbeeld van ...
A eufemisme
B defemisme
C kakofemisme
D feminisme

6.	 	Waarop	sinspeel	Robert	as	hy	vir	Amir	 sê	om	homself	 te	
gaan opblaas in die vierkant?

7.	 	Watter	stylfiguur	is	in	die	volgende:	“’n	Oorverdowende	stilte	
hang oor die groepie” (bl. 51)?

8.  Kies die korrekte woord. 
As Zelda sê dat Robert dinge doen wat so graad agt is, 
bedoel sy hy is (kinderagtig, kinderlik).

9.  Dink jy Robert se voorstel om al die werk oor ’n naweek te 
doen, is goed? Gee jou redes.

10. Kies die korrekte antwoord. 
Wanneer Amir se oë vir Robert soos ’n skerpskutter se 
korrelkol volg, kyk hy ...
A intens
B intensioneel
C intern
D intiem

11.  Wat bieg dokter Burke teenoor die vier graadelfs toe hulle 
vir die groepsessie opdaag?

12.  Dokter Burke kraak die skool se detensiestelsel af en sê 
ook hy dink hul dade is nie verkeerd nie. Wat, dink jy, wil hy 
daarmee bereik?
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13.  Dokter Burke gee vir elk van die leerders ’n verduideliking 
waaraan hul swak gedrag toegeskryf kan word. Pas die 
leerders se name by die redes. Skryf net die antwoorde 
neer.

Naam Rede vir swak gedrag
1.  Amir A   Sukkel met die verwerking van ’n ouer se dood.
2.  Zelda B  Geen ouertoesig nie.
3.  Werner C  Ouers is besig om te skei.
4.  Robert D   Daar is druk op kind om aan ouers se 

verwagtinge te voldoen.

14.  Op bl. 22 lees ons van Werner se tatoe en dat hy dink: “Sy 
sou dalk net daarvan gehou het.” 
Wie,	dink	jy,	is	die	ʺsyʺ?

15.  Noem die drie gemeenskaplike redes wat dokter Burke vir 
die oortreders se gedrag aanvoer.

16.	 Watter	opdrag	ontvang	elk	van	die	vier	oortreders?
17.	 	Watter	woord	 op	 bl.	 56	 sê	 vir	 ons	 dat	 die	moordenaar	 al	

geruime tyd dié skuilplek gebruik?
18.  Wat laat ons dink dat die moordenaar se skuilplek dalk naby 

’n skool kan wees?
19. Die moordenaar dink die verliefdes is ondankbaar.

19.1 Waaraan kan hy dit sien?
19.2 Watter emosie wek dit by hom?

20. Op wie rig Morfeus nou sy visier en waarom?

Aktiwiteit 4: Dink en skep

• Druk jouself uit in een of ander kunsvorm.
Dokter Burke gee vir Robert, Amir, Werner en Zelda ’n opdrag om 
iets te skep wat weergee wie hulle werklik is. Robert handig ’n stuk 
graffiti	in,	Werner	’n	skets,	Amir	’n	stuk	inligting	vanaf	die	internet	en	
Zelda ’n geskrewe stuk.

Jy word gevra om dieselfde opdrag uit te voer, naamlik om iets 
te skep wat ’n weerspieëling van jouself is. Besluit watter vorm dit 
gaan aanneem en voer dit uit.

Aktiwiteit 5: Dink en bespreek

Daar word na Werner as ’n emo verwys en Robert noem hom ’n 
“goth”. Hou ’n klasbespreking waarin die verskille tussen emo’s en 
goths uitgewys word. Dink byvoorbeeld aan die volgende:

- Waar kom die benaming vandaan?
-  Hoe ken jy hulle uit? (kleredrag, haarstyl, grimering, 

ens.)
- Wat is hul lewensbeskouing? 
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Hoofstuk 12, 13, 14 & 15 (bl. 66-84)

PRE-LEES
Aktiwiteit 1: Dink en praat

•  Zelda is baie negatief oor skoolgaan en sy dink nie veel van 
onderwysers nie. Sy praat van die skool as ’n “brein-
verlammende plek” en noem onderwysers “blomkole”. In 
hoe ’n mate is Zelda dalk self vir haar negatiewe persepsies 
verantwoordelik?
- Hoe is haar houding?
- Waar is haar gedagtes tydens lesse?
- Wat doen sy tydens lesse?
- Watter vooropgestelde idees het sy?

•  Hoewel Zelda die skool en onderwysers afkraak, gee sy tog 
toe dat daar wel onderwysers is wat ’n verskil aan leerders 
se lewens maak. Gesels/hou ’n bespreking oor die rol wat 
onderwysers in leerders se lewens speel.

•  Zelda glo dat daar in elke skool ’n “cool crowd” is wat die 
ander leerders se lewens reguleer. Gee jou mening oor die 
volgende:
 Is dit belangrik om op skool lid van ’n groep te wees, veral 
die koel-groep?

Aktiwiteit 2: Woordeskat

Hoofstuk 12
blomkool	–	cauliflower
semantiek – semantics
draaglik – bearable
oordosis – overdose
oorontwikkelde – overdeveloped
ooreenkomste – similarities
onsekerhede – insecurities
reduseer – reduce
vetplante – succulents
verbleikte – faded
deurtrapte matte – worn carpets

verinneweerde – ruined
onsinnige opmerkings – absurd remarks
befonds – fund
afdwaal – wander from the subject
allesomvattende – comprehensive
jou lewe word bepaal deur	–	your	life	is	defined	by
gereguleer – regulated
gebuk gaan onder – burdened by
bepalinge – stipulations
bewustelik of onbewustelik – aware or unaware
sans – sonder, without
tierende wind – raging wind
swiepende reën – pouring rain
per se – uiteraard, naturally
longontsteking – pneumonia 
vermoed – suspect
glamorous – glansryk
hangertjie – pendant
ryskorreltjie – grain of rice
wysheid – wisdom
voor op die pram – right in front, to be forward
gloeiend – glowing
vergrootglas – magnifying glass 

Hoofstuk 13
voorreg – privilege
kriminoloog – criminologist
dit spreek vanself – it stands to reason, goes without saying
fluister – whisper
skepties – sceptical
enkellopend – single
sjarmant – charming
skuldgevoel – sense of guilt
m.b.t. / met betrekking tot – with reference to
beheer – control
beslis	–	definitely
te make met – dealing with
eskaleer – escalate
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skor – hoarse
skyfie – slide
vertroud met – familiar with
karaktereienskappe – characteristics
uiteengesit – explained
geritsel – rustling
struweling – struggle
forensiese leidrade – forensic clues
senuweeagtig – nervous
kenner – connoisseur
dit bevestig sy ergste vermoedens	–	it	confirms	his	worst	
suspicions
magsugtige – power-driven
magsposisie – position of power
vatbaar vir – susceptible to
leed – pain, misery
kennis opdoen – obtain knowledge
berigte – reports
versnel – speed up, quicken
toeslaan – strike
verbande – connections  

Hoofstuk 14
hupstootjie – last push/effort (in a scrum)
vernoude are – narrowed veins
hartaanval – heart attack
verkondig – announce
deal – ooreenkoms
rammetjie-uitnek – arrogant, boastful
elders – elsewhere
’n beeld duik op – an image emerges
adamsappel – epiglottis
my pay is nie waffers nie – my salary is not great
op hoogte hou – to keep informed
cash in on – munt slaan uit

Opsomming 

Hoofstuk 12, 13, 14 & 15
Vir dokter Burke handig Werner ’n tekening van ’n engel in, Zelda ’n 
geskrewe stuk oor skool, Amir ’n uitdruk van ’n aanlyngesprek en 
Robert	 ’n	 stuk	graffiti.	Amir	het	 inligting	oor	dokter	Burke	probeer	
bekom, maar kon slegs ’n dokter Burke opspoor wat reeds in 1984 
oorlede is.

Kaptein September het die hulp van ’n kriminoloog, doktor Stefanie 
Badenhorst,	ingeroep	om	’n	profiel	van	die	reeksmoordenaar	saam	
te stel. Sy wys die taakspan daarop dat die moordenaar se patroon 
eskaleer en dat die volgende moord moontlik oor ’n week sal 
plaasvind. Sy raai die span ook aan om te fokus op iemand wat in ’n 
magsposisie oor kinders is en dat daar nie meer koerantberigte 
moet verskyn nie. Die belangrikste is egter dat die verbande tussen 
die vermoorde tieners gemaak moet word. Terwyl doktor Badenhorst 
nog besig is, glip konstabel Jantjies uit met sy selfoon in die hand.

Ten spyte van doktor Badenhorst se waarskuwing, verskyn daar die 
volgende dag ’n berig in Die Oggendblad. “Betroubare bronne” het 
doktor Badenhorst se betrokkenheid by die moordondersoek 
bevestig. Die nuwe inligting sal die taakspan help om die net nouer 
om die moordenaar te trek.

Inspekteur Liebenberg is woedend toe hy besef iemand in sy 
geledere het met die media gepraat. Hy onthou hoe konstabel 
Jantjies die vorige dag die vergadering verlaat het en besef dadelik 
dat hy die informant is. Konstabel Jantjies bieg dat hy tussen R500 
en R1 000 vir inligting betaal word. Die konstabel word van die 
taakspan onttrek.

POST-LEES
Aktiwiteit 3: Lees, dink en skryf

Hoofstuk 12, 13, 14 & 15
1.	 	Stem	die	uitbeelding	van	’n	engel	op	bl.	66	ooreen	met	jou	

idee van een. In watter opsig verskil dit/stem dit ooreen?
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2.  Wie, dink jy, beeld die engel uit? Gee ’n rede/redes.
3.	 	Op	 bl.	 67	 verwys	 Zelda	 na	 semantiek.	 Verduidelik	 wat	

semantiek is.
4.  Watter voorvereiste stel Zelda vir die draaglikheid van 

skool?
5.  Watter twee universele eienskappe het skole, volgens 

Zelda?
6.	 	Kies	die	antwoord	wat	nie pas nie.

Volgens Zelda sal onderwysers met onsekerhede leerders 
...
A verneder.
B verkleineer.
C verlaag.
D vermurwe.

7. Dink jy Zelda respekteer haar onderwysers? Gee redes.
8.  Wat is jou onmiddellike gevolgtrekking wanneer jy lees dat 

die enigste dokter Harry Burke wat Amir opspoor, reeds 
oorlede is?

9.	 	Watter	vorm	van	graffiti	(tegniek)	het	Robert	vir	sy	werk	op	
bl. 70 gebruik? Gee die rede(s) vir jou antwoord.

10.	 	Kyk	na	die	profiel	 van	die	 reeksmoordenaar	 op	bl.	 75	en	
skryf neer aan watter eienskappe aandag gegee is.

11.  Wat is, volgens doktor Badenhorst, die hoofdoel van hierdie 
reeksmoordenaar?

12.  Watter gevolgtrekking maak doktor Badenhorst na 
aanleiding van die feit dat daar geen struweling tydens die 
moorde plaasgevind het nie?

13.  Hoe bring doktor Badenhorst die naam “Morfeus” en die 
moorde bymekaar?

14.  Watter moontlike verklaring is daar vir die feit dat daar nie 
forensiese leidrade by die moordtoneel is nie.

15.  Watter verduideliking gee konstabel Jantjies vir die feit dat 
hy nuus verkoop aan die koerant?

16.	 Deur	wie	word	konstabel	Jantjies	vervang?

Aktiwiteit 4: Dink en skryf

• Gedig
Jy het ’n onderwyser wat werklik ’n verskil aan jou lewe maak, 
iemand wat jou mentor is, wat jou ondersteun en inspireer.
Skryf ’n gedig oor daardie onderwyser.
OF

• Kaartjie
Maak ’n kaartjie waarin jy daardie onderwyser bedank vir die rol wat 
hy/sy in jou lewe speel. 
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Hoofstuk 16, 17, 18 & 19 (bl. 85-97)

PRE-LEES
Aktiwiteit 1: Dink en praat

•  Deoksiribonukleïensuur (DNS) is die nukleïensuur wat 
die suiker deoksiribose bevat, wat die stof vorm waaruit 
chromosome en gene bestaan.
-  Dit word deur sommige kenners beskou as die 

belangrikste ontdekking van die vorige eeu.
-	 	Dit	is	die	belangrikste	draer	van	erflike	inligting	in	alle	

bekende organismes. In organismes word die DNS 
binne-in ’n sel in die vorm van chromosome aangetref. 
Dit bevat die opdragte wat gebruik word vir die 
ontwikkeling en werking van feitlik alle lewende 
organismes.

-  Dit word gebruik vir mediese en wetenskaplike voor-
uitgang. DNS-toetse kan byvoorbeeld gedoen word om 
’n	 reeks	oorerflike	genetiese	siektes	 te	diagnoseer	of	
die risiko bepaal om dit te ontwikkel. Die toetse kan dus 
die siekte opspoor lank voordat simptome sigbaar 
word.

-  DNS-toetse word ook gebruik om ouerskap te bepaal.
-  DNS word ook forensies gebruik om misdadigers te 

identifiseer.	
-  In die landbousektor word DNS gebruik in veeteelt, 

byvoorbeeld om diere te teel wat ’n beter weerstand 
teen siektes het.

-  Gesels oor die belangrikheid van DNS in die 
identifisering	van	oortreders/verdagtes:	die	insameling	
van bewyse op die misdaadtoneel, die neem van ’n 
DNS-monster om ’n verdagte te vas te trek of uit te 
skakel en die invoer van bewyse in die nasionale data-
basis.

-  Gesels ook oor die agterstande by openbare mis daad-
laboratoriums en hoe dit wetstoepassing vertraag.

Aktiwiteit 2: Woordeskat

Hoofstuk 16
swig – to give in
genadiglik – mercifully, fortunately
breinverlammende plek – place that paralyses the brain
gedwing – forced
crave – lus wees vir
uitsig – view
afgeleefde – dilapidated
weerskante – on both sides
loodglasvensters – stained glass windows
hortjies – louvres
skarnier – hinge
gesloopte – demolished
krismisroos – hydrangea
klouter – climb, clamber
hoorafstand – earshot
freaky – grillerig
’n kreet weerklink – a scream echoes
styg – ascend, soar
ontsnap – escape
grommend – growling

Hoofstuk 17
suikersiekte – diabetes
hectic – woes
construction job – konstruksiewerk
sites – webtuistes 
info – inligting 
’n bestelling plaas – to place an order
bedrywig – busy
charge – laai
make-up – grimering 
vertrou – trust 
huiwer – hesitate 
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Hoofstuk 18
opgewekte musiek – lively music
bewusteloosheid – unconsciousness
pateties – pathetic 
peil – fathom
wrang – bitter
vermorsel – demolish
plafon – ceiling

Hoofstuk 19
backlog – agterstand 
favours – gunste
staatsaanklaer – public prosecutor
uitstel – postpone 
regter – judge
vasstel – establish
onwaarskynlik – unlikely
betoging – demonstration 
hand-uit ruk – become out of control
skarrel – running around
die hef is in my hand – I hold the cards; I am in full control
modus operandi – werkswyse 

Opsomming

Hoofstuk 16, 17, 18 & 19
Dit is pouse en Mia oorreed vir Zelda om gou na die Ou Koshuis te 
gaan kyk. Toe hulle naby kom, sien hulle dat die ou Victoriaanse 
huis mooi maar afgeleef is. Zelda besef dadelik dat daar baie werk 
op haar en die ander wag as hulle die plek moet regruk.

Die twee meisies word onkant gevang toe hulle Werner met ’n 
plastieksak in sy hand na die huis aangesluip sien kom. Sy optrede 
is baie vreemd. Hy buk om die grond te bestudeer, skud sy kop en 
gaan dan die huis binne deur een van die stukkende vensters. Dit 
lyk asof hy die huis goed ken. ’n Rukkie later klouter Werner weer uit 
en draf terug skool toe. Zelda en Mia hoor kort daarna ’n diep, 
grommende kreet wat vanuit die huis kom.

Daardie	middag	gaan	Zelda	saam	met	Amir	koffie	drink.	Sy	vertel	
hom van Werner se besoek aan die Ou Koshuis. Hulle praat ook oor 
dokter Burke. Amir het nog steeds geen inligting oor dokter Burke op 
die internet bekom nie. Zelda is in vervoering oor Amir en sien baie 
uit na die Valentynsdagbal waarheen hy haar genooi het.

Die reeksmoordenaar (Morfeus) sien vir Zelda en Amir by die 
koffiekroeg	en	raak	kwaad	omdat	hulle	sy	planne	in	die	wiele	ry.	Die	
paartjie wat volgende op sy agenda is, is Zelda en Werner, nie Zelda 
en Amir nie! Morfeus stuur weer ’n brief aan inspekteur Liebenberg 
waarin hy hom daaraan herinner dat hý (Morfeus) die hef in die hand 
het en dat dokter Badenhorst se inligtingsessie ’n vermorsing van 
tyd was.

POST-LEES
Aktiwiteit 3: Lees, dink en skryf

Hoofstuk 16, 17, 18 & 19 
1.	 	Waarna	verwys	“breinverlammende	plek”	(bl.	86)?
2.  Noem twee dinge waaraan gesien kan word dat die Ou 

Koshuis vervalle is.
3. Vul die ontbrekende woorde in:

Mia koop Zelda om om gedurende 3.1. _________ na die Ou 
Koshuis te gaan. Tot hul verbasing, sien hulle vir 3.2. _________ 
gebukkend aangedraf kom. Hy hou ’n 3.3. _________ vas. Nadat hy 
die 3.4. _________ bestudeer het, 3.5. _________ hy deur ’n 
stukkende venster. Die twee meisies kan hul 3.6. _________ nie glo 
nie! ’n Rukkie later hoor hulle ’n diep, grommende 3.7. _________ 
en hardloop 3.8. _________ terug skool toe.

4.	 	Amir	neem	Zelda	uit	vir	koffie.	Wat	is	Zelda	se	aanvanklike	
reaksie wanneer ander meisies Amir bewonder?

5.  Kies die korrekte antwoord.
Zelda besef egter die meisies is slegs beïndruk deur Amir 
se ...
A voorkoms
B lengte
C haarstyl
D glimlag
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6.	 	Is	 die	 volgende	 stelling	 waar of onwaar? Motiveer jou 
antwoord.
Wanneer Zelda aan die Valentynsdagbal dink, reageer sy 
soos ’n tipiese tienermeisie.

7.  “Zelda maak haar oë vir ’n oomblik toe. Die kamera is af. 
Die wêreld kan wag.” 
7.1.		 Wat	kan	jy	hieruit	aflei?
7.2.  Het Zelda regtig ’n kamera by haar? Verduidelik.

8.  Die eerste sin van hoofstuk18 dui daarop dat Morfeus hewig 
ontsteld is. Wat ontstel hom so?

9.  Hoofstuk 19 begin met ’n telefoongesprek van inspekteur 
Liebenberg. Met wie praat hy?

10.  Inspekteur Liebenberg is bekommerd oor befondsing.
10.1. Waarvoor is die geld nodig?
10.2.  Waarvoor is ’n groot gedeelte van sy fondse reeds 

gebruik?
11. “Ek het al my favours nou tot Krismis 2030 gebruik.”

Kies die korrekte antwoord. 
Bogenoemde aanhaling is ’n voorbeeld van ...
A antitese
B hiperbool
C ironie
D sarkasme

12.  Waarom is inspekteur Liebenberg so woedend toe die brief 
vir hom gebring word?

13.  Wat impliseer inspekteur Liebenberg as hy sê dat hy 
daaraan dink om ’n klomp laerskoolprefekte by die stasie te 
kry?

14.  Hoe weet ons dat die reeksmoordenaar die saak in die 
media volg?

15. Wat beteken die uitdrukking “die hef in die hand hê”?
16.	 Word	die	uitdrukking	hier	letterlik	of	figuurlik	bedoel?
17.  Wat bedoel die reeksmoordenaar as hy sê dat hy die mes in 

die een hand en die gif in die ander hand het?

Aktiwiteit 4: Dink en praat

• Toespraak
Berei die volgende toespraak voor en lewer dit in die klas.

Die belangrikheid van DNS in die regstelsel/in die howe.
OF
Berei	 ’n	 toespraak	voor	waarin	 jy	 ’n	spesifieke	misdaad	bespreek	
waar DNS die deurslaggewende faktor was vir die vastrek/
inhegtenisneming van die skuldige. 
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Hoofstuk 20, 21 & 22 (bl. 98-112)

PRE-LEES
Aktiwiteit 1: Dink en praat

• Bordspeletjies
Werner en sy suster speel Krabbel (Scrabble) wanneer hulle saam 
tuis is. 

-  Speel jy en jou gesinslede ook soms bordspeletjies, 
soos skaak, dambord, slangetjies-en-leertjies, Ludo, 
Monopoly, Pictionary, Mastermind, ens.?

- Van watter speletjie hou julle die meeste? Hoekom?
- Wie het julle daaraan bekendgestel?
- Wanneer speel julle gewoonlik?
- Hoe verloop die spelery?
- Kul iemand soms?
- Is jy ’n goeie verloorder?

• Graffiti
Robert gaan in die nag die stad in met sy rugsak vol kannetjies 
spuitverf. Hy gaan die stad rooi verf.

Die woord graffiti kom van die Italiaanse woord graffiato. In die 
kunswêreld beteken dit om ’n ontwerp op ’n oppervlak uit te krap.

Die	 antieke	 Romeine	 het	 graffiti	 op	 mure	 en	 monumente	
aangebring.	Antieke	graffiti	het	eenvoudige	woorde,	politieke	retoriek	
en frases van liefdesverklarings uitgebeeld. Die opgrawings in 
Pompeii	 het	 allerlei	 graffiti	 voortgebring:	 Latynse	 vloeke,	 tower-
spreuke, liefdesverklarings, die alfabet, politieke slagspreuke en 
literêre aanhalings. Dit het lig gewerp op die straatlewe van die 
antieke Romeine, sowel as hul leefstyl, taal en kultuur.

Deesdae verwys die woord graffiti na enige beelde of letters 
uitgekrap of geskryf (en deesdae met verf gespuit) op eiendom wat 
nie aan die skepper daarvan behoort nie. In die meeste lande word 
dit	 as	 vandalisme	 gesien,	 maar	 desnieteenstaande	 floreer	 dit.	 ’n	
Mens	verneem	selfs	deesdae	van	graffiti-werkswinkels	of	-uitstallings.
Gesels oor die volgende:

-	 Die	omstredenheid	van	graffiti
-	 Stelsels	om	graffiti-oortreders	vas	te	trek

- Straf wat opgelê word
-	 	Die	professionele	verwydering	van	graffiti	deur	maat-

skappye en die kostes daaraan verbonde 
-	 Graffiti-taal	en	graffiti-style
-	 	Wat	 is	 jou	mening	oor	graffiti?	Sien	 jy	dit	 as	 kuns	of	

vandalisme? Gee jou redes.

Aktiwiteit 2: Woordeskat

Hoofstuk 20
bekruip – steal upon
toesak op – descend upon
koord – cord
kruisbeen – cross-legged
skinny jeans – stywe jeans
in ’n blik druk – conform
agterdogtig – suspicious
haarrekkie – elastic band
verwoed – frantic
kelder – cellar
luggate – ventilators
inmeng – interfere
konsultant – consultant
personeellid – staff member
skepties – sceptical
tech – technikon
geswot – gestudeer
gesellig – cosy
blokkeer – block
visuele beelde – visual images 

Hoofstuk 21
vervaard – alarmed
leepoë – blear eyes
teëkom – encounter
mor – grumble
grimmig – enraged
behoorlike kos – proper food
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fire – afdank
opmekaar stapel – pile on top of each other
toring – tower
eetbare kos – edible food
kommentare – comments
gemene – mean
amptelik	–	officially
gore – gestolde bloed
’n stuk lap – a piece of material
gretig – eagerly
ontplof – explode
oorkantste – opposite
drankkabinet – wine cabinet
panorama – panoramic view
hawe – harbour
oorspronklike – original
spuitverf – spray- paint
klingel – jingle 

Hoofstuk 22 
veronderstel – supposed
jool – rag
oorboord gaan – go overboard
keuses – choices
gemors – junk
messed up – deurmekaar
komplot – conspiracy
uitbuit – exploit
winsmarges	–	profit	margins
kapitaliseer – capitalise
weerlose - defenceless 
bestaan – exist
mite – myth
passion – hartstog
looi met – beat with
majorly – ernstig

Opsomming

Hoofstuk 20, 21 & 22
Zelda kry Werner waar hy onder ’n boom sit en teken. Hy lyk hartseer 
en emosioneel. Terwyl hulle gesels, maak Werner dit duidelik dat hy 
nie in ’n blik gedruk wil word nie. Hy voel gegrief dat almal dink hy is 
emo. Zelda vra Werner reguit wat hy by die Ou Koshuis gemaak het 
en hoor tot haar verligting dat Werner sy hond daar in die kelder 
aanhou. Sy pa wil die hond nie by die huis hê nie. Zelda sien ook die 
tatoeëermerke aan die binnekante van Werner se boarms: sy ma se 
geboorte- en sterfdatum. Op sy lyf is engelvlerke getatoeëer en hy 
beplan om meer te kry. Zelda voel aangedaan. Zelda en Werner 
praat ook oor dokter Burke en wonder hoe dit moontlik is dat hy so 
baie van hulle af weet. Tot hul ontsteltenis maak dokter Burke skielik 
sy verskyning. Hulle is seker hy het hulle gehoor. 

Robert word twee-uur in die oggend wakker en gaan soek kos in die 
yskas. Terug in sy kamer, skakel hy sy rekenaar aan en lees sy 
Facebook-boodskappe en kommentare. Amir se jongste status, dat 
hy na ’n “House of Gore” gepos is, is vir Robert baie simpel. Dit word 
duidelik dat Robert baie jaloers is op Amir omdat Amir met Zelda 
uitgaan. Robert beskou Zelda as sý meisie. Robert gee uitdrukking 
aan sy woede deur ’n glas whisky te drink en daarna gaan hy uit met 
sy	kannetjies	spuitverf	om	êrens	graffiti	te	gaan	aanbring.

By sy huis besef Werner dat sy pa hopeloos te veel whisky drink ná 
sy ma se dood. Sy suster, Maria, wat op universiteit is, bel hom en 
soos altyd praat sy asof sy ’n politieke toespraak hou. Dit is duidelik 
dat hulle ’n goeie verhouding het en mekaar baie mis.

POST-LEES
Aktiwiteit 3: Lees, dink en skryf

Hoofstuk 20, 21 & 22
1.  Wat laat ons vermoed dat die “hy” in paragraaf 1 van 

hoofstuk 20 Werner is?
2.  Zelda verstaan skielik waarom Werner so emo is. Watter 

insig kry sy?
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3. Sal Werner met Zelda saamstem? Motiveer jou antwoord.
4. Waarom hou Werner sy hond nie by sy huis aan nie? 
5.  Wat sal jy doen as jou ouers jou verbied om ’n troeteldier 

aan te hou?
6.	 	Waarom,	 dink	 jy,	 het	Werner	 die	 hond	 gekry	 en	 is	 hy	 so	

geheg aan haar?
7.  Watter bewyse is daar dat Werner baie lief was vir sy oorlede 

ma?
8.  Op bl. 22 dink Werner die volgende oor sy tatoeeëermerk: 

“Die vlerke het mooi uitgekom. Sy sou dalk net daarvan 
gehou het.”
Watter soort vlerke het Werner laat tatoeëer?
Waarom het hy die tatoe laat aanbring? 

9.  “Bleddie trane. Dit brand, maar sy sluk dit terug.”
Waardeur word hierdie emosie by Zelda ontlok?

10.  “Hoekom hou jy nie van Burke nie?”
Waaruit	maak	Zelda	hierdie	afleiding?

11.  Sê of die volgende stelling waar of onwaar is. Motiveer jou 
antwoord. 
Werner vertrou nie vir dokter Burke nie.

12.  Hoe, dink jy, kry dokter Burke gewoonlik leerders se same-
werking? (Kyk wat Zelda aanvanklik van hom dink.)

13.	 	“Julle	maak	’n	mooi	paartjie.”	Watter	moontlike	afleiding	kan	
jy uit hierdie woorde van dokter Burke maak?

14.  Waarmee hou Robert homself snags besig as hy nie kan 
slaap nie? Noem drie dinge.

15.  Waarna verwys die “stuk lap” (bl. 108) wat Robert in gedagte 
het?

16.	 	Kies	die	antwoord	wat	nie pas nie. 
As Robert vir Amir “kerrie-asem” en “meneer masala” noem, 
gebruik hy die name ...
A  neerhalend
B  geringagtend
C  komplimenterend
D  beledigend

17. “Kom ons gaan verf die stad rooi.”
Verduidelik hoe hierdie woorde van Robert letterlik, sowel 
as	figuurlik	opgeneem	kan	word.	

18.  Toe dokter Burke die eerste keer met Werner gepraat het, 
het hy na sy (Werner se) ma se dood verwys en oor sy pa 
het hy (dokter Burke) gesê: “Om nie eens van jou pa te 
praat	nie.”	(bl.	60)	
Wanneer Werner aan die begin van hoofstuk 22 in die 
vullisdrom kyk, kom ons agter wat dokter Burke bedoel het.
Watter probleem het Werner se pa en waarom, dink jy, het 
hy die probleem ontwikkel? 

19. “Kyk mooi na Pa.” 
Waarom dra Werner alleen dié verantwoordelikheid?

20.  Dink jy dit is regverdig dat ’n kind verantwoordelikheid vir ’n 
ouer moet aanvaar? Gee redes.

Aktiwiteit 4: Dink en skryf

• Elegie (lykdig, treurdig)
Werner vertel vir Zelda van sy ma wat onlangs oorlede is. Skryf die 
huldeblyk wat Werner by sy ma se begrafnis voorgelees het.

• Briefie
Jy is Werner. Ná jou ma se dood het ’n goeie vriend vir jou ’n hondjie 
gegee. Jy wil die hondjie bittergraag hou, maar weet jou pa hou nie 
van	diere	in	die	huis	nie.	Skryf	’n	briefie,	wat	jy	op	jou	pa	se	kussing	
gaan neersit, waarin jy hom vertel van die hondjie en wat sy vir jou 
beteken in hierdie moeilike tyd. Vra jou pa baie mooi of jy maar die 
hondjie kan hou.

• E-pos
Jy is Werner. Stuur ’n e-pos aan jou suster, Maria, waarin jy haar 
vertel hoe baie jy jou ma mis en hoe bekommerd jy oor jou pa is. 
Vertel haar waartoe jou pa sy toevlug geneem het en vra raad oor 
die hantering daarvan. 

Aktiwiteit 5: Dink en praat

• Debat
Hou ’n debat oor die volgende onderwerp:
Graffiti:	Kuns	of	vandalisme?	
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Hoofstuk 23, 24, 25 & 26 (bl. 113 – 130) 

PRE-LEES
Aktiwiteit 1: Dink en praat

• Valentynsdag
Valentynsdag is ’n dag waarop geliefdes ekstra aandag aan mekaar 
gee deur geskenke, blomme of kaartjies uit te ruil. Dit word op14 
Februarie gevier en is gewild in baie lande regoor die wêreld. Die 
dag is vernoem na ’n vroeë Christelike martelaar, Sint Valentine.

Aanvanklik is daar nie ’n romantiese betekenis aan die dag 
gekoppel nie. Dit het eers in die laat Middeleeue gebeur en teen die 
vyftiende eeu het daar ’n tradisie daaromheen ontwikkel, onder 
andere ook die stuur van ’n gepaste boodskap in ’n kaartjie.

-  Sien jy gewoonlik uit na Valentynsdag? Gee redes.
-  Hoe vier jou skool Valentynsdag?
-  Geniet jy dit? Gee redes.
-  Sou jy jou skool se Valentynsdag-vieringe wou verander? 

Sê watter veranderinge jy sou aanbring en waarom.
-  Het jy al ’n Valentynsdagbal bygewoon? Vertel daarvan 

– waar dit was, saam met wie jy daar was, wie die 
musiek verskaf het, wie toesig gehou het, hoe die aand 
verloop het, ens.

-  Het iets al verkeerd geloop by ’n Valentynsdagbal wat 
jy bygewoon het? Vertel daarvan.

-  Dink jy ’n spesiale dag vir liefdebestuigings is regtig 
nodig? Moet ’n mens nie elke liewe dag liefde teenoor 
daardie spesiale persoon in jou lewe betuig nie?

-  Dink jy Valentynsdag is dalk net ’n manier om geld te 
maak?

Aktiwiteit 2: Woordeskat

Hoofstuk 23
clone – kloon
voorstel – introduce
nefies – male cousins
skaterlag – peal of laughter

wolwefluit – whistle of a guy to get the attention of a girl
kwalik – hardly
aanmekaarslaan – put together
dreigend – threatening
onvas – unstable, shaky
common – goedkoop, plat
stylvolle – stylish
kletter – clatter
in ’n oogwink – in the twinkling of an eye
stenig – stone (to death)
ongedefinieerde	–	undefined
besering – injury
simpatie ontlok – to generate sympathy
slaag – succeed
ek stel voor – I propose
verkas – depart, leave
skaars hoorbaar – hardly audible
wat het in jou gevaar? – what possessed you?
my hande is afgekap – my hands are tied
skandeer – scan
vertroue – trust
aanmoedig – encourage
die geneigdheid om ander te blameer – the inclination to blame 
others
ter beskerming van hulle eie bas – to protect themselves
oorweldig – overwhelm
ontlont – defuse
reperkussies – repercussions
jou lyf kuberkraker hou – pretend you are a hacker
uitgevang word – get caught
wette oortree – trespass the law
besluiteloos – wavering
weergawe – rendering, account
sy back hom omdat hulle date – sy ondersteun hom omdat hulle 
uitgaan
onverligte gange – dark corridors
racist – rassisties
violent – gewelddadig
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unfair – onregverdig
verbete	–	fierce
bewusteloos – unconscious
oorval – overtake
skeur – to tear 

Hoofstuk 24
’n stel trappe	–	a	flight	of	stairs
toestand – condition
teleurstelling – disappointment
senuwee – nerve
klewerige – sticky
royally – koninklik
sukkelend – laboriously
spaar hom die moeite – save him the trouble
vermy – avoid
noodhulpkissie	–	first	aid	kit
prewelend – muttering/mumbling
oorweeg – consider
kruidagtige room – herby cream
gekneusde ribbes – bruised ribs
behoorlik – properly
verlig – relieved 

Hoofstuk 25
bottomless – bodemloos
gadgets – katoeters, uitvindsels
anniversary – herdenking
embarrassing – verleentheidwekkend
worry – bekommer
beroepe – professions
kroeë – bars
opdaag – turn up, arrive
voorname	–	first	names
behalwe – except
sportafrigters – coaches
tydelike – temporary 

Opsomming

Hoofstuk 23, 24, 25 & 26
Dit is die aand van die Valentynsbal. Amir is liefderik teenoor Zelda 
en soen haar op haar wang. Robert sien dit en hy is bitter jaloers op 
Amir. Toe Amir en Zelda wegstap om te gaan dans, ruk Robert vir 
Zelda weg en trap haar uit oor haar swak maniere. Amir tree 
tussenbeide, maar kry ’n hou in die gesig. Net toe Amir vir Robert 
wegstamp, kom dokter Burke op die toneel. Robert gee voor dat hy 
seergekry het. Zelda probeer verduidelik wat gebeur het, maar word 
stilgemaak deur dokter Burke. Dokter Burke gee ook nie vir Amir die 
geleentheid om sy kant van die saak te stel nie. Hy laat ook vir Amir 
verstaan dat hy dalk geskors kan word, veral ook omdat hy weer, 
volgens dokter Burke, onregmatig inligting bekom het. Dokter Burke 
beveel Amir om huis toe te gaan.Toe Amir by die krieketnette 
verbyloop, word hy in die donker aangeval en verloor sy bewussyn.

Amir kom eenuur die nag eers by die huis aan, waar sy bekommerde 
ouers op hom wag. Terwyl sy ma sy kneusplekke behandel, vertel 
Amir wat gebeur het. Sy ouers glo dat Allah hul seun beskerm het. 
Nadat almal tee gedrink het en oor die ergste skok is, vra Amir se pa 
vir hom of daar ’n meisie in sy lewe is; gerugte doen glo die ronde. 
Amir dink aan Zelda, hoe pragtig sy is en dat sy ’n Christen is, maar 
hy antwoord ontkennend op sy pa se vraag. 

Inspekteur Liebenberg en konstabel Mentoor is intussen druk besig 
om die inligting van ouers en skole deur te werk, maar kry niks wat 
die slagoffers met mekaar verbind nie. Dit is eers toe konstabel 
Mentoor ’n oproep kry dat haar dogter se musiekjuffrou nie ná skool 
opgedaag het nie, dat daar vir hulle ’n lig opgaan. Hulle het nooit 
gedink aan personeellede wat na-ure klasse aanbied nie. Hulle 
gaan so gou moontlik daardie inligting probeer kry.

Dokter Harry Burke is ook besig met planne. Hy weet die tyd is daar 
vir hom, Morfeus, om weer toe te slaan, sodat hy weer die 
duiselingwekkende sensasie van euforie kan beleef.
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POST-LEES
Aktiwiteit 3: Lees, dink en skryf

Hoofstuk 23, 24, 25 & 26
1. Kies die korrekte woord.

As Mia sê Detlev is ’n “Robert clone” bedoel sy Detlev het 
dieselfde (generiese/genetiese) samestelling as Robert.

2.  Wat word te kenne gegee met: “Hy (Robert) is effens onvas 
op sy voete”?

3.  Wat bedoel Robert as hy vir Amir vra of hy (Amir) sy (Robert 
se) kop gaan afkap (want dis mos wat sy soort doen)?

4. Waarop berus Robert se beskuldiging?
5. Kies elke keer die korrekte woord van dié tussen hakies.

By die Valentynsbal het Robert en Amir ’n uitval nadat Robert vir 
Amir 5.1. (beledig/betrap) het. Toe dokter Burke op die toneel kom 
5.2. (maak Robert of/sê Robert dat) hy seergekry het. Dokter 
Burke wil glad nie na Zelda se 5.3. (verskoning/verduideliking) 
luister nie en vra Amir om alleen agter te bly. Dokter Burke gee te 
kenne dat hy teleurgesteld is in Amir se 5.4. (gedagtes/gedrag). Hy 
sê Amir wil ander 5.5. (beskuldig/verontskuldig) vir sy dade en 
boonop het Amir voortgegaan met sy 5.6. (kuberfobie/
kuberkrakery). Volgens dokter Burke het Amir al sy kanse 5.7. 
(benut/verbrou). Amir word 5.8. (huis/saal) toe gestuur. Agter die 
krieketnette word Amir 5.9. (aangevat/aangeval) en verloor sy 5.10. 
(bewuste/bewussyn).

6.	 	Op	 bl.	 119	 is	 daar	 twee	 sinsnedes	wat	 beteken	 dat	Amir	
netsowel selfmoord/selfdood kan oorweeg. Skryf hierdie 
sinsnedes neer.

7.  Dink jy Amir se ouers gee om vir hom? Motiveer jou 
antwoord.

8.  Hoe sal jou ouers reageer as jy erg beseer om eenuur in die 
nag die huis binnestrompel?

9.  Amir se pa vra of hy weet wie sy aanvaller was. Hoekom 
huiwer Amir voordat hy antwoord?

10.  Amir sê dit is seker ’n tikkop wat hom aangeval het. Wat is 
’n tikkop?

11. Hoekom vermoed Amir se pa dat hy ’n meisie het?
12. Waarom hinder die skinderstories Amir se pa?

13. Kies die korrekte woorde.
Die taakspan vorder nie na wense met hulle ondersoek nie, 
want hulle het ’n tekort aan 13.1. (persone/personeel) en 
het ook nie die nodige 13.2. (toerusting/uitrusting) nie.

14.	 	Om	watter	 rede	verbied	konstabel	Mentoor	haar	16-jarige	
dogter om saam met haar kêrel huis toe te stap ná skool?

15.  Tot watter besef kom inspekteur Liebenberg toe die 
konstabel ’n oproep kry om haar in te lig dat haar dogter se 
musiekjuffrou nie ná skool opgedaag het nie? 

16.	 “Die	tyd	is	hier,”	dink	dokter	Burke.	
Aan watter tyd dink hy?

Aktiwiteit 4: Dink en skryf

• Dagboekinskrywing
Jy is Amir/Zelda/Robert. Maak ’n dagboekinskrywing van 14 Februarie, 
die aand van die Valentynsbal.

• Karakterskets
Amir beskryf Zelda in sy gedagtes (bl. 124, 125). Beskryf die meisie/
seun van wie jy hou/met wie jy graag sal wil uitgaan/met wie jy reeds 
uitgaan. Gee aandag aan:

- Voorkoms
- Persoonlikheid
- Karaktereienskappe
- Talente/stokperdjies
- Voorkeure en afkeure 
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Hoofstuk 27, 28 & 29 (bl. 131-149)

Aktiwiteit 1: Dink en praat

• Spoke en spookhuise
Daar word aan die Ou Koshuis gedink as ’n spookhuis, ’n steler van 
siele. Gee jou mening oor die volgende:

-  Persoonlike ervarings van spoke is een ding, maar 
wetenskaplike bewyse is ’n ander.

-  As spoke regtig bestaan, sal wetenskaplikes dit met 
gekontroleerde eksperimente bewys. Die bestaan van 
spoke word nie bewys deur naweek-spookjagters wat 
laat	 in	 die	 nag	 met	 kameras	 en	 flitsligte	 deur	
sogenaamde spookhuise loop nie.

-  Het jy dalk al ’n spook gesien of ’n spookhuis besoek? 
Vertel daarvan.

Aktiwiteit 2: Woordeskat

Hoofstuk 27
haar stem grens aan histerie – her voice borders on hysteria
die vet weet – truly, really
’n fight kan opsit – terugbaklei, verdedig
klik – tell tales/peach on someone
opsigter – caretaker
niks uitgerig nie – nothing has been accomplished
ingelig – informed
aanranding – assault
diefwering – burglar bars 
verskille – differences
bleek – pale 
mental – geestelik versteurd
opgeskeep sit met – saddled with
marakkas – moeilikheid
Jekyll and Hyde – the good and the bad side of a person
lap of honour – rondte van eer
anyway – in elk geval
useless – nutteloos

kamtig – for pretence
vlamkop – red-head
moewies vinnig – very fast
ridiculous – belaglike

Hoofstuk 28
met moeite – with trouble
voorbereid – prepared
tools – gereedskap
aircon – lugversorging 
prawns – garnale
room service – kamerdiens
knipoog – wink
pavement special – basterbrak
Caninus Africanus – naam van ‘n honde spesie
gefix – reggemaak
fixated	–	gefikseerd,	toegespits
skeiery – divorce
hansworse – clowns
backpacks – rugsakke
’n wavrag sakke – a load of bags
liquid lunch – middagete van vloeistof (bier)
versier – decorate
schlep – moeite
afgehaal – insulted
ingangsportaal – entrance hall
uitsluitend – except for
trapleuning – banister
vernis – varnish
loaf – leeglê
uitdagend	–	challenging,	defiant
hipotermie – hypothermia
onlangs – recently

Hoofstuk 29
takel – tackle
verskyning – appearance
stapels koerante – piles, stacks of newspapers
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smerige – dirty
ek is vodde – I am very tired, ready to drop
recycling – herwinning
die afgelope maande – recent months
dump – neergooi
by the way – terloops
ingenome met homself – pleased with himself
hijack – skaak, kaap
toevallig – accidentally
chill – ontspan
ontspanne – relaxed
imagine – verbeel
lavish dinners – oordadige (aand)etes
voortborduur – add
skuur – sand (down)
uit te pass	–	flou	te	word
verfstreep – paint mark
vertrek van pyn – distort with pain
fel – bright
troonsessie – session on the toilet
teue – gulps
my naam vergat – make a fool of myself
intimiderend – intimidating
Hannibal Lecter – bekende karakter in spanningsromans deur die 
skrywer Thomas Harris; Lecter is ’n forensiese psigiater en 
kannibalistiese reeksmoordenaar.
hulle screen die ouens – hulle keur die mense
paint fumes – verfdampe
julle bond – julle smee ’n band
leash – leiband
onvoorspelbaar – unpredictable 

Opsomming

Hoofstuk 27, 28 & 29
Die Vrydagoggend nadat Amir aangeval is, vertel hy vir Zelda, Mia 
en Werner daarvan en sê hy vermoed dit kon dokter Burke gewees 
het, na aanleiding van die aanvaller se stem. Die hoof kom na die 
groepie en wil weet waarom daar nog geen werk by die Ou Koshuis 

gedoen is nie. Amir verduidelik dat hulle beplan om die naweek te 
werk. Die hoof gee te kenne dat Amir in die moeilikheid is omdat hy 
vir Robert geslaan het. Zelda probeer verduidelik dat dit nie die 
waarheid is nie, maar word stilgemaak. Doktor Marais sê ook dat hy 
Maandagoggend gaan kyk hoe die werk gevorder het. Hy beveel 
ook vir Robert en Amir om hul verskille uit die weg te ruim. Die 
leerders besef dokter Burke het by die hoof gaan kla. Werner 
herinner die ander dat hy hulle gewaarsku het oor dokter Burke. 
Werner glip weg en gaan na die Ou Koshuis toe.

Saterdagoggend daag Amir, Zelda en Mia by die Ou Koshuis op om 
te begin skoonmaak. Werner is al van vroeg af daar om te kom kyk 
hoe dit met sy hond, Bella, gaan. Hy moet nou ’n ander blyplek vir 
haar kry en Zelda bied aan om intussen na haar te kyk. Mia pak al 
die rugsakke in een kamer. Robert daag ook op met spuitkannetjies 
verf, en bier.

Op ’n muur is ’n papier geplak met al die werk wat gedoen moet 
word: mure verf, trapleuning skuur en vullis verwyder. Daar word 
besluit dat Amir die skuurwerk sal doen wat makliker sal wees vir 
hom met sy gekraakte ribbes. Robert vervies hom daaroor en sê hy 
glo nie Amir se storie oor die aanval nie. Zelda sê Robert behoort 
van beter te weet, want hy (Robert) was verantwoordelik vir die 
aanval. Amir vra Zelda om die saak liewer daar te laat. Hy weet dit 
was nie Robert nie, maar wel dokter Burke. Hy het ’n stukkie 
materiaal van die aanvaller se klere afgeskeur – daar is ’n rooi Levi-
logo op; net soos dié op die klere wat dokter Burke altyd dra. Mia 
gee die opdragte: Sy en Robert sal die verfwerk doen, Werner en 
Zelda kan die vullis verwyder en Amir kan die trapleuning skuur.

Terwyl Zelda enWerner die hope koerante uitdra, merk hulle dat die 
boonstes dié van die afgelope paar maande is. Hulle vind dit vreemd, 
want die plek staan vir baie jare al leeg. Werner vertel ook vir Zelda 
hoe die kelder lyk, waar hy vir Bella aangehou het. Dit is nie onder 
die grond, soos die meeste ou huise s’n nie. 

Teen halftwee is almal doodhonger. Terwyl hulle eet, vra Werner vir 
Amir of hy toe meer kon uitvind oor dokter Burke; wie hy regtig is. 
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Amir sê sy vriend by die selfoonmaatskappy kon ook niks verder 
uitvind nie. Werner maak dan aan die ander bekend dat hy dokter 
Burke saam met die laaste vermoorde paartjie daar naby die Ou 
Koshuis gesien het. Almal is geskok en vra waarom Werner nie 
polisie toe gegaan het met die inligting nie. Werner sê dat die polisie 
hom nie sou glo nie en boonop was hy bang hulle sou vir Bella daar 
in die Ou Koshuis gekry het. Robert gaan voort om Amir en Zelda te 
tart.

Aktiwiteit 3: Lees, dink en skryf

Hoofstuk 27, 28 & 29 
1. Voltooi die volgende uitdrukking en sê ook wat dit beteken:

Praat van die duiwel ... (bl. 131)
2.  Amir vertel vir Zelda en Mia van die aanval op hom en sê 

net voordat hy sy bewussyn verloor het, het die aanvaller 
gesê: “Dit sal nie jy wees nie, Amir Pieterse.” 
Wie, dink jy, was die aanvaller? Gee redes. Kyk weer op die 
volgende	bladsye:	65,	94	en	104.

3.  Amir deel sy vriende ook mee dat dokter Burke hom nou 
sommer uit die skool wil skop. Hoekom sou dokter Burke vir 
Amir geskors wil hê?

4.  Dit lyk egter of die skoolhoof nie ’n skorsing oorweeg nie. 
Waaruit word dit duidelik?

5. “Zelda, bly nou asseblief stil.” 
Waarom wil doktor Marais nie na Zelda se weergawe van 
die vorige aand se gebeure luister nie?

6.	 	Hoe	sou	jy	gevoel	en	opgetree	het	as	jy	in	Zelda	se	skoene	
was en net stilgemaak word?

7. “... en Burke wat self nou ’n shrink nodig het.” (bl. 135)
Hoekom is Zelda se woorde ironies?

8. Wat bedoel Mia as sy sê “Burke gooi ’n Jekyll en Hyde”?
9.  “Soos gewoonlik vou hy (Werner) sy arms voor sy bors en 

kyk	hulle	agterdogtig	aan.”	(bl.	136)
Wat sê Werner se liggaamstaal van sy karakter?

10. Watter deelnemers kry gewoonlik die “lap of honour”?
11.  Watter karaktereienskappe openbaar Mia in hoofstuk 28 toe 

die werkery begin?

12.  Zelda bied aan om na Werner se hond te kyk en sê haar 
ouers se aandag is so toegespits op die komende egskeiding 
dat hulle nie sal agterkom as al Boswell Wilkie se hansworse 
by hulle intrek nie. (bl. 139)
12.1. Wie of wat is Boswell Wilkie?
12.2.  Zelda gebruik ’n hiperbool om te wys hoe haar 

ouers net op die egskeiding fokus. Sê hoekom dit ’n 
hiperbool is.

13.  Robert is meestal traak-my-nieagtig en besef nie die gevolge 
van sy dade nie. Waaruit is dit duidelik op bl. 140?

14.  “Zelda se stem kan ysbere hipotermie gee.” (bl. 141) Hoe 
klink so ’n stem?

15. Hoe weet Amir vir seker dat dokter Burke sy aanvaller was?
16.	 	“Wie	behalwe	mal	mense	gaar	so	baie	koerante	op?”	(bl.	143)

16.1.	 	Hoe	 verklaar	 Werner	 die	 feit	 dat	 daar	 so	 baie	
koerante is?

16.2.	 	Hoe	verklaar	Zelda	die	feit	dat	die	boonste	koerante	
nuwes is? 

16.3.	 	Hoe	verklaar	jy	self	die	feit	dat	die	boonste	koerante	
nuweriges is?

17. Kies die antwoord wat nie pas nie.
As Robert sê hy hou nie van kerrie nie, wil hy eintlik vir Amir 
...
A verkleineer
B verneder
C afkraak
D afknou

18.  Werner is die enigste een wat weet dat die huis ’n kelder 
het.
18.1. Hoe het hy dit uitgevind?
18.2. Hoekom het hy net vir Zelda daarvan gesê?

19.  Watter skokkende nuus omtrent dokter Burke deel Werner 
die ander mee?

20.  Robert se reaksie op Werner se onthulling is: “Jy maak of hy 
Hannibal Lecter is.” Wat bedoel hy daarmee?

21.  Noem twee redes waarom Werner nie die polisie ingelig het 
oor wat hy gesien het nie.

22. Waarom noem Robert nou vir Zelda “juffrou samoesa”?
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Aktiwiteit 4: Dink en skryf

• Spooktorie
Skryf saam met ’n maat ’n spookstorie wat in die Ou Koshuis/
Victoriaanse huis afspeel. Gebruik die inligting op die volgende 
bladsye:	19,	26,	34,	144	&	145.

Onthou, spookstories gaan oor die skep van atmosfeer en ’n 
uiterste gewaarwording dat dit ’n plek is waar enige iets kan gebeur.

Roald Dahl het gesê dat die beste spookstories nie spoke in 
hulle het nie.

Lees gerus ook Antjie Krog se gedig Die spookhuis.

Hoofstuk 30, 31, 32 & 33 (bl. 150-169)

PRE-LEES
Aktiwiteit 1: Dink en praat

Werner wou nie polisie toe gaan met die inligting wat hy gehad het 
nie, naamlik dat hy dokter Burke saam met die laaste vermoorde 
paartjie naby die Ou Koshuis gesien het. Werner was bang dat die 
polisie sy hond daar sou kry as hulle ondersoek instel en dat die 
polisie hom nie sou glo nie.

-  Dink jy hierdie redes is geregverdig in die lig daarvan 
dat die twee tieners kort daarna vermoor is? Gee jou 
redes.

-  Watter gevoelens/emosies mag ’n ooggetuie tot ’n 
misdaad ervaar?

-  Dink daaraan dat as jy inligting in verband met/rondom 
’n misdaad aan die polisie bekend maak, neem jy dalk 
die eerste stap om verdere misdaad te voorkom en 
ander te beskerm.

- Wat kan jy doen as jy nie self polisie toe wil gaan nie?
- Hoe help ’n getuie se inligting die polisie?
- Hoe help ’n getuie se inligting die publiek?
-  Wat kan jy te wagte wees indien jy wel polisie toe gaan 

met inligting? Dink byvoorbeeld aan jou verklaring, op 
watter maniere die polisie dit mag opneem (skriftelik, 
stem- of video-opname), watter inligting jy oor jouself 
en die verdagte moet verstrek.

Aktiwiteit 2: Woordeskat

Hoofstuk 30
oorverdowende – deafening
kwyl – drivel
besonderhede – details 
terugvoer – feedback
pies – pasteie 
verkope – sales
opmerking – remark
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target – teiken
opgejack – reggeruk, ingelig 
in ons maai – we are goners
inmenging – interference
verskaf – supply
inskrywing – entry
korreleer – correlate 
opduik – emerge
skerm – screen
identiteitsdief – identity thief
parlour – sitkamer

Hoofstuk 32
pleister – plaster
rot-akkies – rat droppings
plafon – ceiling
beskadig – damage 
gekalkte – whitewashed
leer – ladder
ingang na die dak – entrance to the roof
gerieflik – comfortably
feitlik – almost
staalkontrepsie – steel contraption, device
gaping – gap
flits – torch
triomfantlik – triumphantly
wankelrig – unsteady
steil – steep
solder – attic
muwwerig – musty
fluweelrusbank – velvet couch
deurskynende vloeistof – transparent/translucent liquid
spuitnaalde – syringes/injection needles
skootrekenaar – laptop
drukker – printer 
kitskoffie – instant coffee
vashaak – get stuck
versteen	–	petrified

pryk – look splendid
wasig – hazy 

Hoofstuk 33
verskrikte – frightened
opgecharge – opgewen
prank – grap, poets
advertise – adverteer
barricade – barrikadeer
skynbaar – seemingly, apparently
linksom – round to the left
manjifieke	–	magnificent
sierlike – elegant
Tweede Nuwejaar – Kaapse Klopse se optog op 2 Januarie 
valdeur – trapdoor
ruim – spacious
stewige – solid
swierige – graceful, ornate
opval – strike
verdieping – storey
na hartelus – to your heart’s desire
slaapwandelaar – sleepwalker, somnambulist
finaliteit	–	finality
rustigheid – peacefulness
sublimiteit – sublimity
vermoë – ability
peil – gauge, fathom
gawe – gift
preserveer – preserve
nihilisme – nihilism
ontnugtering – disillusionment
verraad – betrayal 
kwynende – fading 
verdampte entoesiasme – evaporated enthusiasm
peinsend – pensive
rein – pure
donker aanslag – dark onslaught
strydende families	–	fighting	families
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samelewing – society
vir ewig duur – last for ever
terugdeins – back away 
brandpyn – burning pain 

Opsomming

Hoofstuk 30, 31, 32 & 33
Konstabel Mentoor maak uiteindelik die deurbraak waarna sy en 
inspekteur Liebenberg soek. Sy kry die verband tussen die slag-
offers: Daar is ’n skoolsielkundige, dokter Harry Burke, wat met al 
die vermoorde tieners kontak gehad het. Inspekteur Liebenberg kry 
die naam Harry Burke op die polisiestasie se databasis en ontdek 
dat daar wel so ’n persoon bestaan het, maar hy is reeds in 1984 
oorlede. Die skoolsielkundige, dokter Burke, het die oorledene se 
identiteit gesteel. Die polisie sal nou die skoolhoofde vining in die 
hande moet kry.

Intussen ontdek Werner ’n trapdeur wat na ’n solder in die huis lei. 
Daar is ’n leer om mee op te klim. Werner en Zelda gebruik Mia se 
flits	om	boontoe	te	klim.	In	die	solderkamer	sien	hulle	ontstellende	
goed, soos botteltjies vloeistof en spuitnaalde, ’n ketel en ’n 
vuurwarm beker, asook ’n collage wat verdeel is in vier blokke. Die 
eerste drie blokke bevat foto’s van die vermoorde paartjies, voor en 
ná hul dood. Die ontstellendste is egter dat die vierde blok reeds 
foto’s van Werner en Zelda bevat. Verlam van vrees sukkel Werner 
en Zelda met die trapleertjie ondertoe. Hulle waarsku die ander dat 
die moordenaar homself in die huis bevind en dat hy gereed maak 
vir sy volgende slagoffers: Werner en Zelda. Die beangste vier 
kinders probeer uitkom, maar al die deure is gesluit en hul rugsakke 
en selfone is weg.

Amir stel voor hulle moet seker maak of al die deure gesluit is en of 
daar nie dalk êrens ’n uitkomplek is nie. Hy (Amir) sal bo gaan kyk, 
Robert sal onder kyk en Werner sal by die meisies bly. Toe Amir die 
laaste kamer binnegaan, sien hy ’n valdeurtjie wat uit die dak hang. 
Hy besef die hele derde verdieping is ’n solderkamer met ’n 
valdeurtjie in elk van die slaapkamers. Amir draai om om terug te 

loop, maar word verras deur dokter Burke. Amir sien dadelik dokter 
Burke se geskeurde hemp en haal die stukkie materiaal uit sy sak. 
Hy weet nou vir seker wie sy aanvaller was.

Dokter Burke lig Amir in dat nie hý nie maar Werner gekies is. Hy 
gee ook vir Amir die redes waarom hy tienerpaartjies vermoor: om 
hulle van liefdeloosheid, verraad en ontnugtering te spaar en om hul 
liefde vir mekaar te verewig. Voordat Amir iets kan doen of sê, word 
’n spuitnaald in sy arm gedruk.

Aktiwiteit 3: Lees, dink en praat

Hoofstuk 30, 31, 32 & 33
1.  Konstabel Mentoor kry uiteindelik die verband tussen die 

vermoorde tieners. Wat is dit?
2.  Watter ontdekking maak inspekteur Liebenberg toe hy 

“harry burke” by die polisie se databasis intik?
3.  Tot watter gevolgtrekking kom die twee polisielede na aan-

leiding van die inligting wat hulle oor die naam gekry het?
4.  Watter onmiddellike stappe moet nou deur die polisie 

gedoen word?
5.	 “Come	to	my	parlour,”	said	the	spider	to	the	fly.	(bl.	155)

5.1. Kies die korrekte antwoord.
Bogenoemde uitdrukking word gebruik wanneer iemand in 
’n ... gelei word.
A lokaal
B loket
C loval
D lokvink
5.2.  Na wie verwys die spinnekop en die vlieg in die konteks 

van die verhaal?
5.3.  Waarna verwys die “parlour” in die oorspronklike 

uitdrukking?
6.	 	Voltooi	die	volgende	paragraaf	deur	geskikte	woorde	in	te	

vul.
Werner en Zelda ontdek ’n 6.1. ________ wat na die 6.2. ______ lei. 
Met behulp van ’n 6.3. _________ kan hulle inklim en sien wat daar 
is: ’n rusbank, ’n tafel met botteltjies vloeistof wat  
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6.4. _________ is en naalde om mee 6.5. _________ . Daar is ook 
’n 6.6. _________ bed en ’n 6.7. _________ teen die muur, met 
foto’s van die 6.8. _________ paartjies. Tot hul ontsteltenis sien 
Werner en Zelda ook hul eie 6.9. _________ , wat beteken dat hulle 
die volgende 6.10. _________ gaan wees.

7.  Noem drie redes waarom dit vir die tieners onmoontlik is om 
die buitewêreld te bereik.

8. Wat stel Amir voor om te kyk of daar uitkomkans is?
9.  Wat word bedoel met “sy (Amir se) hart hou Tweede 

Nuwejaar”?
10.  Amir is nie verbaas om dokter Burke daar aan te tref nie. 

Wat het hom daarop voorberei?
11. “Dit was jý gewees nou die aand.”

11.1.  Hoekom is Amir so seker dat dokter Burke sy 
aanvaller was?

11.2.  Hoekom spreek Amir nou vir dokter Burke as “jy” 
aan?

12.  Watter rede gee dokter Burke vir die feit dat hy Werner en 
Zelda gekies het as sy volgende slagoffers?

13.	 	Haal	’n	sin	op	bl.	168	en	een	op	bl.	169	aan	waarmee	dokter	
Burke aandui dat hy die ware liefde van sy slagoffers wil 
bewaar.

14.  Watter verband sien dokter Burke tussen sy aksies 
(moordpleging) en die verhaal van Romeo en Juliet?

15.  Hoe word Amir voorlopig stilgemaak?
16.	 	Kies	een	van	die	volgende	woorde	om	die	atmosfeer	in	die	

Ou Koshuis, veral die solder, te beskryf.
A spookagtig
B spookasem
C spooksel
D spokerig

Aktiwiteit 4: Dink en skryf

Dokter Burke noem sewe dinge waarteen hy jong verliefdes wil 
beskerm: nihilisme, liefdeloosheid, ontnugtering, verraad, gebluste 
siele, kwynende geeste en verdampte entoesiasme.
Kies een van bogenoemde en skryf ’n opstel oor jou eie ervaring 
daarvan of dit wat jy in die wêreld om jou waarneem. 

Hoofstuk 34, 35 & 36 (bl. 170-185)

Aktiwiteit 1: Dink en praat

• Toegang tot ’n gebou/huis wat gesluit is
Die polisie gebruik ’n koevoet om die diefwering van ’n venster oop 
te buig, sodat hulle by die Ou Koshuis kan inkom. Was dit al ooit vir 
jou nodig om dringend ’n gebou/huis binne te gaan wat gesluit was? 
Of moes jy dalk in jou eie huis inkom sonder sleutels? Vertel wat jy 
gedoen het om in die gebou/huis te kon inkom.

• Gyselaar
Robert word as gyselaar aangehou, maar word gelukkig deur die 
vinnige optrede van konstabel Jantjies gered. Was jy of enige 
iemand na aan jou of ’n ander bekende in ’n gyselaardrama? Vertel 
daarvan.

Aktiwiteit 2: Woordeskat

Hoofstuk 34
afpyl op – make a beeline for
niksvermoedende – unsuspecting
drafstap – jog trot
’n leërskare mans – a host of men
webblad – website
verdenking – suspicion
geïrriteerd – irritated
in die hande kry – contact
verdagte – suspect
vals identiteit – false identity
volbespreek – fully booked
voorligting – guidance
dringendheid – urgency
in bedwang hou – keep under control
alternatiewe – alternative
konstruktiewe – constructive
afgesonder – isolated 
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Hoofstuk 35
kelder – cellar
geruisloos – silent
sluip – sneak
kophou – keep calm
terselfdertyd – at the same time
hardhandig – rough
blitsig – double quick
slot – lock
komberse – blankets
weerklink – echo
bieg – confess
jagtog – hunt
instinktief – instinctively
voorspelbaar – predictable
oplettend – observant
lok – lure 
bepaal – determine
heroorweeg – reconsider
smeek – beg
gehoor gee aan – listen to
versoek – request
viering – celebration
Eros – Greek god of love
wanindruk – erroneous impression
lastig	–	bothersome,	difficult
hy slaap sy roes af – he sleeps off a hangover
snik – sob
wegsterf – fade away
aansteker – lighter
brandweer	–	fire	brigade
steier – stagger
pretbederwer – spoilsport
grawe – dig
sistematies – systematic
holte – cavity, hollow
ewigheid – eternity
mankolieke – decrepit, rickety
doodstyding – death tidings  

Hoofstuk 36
veiligheidshek – security gate
afspraak – appointment
weerlose – vulnerable
koevoet – crowbar
rumoer – noise
beur met hernude krag – pull with renewed strength, energy
paramedici – paramedics
hulle spits hulle ore – they prick (up) their ears
gehyg – panting
vlek – stain
voorberei – prepare
toneel – scene
Avbob-begrafnisondernemers – undertakers
tartend – provoking
minag – despise
boei – handcuff
mislik voel – feel sick
die storie staaf	–	confirm	the	story
spore maak – leave
kniel – kneel
snuf in die neus kry – to get wind, knowledge

Opsomming

Hoofstuk 34, 35 & 36
Inspekteur Liebenberg en konstabel Mentoor kom om halfses by die 
gholfbaan se klubhuis aan op soek na doktor Marais. Hulle kry hom 
gou in die hande en vra of dokter Harry Burke, hul verdagte, baie 
kontak met enige leerders gehad het. Doktor Marais vertel van die 
vier graadelf-leerders wat individueel en ook as ’n groep deur dokter 
Burke gesien is en van die werk wat hulle by die ou Koshuis moet 
doen. Die inspekteur laat die skoolhoof verstaan dat hulle die 
leerders dringend moet kry.

Intussen besef Zelda-hulle dat Amir nie teruggekom het van sy 
soektog vir ’n opening op die boonste verdieping nie. Hulle besef 
hulle sal sonder Amir moet gaan wegkruip. Werner neem hulle na 
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die kelder waar hulle hulleself toesluit. Hulle hoor iemand, 
vermoedelik dokter Burke, ’n makabere wiegeliedjie sing. Dan hoor 
hulle dokter Burke by die trappe afkom. Deur die toe deur praat hy 
met die kinders en sê vir hulle om maar vrede te maak met die feit 
dat hulle nie sal kan uitkom nie.

Dokter Burke vertel ook hoe maklik dit was om sy slagoffers hierdie 
keer te kry. Hy sê dit het begin met Werner wat hom saam met die 
vorige twee slagoffers daar by die Ou Koshuis gesien het. Dit is die 
rede waarom Werner geteiken word. Dokter Burke sê hy wou eintlik 
net twee van die vyf leerders daar gehad het. Nou het hy besluit hy 
sal sommer twee paartjies om die lewe bring: Werner en Zelda, 
saam met Robert en Mia. Amir, sê hy, is nie gekies nie; hy lê en 
slaap in die huis. Dokter Burke sê laastens dat dit beter gaan wees 
om te wag totdat dit donker is om sy dade uit te voer. Dan hoor die 
kinders hoe hy wegstap.

Zelda gaan sit later moedeloos op ’n hopie komberse in die hoek 
van die kelder en sien tot haar verligting ’n opening tussen die grond 
en die eerste plank. Hulle probeer ’n gat grawe om Mia dan daardeur 
te kry. Toe Werner sy hand uitsteek om na buite te grawe, praat 
dokter Burke skielik weer met die vier daar binne. Dit is toe dat 
Robert besluit om die skuifslot oop te maak om dokter Burke 
onverwags te probeer oorrompel.

Kort daarna kom inspekteur Liebenberg met ’n span polisielede 
daar aan. Twee polisiemanne het koevoete waarmee hulle die 
diefwering oopbuig. Die polisie hoor skreeue en ’n geraas in die huis 
en toe word dit stil; behalwe vir ’n gehyg. Toe die polisie binne is, kry 
hulle Robert met ’n mes in sy skouer, dokter Burke wat gereed sit 
met ’n spuitnaald in sy hand en konstabel Jantjies met ’n pistool in 
die hand. Dokter Burke dreig dat hy Robert sy Romeo gaan maak as 
die polisie iets durf doen. Konstabel Jantjies sien egter sy kans, 
spring vorentoe en slaan vir dokter Burke met die pistoolkolf teen die 
kop. Nadat Burke geboei is, hoor inspekteur Liebenberg hoe 
konstabel Jantjies voor al die ander polisielede daar opgedaag het 
en die sleutels by die opsigter gekry het.

Aktiwiteit 3: Lees, dink en skryf

Hoofstuk 34, 35 & 36
1.  Watter twee opeenvolgende woorde in die eerste paragraaf 

van hoofstuk 34 dui daarop dat die mans wat gholf speel nie 
jonk is nie?

2.  Hoe weet inspekteur Liebenberg dat doktor Marais by die 
klubhuis is?

3.  Watter inligting gee inspekteur Liebenberg aan doktor 
Marais?
Noem vier dinge.

4.  Watter inligting wil inspekteur Liebenberg dringend van 
doktor Marais bekom?

5.  Wat bedoel inspekteur Liebenberg as hy sê hulle moet die 
kinders kry voor dit te laat is?

6.	 	Werner	 kan	 sy	 hond	 nêrens	 kry	 nie.	 Hoekom	 kan	 ons	
aanvaar dat dokter Burke iets met haar verdwyning te doen 
het?

7. Waar kruip die kinders weg?
8.  Dink jy die wiegelied wat dokter Burke sing, is gepas vir dit 

waarmee hy besig is? Gee redes.
9. Is daar ondertone van geweld in die liedjie?
10.  Dink jy ’n baba sal rustig aan die slaap raak as hy die woorde 

van die liedjie kon verstaan? Gee redes.
11. Hoe het Werner op dokter Burke se moordlys beland?
12.  Hoekom gaan daar, volgens dokter Burke, ’n viering in die 

naam van Eros plaasvind?
13.  Glo jy dokter Burke as hy sê Amir lê en slaap? Gee ’n rede. 

(Dink aan wat hy telkemale oor Amir gesê het.)
14.  Hoe sou jy gevoel het en wat sou jy gedoen het as jy in die 

plek van een van die vasgekeerde kinders was?
15. Hoekom word Robert ’n pretbederwer genoem?
16.	 	“Wie	gaan	sy	vinger	vir	my	wys	sodat	ek	kan	kyk	of	julle	vet	

genoeg is?” (bl. 180)
16.1.	 Waarom	vra	dokter	Burke	hierdie	vraag?
16.2.	 Uit	watter	sprokie	kom	hierdie	woorde?
16.3.	 Dink	jy	die	verwysing	is	gepas?	Gee	redes.
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17.  “Ons is die gelukkige wenners van ma’s en pa’s wat wat ’n 
veer voel.”
Watter	stylfiguur	is	in	hierdie	woorde	van	Robert?	Motiveer	
jou antwoord.

18.  Hoe kom die polisie in die toegesluite huis met diefwering 
voor die vensters?

19.  Inspekteur Liebenberg skree vir konstabel Mentoor om vir 
doktor Marais daar weg te kry. Hoekom?

20. Kies die korrekte woord.
Dokter Burke probeer vir Robert as (gyselaar/gyseling) 
aanhou.

21. Kies die woord wat die beste pas.
Inspekteur Liebenberg is ... om konstabel Jantjies daar aan 
te tref.
A verbaas
B verheug
C verwonderd
D woedend

22. Hoe het konstabel Jantjies toegang tot die huis verkry?
23.  Het konstabel Jantjies berou gekry oor sy vroeëre misstap? 

Motiveer jou antwoord.

Aktiwiteit 4: Dink en skryf

• Dialoog
Jy is een van die karakters vir wie dokter Burke beplan om te 
vermoor. Jy kruip saam met die ander in die solder weg en hoor wat 
dokter Burke alles sê (bl. 177). Lewer ’n pleidooi waarin jy dokter 
Burke probeer oortuig om jou/julle lewens te spaar. Elkeen moet 
minstens vyf spreekbeurte hê.

Hoofstuk 37 & 38 (bl. 186-191)

PRE-LEES
Aktiwiteit 1: Dink en praat

• Psigopate
-  Daar is uiteindelik vasgestel dat dokter Harry Burke ’n 

psigopatiese reeksmoordenaar is. Professor Dap Louw 
van die universiteit van die Vrystaat sê psigopate is 
soos wolwe in skaapsklere wat ’n masker van normaliteit 
voorhou. Hy sê die woord “psigopaat” gee ons ’n naam 
vir die donker en bose kant van die mens. Sou jy dit 
kon sê van dokter Burke? Gee redes vir jou antwoord.

-  Die volgende is al van psigopate gesê: “Hulle ken geen 
medelye (empatie) nie, het geen gewete nie en toon 
geen berou nie. Nie wanneer hulle keer op keer moor 
of jou om die bos lei om presies te kry wat hulle wil hê 
nie. En die ergste van alles is dat hulle jou baas, jou 
vriend of selfs saam met jou in een huis kan woon.” Sal 
jy een herken as jy hom ontmoet?

-  Gesels oor die kenmerke/kenmerkende gedrag van 
psigopate, byvoorbeeld: intelligensie, selfbeheersing, 
verantwoordelikheisbesef, manipulasie, intimidasie, 
empatie, berou, skuldgevoelens, narsisme, ens.

Aktiwiteit 2: Woordeskat

Hoofstuk 37
skrikbewind – reign of terror
bevestig	–	confirm
in hegtenis neem – arrest
skuld erken – plead guilty
bekendmaak – announce, to make known
loof – praise
knap speurwerk – clever investigation, detective work
kaliber – calibre
gedenkdiens – memorial service
eerskomende Vrydag – next Friday
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Hoofstuk 38
bloos – blush
denningvleis – spiced lamb casserole
ordeal – beproewing 
die lead speel – die hoofrol vertolk 
reality TV – realiteits-TV
psycho – psigopaat
moordscene – moordtoneel
vrywilliger – volunteer
slawekwartiere – slave quarters
paybacktyd – tyd om terug te betaal, wraak te neem
groen varke sien – hallucinate
permanente – permanent 

Opsomming

Hoofstuk 37 & 38
Die Oggendblad het weer ’n berig oor die moorde: Die reeks-
moordenaar is op heterdaad betrap en het skuld erken. Kaptein 
September en sy span word deur die polisiekommissaris geloof vir 
hulle knap speurwerk.

Ná hul beproewing gaan eet die vyf, wat nou almal maats is, by Amir 
se gunsteling-restaurant, wat tradisionele Maleise disse voorsit. 
Hulle gesels oor dokter Burke wat eintlik ’n psigopaat is en iemand 
anders se identiteit gesteel het. Daar was geen forensiese leidrade 
nie, want dokter Burke het as vrywilliger by die tronk gewerk, waar 
hy heelwat wenke van misdadigers gekry het. Die vyf vriende het 
baie om vir mekaar te sê en te vra, maar hulle weet daar is genoeg 
tyd oor waarin hulle dit kan doen.

POST-LEES
Aktiwiteit 3: Lees, dink en skryf

Hoofstuk 37 & 38
1.  Dokter Burke was met sy inhegtenisneming ’n verdagte. 

Hoe sal hy genoem word nadat hy skuld erken het?

2.  Watter woord op bl. 187 sê vir ons dat die polisiekommissaris 
trots is op die taakspan?

3.  Robert het vantevore vir Amir neerhalend “kerrie-asem” 
genoem.
3.1.  Hoe noem Amir nou vir Robert?
3.2.  Wat gee Amir alles daarmee te kenne?

4.  Hoekom kon Werner nie sy hond kry toe hulle gaan wegkruip 
het nie?

5.  “Ek dink soms nog ek sien groen varke. En dit is erg vir ’n 
Moslem.”
5.1.  Wat bedoel Amir as hy sê hy sien groen varke?
5.2.  Hoekom sou dit erg wees vir ’n Moslem?

6.	 Hoe	weet	ons	dat	Werner	besig	is	om	uit	sy	dop	te	kruip?
7.  Verklaar die laaste sin van die verhaal: “Niks is werklik in 

permanente ink geskryf nie.”

Aktiwiteit 4: Dink en skryf 

• Definisie/beskrywing
Lees na oor psigopate en gee dan jou eie beskrywing van een.

• Skryf jou eie slot vir die verhaal.
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4. Ruimte en tyd

Ruimte
Geen vertelling kan bestaan as die karakters nie ruimtelik georiënteer 
word nie. Dit is ’n kerngegewe in die verhaal, dit is ’n verhaalelement.
Wanneer plekke in ’n verhaal beskryf word op ’n manier dat daar 
ekstra betekenis deur die ruimtelike beskrywing en hantering verkry 
word, word so ’n plek ’n ruimte genoem. Ruimte is dus ’n plek 
waaraan betekenis geheg word. Ruimte sluit ook alle sintuiglike en 
emosionele	belewenisse	in.	Ruimte	is	dus	nie	net	’n	fisiese	plek	nie,	
maar ook ’n emosionele en sintuiglike omgewing.

Die plekke waar die karakters in ’n verhaal leef, werk en beweeg 
het ’n groot invloed op hul lewens. Hul karakter en optrede kan 
daardeur bepaal word.

Tyd
Die gebeure in die verhaal speel binne ’n bepaalde tydsduur en era 
af. Die verhaal kan ook chronologies of nie-chronologies vertel word. 
Daar word onderskei tussen die verteltyd, vertelde tyd en kalendertyd. 
Die verteltyd is die tyd wat nodig is om ’n verhaal te vertel.Dit word 
uitgedruk in hoofstukke, bladsye, paragrawe en woorde. 

Die vertelde tyd verwys na die tydsverloop in die verhaal, dit wil 
sê hoe lank die verhaal neem om af te speel. Dit kan byvoorbeeld 
enkele dae, maande of jare wees.

Die kalendertyd dui op die periode of era waarin die verhaal 
afspeel, byvoorbeeld pre-histories, Middeleeue, moderne tyd of 
selfs die toekoms.

Daar	kan	ook	gebruik	gemaak	word	van	terugflitse,	’n	blik	op	die	
toekoms en tydspronge. Terugflitse is ’n onderbreking in die 
normale chronologiese gang van ’n verhaal deur die invoeging van 
gebeurtenisse uit die verlede. Tydspronge kom voor wanneer die 
skrywer periodes oorslaan en die verhaal ’n paar dae, weke, maande 
of jare later hervat.

Vrae oor ruimte en tyd
1. Noem die verskillende ruimtes waarin die verhaal afspeel.

2.  Watter verrassing is daar later in die verhaal ten opsigte van 
die ruimte waarin die hoofkarakters en die reeksmoordenaar 
beweeg? (Toe die kinders besig was om hul strafwerk te 
doen.) 

3.  Die ruimtes waarin hierdie verhaal afspeel, het meestal ’n 
negatiewe invloed op die karakters. Sê waarom die skool, 
die Ou Koshuis en die karakters se afsonderlike huise hulle 
negatief beïnvloed.

4.  Watter atmosfeer, dink jy, heers in Werner-hulle se huis en 
hoe beïnvloed dit hom en sy pa?

5.  In watter era speel hierdie verhaal af? Motiveer jou antwoord 
met voorbeelde.

6.	 	Oor	 hoe	 ’n	 lang	 tyd	 speel	 die	 verhaal	 af/hoe	 lank	 is	 die	
vertelde tyd? Gee redes vir jou antwoord.
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5. Vertelperspektief

Die persoon wat die verhaal vertel, is die verteller. Die outeur en die 
verteller is nie dieselfde persoon nie. Daar is drie soorte vertellers:

’n Eksterne verteller staan heeltemal buite die verhaal. Hoewel 
hy nie deel van die verhaal is nie, weet hy alles van die karakters en 
gebeure. Hierdie verteller word ook ’n alomteenwoordige derde-
persoonsverteller genoem. 

’n Interne verteller is deel van die verhaal, maar nie noodwendig 
’n karakter nie. Hy ken die karakters se gevoelens en gedagtes. 
Hierdie verteller word ook ’n anonieme/beperkte derde persoons-
verteller genoem. 

’n Karaktergebonde verteller is een van die karakters in die 
verhaal en laat die leser die storiewêreld vanuit sy eie waarnemings 
en beskouings ontdek. Daarom is die leser se begrip van hierdie 
storiewêreld ook beperk tot die verteller se (beperkte) kennis daar-

van en opvattings daaroor. 

Vrae oor die verteller
1.  Watter soort verteller is in hierdie verhaal aan die woord? 

Motiveer jou antwoord.
2.  Vind jy hierdie verteller geloofwaardig? Motiveer jou 

antwoord.

6. Karakterisering

Karakters is noodsaaklik vir ’n verhaal; sonder karakters is daar 
geen storie nie. Gewoonlik word daar tussen twee soorte karakters 
onderskei:

•  Ronde karakters wat as ware mense ervaar word. Hierdie 
karakters ondergaan ’n innerlike ontwikkeling of groei deur 
die loop van die verhaal.

•  Plat karakters word nie as volledige mense voorgestel nie 
en hulle ontwikkel min of glad nie. Hierdie karakters bly 
meestal tipes, is voorspelbaar, sonder verrassende 
moontlikhede en kan in enkele woorde geskets word.

In elke verhaal is daar gewoonlik ’n protagonis (hoofkarakter) en ’n 
antagonis wat die protagonis teenstaan en hom/haar probeer 
verhoed om sy/haar doel te bereik. Die verhaal wentel om die 
protagonis en dit is gewoonlik ook hierdie karakter se gevoelens en 
gedagtes wat op die voogrond is. Daar kan meer as een antagonis 
in ’n verhaal wees. 

Daar word van direkte en indirekte uitbeelding gebruik gemaak 
om ’n karakter te skep. Direkte uitbeelding is wanneer die skrywer 
direk te werk gaan en openlik vir die leser vertel wie en wat die 
karakter is, hoe hy lyk en waarom hy hy op ’n sekere manier optree. 
Vrae wat kan help om karakteriseringstegnieke te herken: 

• Direkte uitbeelding
-  Watter inligting rakende die karakter kom na vore? Hoe 

lyk hy, watter soort klere dra hy, wat is sy lyftaal en 
houding teenoor die omgewing en ander karakters?

-  Watter kommentaar lewer die verteller op ander 
karakters?

-	 	Wat	doen	en	sê	die	karakter	en	wat	kan	jy	daaruit	aflei	
oor sy/haar persoonlikheid?

• Indirekte uitbeelding
- Wat sê en dink die ander karakters van mekaar?
-  Watter kommentaar word indirek op ’n karakter gelewer 

deur ander karakters se houding teenoor hom/haar? 
- Wat is die verhouding tussen die karakters?
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Vrae oor karakterisering
1.  Hoe word Robert, Amir, Werner en Zelda deur die direkte 

waarneming van die skoolhoof beskryf? (bl. 8-9)
2.  Wat leer ons alles van Zelda deur Amir se waarnemings 

(indirekte uitbeelding)? (bl. 28 en 124)
3.  Daar word dikwels gesê dat rooikoppe se humeur en hare 

ooreenstem. Is dit waar van Robert? Gee voorbeelde/redes.
4.  Hoe leer ons dokter Harry Burke ken uit die direkte waar-

neming op bl. 58 en deur sy handelinge en dit wat hy sê?
5. Is daar ’n duidelike protagonis in die verhaal? 
6.	 Watter	karakter(s)	beskou	jy	as	die	hoofkarakter(s)?
7.  Watter karakter(s) beskou jy as antagonis(te)? Gee redes 

vir jou antwoord.

7. Intrige (plot)

Die intrige is die verhaallyn wat loop van die begin van die verhaal 
via verskeie verwikkelings en intriges na die einde. Die intrige 
ontwikkel as ’n opeenhoping van gebeure in ’n verhaal, waar elke 
gebeurtenis ’n ander een veroorsaak of daartoe lei. Die gebeurtenisse 
is	 dié	 wat	 verband	 hou	 met	 die	 konflik	 en	 worsteling	 wat	 die	
protagonis beleef om sy/haar doel te bereik. Dit beteken dat daar ’n 
aanvangsoomblik en ’n slotoomblik moet wees, met progressie 
tussenin.

Die intrige begin gewoonlik met die bekendstelling van die 
belangrikste karakters binne ’n bepaalde situasie. Daarna word die 
plot verder ontwikkel deur dialoog en handelinge waarin daar 
geleidelik spanning opgebou word wat tot ’n klimaks lei. Daarna volg 
die ontknoping en slot.

Vrae oor die intrige
1.  Watter karakters word aan die begin van die verhaal 

(hoofstuk 2) bekendgestel? In watter situasie bevind die 
karakters hulleself?

2.  Hoe word daar reeds in die eerste paragraaf spanning 
geskep?

3.  Rondom watter handeling(e) word die spanning in die ver-
haal opgebou?

4. Waar is die klimaks van die hoofstorielyn?
5.  Een van die maniere om spanning op te bou, is om ’n 

hoofstuk af te sluit met ’n onopgeloste probleem of ’n nuwe 
probleem. Dit verseker dat die leser wil aanhou lees om 
seker te maak of die probleem in die volgende hoofstukke 
opgelos word. Noem voorbeelde hiervan uit die verhaal.

6.	 	Noem	puntsgewys	wat	alles	gebeur	in	die	ontknoping	van	
hierdie verhaal.

7.  Sou ’n mens kon sê dat die storielyn ’n siklus vorm? Gee jou 
mening.
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8. Tema en boodskap

Die tema van ’n verhaal is die hoofgedagte waaromheen die verhaal 
plaasvind, byvoorbeeeld jaloesie, haat, ouerliefde, geweld. Die tema 
is ook die draer van die boodskap van die verhaal. Die boodskap is 
die universele boodskap wat die skrywer by die leser wil tuisbring.

Vrae oor die tema en die boodskap
1.  Moord is een van die temas van hierdie verhaal. Watter 

ander temas word ook aangeraak? 
2. Watter boodskap(pe) wil die verhaal oordra?

9. Idees vir ander aktiwiteite

Akrostigon of naamgedig

Werner, almal dink jy’s
Emo,
Rep nie van die chemo
Nóg jou ma wat ly;
En op jou liggaam laat jy kerf
Rou datums van geboorte en sterf.

Zero oplet in die klas; aandag altyd
Elders: by haar notaboek of kamera se
Lens;	soos	Sofia	Coppola	wil	sy
Daardeur	kyk	en	films	maak,
Almal Oscar-standaard!

Morfeus noem hy homself,
Ook Harry Burke; maar as ons dieper delf
Reeksmoordenaar en psigopaat wat geen
Forensiese leidrade agterlaat.
Euforie kry hy as hy moor;
Uiteindelik word hy opgespoor.
Sy lot daarna? Pollsmoor!

Leesalfabet
Laat die leerders een bladsy in hul werkboeke gebruik om ’n 
leesalfabet te maak.
Laat hulle tien raampies trek met die letters van die alfabet boaan.
In elke raampie moet hulle dan woorde skryf wat betrekking het op 
die verhaal, soos die volgende voorbeeld:
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10. Voorgestelde antwoorde

Hoofstuk 1, 2 & 3
1.  Wanneer die persoon (moordenaar) meer as drie of meer 

mense vermoor het
2.  Die reeksmoordenaar teiken jong verliefde paartjies, soos 

wat Romeo en Juliet was.
Die moordenaar laat die jong verliefdes op dieselfde manier 
sterf as wat Romeo en Juliet aan hul einde gekom het.

3.  Die stappers mag vrees dat hulle ook deur die reeks-
moordenaar geteiken kan word.

4.  Nee, die polisiekommissaris oorreageer nie. Dit is belangrik 
dat kinders se bewegings dopgehou word, sodat hulle nie 
alleen in onbewaakte plekke sal wees nie, want dit is waar 
die moordenaar kan toeslaan.

5.  ’n Kontantbeloning
6.	 	Die	vorige	moorde	is	naby	aan	sy	skool	gepleeg	en	daar	is	

900 leerders in sy skool.
7.  Doktor Marais weet as jy tieners teen iets waarsku, wil hulle 

dit juis doen.
8.  Doktor Marais vergelyk die reeksmoordenaar met die 

Rottevanger van Hameln.
Die vergelyking is geslaagd, want die moordenaar lok die 
tieners weg en maak hulle dan dood net soos die Rottevanger 
met die rotte gedoen het.

9. “uiteenlopend”
10. Al vier die leerders het die skoolreëls oortree.
11.  

Naam Oortreding

Robert du Toit Swak gedrag teenoor en geen respek vir 
onderwysers nie.

Amir Pieterse Gepeuter met skool se rekenaarstelsel en het 
puntelyste uitgewis en verander.

Werner Swart Woede-uitbarstings teenoor onderwysers.

Zelda Krige Let nie op in die klas nie.

12.  Hulle moet gemeenskapsdiens doen deur die Ou Koshuis 
op te knap en hulle moet individuele sessies, sowel as ’n 
groepsessie by dokter Burke hê.

13. Dat hulle dink die straf is onregverdig.
14. Dit berei die leser voor op iets onheilspellends.
15. Blokkiesraaisel

1 P O E T 4 S 10 R O 8 M E O

O E O
11 L I E 3 B E N 6	B E R G

I L L R F 9 P

S O I E A

I 12 E L K E U P

E D F S I
5 D 7 H E

2 I 13 N A A P E R
14 F Y N B O S N

K D

Hoofstuk 4
1. “instaanma”
2.  “As ek ’n rand gehad het vir elke keer wat jy in die moeilikheid 

was,	kon	ek	’n	huis	in	Grassy	Park,	met	’n	granny	flat,	gebou	
het.”

3.  Dat Robert en Klara ’n goeie verhouding het, na aan mekaar 
is.

4.	 Rassekonflik
5. A – ’n metafoor
6.	 	Hy	gebruik	die	Ou	Koshuis	stilletjies	om	musiek	te	maak.

Hy het tatoes; ook ’n nuwe een op sy maag.
7.  Uit sy naam, sy godsdiens (Ramadaan) en die manier 

waarop hy groet.
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8. 8.1.  “Ek moes amper my suster verkoop om die goed 
in die hande te kry.” (bl. 25) 
“Amir, jou family skop jou uit die Bo-Kaap en hou 
funeral	as	hulle	uitvind	jy	vry	’n	infidel.”	(bl.	25)

8.2.   “Hulle sou my so hard uit die skool geskop het dat 
ek nou aan my onderbroek aan die kabelkar sou 
gehang	het.ʺ	(bl.	26)

9. 9.1. Dit beteken om op iemand te pik.
9.2.   Amir het so pas vir Abdul vertel dat daar glo mense 

met ’n mes doodgesteek is in die Ou Koshuis.
10.  Amir se maag begin draai as hy aan ’n sekere meisie in sy 

klas dink. Hy onthou haar gesig in detail.
11. Trauma
12. Waar, “verkrampte skool”
13.  Eie antwoord, byvoorbeeld dat Zelda haar skryftalent kan 

gebruik vir artikels vir die jaarblad en die skoolkoerant. Sy 
kan	haar	filmtalent	gebruik	deur	byvoorbeeld	’n	filmklub	te	
stig. 

14. C – byderwets.
15. A – 3

B – 4
C – 1
D – 2

16.	 	
Leerder Siening van skool Siening van skoolhoof
Robert Skool suig. (bl. 30) Die	grootste	loser.	(bl.	16)

Dom donner. (bl. 17)
Werner Plek van conformity. (bl 21)

’n Hof waar leerders 
gevonnis word. (bl. 21)

Etiketteer leerders (label en 
tag leerders) bl. 21

Amir ’n Hof waar hy gevonnis is. 
(bl. 28)

Hoof sien leerders as illegal 
immigrants wat verniet kan 
werk. (bl. 11)

Zelda Skool suck. (bl. 31)

’n Verkrampte plek. (bl. 29)

Hoof suck (bl. 31)

17.  Eie antwoord. Hopelik “nee”. Die vier leerder sien die skool 
en die hoof uit hul standpunt van oortreding en die 
gepaardgaande straf. As hulle gewilliger sou wees om hul 
samewerking te gee, sou hul uitkyk op die skoollewe dalk 
heel anders gewees het.

18.	 	Mia	bedoel	die	fliek	sal	baie	grafiese	geweld,	bloed	en	aksie	
hê,	soos	die	films	van	die	Amerikaanse	regisseur	Quentin	
Tarantino.

19.  Dat dit nie die moeite werd is om selfmoord te pleeg nie/dat 
dit beter is om te bly lewe as om jou eie lewe te neem.

20. Want Zelda voel ook selfmoord is nie die moeite werd nie. 
21. Eie antwoord.
22. Dokter: medikus, geneesheer.

Doktor: Hoogste akademiese graad (akademikus)

Hoofstuk 5, 6 & 7
1.  Eie antwoord, byvoorbeeld: Ja. Drie paartjies is al vermoor 

en die polisie het geen vordering gemaak met die opsporing 
van die moordenaar nie.

2. C polisieman.
3. Eie antwoord. Moet gemotiveer word.
4.  Inspekteur Liebenberg kry ’n klomp oproepe wat hom 

frustreer, geen lig op die moorde werp nie en boonop sy 
kosbare tyd mors.

5.  Inspekteur Liebenberg kry ná elke moord ’n anonieme brief, 
geskryf in die meisieslagoffer se bloed.
Die tydperke tussen die moorde word teen ’n vaste tempo 
verkort.

6.	 “onrustigheid”
“paniek”
“histerie”

7. Hy probeer ’n verband tussen die slagoffers kry.
8.  Konstabel Jantjies glo tieners praat makliker oor die internet 

as om persoonlik ondervra te word.
9.	 	Die	profielsamesteller	kan	bepaal	wat	die	persoon	se	ag-

tergrond	 is	 en	 kan	 ook	 ’n	 psigologiese	 profiel	 van	 die	
moordenaar saamstel.

10. D – sarkasme
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11. A – ontrouheid
12. Die een wat vloek, moet ’n boete van R10 betaal.
13. Eie antwoord. Moet gemotiveer word.

Hoofstuk 8, 9, 10 & 11
1. Zelda bedoel dat Robert dom is.
2.  Dit is ’n mening. Dit is Zelda wat dink simfoniekonserte is 

vervelig, maar iemand anders kan dalk in vervoering raak 
daaroor.

3.  Ja, die vergelyking is geslaagd. ’n Veluitslag wat nie wil 
weggaan nie is hoogs irriterend en pla ’n mens baie. Dit is 
presies hoe Robert se gedrag is.

4. Want Amir is ’n Moslem, net soos Osama bin Laden.
5. C – kakofemisme OF B – defemisme
6.	 Robert	sinspeel	op	Moslem-selfmoordbomdraers.
7. Antitese, kontras.
8. Kinderagtig.
9. Eie antwoord. Moet sin maak en redes moet verstrek word.
10.  A – intens
11. Dat hy (nie die skoolhoof nie) gevra het om hulle te spreek.
12. Dokter Burke wil die guns van die leerders wen.
13. 1 – D  |  2 – C  |  3 – A   |  4 – B 
14. Werner se oorlede ma
15. Frustrasie

Onbegrip
Uitlewing van kreatiwiteit

16.	 	Elkeen	van	die	leerders	moet	iets	skep	wat	weergee	wie	hy/
sy werklik is en dit dan vir dokter Burke inhandig.

Naam Opdrag
Amir Interessante inligting
Werner ’n Skets
Zelda ’n Geskrewe stuk oor die skool
Robert ’n	Geskrewe	stuk	of	’n	graffiti-kunswerk

17. “vertroud”
18. Die moordenaar luister heeldag na die geklets van kinders.

19. 19.1. Hy sien dit aan die vrees in die verliefdes se oë.
19.2. Dit wek woede.

20.  Op Werner Swart en noodgedwonge dan ook Zelda Krige. 
Werner het Morfeus saam met sy laaste slagoffers gesien.

Hoofstuk 12, 13, 14 & 15
1. Eie antwoord.
2.  Eie antwoord, byvoorbeeld dat die engel Werner self 

uitbeeld – veral as daar na die kleredrag en haarstyl gekyk 
word.

3. Betekenisleer/leer van die betekenis van woorde.
4. Die drink van ’n oordosis pille.

Die drink van ’n oormaat alkohol.
Die beoefening van ’n oormaat apatie.

5.  Onderwysers val in twee kategorieë: dié wat leerders se 
lewens verander en die res.
Daar is altyd ’n “cool crowd”.

6.	 D	–	vermurwe
7.  Eie antwoord, byvoorbeeld dat Zelda nie haar onderwysers 

respekteer nie, want sy verwys na sommige as “blomkole”. 
Moet redes verstrek.

8.  Dat dokter Burke, die skoolsielkundige, dalk die oorledene 
se identiteit gesteel het.

9.	 	“Wildstyle”.	 Dit	 is	 ’n	 vorm	 van	 graffiti	 met	 letters	 wat	 in-
mekaarvloei met pyle en verbindingspunte. Dit is gewoonlik 
moeilik	om	te	lees	deur	mense	wat	nie	in	die	graffiti-bedryf	
is nie.

10.  Daar is aandag gegee aan ras, gesin, intelligensie, 
karaktereienskappe, gevoelens van skuld en empatie, werk/
beroep, slagoffers en die moordenaar se gedrag voor en ná 
die moorde.

11. Om mag te verkry en dit uit te oefen.
12.  Dat die vermoorde tieners/slagoffers die moordenaar geken 

het.
13.  Doktor Badenhorst sê die moordenaar noem homself 

“Morfeus”, die god van die slaap, omdat hy die kinders dalk 
wil bevry van hul leed.
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14.  Dat die moordenaar dalk êrens kennis van polisie- en 
forensiese sake opgedoen het.

15.  Hy het geld nodig om vir sy werklose lewensmaat/vrou en 
baba te sorg.

16.	 Deur	konstabel	Mentoor

Hoofstuk 16, 17, 18 & 19
1. Na die skool
2. Die verf hang in repe van die mure af.

Die meeste hortjies is af of hang aan een skarnier.
3. 3.1. pouse

3.2.  Werner
3.3.  plastieksak
3.4.  grond
3.5.  klim
3.6.		 oë
3.7.  kreet
3.8.  vreesbevange

4. Sy is jaloers.
5. A – voorkoms
6.	 	Waar.	 Zelda	 dink	 aan	 haar	 uitrusting,	 haar	 haarstyl,	 haar	

grimering en die  moontlikheid van ’n dieet.
7.	 7.1.	 Dat	Zelda	regtig	verlief	is;	dit	is	nie	’n	fliek	nie.

7.2.    Nee, die kamera verwys na die denkbeeldige 
kamera waarmee sy gedurig  tonele vir moontlike 
flieks	skiet.	

8.  Die moordenaar het Zelda en Amir saam gesien. Dit is nie 
wat hy wil hê nie. Hy wil Zelda en Werner as ’n paartjie sien, 
want hulle is reeds geteiken.

9.  Inspekteur Liebenberg praat met iemand by die laboratorium 
waar DNS-toetse gedoen word.

10. 10.1. Vir DNS-toetse/analise
10.2.  Vir die vinnige analise van die Romeo-en-Juliet-

bloed.
11. B – hiperbool
12.  Hy kan nie glo dat niemand gesien het hoe die brief daar 

gekom het nie.

13.  Hy impliseer dat die polisiemanne aan diens nie op hul 
hoede is nie en nie hul werk doen nie. Hy wil te kenne gee 
dat laerskoolkinders beter sal vaar.

14.  Die reeksmoordenaar sê in sy brief aan aan inspekteur 
Liebenberg dat hy sy tyd mors met “die doktor” (doktor 
Badenhorst). Hy het dus van haar betrokkenheid by die 
saak in die koerant gelees.

15. Om in beheer te wees.
16.	 Figuurlik
17.  Dat hy beheer het en sal besluit wie volgende met ’n mes en 

wie met gif vermoor gaan word.

Hoofstuk 20, 21 & 22
1. Die feit dat die “hy” sit en teken.
2.  Dat Werner net emo gebruik om sy hartseer (oor sy ma se 

dood) weg te steek.
3.  Nee, Werner sal sê dat almal om hom net eendag besluit 

het hy is emo. Al wat hy egter wil doen, is om sy eie gang te 
gaan.

4.  Werner se pa weier dat die hond by die huis aangehou 
word.

5. Eie antwoord.
6.	 	Eie	antwoord,	byvoorbeeld	dat	Werner	die	hond	gekry	het	

om hom te vertroos en ook om aan haar liefde en sorg te 
bewys. Hy het die hond miskien as ’n soort plaasvervanger 
gekry om die pyn van sy ma se dood draagliker te maak.

7.  Werner het sy oorlede ma se geboorte- en sterfdatum aan 
die binnekant van sy boarms getatoeëer. 

8.  Werner het engelvlerke laat aanbring om sy oorlede ma te 
gedenk/onthou.

9. Deur Werner se herinnering van sy liefde vir sy oorlede ma.
10.  Na aanleiding van Werner se liggaamstaal (sy blou oë 

verhard en hy vou sy arms voor sy bors) toe sy (Zelda) 
dokter Burke se naam noem.

11.  Waar. “Die man is nie wie hy sê hy is nie. Niemand by die 
skool weet van my ma nie, want ek het vir niemand gesê 
nie. So hoe kan Burke daarvan weet?”
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12.  Dokter Burke kom gewoonlik oopkop voor en dit lyk asof hy 
die leerders regtig verstaan; nie net voorgee nie.

13. Dat dokter Burke heel waarskynlik die reeksmoordenaar is.
14. Robert hou homself besig met:

pornografie
YouTube 
Facebook

15. Na die gesigsbedekking wat Moslemvrouens dra/’n burka.
16.	 C	komplimenterend
17.	 	Letterlik:	Robert	gaan	met	rooi	verf	graffiti	op	plekke	in	die	

stad aanbring.
Figuurlik: Robert gaan pret hê; hy gaan die stad op horings 
neem.

18.  Werner se pa het ’n drankprobleem ontwikkel. Dit hou 
verband met sy vrou se dood. Hy sukkel om dit te verwerk.

19.  Want Werner se suster is nie daar om te help nie; sy is op 
universiteit.

20. Eie antwoord.

Hoofstuk 23, 24, 25 & 26
1. genetiese
2. Dat Robert gedrink is/dronk is.
3.  Robert bedoel Amir is soos ’n lid van ’n terreurbende wat 

gyselaars onthoof.
4. Robert sê dit op grond van Amir se velkleur en sy geloof.
5 5.1. beledig

5.2.  maak Robert of
5.3.  verduideliking
5.4.  gedrag
5.5.  beskuldig
5.6.		 kuberkrakery
5.7.  verbrou
5.8.  huis
5.9.  aangeval
5.10. bewussyn

6.	 	“...	kan	hy	hom	wat	Amir	is	maar	netsowel	op	die	treinspoor	
gaan vasmaak.”
“... is jy lus om jou polse deur te knaag.”

7. Ja, Amir se ouers gee om vir hom. 
-  Hulle was so bekommerd oor hom dat hulle die polisie 

wou bel toe hy laat in die nag nog nie tuis was nie. 
- Sy ouers dank Allah dat hy teruggestuur is na hulle.
- Amir se pa sê hy is diep dankbaar dat sy seun veilig is.
-  Amir se ma versorg sy wonde en gee vir hom tee en 

iets soets vir die skok.
8. Eie antwoord.
9.  Want Amir dink hy het dokter Burke se stem gehoor net voor 

hy sy bewussyn verloor het; dit kon dus dokter Burke 
gewees het. Hy kan egter niks sê nie, want dan moet hy met 
die hele sak patats, van sy probleme by die skool, vorendag 
kom.

10.  Iemand wat die dwelm tik gebruik en onder die invloed 
daarvan is.

11.  Want daar word skinderstories vertel oor Amir wat glo baie 
hou van ’n Christenmeisie.

12.  Want hy is ’n toegewyde Moslem en hy verwag dat Amir net 
in Moslemmeisies sal belang stel.

13. 13.1.  personeel
13.2. toerusting

14.  Want hulle is ’n paartjie en loop die gevaar om deur die 
reeksmoordenaar geteiken te word.

15.  Dat hulle nooit die skole vir naamlyste van tydelike personeel 
gevra het nie.

16.	 Die	tyd	om	weer	te	moor/toe	te	slaan.

Hoofstuk 27, 28 & 29
1. Praat van die duiwel, dan trap jy op sy stert.

Dit word gesê wanneer ’n persoon onverwags opdaag by ’n 
groep wat besig is om hom/haar te bespreek.

2.  Dit was Morfeus/die reeksmoordenaar/dokter Burke, want 
hy dink telkens dat Amir nie gekies is nie, maar wel Werner; 
Zelda en Werner.

3.  Hy sal Amir wil skors, sodat Amir en Zelda geskei kan word; 
sodat hy (Amir) nie in die pad sal wees nie.

4.  Die hoof vra slegs dat Amir en Robert hul geskille oor die 
naweek sal uitsorteer en noem niks van ’n skorsing nie.
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5.  Want doktor Marais vertrou dokter Burke en wat hy te sê 
gehad het oor die gebeure by die Valentynsdagbal.

6.	 Eie	antwoord.
7. Want dokter Burke is die skool se sielkundige.
8.  Mia bedoel dat dokter Burke wat tot nou toe vriendelik en 

toegeeflik	was,	ewe	skielik	verander	het	en	’n	ongenaakbaar	
teenoor Amir optree.

9.  Werner se liggaamstaal sê dat hy teruggetrokke is en nie 
sommer mense sal vertrou nie.

10. Dié wat gewen het/die wenner(s).
11. Mia is altyd voorbereid en neem maklik die leiding.
12. 12.1.  ’n Sirkus.

12.2.  Zelda sê haar ouers se aandag word so in beslag 
geneem deur die komende egskeiding dat hulle nie 
sal agterkom as Boswell Wilkie se hansworse daar 
intrek nie. Dit is ’n hiperbool, want dit is onmoontlik 
vir ’n hele sirkus se narre om by Zelda-hulle in te 
trek.

13.	 	Robert	wil	eers	die	huis	met	sy	graffiti	“versier”	voordat	hulle	
die plek begin skoonmaak en verf. Hy dink nie daaraan 
hoeveel	lae	verf	oor	sy	graffiti	sal	moet	kom	om	dit	te	bedek	
nie.

14.  Yskoud en kil
15.  Amir het ’n stukkie materiaal van sy aanvaller se blou hemp 

afgeskeur. Die rooi Levi-logo daarop het hy onlangs op ’n 
hemp van dokter Burke gesien.

16.	 	16.1.		 	Werner	 sê	 herwinning	 (van	 onder	 andere	 papier)	
het 30 jaar gelede nie bestaan nie.

16.2.	 	Zelda	dink	die	hoof	het	 sy	ou	koerante	daar	 kom	
neergooi om vir hulle meer werk te maak.

16.3.	 	Eie	 antwoord.	 Heel	 waarskynlik	 het	 iemand/’n	
onbekende persoon daar in die huis kom sit en 
koerant lees. Dalk het die reeksmoordenaar kom sit 
en lees om die moordsaak in die media te volg.

17. D – afknou
18.  18.1.  Werner het die kelder toevallig ontdek toe hy vir sy 

hond ’n blyplek in die Ou Koshuis gesoek het.
18.2.  Werner was bang dat Robert die plek vir homself 

sal toeëien en daar partytjie kom hou.

19.  Werner vertel vir die ander dat hy dokter Burke saam met 
die laaste paartjie wat vermoor is naby die Ou Koshuis 
gesien het.

20.  Robert bedoel dat Werner dokter Burke aansien as ’n 
kannibalistiese reeksmoordenaar.

21. 21. 1. Werner dink die polisie sou hom nie glo nie.
21.2.  Werner se hond was in die huis en hy was bang dat 

die polisie haar sou verwyder as hulle ondersoek 
sou instel.

22.  Robert noem Zelda nou so omdat sy ’n verhouding met Amir 
het.

Hoofstuk 30, 31, 32 & 33
1.  Al die vermoorde tieners is in die een of ander stadium na ’n 

skoolsielkundige, dokter Harry Burke, verwys/het berading 
van dokter Burke ontvang.

2.  Dat die skoolsielkundige se ID-nommer dieselfde is as ene 
dokter Harry Burke wat in 1984 oorlede is.

3.  Dat die skoolsielkundige iemand anders as Harry Burke is 
en dat hy die oorlede dokter Harry Burke se identiteit gesteel 
het.

4.  Die polisie moet Harry Burke, sowel as die skoolhoofde, 
dadelik in die hande kry.

5. 5.1.  C – lokval
5.2.  die spinnekop – dokter Harry Burke/skoolsielkundige.
  die vlieg – Zelda en Werner.
5.3.  Na die spinnerak.

6.	 6.1.		 valdeur
6.2.		 solder
6.3.		 trapleertjie
6.4.		 deurskynend
6.5.		 te	spuit
6.6.		 onopgemaakte
6.7.		 collage
6.8.		 vermoorde
6.9.		 foto’s
6.10.	 slagoffers
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7. - Die huis se deure is almal gesluit.
- Daar is stewige diefwering voor die vensters.
- Almal se selfone is weg.

8.  Amir stel voor dat hy op die boonste verdieping en Robert 
op die grondvlak moet kyk of al die deure gesluit is.

9. Amir se hart klop wild van die spanning.
10. Die valdeurtjie wat uit die dak hang.
11. 11.1   Amir sien dokter Burke se geskeurde hemp en weet 

hy het die uitgeskeurde stukkie materiaal in sy sak.
11.2. Amir het alle respek vir dokter Burke verloor.

12.  Dokter Burke sê die rede vir sy keuse is dat Werner en 
Zelda die sublimiteit van ware liefde ervaar.

13.	 	Bl.	168:	“Ek	kies	wie	se	liefde	verewig	sal	word.”
Bl.	169:	“Ek	preserveer	hulle	liefde.”

14.  Dokter Burke dink hy verewig ook rein liefde, soos wat 
Romeo en Juliet gedoen het, en spaar sy slagoffers die 
onbegrip van die samelewing.

15.  Dokter Burke spuit Amir in met ’n middel wat hom verdoof/
laat slaap.

16.	 A	spookagtig

Hoofstuk 34, 35 & 36
1. “middeljarige lywe”
2.  Doktor Marais se vrou het vir konstabel Mentoor oor die 

foon gesê dat haar man altyd teen halfses in die klubhuis se 
kroeg sal wees.

3. Inspekteur Liebenberg sê
-  hulle vermoed dat die reeksmoordenaar weer daardie 

naweek gaan toeslaan.
- Hulle het ’n verdagte; Harry Burke.
- Harry Burke is die enigste skakel tussen die slagoffers.
- Harry Burke het ’n vals identiteit aangeneem.

4.  Inspekteur Liebenberg wil weet of dokter Burke baie kontak 
met tieners, veral paartjies, in doktor Marais se skool gehad 
het.

5. Hulle moet die kinders kry voor hulle vermoor word.
6.	 	Want	Bella	sal	begin	blaf	as	Werner	in	gevaar	is	en	dan	sal	

al dokter Burke se planne omvergegooi wees.

7. In die huis se kelder
8.  Eie antwoord, byvoorbeeld: Ja, die wiegelied is gepas in 

hierdie omstandighede. Net soos die kind in die wiegelied 
moontlik doodgemaak word, so is dokter Burke van plan om 
met vier van die vasgekeerde kinders te doen.

9.  Eie antwoord. Moet gemotiveer wees en verband hou met 
die betrokke wiegelied.

10.  Eie antwoord, byvoorbeeld: Nee, ’n wiegelied behoort 
gerusstellende en liefdevolle woorde te bevat, wat die baba 
aan die slaap sal sus. Hierdie lied se woorde stel voor dat 
die baba op ’n wrede en traumatise manier doodgemaak 
moet word.

11.  Werner het dokter Burke saam met die vorige twee slagoffers 
by die Ou Koshuis gesien.

12.  Want dokter Burke beplan om Mia en Robert se liefde saam 
met Zelda en Werner s’n te verewig; dus om twee verliefde 
paartjies gelyktydig te vermoor.

13.  Ja, dokter Burke het nooit beplan om Amir te vermoor nie. 
Hy het verskeie kere gesê dat Amir nie gekies is nie, maar 
wel Werner.

14.  Eie antwoord. Moet verband hou met die vreesaanjaende 
stand van sake vir die kinders.

15.  Robert wil die plek aan die brand steek en die gevaar loop 
dat hulle almal doodbrand. Dan sal hy dokter Burke ontneem 
van sy plesier om hom (Robert) te vermoor.

16.	 16.1.	 Want	Werner	steek	sy	vinger	by	’n	opening	uit.
16.2.	 “Hansie	en	Grietjie”
16.3.	 	Ja,	net	soos	Hansie	en	Grietjie	uitgelewer	was	aan	

die bose heks, so is die kinders uitgelewer aan 
dokter Burke wat hulle wil vermoor.

17.  Ironie, want die teenoorgestelde is waar. Hulle is nie 
wenners nie en nog minder “gelukkig”.

18.  Die polisie buig die diefwering met ’n koevoet oop en klim 
deur ’n venster.

19.  Daar gaan moontlik geskiet word en iemand kan doktor 
Marais dalk vir dokter Burke aansien en hy kan beseer of 
selfs gedood word/doktor Marais mag dalk self probeer om 
met dokter Burke te onderhandel of af te reken.
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20. gyselaar
21. A verbaas
22.  Konstabel Jantjies het dadelik na die Ou Koshuis gegaan 

toe hulle uitgeroep is en het die sleutels by die opsigter 
gekry.

23.  Ja, konstabel Jantjies sê hy het mislik gevoel oor sy dade 
en daarom het hy dadelik gereageer.

Hoofstuk 37 & 38
1. ’n Beskuldigde
2. “geloof”
3. 3.1. Kerriekop

3.2.   Dat hy en Robert nou hul geskille uit die weg geruim 
het/dat hy en Robert nou mekaar se gelyke is/dat 
Amir nie minderwaardig is teenoor Robert nie.

4.  Dokter Burke het Werner se hond, Bella, met ’n ver dowings-
middel ingespuit, net soos vir Amir.

5. 5.1. Amir bedoel hy kry nagmerries/hallusinasies.
5.2.  Moslems eet nie varkvleis nie.

6.	 	Werner	wys	sy	tatoe	van	’n	duif	vir	die	ander;	iets	wat	hy	nie	
voorheen sou gedoen het nie.

7.  Eie antwoord. Miskien: Nie een van die karakters se name 
is in permanente ink (bloed) geskryf nie; hulle het die dood 
vrygespring./As iets nie in permanente ink geskryf is nie, 
kan dit mettertyd verdof of selfs uitgewis word (soos die 
herinnering aan die traumatiese ondervinding)./Dinge kan 
verander, soos die verhouding tussen Amir en Robert/Zelda 
en Amir.


