
1 
 

 

 

Paulina se probleem 

’n Melodrama oor die ongelooflike avonture van ’n 

stilfilmheldin. 

vertaal deur Cyril Clarke 

  

 

  

Oorspronklike titel: The Perils of Pauline  

deur Paul King 

gepubliseer in Ten More GCSE Plays 

deur Pearson Publishing 

 

 

 

Kopiereg berus by:  

© Pearson Publishing, Chesterton Mill, French’s Road, 

Cambridge CB4 3NP 

ISBN: 1 85749 790 2 

EMAIL:  info@pearson.co.uk 

TELEPHONE NUMBER  +44 1223 350555 

FAX NUMBER   +44 1223 358581 

 

mailto:info@pearson.co.uk


2 
 

PERMISSION TO TRANSLATE AND PERFORM THE PLAY 

Dear Cyril 

Thank you for getting in touch. We would be delighted for you to translate the play into Afrikaans and 
to perform it with your students. Perhaps you could send us a copy of the translation once complete? 

With all best wishes for production and 
performance. 

Hannah Rose 

The Manager     
Pearson Publishing 
Chesterton Mill 
French’s Road 
Cambridge CB4 3NP  

 -------------------------------------------------------------

- 

Dear  Madam 

I am sending you this e-mail for the following reasons:                                                                                                                                                                         

1. I have a copy of Ten More GCSE Plays by Paul King. The plays were published by Pearson          

in 2002 and the ISBN is 1 85749 790 2. 

2. One of the plays in this anthology is entitled The Perils of Pauline and regarding this play I kindly 

request your permission for the following: 

2.1 To translate the text of the play into Afrikaans, and 

2.2 To perform the play at two provincial play festivals in South Africa with secondary school students  

of Langenhoven Gimnasium in Oudtshoorn. 

I hope to hear from you in this regard soon as the first play festival is in July 2019 and I would like to 
begin preparation and rehearsals as soon as possible. 

 Warm regards 

Cyril JM Clarke                                                                                                                            

Translator, Editor & Proof Reader                                                                                                                                          

18 Kleinkaroo Street                                                                                                             

OUDTSHOORN 6625                                                                                                                               

South Africa                                                                                                                                              

Tel.: +27 (0)44 279 1330                                                                                                                     

Mobile:  +27 (0)83 384 0766                                                                                                                                    

E-mail: cyril@mweb.co.za                                                                                                                            

Member: ZaLang                                                                                                                         

Member: Polingua 

 
 

 

 

 

Hannah Rose 
Editorial Manager 
Pearson Publishing 
1-2 Brooklands Avenue 
Cambridge CB2 8BB 
UK 
01223 350555 
nimbl is a brand of Pearson Publishing  
Pearson Publishing is separate from and 
unrelated to Pearson Education and 
Pearson Plc 
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Paulina se probleem 

’n Melodrama oor die ongelooflike avonture van ’n stilfilmheldin 

 

KARAKTERS / PERSONASIES 

Verteller 

Paulina Pistorius 

Boef 1 (in park) 

Boef 2 (in park) 

Boef 3 (passasier) 

Boef 4 (kondukteur) 

Boef 5 (in vliegtuig) 

Boef 6 (in vliegtuig) 

Boef 7 (by padwerke) 

Boef 8 (by padwerke) 

Plaasjapie 

Arnoldus Hoogendyk-Van Arkel 

Hekwag  
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1. Verteller:       Dames en here, berei u voor om verbaas te wees! Maak gereed om 

u te verwonder! Volg saam met ons die ongelooflike avonture van 

ons heldhaftige heldin in haar stryd teen die wrede, boosaardige 

Bende van die Swart Hand. Beleef hoe sy haar teësit teen haar 

boefagtige aanvallers. Gril en gil oor haar doodsprong die donker 

dieptes in! Vergaap u aan haar dodelike gruwelvlug! Dames en 

here, ons bied u, “Paulina se Probleem!!” 

2. Paulina:         Hello julle. My naam is Paulina. Eintlik is ek ’n heel gewone soort 

meisie, maar u sien, ek het ’n groot probleem. Regtig. My probleem 

is dat ek altyd, sonder dat ek eers regtig probeer, by gevaarlike 

avonture betrek word. Dis nou nie dat ek hulle graag wil beleef nie, 

O nee, dis so half asof hulle my voorlê, my bekruip, en voor ek 

weet waar ek is... Net nou die dag sit ek op ’n bankie in die park, 

rustig besig om die eende te voer, toe daar skielik ’n wildvreemde, 

eienaardige man na my toe kom. 

3. Boef 1:            Psst! Psst! 

4. Paulina:          My ma het my geleer om nooit met wildvreemde, eienaardige mans 

te praat nie. Veral nie as hulle my “Psst!” nie. Toe ignoreer ek hom 

maar. En toe doen hy dit weer. 

5. Boef 1:            Psst! Psst! 

6. Paulina:          Gaan weg! 

7. Boef 1:            Die ganse vlieg weer noord. 

8. Paulina:          So ’n dom kêrel! Foeitog!. Ek het gevoel dat ek hom moet reghelp. 

Ek is jammer maar jy is verkeerd. Hierdie is nie ganse nie. Hulle is 

eende. Mens  kan dit duidelik aan hulle kleur en grootte sien. 

9. Boef 1:            Die ganse vlieg weer noord. 

10. Paulina:        Nee, ek het jou mos gesê. Dis eende, dis beslis nie ganse nie. Jy 

moes op skool ’n Voortrekker gewees het en jou voëlkyktoekenning 

gedoen het. Dan sou jy geweet het dis eende en nie ganse nie. Ek 

het myne gedoen toe ek ’n niggie was. 

11. Boef 1:          Sorry, man. Ek is baie jammer. 

12. Paulina:        Dis toe dat dinge vir my verdag begin lyk. Hy het duidelik gedink ek 

is iemand anders. Net toe verskyn ’n ander eienaardige, 

onbekende vreemdeling. Hier was gemene vuilspel aan die gang, 

daarvan was ek seker. Ek het gedink ek moet baie mooi afluister 

wat hulle sê. 

13. Boef 1:          Psst! Psst! Die ganse vlieg weer noord. 

14. Boef 2:          En aanstons gaan hulle wes vlieg. 

15. Boef 1:          Wees gegroet, kameraad van die Anargiste van die Swart Hand. 
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1. Boef 2:           Wees gegroet, kameraad van die Hand van die Swart Anargis... ek 

bedoel, kameraand van die Anargiste van die Swart Hand. 

2. Paulina:          Hygent Hert! Met ’n bonsende hart het ek besef dat ek per toeval   

afgekom het op ’n ontmoeting tussen twee geheime agente van die 

gevreesde Bende van die Swart Hand. 

3. Boef 1:            Is alles gereed vir die sluipmoord op die President? 

4. Boef 2:            Jip. Alles is gereël. Die bom is in die President se gunsteling teepot 

versteek. Dit sal vanmiddag om presies vieruur ontplof. Net 

wanneer die President sy ou middagteetjie geniet.  

5. Paulina:          Liewe hemel! Hulle gaan ons President doodmaak! Dis die 

vieslikste vuilspel ooit. Skielik staar die avontuur my reg in die 

gesig. 

6. Boef 1:            Sien jy daai “girl”? Sy’t elke woord wat ons gesê het gehoor! 

7. Boef 2:            Sy weet wat ons planne is! 

8. Paulina:          Presies. Ek weet alles van julle bose, aaklige plan om ons 

President te vermoor. Julle sal nie hiermee wegkom nie, ou matie. 

Ek gaan hom persoonlik waarsku. En met die hardloop ek so vinnig 

as wat ek kan weg. (Sy hardloop uit.) 

9. Boef 1:           Ons moet daardie wipneus met haar neus in ons sake stilmaak. 

10. Boef 2:         Gou! volg haar! 

                           (Hulle gaan af, begelei deur geskikte musiek. En daar volg ’n 

jaagtog. Paulina kom op. Sy hardloop tot in die middel van die 

verhoog, stop, kyk agter haar en reageer op die boewe wat agter 

haar is, maar nog nie op die verhoog is nie. Sy kyk na die gehoor, 

sy kyk na die boewe en wys met haar vinger van die verhoog af.) 

11. Paulina:        Daardie kant toe! 

                           (Sy verlaat die verhoog in die rigting waarin sy gewys het. Die 

boewe kom op. Hulle wag in die middel van die verhoog. Hulle kyk 

rond en kyk dan in die rigting waarin Paulina verdwyn het.) 

12. Boef 1:          Sy’s soontoe. 

                            (Die boewe hardloop agter Paulina aan. Die agtervolging gaan 

deur verskeie in- en uitgange voort. Uiteindelik storm Paulina op, 

stop in die middel van die verhoog en kyk agter haar.) 

13. Verteller:      (Hou groot teken op wat na spoorwegstasie wys.) Skielik sien 

Paulina ’n teken! 
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1. Paulina:        Stasie toe! Ek het ’n plan. Al wat ek moet doen, is om ’n trein na die 

hoofstad te haal en dan kan ek self die President gaan waarsku. 

(Sy kyk na haar horlosie.) Warm Walvis! Ek het nog net tien minute 

oor voordat die trein vertrek. 

2. Boef 2:           Waarheen nou? 

3. Boef 1:           Kyk. Diekant toe. Sy’s oppad stasie toe. 

4. Boef 2:           Ek ken ‘n kortpad. Kom, ons keer haar voor. 

                           (Die boewe af. Paulina op.) 

5. Paulina:         Sjoe! Ek dink ek het hulle afgeskud. Ek het nog twee minute oor om 

die trein te haal. Ek gaan dit net-net maak. 

                           (Sy beweeg af, maar die boewe kom op en keer haar voor. Hulle rig 

hulle wapens op haar.) 

6. Boef 1:           Bly net waar jy is, katwyfie. Nou het ons jou! 

7. Verteller:        Is Paulina vas? Is dit vir haar die einde? Sy kyk om haar rond en 

sien geen uitkomkans nie. 

8. Paulina:         Oukei. Julle het my. Ek gee oor. Ek sal hulle ‘n vals gevoel van 

oorwinning gee. Ek sal sonder om te sukkel en stoei saam met julle 

gaan. 

9. Boef 2:           Niemand kan die wraak van die magtige Anargiste van die Swart 

Hand ontglip nie. 

10. Paulina:       O, oppas agter julle! (Die boewe draai om sy karatekap hulle agter 

hulle nekke en hulle sak inmekaar) Gelukkig het ek op meisieskool 

hokkie gespeel. Ek weet presies hoe om vuil te  speel. Nou moet 

ek gou daardie trein gaan haal. 

                            (Paulina af.) 

11. Boef 1:          Eina! My kop! 

12. Boef 2:         Verdomp! Het jy gesien hoe sy ons befoemfaai het? Sy’s duidelik 

een van die President se besopgeleide geheime agente. 

13. Boef 1:         Ons moet haar dadelik agtervolg. 

14. Boef 2:         Te laat! Kyk daar vertrek die trein. Ons sal die baas moet bel en 

hom waarsku. Hy kan iemand op die trein plant om haar voor te 

keer. 

                            (Stoele word so geplaas dat hulle die sitplekke in ’n treinwa 

voorstel. Die geluid van ’n stoomtrein word gehoor. Paulina stap in 

en gaan sit in die “treinwa”.) 
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1.Verteller:         En terwyl die trein en ons heldhaftige Paulina na die hoofstad 

voortsnel, bevind sy haar rustig, eensaam en alleen in die treinwa. 

Stoksielsalig, heeltemal alleen – totdat ’n misterieuse vreemdeling 

by ’n verlate stasietjie die treinwa binnestap. 

2. Boef 3:            Is die plek geneem, skone dame? 

3. Paulina:          Nee. Sit gerus daar as jy wil. 

4. Boef 3:            Dankie. Jy is baie gaaf. 

5. Paulina:          Die weer is mooi. 

6.  Boef 3:           O, ja. Die weer is baie mooi vir dié tyd van die jaar. 

7. Paulina:           Mmm. Die natuurskoon is pragtig. 

8. Boef 3:            Ja, die berge is pragtig vir die tyd van die jaar. Hulle is ook baie 

hoog en die spoor loop op ’n baie, baie nou lysie wat in die 

rotswand ingesny is. As iemand op die trein, wat van sekere 

agtervolgers af probeer wegkom, die treinwa se deur oopmaak en 

probeer ontsnap, sal sy tot doer vêr onder na haar dood val. 

9. Paulina:          Dit het my onmiddelik agterdogtig gemaak. Ek het besluit om die 

identiteit van my rare reisgenoot te probeer bepaal. Die ganse vlieg 

weer noord. 

10. Boef 3:          En aanstons gaan hulle wes vlieg. Dêm! Sy’t my uitgevang! 

11. Paulina:        Met die steek ek my hand in my sak en maak asof ek ‘n wapen het. 

Moenie beweeg nie. Ek is gewapen! 

12. Boef 3:          Satanswyfie! Jy mag ‘n slim geheime agent wees, maar jy sal nie 

van die Anargiste van die Swart Hand kan ontsnap nie! 

13 Paulina:         Dit wil ek nog sien! Toe gil ek om hulp: Kondukteur! Help! 

Kondukteur! 

                           (Die kondukteur verskyn onmiddelik.) 

14. Boef 4:         Kan ek help, dametjie? 

15. Paulina:        Ja, jy moet my help. Die man is ’n boef en hy wou my doodmaak. 

Jy moet die trein by die volgende stasie stop en die polisie ontbied. 

16. Boef 4:          Dis ongelukkig nie moontlik nie, dame. 

17. Paulina:        Regtig. En hoekom nogal nie? 

18. Boef 4:          Die ganse vlieg weer noord. (Hy pluk ‘n pistool uit en rig dit op 

Paulina.) 

19. Paulina:        Grote Griet!. Ek is vasgekeer. Is daar enige hoop dat ek kan 

ontsnap? 

1. Boef 3:           Geen hoop nie. 
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2. Boef 4:           Sal ek haar vrekskiet? 

3. Boef 3:           Nee. Dis te morsig en daar sal te veel vrae gevra word. En wie van 

ons gaan die gemors skoonmaak? Ek dink sy moet vir ons ’n bietjie 

buite gaan stap. 

4. Paulina:          Maar daar’s ’n duisend meter diep afgrond tot in die vallei 

doeronder. Ek sal dit nie oorleef nie. 

5. Boef 4:            Presies. Toe! Spring! 

6. Paulina:          Ek weier botweg om na my dood te spring. Dit afgryslik! 

7. Boef 3:            Dan skiet ons jou. 

8. Paulina:          Wat van die gemors en die onvermydelike vrae? 

9. Boef 4:            Ons sal dit maar net moet hanteer. 

10. Paulina:         In die geval het ek geen keuse nie. 

11. Verteller:       Sal Paulina van die voortspoedende trein afspring na haar gewisse   

dood toe? Is daar dan niemand wat haar kan red nie? 

12. Boef 3:          Toe! Uit is jy! 

13. Paulina:        Ek het dapper na die oop deur gegaan en die wrede onbekende 

ingestap. 

14. Verteller:      Haar liggaam het om en om getol en haar arms het in die wind deur 

die lug gemaal. Skielik maak haar regterhand kontak met ’n 

boomtak. Sy gryp dit instinktief en klou krampagtig daaraan vas. 

15. Paulina:        En toe hang ek tussen hemel en aarde teen die regaf krans aan ’n 

tak. Wat kon ek doen? Ek het bewerig-bang afgekyk en toe sien ek 

’n klein, nou rotslysie net onder my voete. Ek het myself stadig laat 

sak totdat ek op die lysie kon staan. 

16. Boef 3:          Kyk, sy’t wragtag ontsnap!  

17. Boef 4:          Ons moet dadelik van die trein afklim en die baas gaan waarsku. 

18. Verteller:       Arme Paulina was vodde en het vir ’n ruk lank op die lysie gerus.  

Sy het haar kragte stadig herwin en toe om haar begin rondkyk. 

19. Paulina:       Goeie genade... daar’s ’n nou paadjie. Ek is seker dit loop af na die 

vallei doeronder. 

20. Verteller:      Die paadjie het moeilik en gevaarlik gelyk. Net een los rots of een 

ondeurdagte tree kon Paulina se gewisse dood beteken. 

21. Paulina:        Desnieteenstaande, ek was verplig om so spoedig moontlik onder 

te probeer kom. 
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1. Verteller:        En so het die dapper Paulinatjie, met die aangebore ratsheid en die 

grasieuese vlugvoetigheid van ’n bergbok haar pad tot onder in die 

lowergroen vallei gebaan. Toe sien sy ’n plaasjapie wat rustig staan 

en spit. 

2. Paulina:          Haai, Hoei. Dagsê. 

3. Plaasjapie:     Dag, juffie. En wat maak jy hier in ons geweste? 

4. Paulina:          Ek wonder. Sou hy ook een van die skelm lede van die Bende van 

die Swart Hand wees? Ek het versigting nader gestap en hom mooi 

fyn bekyk. 

5. Plaasjapie:     Vir wat beloer jy my so agterdogtig? 

6. Paulina:          Ag, issie. Ek dink daar is net iets in my oog. Ek moet net doodseker 

maak dat hy nie ’n lid van die Bende van die Swart Hand is nie. E... 

Die ganse vlieg weer noord. 

7. Plaasjapie:     Ek sien g’n stuk ganse nie. Daar moet regtig iets groots in jou oog 

wees as jy ganse hier sien rondvlieg. 

8. Paulina:          Vergeet dit. Ek het dit nie gesê nie. 

9. Plaasjapie:     Nie wat gesê nie? 

10 Paulina:         Die ganse vlieg noord. 

11. Plaasjapie:   Huh? Regtig? 

12. Paulina:        Nee man. Luister, ek het jou hulp dringend nodig. Die Bende van 

die Swart Hand is besig om my te agtervolg! 

13. Plaasjapie:   Nee! Nie die berugte Anargiste van die Swart Hand wat, kom wat 

wil, die wêreld wil oorheers nie! 

14. Paulina:        Einste. Hulle. 

15. Plaasjapie:   O hel! Jy’s diep in die gemors. Hoe kan ek jou help? 

16. Paulina:        Ek moet baie vinnig na die hoofstad toe om die President te gaan 

waarsku dat hulle hom wil vermoor. En dit was toe dat ek skielik die 

heldergeel vliegtuig op die land sien staan. Is dit jou vliegtuig? 

17. Plaasjapie:   Nee, juffie. Dit behoort aan die jong meneer daar by die groot huis. 

18. Paulina:        Ek moes blitsvinnig dink. Die jong meneer is my beste vriend en hy 

het gesê ek kan sy vliegtuig leen net wanneer ek wil. 

19. Plaasjapie:   Kan jy dan vlieg, juffie? 

20. Paulina:        Net met ’n vliegtuig. Sal jy my help om die ding aan die gang te 

kry? 

21. Plaasjapie:   Net wat jy vra, juffie. 
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                           (‘n Stoel word die vliegtuig se kajuit.) 

1. Paulina:          Al wat jy nou moet doen is om die skroef nou hard en vinnig te 

draai en dan weg te staan. Die enjin sal self inskop. 

2. Plaasjapie:     Nes jy daar sê, juffie. 

3. Verteller:        Die enjin hoes en proes en brul skielik; springlewendig. 

4. Paulina:         Goed, vat die wielblokke weg. 

5. Plaasjapie:     Reg so, juffie. Baai. Veilige reis! 

6. Verteller:        Die vliegtuig het ruk-ruk met die grasveld langs gery en toe koers 

gekry die lug in. Ons heldin was weereens op pad. 

7.Paulina:           Dankie vader. Nou het ek finaal uit die vieslike kloue van die Bende 

van die Swart Hand ontsnap. 

8. Verteller:        Maar, ai, sy’t te gou ontspan, want net toe kom nog ’n vliegtuig in 

sig. 

                            (Twee boewe kom op met stoele wat hul vliegtuig voorstel. Paulina 

en die boewe “speel” die luggeveg soos beskryf deur die verteller.) 

9. Boef 5:            Kyk, daar is sy. 

10. Boef 6:          Volg haar! 

11. Paulina:        Galoppende goggas! Dis die boosaardige Bende van die Swart 

Hand! Hulle agtervolg my steeds. Ek sal die vliegtuig se gorrelgat 

oopruk en nog vinniger vlieg. 

12. Boef 5:          Vinniger! Sy’s besig om weg te kom. 

13. Boef 6:          Sy sal nooit wegkom nie. Dié bybie is toegerus met ’n veel sterker 

enjin. 

14. Paulina:        Agge nee! Hulle is besig om my in te haal!  

15. Boef 5:         Wat het ek jou gesê? Ons is besig om haar in te haal. Gebruik ’n 

slag daardie masjiengeweer. 

16. Verteller:      Die stotterende gerammel van masjiengeweervuur klief deur die 

lug. 

17. Paulina:       O, gonna! Hulle skiet na my. 

18. Verteller:      Sy’t haar vliegtuig in ’n duikbeweging ingestuur en weggeswiep. 

19. Boef 6:         So maklik gaan sy nie wegkom nie. Ons duik agter haar aan. 

20. Verteller:      Sy swenk skerp links. Die boewe swenk skerp links. Sy draai regs; 

haar agtervolgers draai regs. Sy vlieg boontoe; hulle volg haar. Sy 

pypkan dan diekant toe en dan daardie kant toe. Hulle swenk dan 

diekant toe dan daardie kant toe. 
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1. Paulina:         Ai toggie! Dit help niks. Die vabonde haal my in. 

2. Boef 5:           Die masjiengeweer! Gebruik die masjiengeweer! 

3. Verteller:        Weer hoor ons die dodelike geroggel van die masjiengeweer. ’n 

Helderrooi lyn ligspoorkoeëls pyl op Paulina se geel 

dubbelvlerkvliegtuig af. 

                           (Ons hoor die die geluid van masjiengeweervuur.) 

4. Paulina:         Help! Iemand help! Hulle het my vliegtuig getref! 

5. Verteller:        Dik stikkende, swart rook het by die enjin begin uitborrel. Die enjin 

hik, stik, hoes... en gee die gees. 

6. Boef 6:           Yes! Uitstekend! Welgedaan! 

7. Verteller:        Die geel vliegtuig tol heeltemal buite beheer aarde toe. 

8. Paulina:         Piepende piesangs! Dis klaar met my! 

9. Boef 5:           Kyk, sy gaan neerstort. 

10. Boef 6:         Daar’s nie ’n manier waarop sy kan ontsnap nie. 

11. Boef 5:         Ons moet dadelik aan die baas rapporteer dat ons met haar 

klaargespeel het. 

12. Paulina:       Uit die hoek van my oog kon ek sien hoe die beestelike 

boewerasies op die horison verdwyn. Ek het afgekyk na die grond 

wat teen die verstommende spoed van wit lig nader gekom het. Ek 

het gereed gemaak om te spring en desperaat gegryp na die 

pluktou van my valskerm... maar met bewende skok besef dat ek 

nie ’n valskerm dra nie. Ek was totaal gedoem! 

13. Verteller:      Die vliegtuig het hierdie kant toe en daardie kant toe gekantel. Dan 

weer daardie kant toe en diekant toe. Die aarde het al nader en 

nader gespoed. Paulina was gedoem om die aarde teen die die 

vernietigende spoed van tweehonderd myl per uur te tref. 

14. Paulina:        Maar... wag ’n bietjie. Wat sien ek doeronder? Dit lyk vir my na ‘n 

hooimied. As ek die vliegtuig in die hooimied kan laat land dan is ek 

gered. 

15. Verteller:      Sy’t met die stuurstang geroei en gestoei en woes daaraan gepluk. 

Net op die oomblik toe sy die grond sou tref... 

16. Paulina:        ...het ek daarin geslaag om die neus van die ding gelig te kry... en 

toe ploeg ek dwarsdeur ‘n baksteenmuur. 

                           (Klank van die vliegtuig wat deur ’n muur bars.) 
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1. Verteller:        Daar was die klank van skeurende metaal en seildoek en 

verbrokkelende hout, en toe disintegreer die vliegtuig heeltemal. 

Die krag van die botsing het Paulina die lug ingegooi en al tollende 

deur die lig kom sy tot ruste in die... 

2. Paulina:          ...hooimied. Ek was baie gelukkig. Behalwe vir ’n gebreekte 

vingernael en effense deurmekaar hare het ek ongedeerd uit die 

wrak... e... die hooimied geklim. En daar was ek in die middel van 

nêrens; die tyd was vinnig besig om verby te spoed en ek móés net 

ons President betyds waarsku. 

3. Verteller:        Skielik hoor Paulina die geluid van ’n naderende motor. 

                           (Arnoldus Hoogendyk-Van Arkel, ’n uiters aantreklike jong man, 

kom op en ry na Paulina.) 

4. Paulina:          Ek het tot in die middel van die pad gehardloop en die motor 

probeer stop. 

5. Arnoldus:       Dagsê beeldskoon. Waarmee kan ek jou help? Ek is tot u diens. 

6. Paulina:          E... dankie. Ek het so pas ’n ou ongelukkie met... my vliegtuig 

gehad. 

7. Arnoldus:       Was daardie hoop rommel daar jou vliegtuig? 

8. Paulina:          Ja. Dis nou ’n effense gemors, nie waar nie. 

9. Arnoldus:       Dis eienaardig, maar ek het net so ’n geel vliegtuig soos daardie 

een. 

10. Verteller:      Dit was toe dat sy meteens besef het dat dié allermooiste, 

aantreklike ryk jong man die “jong meneer van die groot huis” was 

waarvan die plaasjapie haar vertel het. En dat sy sý vliegtuig 

“geleen” het en dit heeltal verwoes het. 

11. Paulina:       Ek het besluit om hom nie dadelik hieroor in te lig nie. 

12. Arnoldus:    Spring in. Ek gee jou ’n saamrygeleentheid in my opgewarmde 

koningsblou Britse Bently. 

13. Paulina:        Ek dink nie ek kan nie. My ma het my gewaarsku teen onbekende 

mans. Ons het onsself nog nie aan mekaar voorgestel nie. 

14. Arnoldus:     Laat my gerus toe om myself voor te stel. Arnoldus Hoogendyk-

Van Arkel tot u diens, skone dame. Jy kan my sommer Nollie 

noem. 

15. Paulina:        O. Wel, ek is Paulina Pistorius. 

16. Arnoldus:     Nou ja, toe. Noudat ons mekaar ken, Paulinatjie, kan jy gerus by 

my in die motor klim. 
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1. Paulina:          Baie, baie dankie. e... Arnoldus. Ek moet baie vinnig in die 

hoofstad kom. Jy sien, ons President se lewe word bedreig deur 

die aaklige Bende van die Swart Hand. 

2. Arnoldus:       Tog nie die gevreesde Anargiste van die Swart Hand nie! 

3. Paulina:          Juistement! Einste hulle.  

4. Arnoldus:       Hoe gouer ons dus padvat, hoe gouer is ons daar. 

5. Paulina:          En so vat ons pad teen ’n vreeslike gevaarlike spoed. 

                            (Die spelers reageer soos wat die verteller die reis beskryf.) 

6. Verteller:        Hulle spoed om gevaarlike skerp gillende draaie. 

7. Arnoldus:       Hou vas! 

8. Verteller:        Jaag oor boggelbruggies. 

9. Paulina:          Ooee, Nollie! Dis vetpret! 

10. Verteller:      Skud en skommel oor sinkplaatpaaie. 

11. Paulina:        Nollie was so ’n sterk, manlike bestuurder  en o, so beeldskoon en 

sooo aantreklik. 

12. Arnoldus:     Hou vas, my ding. Ons is amper daar. 

13. Verteller:      Uiteindelik kon hulle die hoofstad doer onder in die vallei sien. 

14. Arnoldus:     Kyk! Daar’s die hoofstad. 

15. Verteller:      En hulle ry verder teen ’n stink spoed. Al wat hulle nog moes doen 

was om langs die steil pad met die baie skelm draaie tot in die 

hoofstad te ry en die President se lewe te red. 

16. Paulina:        Ons gaan dit sowaar betyds maak! Ons gaan ons President se 

lewe red. Ek is so opgewonde. 

17. Verteller:      Skielik kom hulle op padwerke af. 

                           (Boewe 7 & 8 versper die pad.) 

18. Arnoldus:     Kan jy dit glo! Vervlakste padwerke. Ek sê, ou bul, is daar ‘n 

probleem? 

19. Boef 7:         Padwerke, meneer. 

18. Boef 8:         “Pottols,” meneer. Pad is vol daarvan meneer.  

19. Boef 7:         Dis “pot holes”. Slaggate, meneer. 

20. Boef 8:         Ons moet hulle loop opvul, meneer. 

21. Paulina:        Is dit regtig noodsaaklik. Jy weet, ons is op ’n uiters belangrike 

geheime sending. Julle moet ons net deurlaat. 
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1. Boef 7:           Ons sal julle deurlaat, orraait. 

2. Boef 8:           Ja, ons sal beslis... in doodkiste! 

                           (Hulle maak die teken van die Anargiste van die Swart Hand en 

pluk tegelykertyd hulle vuurwapens uit.) 

3. Paulina:         Help! Hulle is lede van die walglike Bende van die Swart Hand. 

4. Boef 8:           Ons wag al laaankal vir julle. 

5. Boef 7:           Jy’t vir ons sommer baie probleme gegee, jou klein tierboskat! 

6. Arnoldus:       Jy’s ’n onbeskofte boef en ’n regte dierasie, meneertjie. Dis nie die 

manier om met ’n dame te praat nie. Ek is sommer lus en gee jou... 

7. Boef 7:            Bly jy stil voor ek jou permanent stilmaak. 

8. Arnoldus:       Hgmf! 

9. Boef 8:            Ek sal die ou rammelkas se brieke “opfix”. 

10. Arnoldus:     Daar is niks verkeerd met die remme van my motor nie. 

11. Boef 7:          Daar is nou. 

12. Boef 8:          “Cover” my terwyl ek hulle hande agter hulle rûe vasbind. 

13. Paulina:        Wat gaan julle met ons doen? 

14. Boef 7:          Ons gaan julle ou tweetjies op ’n vinnige toertjie stuur. (Boef 8 

stem luid saam.) Teen die bult af in ’n motor sonder brieke met julle 

hande agter julle rûe vasgebind. (Boef 8 maak die geluid van motor 

wat teen ‘n afgrond afstort en ontplof.) Dié keer kan julle nie 

ontsnap nie. (Boef 8 stem hoorbaar saam.) Gedink julle kan die 

President betyds waarsku, né. (Boef 8 stem saam. Boef 7 kyk 

vererg na Boef 8. Boef 8 mompel “Skuus, baas”.) Die President 

mag dalk net julle ou Bentleytjie in ’n blou waas by hom sien 

verbyskiet, net voordat dit in ’n groot helder oranje vuurbol met julle 

en al ontplof.  

15. Arnoldus:     Lyk my dis verby met ons. 

16. Paulina:        Jy moet nou sterk wees Nolsie. Mens gee nie so gou moed op nie. 

Ons is nog nie dood nie. 

17. Boef 8:          Julle sal gou genoeg wees. (Hy maak weer geluid van motor wat 

teen ’n afgrond af stort en ontplof. Boef 7 kyk hom vereg aan.) 

18. Boef 7:          Al wat ons nou moet doen is om die versperring weg te haal (Hulle 

doen di.t) 

19. Boef 8:         En kom ons help hulle  so ’n bietjie, dan is hulle sommer vinnig op 

pad. (Hulle stoot die motor) 

20. Boef 7:         Tatta! Veilig ry. (albei boewe lag en gaan af.)  
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1. Verteller:        Is dit die einde? Is dit net een uitdaging te veel? Hulle spoed 

onbeheerd teen die steil bergpas af op pad na ’n skerp draai Die 

remme van die motor werk nie!. Arnoldus kan die motor nie stuur 

nie! sy hande is vasgebind! 

2. Paulina:          Ek het my oë styf toegeknyp en die aaklige onvermydelike 

afgewag. 

3. Arnoldus:       Ek dink... ek kan my knieë buig en dan... Ek dink ek kan dalk net 

die stuurwiel met my knieë bykom. Jip. Ek dink ek kan dalk net die 

rathefboom met my tande bykom. 

4. Verteller:        Met net die gebruik van sy knieë en sy tande kry Arnoldus die 

Bentley net-net om die draai. 

5. Paulina:          Oeee! Ons is gered! 

6. Verteller:        Maar, genade tog, hulle was nog steeds besig om buit beheer teen 

die berg af te jaag. 

7. Arnoldus:       Ek dink... as ek net my arms so draai... en so pluk, ja... kan ek my 

hande... loskry. Daar’s hy. Nou’s ons reg! 

8. Paulina:          Maar Nolsie, jou motor het geen remme nie! 

9. Arnoldus:       Remme! Ek gebruik hulle buitendien nooit nie, my hartjie. Hierdie 

vuurwa gaan ons deursien. Daar’s geen beter motor as ’n agt liter 

opgewarmde Bentley as jy sonder remme teen ’n bergpas afjaag 

nie. 

10. Verteller:      En Arnoldus stuur die brullende Bentley, soms op twee wiele en 

soms op vier, teen die pas af in die rigting van die President se 

ampswoning. Uiteindelik kom hulle voor die groot ysterhekke van 

die ampswoning tot stilstand. Paulina spring uit die motor uit, maar 

sy word deur die hekwag voorgekeer. 

11. Hekwag:       En waarheen is jy op pad, dame? 

12. Paulina:        Hoe laat is dit? 

13. Hekwag:       Dis nou presies vyf minute voor vier, dame. 

14. Paulina:        Hygend hert, het jagt ontkomen! Daar’s nog net vyf minute oor. Jy 

moet my deurlaat. Ek moet ons President waarsku. Die 

wreedaardige Bende van die Swart Hand het ‘n bom in die 

President se teepot geplant. Dis gestel om presies om vieruur te 

ontplof. 

15. Hekwag:       Nie die gevreesde Anargiste van die Swart Hand nie! 

16. Paulina:        Juis! Hulle. 

17. Hekwag:       Dan moet jy blitsvinnig deurgaan, dame.  
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                           (Paulina hardloop af.) 

1. Verteller:        Paulina hardloop in en kom om een minuut voor vier by die 

President, wat homself net voorberei vir sy gunsteling vieruur 

koppie presidentiële tee. 

                           (Paulina kom vinnig op met die teepot.) 

2. Paulina:         Help! Help! Ek het die teepot! Wat doen ek nou!? 

3. Arnoldus:      Die fontein. Smyt dit in die fontein! Maak gou! 

4. Verteller:        Die dodelike pot tee word onmiddelik in die fontein gegooi waar dit 

geen skade kan aanrig nie. 

5. Arnoldus:       Welgedaan Paulinatjie, my ding. Het jy geweet watter ontsettende 

dapper meisie jy is? Ek moet sê dat ek jou leer bewonder het in die 

kort tydjie was ons twee mekaar nou al ken. Ek wonder of jy bereid 

sal wees om saam met my huistoe te gaan sodat ek jou aan 

moeder en vader kan voorstel. 

6. Paulina:          O, Nolsie. Dit sal absoluut fantasties wees! 

7. Arnoldus:       Dis wonderlik. Ek wou my hele lewe lank al ’n meisie soos jy 

ontmoet. 

8. Verteller:        Hulle het lank in mekaar se oë gestaar. Daar was beslis ’n sterk 

moontlikheid van romanse in die lug. 

9. Paulina:          Oee, Nolsie. Maar wag, daar is iets wat ek jou moet vertel. 

10. Arnoldus:      Ja, wat? 

11. Paulina:         Onthou jy daardie ou vliegtuigie waarvan ek jou vertel het, ek... 

 

GORDYN 


