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BYK:   INTRO MUSIEK. SWAAR, ONHEILSPELLENDE 

MUSIEK WAT DOOF NA AGTERGROND TERWYL 

KLANK VAN MOTORENJIN INDOOF. GELUID VAN 

ENJIN DOOF NA EN BLY IN AGTERGROND. BINNE 

KAJUIT VAN MOTOR. 

1. MANSTEM : Ons behoort so oor ŉ halfuur by die huis te wees.  

2. VROUESTEM: (SLAPERIG) Hmmm…ja. Dit was goed om Dave en  

           Beth weer te sien. 

3. MANSTEM : Hulle het ook niks verander na al die jare nie. 

4. VROUESTEM: (LAG) Yep. Hy’s nog net so mal soos altyd, en sy nog net  

                                           so groot soos altyd. 

5. MANSTEM : So van groot gepraat, dis ŉ ongelooflike volmaan wat  

                                                   besig is om agter die berg uit te kruip. Sien jy dit? 

6. VROUESTEM: Wow, ja. Big pizza pie in the sky! Romanties.  

7. MANSTEM : Dis so helder buite mens kan myle ver sien – kan net  

                  sowel sonder ligte bestuur.  

8. VROUESTEM: Moenie vir jou laf hou nie, Dewald. Netnou neuk jy ons  

                                                   teen ŉ krans af – ek gee nie om of jy Tafelberg van  

                                                   hier af in die maanlig kan sien nie. 

9. MANSTEM : (SPELERIG) Aag komaan. Kom ons ry soos die “Night  

                                                    Rider”. Leef ŉ bietjie, Sonnet! 
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1. VROUESTEM: Ja, presies dit, ek wil leef. Nie iewers daar onder in die 

                                               vallei van ŉ krans afgeskraap word, en huis toe gevat   

                                word nie. 

2. MANSTEM : (LAG) Kalmeer, ek trek sommer jou been. (GAAP) Ek  

                         raak nou lekker vaak.  (STREK) Kyk of jy iets op die 

                         radio kan kry om na te luister. 

3. VROUESTEM: Ek twyfel of jy iets hier tussen die kranse en klowe gaan  

                                          opvang. 

BYK:  RADIOSTASIES WAT GESOEK WORD – STATIESE 

GELUIDE EN DAN ’N REDELIKE HELDER ONTVANGS 

VAN FOREIGNER SE “HOT BLOODED”. 

4. MANSTEM : Yes! Hou dit daar.  

       (BEIDE SING ‘N OOMBLIK SAAM MET DIE MUSIEK) 

5. VROUESTEM: (GAAP EN STREK) Eienaardige maan… dit het ŉ  

            rooierige skynsel. Het jy opgelet? Weird, né … 

6. MANSTEM : Ek sit en dink nou net aan dieselfde ding. Spyt ek het nie  

                                          my kamera hier nie. Dis min wat jy so iets sien. Ek het  

                                          iewers daarvan gelees. Ek dink dit word ŉ Bloedmaan of  

                                          Jagtersmaan genoem, kom blykbaar slegs ŉ paar keer in  

                     jare voor. 

7. VROUESTEM: Het nog nooit daarvan gehoor nie. Dit lyk net spookagtig. 

8. MANSTEM : (NEURIE SAAM MET MUSIEK) Hoe’t my pa altyd gesê  

                                                   toe ek klein was? “Nog net ŉ poep en ŉ sug en dan’s ons  

                                                   by die huis.”(LAG) 
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1. VROUESTEM: (DRINGEND) Dewald! Pasop, daar’s iets voor in die pad! 

2. MANSTEM : Wat die hel…! 

BYK:  MOTOR WAT RATTE VERWISSEL EN VINNIG SPOED  

                                                   VERLOOR – BANDE WAT EFFENS SKREE. MOTOR  

                                                    KOM TOT STILSTAND. ENJIN LUIER. 

3. VROUESTEM: Wat is dit? Daar voor in die pad... 

BYK:  RADIO SAGTER  

4. MANSTEM : Ek het geen idee nie. Lyk soos ‘n bok, of iets. 

BYK:  RADIO WORD AFGESKAKEL.  MOTORDEUR OOP.  

                     ELEKTRONIESE “PING” VAN DEUR WAT OOP IS,  

                   VERMENG MET NAGGELUIDE. 

5. MANSTEM : Ek gaan gou kyk. 

6. VROUESTEM: Nee, los dit, kom ons ry net verby. 

7. MANSTEM : Wat dit ookal is, dit lê die hele pad vol. Ek kan nie om die  

                            ding ry nie. Buitendien, dis dalk iemand wat beseer  

                                                   is. ŉ Tref- en- trap, of so iets. 

8. VROUESTEM: Ek gee nie om wat dit is nie. En wat is daardie reuk? Klim  

                                     terug, asseblief. Maak die deur toe en ry aan. 

9. MANSTEM : Wat’s dit nou met jou? Ons kan nie net oor dit ry nie,  

                            dit kan dalk ŉ mens wees. Dalk ŉ dronkgat van een van  

                                                  die plase af wat in die middel van die pad sy roes lê en  

                                                  afslaap. Wil jy hê ons moet van moord aangekla word?  

                                                  Gelukkig het jy hom net betyds gesien. 
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1. VROUESTEM: Ek het ŉ vreemde gevoel oor my, kom ons ry net.  

                                                   (SMEEK) Asseblief.  Klim terug in die kar. 

2. MANSTEM : (LAG) Ai, Sonnet. Jy en jou vreemde gevoelens. Ek sal  

                     net ŉ minuut wees. As dit ŉ bok is, sleep ek hom gou uit  

         die pad, en dis dit. Lyk elk geval nie vir my soos ŉ mens  

           nie. 

3. VROUESTEM: (BEVREES) Maak dan net gou, ‘seblief. 

4. MANSTEM : (BEWEEG WEG) Ek’s nou terug. Net two ticks. 

                                  Hel, die maan is so helder…en daai reuk. Wat is dit? 

5. VROUESTEM: (SENUAGTIG) Kan jy sien wat dit is? (POUSE) Dewald? 

6. MANSTEM : (VAN AFSTAND AF) Dis ŉ blerrie kalf!  

BYK:  ELEKTRONIESE KLANK VAN RUIT WAT SAK 

7. VROUESTEM: (DEUR RUIT) ŉ Kalf? Hoe het dit hier gekom?  

8. MANSTEM : (VAN AFSTAND AF) Die man in die maan alleen weet.  

                                                   Die keel is uitgeskeur. Gaan dit net uit die pad probeer  

                                       sleep.    

9. VROUESTEM: (BENOUD) Sy keel? Maak net gou en kom terug. 

10. MANSTEM : (SUKKEL MET KARKAS) Dis verdomp swaar, wag net ŉ  

                                                    bietjie. Ek wonder wat die kalf so verrinneweer het? Dit  

                                                    moes onlangs gebeur het. Dis nog warm… 

11. VROUESTEM: (DRINGENDER) Los die ding en klim terug in die kar! 

12.  MANSTEM : Kalmeer. Daar’s hy. Amper klaar.  
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BYK:  TAKKE WAT RITSEL, KRAAK EN BEWEEG, LAE,                                                   

ROGGELLENDE, DIEP ASEMHALING SOOS DIE VAN 

‘N GROOT ROOFDIER.  

1. VROUESTEM: (GIL) DEWALD! DEWAAAALD!  Help my! Help my! 

2. MANSTEM : SONNET! Hardloop! Hardloop! HARDLOOP! 

BYK:    ONAARDSE GROMGELUID\ HARDE SLAG SOOS IETS 

   WAT DIE MOTOR TREF\ GLAS WAT BREEK\METAAL 

WAT SKEUR\ VREESBEVANGE GILLE VAN DEWALD 

EN SONNET VERMENG MET BYKLANKE. 

   DAN SKIELIK DOODSE STILTE. SLEGS DIE 

NAGGELUIDE HOORBAAR / GROM EN DIEP 

ROGGELENDE ASEMHALING/ SLEEPGELUIDE WAT 

STADIG WEG BEWEEG EN UITDOOF. 

DOOF IN - POLISIESIRENE EN MOTOR WAT TOT 

STILSTAND KOM\ DEURE WAT OOP EN TOE KLAP\ 

STEMME IN DIE AGTERGROND\ ELEKTRONIESE 

GELUID VAN ‘N KAMERA SE MEGANISME\ POLISIE 

RADIO IN AGTERGROND\ NAGGELUIDE\ STEMME 

DOF IN AGTERGROND\ KOUE WINDJIE. 

3. BRANDON : Naand, Kaptein De Vries, of sal ek eerder sê môre? 

4. DE VRIES : (SLAPERIG) Hallo, Sersant Julies. Dit is doktor                                

                                            Amanda Duvenhage. Sy’s “op leen” aan ons vanaf  

                                                   forensies vir hierdie een. 

5. AMANDA : O, ons ken mekaar. Hallo, Sersant Julies.  
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1. BRANDON : Hello, Doktor, goed om jou weer te sien. Ek kan nie juis  

                          sê die omstandighede is vreeslik aangenaam nie. 

2. DE VRIES : Wat’s aan die gang hier Sersant? Hoekom is ons vyfuur  

                                                   in die oggend deur die Brigadier uit die bed gejaag vir  

                          ‘n padongeluk? Dis nie ons afdeling nie. 

3. AMANDA : Hy was ook nie juis baie beskrywend toe hy my gekontak  

                                          het nie. Wou ook nie veel sê nie. Maar hier is ek. 

4. BRANDON : (SUG) Ja, dis maar ŉ moeilike een dié, sal nou  

                                           verduidelik dan sal julle beter verstaan waarom. 

                                           (SKREE) Konstabel Petersen! Kry daai klomp  

                                           nuushonde, aasvoëls en rubbernekke ver agter daai lyn! 

                                           (AAN DE VRIES) Jammer, Kaptein, maar ons gaan nog  

                                           ons hande vol hê met nuuskieriges sodra die son uitkom.  

                                           Ons moes ook die pas sluit tot verdere kennisgewing,  

                                           maar soos julle kan sien, het ŉ klomp nuusbrakke al klaar  

                                           die reuk van ŉ storie gekry. 

5. DE VRIES : Nou ja, waar moet ons wees, Sersant? Loop jy voor. 

6. BRANDON : (STAP) Ek het koffie daar agter in die van. Ek neem aan  

                                                   julle het nie tyd gehad vir brekfis nie. Glo my, julle  

                                                   wil nie op ŉ nugter maag sien wat daar om die draai vir  

                 julle wag nie. 

7. AMANDA : Klink erg. Wat gaan aan? 

8. DE VRIES : Ja, wat de duiwel hét julle daar anderkant?  
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BYK:  KOFFIEFLES WAT OOPGESKROF WORD\ KOFFIE 

WORD IN TWEE KOPPIES GESKINK. 

1. BRANDON : Wel, ons hoop julle kan dit ontrafel. Jy kan maar sê  

                                                   dis soort van ŉ “karongeluk”. Hier, die koffie sal help. Ek  

                      sal probeer verduidelik wat ek weet solank julle drink, dan  

                        kan ons omstap na die toneel toe. Dis net daar om die  

                              draai. 

2. AMANDA : (SLUK EN BLAAS WARM KOFFIE) Dankie, dis verbrands  

                                                    koud hier buite. Mis my warm bed. 

3. BRANDON : ŉ Plaaswerker het omstreeks kwart oor twaalf op die  

                                             toneel afgekom. Hy was oppad huis toe op sy fiets.  

                                     ŉ Kar het in die middel van die pad gestaan.  

                                    Daar was ook ŉ dooie kalf in die pad voor die kar. 

4. DE VRIES : Ek sê mos, dis ŉ padongeluk. Hoekom is ons hier? 

5. BRANDON : Nee, dis baie meer as dit. Die kar het nie die kalf getref  

                                                   nie. Die voorkant van die kar makeer niks. Die  

          passasierskant van die kar is erg beskadig… as ek  

           dit so kan stel.  

6. DE VRIES : Nou’t jy my verloor. Daar’s ŉ dooie kalf in die pad  

                                                   en die motor het hom nie getref nie? Maar die motor is  

                                                   sleg beskadig? Aan die passasierskant? 

7. BRANDON : Presies. 

8. AMANDA : En die bestuurder? Waar is dié?  
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1. BRANDON : Dit lyk op dié stadium of daar twee insittendes was: 

        ŉ man en ŉ vrou, of eerder so vermoed ons.  

2. AMANDA : Julle vermoed? Ek verstaan nie. Is hulle daar of nie? 

3. DE VRIES : Sersant, jy maak nie sin nie. Kan ons gaan kyk? 

4. BRANDON :  Ek dink dit sal die beste wees.  Ons kan maar oorstap as  

                                                   julle klaar is met die koffie. 

5. DE VRIES : (VAT LAASTE SLUK) Dankie vir die koffie. Dit help. 

                              So, julle het ŉ motor met twee insittendes wat ŉ kalf getref  

                                   het… of nie. En die insittendes? Waar’s die? 

6. BRANDON : (AARSELEND) Uhm... Kaptein sien, dis nou eitlik die  

          ding, hulle is daar, maar ook nie heeltemal daar nie.  

   (STAP) Of eerder daar is gedeeltes van twee liggame op  

           die toneel. En dan’s daar die kalf. 

7.  DE VRIES : So, hulle het uitgeswaai vir die kalf, hom skrams  

                                                   getref, die kar gerol, beide insittendes uit die kar gegooi,  

                                                   altwee opslag dood? En van die wilde diere hier rond het  

                                                   aan die lyke begin vreet? Is dit wat jy probeer sê? 

8.  AMANDA : Kan nog steeds nie sien waar ek inkom nie… 

9. BRANDON : Wel, hier is ons, oordeel maar vir julself.  

10. DE VRIES : (FLUIT SAGGIES) Wat de hel… 

11. AMANDA : (GESKOK) Liewe vader... Ek sien wat jy bedoel. Ek het  

                            al erg gesien, maar dít…  Wat kon sulke verwoesting         

                                saai?  En wat is daardie onaardse reuk? Ek voel naar... 
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1. BRANDON : Ruik julle dit ook? Ruik soos nat hond vermeng met iets  

                                    wat soos dooie afval stink. Dit hang net hier op die plek. 

                                   Dit lyk of die motor oppad was Kaapse rigting. Dit het  

         skielik tot stilstand gekom. Sien julle die sleepmerke hier?  

                       Hulle het nie die kalf getref nie. Ek dink hulle het die kalf  

                        in die pad sien lê en betyds gestop.  

2. DE VRIES : Die bestuurder se deur is oop. Het heel moontlik uitgeklim  

                                                   om te gaan kyk. Amanda? 

3. AMANDA : (SLUK SWAAR) Jammer… Ek probeer nog verwerk  

                                                    wat ek … wat ek hier voor my sien. Gee my net ‘n  

                      oomblik... Kaptein. (HOES) Magtig. Jammer. 

                                                   Dit lyk of iemand die kalf na die kant van die pad probeer  

                                                   sleep het. Hier het iets baie vreemds gebeur. Die  

                                                   kalf is net hier gelos, half in die pad en half af. 

                                                   Die kalf lyk soos die werk van ŉ groot roofdier. 

4. DE VRIES : Ek dink dis waarom jy ingebring is, Amanda. Jy’s die  

                                                  boffin op dierefisiologie. Ek’s net ŉ wolfhond.   

                                                   Watter groot roofdiere is hier in dié omgewing wat hierdie  

                                                   tipe skade kan aanrig? 

5. AMANDA : Niks waarvan ek weet nie, Eugene. Bobbejane en kleiner  

                                       roofdiere, ja. Tensy dit miskien … 

6. DE VRIES : Tensy wat? 

7. AMANDA : Net ŉ gedagte, nie seker nie. 

8. DE VRIES : Enige gedagtes is welkom. 
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 1. AMANDA : Nee, laat ek eers kyk wat ek hier kan wys raak, dan  

                     gesels ons verder. Ek gaan solank die kalf en omgewing  

          ondersoek, foto’s en monsters neem. Dalk kan ek meer  

         agter die kap van die byl kom. 

2. DE VRIES : Nou, goed. Doen jy jou ding. (AAN BRANDON)Sersant,  

                           kom ons gaan kyk verder na die kar. Jy sê daar was twee  

                            mense, ŉ man en ŉ vrou?  

3. BRANDON : Ja, Kaptein. Daar is ŉ handsak op die vloer aan die  

                                         passasierskant.  Haar ID en ander bankkaarte is nog  

                      daarin. Beursie, alles. Roof was nie die motive hier nie. 

4. DEVRIES : Weet ons wie sy was? 

5. BRANDON : Lyk soos Sonnet Fourie. Maar ons sal dit eers kan  

                      bevestig as ons die nodige biometriese toetse terug kry. 

6. DE VRIES : Vir wat het julle dit nodig, kyk haar ID-foto en vergelyk dit  

                                                   met haar gesig. 

7. BRANDON :  Dis juis die probleem daai, Kaptein. Daar is nie ŉ  

                                                   gesig om dit mee te vergelyk nie. Soos ek nou net gesê  

                                                   het, daar is nie ŉ lyk nie. Ons het slegs ŉ gedeelte van ŉ  

                   arm en ŉ hand gekry dáár teen die pad. Dis ŉ vrou se  

                                 hand met ŉ trouring aan die vinger. Ons sal DNS en  

                                 vingerafdrukke probeer om haar identiteit te bevestig  

                            voordat ons iemand finaal in kennis kan stel. 

8. DE VRIES : Net ŉ hand? Niks verder nie? Bliksem, wat hét hier  

                                  gebeur?  
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1. BRANDON : Soos ek sê, Kaptein. Ons hoop julle kan help. 

2. DE VRIES : Trouring? Net so gelos en nie gevat nie? En die  

                                                   ander insittende?  

3. BRANDON : ŉ Manspersoon, Kaptein. Sy driver’s license was in die 

                                                    cubbyhole van die kar. Hy is Dewald Fourie. Getroude 

   paartjie, neem ek aan. Hy’t seker bestuur. 

4. DE VRIES : Waar is sy liggaam? Moenie vir my sê dis ook … 

5. BRANDON : En ek’s bevrees dieselfde geld vir die manspersoon. 

                                                   Ons het slegs gedeeltes van ŉ liggaam gekry. En ŉ  

                            skoen. Daar teen die rots langs die pad. Verder niks. 

6. DE VRIES : Hoe is dit moontlik? Hoe wyd het julle gekyk? 

7. BRANDON : Ons het baie wyd gekyk, Kaptein. Dit lyk of wat ookal die      

                                           kalf doodgemaak het, dit van onder uit die valley tot hier  

                                           gesleep het. Daar is ŉ bloedspoor wat strek in die rigting  

                         van die plase daar onder. 

8. DE VRIES : Wil jy vir my sê dat iemand of iets daai kalf kilometers  

                                                   ver teen hierdie berghelling opgesleep het tot hier? 

9. BRANDON : Dit is hoe dit lyk, Kaptein. As Kaptein hier kom kyk aan                                                     

                                          die passasiers-kant van die kar. Die deur van die kar is  

                                          met geweld uit die skarniere geruk om die vrou by te kom.  

                                          Die deur lê daar teen die kant van die pad. Die vroulike  

                                          passasier moes hier op die plek gesterf het. Grusaam. 

10. DE VRIES : (SAGGIES ONDER SY ASEM) Magtig…  
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1. BRANDON : Die patoloog sê dat die hoeveelheid bloed wat hier lê                

  daarop dui dat dit ŉ onmiddellike en gewelddadige dood  

         was, soos wanneer iemand binne ŉ paar sekondes  

          uitbloei. Alles was binne oomblike verby. 

2. DE VRIES : Ek neem aan haar liggaam is in daardie rigting gesleep  

                                                  volgens die bloedspoor hier oor die pad?   

3.  BRANDON : Net so, Kaptein. Net daar teen die pad agter daardie groot  

                                                   rots daar, is waar ons die arm en hand gekry het. Dit lyk  

                                                   soos die plek waar die liggaam…uhm... verdwyn het. 

4. DE VRIES :  Verdwyn? 

5. BRANDON :  Snuffel en Snuif sê dit lyk vir hulle of beide die insittendes 

                                                   (SLUK SWAAR)...uhm…verorber, is Kaptein. Geëet.  

6. DE VRIES : Was Tom Bleasedale en sy span klaar hier? 

7. BRANDON : Ja, Kaptein. Hy is al klaar terug labs toe. Sê dit is  

                                                   die ergste wat hy nog gesien het. Hy’t sy cookies net  

                                              daar langs die pad getoss. Die manspersoon, of liewer 

                                                   wat oor is van hom, is net daar tussen die kar en die  

                                                   kalf, net van die pad af. 

8. DE VRIES : Wat de ongeluk gaan hier aan, Brandon? Niks maak sin  

                                                nie. Wat het die brute krag om ŉ kalf van doer onder af te  

                                             sleep tot hier? Twee mense wreedaardig te verskeur  

                                       binne sekondes, en dan heeltemal te verorber. Wat kan ’n  

                 kardeur so brutaal uit sy skarniere ruk? 
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1. BRANDON :  Die hel weet, Kaptein. Snuffel en Snuif sê dat, wat ookal  

                        hier gebeur het, slegs enkele sekondes geduur  

                      het. Niemand weet wat om hiervan te maak nie.  

                                                   Mens of dier?  Watter wilde dier kan dit doen? Watter tipe  

                                                   mens is tot so iets in staat? Ek’t nie ‘n clue nie, Kaptein. 

BYK:  SELFOON LUI (ONS HOOR SLEGS DE VRIES) 

2. DE VRIES : (ANTWOORD) De Vries. Hallo, Sondile. Ons het so ŉ  

                                                   ruk terug hier aangekom. (STILTE) Nee, ons kyk nog  

                                                   rond, maar ek het geen idee wat hier aangaan nie.  

                                                   (STILTE) Jy was reg, dis nie normaal nie. (STILTE) Ja. 

   (VOLG) Niks maak veel sin hier nie en dis besig om al  

                                                  hoe duister te raak. Ek dink ons moet dit eers van die  

         pers af weghou. Ten minste tot ons meer weet. (STILTE)  

         Ek kan sien wat jy bedoel het. Goed. Ek sal jou op hoogte  

                                                    hou. (GESPREK EINDIG) 

3. BRANDON : Was dit die Brigadier? 

4. DE VRIES : Ja. Nie veel waarmee ek hom op hierdie stadium kan help  

              nie. Ons sal maar eers moet wag vir die forensiese toetse  

            en uitslae. Dalk werp dit meer lig op wat hier aangaan. 

5. AMANDA : (KOM AANGESTAP) Enige iets nuuts wysgeraak? 

6. DE VRIES : Ja. Dat ek nou nog meer in die duisternis is, as toe ek hier 

   aangekom het. Dis ‘n blerrie raaisel. 

7. AMANDA : Ditto. Al groot roofdier waaraan ek kan dink wat hierdie  

                                                   tipe skade kan aanrig, is ŉ Kaapse bergluiperd.  
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1. DE VRIES : ‘n Bergluiperd? Is hier nog sulke goed? 

2. AMANDA : O ja, Kaptein. Hulle is maar baie skaars en gewoonlik  

                                 hoog teen die berge op. As kind het ek en my pa een nag  

                    van die Slanghoek af Ceres toe gery, toe een voor ons in  

                      die koplampe van die bakkie oor die pad gespring het.  

                                  Hulle vang meestal bobbejane of vee, nie mense nie. En  

                         hulle kom nie gewoonlik so laag af in die berg nie. Nie                         

                         sommer nie.  

3. DE VRIES : Wel, die luiperd sou vir my kon werk. Daar is net een 

   probleem. Kan ŉ luiperd ŉ kardeur van sy skarniere 

   af pluk?  

4. AMANDA : (VERDWAASD) Hoe nou? Wat bedoel jy? 

5. DE VRIES : (STAP) Kom kyk hier.  

6. BRANDON : Hier Dok. Die deur is letterlik uit die bakwerk 

   geskeur en sowat vyftien meter ver weg gegooi. Dit lê  

                           dáár anderkant. 

7. AMANDA : Hel... Is forensies klaar daarmee? 

8. BRANDON : Ja. Hulle was klaar hier. Volg my. (STAP) 

9. DE VRIES : Kon jy enige iets wys word, Amanda? 

10. AMANDA : Ek kon niks in die omgewing kry wat kan help nie. Wat                          

                                                   ookal die kalf doodgemaak het, het sy nek gebreek en  

   hom letterlik soos ŉ zipper oopgesny, soos met ŉ baie  

                                 skerp voorwerp.  

11. DE VRIES : ‘n Mes? 
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1. AMANDA : So iets ja, maar met veelvuldige lemme. Die bytmerke is  

                                                ook ongewoons. Dis nie iets wat vir my bekend lyk  

                                                 nie. Wat dit ookal was, het enorme krag gehad. Bo- 

                         menslike krag, en dit was groot. 

2. BRANDON : Daar’s die deur. Ek kry vir jou beter lig hier, Dok.  

                        (SKREE) Konstabel Jantjies, strike daar nog ŉ spotlight  

                                      hier! Ons kan boggerall sien, man! 

BYK:  STEMME IN AGTERGROND EN BEDRYWIGHEID MET  

                                 LAMP. 

3. AMANDA : Dankie. Gee my bietjie daai tweeser in my tas aan,  

                                  asseblief. Hier sit iets onder aan die metaal vas.   

4. DE VRIES : Waar? Wragtig. Wat is dit?  Draai daai lig nader. Gras? 

5. AMANDA : Iets wat Bleasedale-hulle gemis het in die slegte lig. Dis  

                                                   ŉ haar, ŉ klossie hare. Gee my daai plastieksakkie  

                                                    aan. Dankie. 

6. DE VRIES :  Hare? Kan jy uitmaak wat se hare dit is? Menshare? 

7.   AMANDA : Moeilik om te sê sonder ŉ mikroskoop. Blou -grys van  

                                          kleur. Baie growwe tekstuur. Kan dalk bobbejaan wees.  

                                Beslis nie ŉ luiperd nie.  

8. DE VRIES :                  ŉ Bobbejaan? Wil jy vir my sê bobbejane het dit  

                           gedoen? 

9. AMANDA : Nee, ek sê dit lyk amper soos bobbejaanhare.  

                                          Een kon miskien hier kom krap het na die voorval. 

10. DE VRIES : Die tyd van die nag? 
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1. AMANDA :              Nee, hoogs onwaarskynlik. 

2. DE VRIES : Dis darem al iets wat ons kan ondersoek. Sersant, is dit al  

                                                    wat julle sover het? 

3. BRANDON : Ek’s bevrees so, Kaptein. Geen voetspore, of 

                                                   vingerafdrukke nie, niks. Net dit wat jy hier sien. 

                                  Een gruwelike bloedbad. 

BYK:  ‘N KAKOFONIE VAN HONDE WAT TJANK EN BLAF  

                            KLINK SKIELIK IN DIE AGTERGROND OP/ STEMME  

     WAT OP DIE HONDE SKEL. 

4. DE VRIES : Wat is nou daar aan die gang?  

5. BRANDON : O, dis de Lange en sy honde-eenheid, Kaptein. Ons het   

                                                   hom ŉ paar uur gelede ontbied in die hoop dat hulle kan  

                                                   help om ŉ spoor te vind. (BEWEEG WEG) Ek gaan hoor   

                           gou wat  aangaan.  

6. DE VRIES : Mens dink jy’t al alles in jou lewe gesien, dan kry jy ŉ  

                                                    saak soos die, een van daai drankbottel- grypers … 

7. AMANDA : Kan net ŉ dier van een of ander aard wees. Geen mens  

                                                   kan hierdie tipe skade aanrig nie. ŉ Luiperd, of  

                                                   miskien ŉ leeu. Maar dit verklaar nie die kardeur nie. Kyk  

                              hierdie diep krap merke aan die buitekant van die deur.  

BYK:  HONDE WAT TJANK EN BLAF 

8. DE VRIES : Wat ookal hierdie merke gemaak het, was kragtig. Geen  

                                wonder daar is nie veel van die slagoffers oor nie. 

9. AMANDA : Wat die joos gaan met daai honde aan? 
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1. DE VRIES : Hulle klink vreesbevange. 

2. BRANDON : (NADER) De Lange sê hy weet nie wat aangaan nie,  

                                                   Kaptein. Die honde weier om die spoor te volg. Daar is  

                                                   duidelik iets daar, maar hulle maal rond en gaan lê stert      

                                                   tussen die bene en tjank. Een wou glad nie uit die van  

                         klim nie. De Lange weet nie wat om daarvan te maak nie. 

3. DE VRIES : (SKREE) De Lange, kry daai honde hier weg voordat  

                                                   hulle alles bevark!  

4. AMANDA : “Welcome to the Twilight Zone”. Hierdie hele ding is  

                                                   besig om in ŉ X-File te verander. 

5. DE VRIES : (SUG SWAAR) Meer as dit. Brandon, roep almal hier  

                               bymekaar. 

6. BRANDON : (BEWEEG WEG) Ten four, Kaptein. 

7. AMANDA : Ek ken ŉ jagter van die Tankwa Karoo, ŉ ou vriend. Hy  

                                                   het ŉ spoorsnyer wat enige ding kan volg, oor  

                                                    enige terrein. As daar enigsins ŉ spoor van enige aard  

                                                    hier is, sal hy dit kry, glo my. Ons het hom al baie 

                                               met groot sukses gebruik. Ek sal hom kontak sodra die  

                                             son op is. Los maar die honde. Dis daai reuk. 

8. DE VRIES : Dankie, Amanda. Dit sal al baie help.  

          Ek het ŉ nare gevoel op die krop van my maag oor die  

              een. Dit voel vir my ek staan oor ŉ diep afgrond waarvan  

                  ek nie die bodem kan sien nie. Iets voel net af. 
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1. AMANDA : Ek weet wat jy bedoel. Die son behoort oor ŉ paar uur op  

               te wees. Dinge lyk dalk beter in die daglig. En dalk bring  

                                                   die nuwe dag ŉ paar nuwe antwoorde. 

2. DE VRIES : Ek hoop so, maar ek’s bevrees dat, hoe meer klippe ons  

                                                   hier omkeer, hoe meer skerpioene gaan onder hulle  

                                                   begin uitkruip, ek voel dit in my gebeente. 

BYK:  ONHERKENBARE STEMME WAT NADER KOM 

3. BRANDON : (NADER) Almal is hier, Kaptein. 

4. DE VRIES : Dankie, Sersant. Goeiemôre!  

BYK:  STEMME WAT GROET EN MOR  

5.  DE VRIES :                   (VOLG) Ek dink nie ek hoef dit uit te spel nie, mense.  

               Ons het ŉ buitegewone situasie hier.  

BYK:  STEMME WAT MOR EN SAAMSTEM 

 6. DE VRIES :                  (VOLG) Ons bring môre ŉ spoorsnyer in om die area te  

                                                  fynkam. Van die forensiese items behoort binne die  

                                                  volgende paar dae beskikbaar te wees. 

    Ander gaan langer vat om van Silverton af terug  

                         te kom. Ons sal dan hopenlik meer lig op die raaisel  

                           kan werp en begin rigting kry. Ons sal ook moontlik  

                            die twee slagoffers se naasbestaandes in kennis kan stel. 

                                                   Ons wil nie ŉ paniek onder die vallei se inwoners begin  

                                                   nie. NIEMAND, en ek bedoel NIEMAND praat met die  

                                                   pers oor enigiets wat vannag hier gebeur het of gesien is   

                                                   nie. Is dit duidelik? 
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BYK:  STEMME WAT MOR EN SAAMSTEM 

1. DE VRIES :                (VOLG) Daar was ŉ grusame motorongeluk.  ŉ Motor  

           het ‘n rondloper kalf getref. Beide insittendes op slag  

               dood. Dis die storie, vir nou.  Verwys enige nuusbrakke  

                                     na my persoonlik. Dankie. Dis al vir nou. 

BYK:  STEMME WAT MOR EN WEGBEWEEG 

2. AMANDA : Ek gaan onmiddellik lab toe om te kyk wat ek hier het.  

                                                   Maar ek gaan eers ŉ draai by die huis gooi en iets sterks  

                                                   vir my senuwees kry. Ek behoort teen laatmiddag meer te  

                                                   hê op die hare en die res.   

3. DE VRIES : Ek sal jou dan later sien, Amanda. Dankie vir jou hulp  

                                     sover. 

4. AMANDA : (BEWEEG WEG) Later dan. Ek vang ŉ lift saam met De  

                                          Lange en sy brakke. 

5. DE VRIES : (SKREE AGTERNA) Ek hoop jy het dan iets  

                positiefs…enige iets sal help! 

                                                   (AAN BRANDON) Brandon, waar is die skepsel met die  

                                           fiets wat op die toneel afgekom het? Sê my asseblief dat  

                                 jy sy besonderhede gekry het voordat hy die aftog  

                                              geblaas het. 

6. BRANDON : (GLIMLAG IN SY STEM) Nie te worry nie, Kaptein, ek’t  

                                                    hom hier in my notebook. Het hom klaar ge-interview. 

7. DE VRIES : Goed so. Kom sien my later in my kantoor dat ek kan  

                    hoor wat hy te sê gehad het. 
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1. BRANDON : Regso, Kaptein. 

2. DE VRIES : Ek moet vir twee ouers ŉ liegstorie gaan vertel oor wat  

                                                   van hul kinders geword het, want die waarheid is totaal   

                                                   sinneloos, en ons het nie ‘n clue wat aangaan  

                                                   nie. En moenie vergeet nie, wie of wat ookal hierdie  

                     twee mense se gruwelike dood veroorsaak het, is nog  

                       steeds op vrye voet daar buite.  

3. BRANDON : Ek verstaan, Kaptein. 

4. DE VRIES : Nee, ek dink nie jy verstaan nie, Sersant, en dis wat my  

                                                   nog die heeltyd pla vandat ek daardie kalf gesien het… 

5. BRANDON : Die kalf, Kaptein? 

6. DE VRIES : Daardie kalf is met opset daar in die pad gelos.  

BYK:  SWAAR ONHEILSPELLENDE MUSIEK SAG IN  

7. BRANDON : (VERBAAS) Kaptein? 

8. DE VRIES : (INGEDATE) Dis ŉ baie intelligente dier wat so iets kan  

                                                   doen, of dalk was dit nie ŉ dier nie. ’n Mens, of iets  

          anders? Dit het presies geweet wat dit doen, presies… Dit  

                                was ook nie agter die kalf aan nie, maar menslike vlees. 

9. BRANDON : Magtig. Ek het nou nie so daaraan gedink nie, maar dit  

                             maak sin wat Kaptein nou sê.                                    

10. DE VRIES : Waarom sal ŉ honger, wilde, roofdier ŉ kalf se gorrel   

                                                   uitskeur en dan kilometers ver sleep sonder om aan die  

                                                    karkas te vreet?  

11. BRANDON : Nee, hel weet, Kaptein, maak nie sin nie. 
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1. DE VRIES : Dit dan strategies oor ŉ pad plaas vir ‘n                                                                    

                  versperring en dan twee mense wreedaardig verskeur?  

                                                   ‘n Baie slim dier?  Ek dink nie so nie. ŉ Maniak?  ’n Nuwe  

                      spesie wat ons nie ken nie? Wat is die motief? 

2. BRANDON : Slaan my met ‘n pap snoek, Kaptein.  

BYK:  SWAAR ONHEILSPELLENDE MUSIEK STYG  

                                 STADIG IN CRESENDO.  

4. DE VRIES : Wat laat ŉ polisiehond so vreesbevange word, dat   

                                                 die hond homself natmaak en onder ŉ bakkie inkruip?    

                                                 Skerpioene onder klippe, Sersant. Iets onheiligs, en dis  

                                                  nog steeds daar buite. Dis los in hierdie vallei. 

                                                   Ons slagoffers, is in ŉ lokval gelei, Sersant… 

BYK:  MUSIEK KLIMAKS (OORGANG) MUSIEK DOOF NA DE 

VRIES SE KANTOOR, KANTOORKLANKE VAN 

BESIGE POLISIESTASIE/ TELEFONE WAT LUI/ 

REKENAAR KLAWERBORDE/ FAKSMASJIENE/ 

REKENAAR DRUKKERS/ STEMME/ MUSIEK DOOF 

NA AGTERGROND EN UIT.  

5. DE VRIES : Sersant, aan wie behoort daardie plaas waarheen   

                        ons middernagtelike fietryer oppad was nou weer? 

6. BRANDON : Le Frerre, Kaptein. Jean le Frerre. In Duiwelskloof.  

7. DE VRIES : Regso. (GAAP) Wil jy nie vir ons koffie gaan haal nie?  

8. BRANDON : (BEWEEG WEG) Wilco, Kaptein. Ek kan self my  

                         verdomde oë nie oophou nie. Ek’s nou weer terug. 
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1. DE VRIES : (SKREE AGTERNA) Vier suiker en melk! 

2. BRANDON : (VAN AFSTAND) Ja, ek onthou, Kaptein! 

BYK:  TELEFOON LUI 

3. DE VRIES : (ANTWOORD) De Vries. (POUSE) Wie? Spencer Hope?  

                               Nee. Ek weet nie wie dit is nie. Nee, ek het nie ŉ afspraak  

                                    met hom nie.  ŉ Verslaggewer? Nee, demmit, ek het nie  

                                nou tyd vir nonsens nie. Ek’s nie beskikbaar nie, okay.  

                    (POUSE) Ek gee nie om wat jy hom vertel nie, maak iets  

                                    op. Sê vir hom ek’s dood. Geen kommentaar.  

BYK:  SIT GEHOORSTUK TERUG\ KLOP AAN DEUR 

4. DE VRIES : Kom in, Sersant. Gooi daai goed van die stoel af. 

BYK:   DEUR TOE\ KANTOORGELUIDE EFFENS MEER  

             GEDEMP\ KOPPIES WAT KLINGEL \LEPEL 

   (VOLG) Dankie vir die koffie. Het eintlik iets sterkers  

    nodig na vannag se dinge. Wat kon jy wys word uit ons  

                        man op die fiets van gisternag? 

5. BRANDON : Hy sê hulle roep hom, Oupa Uil.  

6. DE VRIES : Ek sien. En kon hy enige iets bydra wat kan help? 

7. BRANDON : Nie eintlik nie, Kaptein. 

8. DE VRIES : Ek’s desperaat vir enige inligting, ’Sant.  

     Wat het daai siel van potklei daar in die middel van die  

             nag in die pas kom soek, en dit nogal op ‘n fiets? 
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 1. BRANDON : Hy’s werksaam op Twee Heuwels, die Everson plaas. Hy 

                                was blykbaar oppad na sy dogter op die buurplaas aan  

                           die anderkant van die pas, in Duiwelskloof area. 

2.     DE VRIES : In die middel van die nag? In die donker? 

3. BRANDON : Hy’t gesê hy ry in die nag, want dis te warm deur die dag  

                       om die trip te maak, en dit was full moon. Hy kon mooi  

           sien waar hy ry. 

4. DE VRIES : Wat het hy gesien?   

5. BRANDON :  Pretty much wat ons gesien het, Kaptein. Niks en  

                       niemand anders as die dooie kalf en die bloedbad nie. 

   Hy’t die reuk genoem en gesê dat hy toe onmiddelik gat  

                      skoon gemaak het toe hy besef dis volmaan, want dis op  

                    aande soos dié dat die “donkerman”, die “langbekke”  

                                  rondloop en kinders vang. 

6. DE VRIES : Die wat? Waarvan praat hy? Was hy gerook of iets? 

7. BRANDON : (LAG) Nee, Kaptein. Nie wat ek kon sien nie. Sorry,  

         Kaptein is nog te kort hier. Dis maar ‘n urban legend hier  

         onder die locals, al vir baie geslagte lank.  

    Kaptein het al gehoor van die Heks van die Hexriver  

    valley? Van Hunks en die Devil?  Tokkelos? Soos daai? 

8. DE VRIES : Ja, ek ken dit.  Wat daarvan? 

9. BRANDON : Nou, dis ‘n similar storie, Kaptein. Gaan oor die duiwel  

           wat een dag hier by die valley verby ge-travel het. 

10. DE VRIES : Ja.  So? 
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1. BRANDON : Toe hy die valley sien, het hy dit so mooi gevind dat  

    hy toe net daar besluit om hier property te koop. Hy’t hier  

          kom intrek.  Amper soos die Rolling Stones wat by die  

    Waterfront ‘n flat gekoop het. Duiwelskloof, sien. 

2. DE VRIES : So, wat het dit met ons saak uit te waai? 

3. BRANDON : Die locals glo hy loop in die nag hier rond en steel  

                    kinders, katte en koeie. Elke keer as iets hier in die valley     

                   missing raak of nie ge-explain kan word nie, dan’s dit die  

                                     “Langbek” se skuld. Net ‘n storie wat die locals gebruik  

           om hul kinders mee bang te maak, Kaptein. 

4. DE VRIES : En dis al wat jy uit hom kon kry? Niks meer nie. 

5. BRANDON : Nee, wat, Kaptein, daai’s ‘n doodloopstraat, hy gooi net  

                      “duiwel”, “langbek” en “donkerman”. Niks wat ons gaan  

    help nie. Glo my. Hy weet niks wat kan help nie. 

6. DE VRIES : Hoe het hy die polisie gekontak? 

7. BRANDON : Cell phone, Kaptein.  

8. DE VRIES : (INGEDAGTE) Elke Jan Rap en sy maat het ook deesdae  

    ’n blerrie selfoon. (HARDOP)Nou goed dan, ‘Sant. Lyk my  

                 ons is terug by square one. 

                                          Die kalf kom van een van daai plase in die omgewing af.  

              Miskien moet ons daar begin soek. 

9. BRANDON : Ek het ook so gedink, Kaptein.  
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1. DE VRIES : Ek hoop Dok Duvenhage het iets vir ons wat sin  

           maak. Gaan kry jy bietjie rus. Sorg dat jy so vieruur hier  

                       is, ek wil ‘n besoek aan die Le Frerre landgoed bring. 

2.  BRANDON : (BEWEEG WEG) Dankie, Kaptein ek kan genuine doen  

          met ‘n bed. Later dan, Kaptein.  

BYK:  DEUR OOP EN TOE\ TELEFOON LUI\ GEHOORSTUK  

                             OP. 

3. DE VRIES : (ANTWOORD MOEG) De Vries.  

           (HALF ONGEDULDIG) Wie?  Spencer Hope? Alweer.  

           Maar ek het dan gesê ek wil nie die man te woord  

        staan nie. Ek het geen verklaring of inligting vir  

                              die koerante op die stadium nie. (POUSE) Wat?  Nou as  

                             dit nie met gisternag se raaisel te doen het nie, wat wil hy  

                                   dan hê? (POUSE)  Hy’s hier? (SUG) Nou stuur hom tog  

                         op, laat ek maar hoor wat die vent wil hê.  

BYK:  PLAAS GEHOORSTUK NEER\ TELEFOON WAT WEER  

                        ELEKTRONIES UITSKAKEL 

4. DE VRIES : Joan, dis weer Kaptein de Vries. Kan jy vir my alles  

           uitvind wat ons het oor ene, Jean le Frerre wat ŉ  

                      landgoed in Duiwelskloof besit. Alles wat jy het, ja. Maak  

                     ook vir my ŉ afspraak, ek wil ŉ besoek bring aan meneer  

                    Le Frerre, ASAP.  Stuur wat jy ookal het fisies na my  

                   kantoor of elektronies na my rekenaar. Dankie. 
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BYK:  GEHOORSTUK WORD TERUGGEPLAAS/ KLOP AAN  

                      DEUR 

1. SPENCER  : (FUWEELSTEM MET ENGELSE AKSENT) Captain de  

                           Vries? 

2. DE VRIES : (WIND UIT SEILE) Meneer Hope … ek bedoel mevrou,  

                          uhm… mejuffrou Hope? Jammer, ek het ŉ manspersoon  

            verwag. Jammer…ek bedoel…kom in. 

3. SPENCER  : (GEAMUSEERD) Juffrou is fine. I’m Spencer, Captain,  

                                pleased to meet you. And you’re not the first  

             one to mistake me for something I’m not, Captain. 

4. DE VRIES : (SENUWEEAGTIG) Aangenaam juffrou, Hope. Ek bedoel  

                            Spencer. Ag, dankie, ek bedoel… Jammer vir  

    die kantoor se toestand. Kom binne, sit asseblief.  

BYK:  DEUR TOE\ KANTOORGELUIDE GEDEMP  

5. SPENCER  : (GLIMLAG IN STEM) Dankie. I have to say, you look  

                           good for a dead man, Captain.  

6. DE VRIES : (SKAAM) Het sy wragtig vir jou…ek’s jammer daaroor… 

7. SPENCER  : (GENIET DIT) Nee, ek’s jammer om so knaend te wees,  

                                 Captain de Vries, maar ek wil graag dringend met u praat  

                oor wat gisternag gebeur het in die Duiwelskloof. In die  

                                     pass. The accident. 

8. DE VRIES : Verdomp! Wie het nou weer sy bek gaan uitspoel. 

9. SPENCER  : Niemand nie. Ek het my eie kontakte. 

10. DE VRIES : (AGTERDOGTIG) Vir watter koerant werk u?  
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1. SPENCER  : Ek’s freelance, Captain. Ek skryf vir verskeie koerante en  

                            tydskrifte.  

2. DE VRIES : Ek het sopas met die ondersoek begin en is  

                   bevrees ek het op die stadium geen kommentaar of  

                  inligting oor gisternag se gebeure nie. 

3. SPENCER : Maar u verstaan my verkeerd, ek soek nie  

                                            inligting oor wat gisternag in die pass gebeur het nie, ek   

                          wil inligting met jou deel oor wat maybe daar gebeur het. 

4. DE VRIES : (VERBAAS) Jy het inligting oor wat gisternag gebeur  

                                   het? Ons wag nog vir die forensiese uitslae. Niks maak   

                                       veel sin sover nie, so, enige inligting is welkom. 

5. SPENCER  : Soos ek sê, Captain, ek het inligting, of laat ek eerder sê,  

                                      a theory oor wat gisternag plaasgevind het.  

6. DE VRIES : (AGTERDOGTIG) ŉ Teorie? Soos wat? 

7. SPENCER  : Nie hier nie Kaptein. The walls have ears. Ek sal my  

                   inligting met jou deel wanneer jy reg is om dit te hoor. Al  

                       wat ek op hierdie stadium wil versoek, is dat jy records  

                   nagaan vir dié vallei vir die afgelope paar dekades.  

8. DE VRIES : Ek volg nie. Rekords oor wat? 

9. SPENCER  : Soek vir enige verdwynings, “cattle mutilations”, en so  

                                        meer. Unsolved cases, en die wat, hoe sê mens,  

            “onverklaard” gelaat is oor die laaste paar dekades.                                    

        I also tried to share my thoughts with your predecessor,   

          hy het my letterlik die deur gewys. 
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1. DE VRIES : Ek kan nie dink waarom hy so iets so doen nie. 

2. SPENCER  : Hy’t verkies om my te ignoreer. Ek hoop dat jy meer  

                  open minded gaan wees as wat hy was, en sal luister. 

3. DE VRIES : Ek het nie die man geken nie, maar wat ek gehoor het  

      was dat sy aftrede… 

4. SPENCER : Aftrede? Is dit wat hulle dit nou noem? Retirement?   

                        Kaptein, ons sal beslis moet praat, maar slegs wanneer jy  

                              honderd persent reg is om te hoor wat ek te sê het. Slegs  

                                    wanneer jy desperaat genoeg is om ŉ oplossing te vind   

                                 vir iets wat nie ŉ conventional oplossing gaan hê nie,  

                               slegs dan gaan ons kan praat. 

5. DE VRIES : Ek’s bevrees ek verstaan nie mooi waantoe jy hiermee  

                             gaan nie, juffrou Hope. Wat is dit wat jy weet? 

6. SPENCER  : All in good time, Captain. Hier’s my kaartjie, my nommer  

                              is daarop, kontak my as jy reg is om te luister.  

                 Ons kan iewers privaat ontmoet. I’ll tell you a tale,  

                        Captain, which will change your sense of reality for ever,  

                          believe me. 

7. DE VRIES : Nou maak jy my senuagtig. Ek besef alreeds dat hier iets  

                     baie vreemds aan die gang is, maar ek sien nie hoedat.... 

8. SPENCER  : Glo my Kaptein, dit gaan beyond “vreemd”. Soos ek gesê  

             het, do some homework first, so that you can see I’m not  

                   making things up or am crying wolf for no reason at all.   

                          Go as far back as you can. 
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1. DE VRIES : Goed, juffrou Hope. Ek sal daarop ingaan, alhoewel ek  

                        nie kan sien wat dit met enige iets te doen het nie.  

2. SPENCER : Trust me, Captain, dit sal alles met tyd duidelik word. En  

         wanneer jy nie meer weet hoe om enige sin uit alles te  

                  maak nie, kontak my. I’ll give you the key to this mystery. 

3. DE VRIES : Ek moet erken, jy het die kat in my nou behoorlik  

       nuuskierig gemaak is. Ek sal jou kontak sodra ek kan.  

       Gee my ŉ dag of tien… 

4. SPENCER  : (GLIMLAG) Ek hoop dat ek eerder die bloedhond in jou  

                         wakker gemaak het, Kaptein. Jy weet wat hulle sê:  

                                    “Curiosity killed the cat.”  In hierdie geval mag dit jou  

                     lewe dalk net red. Of dalk nie... 

5. DE VRIES : My lewe? Ek het nou nie ‘n clue waarvan jy praat nie,  

                         maar ek’s desperaat genoeg om sin te begin maak van  

                      wat hier aangaan. 

6. SPENCER  :              O, en terloops. Jou voorganger se “aftrede” is ŉ  

                       smokescreen om die polisie te beskerm. Dis  

                ŉ storie om die waarheid weg te steek en die  

                     embarrassment vir die polisiediens te spaar.  

7. DE VRIES : Ek volg nie. Sover ek weet, het hy weens gesondheids  

                    redes, ŉ vroeë aftrede-pakket geneem. Sê jy nou vir my  

   dis ŉ liegstorie waarvoor ek al vir meer as ŉ jaar val? 

8. SPENCER  : Sirkels binne sirkels, Kaptein. Vra jou kollegas. Jy’s die  

                     speurder.  Doen bietjie navraag.  
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1. DE VRIES : Ek sal beslis. 

2. SPENCER  : Stel jouself tevrede dat ek nie besig is om aan jou ŉ  

            klomp rook te verkoop nie.  

                       Maar, ek het alreeds te veel gesê, en genoeg van jou  

        tyd in beslag geneem, Captain de Vries. Ek moet gaan.  

3. DE VRIES : Ek wil beslis hoor wat jy te sê het, juffrou Hope.  

4. SPENCER  : (MET GLIMLAG IN HAAR STEM) I’m glad. Jy het my  

                             nommer, Kaptein. Kontak my as jy daardie muur tref. 

5. DE VRIES : (HALF SKAAM) Ek sal jou beslis weer wil sien. (MAAK  

         KEEL SKOON) Wel, ek is nog nie lank hier in die Wes-  

                         Kaap nie, en mens maak maar moeilik vriende hier…ek  

                             het gewonder of jy sou belangstel om… 

6.  SPENCER  : Kaptein? 

7. DE VRIES : (ONHANDIG) Uhm… wat ek bedoel... ek het geen kind of  

   kraai nie… plus ek vind jou... ek bedoel jou    

             geselskap...uhm…interessant… en sal graag weer wil  

                          gesels… oor ‘n koppie koffie, miskien ‘n ete iewers, indien  

                        jy sou belangstel? Nie oor die saak nie, sommer net om  

                                    jou beter te leer ken. Dit is, as jy wil. 

8.  SPENCER  : (VRIENDELIK) Are you asking me on a date,  

   Captian? Ek voel gevlei. Maar ek eet nie graag uit in  

        restaurante nie… the food is not always to my taste,  

          Captain. I prefer my food fresh, and I like to prepare it  

                      myself. Those kitchens … you never know. 
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1. DE VRIES : Ek sal verstaan as daar dalk iemand is … ek was  

                     voorbarig. Verskoon my. Ek het net gedink dat ons… 

2. SPENCER : No, its fine, Captain. But maybe I can invite you over to  

                        my place for a bite sometime… my treat? 

3. DE VRIES : (OPGEWONDE) Werklik? ’n Tuisgemaakte ete. Dit klink    

     belowend. Ek sien klaar uit daarna. 

4. SPENCER  : Ek’s bevrees ons gesprek mag jou opinie van my  

                   verander. Ek’s nie een van die gewildste mense in  

                  hierdie valley nie, Captain. Veral nie onder die vrouens 

                          nie.  

5. DE VRIES : Ek’s mooi groot, juffrou Hope, ek kan seker self besluit. 

6. SPENCER  :           Ek mag dalk nie die beste keuse vir ŉ damesvriend hier  

                                    rond wees nie. Ek byt nie, Kaptein. Nie sommer  

                        nie. Maar ek moet werklik nou gaan, Kaptein. Please try  

                           to contact me before the next full moon. 

7. DE VRIES : (INGEDAGTE) Is almal hier met die maan gepla? 

8. SPENCER  : Ekskuus, Kaptein? Did you say something? 

9. DE VRIES : Jammer, sommer net hardop gedink. Dit was aangenaam  

                     om jou te ontmoet, juffrou Hope.  Baie, aangenaam.  

                                   Jammer as ek kortaf was aan die begin. Min slaap en  

                 fustrasie, jy weet...  

10. SPENCER  : No problem, Captain. Al wat ek vra is, dat jy sal luister.  

                       Tot later dan, Kaptein de Vries. 

11. DE VRIES : (VRIENDELIK) Noem my asseblief, Eugene. 
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1. SPENCER  : Eugene… Ek wag dan vir jou oproep.  

BYK:  DEUR OOP EN TOE\ KANTOORGELUIDE GEDEMP  

2. DE VRIES : (INGEDAGTE) Hel, die vroumens het skerp  

                                ore, en sy’s baie sag op die oog moet ek sê… 

BYK:  TELEFOON LUI SKIELIK SKRIL 

3. DE VRIES : Magtig, dis erger as die Mall op ŉ Saterdagoggend hier!  

                                                    (ANTWOORD HALF BARS) Ja?  

        (KORT STILTE) Ag, jammer, Amanda. Was ingedagte.  

                     Die malhuis het hier oopgegaan en  ek’s nog geen enkele  

                     tree nader aan ŉ oplossing van enige aard nie. Ek hoop  

                  jy’t iets wat die moeite werd is. Ja, kom op, ek’s in my  

                kantoor.  

BYK:  GEHOORSTUK WORD NEERGEPLAAS \ ’N 

ELEKTRONIESE STEM KONDIG EPOS AAN. 

4. DE VRIES : (INGEDAGTE) Blerrie koffieblik met ŉ  

                                           processor in…  

BYK:  REKENAAR KLAWERBORDGELUIDE/ MUIS KLIK/  

                             DRUKKERGELUIDE  

5. DE VRIES:                        Hmmmm… Le Frerre se inligting… en Print ….                 

    En afspraak vir ses uur vanaand. Kom, print nou                              

   verdomp! Wat het van goeie ou pen, papier en lêers                              

    geword? 

BYK:  KLOP AAN DIE DEUR\ DEUR OOP  
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1. AMANDA : (GEAMUSSEERD) Mense wat met hulself praat? Dis ŉ  

                            teken van ouderdom, né. 

2. DE VRIES : (VERLEë) Aha, Amanda, jammer, een van daai dae. Kom  

                                          sit. 

3. AMANDA : Was dit Spencer Hope wat ek hier van jou kantoor af sien  

         kom het? Was sy so pas by jou? 

4. DE VRIES : Ja. Baie aanvallige jong dame. Daar’s iets omtrent  

                        haar... iets anders... kan nie regtig sê nie... magneties.  

                                         Iets, vreemds, amper wild … 

5. AMANDA : Stadig oor die klippers, Kaptein. Jy’s nog nuut hier.  

                                          Jy weet van haar reputasie hier in die vallei?  

6. DE VRIES : Reputasie?  

7. AMANDA : Jy weet nie? Wel, nommer een:  sy is blykbaar ‘n klein  

                          wolf wat elke man in ‘n broek sal jag en verslind. 

                    Dan is daar al die wilde stories, aantuigings en malkop  

    idees wat geen sin maak nie. Haar bynaam hierrond is  

                                          X-FILE. Sy’s een van daai wat vir elke polisiesaak ‘n  

                            bewys of oplossing bied. Soos jyself opgemerk het,  

                                       Kaptein, sy’s baie aantreklik, en loop nog steeds alleen  

                                      rond. Gewonder hoekom? 

8. DE VRIES : Dit sê niks. Nog nie die regte ou ontmoet nie? 

9. AMANDA : Geen man wil saam met haar gesien word nie. Sy eet  

                               hulle vir brekfis. Sy was ŉ top joernalis tot so ŉ paar jaar  

                                           gelede. Iets geweldigs het oor haar lewe geloop.  
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1. DE VRIES : Praat ons van dieselfde vroumens?     

2. AMANDA : Glo my. Sy’t ‘n totale senuwee-ineenstorting gehad, het  

                                vir amper drie jaar spoorloos verdwyn. Blykbaar was sy  

                                   vir behandeling in ‘n gestig, en het lyk my nog nooit weer   

                   daarna volkome herstel nie, dis wat almal sê. 

3. DE VRIES : Magtig. Die arme vroumens. Sy lyk vir my op die oog-af  

                              heel normaal. Bietjie weird, maar wie van ons is nie? 

4. AMANDA : Op die oog-af, ja. Maar glo my, sy’s ŉ hele paar  

                                        toebroodjies kort vir ŉ volle piekniek. Bly weg. 

5. DE VRIES : As ek nie van beter geweet het nie, sou ek  

                          sweer ek bespeur ŉ klein bietjie jaloesie in jou stem. 

6. AMANDA : Kaptein, as ek maar net die helfte van haar “looks” gehad  

    het, maar dis nie wat ek bedoel nie. 

7. DE VRIES : (LAG) Toemaar, ek terg net, Dok. Jy’s perfek  

                      soos jy is, sproete, bril en al… 

8. AMANDA : (LAG) Dankie daarvoor.  En wat wou sy eintlik gehad het? 

9. DE VRIES : Sy sê sy’t inligting wat kan help met hierdie  

                                 doodloopstraat saak van ons.  Wil hê ons moet ontmoet  

             en praat. Sy het ‘n teorie. 

10. AMANDA : Né? En… gaan jy? 

11. DE VRIES : Wel, noudat ek met jou gepraat het. Ek weet nie. 

12. AMANDA : Miskien moet jy tog haar aanbod aanvaar, sal  

                                interessant wees om te hoor wat sy dié keer te sê gaan  

                  hê. Groen marsmannetjies, Lochness monster? 
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1. DE VRIES : (LAG) Maar dit daar gelaat, terug na die feite en realiteite.  

                                                Wat het jy kon uitrig? 

2. AMANDA : (ERNSTIG) Ek dink jy moet eerder sit. 

3. DE VRIES : (SUG) So erg. 

4. AMANDA : Ek’s bevrees so. Laat ek voor begin. 

5. DE VRIES : Asseblief.  Moet niks uitlaat nie. 

6. AMANDA :  Die spoorsnyer het vanoggend ŉ spoor gekry en dit  

                   vir amper twee ure tot onder in die kloof gevolg. Moeilik  

        op die klippe en rotse. Daar was die kalf se bloedspoor,  

         maar min voetspore van enige aard. Tot op ‘n punt. 

7. DE VRIES : (OPGEWONDE) Julle het iets gekry? Maar dis uitstekend!  

8. AMANDA : Ja. Maar ek’s bevrees… (ONGEMAKLIKE POUSE)   

       Hier’s die ding. Ja, daar was ŉ spoor wat hulle onder teen  

                       die rivierbedding gevind het.  ŉ Paar.  Ons het ŉ afskrif  

                                          daarvan gemaak.  En foto’s.  Kyk self. 

9. DE VRIES : Waarna kyk ek? Dis groot. Lyk soos ‘n hond se spoor?  

10. AMANDA : Dis ŉ wolfspoor. 

11. DE VRIES : ‘n Wat?  Wolfspore? Wat de hel, hier’s nie wolwe nie… 

12. AMANDA : Dis nie al nie. 

13. DEVRIES : Daar’s nog? 

14. AMANDA : Die spoor is nie ŉ gewone wolfspoor nie. Dit is beslis ŉ  

                                                   wolfspoor, maar dis omtrent drie maal groter as ŉ gewone  

                                               wolfspoor. Dis reusagtig groot vir ‘n wolf. 
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1. DE VRIES : Jy’s seker? Dis nie dalk ŉ bergluiperd nie? (POUSE)  

                                       Jammer, ek weet van beter wat dit aanbetref. Jy maak nie  

                             sulke foute nie. ‘n Wolfspoor? Hel. 

2. AMANDA : Die bloedspoor loop in die rigting van Duiwelskloof. Hulle  

                   het dit gevolg tot byna by die landgoed van Jean le  

                                  Frerre. 

3. DE VRIES : Le Frerre? 

4. AMANDA : Ja, die kalf moes van sy plaas af gekom het. Ons het die  

                                               wolfspoor dieper in die kloof op verloor. Dit het net  

    verdwyn. Wat ookal die kalf bygekom het, het uit die kloof  

    gekom. Ek dink ons moet ŉ besoek aan die Le Frerre  

                          landgoed bring. Dis ŉ baie ou en invloedryke familie. Ons   

                           sal seker eers ŉ afspraak moet maak. 

5. DE VRIES : Ek’s jou een voor. Dis die tweede keer wat dié naam  

                       vandag opkom. Het reeds ŉ afspraak vir sesuur. Sal jy  

                         kan saam gaan? 

6. AMANDA : ŉ Besoek aan die misterieuse Le Frerre landgoed? Ek sal  

                                      dit vir niks op die aarde wil mis nie. 

7. DE VRIES : Uitstekend! Ons ry so vyfuur se kant. Wat het jy nog? 

8. AMANDA : Ek’s bevrees dit raak erger. 

9. DE VRIES : (MISMOEDIG) Skiet maar, ek’s klaar half dood. 

10. AMANDA : Die spoorsnyer wou nie die spoor verder volg tot waar  

                                       ons dit verloor het nie.  

11. DE VRIES : Nou vir wat nie? 
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1. AMANDA : Ek verstaan nie San nie, maar Vermeulen sê dat hy  

                               aanmekaar herhaal het dat die grond daar “onheilige” is.  

                        Wat dit ookal beteken. Dis wat hy volgende gesê  

                          het wat my totaal stomgeslaan het. 

2. DE VRIES : Wat? 

3. AMANDA : Wat ookal die spoor gemaak het, het plek- plek op sy   

                              agterpote geloop. Nie op vier voete nie, nie soos ‘n dier  

                             nie, maar soos ‘n mens. 

4. DE VRIES : (SENUAGTIGE LAGGIE) Nee, hel. Is jy nou ernstig? 

                    ŉ Wolf wat drie keer groter as ŉ gewone wolf is en op sy  

    agterpote loop? ‘n Beer miskien? 

6. AMANDA : Nope. Defenitief nie ŉ beer nie. Hier’s nie bere nie. Tensy  

                              daar iewers een ontsnap het. Ek weet ek klink nou soos  

                                           Spencer Hope, dit maak nie sin nie, maar daar’s die feite.  

                                         Dis alles in hierdie leêr. Ek sal my reputasie daarop sit.  

7. DE VRIES : (MISMOEDIG) Dis sulke tye wat ek wens ek het ‘n ander  

                                               beroep gekies. 

8. AMANDA :                  Die klossie hare wat ek op die toneel gekry het behoort  

                                           aan CANIS LUPUS, of beter bekend as ŉ gryswolf. Daar  

                                   is dertig subspesies van wolwe waarvan ons weet op  

                           moeder aarde. Maar hierdie hare pas beslis nêrens in  

                   nie. Ek het die mikroskopiese en ander gegewens aan ŉ  

                                    kollega in Kanada ge-epos vir bevestiging. 

9. DE VRIES : En? 
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1. AMANDA : Hy kom tot dieselfde gevoltrekking as ek. Wolf. 

                   (ONGEMAKLIKE STILTE) Kaptein? Jy, okay? 

2. DE VRIES : (MISMOEDIG) Afgronde, Luitenant. Gaan voort. 

3. AMANDA : Die DNA van die menslike oorskot is Silverton toe, maar  

                   dit kan weke vat. Die insittendes was beslis Dewald en               

                     Sonnet Fourie. Ons sal iets moet sê. Die  

                              naasbestaandes in kennis moet stel. Daar gaan vrae  

                               wees. Vrae wat ons nie kan beantwoord nie… 

4. DE VRIES : Nee, ons kan, maar dit maak geen sin nie. Ek sal Joan  

                        vra om die nodige reëlings te begin tref.  

5. AMANDA : As hulle die kar sien, gaan hulle weet dis ŉ liegstorie. 

6. DE VRIES : Ek besef dit. Maar dis al wat ons het. Ons hou vir nou  

                        by die motorongeluk storie, en dat ons eerder sal  

               aanbeveel dat hulle nie die lyke sal besigtig nie. 

               Sleg vermink, of so iets. Die waarheid is te absurd. 

7. AMANDA : Dit kan werk. Vir nou. 

8. DE VRIES :             Die ouers moet nie naby die wrak kom nie. Onder geen  

                             omstandighede nie. Dit kan alles bevark. 

                                           (SUG SWAAR) Ek’s skielik moeg. Baie moeg.  

9.  AMANDA : (HUIWERIG) Jy weet hulle sê slegte nuus kom in  

                    dries. Wel, hier’s nommer drie.  

10. DE VRIES : Daar’s ‘n nommer drie? 
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1. AMANDA : Ek wil nie graag nog water by jou donderstorm byvoeg  

                            nie, maar daar is nog ŉ klein detailtjie wat ek teruggehou  

                         het.  

2. DE VRIES : (SUG) Gooi maar op die vuur. Kan seker nie nog meer  

                                 absurd en verwarrend word nie, kan dit? 

3. AMANDA : Soos Alice in Wonderland? 

4. DE VRIES : Hoe nou? 

5. AMANDA :  Dis soos Alice in Wonderland. Kaptein weet. “Going down  

                         the rabbit hole.” Dit voel my ons delwe hier in die  

                     onbekende in, en hoe meer ons grawe, hoe groter word  

                       die raaisel voor ons.  

6. DE VRIES : Ek begin wonder of iemand nie besig is om ons vir die   

             blerrie gek te hou nie. ŉ Moord probeer verdoesel. Maar  

                       wat sal die motief wees om daai twee mense te vermoor? 

7. AMANDA : Wel, as dit so is, Kaptein, is die ŉ baie goeie “hoax”. 

8. DE VRIES : So, wat is die cherry op die koek?  

9. AMANDA :                   Die klossie hare wat ons op die toneel gevind het is  

                   beslis Canis Lupus. Prof. Langenhoven by Stellenbosch  

                             se mediese navorsings lab skuld my ‘n guns, en het dit vir  

                        my met hul toerusting vir DNA ontleed. Ek kon die  

                     resultate binne enkele ure by hom kry. 

10.  DE VRIES : En hy het dit ook bevestig? 

11.  AMANDA : Ja, maar daar was ook ŉ ander afwyking wat ek nie  

                        verwag het nie. 
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1. DE VRIES : Wat bedoel jy met ‘n “afwyking”? 

2. AMANDA : ’n DNA string wat ek nie verwg het nie. En, dit is  

               beslis nie ŉ oordrag of toevallige besmetting nie.  

                   Daarvan is ek seker. (STILTE)  

                                 Homo Sapiens, Kaptein. Menslike materiaal… 

      BYK:   OORGANG: SWAAR ONHEILSPELLENDE MUSIEK IN/ 

GAAN GELEIDELIK OOR NA SWAAR MAAR MEER 

MISTERIEUSE MUSIEK/ KRUISVERMENG MET 

MOTORENJIN EN DOOF GELEIDELIK UIT NA 

KAJUITKLANK VAN MOTOR  

3. DE VRIES : Ons behoort binne ŉ paar minute die landgoed te bereik.   

Wat sal enige mens laat besluit om hier in hierdie   

onherbergsame gebied jouself te kom vestig? Die   

                   landskap gee my koue rillings. Geen wonder hulle noem   

             dit Duiwelskloof nie. Lyk vir my meer soos Gods-verlate-    

                        kloof, as jy my vra.  

4. BRANDON : Ja, Kaptein. Hier kan jy wegraak en niemand sal jou vir jare 

opspoor nie. Ek wonder of enige menslike voete al ooit daar 

agter in daai klowe en kranse getrap het. Laat my dink aan ŉ 

toneel uit Jurrassic Park. Ek verwag om ŉ dinosaur enige 

oomblik oor die pad te sien hardloop. 

5. AMANDA : Ek dink dis ŉ pragtige vallei die. Die man is bekend vir sy 

eksentrieke leefstyl. As dit hom gelukkig maak om sover van 

enige beskawing af te bly… (POUSE) veral na die ongeluk. 
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1. DE VRIES : Watse ongeluk? Daar was niks van ŉ ongeluk in die lêer wat 

Joan my ge-email het nie. 

2. AMANDA : Sy vrou en kind. Sowat drie jaar gelede in dieselfde pas. Teen 

hoë spoed deur die reling teen die kranse af.  

3. DE VRIES : Volgens sy lêer was sy vrou ŉ groot weldoener aan die 

gemeenskappe hier rond en het heelwat liefdadigheidswerk 

verrig. Glo miljoene geskenk. 

4. AMANDA : Die familie Le Frerre is al vir baie geslagte hier gevestig, 

Kaptein. Het saam met die Hugenote hier aangeland vanaf 

Frankryk. Hy is diep in sy vyftigs. Baie invloedryk en het ŉ 

vinger in al wat ŉ ontwikkeling en besigheid is. Baie familie 

geld. Groot geld. 

5. BRANDON : Ek weet dat daar jare gelede ŉ ondersoek na die family se 

geldsake was, maar dit is baie vinnig gestop deur die powers 

to be in die Kaap. Daar is niks snaaks gevind nie, maar wel 

besef dat die familie baie goed daarin sit. Hul welsyns -en 

liefdadigheidswerk is legendaries hier in die vallei. Jy byt nie 

die hand wat jou voed nie. 

6. AMANDA : Die man is ‘n soort Suid-Afrikaanse Howard Huges. Na die 

ongeluk het hy heeltemal uit die samelewing onttrek. Hy’t nog 

steeds voortgegaan met die werk van sy vrou. Maar ek dink 

nie hy doen dit self nie. Daar is mense aangestel wat dit nou 

namens hom hanteer. 
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1. DE VRIES : Wel, die man lyk silwerskoon. Ons sal maar uitvind of hy 

bewus is van die kalf wat verdwyn het, en hopelik kan ons 

rondkyk op die werf self.  

BYK:  GPS ELEKTRONIESE STEM KLINK OP: “IN THREE 

HUNDERED METRES TURN LEFT”  

2. DE VRIES : Kyk uit vir ŉ bord met die naam Au Clair de la Lune daarop. Dit 

kan nie meer te ver wees nie. Brandon, jy was al hier? 

3. BRANDON : Ja, Kaptein. Lank terug met die dood van die vrou. Dis nog ŉ 

hele ent in daardie kloof op, die huis lê agter die rant.  Die 

landgoed self is enorm groot, en strek hier van die indraai af 

tot diep agter in daai berge op.  

4. DE VRIES : En hy bly vingeralleen hier? 

5. BRANDON : Dit lyk so, Kaptein. Behalwe vir die personeel wat hier bly en 

werk. Geen kind of kraai nie, sover ek weet. 

BYK:  GPS ELEKTRONIESE STEM KLINK OP: “TURN LEFT”/ 

MOTOR ENJIN VERMINDER SPOED/ DRAAI IN EN 

VERSNEL WEER. ENJINGELUID BLY IN AGTERGROND. 

6. AMANDA : Soos ek gesê, Kaptein, ŉ eksentrieke persoon. Selfs toe sy 

vrou nog gelewe het, het hy maar min in die publiek verskyn. 

7. DE VRIES : Wel, die son trek water, ek hoop ons het nog genoeg tyd en lig 

om vinnig op die plaas rond te kyk. 

8. BRANDON : Ek ry so vinnig as wat ek kan, Kaptein, sonder om die kar om 

te gooi op die nou pad. Ons sal nou daar wees. 
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1. DE VRIES : “Au Clair de la Lune”. My Frans is nie so goed nie. Ek weet  
                                Luna is die maan. Wat sal die plaasnaam beteken? Mooi  
                        Maan? Volmaan? 
2. AMANDA : (LAG) Nee, ek dink dit beteken “Onder die Maanskyn”, as my 

hoërskool Frans my nie in die steek laat nie. ŉ Mooi naam en 

baie gepas vir die pragtige volmane wat ons hier oor die vallei 

kry. Baie romanties en misterieus, dink ek. 

3. DE VRIES : (ONDER SY STEM) Vroumense... (HARDER) So van 

misterieus gepraat. Spencer Hope het vandag in my kantoor ŉ 

klip in my bos kom gooi wat ŉ hele paar voëls in my kop laat 

opvlieg het. 

4. BRANDON : Hoe nou, Kaptein? Was Xfiles Hope by jou? 

5. DE VRIES : Ek sal verkies dat julle haar nie dit noem nie, mense. 

6. BRANDON : Skuus, Kaptein, dis net dat almal van haar praat as… 

7. DE VRIES : Ja, ek weet, Sersant. Ek het daai memo ook gekry. Ek het ook 

haar boodskap gekry en ondersoek ingestel na wat sy te sê 

gehad het. 

8. AMANDA : En wat is dit, Kaptein? 

9. DE VRIES : Sy’t gesê my voorganger het nie “afgetree” soos aan my 

verduidelik is nie. Ek het gewonder hoekom ek die man nooit 

ontmoet het nie. Ek is ŉ kantoor gewys en gesê dis myne. Ek 

moes my pad hier deur voel soos ŉ blinde. Wat is nie aan my 

deurgegee nie? Wat het sy daarmee bedoel? 

10. BRANDON : (ONGEMAKLIKE STILTE) Gaan jy hom vertel of ek? 

11. DE VRIES : Ja, moenie vir mekaar kyk nie. Uit daarmee. Wat gaan aan? 
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1. AMANDA : Dis okay, Sersant, ek sal hom vertel. Hy gaan dit een of ander 

tyd hoor. Frans Malan, jou voorganger het nie afgetree nie - 

sy’s heeltemal reg, alhoewel ek nie weet waar sy aan die feite 

gekom het nie. Sy’t ‘n talent vir goed uitsnuffel daai vroumens. 

Die hele departement het saamgespan om die storie geheim te 

hou. Of so het ons gedink. Sowat twee jaar gelede, ŉ jaar 

voordat jy hier aangekom het, Kaptein, het Malan net 

eenvoudig nie meer vir werk opgedaag nie. 

2. DE VRIES : Was hy siek? 

3. AMANDA : Dis wat almal gedink het. Op ŉ kol het hy laat weet dat hy siek 

is en vir ŉ paar weke deur die dokter afgeboek is. Malan was 

uitstekend in wat hy gedoen het, Kaptein. Hy was maar ŉ 

aleen wolf en het op sy eie in ŉ woonstel op die dorp gebly. 

Een dag daag hy toe op by die kantoor, so dronk soos ŉ lord 

en spierwit grys. Of so het ek gehoor. 

4. BRANDON : Dis waar. Ek het hom gesien. Hy het soos oornag letterlik grys 

geword. Soos iemand wat ŉ spook gesien het. Niemand kon 

dit verklaar nie. 

5. AMANDA : Hy was nooit weer dieselfde daarna nie. Niemand kon uitvind 

wat hom makeer het, of wat oor sy lewe geloop het nie. Daar 

was ŉ string dokters en sielkundiges en behandelings. Niks het 

gehelp nie, hy’t homself byna dood gesuip en is finaal na ŉ 

inrigting in Somerset gestuur. 

6. DE VRIES : Magtig. En? 
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1. AMANDA : Hy’s daar gehou vir versorging en bewaring. Hy het blykbaar ŉ 

hele paar maniese episodes gehad en probeer om selfmoord 

te pleeg. Veral tydens volmaan aande. Dit was so erg dat hulle 

hom na ŉ kamer moes verskuif sonder vensters. Laaste wat ek 

gehoor het, was hy geheel en al katetonies en het heeltemal in 

homself terug getrek. Hy’s later dood. Twee maande voor jou 

aankoms. En dis al wat ek weet. 

2. BRANDON : Xfiles… ek bedoel Spencer, was kort voor sy breek met  

realiteit, by hom gewees. Iets het daar gebeur. Hy het haar 

soos ‘n hond uit sy kantoor weggejaag. 

3. DE VRIES : Sy het die voorval aan my genoem. 

4. BRANDON : Niemand weet wat daar gebeur het nie of waaraan hy gewerk 

het nie. Die laaste roetine taak waarvoor hy verantwoordelik 

was, was die Le Frerre motorongeluk. Hy was so ŉ 

verleentheid vir die departement dat hulle hom gepension het, 

Kaptein. En dis al wat ek weet. 

5. DE VRIES :  Ek kan verstaan waarom dit geheim gehou is. Sy familie? 

6. AMANDA : Soos ons gesê het, Kaptein. Geen. Nie ŉ baie sosiale tipe nie. 

Maar hy het resultate gekry en was goed in sy werk. Laat my 

so ‘n bietjie aan jou dink. 

7. DE VRIES : Hmmm…  Alice en haar haasgat raak al hoe dieper. As 

Spencer dus die waarheid gepraat het oor Malan, dan kan ek 

maar net wonder oor die ander goed wat sy wil bespreek. 

8. BRANDON : Wat nou van Alice, Kaptein? Wie’s dit? 
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1. DE VRIES : (GLIMLAG IN STEM) Sommer niks, net ŉ idee wat ek en die 

dok gedeel het. 

BYK:  GPS ELEKTRONIESE STEM KLINK OP: “YOU HAVE 

ARRIVED AT YOUR DESTINATION.”/ MOTOR VERMINDER 

SPOED. 

2. BRANDON : Die hek is nou net hiervoor oor die bult, dan sal julle die plek 

ook kan sien. 

3. DE VRIES : Wel, ek’s bly ons het daai gesprekkie gehad en een raaisel 

tenmiste opgeklaar. Kom ons hoop ons kan hierdie een ook in 

die bed sit. 

4. BRANDON : En daar’s sy, dames en here… Au Clair de la Lune! Rykgat 

valley nommer een. 

5. DE VRIES : (FLUIT) My magtig, dis nie ŉ plaashuis nie, dis dan ŉ bleddie 

middeleeuse kasteel! 

6. AMANDA : Letterlik. Met ŉ baie hoë hek en muur rondom.  

7. DE VRIES : Verwag die man ŉ aanval? Al wat kort is ‘n paar kanonne. 

8. AMANDA : Wil seker maak hy hou mense uit. 

BYK:  MOTOR KOM TOT STILSTAND\ ELEKTRONIESE BUZZER 

WORD GEDRUK\ INTERKOM 

9. DE VRIES : Dit is Kaptein Eugene de Vries en kollegas van die polisie om 

meneer Le Frerre te sien. Ons het ŉ afspraak. (STILTE) 

Nou wat nou? (NA INTERKOM) Hallo? Kan jy my hoor? 

BYK:  ELEKTRONIESE BUZZER GELUID\ SWAAR HEK WAT 

OOPSKUIF\ MOTOR WAT INRY 
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1. AMANDA : Wat ŉ indrukwekkende plek, so weggesteek in die middel van 

die Wes-Kaap. Brandon, parkeer sommer daar by daai bome 

en grasperk voor die spuitfontein. Ons kan stap van daar af. 

2. BRANDON : Ek maak so. 

BYK:  MOTOR KOM TOT STILSTAND\SKAKEL AF\DEURE OOP 

EN TOE. WIND WAT SAGGIES KLA OM DIE HOEKE VAN 

DIE HUIS 

3. DE VRIES : (STAP OP GRUIS) Nou laat ons gaan uitvind of meneer Le 

Frerre enige lig op die verdwyning van sy kalf kan werp al dan 

nie. 

4: BRANDON : Ek sal nie mind om so ŉ plek te hê nie. Sal kan party gooi. 

5. DE VRIES : Iets omtrent die plek is af. Hoe gouer ek hier weg kom hoe 

beter. Laat my ongemaklik voel. 

6. AMANDA : Ek dink dis baie goties en romanties. 

7. DE VRIES : Kan julle dit nie hoor nie? 

8. AMANDA : Hoor wat? 

9. BRANDON : Ek hoor niks. 

10. DE VRIES : (KLOP AAN SWAAR DEUR) Presies dit. Niks. Nie ŉ duif of ŉ 

voël, kat of hond nie. Niks. Die natuur is doodstil. 

11. AMANDA : Wragtig, jy’s reg. Geen diere- of insekgeluide nie. 

 BYK:  SWAAR DEUR WORD OOPGEMAAK\ SKARNIERE WAT 

KLA.                                           

12. LE FRERRE : (BAIE BELEEFD EN WELSPREKEND) Kaptein de Vries? 

Aangename kennis. Ek is Jean Le Frerre. 
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1. DE VRIES : Bly te kenne, meneer Le Frerre. Dit is doktor Amanda 

Duvenhage en Sersant Julies, my kollegas. 

2. LE FRERRE : Aangenaam. Kom gerus binne. Dis ŉ koue winter hierdie. Ons 

kan in die klein sitkamer by die vuur gaan gesels. Volg my, 

asseblief.  

BYK:  SWAAR DEUR WORD TOEGEMAAK\SKARNIERE WAT 

KLA. VOETSTAPPE WAT EFFENS WEERGALM OM ‘N 

GROOT VERTREK AAN TE DUI. DIE GEKNETTER VAN ‘N 

GROOT KAGGELVUUR EN GETIK VAN STAANHORLOSIE 

KAN GEHOOR WORD.                                           

3. LE FRERRE : Sit gerus. Ek vra om verskoning vir die toestand van die 

woning. Ek hou deesdae slegs ŉ klein getal werkers en 

personeel aan. Ek kan julle ongelukkig nie enige verversings 

aanbied nie, my bediendes het al vyfuur verdaag. 

4. DE VRIES : Dis in die haak, meneer le Frerre. Ons gaan nie baie van u tyd 

in beslag neem nie. Net ‘n roetine besoek. 

5. LE FRERRE : Waarmee kan ek die polisie help, Kaptein? 

6. DE VRIES : Soos ek op die telefoon gemeld het, het ons gisternag ŉ dooie 

kalf op die toneel van ŉ ernstige motorongeluk gevind. Ons het 

ŉ vermoede dat die kalf van hier afkomstig was.  

7. LE FRERRE : Waar was die ongeluk, Kaptein? 

8. DE VRIES : In Duiwelskloofpas. Het u enige vee op die landgoed? 
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1. LE FRERRE : Ek het, Kaptein. Maar ek sien nie hoe een van my beeste hier 

kon uitkom en amper vyftien kilometer ver sou wegdwaal en ŉ 

motorongeluk kon veroorsaak nie. 

2. DE VRIES : Die kalf het nie die ongeluk veroorsaak nie, meneer Le Frerre. 

Ek kan nie op details ingaan nie, maar dit wil voorkom of die 

kalf reeds dood was toe dit in die pas beland het.  

3. AMANDA : Ons het die spoor van die kalf tot naby u landgoed gevolg. 

Daar is geen ander plase in hierdie omgewing nie, so die kalf 

moes van hier gekom het. Kan u vir ons uitvind of enige van u 

vee vermis word?  

4. LE FRERRE : Geen werkers het iets by my kom aanmeld vandag nie, maar 

ek sal eerste ding môre- oggend daarvan werk maak en u laat 

weet.  

5. DE VRIES : Ons het gehoop dat u nou vir ons ŉ antwoord sal kan gee. 

6. LE FRERRE : Ek sal graag wil help, Kaptein, maar ek weet regtig nie hoeveel 

vee ek op die plaas het nie. My veewagters sal jou vraag kan 

beantwoord, maar hulle is reeds weg na hul huise daar bo teen 

die berg. Die enigste manier om hulle nou te bereik, is per 

voet. Dis byna donker en dis nie die beste pad om in die 

donker te stap nie. 

7. BRANDON : As ek mag vra, meneer le Frerre, presies waarmee boer u 

hier? 
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1. LE FRERRE : Ek boer nie juis meer nie. Ons het ŉ klein wynmakery wat nog 

funksioneer vir eie gebruik. En dan hou ek ook ŉ klompie vee 

aan om my wild te voer. 

BYK:  DIE WEEMOEDIGE GEHUIL VAN ‘N WOLF WORD SKIELIK 

VAN BUITE GEHOOR, GEVOLG DEUR NOG WOLWE WAT 

BEGIN SAAM HUIL EN ANTWOORD. 

2. DE VRIES : (ANGSTIG) Wat was dit? 

3. AMANDA : (OPGEWONDE) Dit was ŉ wolf! Wolwe! 

4. BRANDON : Wolwe in die Boland… never! 

5. DE VRIES : Meneer Le Frerre? Hou jy wolwe hier op die landgoed aan? 

6. LE FRERRE : (KALM EN RUSTIG) Ja, Kaptein. Al vir baie jare. Ook ander 

groot roofdiere. Heeltemal wettig, natuurlik. 

7. AMANDA : Watse soort wolwe is dit? 

8. LE FRERRE : Ek het destyds ‘n hele paar spesies aangehou, maar het nou 

                      slegs vyf oor in die kamp. Almal grys wolwe. Het ook ŉ paar 

leeus, jagluiperds en ŉ Bengaalse tier gehad, maar het van 

alles ontslae geraak. Dit het te duur geword om hulle te 

onderhou. Die vee is om die wolwe te voer. Die wolwe is al wat 

nou oor is van my versameling. Wonderlike diere. 

9. AMANDA : Is hulle in hokke of in ŉ kamp? 

10. LE FRERRE : In ŉ kamp. Hulle het spasie nodig om te hardloop. 

11. DE VRIES : Is daar ŉ moontlikheid dat hulle uit die kamp kan ontsnap? 

12. LE FRERRE : (LAG) Nee, ek dink nie so nie, tensy hulle oor ŉ drie meter hoë 

heining kan spring. 
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1. DE VRIES : U is seker dat daar geen manier is vir een van daardie wolwe 

om daar uit te kom nie? 

2. LE FRERRE : Glo my, Kaptein, daar is geen manier nie. Die heinings is diep 

in die grond gesink en word gereeld nagegaan vir enige 

moontlike gebreke. Wil u sien? 

3. AMANDA : (ANGSTIG) Ja, as dit nie te veel moeite sal wees nie. 

4. DE VRIES : Asseblief, ja. 

5. LE FRERRE : (STAP) Volg my, ons kan sommer hier by die sydeur uitgaan. 

Die wolfkamp is net agter die huis.  

6. DE VRIES : Waarom wolwe? Hier in die Boland? 

7. LE FRERRE : Wolwe is baie spesiale diere, Kaptein. Die grys wolf, ook 

bekend as die Timber Wolf, was eens op ŉ tyd wyd verpreid 

oor die Amerikaanse Noorde.  

8. DE VRIES : Sal nie weet nie, meneer Le Frerre. Die doktor, hier is die 

ekspert op wolwe. Hou u dalk enige bere hier aan? 

9. LE FRERRE : (LAG) Nee, Kaptein, net die wolwe. Wolwe is gejag tot amper 

op die randjie van uitwissing amper soos die swart renosters 

hier by ons. Gelukkig het iemand betyds verstand gekry en 

besef watter belangrike rol die wolf in die balans van die 

ekosisteem speel.  Ek voel ek doen my deeltjie vir bewaring. 

10. AMANDA : Is dit nie moeilik vir wolwe om hier aan te pas nie?  

11. LE FRERRE : Nee, glad nie. Hulle is van die mees aanpasbare diere op 

aarde en kan feitlik in enige landskap oorleef soos uself weet.  

BYK:  WOLWE BEGIN TJANK, BLAF EN HUIL OPGEWONDE 
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1. DE VRIES : (HARDER OM GEHOOR TE WORD) Pragtige diere… en u is 

seker daar het nie een van hulle gisternag ontsnap nie? 

2. LE FRERRE : Doodseker. Vyf wolwe. Tel hulle. Ek verstaan nie u vraag nie. 

Wat het my wolwe met u motorongeluk te make? Ek neem aan 

dis waarom u vra? 

3. DE VRIES : Ek kan nie op die stadium meer sê nie. Maar dankie vir u 

samewerking.  

BYK:  WOLWE BEGIN TJANK, BLAF EN HUIL AL HOE HARDER. 

DIEP, DREIGENDER GROMGLUIDE NEEM OOR. 

4. LE FRERRE : (HARD) Ek dink ons moet terugstap huis toe, die diere is 

bietjie onrustig vanaand. 

5. DE VRIES : (HARD) Ons sal dit baie waardeer indien u dan vir ons sal 

uitvind van die kalf en laat weet, meneer Le Frerre. 

6. LE FRERRE : Sekerlik, Kaptein, enige iets om die polisie te help as ek kan. 

Jammer oor die geraas, ek weet nie wat in hulle gevaar het 

nie, hulle is nie gewoonlik so rusteloos nie. 

   As daar nog iets is waarmee ek kan help? 

BYK:  WOLWE BEDAAR GEREDELIK. 

7. DE VRIES : Nie op die oomlik nie, meneer Le Frerre. Maar ek sal weer ŉ 

draai kom maak as ek meer vrae of inligting het. 

8. LE FRERRE : U is welkom, Kaptein. As daar dan niks verder is nie, sal u my 

verskoon. U kan links hier om die gebou stap, dit sal u by u 

motor bring. 

9. DE VRIES : Ek wag dan vir u oproep môre-oggend. 
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1. LE FRERRE : Goed so, Kaptein. Doktor, Sersant Julies. (STAP WEG) 

BYK:  WOLWE NOU STIL. ‘N NAGUILTJIE WAAG DIT OM VAN 

HOM TE LAAT HOOR. 

2. DE VRIES : Nou ja, dan gaan ons maar. Amanda? Sersant? Kom julle? 

3. AMANDA : (IN GEDAGTE) Net ‘n oomblik… bewonder net die wolwe. 

Sulke besonderse diere. Pragtig…die oë… 

4. BRANDON : Wolwe in die Boland… Ek bly al my lewe lank hier en het nog 

nooit van so iets gehoor nie. Wat’s fout met perde en 

hoenders? Ek verstaan nie ryk mense nie. 

5. AMANDA : Ja, wel…elke haan op sy eie mishoop, né. 

6. BRANDON : Ek wonder wat hou hy nog hier aan? 

7. DE VRIES : Ek dink nie ons gaan veel meer hier wysraak nie. Ek stel voor 

ons gaan terug, kry ŉ goeie nagrus en pak die probleem môre- 

oggend vars. Ek het nodig om inligting oor vermiste persone 

en diere te gaan opsoek. 

8. BRANDON : Hoe nou, Kaptein? 

9. DE VRIES : Iets wat Hope genoem het. Ek begin dink dat ons miskien na 

haar moet begin luister. 

10. AMANDA : Is jy ernstig? (OOMBLIK STILTE) Ja, wragtig, jy is. 

11. DE VRIES : Ja, en desperaat. Ek wil alle inligting van elke vermiste mens 

of dier in hierdie omgewing op my lessenaar hê. Elke 

onopgeloste saak vir die laaste tien jaar of verder terug. Al vat 

dit ons drie weke om deur alles te sif, dan doen ons dit.  

12. BRANDON : Is Kaptein nou genuine erenstig? 
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1. DE VRIES : Sy was eerlik en reg omtrent Malan. Dalk steek daar veel meer 

in haar stories as wat ons wil erken. Ek begin dink sy’s die 

enigste leidraad wat sover sin maak. 

BYK:  OORGANGS MUSIEK\ MUSIEK KRUISDOOF NA 

AGTERGROND GELUIDE VAN SEEMEEUE EN 

BRANDERS\ RESTAURANTGELUIDE\ 

VERKEER\GEDEMPTE STEMME ENS. 

2. DE VRIES : (MISMOEDIG) Ek is hier, juffrou Hope. Ek het daardie muur 

waarvan jy gepraat het bereik. Ek’s bereid om te luister. 

3. SPENCER : I’m glad you finally contacted me, Captain. Al het dit jou amper 

drie weke geneem, ek het amper begin opgee op jou. 

4. DE VRIES : Ek’s besig om self op te gee. Drie weke en niks maak sin nie. 

5. SPENCER : Dit sal binnekort sin maak, Kaptein. What I’m about to tell 

you...well... 

6. DE VRIES : Ek het my huiswerk gedoen, soos jy gevra het. Jy was reg 

omtrent Malan. En jy was reg omtrent die verdwynings en 

onopgeloste sake in die omgewing. Honderde. Verstommend! 

En geen haan kraai verder daaroor nie. 

7. SPENCER  : Did you know that only since 1994, is daar vir die eerste keer 

begin met die versameling van data op vermiste persone in 

Suid-Afrika, Kaptein. Since then, is meer as negehonderd 

kinders alleen as vermis gerapporteer en nooit gevind nie. En 

dis feite. Elke ses uur, verdwyn ŉ persoon in ons land alleen. 
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1. DE VRIES : Ek sal jou woord daarvoor neem. Ek sit met my hande in my 

hare. Hierdie saak gaan ook in die “onopgelose laai” ge-file 

word. I need help. 

2. SPENCER : Ek noem die statistics, Kaptein, want ek wil hê jy moet besef 

dat wat ek jou gee is feite. Sowat one thousand fourhunderd 

kinders per jaar. Spoorloos, en net nog ŉ lêer wat iewers in die 

onderste laaikas weggesluit word. Onopgelos. Vermis. Einde 

van storie. 

3. DE VRIES : Dit is ontstellend. En dis net kinders? 

4. SPENCER : Exactly that, Kaptein. Dit sluit nie eens die adults in nie! Ek 

neem aan jy het gedoen wat ek gevra het, en gaan ondersoek 

hoeveel vermiste persone in hierdie omgewing die afglope 

tien jaar aangemeld is? 

5. DE VRIES : Ek het, en jy was weereens reg, juffrou Hope. Ontstellend 

baie. En niemand noem dit te hard nie. Net so baie vee 

verdwynings. Te veel om te noem. Miskien duisende. 

6. SPENCER : Dis maar die tip van die ysberg, Kaptein. 

7. DE VRIES :  Ek het met Dirk Kotze by die Veediefstal- eenheid gepraat. Hy 

het dit bevestig. Hulle sit met talle onopgeloste sake. Wie weet 

hoe ver dit terug strek? 

8. SPENCER : Ver, Kaptein, glo my. Ek het ŉ stap verder gegaan, en die dag 

en datums van die meeste verdwyings gaan plot op ŉ 

computer program.  

9. DE VRIES : Ek’s ongelukkig nie so goed met rekenaars nie. 
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1. SPENCER : Die frekwensie is so drie tot vier gevalle ŉ jaar, soms meer, en 

almal aangemeld direk na ŉ volmaan. Baie subtiel.  

2. DE VRIES :          Almal met volmaan? Nes my saak? 

3. SPENCER  : Mostly, yes. Ek het verder in die verlede gaan grawe Kaptein. 

Daar is written records wat sover terug dateer as 1688. 

4. DE VRIES : Sedert 1688? Wil jy vir my sê dat mense en diere uit hierdie 

vallei al vir eeue lank net, verdwyn? Spoorloos? 

5. SPENCER  : Yes. Vanished. Daar is my file voor jou, Kaptein. Alles wat ek 

weet is daarin vervat. Cross check. Ek sal jou ŉ kort 

opsomming gee. Maar dis hier waar wetenskap en bygeloof 

mekaar die hand begin gee. 

6. DE VRIES : Ek weet nie wat aangaan nie. Glo my, niks wat ek tans weet, 

maak veel sin nie. Ek’s oop vir enige voorstel. Enige iets. 

7. SPENCER  : Well, then. Let me take you back to the sixteen century, 

Captain, na ŉ dorpie met die naam Dole, in Frankryk. Here, a 

proclamation was read out in the town square, one day. Dit het 

die inwoners die reg gegee om ŉ wolf, wat die omgewing vir 

jare lank geterroriseer het, te jag en dood te maak. 

8. DE VRIES : ’n Wolf? Hoe het jy geweet van die … 

9. SPENCER  : Alles op sy tyd, Kaptein. Luister eers. Please. 

10. DE VRIES : Jammer. Gaan voort. Ek luister. 

11. SPENCER : Terwyl ŉ groep plaaswerkers eendag deur die nabygeleë woud 

stap, hoor hulle die terrible cries van ŉ kind gevolg deur die 

onaardse gegrom van ŉ groot wolf, of iets soos ‘n wolf.  



58 
 

 
 

1. DE VRIES : Iets soos ‘n wolf? Wat beteken dit? 

2. SPENCER  : Geduld, Kaptein. (POUSE) Toe hulle op die toneel arrive, sien 

hulle ŉ erg gewonde kind, besig om ŉ monsteragtige gedierte, 

half mens, half dier, of wolf, te probeer afweer. They chased it 

away and the thing ran off into the nearby woods. 

3. DE VRIES : Ons het hier ook wolfspore …’n groot wolf.  

4. SPENCER  : Yes, I know, Captain. Listen. Later is dié gedierte verbind met 

‘n man, ene, Gilles Garnier. Toe ŉ tien-jaar-oue kind weer in 

die omgewing van Garnier se huis verdwyn, is hy gearresteer, 

nadat hy erken het dat hy in die shape van ŉ wolf talle kinders 

verorber het. Hy’s op ŉ brandstapel buite die dorp verbrand. 

Dis op die official town records. Documented. 

5. DE VRIES : (MET ONGELOOF) Kom nou, juffrou Hope. Wil jy vir  

my sê, dat hier waar ons in die helder sonskyn by ‘n strandkfee 

sit, dat ons het hier te doen met ŉ ... (STILTE) ek wil dit amper 

nie eens hardop sê nie. ‘n Weerwolf? In hierdie dag en eeu? 

Regtig?  ‘n Weerwolf? Kom nou. 

6. SPENCER  : Jy’t belowe jy sal luister, Kaptein. Jou predecessor chased me 

away like a dog.  Ek hoop jy gaan slimmer wees as dit. Ek was 

nog net eerlik met jou tot nou toe, was ek nie? 

7. DE VRIES : Jy was, en daarom sal ek luister, maar jy kan net sowel van 

my verwag om in Kersvader, die paashaas en feetjies te glo. 

As ek jou teorie moet glo, dan maak televisies, rekenaars en 

iPhones geen sin nie. 
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1. SPENCER : Glo my as ek sê dat ek jou reaksie presies verstaan. 

2. DE VRIES : Jy vra my om te glo dat die wêreld, soos ek en miljoene ander 

mense dit elke dag ervaar, ‘n leun is? 

3. SPENCER : Ek weet hoe moeilik dit is om jou brein te oortuig om hierdie 

idee te aanvaar. Ek het vir drie jaar van my lewe in Frankryk 

en Duitsland deurgebring op die spoor van ŉ mite. Mense het 

gedink dat ek vir drie jaar in ŉ inrigting was vir crazy people, 

dat ek insane was – maar, ek was besig om die waarheid te 

jag, Kaptein. En ek het dit gevind, so onmoontlik soos wat dit 

klink. ‘n Lewende, werklike nagmerrie, so oud soos die mens 

self. 

4. DE VRIES : Ek probeer. Glo my. Gaan voort. 

5. SPENCER : En ja, ek weet wat hulle my hier noem. Maar ek gee nie om 

nie… “sticks and stones”, jy ken die uitdrukking. 

   Soos miljoene ander mense, Kaptein, lei jy ook aan Schlaoder 

se syndrome. 

6. DE VRIES : Wat is dit? 

7. SPENCER  : Mense wat jare lank aan ŉ chroniese siekte ly en dan genees 

word, weier gewoonlik om te aanvaar dat hulle genees is en 

glo ten wil en dank dat hulle steeds ernstig siek is en tree dan 

ook so op, tenspyte van die waarheid.  

8. DE VRIES : My realiteit van die lewe? Ek verstaan… please continue. 
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1. SPENCER : Gilles Garnier se geval is maar een van vele wat presies 

gedokumenteer is deur die eeue heen. I’ll tell you about one 

more case, just incase you think I’m making this up, Captain. 

2. DE VRIES : Ek luister nog, juffrou Hope.  

3. SPENCER : In 1603 is die dorpie Anscbach, in Duitsland, in vrees 

vasgevang deur ŉ wolf-like creature wat die inwoners aangeval 

het. When they finally managed to capture the monster, it 

turned out to be the local Burger Meister! Burgemeester? Yes? 

Sy dooie liggaam is in die dorp vertoon en later in die dorp se 

museum geplaas vir almal om te aanskou. 

4. DE VRIES : En dis feite? 

5. SPENCER  : Ook amptelik gedokumenteer, Kaptein. En nie net een of twee 

nie, but many more like that all over the world. Maar daar is 

een geval wat ek spesifiek gevolg het en aan jou wil voorlê. 

Wat jy daarna doen… well, that’s up to you, Captain. 

6. DE VRIES : Ek weet nie wat om te sê nie, maar ek luister… glo my, ek wil 

opstaan en loop, maar so absurd as wat dit klink, is dit al wat 

sin maak op hierdie oomblik. 

7. SPENCER  : In the early spring of the year 1658 in die province van St. 

Sever in die weste van Frankryk, in a district known as 

Gascony, het ŉ voorval plaasgevind wat die inwoners vir baie 

maande in ŉ grip of absolute terror gehou het.  

BYK:  KELNER PLAAS KOPPIES EN GLAS OP TAFEL NEER. 

SKINK IN KOPPIES 
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1. SPENCER :  (AAN KLENER) Dankie. Ons sal self gooi. 

Kinders het spoorloos begin verdwyn vanuit die omliggende 

omgewing en dorpies.  

2. DE VRIES : Net soos hier. 

3. SPENCER : Yes. In een geval het ŉ baba uit sy wiegie verdwyn terwyl die 

moeder vir ŉ oomblik die kind alleen gelaat het, thinking that 

the baby was asleep. Mense het begin fluister van wolwe, of 

iets baie meer sinister, ergers… 

   ŉ Dertienjarige meisie, Marguerite Poirier, het aan ŉ plaaslike 

magistraat en regter getuig dat sy een aand tydens ŉ volmaan 

aand, in een van die buitewyke van St-Paul in Esperons, 

aangeval is deur iets wat soos ŉ groot hond gelyk het, terwyl 

sy haar pa se beeste opgepas het. Sy het gelukkig ŉ lang yster 

staaf by haar gehad, waarmee sy die creauture ŉ wound 

gegee het. It ran off, leaving her alive to be a witness to the 

event. 

4. DE VRIES : Sy het dit oorleef? 

5. SPENCER : Ja, Kaptein. Iets wat nie sommer gebeur nie. Die volgende dag 

is ŉ agtienjarige seun, Jean Grenier, in hegtenis geneem met 

ŉ similar wound. The town’s people put two and two together 

and he was arrested. In die daaropvolgende court case het die 

jong Grenier erken dat hy haar aangeval het en as dit nie vir 

die iron staff was nie, hy haar sou verskeur het. That’s all on 

documented court records as well, Captian. 
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1. DE VRIES : Magtig. Dis alles in die lêer? Aangetekende hofdokumente?  

2. SPENCER  : Dis geskiedenis, Kaptein. Feite. Hy het ook erken dat hy 

verantwoordelik was vir talle ander verdwynings in die 

omgewing. 

3. DE VRIES : Ongelooflik. Wat het met hom gebeur? 

4. SPENCER :          He was locked up for the night in the town dungeon. 

                                          Die volgende oggend toe die inwoners hom kom haal het vir  

                                          die execution, was hy gone. He disappeared. 

5. DE VRIES : Hy’t ontsnap? 

6. SPENCER  :          Niemand weet presies nie. Na sy verdwyning het  

                                           die aanvalle in die omgewing ook tot ŉ einde gekom en  

                                           het dinge tot normaal teruggekeer. Maar, dis nie waar die  

                                           verhaal van Jean Grenier stop nie. 

7. DE VRIES : Ek volg nie. Daar het nog iets gebeur? 

8. SPENCER  : Ek het verder en dieper gaan soek, Kaptein.In hierdie jare 

vertrek die Franse Hugenote na Suid-Afrika. In 1688 land die 

skip, De Voorschoten aan die Kaap. Aanboord is baie van ons 

stamvaders. Wat my die manifest van hierdie spesifieke skip 

van nader laat beskou het, is die feit dat daar drie persone 

tydens die drie maande tog na Suid-Afrika spoorloos verdwyn 

het. Die manifest gee hulle aan as moontlik oorboord geval in 

die nag. Drie vermistes en drie maande. Een elke maand. Ek 

het die kalender maande en die datums van die inskrywings 

met mekaar vergelyk, en raai wat, Kaptein? 
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1. DE VRIES : Dit was volmaan? Elke verdwyning was rondom die volmaan? 

2. SPENCER  : Jy leer vinnig, Kaptein. Maar dis net die begin… Die name, 

Kaptein. Garnier en Grenier. Dieselfde bloedlyn. 

Maar laat ek explain. Aan boord die Voorschoten was one 

Jean G. le Frerre. You can look it up. 

3. DE VRIES : (VERBASING) Jy bedoel Jean le Frerre se stamvader? 

4. SPENCER  : Nie net sy stamvader nie, Kaptein, maar die “G” word 

aangeteken as “Grenier”.  Jean Grenier met ŉ nuwe van? 

5. DE VRIES : Sê jy dat Jean le Frerre ŉ afstammeling is van Jean Grenier? 

Dat hy uit Frankryk gevlug het, en tussen die hugenote 

versteek hier in Suid-Afrika geland het?  

6. SPENCER  :  Do the math, Captain. Grenier was eighteen- years- old toe hy 

amper ge-execute is in Frankryk, hy verdwyn vir ŉ aantal jare 

en ŉ Jean Grenier le Frerre (dertig jaar oud) verskyn op die 

skeepsmanifes van De Voorschooten. Drie hugenote word op 

ŉ reis van drie maande as vermis aangeteken. Een elke 

maand om en by die volmaan periode. 

7. DE VRIES : Alles in my wese wil rebelleer teen wat jy sê, juffrou Hope, 

maar ek kan nie stry met die logika agter jou woorde nie. Maar 

ek vind dit baie moeilik om te glo dat Jean le Frerre tydens 

volmaan in ŉ mitologiese monster verander en mense eet. 

8. SPENCER  : Ek weet dat dit baie moeilik is om te glo, maar kyk na die feite, 

Kaptein. Is daar enige ander verklaring wat enigsins sin maak? 

9. DE VRIES : (OOMBLIK STILTE) Ek weet nie meer wat om te dink nie... 
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1. SPENCER : Ek weet wat jy daar in die bergpas gekry het. Wolfhare wat nie 

wolfhare is nie en groot spore wat nie normale wolfspore is nie.  

2. DE VRIES : Hoe weet jy… (SUG) Ek weet. Ja, dit maak geen sin nie. 

3. SPENCER  : Twee slagoffers wat feitlik geheel en al devoured is deur iets 

wat jy nie kan begin om te verklaar nie. Is ek reg? 

4. DE VRIES : (SUG SWAAR) Ja,  ek bedoel…hel… maar as ek met so ŉ 

storie by my mense aankom, sit ek môre sonder werk en sluit 

hulle my waaragtig toe in ŉ gestig, soos Malan. Jean le Frerre? 

Weerwolwe? Onmoontlik. 

5. SPENCER : Toe ek ŉ klein dogtertjie was het my pa my vertel van my oupa 

wat een van die groot tiervangers hier in die Boland was.  

6. DE VRIES : Ja? 

7. SPENCER  : Een nag het my oupa daar in die Slanghoek iets in die 

slagyster gevang wat hy nie kon verklaar nie. Daar is ŉ ou 

black and white photo in daai file voor jou. Dis al baie lank in 

my familie. Ek het dit nog nooit vir iemand anders gewys nie, 

Kaptein. As dit jou nie oortuig nie, sal niks anders kan nie. Dis 

feite. Bestudeer dit, maar jy sal moet besluit wat jy glo of nie… 

en vining, die volgende volmaan is op ons.  

8. DE VRIES : ‘n Foto?  Van wat? 

9. SPENCER  : Jy sal sien, Kaptein. The wolf can manifest itself at any time of 

the day, dit is slegs tydens die volmaan dat die weerwolf geen 

beheer oor die metamorphoses het nie. It has to change. Dit 

moet sy ware natuur wys. It is part of its curse. 
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1. DE VRIES : Dan is daar net een manier vir my om seker te maak van die 

feite en hierdie bewerings te bewys. Ek sal le Frerre op ŉ 

volmaanaand moet konfronteer, op sy landgoed. Hom dophou. 

Sien wat gebeur. 

2. SPENCER  : Presies! Maar dit kan gevaarlik wees, Kaptein. 

3. DE VRIES : Ek weet nie veel van die weerwolflegende af nie, wel, nie veel 

meer as die gewone man in die straat en van wat ek al in films 

gesien het nie.  

4. SPENCER  : Daar is baie misconceptions, glo my. 

5. DE VRIES : Die somtotaal van my kennis is dat ŉ weerwolf net met 

volmaan kan verskyn en dat slegs silwer ŉ weerwolf kan dood.  

6.  SPENCER  : (GEAMUSEERD) Nee, Kaptein. Dis die Hollywood weergawe. 

Any bullet can kill a werewolf. I know, believe me. ’n Ander 

misconception, is die volmaan storie. Dit is waar, ja, maar die 

wolf kan enige tyd willekeurig verskyn as die mens dit toelaat.  

7. DE VRIES : Nie net tydens ‘n volmaan nie? 

8. SPENCER : No. Maar met die volmaan, is dit net so onmoontlik vir die wolf 

om nie te manifisteer, as wat dit vir jou en my sou wees om te 

probeer ophou asemhaal. Dis deel van die vloek wat op die 

wolf rus. It has to turn. 

9. DE VRIES : Dis ‘n vloek? 

10. SPENCER  :  Oh yes, Captain. A curse. Elke volmaan, moet die wolf 

oorneem. Die vloek van die weerwolf is ŉ baie tragiese een, 

Kaptein.  
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1. DE VRIES : Wat bedoel jy? 

2. SPENCER : Die eerste slagoffers van die wolf se bloedlus, is gewoonlik sy 

eie, niksvermoedende, familie. Hoe Grenier dit reggekry het 

om sy ware natuur op die skip weg te steek, weet ek nie. Maar 

drie mense het gesterf en sy bloedlyn het hom hier kom vestig 

en maak al vir eeue jag op die inwoners van hierdie vallei. Hy 

is die Alpha wolf. Ek kan le Frerre nie konfronteer nie, Kaptein, 

maar jy kan wel. Jy kan vrae gaan vra. 

3. DE VRIES : Ek sal deur jou navorsing gaan. Ek sal dit alle oorweging 

skenk en hom dan gaan ondervra. Dis al wat ek kan doen. En 

dalk sit ek sonder werk daarna met my gat in die straat en ‘n 

klag van naamskending. Ek kan niks belowe nie, juffrou Hope. 

4. SPENCER  : Dit is al wat ek kan verwag, of vra, Kaptein. En dankie dat jy 

geluister het sonder om my te beledig of af te skiet. Ek moet 

gaan.  

5. DE VRIES : Ek weet nie wat om te dink nie. My kop draai. Kan nou doen 

met nog koffie of iets veel sterkers. 

6. SPENCER  : My koffie staan nog net so, jy’s baie welkom om dit te drink, ek 

het slegs ŉ slukkie daarvan geneem. 

7. DE VRIES : Dankie. Ek sal dit drink. Gaan nog so ŉ oomblik hier sit en 

deur jou file werk. Probeer om alles te verwerk waaroor ons 

gepraat het. Dis alles te fantasties. Maar tog…  

8. SPENCER : Please do. Môre is die volmaan. Be careful of the moon, 

Captain de Vries. Hopelik praat ons weer, binnekort. Totsiens. 
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1. DE VRIES : Totsiens, juffrou, Hope. 

BYK:  LE FRERRE LANDGOED: OORGANGSMUSIEK\ SWAAR 

ONHEILSPELLEND\ MUSIEK KRUISDOOF NA 

AGTERGROND GELUIDE VAN MOTOR WAT STILHOU EN 

INTERKOMGELUIDE 

2. DE VRIES : Kaptein de Vries vir meneer le Frerre. 

3. LE FRERRE : (OOR INTERKOM) Aha, Kaptein de Vries. Welkom. Parkeer 

gerus voor die huis.  

BYK:  INTERKOMGELUIDE\SWAAR HEK WAT OOPSKUIF\ 

MOTOR RY IN EN PARKEER\ ENJIN WORD AFGESKAKEL\ 

DEUR OOP EN TOE\ KOUE WIND WAT HUIL OM DIE 

HOEKE\ VOETSTAPPE OP GRUIS\ SWAAR HOUTDEUR 

WAT OOPGEMAAK WORD. 

4. DE VRIES : Meneer Le Frerre. Jammer om weer te pla.  

5. LE FRERRE : Kom gerus uit die koue, Kaptein. Ek het so ŉ tydjie vry. Ons 

kan rustig hier in die sitkamer praat, dis warmer by die vuur. 

Volg my. 

BYK:  DEUR TOE\ VOETSTAPPE WEERGALM EFFENS OM IDEE 

VAN GROOT VERTREK TE SKEP/ VUUR KNETTER IN 

KAGGEL. 

6. DE VRIES : Ek’s bevrees ek het nog geen nuus oor u kalf wat gesteel is 

nie. 

7. LE FRERRE:  Ek’s nie verbaas nie, Kaptein. Sit gerus. Ek was u besoek so 

half en half te wagte. 
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1. DE VRIES : U was? Wel, dis moeilik, ek’s nie seker waar om te begin nie. 

2. LE FRERRE : (GEAMUSEERD) My liewe Kaptein, jy lyk soos ŉ kat op ŉ 

warm sinkplaat dak. Waarmee kan ek help? 

3. DE VRIES : (ONGEMAKLIK) Ek het onlangs ŉ bron van inligting bekom, 

sal ek maar sê, feite en bewerings oor u familie. Baie absurd 

en vergesogd, maar ek voel dit my plig om dit op te volg. 

4. LE FRERRE : Bewerings en feite? Soos wat? 

5. DE VRIES : Wel, my bron beweer dat u nie eintlik is wie u veronderstel is 

om te wees nie, en dat u familie al vir eeue lank by ŉ … 

komplot, hier in die vallei, betrokke is. 

6. LE FRERRE : (LAGGEND) ŉ Komplot? Dit klink ernstig. 

(VERANDER SKIELIK) Kan ek jou’n glasie van ons baie 

spesiale rooi wyn aanbied, Kaptein? 

7. DE VRIES : Ekskuus? 

8. LE FRERRE : ŉ Glas wyn? Uit my eie kelder. Dan gesels ons lekker. 

9. DE VRIES : (MEER GEMOEDELIK) Ja, dankie. Ek’s eintlik nie-amptelik 

hier, so dit sal in die haak wees. 

BYK:  WYNGLASE WAT KLINGEL\ WYN WAT GESKINK WORD. 

10. LE FRERRE : (GEMOEDELIK) Ek’s nie verbaas nie, Kaptein. Daar’s ŉ ou 

spreekwoord wat sê dat mense wat in die skerpste kollig 

wandel, altyd die diepste skaduwees gooi. 

11. DE VRIES : (NEEM WYN) Dankie. Ek is werklik jammer hieroor, meneer le 

Frerre, maar ek moet ongelukkig alle moontlikhede navolg. U 

verstaan? 
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1. LE FRERRE : Ek verstaan maar te goed, Kaptein. Beter as wat u dink. 

2. DE VRIES : Ek’s nie eintlik ŉ rooiwyn drinker nie, maar ek moet sê, die wyn 

is baie lekker. Interessante smaak. 

3. LE FRERRE : Dankie. Ou familie resep. Daar’s nog as u wil hê. Maar terug 

na die rede vir u besoek. By watter komplot is ek die keer 

betrokke? 

4. DE VRIES : Ek vra weereens verskoning dat ek u hiermee moet pla. Maar 

my bron beweer dat daar … 

5. LE FRERRE : (GEAMUSEERD) U bron? Laat my raai, Kaptein. 

ŉ Pragtige, jong, blonde, Engelse dametjie met groen oë en 

die naam, Spencer Hope? 

6. DE VRIES : (VERBAAS) Ja, maar hoe… 

7. LE FRERRE : O, dis niks nuuts nie, Kaptein. Ook nie die eerste keer dat sy 

gerugte oor my familie versprei nie. 

8. DE VRIES : Is u bewus van wat dit is wat sy beweer hier aangaan? 

9. LE FRERRE : (STEEDS GEAMUSEERD) Al vir geslagte lank, Kaptein. Haar 

groot-oupa en my voorouers is al jare lank verbind. Ek ken 

Spencer so goed asof sy my eie kind is. Feit is, Kaptein, my 

vrou het haar onder ons dak geneem toe haar ouers so tragies 

dood is. Sy was maar dertien jaar oud. Haar ouers is wreed 

een nag in hul slaap vermoor. Sy het oorleef. 

10. DE VRIES : (VERWARD) Spencer is ŉ aangenome kind van jou? Sy het 

onder jou dak groot geword? 
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1. LE FRERRE : Ja, Kaptein. Een van die familie. Sy was een van my vrou se 

talle welsynsgevalle. Sy was … is, hoe sal ek dit stel, spesiaal, 

baie spesiaal. Ons het haar by ons aan huis geneem. 

2. DE VRIES : (HALF AAN HOMSELF) Nog ’n feit wat sy nie genoem het nie. 

3. LE FRERRE : Ekskuus? 

4. DE VRIES : Uhm…dink net hardop. Maar waarom dan die obsessie met 

jou en die absurde gerugte wat sy loop en versprei? 

5. LE FRERRE : (LAGGEND) Sê dit maar hardop, Kaptein. Jy bedoel die 

weerwolfstories? 

6. DE VRIES : (WIND UIT SEILE) So, u weet dus waaroor dit gaan, al die 

absurde bewerings. 

7. LE FRERRE:             My liewe Kaptein, al so lank soos toe haar oupa, die                              

                                            “groot tiervanger van die Wes-Kaap”, een van my familie per  

                                            ongeluk een nag in een van sy slagysters betrap het. 

8. DE VRIES : Wat? Dit het werkilik gebeur?  Daar was ŉ foto in haar verslag, 

‘n groot gedierte in die donker…  

9. LE FRERRE : (ERNSTIG) O, ja, Kaptein. Dit het werklik gebeur. 

Alles wat in Spencer se lêertjie is, alles wat sy jou meegedeel 

het, alles waar, Kaptein. En daai foto, oud en vaal maar tog so 

verdoemend. 

10. DE VRIES : Bedoel jy dat jy wel ’n monster is wat kinders en mense met 

volmaan jag en vermink? Jy erken dit? 

11. LE FRERRE : Ek’s bevrees so, Kaptein. Volmaan, hare, naels, tande …alles 

soos sy aan jou verduidelik het. “Monster” is bietjie kras. 
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1. DE VRIES : (ONGELOOF) Mors jy nou met my, meneer Le Frerre? 

2. LE FRERRE : Nee. Maar noem my, Jean. “Meneer” is so formeel. Ons is so 

te sê al amper familie. 

3. DE VRIES : Familie? Wat bedoel jy? 

4. LE FRERRE : Laat ek verduidelik, Eugene. Kan ek jou maar op jou naam 

noem? Dis nie so formeel nie. (KORT POUSE) 

Dankie. Jy sien, Eugene, die vloek van die wolf is ŉ vreemde 

een. Maak nie ŉ fout nie, dit is ŉ vloek. Die niksvermoedende 

persoon wat vir die eerste keer deur die vloek geraak word, 

gaan ŉ eerste volmaan binne sonder om te besef wat besig is 

om met hom, of haar, te gebeur.  

5. DE VRIES : (ONRUSTIG) Dis wat Spencer ook gesê het. 

6. LE FRERRE : O, ja, sy behoort te weet. Jy sien, die niksvermoedende 

weerwolf se eerste slagoffers is gewoonlik sy eie familie. 

   Sy eie vrou en kinders in sy eie huis waar hy sy eerste 

metamorfose ondergaan, of soos in haar geval, haar ma en 

pa. Soos ek sê, dit is ŉ vloek. Maar jy leer om daarmee saam 

te leef. 

7. DE VRIES : (ONGELOWIG) Jy bedoel dat sy haar eie… dat sy ook ‘n …? 

8. LE FRERRE : Presies dit wat ek sê, Kaptein. Ek is nie seker hoe die vloek 

van die wolf in my familie se bloedlyn gekom het nie, maar dit 

strek terug tot die sestiende eeu.  

9. DE VRIES : Waarom vertel jy my dit alles? Jou vrou en kind se ongeluk ŉ 

tyd gelede … dit was nie ŉ ongeluk nie, was dit? 
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1. LE FRERRE : Alles op sy tyd, Eugene. Maar ja, dit was ŉ ongelukkige 

voorval. Die lewe van die wolf is nie ŉ maklike een nie.  

2. DE VRIES : (KUG EN HOES) Jammer... wat bedoel u? 

3. LE FRERRE : Die geheimhouding, wegkruipertjie speel, verskonings uitdink, 

so uitputtend. Die kind was aangeneem, nie van my eie 

bloedlyn nie. Een nag besluit ek om oop kaarte met my vrou te 

speel en haar toe te laat om die waarheid te hoor, en te sien. 

My te sien, die wolf te sien, veilig onder in die kelder. 

Ek moes van beter geweet het. In haar vrees en histerie jaag 

sy met die kind teen die kranse af, albei op slag dood. 

4. DE VRIES : Ek’s jammer om dit te hoor… 

5. LE FRERRE : Nie nodig nie. Soos ek gesê het, die vloek van die wolf is beide 

bemagtigend en vernietigend… soos jy self binnekort sal 

ervaar, Kaptein. Ons sal gou moet praat. Jou tyd is min. 

6. DE VRIES : Wat? Wat bedoel jy daarmee…? Dreig jy my, Le Frerre? Ek 

kan jou waarborg dit is nie ŉ goeie idee nie, ek het my 

dienspistool hier teen my sy, en ek is nie bang om dit te 

gebruik nie. Voer jy mense vir jou wolwe daar buite? Laat hulle 

jag op onskuldige mense? Maak asof dit ‘n weerwolf is? 

7. LE FRERRE : (LAGGEND) My liewe, Kaptein. Kalmeer,  jy verstaan nog nie 

mooi wat ek jou probeer wysmaak nie, en buitendien, as jou 

pistool nie met silwer patrone gelaai is nie, is ek bevrees dat al 

maak jy daai magasyn in my leeg, dit geen effek sal hê nie. 

8. DE VRIES : Wat? Jy glo werklik in jou eie waansin? 
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1. LE FRERRE : Nie waansin nie. Dis volmaan oor ŉ paar minute van nou af. ŉ 

Gewone patroon kan die wolf op enige ander tyd van die 

maand dood, behalwe op ŉ volmaan, Kaptein. Die legende is 

so bietjie verdraai deur Hollywood en mense oor die eeue 

heen. Ek’s bevrees ŉ silwer patroon is al wat ŉ gewensde 

effek sal hê tydens die volmaan vanaand. So, los maar die 

pistool. 

2. DE VRIES : (PRAAT EFFENS STADIGER, ONSEKER, SLEEPTONG) Sy’t 

vir my gelieg. Ek voel skielik nie te goed nie… wat gaan aan? 

3. LE FRERRE : Dis die wyn, ontspan. Het so ietsie daarby gevoeg om jou te 

kalmeer. Ietsie van myself. 

4. DE VRIES : (ONSTELD, EFFENS BEDWELMD) Jou … Wat het jy in my 

wyn gesit?  My vergiftig… jy sal nie hiermee wegkom nie. 

Spencer weet... ander sal kom. 

5. LE FRERRE : (GEAMUSEERD) Ja, hulle weet. Kom nou, Eugene, waarom 

sal ek een van my eie wil leed aandoen?  

6. DE VRIES : (SPRAAK WANKEL) Nie een van jou eie nie... jy’t hulp nodig. 

7. LE FRERRE : Slegs ŉ kalmeermiddel om jou te help om die wolf tegemoet te 

gaan. Om jou te help. Die bloedlyn moet voortgaan. Ons het 

jou nodig daar by die polisie.  

8. DE VRIES : (HAAL SWAAR ASEM) Wat de donner praat jy van? Wat het jy 

gedoen? Jy is sertifiseerbaar mal. Ek’s niks van jou nie. Ek sal 

nie kos word vir jou wolwe daar buite nie. Ek skiet... 
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1. LE FRERRE : Shhhhh… Ons tyd raak min, Eugene. Laat my verduidelik.  

Jy sien, die mens dink nog al die eeue lank dat hy aan die top 

van die voedselketting is, die “kroon van die skepping”. Die 

groot jagter. (LAG) Maar die groot argitek van die heelal het 

ander planne gehad. Ons is deel van die natuur. Die groot vis 

eet die kleiner vissie en die haai vang weer die groter vis.  

Al ooit gewonder wat op die mens prooi, my liewe Kaptein? 

Wat sy getalle in toom hou, wat die balans probeer herstel? My 

bloedlyn is die “haaie” op land. 

2. DE VRIES : (SLEEPTONG) Ek voel nie goed nie… my kop…arms 

swaar…wat gaan aan…? Wat sê jy? Jy’t hulp nodig. 

3. LE FRERRE : Sit net rustig, dit sal nou-nou beter raak. Jy sal nie vreeslik kan 

beweeg nie, maar jou verstand sal helder en ontvanklik bly. 

So, luister…  

4. DE VRIES : (BEVREES) Wat gebeur met my?  Ek kan die lug proe op my 

tong. Ek ruik gras teen die berghange... hoor jou hartklop… 

5. LE FRERRE : Daar is slegs vier maniere hoe iemand ŉ weerwolf kan word, 

Kaptein. ŉ Vloek op jou familie, of jy word gebore uit ŉ vader 

en moeder wat beide van die wolf se bloedlyn is.  

6. DE VRIES : (DWALEND) Wat gaan aan met my? Krieke! Ek hoor hulle in 

my kop.  Motors op die N1… Hoe is dit moontlik?  

7. LE FRERRE : Moet dit nie beveg nie. Soos Specertjie, oorleef jy miskien ŉ 

aanval deur die wolf, wat maar min gebeur. Die wolf se byt of 

wond is hoogs aansteeklik en dit kan jou verander. 
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1. DE VRIES : (HAAL SWAAR ASEM) Spencer ‘n monster? Nie moontlik 

nie… Le Frerre wat het jy my gegee? Help my…   

2. LE FRERRE : Maar dis presies wat ek besig is om te doen, Kaptein. Daar is 

ook een ander manier waarop die vloek van die wolf van jou 

besit kan neem. As jy toevallig uit ŉ stoom of rivier water drink 

waar ŉ weerwolf ook gedrink het… 

3. DE VRIES : Wat de hel het dit met my uit te waai? Jou psigopaat! Help my 

of ek sweer ek sluit jou toe … 

4. LE FRERRE : Die maan sal binnekort opkom agter die berg, Kaptein. Voel jy 

hom?  Wolwe jag in ŉ pak, en ons gaan jou verwelkom in ons 

midde. Die eerste metamorfose is moeilik, maar ons sal jou 

daardeur help. 

5. DE VRIES : (STEEDS BEDWELMEND) Metamorfose se gat! Is jy gek! Ek 

is nie ŉ blerrie weerwolf nie. ‘n Mens kan nie in ‘n wolf 

verander nie! Dit bestaan nie! 

6. LE FRERRE : (VERMAKERIG) Taal, Kaptein! Kalmeer.  

7. DE VRIES : (GEVAARLIK) Niks het my gebyt of vervloek nie en ek weet 

wie my donnerse ma en pa is, en nog minder het ek saam met 

ŉ weerwolf uit ŉ verdomde stroom gesuip!  Jy’s in jou bol 

gepik! Laat my gaan. Ek sal vir jou hulp kry… 

8. LE FRERRE : In die middeleeue was dit wel die geval, Kaptein. Vandag drink 

ons nie meer uit riviere en strome nie, maar uit koppies, bekers 

en glase… (AAN SPENCER) Nie waar nie, Spencer? 
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1. SPENCER : (NADER) Soos die koppie koffie wat jy namens my klaar 

gedrink het by die strandkafee, Kaptein. 

2. LE FRERRE : En die glas rooiwyn waaruit ek ŉ sluk geneem het voordat ek 

dit effens gedokter het met my bloed en dit aan jou oorhandig 

het. Alpha bloed… 

3. DE VRIES : (DWALEND) Juffrou Hope? Spencer? Help my. Hy’t my iets 

ingegee. Jy was reg die man is mal… gevaarlik. Sy wolwe 

daar buite verskeur mens! Help asseblief… 

4. SPENCER  : (SIMPATIEK) Ons is besig om jou te help, Kaptein. (AAN LE 

FRERRE) Ek dink ons moet hom afneem na die kelder toe, dis 

amper tyd. Kyk sy hande en oë. Dit het begin. 

5. LE FRERRE : Ek stem saam. Die ander behoort reeds ondergronds te wees. 

Niemand mag vannaand buite jag nie, ons kan nie bekostig om 

nog ŉ voorval in twee maande te hê nie. 

6. DE VRIES : (SLEEPTONG) Ander? Waarvan praat julle? Spencer…wat 

gaan aan. PRAAT MET MY! Hy is mal... hy dink hy’s ‘n 

weerwolf...jou pa? Hoort in ‘n gestig... bestaan nie... nie 

moontlik…hy sê jy’s die monster… 

7. SPENCER : Ons is almal deel van die bloedlyn, Kaptein. Ek, Brandon, 

Amanda en nou jy. Ons het jou predecessor probeer deel 

maak van die pack, maar jy ken ook nou sy geskiedenis. Hy 

kon dit nie handle nie – ons hoop dat jy dit wel gaan kan doen, 

Kaptein.  Oor ŉ paar minute gaan jy iets beleef wat beide 

terrible as well as fantasic gaan wees.  
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1. DE VRIES : Jy ook…ag, vader, iemand help my… 

2. SPENCER : Jy gaan super kragtige sintuie en kwaliteite hê, kwaliteite 

waarvan gewone mense net kan droom, believe me. Voel jy dit 

nog nie? 

3. DE VRIES : (HALF BESWYMEND) Ek is nie ŉ monster nie…daar is nie 

sulke goed nie…bleddie nagmerrie…julle...praat ...twak. 

4. LE FRERRE : Maar kom, Kaptein, tyd om jou in een van die ondergrondse 

kelders toe te sluit, vir jou eie en ander se veiligheid. 

                   Spencer, vat jy sy ander kant. Jy sal veilig wees diep onder in 

die kelderverdieping van die huis, my vriend. Eendag wanneer 

jy reg is, sal ons jou toelaat om op die gronde te jag tydens die 

volmaan, maar jy het nog baie om te leer. 

5. SPENCER  : (GLIMLAGGEND) Moet nie vrees nie, Kaptein. Jou lewe is 

about to change drastically.  

6. DE VRIES : (SLEEPTONG) Geen goed soos weerwolwe nie… los my… 

7. BRANDON : (NADER) Hallo, Kaptein! Jy’t dit gemaak. Welkom by die 

family… tyd vir ‘n party op die plaas! Waars die snacks! 

(BLAF) 

BYK:  TYDENS DIE VOLGENDE SPREEKBEURTE\ VOETSTAPPE 

OP TRAPPE\ SWAAR YSTERDEURE WAT OOP EN TOE 

MAAK\ KETTINGS WAT VASGEMAAK WORD\ 

VOETSTAPPE WEERGALM EFFENS OM IDEE VAN 

GROOT VERTREK TE SKEP\ DRUPPENDE WATER. 

8. DE VRIES : (BESWYMEND) Brandon? Sersant? 
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1. BRANDON : Moet nie worry nie Captain. Just go with the flow. Ons gaan 

jou mooi oppas. So bietjie vasbind vannag tot die wolf sy loop 

geneem het. Môre gaan jy ŉ nuwe mens wees. (LAG) Letterlik, 

Kaptein! Ons kan doen met ‘n regte bloedhond by die kantoor. 

2. LE FRERRE : Jy kan hierdie sel gebruik, Kaptein.  

BYK:  SWAAR YSTERDEUR OOP 

   (VOLG) Moenie bekommerd wees nie, die harnas is baie sterk, 

die wolf kan dit nie losruk nie. Jy gaan vannag hier vertoef. 

BYK:  SWAAR KETTINGS WAT VASGEMAAK WORD. DEUR TOE 

3. LE FRERRE : Ons kan jou nie toelaat om daar buite in die publiek te wees 

nie. Dit sal ŉ spoor van vernietiging laat wat baie moeilik 

verduidelik sal kan word…nes die “ongeluk” in die pas nou die 

aand. 

4. AMANDA : (NADER) Ek’s bevrees dit was my fout daardie, Kaptein. Ek 

kon nie betyds die kelder haal nie.  

5. DE VRIES : (VERSLAE) Amanda? Jy ook? Jy’s ook een van hulle… 

6. AMANDA : Ek’s bevrees so, Kaptein. Die wolf het oorgeneem net buite die 

opstal, ek’s jammer oor die twee mense in die kar. Maar jy sal 

nou my intense belangstelling in wolwe verstaan. Moes myself 

en my familie beskerm en my spore uitwis. 

7. DE VRIES : (AMPER HUILEND) Is julle almal kop in een mus? Julle is 

almal sertifiseerbaar mal! Julle is almal onder arres! Laat my 

hier uit! Ek maak die hele spul van julle vrek as ek hier uitkom! 
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1. LE FRERRE : (GEAMUSEERD) O, ons weet! Dis waarom ons jou hier moet 

vasbind en toesluit. Jy moet sorg dat jy elke volmaan betyds 

hier kom Kaptein, anders gaan jy ‘n spoor van vernietiging laat. 

2. SPENCER  : Jy weet wat hulle sê, Kaptein. “Even a man who is pure in 

heart and says his prayers by night, may become a wolf when 

the wolfbane blooms and the autumn moon is bright.”   

                   En jy gaan hieronder niemand kan skade aandoen nie… 

anyway not tonigh. Niemand gaan jou hoor nie. 

3. LE FRERRE : Ek dink dis tyd… Ek kan die wolf begin voel beweeg. Almal na 

hul selle en gespe in. Kaptein, as ek jou raad kan gee, moet dit 

nie beveg nie – die wolf wen altyd. 

4. BRANDON : (OPGEWONDE) Sterkte, Kaptein. Ons sien jou aan die 

anderkant. Go with the flow, enjoy the ride. Party time! 

5. AMANDA : Welkom by ons bloedlyn, Kaptein. 

6. DE VRIES : (DRINGEND) Le Frerre! Laat my hier uit! Ons kan die ding 

uitpraat… Komaan, julle gaan nie hiermee wegkom nie. Ek 

maak nie grappies nie! Weerwolf my gat! Julle is almal 

kranksinnig! Maak oop hierdie deur! Brandon! Spencer! Die 

grappie het nou ver genoeg gegaan… Asseblief ek sal vir 

niemand sê nie!  LE FRERRE! Ag vader help my! Dis ‘n 

nagmerrie…Ag, Jirre, help my…Pyn! Wat gebeur met my! 

Aaaaah! Nee, dis nie moontlik nie… 

BYK:  DE VRIES SE WOORDE, HULPROEPE VERANDER IN DIEP 

GROMGELUIDE GEVOLG DEUR ANDER ONAARDSE 
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GROM GELUIDE WAT IEWERS DIEP UIT DIE KELDER 

OPKLINK EN DAN DIE KLANK VAN VERSKEIE 

VREESAANJAENDE UITGEREKTE WOLWEKRETE EN 

GEHUIL WAT AL HOE HARDER WORD, TOT KLIMAKS EN 

DAN METEENS STOP. 

    SWAAR MUSIEK IN: OF ALTERNATIEF IETS LIGS SOOS 

“BAD MOON RISING” OF “BLUE MOON” 

 

EINDE 


	1. DE VRIES : “Au Clair de la Lune”. My Frans is nie so goed nie. Ek weet                                  Luna is die maan. Wat sal die plaasnaam beteken? Mooi                          Maan? Volmaan?

