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FX:    DOOF IN: SWAAR VRAGMOTOR. BANDE WAT SUIS OP  

                            TEER. MENG NA BINNEKAJUIT VAN VRAGMOTOR.  

                                     MUSIEK SPEEL OP RADIO. BESTUURDER NEURIE SAAM. 

1. WILLIE : ŉ Verhoging Mister De Bruin, dis wat ek hom straight gaan 

vertel. Ek sleep hierdie blerrie trok heen en weer oor die land 

en wat kry ek daarvoor? Peanuts vir pay en eelte op my 

agterent, thank you, dankie! (OOMBLIK) Hierdie pad is 'n never 

ending story; as dit enigsins langer was kon ek in my toekoms 

in gesien het. KLAP HOMSELF: Wakker bly Willie! Wakey!  

FX:   VERSTEL RADIOSTASIE. NUUSBERIG OOR RADIO:  

 2. NUUSLESER : (FILTER RADIO) “...in die Sutherland omgewing en motoriste  

                                      wat gebruik maak van die R354 en R356 roetes tussen  

                                        Sutherland, Middelpos en Fraserburg word gewaarsku, om 

    nie enige vreemdelinge op te laai of alleen op die paaie te 

verkeer na sononder nie. ‘n Derde vroulike slagoffer is onlangs 

langs die pad ontdek en die polisie vermoed nou dat ‘n 

reeksmoordenaar moontlik in die area bedrywig kan wees. Die 

publiek word gevra om eerder die omgewing te vermy en enige 

verdagte gebeure of persone onmiddellik by hul naaste 

polisiekantoor aan te meld.  

In ander nuus: die rand val tot ‘n verdere laagtepunt teen die 

vernaamste geldeenhede nadat...” 

FX:    RADIO AF. VRAGMOTOR SE SIRENE WORD GELUI.  
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1. WILLIE : (LAG HARDOP) Klaas Bloubaadjie kan nie eens hulle eie gatte 

in ŉ telefoonhokkie vind nie.  (TOT HOMSELF) Ons is famous, 

Willie. Wakey! Wakey! Julle lelike bliksems in die Karoo!  

(GAAP) Sal op Sutherland moet bene rek en die sand boks 

opsoek; tyd om my blaas teen 'n klip uit te slaan. REK 

BEHAAGLIK UIT: ŉ Bottel, ŉ bed en ŉ hot brunette, dis wat ek 

nou nodig het. Dalk score ons weer iets hier langs die pad. You 

never know, Willie. Chicks dig 'n man met 'n gróót lorrie. (LAG) 

Die bottel en die bed sal ek hou, die empty sal ek vir julle 

iewers langs die pad deposit. (MINAGTEND) Serial killer my 

armpit. Wat ek doen, is kuns. (VERBAAS) Wat de hel — 

FX:    TROK VERMINDER SKIELIK SPOED, LUG BRIEKE WAT 

SIS, BANDE VAT EN GLIP OP PAD. TROK KOM TOT 

STILSTAND. LUIER VIR OOMBLIK. 

2. WILLIE  : (VOLG) Praat van die duiwel. Of ek is besig om dit te verloor óf 

daai was ŉ goose langs die pad! Check it out, Willie. 

FX:   TROK IN TRURAT, RATTE KRAP EN SKUUR, STOOT 

TERUG EN STOP MET LUGREMME. RUIT AF.  

3. WILLIE  : Naandsê daar, meisie.  

4. SPENCER  : (NONCHALANT) Oh, hallo.  

5. WILLIE : Is jy nie bang om so alleen in die donker te loop nie? 

6. SPENCER : Dis helder volmaan. Ek kan mooi sien waar ek loop. 

7. WILLIE : Ek meen, dis gevaarlik om so alleen hier op jou eie te wees, 

dié tyd van die aand. In die middel van nowhere. 
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1. SPENCER : Die gevaarlikste ding hier rond is 'n skilpad. 

2. WILLIE : Luister jy nie radio nie?  Dit was pas op die nuus. 

3. SPENCER  : Wat was?  

4. WILLIE : (WAARSKUWEND) Daar’s ŉ killer on the loose in hierdie area.   

5. SPENCER  : (PASSIEF) Ek sien. STAP AAN: Dankie, vir die inligting. 

(BEWEEG WEG) Lekker aand vir jou. 

6. WILLIE  : Wag! Hey! Stop. Waantoe is jy op pad? 

7. SPENCER : Sutherland. 

8. WILLIE :  Ek’s ook oppad soontoe. Klim in. Ry saam. 

9. SPENCER : Nee dankie. Ek verkies om te loop. Goeie oefening. 

10. WILLIE : Hel, dit kan ek sien. Ek dink jy kry teveel oefening… 

11. SPENCER :   Ekskuus? 

12. WILLIE : Ek bedoel jy’s gebou om te hou, nè. Daai bene van jou... 

13. SPENCER : (ONGEËRGD) Oh, yes. I take it that was a compliment. 

14. WILLIE : Sure. Jy’s ŉ Engelse chick? (GEBROKE ENGELS) Can I stick 

you for a lift to Sutherland, then? Hop in. I does not bite. 

15. SPENCER : (TOT HAARSELF) Can’t promise the same... 

16. WILLIE : Sorry? Wat het jy gesê?  

17. SPENCER : (HARDER) Ek sê ek verstaan en praat Afrikaans goed.  

18. WILLIE : Ja, ek hoor. Ek mag nie eintlik mense oplaai nie, maar vir jou 

sal ek 'n uitsondering maak. Daai rugsak lyk swaar. Wat het jy 

alles daar in? 

19. SPENCER : Dooie lyke... 

20. WILLIE : (LAG LEKKER) The more the merrier sê ek altyd. Ek like jou. 
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1. SPENCER : Ek’s bly ek het jou dag gemaak. 

2. WILLIE : Dis nog hel ver Sutherland toe. Netnou vang iets jou hier langs 

die pad en vreet jou op. 

3. SPENCER : I doubt that. Ek dink nie ek proe baie lekker nie. 

FX:   SKAKEL TROK AF. DEUR OOP, KLIM UIT TROK. 

4. WILLIE : Kom klim in. Ek sal myself nooit vergewe as 'n mooi goose 

soos jy iets moet oorkom hier op die vlaktes nie. 

5. SPENCER : Okay, bleeding heart. Fine then. Tot op Sutherland. 

6. WILLIE : Great! Hier, laat ek help, Chickey. (STEUN) Hel, maar die sak 

is swaar. Hoe kry jy dit reg om dit so ver te dra sonder hulp? 

7. SPENCER : KLIM IN: Ek eet gesond. Karoo hoenders. Dis al. 

FX:   DEURE KLAP TOE. TROK START OP. RATTE KRAP. 

VERTREK. BINNEKAJUIT AKOESTIEK. 

8. WILLIE : Karoo hoenders? 

9. SPENCER : Volstruisvleis. Baie proteïene. 

10. WILLIE : Aha! (LAG SAAM) Hel, jy’t mooi oë. Sorry... just a compliment.  

11. SPENCER : Yes, you are full of them. Hou jou oë op die pad…netnou land 

ons op in die dagga plantasies… 

12. WILLIE : (LAG) Ek kon nie glo toe ek jou sien nie. Eers gedink dis net ŉ 

bergie langs die pad, toe spring ŉ glamour magazine voorblad 

op my af. By the way, ek’s Wilson. Noem my sommer, Willie. 

13. SPENCER : Okay, Willie. Please to meet you. Ek’s Hope. 

14. WILLIE : So, Hope, waar kom jy vandaan? Het jy 'n boyfriend? 

15. SPENCER : Can you just drive. Jy’t my ŉ lift ge-offer, nie ŉ quiz show nie. 
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1. WILLIE : Chat sommer net. Nie elke dag dat mens iemand soos jy langs 

die pad sien loop nie. Het jy nie 'n kar nie? 

2. SPENCER : Nee. (OOMBLIK) Maar dankie vir die lift. Dis gaaf van jou. 

3. WILLIE : Dis cool. Ek sal praat, jy kan maar net relax en luister. Raak 

maar alleen so in die trok op die pad. 

4. SPENCER : Ek kan dink. So, wat doen jy om jouself besig te hou? 

5. WILLIE : Ag, jy weet. Dies en daais. Jy’t wragtig nie 'n bang haar op daai 

mooi kop van jou nie, nè? Strolling along so all by yourself. 

6. SPENCER : Daar’s min dinge waarvoor ek bang is. 

7. WILLIE : Tawwe girlie, huh? Kan ek jou iets aanbied om te drink? Het ŉ 

hele cooler daar agter. Wat’s jou poison? Daar’s alles. 

8. SPENCER : Nee dankie. Ek’s nie 'n drinker nie. Net honger. Het nog nie 

vandag geëet nie. 

9. WILLIE : Jammer, hier’s niks om te eet in die trok nie. (POUSE) Hey! 

Kan ek jou iets vertel? Iets wat jou beslis sál bang maak. 

10. SPENCER : Oh? And what might that be? 

11. WILLIE : Iets wat regtig met my gebeur het op ŉ trip Oudtshoorn toe. 

12. SPENCER : (SUG) As jy moet… 

13. WILLIE : Het jy al gehoor van die Uniondale se spook? 

14. SPENCER : Ja. Wie’t nog nie. 

15. WILLIE : Wel, sy was in my trok. (OOMBLIK) Nee, ek lieg nie. Net daar 

waar jý nou sit, het sy gesit. ŉ Volmaan nes vanaand. Net 

duskant Uniondale sien ek hierdie girlie langs die pad staan en 

waai. Ek stop om te kyk of ek kan help en sy klim in.  
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1. SPENCER : Just like that? 

2. WILLIE : Ek sê jou. Chiks dig my trok. Net voordat ek Uniondale kon in 

ry, verdwyn daai goose spoorloos uit my trok. Poef! Weg! 

3. SPENCER  : (VERVEELD) Yes? And then? 

4. WILLIE : Then niks. Sy was in my trok. Ek sweer. 

5. SPENCER : Okay, if you say so. 

6. WILLIE  : Daar waar sy gesit het was dit sopnat soos iemand wat in die 

reën gestaan het. Hulle sê sy’s tydens ŉ reënstorm dood. Daai, 

was die spook van Uniondale. Scary né? 

7. SPENCER : Regtig? You saw her? Was she pretty? 

8. WILLIE : Ja, maar niks soos jy nie. Ek sweer op my trok se tyres. Daar’s 

goed in hierdie wêreld wat jy eerder met rus moet laat. Scary 

goed ek sê jou. 

9. SPENCER : Yes, I know: “There are more things in heaven and earth, 

Horatio, than are dreamt of in your philosophy.”  

10. WILLIE : Hoe nou? Horries wie se goed? 

11. SPENCER : It’s Shakespeare, Willie. William. Hamlet. 

12. WILLIE : O, ja, ek ken hom. Hy werk vir mos vir Terblanche Transports? 

13. SPENCER : (SUG) Never mind… 

14. WILLIE : Komaan, jou beurt, Doll. So, wat kan jý my vertel wat scary is? 

15. SPENCER : Hope, asseblief. Nie “doll” nie. 

16. WILLIE : Whatever. Jy’s seker jy wil nie 'n koue bier hê nie? Sal jou laat 

lekker laat relax. Jy lyk bietjie tense. 

17. SPENCER : Nee, dankie. Dis daai tyd van die maand...jy weet. 
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1. WILLIE : Okay, ek verstaan. (OOMBLIK) So, spin my iets wat scary is… 

2. SPENCER : Is jy seker? 

3. WILLIE : Ja, vertel my iets. Het jy 'n storie wat scary is? 

4. SPENCER : Oh, yes, plenty. (POUSE) Maar ek kan jou eerder iets wys. 

5. WILLIE : Wys? (SUGGESTIEF) Nou praat jy my kleur, Doll. 

6. SPENCER : Good. Is jy seker jy wil sien? Jy mind nie? 

7. WILLIE : Natuurlik nie. Waar? Hier in die trok? 

8. SPENCER : Ja, jy hoef nie eens uit te klim nie, ons kan dit in die trok doen. 

Maar jy sal moet stop. 

9. WILLIE : Stop? Hoekom? 

10. SPENCER : Jy mag dalk jou kop verloor en ons verongeluk. 

11. WILLIE : (LAG) Regtig? Jy’s ernstig? (OOMBLIK) Okay, ek’s game. 

FX:   ONHEILSPELLENDE MUSIEK IN OP A/G. TROK 

VERMINDER SPOED, LUGREMME, EN STOP. ENJIN 

LUIER. 

12. WILLIE : Raait, ek’s reg, Chickey. Wys my. Maar as jy klaar is, moet jy 'n 

dop saam met my drink. En ek wil jóú ook iets wys… 

13. SPENCER : (DONKER) Ek dink nie so nie, Willie. Jy’s ietwat van 'n 

probleem, jy weet. 'n Doring in my vlees. 

14. WILLIE : (VERBAAS) Hoe nou? 

15. SPENCER : Jy’s morsig en slordig. Dumping your leftovers in my backyard. 

Jy’t my planne deurmekaar kom krap met jou lyke... 

16. WILLIE  : (STOTTER) Wat? Hoe die hel… hoe weet jy wat ek — 
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1. SPENCER  : Ek kan hulle ruik, drie van hulle, hier in jou trok. Uniondale 

ghost my arse! Hoe het jy dit gedoen, Willie? Drugged them? 

Hammer? Wheel spanner? Knife? 

2. WILLIE : Wie de hel is jy? Undercover cop? (DREIGEND) Jy gaan nie 

Sutherland sien nie, Dolly. MES FLIK OOP: Dit gaan jammer 

wees om daai mooi gevreet van jou te vermink. 

3. SPENCER : (ONHEILSPELLEND) Oh, you mean this one? Dis my mooi 

kant. But I can show you a different face, Willie. Wanna see? 

4. WILLIE : Wat? Wat bedoel jy? Jy’s blerrie kens vroumens...klim uit of— 

5. SPENCER : (GROM) Here I come, Willie! Ready or not! 

FX    DIEP GROM. TRANSFORMASIE BEGIN. 

6. WILLIE :  (VREES) Wat de hel! Liewe donner! Wat is besig om met jou  

                                      gesig te gebeur...dis nie moontlik nie...Help! Iemand help my! 

7. SPENCER : (GROM) Too late. (GROM) Time to be scared, Willie... 

FX:    WILLIE SE BLOEDSTOLLENDE GILLE VERMENG MET 

DIEP GROMME, VLEES WAT GESKEUR WORD, BENE 

KRAAK EN BREEK. DIE HORTENDE ASEMHALING VAN ‘N 

GROOT ROOFDIER IS AL WAT GEHOOR WORD. DAN 

VOLG ‘N KRAGTIGE LANG UITGEREKTE WOLF SE 

GEHUIL WAT WEERGALM OOR DIE VLAKTES.  

 OBB:   RSG BIED AAN: INLEIDING EN AANKONDIGING.  

   TEMA MUSIEK OP EN NA AGTERGROND. BINNE TONEEL. 

'N BESIGE POLISIEKANTOOR DOOF IN. ’N TELEFOON LUI 

SKRIL EN WORD GEANTWOORD. 
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1. DE VRIES : Majoor de Vries. 

2. SANDILE : (VRIENDELIK) Hey, Wena! Leef jy nog? 

3. DE VRIES : (VERBAAS) Jackson? Ek bedoel, Kolonel Sandile?  

4. SANDILE : Long time no see, Eugene. You’re a hard man to find. 

5. DE VRIES : Dis byna vyf jaar. 

6. SANDILE : Is dit al so lank? Majoor, nè?  

7. DE VRIES : Ja, wel. Dit het gekom met die nuwe job en alles.  

8. SANDILE : I thought you retired? 

9. DE VRIES : Ek het. 

10. SANDILE : Ek was verbaas toe ek hoor jy is nou met die Okkultiese 

Ondersoekeenheid in die Oos-Kaap. Weren’t they disbanded 

years ago? 

11. DE VRIES : Nee, ons bestaan nog. Handhaaf net 'n lae profiel vanweë die 

tipe sake wat ons ondersoek. 

12. SANDILE : (LAG) Jy bedoel tokkelossies jag en spoke vang? 

13. DE VRIES : Ja, spot maar.  

14 SANDILE : Hoe het jy by hulle opgeland? 

15. DE VRIES : So 'n jaar gelede het ek 'n oproep ontvang. Hulle het my ‘n 

offer gemaak wat ek nie kon weier nie. Groter salaris, rang 

verhoging, kantoor met aircon, gratis koffie... jy weet. 

16. SANDILE : (LAG) Al die perks! (ERNSTIG) Maar ek dink jy weet hoekom 

hulle jou geteiken het, nè? 

17. DE VRIES : Die wolf moorde... 

18. SANDILE : You read my mind. (OOMBLIK) Dis ook hoekom ek jou soek. 
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1. DE VRIES : (EENKANT) Bliksem. (SUG) Ek dag daai saak is uit my lewe, 

diep begrawe en toegegooi, vir altyd. 

2.  SANDILE : I know, that one took a pound of flesh from all of us, didn’t it? 

3. DE VRIES : Moet jy dit nou juis só stel? 

4. SANDILE : Sorry. Slip van die tong. (ERNSTIG) Look, Eugene, I need your 

help. Something came up in the Karoo... 

5. DE VRIES : Something always does. Soos altyd... Ek luister. 

6. SANDILE : Daar was 'n voorval met 'n trok bestuurder naby Sutherland. 

Ons het eers gedink dis 'n hijacking of kidnapping case...It 

turned out to be something very different. Iets wat vir jou baie 

bekend sal wees. Soos vyf jaar gelede... 

7. DE VRIES : Wat?  (OOMBLIK) Wat laat jou so dink?  

8. SANDILE : Not on the phone. Ek sal verduidelik as julle almal hier is. 

9. DE VRIES : Almal? 

10. SANDILE :  Ja. Dok Duvenhage. 

11.   DE VRIES : Jy’t Amanda Duvenhage ook gekontak?  

12. SANDILE : Ja. En Brandon Julies ook. 

13. DE VRIES : Regtig? Brandon? Is hy nie iewers in 'n inrigting nie? 

14. SANDILE : Hy was. Hy’s 'n jaar gelede ontslaan en terug op die job.   

15. DE VRIES : Dink jy dis raadsaam om hom te betrek? Hy was destyds erg 

getraumatiseerd...ons almal was. 

16. SANDILE : Dit was nie my besluit nie. Hy het self gevra om op die span te 

wees toe hy hoor ons gaan jou in bring op die case.  
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1. DE VRIES : (OOMBLIK) Ek weet nie, Jackson. My situasie het ietwat 

verander. Plus, ek sal eers hier moet toestemming kry. 

2. SANDILE : Alles is klaar gereël met jou nuwe eenheid. Jy’s op leen aan 

ons vir solank nodig.  

3. DE VRIES : Ek verstaan steeds nie waarom jy my wil hê nie.  

4. SANDILE : Dis beter as jy self kom kyk wat ons het. Is jy in? 

5. DE VRIES : (SUG) Lyk dan of ek nie juis 'n keuse het nie, nè. Hoe lank 

gaan dit neem? 

6. SANDILE : 'n Week of twee. It’ll be like old times, Major.  

7. DE VRIES : (ONSEKER) Ek het eers...'n paar dinge om te reël. Wanneer 

moet ek aanmeld? 

8. SANDILE : So gou jy kan, Wena. Ons wag vir jou. 

FX   MUSIEKBRUG. DOOF NA: BUITE. TERRAS VAN 'N 

RESTAURANT. WATERFRONT AKOESTIEK. SEEMEEUE 

EN GEDEMPTE STEMME IN AGTERGROND. 

9. DE VRIES : Ek het gedink dit sou beter wees om hier te ontmoet as by die 

stasie met sy honderd starende oë en nuuskierige ore. Laat my 

voel of ek in die blerrie Twilight Zone is. 

10. JULIES : Dis because dat jy 'n celebrity is, Captain. Ek bedoel, Major. 

Oor die Wolfmoorde-ding destyds. People talk. 

11. AMANDA : Dit was 'n goeie idee, Eugene. (OOMBLIK) Baie meer gesellig 

hier. Jy lyk nie 'n jaar ouer as toe ek jou vyf jaar gelede gesien 

het nie.  In fact, jy lyk byna jonger. Hoe kry jy dit reg? 

12. DE VRIES : Drie koppies tee per dag en 'n sterk Brandewyn as die son sak. 
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1. AMANDA : (LAG) Nee dankie, ek sal heeldag moet toilet toe hardloop. 

2. DE VRIES : Dis goed om julle weer te sien.  

3. JULIES : Feels like old times, nè. Behalwe dis vyf jaar later. 

4. DE VRIES : Jy kan dit weer sê, Julies. (OOMBLIK) Ek weet net nie of ek 

weer dáái tydperk van my lewe sal wil herleef nie. 

5. JULIES : Ek ook nie. (OOMBLIK) Weet julle wat presies aangaan? 

6. DE VRIES : Nee. Sandile was maar baie kripties oor die foon. 

7. AMANDA : Ek dink dit het te doen met Le Frerre...en die Wolfmoorde van 

destyds waarby ons betrokke was. Ek het nie al die detail nie. 

8. DE VRIES : Dis hoe dit vir my ook geklink het. 

9. AMANDA : Dit het sy tol op ons almal geëis. Sommige meer as ander. Ek 

het gehoor jy’t bedank, Eugene. Afgetree? 

10. DE VRIES : Ek kon nie meer lieg nie; nie vir myself nie, en ook nie vir die 

ouers van daai slagoffers nie. (OOMBLIK) Ek... ek was net nie 

meer... myself nie. Ek moes weg kom van alles... van mense. 

Ek het 'n afgeleë plot in die Oos-Kaap gekoop; my daar 

gevestig. Ek het weer onlangs 'n pos aanvaar na vyf jaar. 

11. JULIES : Die dokters sê ek ly aan PTS, maar ek’s nou heelwat beter....  

Volmaan aande is nog soms 'n probleem vir my...ek vind dit 

moeilik...julle weet...about what happened...jammer... 

12. DE VRIES : Dis in die haak, Julies. Ek verstaan. Na wat ons twee 

deurgemaak het die nag in daai kelder... 

13. AMANDA : Wat hét daardie nag gebeur?  

14. DE VRIES : Jy weet nie? 
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1. AMANDA : Nee. Julle twee het nooit daaroor gepraat nie. Niemand wou 

iets sê nie. Toe ek weer hoor is Brandon in Lentegeur 

opgeneem en later Valkenberg toe verplaas. En jou kantoor 

was leeg, Eugene. Jy het net verdwyn, soos mis voor die 

môreson.  

2. DE VRIES : Hulle het jou niks gesê nie? 

3. AMANDA : Ek weet net dit wat ek in die nuus gelees en gehoor het. Ek’s 

van die saak afgehaal. Hulle het alles kom vat, selfs my notas.  

4. DE VRIES : Dalk is dit beter dat jy niks weet nie. Dit kan jou mal maak. 

5. AMANDA : Ék weet én julle weet dit was 'n toesmeerdery van Bybelse 

omvang. Ek was verbaas toe Sandile my 'n week gelede uit die 

bloute bel en vra of ek sal kan kom help. Dit was suiwer déjà vu 

nes daai aand vyf jaar gelede... 

6. DE VRIES : (SUG) En hier sit ons weer, soos die drie musketiers... 

7. BRANDON : More like The Three Stooges. Ons gaan weer die vuil voetwerk 

doen en hulle gaan dit weer begrawe en ons soos fools laat lyk. 

(OOMBLIK) Ek gaan nie weer Valkenberg toe nie. Not a damn. 

8. DE VRIES : Laat ons maar eers hoor wat aangaan. Wat ons ook al dié keer 

kry, die wêreld gaan die waarheid hoor, so help my... 

9. AMANDA : Maar wat hét daardie nag op Jean le Frerre se landgoed 

gebeur het? Komaan. Iemand vertel my die waarheid.  

10. BRANDON :  Die waarheid? Ek weet nie of jy die waarheid sal kan   

                       handle nie, Dok. (HYG) Ek kan dit nie eens handle nie... 

11. DE VRIES :   Dis alright, Brandon, kalmeer. Dis verby. Hier... 
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FX:     SKINK WYN IN GLAS.   

1. JULIES : Dankie. SLUK  WYN:  Wat het anyway daai nag van jou  

                                      geword, Major? Daai ongedierte was bo-op jou. Daai  

                                 moerse kake...Ek het gedink jy’s 'n goner, maar hier sit jy,  

                                   sonder ‘n skraap aan jou. Hoe is dit moontlik? 

2. DE VRIES : (ONTWYKEND) Ek het my bewussyn verloor. Ek dink ek het  

                                       my kop teen die pilaar gekap toe hy op my gespring het. 

3.   AMANDA : Hy? Bedoel jy Le Frerre? Of die wolf? Daar was 'n wolf, right? 

4. DE VRIES : Ek weet nie. Dit het alles so vinnig gebeur. Dit was nag donker. 

5. JULIES : Soos in 'n koolmyn. Daar was net 'n klein tralievenstertjie wat  

                                    bietjie maanlig ingelaat het. Ek onthou. 

6. DE VRIES : Le Frerre was daar en Spencer Hope.  

7. AMANDA : Die joernalis? Sy dogter? 

8. DE VRIES : Sy was die rede waarom ons na die kelder is daardie nag. Ons  

                                     het haar hoor skree. Ek het gedink Le Frerre het haar gevange  

                                        gehou. Dis hoe dit gelyk het… 

9. JULIES : Ja, sy was in 'n hoek van die kelder vasgemaak met kettings. 

10. AMANDA : Maar waarom sou Le Frerre sy eie dogter vasketting? Die man  

                                    was wragtig ernstig siek.  

11. JULIES : Ek onthou sy het geskree dat ons moes gee pad, dat daar nie  

                             tyd was nie, maar die Kaptein ...ek bedoel die Majoor, wou niks  

                                     weet nie. Hy’t haar probeer red en toe was daai ongedierte  

                                         uit die hel skielik daar. 

12. DE VRIES : (KUG) Sal julle my ‘n oomblik verskoon. 
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1. AMANDA : Sekerlik, Eugene.  Is daar fout? Jy lyk effens bleek. 

2. DE VRIES : (LAG FLOU) Nee, alles wel. Het nodig om 'n draai te loop. 

FX:    STOEL WORD UITGESKUIF.  
 
3. JULIES : Dis reg, Majoor. Ons is net hier. Ons gaan nowhere. 

4. DE VRIES :  (BEWEEG WEG) Brandon, as daai kelner weer verbykom,  

                                        bestel my nog 'n dubbel knaterwater en Ginger Ale. 

5. AMANDA : (SAG) Het ons iets verkeerds gesê?  

6. JULIES : Ek dink daar was destyds iets tussen hom en die Hope  

                                        girl, as jy weet wat ek bedoel; meer as net vriendskap. 

7. AMANDA : Ek het so gehoor. Ook dat sy daai nag spoorloos verdwyn het. 

8. JULIES : Ja. (INGEDAGTE) Ek dink hy vat dit maar baie swaar. 

9. AMANDA : Hy’s baie... anders. (POUSE) En toe val Le Frerre hom aan? 

10. JULIES : Ekskuus? 

11. AMANDA : Onder in die kelder. Toe De Vries haar probeer bevry het.  

                                  Toe val Le Frerre hom aan? En dis toe dat jy hom skiet? 

12. JULIES : (EFFENS VERWARD) Uhm... ja... ek bedoel, nee. Daar was 'n  

                                     enorme wolf ... ek dink dit was 'n wolf... 

13. AMANDA : Nie Le Frerre nie?  Jy maak nie sin nie. 

14. JULIES : (ONSEKER) Ek weet nie...dit was net skielik daar. Daar was 'n  

                                          geheime tonnel wat die kelder met die wolf kamp agter die  

                                    opstal  verbind het. Dis hoe Le Frerre sy slagoffers daaronder  

                                      vermoor het. Hulle onder in daai doolhof vasgemaak en die  

                                 wolwe op hulle losgelaat. Dis wat hulle gesê het. 

15. AMANDA : Wel, dit kan die wolf verklaar... waar was Le Frerre dan? 
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1. JULIES : (AARSEL) Ek...ek’s nie seker nie. Hy was daar die een oomblik  

                                        en toe was daardie gedierte op De Vries. Ek het blindelings  

                                       geskiet ... ek het gedink dit was verby met die kaptein.... 

2. AMANDA : Jy’t die wolf geskiet? Nie vir Le Frerre nie? 

3. JULIES : Ja... dit was 'n wolf wat ek geskiet het... 'n wolf... 'n groot wolf. 

4. AMANDA : (DINK) Ek verstaan nie... hulle het gesê dit was net Le  

                                        Frerre se lyk en 'n erg gewonde De Vries wat die volgende  

                                      oggend in die kleder gekry is. Geen wolf. Waar was jy dan? 

5. DE VRIES : (NADER TOT OP MIK) Brandon was in die kar. Ek het hom  

                                         beveel om te gee pad, hulp te gaan kry. 

FX:    STOEL WORD UITGESKUIF EN WEER IN.SIT.  

6. JULIES : (AARSEL) Uhm...Dis reg. Dis wat gebeur het.  

7. AMANDA : Jy het Eugene net daar gelaat? Alleen? 

8. JULIES : Ek het genuine gedink hy is dood...  

9. AMANDA : Julle twee maak nie sin nie. 

10. DE VRIES : Ek het jou gesê dit sal jou mal maak. 

11. AMANDA : Wat het gebeur, De Vries? Hoe het jy dit oorleef? 

12. DE VRIES : Ek weet nie. Ek sê mos. Ek kan niks onthou van wat verder  

                                       gebeur het nie. Ek het eers drie weke later in die hospitaal  

                                           bygekom. Ek het vreeslike nagmerries gehad...  

13. AMANDA : En die dogter, Spencer Hope? 

14. DE VRIES : Sy’t van die aardbol af geval. Spoorloos verdwyn. Daar was 'n  

                                     vermoede dat sy deel van Le Frerre se makabere volmaan  

                                      speletjies was. Maar ek twyfel. Die soektog na haar is jare  

                                        gelede al afgelas...ek dink... 
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1. AMANDA : Het jy nie destyds gesê dat sý die een was wat jou op Le  

                                      Frerre se spoor gebring het nie? 

2. DE VRIES : (INGEDAGTE) Sy het. (OOMBLIK) Ja...sy het... 

3. AMANDA : En? (POUSE) Eugene?  Hallo... 

4. DE VRIES : (VAAG) Skuus. Dit was blykbaar net ek en die dooie Le Frerre  

                                  onder in die kelder die volgende oggend. Sy was weg.  

5. JULIES : Ek het probeer om jou te kontak in die hospitaal, Majoor. Maar  

                                     hulle wou my nie toelaat nie. Dit was weird. 

6. AMANDA : Dieselfde hier. Hulle het gesê jy’s in 'n bedenklike toestand en   

                                     kon nie besoekers ontvang nie. Daar was nie eens 'n hofsaak  

                                   nie. Ek is nie eens gevra om te getuig nie. Niks. 

7. DE VRIES : Ek ook nie. 

8. JULIES : Me neither. 

9.  AMANDA : Die saak is uitgegooi vanweë 'n “gebrek aan inligting” en  

                                           getuienis. Nolle prosequi. 

10. DE VRIES : Ja, ek het gehoor dit was 'n nollie. Niemand om te vervolg nie. 

11. AMANDA : Le Frerre was die enigste verdagte. Hy was dood. Die  

                 klomp wolwe is van kant gemaak. Case closed. The end. 

12.  DE VRIES : Dit was seker genoeg vir hulle. Le Frerre se grusame  

                                     stokperdjie het tot 'n einde gekom. Hul storie het gewerk. 

13. JULIES : En die public het dit gesluk, hook line and sinker. 

14. AMANDA : Maar julle twee weet van beter... nie waar nie? (OOMBLIK) Ek  

                              sien hoe julle vir mekaar kyk. Ek’s nie blind nie. Julle steek  

                                  steeds iets weg. 
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1. JULIES : (KUG) Al wat ek sê is, die gedierte onder in daai kelder daardie  

                                    nag was geen hond nie en ook nie 'n gewone wolf nie.  

2. DE VRIES : (OOMBLIK) As jy nie daardie nag betyds geskiet het nie...dan  

                                         het ons nie nou hierdie gesprek gehad nie. 

3. AMANDA : Wat sê julle? As dit nie 'n groot hond was nie en ook nie 'n wolf  

                                   nie... wat was dit dan? 

4. JULIES : Iets anders... 

5. AMANDA : Iets anders...wat? Hou op draaie gooi.  

6. SANDILE : (NADER TOT OP MIK) Ah, hier kruip julle weg. Jammer, ek’s  

                             laat, die Kaapse verkeer raak by die dag 'n groter pyn in die  

                                          pankreas. (POUSE) En die lang ernstige gesigte? 

7. DE VRIES : Hallo, Sandile. 

8. SANDILE : Ek dog julle sou verheug wees om weer mekaar te sien. 

9. AMANDA : Hallo, Kolonel. 

10. JULIES : Colonel. 

11. DE VRIES : Nee, ons was sommer besig om ou koeie op te grawe. 

12. SANDILE : Ou koeie? 

13. DE VRIES : Ja, jy weet. Le Frerre en sy wolwe... destyds. Kom sit. 

FX:    STOEL UIT EN SIT/ SKUIF IN. 

14. SANDILE : En dis presies waarom julle hier is, soos ek gesê het.  

15. AMANDA : Jy was baie vaag oor die foon. 

16. SANDILE : I apologize. Maar ek volg ook maar net orders. Ek’s bly julle is  

                                       almal hier. Ek kon nie veel oor die foon sê nie, maar ons het 'n  

                                       situasie op ons hande. 
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1. DE VRIES : Met? 

2. SANDILE : Net 'n oomblik. 

FX:    AKTETAS WORD OOPGEKNIP. LÊERS WORD UITGEDEEL.              

3. SANDILE :  Hier is vir elkeen van julle 'n lêer met alles wat ons tans  

                                      weet. It goes without saying dat die inhoud daarvan en wat ons  

                                          nóú  gaan bespreek streng vertroulik is. Ek sal dít wat in die 

                                        lêers is kortliks opsom. Die detail  kan julle self oplees. 

4. DE VRIES : Ons luister. 

5. SANDILE : (MAAK KEEL SKOON) The powers-to-be brought you in as a  

                                     special task force because of your previous experiences. 

6. AMANDA : Met wat? Die wolfmoorde? 

7. SANDILE : Precisely, Dok.  Ons wil nie 'n paniek begin nie. (POUSE)  

                                   Sowat sewe maande gelede het ons die eerste voorvalle  

                                         gehad. Almal in dieselfde omgewing... min of meer. 

8. AMANDA :  Voorvalle van wat? 

9. SANDILE : Drie vermiste persone.  

10. JULIES : Okay...en? 

11. SANDILE : Meer het gevolg. Hier, kom ek wys julle op die kaart. 

FX:    KAART OOP OP TAFEL. GLASE EN BOTTELS SKUIF. 

12. DE VRIES :  (FLUIT) Dis 'n groot stuk landskap.  

13. SANDILE : Ja. Soos julle kan sien. Die area strek van anderkant Ceres,  

                                      verby Sutherland en bo tot in Calvinia met die Tankwa Karoo  

                                 Nasionale Park reg in die middel.  

14. DE VRIES : Dis kilometers van eindelose vlaktes.  
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1. SANDILE : Our area of interest. Here. Die R354, R355 en  R356. 

2. JULIES : Wat is die rooi en blou kruisies? 

3. SANDILE : Die blou kruisies dui die posisies aan van verdwynings in die  

                                 area. Daar was sovêr tien altesaam. Dis net dié waarvan ons  

                                    weet of wat actually aangemeld is in die tydperk. 

4. DE VRIES : Daar is dus meer? 

5. SANDILE : Dis wat ons vermoed. Daar was een elke maand vir die  

                                           afgelope sewe maande. Twee plaaswerkers, 'n Biker uit  

                                        Holland en sy girlfriend wat deur die area getoer het, twee jong  

                                     kinders, en 'n ryloper. Almal spoorloos verdwyn. Still missing. 

6. AMANDA : Hemel. En die drie rooi kruise? 

7. SANDILE : Die posisies van drie vroulike lyke wat ons wél gevind het.  

                                      Twee op die R356 rigting Sutherland en 'n derde hier op die  

                                    R354 net voor Sutherland naby die padstal. 

8. DE VRIES : Drie van die sewe wa julle vermis? 

9. SANDILE :  Nee. Die’s drie ánder slagoffers buiten die vermistes. All killed  

                                       in the same manner en dumped beside the road. 

10. DE VRIES : 'n Reeksmoordenaar? 

11. SANDILE : Yes, dis wat ons vermoed het. And this area is his hunting  

                                          grounds. 

12. AMANDA : Die drie, hoe is hulle dood, Kolonel? 

13. SANDILE : Drugged then sexually abused and strangled.   

14. JULIES : Daai maak nie sin nie.  

15. DE VRIES : Ek stem saam. Beslis nie. 
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1. JULIES : As dit dieselfde operator is en dié is sy area, waarom al die  

                                     ander bodies laat verdwyn maar hierdie drie langs die pad drop  

                                    om gevind te word? Daai compute nie.  

2. SANDILE : Sharp, Julies. It makes no sense. You’re right. 

3. AMANDA : Waarom het jy óns gekontak? Wat het dit met ons te doen?  

4. SANDILE : Geduld, Dok. 'n Paar weke gelede was daar ‘n voorval met 'n  

                                        trokbestuurder in dieselfde omgewing.  

5. DE VRIES : 'n Trokbestuurder?  

6. SANDILE : Ja, sowat dertig kilometer buite Sutherland in die Verlatenkloof  

                                      pas. Hy’s dood aangetref langs die pad...binne in sy trok... 

7. JULIES : Okay en? 

8. SANDILE : Ons kon hom identifiseer. Ene Willie Brand, ook bekend as  

                                        Willie Wilson. 'n Man met baie priors. Ons is feitlik  

                                         honderd persent seker dat hý ons reeksmoordenaar is. 

9. DE VRIES : Hoe so? 

10. SANDILE : Dis die roete wat hy gery het en daar was 'n hele voorraad  

                                        Rohypnol in die trok gevind. 

11.   AMANDA : Date rape drug? 

12. SANDILE : Dis waarmee hy hulle verdoof het. Die DNA van al drie die  

                                         meisies is ook in sy trok gevind, asook ander persoonlike items  

                                    van die slagoffers wat hy gehou het as trophies.  

13. DE VRIES : Maak sin. Tipiese reeksmoordenaar. 

14. SANDILE : Hy was maar sloppy. Alles het mooi ge-fit. 
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1. DE VRIES : Okay. So, iemand het julle serial killer op sy moer gegee?  Dalk  

                                   het hy die verkeerde persoon opgetel of jy het ‘n vigilante op  

                                        jou hande. Wat het dit met ons te doen? 

2. SANDILE : Here’s the thing: Willie Wilson is verskeur... ons kon hom  

                                     skaars identifiseer aan sy oorskot. Ek sal julle die details spaar.  

                                       Kyk in julle leers, daar’s foto’s. (OOMBLIK) Ons het die  

                                    liggaam verwyder, maar die trok is nog daar en onder  

                                          streng bewaking. This happened two weeks ago...on a full  

                                          moon night...  

3. DE VRIES : Die volmaan... dit was op die 3 de. van die maand… 

4. SANDILE : Yes, Major. En al daai vermiste persone ... al daai rooi kruisies  

                                        wat julle daar sien, is almal aangemeld rondom 'n volmaan... 

5. JULIES : (ONDER STEM) Shit...shit... 

6. AMANDA : Sê jy dis Duiwelskloof van vooraf? Maar dis nie moontlik nie...  

                                          Le Frerre en sy wolwe is weg. Dood. Gone. Case closed. 

7. SANDILE : (DRAMATIES) Ja... But wait... there’s more...  

8. DE VRIES : More wat? 

9. SANDILE : Daar is wolfhare in die trok gevind. Nes vyf jaar gelede. 

10. AMANDA : (ONGELOWIG) Is julle seker? Wie was op forensies? 

11. SANDILE : Bleasdale en sy span. Hulle was deeglik.  

12. JULIES : Maar dis nie possible ... (AAN HOMSELF) Bliksems... 

13. SANDILE : It gets beter. 'n Plaaslike beroepsjagter, Kobus Nel, wat  

                                   rooikatte en jakkalse vir die boere skiet, was toevallig dié nag in  

                                         die omgewing, toe hy dit gehoor het. 
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1. DE VRIES : Wat gehoor het? 

2. SANDILE : Die gehuil van 'n wolf. 

3. AMANDA : 'n Wolf in die Karoo? Regtig? Al wat daar huil is jakkalse. 

4. SANDILE : Hy het eers gedink hy verbeel hom, maar het toe gaan kyk. Dis  

                                        hy wat die trok ontdek het...en Willie...of wat van hom oor was. 

5. JULIES : Soos, die Dok gesê het, not possible, Boss. Daai perd het  

                                   lankal gehardloop. Dead and buried. Six feet under. Iemand is  

                                           besig om 'n prank te gooi. Sound effects en die lot. 'n Copycat? 

6. SANDILE : Maybe. It has been all quiet on the Western front for five years  

                                       until now... (POUSE) Bleasdale en sy span het twee vreemde  

                                     fingerprints in die trok gekry.(DRAMATIESE POUSE) Een kon  

                                      ons ID...en dis nou waar die pawpaw die fan strike...(POUSE) 

7. DE VRIES : Wel? Gaan jy ons nog iewers vandag vertel? 

8. SANDILE : Dit was Jean le Frerre sin. 

9. DE VRIES : Wat? 

10. JULIES : Bulldust...Ek bedoel, no way... 

11. AMANDA : Is julle seker? 

12. SANDILE : Soos daglig. Die ander fingerprint remains a mystery. Maar  

                                        Bleasdale sê dis beslis 'n vrou sin.  

13. DE VRIES : Kan hulle dit deesdae doen? Geslag bepaal op 'n vingerafdruk? 

14. AMANDA : Ja. Dis ‘n eenvoudige toets gebaseer op die hoeveelheid  

                                        aminosure in die afdruk. Vrouens het twee keer meer daarvan  

                                       in hul sweet as mans. 

15. SANDILE : Ons oorweeg tans alle moontlikhede.  
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1. DE VRIES : Le Frerre se vingerafdruk...hoe is dit eens moontlik? 

2. SANDILE : Ás  dit 'n copycat killer is wat die Wolfmoorde probeer namaak  

                                     vir een of ander duistere of siek rede, dan het dié persoon tot  

                                       die uiterste toe gegaan om dit so te laat lyk. Of... 

3. DE VRIES : Of wat? 

4. SANDILE : Óf ons het weer 'n nagmerrie op ons hande…  

5. JULIES : Bulldust! Sorry, Kolonel, maar dis nie possible nie. Daar moet  

                                    'n reasonable verklaring wees. Dood is dood. 

6.  SANDILE : En dis hoekom julle weer hier is. Julle is die beste persone om  

                                     dit te hanteer. You all lived to tell the tale.(OOMBLIK) Don’t  

                                           think I don’t know what really happened out there five years  

                                       ago…what you encountered out there...They all know... 

7. DE VRIES : (VERBAAS) En jy sê dit nóú eers. Na al die jare. Nóú erken jy  

     dit? Ek’s ingevee onder die mat.  

8. JULIES : En ek’s in die malhuis geplaas. Ek moes net my bek hou. 

9. AMANDA : Ek’s geïgnoreer. (POUSE) Sê julle wat ek dink julle sê? 

10. SANDILE : Look, I know it was a cover up. Ons almal weet. Die waarheid  

                                      was net te absurd om publiek te maak. Wie sou ons glo?  

11.  AMANDA : Ek kan my ore nie glo nie. Julle is nie ernstig nie. Daar moet 'n  

                                 wetenskaplike verklaring wees — (DROOG OP) 

12. SANDILE : Dis wat ons wil bepaal. Nadat die forensiese inligting  

                                        deurgekom het, het ons alles net so gelaat en julle gekontak. 

13. DE VRIES : (SUG) So, wat wil jy hê moet óns doen?  
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1. SANDILE : Julle vertrek Maandag na die Karoo. Die trok is net soos ons dit  

                                     gelaat het, behalwe vir Willie. Sy oorskot is tans in Soutrivier.  

                                  Amanda, jy moet daarna gaan kyk sodra julle die area by die  

                                     trok gecover het. Ek wil julle persoonlike  professionele opinie  

                                          hieroor hoor. Ons soek julle input… 

2. AMANDA : Sodat julle dit weer kan laat verdwyn soos laas? 

3. SANDILE : I promise you that this time — 

4. AMANDA : Oh please spare us the dog and pony show. (SUG) Wat van  

                                       die forensies wat reeds gedoen is? 

5. SANDILE : Alles in julle files. Vind uit wat aangaan. The people upstairs  

                                         want answers. Fast.  

6. JULIES : Voordat dit publiek raak óf een of ander nuusbrak snuf in die  

                                     neus kry en dit oor die hele wêreld gaan uitbasuin. We get it. 

7. SANDILE : Alles kom reguit na my toe, is dit duidelik. Daar’s 'n paar  

                                     uniforms aan diens by die trok. Hulle weet julle kom. As julle  

                                     klaar is, sal ons die trok so gou moontlik laat verwyder. Daar’s  

                                   vir julle verblyf gereël op 'n gasteplaas net buite Sutherland.  

8. DE VRIES : Dis reg so. Ek sal ook met daai jagter, Nel, wil gesels. 

9. SANDILE : Geen probleem nie. Ek hoop om binnekort van julle te  

                                     hoor. Die volgende volmaan is om die draai. Need I say  

                                   more...(OOMBLIK) O, en daar is vuurwapens vir julle  

                                     beskikbaar by die kantoor. Kom teken daarvoor voordat julle  

                                      vertrek. Opdrag van bo af. 

10. DE VRIES : Is dit regtig nodig? 
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1. SANDILE : Dit kom met 'n voorraad spesiaal vervaardigde koeëls  

                                         just in case...you know...van silwer... 

2. DE VRIES : (SARKASTIES) Wolf, wolf, hoe laat is dit... En hier dink ek nog  

                                  al die jare jy glo nie in sulke goed soos weerwolwe nie. 

3. AMANDA : (VERONTWAARDIG) Regtig? Weerwolwe? Komaan... 

4. SANDILE : My oupa het sy bed op bakstene geplaas, vir die  

                                  tokkelossie, Wena.  Wie’s ek om te stry. 

5. AMANDA : (GEBELGD) Julle is wragtig almal met die maan gepla.  

                                        Daar’s géén wolwe in die Karoo nie en beslis nie weerwolwe  

                                       nie! Ghmf! Mag een my opvreet as daar is! 

6. DE VRIES : Miskien maak ons nog ‘n believer van jou, Dok? 

7. JULIES : Beter the devil you know then you don’t know...sê ek. 

FX:    ONHEILSPELLENDE MUSIEKBRUG. DOOF NA: BINNE  

                      TONEEL: DIE KROEG OP SUTHERLAND. MUSIEK SPEEL  

                                 IN AGTERGROND. GEDEMPTE STEMME. 

8.  NEL  : Hier’s nie wolwe in die Karoo nie, Majoor, maar glo my, dit was  

                                 'n wolf wat ek daai nag hoor huil het. Lank, uitgerek...dit was  

                                     die mees angswekkende geluid wat ek nog gehoor het. 

9. AMANDA : Is jy seker, Mnr. Nel? Kon dit dalk iemand met 'n  

                                       luidsprekerstelsel of so iets gewees het? Het jy dalk 'n motor  

                                    hoor ry of wegtrek? Ligte gesien? So iets? 

10. NEL  : Nee, glad nie. (OOMBLIK) Die gehuil. Dit het baie genuine  

                                     geklink; asof dit beweeg het, jy weet. Lewendig. 

11. DE VRIES : En jy het gaan kyk? 
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1. NEL  : Ja. SLUK DRANK: Het julle die trok gesien? (OOMBLIK) Kan  

                                 ek nog een kry?  

FX:    BOTTEL TEEN GLAS. SKINK DRANK. YS IN GLAS. 

2. NEL  : Dankie. Cheers. SLUK DRANK:  Het al met luiperd se kind te  

                                          doen gehad, maar daai was nie sy werk nie. Hulle klim nie in  

                                     trokke nie... SLUK  WEER: Luiperds vang nie trokke nie... 

3. AMANDA : Hoe lank nadat jy die gehuil gehoor het, het jy die trok ontdek? 

4. NEL  : Seker so tien minute. Ek moes eers my gear wegpak.  

5. DE VRIES : En het jy enige iets gewaar? 

6. NEL  : Nee. Daar was niks. Die trok se ligte was nog aan. Dit het net  

                                         daar gestaan. Spookagtig. Die passenger deur was oop. Toe  

                                      kyk ek by die deur in...  SLUK:  Josef en Maria...ek het nog nie  

                                           so iets gesien nie...nog nooit... sy kop was...SLUK DIEP. 

7. DE VRIES :  En niks buitengewoon opgemerk nie? 

8. NEL  : Nee...die drywer...hy was oopgeskeur... (OOMBLIK) Ek het  

                                heeltyd die gevoel gekry dat iets my dophou...jy weet... daai  

                                     krieweling teen jou rug af...ek het gat skoongemaak terug  

                                     bakkie toe en die polisie gebel.  SLUK DRANK:  (DINK) Daar  

                                        wás iets, nou dat ek daaraan dink... 

9. AMANDA : (HOOPVOL) Ja? 

10. NEL  : 'n Reuk. 'n Onaardse reuk. Baie vreemd. Sterk. Soos 'n nat  

                                hond..en ou bloed. (OOMBLIK) Wat gaan aan? Wat het daai   

                          trokbestuurder so verrinneweer? Julle weet iets, nè? 
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1. AMANDA : Ons kan nie die details bespreek nie. Ons ondersoek nog die    

    voorval. 

2. NEL  : Voorval? Dis 'n blerrie abattoir. Die mense begin praat hier  

                             rond...hulle het nou die aand op die radio gesê dat daar dalk 'n  

                            reeksmoordenaar in die omgewing is. Is dit wat aangaan? 

     Moet 'n regte lunatic wees om daai te kon doen, glo my. 

3. DE VRIES : Dankie, vir u tyd. Ons het u nommer, ons sal u weer kontak  

                           as dit nodig is.  

FX:    MUSIEKBRUG. DOOF NA: BUITE TONEEL. KAROO. DIE  

                                       MOORDTONEEL. SONBESIES, VOËLS KAN GEHOOR  

                                     WORD. MOTORS SNEL AF EN TOE VERBY OP PAD. VLIEË  

                                     GONS LUID. NADERENDE DONDERWEER IN VÊRTE. 

4.  JULIES : Hemel, waar was julle, Major? Ek dog die son brand die sout  

                                 uit my uit. Hier kom donderweer. Ons is net betyds hier klaar. 

5. DE VRIES : Jammer, ‘Sant. Dit het langer gevat as wat ons gedink  

      het. Ons het effens vasgehaak in die kroeg.  

6. JULIES : Julle was in die hotel? 

7. DE VRIES : Ja. 

8. JULIES : Het julle iets saamgebring om te drink?  Ek vrek van die dors. 

9. AMANDA : Ons het nie so vêr gedink nie. Iets meer wys geraak hier? 

10 JULIES : Nope. Geen voetspore nie. Dis te klipperig. Geen idee waar die  

                              moordenaar vandaan kon gekom  het nie.  Dalk met 'n motor?  

                               Miskien langs die pad opgetel. Wat sê daai jagter alles?  
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1. DE VRIES : Niks wat ons nie reeds weet nie. (OOMBLIK) Amanda? Wil jy  

                              nog verder hier rondkyk? 

2. AMANDA : Nee. Ek dink ek het alles gesien wat hier te siene is. Bleasdale- 

                              hulle het deeglik gewerk, soos altyd. Ek gaan vanmiddag terug  

                             Kaap toe om na Willie se oorskot te gaan kyk by Soutrivier. 

3. DE VRIES : Nou goed. SNUIF LUG:  Ek het laat weet hulle kan maar die  

                          trok kom sleep. SNUIF WEER:  Ons is klaar hier. 

4. AMANDA : Ek sal meer in die stad kan uitrig as hier. (OOMBLIK) Eugene?  

                          Hoor jy wat ek sê? (OOMBLIK) Hallo, earth to Major De Vries. 

FX:    DONDERWEER RAMMEL NADER IN VÊRTE.  

5. DE VRIES :  (INGEDAGTE) SNUIF: Ekskuus...wat het jy gesê? 

6. AMANDA : (AARSEL) Is daar fout? Jy lyk effens bleek. 

7. DE VRIES : Nee, ek’s piekfyn. SNUIF: Ruik julle dit nie? 

8. JULIES : Nee, wat? SNUIF: Ek ruik reën.  

9. AMANDA : Wat? Wat ruik jy?  

10. DE VRIES : Dit kom van die trok se kajuit af...  

11. JULIES : Bedoel jy die droë bloed? Die stank? 

12. DE VRIES : Nee...daar’s iets anders...SNUIF: Ek het dit nie vroeër  

                            vandag opgemerk nie...maar dis duidelik daar...onder alles.  

13. AMANDA : SNUIF: Ek ruik niks. Net Brandon se sweet. 

14. JULIES : Baie snaaks, Dok. Ek het nie in die hotel gesit en drink onder 'n  

    aircon nie, thank you very much. 

15. DE VRIES : (PEINSEND) Miskien verbeel ek my...ry julle twee maar terug  

                             gasteplaas toe. Ek gaan nog bietjie rondkyk... 
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1. JULIES : Hoe gaan jy terug, Major? Dis byna dertig clicks dorp toe. 

2. AMANDA : Moet ons wag? Of moet ons jou later kom haal? 

3.  DE VRIES : Nee, dis nie nodig nie. Ek sal stap. (BEWEEG WEG) Ek gaan  

                              die spoor volg, dit gaan in daardie rigting... 

4. JULIES : (TOT HOMSELF) Spoor? (ROEP AGTERNA) Watse spoor? 

5. DE VRIES : (OP AFSTAND) Gaan terug gasteplaas toe! Bye, Amanda. 

6. AMANDA : (AGTERNA) Ek sal jou sien in Kaapstad, Eugene!  

7. JULIES : (ROEP) Major De Vries! Watse spoor? (TOT HOMSELF) Hier’s  

                             boggerol! (AAN DE VRIES) En hier kom reën! Jy gaan nat  

                    reën! Majoor! (ONDER STEM) Bloody hell. 

8. AMANDA : Watse spoor? Ek dink hy was te lank in die son. 

9. JULIES : Ek dink jy’s reg, Dok. Hy tree baie vreemd op. 

10.  AMANDA : Ek het dit ook opgemerk. 

11.  JULIES : Daai is nie die ou De Vries wat ons geken het nie. 

12. AMANDA : Wel, dis vyf jaar. Ek dink ons het maar almal verander. 

13. JULIES : Ja, maar nie soos daai nie. Ek bedoel, kyk hoe gaan hy oor die                            

                klippe. Lyk dit vir jou soos 'n man wat by die dood gaan draai  

                                 het? Hy lyk blerrie jonger as vyf jaar gelede, of is daai ook my  

                             verbeelding? En wat se spoor volg hy?  

14. AMANDA : Ek weet nie, Jantjies. Miskien hét hy iets gesien wat ons gemis  

                               het. 

15. JULIES : En daai freak my uit. Hy lyk gedurig asof hy goed sien en  

                               hoor wat ek nie kan nie, soos nou. En die manier wat hy na jou  

                             kyk. Hy slaap ook nie op sy bed nie, maar op die vloer. 
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1. AMANDA : Ek het gesien. Wie weet met watter duiwels hy dalk worstel? 

2. JULIES : Ja, dis seker so. Maar hy worry my. Iets is baie af met hom. 

3. AMANDA : Each to his own, Jantjies. Ek gaan sommer vanmiddag ‘n lift  

                          saam met daai twee konstabels vat terug stad toe. Ek moet  

                           gaan pak. Sal ons gaan? 

4. JULIES : Ja, asseblief, dié plek is 'n rilling wat wag om teen my ruggraat  

                          op te kruip. 

FX:    TONEEL OORGANG: BINNE:  DIE HOTEL SE KROEG.  

                                   REËN BUITE. DONDERWEER RAMMEL AF EN TOE.  

                                    BOTTEL TEEN GLAS. SKINK DRANK. YS IN GLAS.  

5. SPENCER : (KALM) Nice of you to finally drop by, Eugene. Dit het jou lank  

                                          genoeg geneem. Jy’s nat. 

6. DE VRIES : Hallo, Spencer. Long time, no see... 

7. SPENCER : Sit down before you fall down. Hier, as ek reg onthou is dít jou  

         drankie van keuse. I took the liberty of ordering one for you. 

FX:    STOEL UIT. GLAS OP TOONBANK.  

8. DE VRIES : Jy onthou goed. SLUK:  Ek ook... Vyf jaar...geen woord.  

                                         Geen taal of tyding. Een miserabele brief... met die hand  

                                     afgelewer. En nou sit jy hier asof niks gebeur het nie. 

9. SPENCER : I know...I’m sorry. Maar ek moes gaan. Everything went to hell  

                                          in a handbag.(OOMBLIK) Ek’s bly om te sien jy het oorleef.  

10. DE VRIES : No thanks to you en jou vriend, Le Frerre. Vyf jaar van hel. 

11. SPENCER : I said I’m sorry, Eugene. 
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1. DE VRIES : Jy’s “sorry”...Dis nie asof jy op my toon getrap het nie,  

                                     Spencer... Ek moes my werk opgee. Het verhuis na die Oos- 

                                       Kaap waar ek 'n afgeleë plot gekoop het. Ek kon nie meer  

                                        tussen mense wees nie uit vrees vir wat kan gebeur. 

2. SPENCER : (LIGHARTIG) Yes, it’s a bid of a game changer, isn’t it? 

3. DE VRIES : Hoe kan jy daar sit en glimlag. My lewe is opgedonner, six,  

                                         love! You lied to me, Spencer. Alles was een groot liegstorie. 

4. SPENCER : Jy weet hoe dit is, Eugene. As jy soos ons is...jy moet   

                                improviseer...altyd twee tree voor almal wees... you do what   

                              you have to, to survive...for centuries... as jy moet, of jou kop  

                                 beland op 'n stok... 

5. DE VRIES : Jy’s nie Le Frerre se aangenome dogter nie en hy was nie jou  

                                       pa nie. Hy het ook nie jou ouers vermoor nie...jy het my gebruik  

                                        om van hom ontslae te raak...het jy nie? 

6. SPENCER : I’m glad you connected all the dots, Eugene. Altyd die  

                                     speurder... Maar nie álles was leuens nie... 

7. DE VRIES : SLUK DRANK: Ek vind dít moeilik om te glo. 

8. SPENCER : I didn’t lie about the wolf...did I? Le Frerre was buite beheer,  

                                      ondankbaar,  arrogant...ek wou hom bloot 'n duur les leer, maar  

                                         dinge het verkeerd geloop daardie nag... It was a mistake... 

9. DE VRIES : Wie de hel is jy regtig, Spencer Hope? En Le Frerre? Waar pas  

                                       hy in?  Hoe trust ek jou ooit weer?  

10. SPENCER : (OOMBLIK) You have to trust me now, Eugene.  I shall tell you  

                                          the truth; no more lies. I owe you that much. 
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1. DE VRIES : Ja, jy doen. (POUSE) En dis long overdue sou ek sê. 

2. SPENCER : My real name is, Perrenette Gandillon. I was born  

                                     into a very wealthy family in 1504 in the St. Severs district of  

                                    Gascony, in the South-West of France.  My familie is... hoe  

                                      sal ek dit stel... “afflicted”. Cursed. Dit is in ons bloed, 'n vloek  

                                      so oud dat ons nie eens meer geweet het waar dit vandaan  

                                       gekom of waar dit begin het nie. It just was. 

3. DE VRIES : Die wolf? 

4. SPENCER : Ja. Uit elke geslag sou een van ons die vloek dra. Guess  

                                      who draw the short straw? My familie was gerespekteerd,  

                                       welvarend... until I came along. My illness spread to them. Ons  

                                   het vir geslagte lank die area beheer, gejag onder die mense,  

                                     en ander soos ons gemaak. Nobody ever suspected my family  

                                       of any wrong doing.  

5. DE VRIES : Soos hier. Jy en Le Frerre, al die jare… 

6. SPENCER : Yes. Ons het die wolf in ons baie goed weggesteek. When I  

                                       was sixteen, I foolishly fell in love with a twenty-year-old  

                                       man by the name of, Jean Grenier. 

7. DE VRIES : Jean Grenier? Dieselfde Jean Grenier wat jy my destyds van  

                                    vertel het?  Die een wat vir die moorde in Frankryk  

                                       verantwoordelik was en na Suid-Afrika gekom het as — 

8. SPENCER : Jean Le Frerre... Yes. I was young and so foolish. So stupid. 

9. DE VRIES : Wat het gebeur? 
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1. SPENCER : I made the mistake of telling him what I was, what my family  

                                           was... He begged me to turn him. Said we could be together for  

                                    ever...Dat hy my vir ewig sou liefhê.  Ek het hom deel gemaak  

                                  van my bloedlyn. Dit was ‘n groot fout. Bad humans become  

                                      bad wolves...very bad wolves. He was out of control. 

2. DE VRIES : Ek ken daardie gevoel... 

3. SPENCER : Hy kon homself nie beheer nie.  Kinders het begin verdwyn,  

                                        selfs helder oor dag. Ons het hom gewaarsku om te stop, dat  

                                     hy ons álmal in gevaar kon stel met sy optrede. 

4. DE VRIES : Laat my raai...dit het nie gehelp nie. 

5. SPENCER : Nee. An investigation was launched and witnesses began to  

                                      paint a picture of a wolf-like, supernatural horror prowling the  

                                         dim wilderness of the area. Daar was 'n ander meisie, een wat  

                                          Jean probeer beïndruk het. The fool bragged that he was  

                                     responsible for the deaths, and told her that he was a werewolf  

                                      and part of a whole pack. When this got out, he was arrested. It  

                                       wasn’t long before my entire family was rounded up and  

                                           arrested. (OOMBLIK) It was horrible...what they did... 

6. DE VRIES : Hemel. 

7. SPENCER : They brought in a witch hunter, Henri Bouguet.  Daar was 'n  

                                    verhoor, die mees verskriklikste tyd van my lewe... 

FX:    TERUGFLITS: BINNE TONEEL. DIE HOFSAAL.  

                                         OPROERIGE SKARE IN HOF. HAMER WORD GESLAAN EN  

                                     HOF TOT ORDE GEMAAN.  
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1. MAGISTRAAT: Orde! Orde! Orde in die hof! (OOMBLIK) ORDE! 

FX:    SKARE MURMUREER EN KALMEER IETWAT.  

2. MAGISTRAAT: (VOLG) Stilte! Gaan voort, monsieur, Bouguet. 

3. BOUGUET : Dat jy, Jean Grenier, op die aand van vyf Mei die dogter van  

                                 monsieur Laurent aangeval het terwyl sy haar vader se skape  

                                        opgepas het, en dat jy haar gruwelik vermoor het, terwyl in die  

                                 vorm van ‘n demoon wolf!  

FX:    HOF SKARE MURMUREER.  

4. MAGISTRAAT: Stilte! Orde! Orde! SLAAN MET HAMER. 

5. BOUGUET : En dat jy haar vlees gedeel het met Perrenette Gandillon die  

                                       dogter van Pierre Gandillon en sy pak mensvreters.  

FX:    HOFSKARE SKREE EN MURMUREER.  

6.  GRENIER : Dis 'n infame leun! Dis absurd! Die Gandillon- familie is 'n  

                                  gesiene familie, al vir baie eeue lank. Dis belaglik! 

7. BOUGUET : Ontken jy dat jy aan Marguerite Monet vertel het hoe julle al vir  

                                         jare prooi en moor onder die inwoners van die area? Dat julle  

                                   met volmaan op vier voete in die woude rond hardloop en — 

8. GRENIER : Sy lieg! Dis alles leuens. Ek is net 'n eenvoudige kleremaker.  

                                         Julle almal ken my. Ek maak julle klere. Sy lieg! 

9. BOUGUET : Vyftig getuienisse, verbleikte beendere in hout kratte in jou  

                                          winkel se kelder! Hoe verklaar jy dít, Jean Grenier!  

10. GRENIER : Leuens! Ek is onskuldig...onskuldig... 

FX:    HOFSKARE MURMUREER EN ROEP OM BLOED.  

11. MAGISTRAAT: Antwoord, Jean Grenier! 
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1. BOUGUET : Talle ooggetuies en twee slagoffers wat jou afstootlike  

                                            nagtelike eskapades oorleef het én jou herken het, en jy speel  

                                    dom en onskuldig! Ek stel dit aan jou dat jy 'n kontrak met die                     

                                      duiwel gesluit het en God-vervloek is! 'n Wolf in skaapklere! 

FX:    HOFSKARE ROEP OM BLOED.  
 

2. MAGISTRAAT: SLAAN MET HAMER: Jean Grenier, jy sal van hier geneem  

                                            word na die dorp se kerker. Jou liggaam sal gebreek en  

                                    verbrand word! Bely jou sondes! Erken jou wandade! 

3. GRENIER : (PANIEK) Dis nie ek nie! Dis nie my skuld nie! (DESPERAAT)  

                                      Ek kon nie help nie! Dit was sý wat my vervloek het. Sy en haar  

                                         hele familie! Perrenette Gandillon is die monster! Sý het my  

                                        vervloek! Ek is ook 'n slagoffer! U Edele...asseblief...spaar my! 

4. PERRENETTE: (SIS DEUR TANDE) Hou jou mond, jou lafaard!  (HARD) U  

                                      Edele, Monsieur Grenier is nie wel nie en nie normaal nie, u  

                                     kan dit tog duidelik sien dat hy effens sag in die kop is — 

5. BOUGUET : Stilte, Perrenette Gandillon! Jy sal praat as dit jou beurt is. Jou  

                                      wandade en dié van jou familie skree ten hemele!  

6. PERRENETTE: Wat se wandade? Die enigste wandade wat hier gepleeg is,  

                                       is wat julle aan my familie gedoen het! Hoeveel onskuldige  

                                        mense het jy nie al verbrand nie, Bouguet! 

7. BOUGUET : Onskuldig? Onskulig! Hulle het gebieg dat hulle hul siele aan  

                                         die duiwel verkoop het, dat hulle monsters is! Nes jy! 

8. PERRENETTE:  Gebieg! Gemartel! Jy’s die monster! Jy en jou trawante! 
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1. BOUGUET : Bly stil! Jou familie is monsters wat al vir geslagte lank op die  

                                    inwoners van die gebied prooi met volmaan. Erken dit!  

2. PERRENETTE: Onder marteling sal enige mens selfs erken dat hy die  

                                     duiwel self is! (VERBITTERD) My suster was net ses jaar  

                                        oud...Julle is meer bloeddorstig as 'n duisend wolwe! 

FX:    HOFSKARE ONRUSTIGE EN MURMUREER.  
 

3.  BOUGUET : Daar! So! Jy erken dit dus!  

4. PERRENETTE: Ek erken niks!  Hierdie klomp skape wat hier sit en na my bloed  

                                     roep, weet nie hoedat jy en die magistraat al jare lank agter my  

                                            familie se grond lê nie. Jy’s 'n korrupte heksejagter met 'n  

                                         donker agenda, monsieur Bouguet. Jy het geen bewyse nie! 

5. BOUGUET : Bewyse? Ek sal vir jou bewyse gee! (DRAMATIES) Kyk na  

                                      haar. Beeldskoon mooi, is sy nie? Moenie dat die skone 

                                   uiterlike van Perrenette Gandillon julle vir een oomblik flous nie.  

                                    Nie haar goue oë, welige bos hare of aanloklike uiterlike nie!  

                                   (OOMBLIK/DRAMATIES) Konstabel, lig haar arms op en  

                                     ontbloot haar voorarms.  

FX:    KETTINGS RATEL.  

6. BOUGUET : (OOMBLIK) Sien julle dit! Hoe harig en gespierd haar voorarms  

                                         is! Die wolf is onder haar vel! Kyk! Sien julle dit! 

FX:    HOFSKARE  BEÏNDRUK .  
 
7. PERRENETTE: (GEAMUSEERD) Regtig? Is dit jou bewyse? Die helfte van die  

                                    vrouens wat hier sit het hare op hul arms, jou vals heilige. 

FX:    HOFSKARE STEM SAAM. PARTY LAG.  
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1. BOUGUET :  (DRAMATIES) Hou haar hande op! Kyk! Sien julle dit? Kyk na  

                                      haar indeks vingers...sien julle dit!  Beide hande! Dis veel  

                                        langer as die middelvinger aan haar hand. Die teken van die  

                                       demoon-wolf!  Beide van hulle! Hou sy hande ook op! Daar’s  

                                      jou bewyse! Kyk na hul hande!  

FX:    HOFSKARE OORTUIG EN ROEP OM BLOED.  

2. GRENIER : Asseblief, wees ons genadig! Ek het nie beheer daaroor gehad  

                                       nie...sy het my daarin verander, sy is die een wat almal... 

FX:    HAMER SLAAN HARD. SKARE MOR EN SKREE. 

3. MAGISTRAAT: Genoeg! STILTE! Stilte! (OOMBLIK) Ek het genoeg gehoor! My  

                                     vonnis is soos volg. Dit sal so aangeteken word. Jean Grenier  

                                      en Perrenette Gandillon, julle word beide skuldig bevind aan  

                                  heksery en weerwolwery. Julle sal van hier geneem word na  

                                     die dorp se kerker. Beide van julle sal met sonsopkoms  

                                    in die dorpsplein en ten aanskoue van almal, van julle vlees  

                                     gestroop word, julle liggame gebreek en jul ledemate verbrand  

                                    word. Beide julle koppe sal behou word en by die dorp se  

                                 ingang vertoon word as waarskuwing vir andere!  

                                         Mag God julle siele genadig wees... SLAAN MET HAMER:  

FX:    PANDEMONIUM BREEK LOS IN DIE HOFSAAL. 

4. PERRENETTE:  'n Tand vir 'n tand, Bouguet! Hoor jy my! Ek sal nie rus voordat  

                                  julle bloedlyne uitgewis is nie! Beide van julle! Hoor my! 

5. BOUGUET : (LAG) Dit sal moeilik wees sonder jou kop! Neem hulle weg! 

     Môre met sonopkoms sal jy 'n ander deutjie fluit, helfeeks! 
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1. GRENIER : (PLEIT) Nee! Ek is onskuldig...asseblief...julle moet na my  

                                          luister! Ek is net 'n slagoffer! Sy het my gebyt! My in 'n monster  

                                  verander! Ek wil nie so sterf nie...dit was net 'n grap...Nee! 

FX:    DIE HOFSAAL VERDOOF NA DIE AGTERGROND. DIE  

                                       KROEG OP SUTHERLAND DOOF NA VOORGROND. 

2. SPENCER : Daardie nag het ons uit die dorp se kerker ontsnap, op die  

                                        vlug geslaan na Holland. My lewe in Frankryk was verby. Ek  

                                        het gered wat ek kon van ons landgoed, klere, geld,  

                                   juweliersware. Ons het plek gekoop op 'n skip, wat sou seil na  

                                    'n nuwe land, 'n onbekende kolonie aan die suidpunt van  

                                         Afrika, 'n ongerepte nuwe wêreld, een waar ons van vooraf  

                                     kon begin. 

3. DE VRIES : SLUK DRANK: Suid-Afrika. 

4. SPENCER : Ja.  

5. DE VRIES : En jy het Grenier...Le Frerre...saam gebring. 

6. SPENCER : I hated his guts, maar ek het nie juis 'n keuse gehad nie. Hulle  

                                      sou my nie alleen op 'n skip toelaat nie, ek was te jonk. I  

                                      needed him to get passage. He was a tailor. A skill they  

                                          needed where we were going. So, we came here as brother  

                                     and sister along with the other French Huguenots. After all, I  

                                     created him. I felt responsible for him... net soos vir jou.  

7. DE VRIES : En jy het hom verdra al hierdie jare? Hoe oud is jy werklik? 

8. SPENCER : (LAG) 'n Dame verklap nooit haar ware ouderdom nie,  

                                     Eugene. But  you can do the math yourself. 
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1. DE VRIES : Dis leeftye... 

2. SPENCER : You see, we age very slowly, we are virtually frozen in  

                                          time...eternal. There’s very few things that can kill us. We can’t  

                                       even kill ourselves...dis deel van ons vloek. 

3.  DE VRIES : Ek het dáái een op die harde manier uitgevind. 

4. SPENCER : Hoeveel keer het jy probeer? 

5. DE VRIES : Vyf. (POUSE) En moet nie vra wat ek gedoen het nie. 

6. SPENCER : Ouch... Ek moes jou vertel het...in die brief. Jammer. 

7. DE VRIES : Bietjie laat nou. Ek het óók besef... dat Le Frerre nie die Alfa  

                                   wolf was nie. Hy was dood, en ek was steeds vervloek...wat  

                                        beteken het dat die Alfa dus nog steeds gelewe het ... 

8. SPENCER : Move to the head of the class, Captain De Vries. 

9. DE VRIES : Major. 

10. SPENCER : Oh! So, you’ve moved up in life. (ERNSTIG) How did you  

                                        cope with the wolf all this time? 

11. DE VRIES : Met moeite. Ek het jou raad in die brief gevolg. Die kruie-  

                                       mengsel wat jy aanbeveel het werk en onderdruk die wolf  

                                     met elke volmaan, sovêr.  Maar dit raak egter al hoe moeiliker  

                                         om wolwekruid te bekom. Satansbos is volop in die Karoo. Die  

                                    kleinhoewe waar ek nou bly het 'n kelder...ek het dit ingerig om  

                                       myself met volmaan binne te hou, maar dis absolute hel...om  

                                     dit te beheer, om nie in te gee nie... 

12. SPENCER : Ek weet. How many times have you transformed? 

13. DE VRIES : Slegs 'n paar keer. Maar ek kan niks daarvan onthou nie... 
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FX:    WEER RAMMEL BUITE.  

1. SPENCER : No wonder it’s driving you mad. (OOMBLIK) You have a lot of  

                                rage cropped up inside you. (POUSE) Have you killed anyone? 

2. DE VRIES : Nee... nog nie, maar die drang...dit vreet my van binne af op. 

3. SPENCER : (VERLIG) Ek’s bly om dit te hoor... 

4. DE VRIES : Die verdwynings daar buite...en die trokdrywer...ek neem aan  

                                           dit was jou handewerk? 

5. SPENCER : Ja. (OOMBLIK) Gaan jy my arresteer?  

6. DE VRIES : En dan? Die hele wêreld van ons bewus maak? Nee. 

7. SPENCER : (ASPRIS) 'n Silwer koeël deur my kop sit? 

8. DE VRIES : Stoppit. Dis nie 'n grap nie. Jy weet ek kan nie... (OOMBLIK)  

                            Vyf jaar, Spencer. Ek het gewag, en gehoop.  Toe ek jou reuk  

                                      optel by die trok... dit was bevrydend...(SUG) Hoekom  

                                        is jy hier, Spencer? Hoekom is jy nóú hier? Hoekom hiér? 

9. SPENCER : I had to get to you. I didn’t know where you were. I had to find  

                                      you. Bring you here. Sutherland is a special place, the skies  

                                        are clearer, the moons brighter...Ek het geweet jy sou kom as  

                                      jy hoor...that  you’ll find the scent...and it worked. You are here. 

10. DE VRIES : Le Frerre se vingerafdruk? Hoe het jy dit gedoen? 

11. SPENCER : Ek het volgende oggend een van sy hande saam met my  

                                    geneem. I kept it well preserved in Phenoxyethanol, thought it  

                                         may come in handy one day...it did. Like I said, always three  

                                           steps ahead. 

12. DE VRIES : Wag... Waarvan praat jy? Ék het Le Frerre verskeur? 
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1. SPENCER : Hulle het jou nooit vertel nie? 

2. DE VRIES : Wat vertel? 

3. SPENCER : Le Frerre se liggaam was in stukke. I didn’t do that, you did,  

                                     Eugene. You changed. Nuwe wolwe is so...vicious.  

4. DE VRIES : Ek kan niks daarvan onthou nie... 

5. SPENCER : Man of wolf, jy’t hom gehaat met 'n passie. You thought you  

                                  were protecting me. In a way you were, actually. 

6. DE VRIES : Ek het nooit sy liggaam gesien nie. 

7. SPENCER : I’m not surprised. They probably got rid of it, remove the  

                                   evidence...had him cremated. Nothing to explain, see. 

8. DE VRIES : Dan het ék hom doodgemaak? Vermoor... 

9. SPENCER : No, silly. The silver in the bullets killed him. Jou sersant shot  

                                       him. Hy was reeds dood toe jy hom begin verrinneweer het.  

10. DE VRIES : Dank die vader daarvoor. Ek het hóm nie óók op my gewete  

                                     nodig nie. SLUK DRANK: Waar wás jy die afgelope vyf jaar? 

11. SPENCER : I went home. Frankryk. I had unfinished business there... 

12. DE VRIES : Ek kan raai; Bouguet en sy nageslag? 

13. SPENCER : En daai magistraat... I keep my promises... 

14. DE VRIES : Hemel. Wat het jy aangevang, Spencer? 

15. SPENCER : 'n Tand vir 'n tand... My familie kan nou in vrede rus na al die  

                                     eeue. (POUSE) Skok ek jou? 

16. DE VRIES : Ek’s nie hier om te judge nie. Ek’s seker jy het gedoen wat jy  

                                   dink reg is. Ek sal nie weet hoe dit moet voel nie. 

17. SPENCER : Nee...jy weet nie...jy het geen idee wat hulle gedoen het nie. 
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1. DE VRIES : Nee, ek het nie...maar ek kan my verbeelding gebruik. 

2. SPENCER : (BITTER) Have you ever seen a little girl burn alive, have you?  

                                           Her flesh stripped off, so they can find the wolf underneath... 

                                        Her screams...it still echoes in my mind through all the  

                                        centuries... they made me watch. We kill because it’s in our  

                                         nature...but they kill for sport, greed and pleasure, because  

                                           they enjoy watching it...Wie is nou die monsters? 

 FX:    SLIMFOON LUI LUID. 

3.  DE VRIES : Jammer, Spencer. ANTWOORD FOON: Brandon? 

4. JULIES : (FOON FILTER) Majoor? Waar’s jy? Ek probeer jou al ure lank  

                                        in die hande kry. Hoekom antwoord jy nie jou phone nie? 

5. DE VRIES : (LIEG) Die sein is swak hier. Is daar fout? 

6. JULIES : Fout? Hel, dis byna middernag, Majoor. Waar is jy? 

7. DE VRIES : By die hotel. 

8. JULIES : In die kroeg? 

9. DE VRIES : Ja. 

10. JULIES : Alweer...(OOMBLIK) Majoor is daar 'n probleem waarvan ek  

                                        behoort te weet? Jy weet jy kan my trust, nè.  

11. DE VRIES : Nee, Brandon. Dis nie wat jy dink nie. Drank is die minste van  

                         my probleme, glo my. Daar’s veel erger dinge in my lewe... 

12. JULIES : Wat bedoel jy? 

13. DE VRIES : Moenie jou kop daaroor breek nie. Waarom soek jy my? 

14. JULIES : Daai vreemde fingerprint in die lorry, die een wat nie ge-identify  

                                          kon word nie, Amanda found a match!  Vat 'n raai... 
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1. DE VRIES : (KALM) Spencer Hope. 

2. JULIES : Ja, X-files Hope en — (VERBAAS) Maar hoe weet jy dit? 

3. DE VRIES : Gelukkige raaiskoot. 

4. JULIES : Maar hoe? Het dok Duvenage jou gebel? 

5. DE VRIES : Nee. Ek sê mos. Net 'n voorgevoel. 

6. JULIES : Bliksem, jy moet die Lotto speel, Majoor. Jy’t skills. Enige idee  

                                     hoe haar vinger print in daai lorry gekom het?  

7. DE VRIES : Ek het geen idee nie, Sersant. Hoe sê jy altyd: Slaan my met 'n  

                                       pap snoek. Kan jy my kom haal? Die kroeg sluit twee- uur.  

8. JULIES : Ja, sure.  Ek kom. Bloody designated driver… 

9. DE VRIES : As jy betyds kom koop ek jou 'n rondte. 

10. JULIES : Ek kom. Ek kan doen met 'n dop. 

FX:    SLIMFOON AF. NEER OP TOONBANK. 
 

11. SPENCER : Jou ander skaduwee? 

12. DE VRIES : Ja. Hulle het jou vingerafdruk ge-identifiseer. 

13. SPENCER : Took them long enough.  

14. DE VRIES :  Hy sal binnekort hier wees.  

15. SPENCER : Ek sal weg wees voordat hy kom.  

16. DE VRIES : Jy gaan nie weer vir vyf jaar verdwyn nie, gaan jy?  

17. SPENCER : (GLIMLAG) Nee. Cross my heart and hope to die... 

18. DE VRIES : Jy skuld my steeds 'n antwoord. Waarom is jy hier, Spencer? 

19. SPENCER : Die maan en jy, Eugene. 

20. DE VRIES : Hoe nou? 

21. SPENCER : Daar’s bloed in die maan oor drie dae.  
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1. DE VRIES : Ek is pynlik bewus van die kommende bloedmaan. Ek stress. 

2. SPENCER : Dis hoe lank ons het om dinge reg te maak. 

3. DE VRIES : Ek volg nie. Wat bedoel jy? 

4. SPENCER : Ek wil jou iets wys. (OOMBLIK) Hier op my foon. Kyk. Dít is  

                                   die ander rede hoekom ek terug is Frankryk toe. Ek het dié   

                                          foto’s spesiaal vir jou geneem en saamgebring. 

5. DE VRIES : Dit lyk soos 'n antieke skildery. 

6. SPENCER : It’s a mural, Eugene. One that has been a part of my family  

                                      home for many centuries. En dit is steeds daar op die muur van  

                                   my familiewoning. Die landgoed is nou 'n spa en wellness  

                                        sentrum vir die rykes van die wêreld. Sien, hier. 

7. DE VRIES : Dis indrukwekkend. Dit lyk soos die voorportaal. 

8. SPENCER : Yes. The buildings have changed somewhat, maar dié   

                                         muurskildery het behoue gebly en is nou deel van die spa se  

                                            foyer. Dit lyk bloot soos 'n antieke skildery uit die Middeleeue,  

                                       maar dit is nie. 

9. DE VRIES : Lyk vir my soos 'n familiewapen. Is dit?  

10. SPENCER  : Nee. Dis 'n eeu-oue profesie. Look closer. Wat sien jy? 

11. DE VRIES  : 'n Franse landskap. 'n Volmaan. Twee wolwe wat mekaar  

                                         omhels. Een groot rooi wolf en een kleiner wit wolf. Franse skrif  

                                     aan die onderkant... 

12. SPENCER : Kyk weer mooi na die wolwe. Look closer. 

13. DE VRIES : (OOMBLIK) Wag... ek sien dit nou. Die twee wolwe  

                                     omhels nie mekaar nie...hulle veg teen mekaar. 
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1. SPENCER : Good. Go on. What else do you see? 

2. DE VRIES  : Die rooi wolf het die wit wolf se nek in sy kake. (DINK)  Sy een  

                                      klou is op die bors van die witte. Op die hart? 

3. SPENCER  : Excellent. En...? 

4. DE VRIES  : Die volmaan...dis rooi van kleur. 'n Bloedmaan? 

5. SPENCER  : Korrek. Kyk mooi na die maan. Sien jy dit? 

6. DE VRIES  : Sien wat? Waarna kyk ek? (POUSE) ‘n Skaduwee in die  

                                     maan? (POUSE) Draai dit effens ...wag... nee nie 'n skaduwee  

                                            nie. Dis 'n slang... 'n Slang wat homself insluk. 

7. SPENCER : Yes. Now, how’s your French? 

8. DE VRIES : Die woorde aan die onderkant.... Hmmm. Ek kan 'n paar  

                         woorde uitmaak... “Lune de sang...” Iets omtrent die maan.  

                               “Loup” is 'n wolf en “l'amour” is liefde. Ek’s bevrees dis die som  

                                          totaal van my Franse woordeskat. Jammer. 

9. SPENCER : Nie sleg nie, Majoor.  

10. DE VRIES  : Wat beteken dit alles? 

11. SPENCER  : Die kleiner wit wolf is die gewone volmaan. Die rooi wolf is die  

                                        bloedmaan.Die bloedmaan is baie kragtiger as  die gewone  

                                       volmaan vir ons, Eugene. It is of vital importance to us. It only  

                                  comes once in five or more years. Soos nou… 

12. DE VRIES  : Okay...Ek’s steeds verlore...En die slang in die maan? 

13. SPENCER  : The serpent has long been the alchemical symbol for  

                                         mercury. Silver water. 

14. DE VRIES  : Kwiksilwer?  
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1. SPENCER : Yes. The deadliest substance to our kind. Maar dit benodig  

                                        egter nog 'n ander bestanddeel om volkome te werk. The   

                                      strongest and most magical power in the universe, Love. 

2. DE VRIES : Aha. Ek verstaan, dis hoekom dit lyk of die twee wolwe mekaar  

                                   omhels...dit simboliseer liefde?  Maar wat het dit alles met my  

                                      te doen? Wat beteken dit alles? Ek verstaan steeds nie. 

3. SPENCER : Ek sal alles verduidelik tydens die bloedmaan oor drie  

                                     dae. You have to be here. 

4. DE VRIES : Is jy ernstig? Ek sal hier moet wegkom. Daar’s nêrens waar ek  

                                       myself kan toe sluit of vasketting nie. En jy? 

5. SPENCER : Ek? I want you to stop drinking the Wolf’s Bane.  

6. DE VRIES  : Is jy gek? Dis al wat die dier in toom hou — 

7. SPENCER : Trust me. Go about your daily business. Doen wat ek sê en  

                                        alles sal fine wees. (OOMBLIK) Ek sal moet gaan. 

FX:    KROEGSTOEL SKUIF UIT. 

8. DE VRIES : Nee, wag. Waarheen gaan jy? Waarvan praat jy? 

9. SPENCER : All in good time, Eugene.  Three nights from now.  I’ll be  

                                       waiting for you. (BEWEEG WEG) Come find me. En kom  

                                    vroeg, okay. Ek sal alles verduidelik. 

10. DE VRIES : (AGTERNA) Spencer, wag! Vind jou waar? Spencer! Waar? 

11. SPENCER : (OP AFSTAND) Volg net jou neus, Eugene... 

FX:    MUSIEKBRUG. 'n SLIMFOON LUI LUID. 

12. JULIES : Hallo, Kolonel. 
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1. SANDILE : (FILTER FOON) Sersant, Jantjies? Wat die hel gaan daar aan?  

                                         Waar is De Vries? Ek kan hom nie in die hande kry nie. 

2. JULIES  : Ek ook nie, Kolonel. Hy’s weg. 

3. SANDILE  : Wat bedoel jy, weg? Weg waarheen?   

4. JULIES  : Hy doen al 'n Houdini op my die hele week. Now you see him,  

                                    now you don’t. Hy tree baie vreemd op. 

5. SANDILE : Dok Duvenhage het dit ook gesê. Wat gaan daar aan? 

6. JULIES : Ek’s nie seker nie, Kolonel, maar ek dink die Majoor het 'n  

                                    drank probleem.  Ek dink die gebeure van vyf jaar gelede het  

                                         hom veel erger geraak as wat hy voorgee.  

7. SANDILE : Wat laat jou so dink? 

8. JULIES : Hy haak gedurig vas in die plaaslike hotel se kroeg. En ek ruik  

                                         dit op hom. Dis die enigste verduideliking vir sy vreemde  

                                         optrede. Ek moes hom nou die aand twee-uur die nag uit die  

                                           hotel se kroeg gaan haal het. 

9. SANDILE : Dis al wat ek nodig het. 'n Alkoholis op die payroll. Was hy  

                                       dronk? 

10. JULIES : Nie wat ek kon sien nie. Hy’s net rusteloos, soos 'n damn kat  

                                        op 'n warm teerpad. Weird... 

11. SANDILE : Het jy hom oor die vinger print ingelig? 

12.  JULIES : Ja.  

13. SANDILE : En? 

14. JULIES : Niks. Hy het nie eens verbaas geklink nie. Like, hy het geweet. 

15. SANDILE : Vind hom, Jantjies. Voor sonsondergang.  
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1. JULIES : Ek probeer, Kolonel, maar hy het soos 'n groot speld verdwyn. 

2. SANDILE : Daar’s 'n volmaan vanaand. You need to be on the lookout for  

                                       our killer. Ek het drie ander units na julle gestuur om die area te  

                                        dek. Hulle behoort voor sononder daar te wees. Just find him! 

FX:    MUSIEKBRUG. 'N AFGELEË WONING DIEP IN DIE KAROO.  

                                           BINNE. 'N KETEL FLUIT LUID OP 'N VUUR. DIT WORD  

                                    VERWYDER. KOFFIE IN BEKER SKINK  EN DRINK  

                                         TYDENS VOLGENDE DIALOOG. 

3. SPENCER : Suiker? 

4. DE VRIES : Twee, dankie. (OOMBLIK) Ek het nog altyd gewonder...hoe dit  

                                        sou wees...jy weet. 'n Oomblik soos die...ek en jy alleen... 

5. SPENCER : And... did I disappoint you? Jy sê niks. 

6. DE VRIES : Dis omdat ek nie woorde het nie... 

7. SPENCER : (LAG) GEE KOFFIE: Careful, it’s hot. 

8. DE VRIES : Dankie. SIP AAN KOFFIE: Die afgelope vyf jaar, ek het jou  

                                   verwens, myself wysgemaak dat ek jou haat...die waarheid is  

                                      egter dat nie ‘n dag verbygegaan het sonder  dat ek nie aan  

                                           jou gedink of gewonder het wat van jou geword het nie. Toe  

                                        ek jou reuk kry, by die trok... dit was so bekend... 

9. SPENCER : The feeling is mutual, Eugene. I think you know that. 

10. DE VRIES : Ek weet dit beslis nóú, ja. (OOMBLIK) Hoe lank bly jy al hier? 

11. SPENCER : 'n Paar maande.  

12. DE VRIES  : Ek neem aan Le Frere het die grond gekoop? 
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1. SPENCER : In opdrag van my. He had nothing. It was all my family’s  

                                   wealth that kept us alive. Ons het die grond jare gelede gekoop  

                                       as a backup plan, jy weet, as iets sou fout gaan. A place to  

                                    escape to... agtduisend hektaar. 

2.  DE VRIES : Altyd drie stappe voor. BLAAS EN DRINK KOFFIE: Altyd. 

3. SPENCER : My intuition has kept me alive for a very long time.  

                                    (POUSE) Maar my tyd is verby. Dis tyd om te gaan. 

4.  DE VRIES : Gaan? Waantoe? 

5. SPENCER : Ek wou jou nie nou die aand vertel nie, want dan sou jy tyd  

                                     gehad het om te dink... 

6. DE VRIES : Oor wat? 

7. SPENCER : Oor wat jy moet doen. (POUSE) About what has to happen  

                                          now. (ERNSTIG) The moon will be up soon, we don’t have  

                                        much time. Can you put down your coffee...? I need your full  

                                  attention, I need you to listen, about the mural... 

FX:    DIE BEKER KLETTER TEEN DIE TAFEL.  

8. DE VRIES : Iets sê vir my ek gaan nie hiervan hou nie... 

9. SPENCER :  Die teks onder aan die mural...ek sal dit vir jou kortliks  

                                        verduidelik. Jy sien, daar was twee van die skilderye. 

10. DE VRIES : Twee? Wat het van die ander een geword? 

11. SPENCER : Verlore in die tyd, vernietig tydens die Tweede Wêreldoorlog.  

                                     Dit het die vloek op my familie en  my bloedlyn uitgebeeld.  

                                        Niemand weet wat daarvan geword het nie. Net dié een het  

                                   wel behoue gebly.  
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1. DE VRIES : Wat het jy bedoel toe jy gesê jy sal my bevry. Wat het die  

                                     skildery daarmee te doen het?  

2. SPENCER : Alles. Die bloedlyn van die wolf is 'n komplekse een. Ons is  

                                       onsterflik and feitlik onvernietigbaar. There’s only one time an  

                                      Alpha wolf can be defeated and killed by one of its own and the  

                                      curse be broken... 

3. DE VRIES : Tydens 'n bloedmaan? Die twee vegtende wolwe? 

4. SPENCER : Yes. Die bloedmaan het veel méér invloed op ons, Eugene.  

                                        You will not be able to resist tonight’s change. You will  

                                     transform under the blood moon. Nothing can stop it.  

                                       But you can be saved. The curse can still be lifted. Tonight. 

5. DE VRIES : Maar hoe? 

6. SPENCER : You haven’t killed an innocent yet...is jy seker? 

7. DE VRIES : Ja.  

8. SPENCER : Good. If you haven’t killed before the first blood moon after you  

                                         got turned, then the curse can be lifted. But there’s a catch... 

9. DE VRIES : Hoe anders...daar moet altyd wees, moet daar nie? 

10. SPENCER : (GRIMLAG) Unfortunately, yes. Gee my jou hande. (POUSE)  

                                      Wees asseblief kalm en luister na wat ek sê voordat jy reageer. 

11. DE VRIES : Hier kom dit nou...ek het geweet... 

12. SPENCER : (TRIESTIG) In order for the curse to be broken, the Alpha wolf  

                                           needs to die under the blood moon. Dis al manier. 

13. DE VRIES : Jy bedoel... (BESEF) Spencer...nee...nee... 
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1. SPENCER : Let me finish. (OOMBLIK) Under the bloodmoon, I can be  

                                        killed with the right ingredients. You can be free of this terrible  

                                   affliction...jou saak opgelos en die wêreld vry van 'n monster. 

2. DE VRIES : (PYNLIK) Jy’s nie 'n monster nie, Spencer.   

3. SPENCER : Ons kan debatteer oor daardie punt. 

4. DE VRIES : Nie in my oë nie. Asseblief...nie dit nie...jy kan dit nie van my  

                            vra nie! Is jy van jou sinne beroof?! Hoe kan jy my so iets vra!  

                                        Vra my enige iets anders. Net nie dit nie. Verstaan jy dat ek jou  

                                  lief het... 

5. SPENCER : (MISÈRE) En dís juis hoekom jý dit moet doen. You are the  

                               magic element... I can only be killed by one who truly loves me.  

                                      The one with his paw on my heart... Jý moet dit doen. Jy’s die  

                                       enigste een wat dit kán doen! 

6. DE VRIES : (WANHOPIG) Nee. Die prys is te hoog...ek kan nie.  

                                  Spencer...dis nie in my nie...asseblief... 

7. SPENCER : Ja, dit is! Jy het vyf jaar se opgekropte demoon-wolf binne jou!  

                                       And it wants out! Can you feel it, Eugene!  Use it on me tonight.  

                                     Dink aan die alternatief.  I’ll keep on killing and you’ll  

                                   become like me. Worse than me. Glo my!  

8. DE VRIES : (DESPERAAT) Hou op! Ek kan nie!  Hou op... stop...stop. 

9. SPENCER : Jy sal na vanaand nie die dier verder kan onderdruk nie. Nie  

                                        eens jou kruie- konkoksie van wolwekruid gaan jou meer help  

                                    nie. Niks sal dit kan stop nie. Glo my. You’ll change and kill  

                                people. Babies, children...over and over... 
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1. DE VRIES : Stop...asseblief...ek kan nie... 

2. SPENCER : Jy sal vir die res van jou lewe daarmee moet saamleef.  

                                      Wegkruip en lieg, soos wat ek my hele lewe moes doen...Is dit  

                                      wat jy wil he? Do you know how many I’ve killed, Eugene? 

                              My soul has been damned to hell a thousand times...yours can  

                                          still be redeem. I got you into this  hell; let me help you. Laat  

                                     my toe om hierdie één goeie daad in my lewe te doen. Vir jou. 

3. DE VRIES : (EMOSIE) Waarom moet alles met jou altyd so donners  

                                       complicated wees...hoe maak ek my eie siel dood... 

4. SPENCER : Don’t see it like that. You won’t be killing me. Die twee wolwe  

                                sal mekaar vernietig. Ons sal beide vry wees. 

5. DE VRIES : En jy sal dood wees...hoe gaan ek aan sonder jou... 

6. SPENCER : I’ve lived long enough, Eugene. I’ve avenged my family, did  

                                    what I promised to do. I don’t want to kill anymore. Jy weet wat  

                                            hulle sê van honde wat skape byt... 

7. DE VRIES : Jirre, Spencer. Stop... 

8. SPENCER : Ek wens daar was 'n ander manier ...meer tyd, maar daar is  

                                         nie... You know the old saying: If you love something... 

9. DE VRIES : Set it free... 

10. SPENCER : I need you to do that for me. For both of us.  Jy sal moet  

                                  besluit. Daar’s nie meer veel tyd oor nie. Die maan sal  

                                           binnekort op wees. 

11. DE VRIES : Vader, wees my genadig... (EMOSIE) Wat moet ek doen? 

12. SPENCER : (OPGEWONDE) Net 'n oomblik. 
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FX:    'N LAAIKAS WORD OOPGETREK EN WEER TOEGEMAAK.                     

1. SPENCER : (VOLG) Hier. Jy moet my hiermee inspuit as die transformasie  

                                        begin. The timimg is vitally important. Neem dit... 

2. DE VRIES : Wat is in die naald? 

3. SPENCER : Die slang in die maan? 

4. DE VRIES  : Kwiksilwer. 

5. SPENCER : It will slow me down, giving you the time and advantage to  

                                     end me... 'n Bietjie versekering... so I don’t kill you..first... 

6. DE VRIES : (SIELESMART) Altyd een tree voor.... 

7. SPENCER : (LAG) Altyd... (ERNSTIG) Daar’s egter nog een klein detail... 

8. DE VRIES : Ek dink nie ek kan nog vat nie...asseblief... 

9. SPENCER : When I’m dead...and you survive...you need to remove my  

                                          head from my body...and burn it all... 

10. DE VRIES : (SMARTLIK) Jirre, Spencer...moet ek… 

11. SPENCER : (EMOSIE) Jy moet seker maak... (PYNLIK) Sy’s hier,              

                                     Eugene. Dis tyd. She stirs...Don’t think...just do... 

12. DE VRIES :  (HUIL OPENLIK) Spencer...ek....(BREEK) Perrenette                     

                                         Gandillon... ek sal jou nooit vergeet nie... 

13. SPENCER : I hope not...You’ll find love again, Eugene De Vries. You will. 

14. DE VRIES : (EMOSIE) Nooit soos jy nie...nie ooit iemand soos jy nie... 

15. SPENCER : (ANGSTIG) Doen dit nou, Eugene. She’s awake... the moon... 

16 DE VRIES : (DEUR TRANE) Waar.... (STEM SWAAR) Waar! (GROM)  

17. SPENCER : Direk in my hart... (GROM SWAAR) Hurry...(KREUN)  Vaarwel,  

                               Eugene. You’re a good man...remember me... 
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FX:    DIE VERSKRIKLIKE GELUIDE VAN TWEE WEERWOLWE  

                                       WAT TRANSFORMEER, GEVOLG DEUR  DIE GEGROM  

                                        VAN VERWOEDE WOLWE WAT BAKLEI.  EEN UITER 'N  

                                     PYNLIKE  TJANK. 'N WEEMOEDIGE WOLF GEHUIL  

                           WEERGALM OOR DIE VLAKTES.  DAN STILTE. 'N  

                                   JAKKALS ROEP IEWERS IN DIE VÊRTE. DOOF STADIG NA  

                                       AGTERGROND.  

1.  JULIES : (DOOF IN TOT OP MIK) Hallo! Hallo! Majoor? Majoor! Is dit jy?  

                                    Liewe hemel, die hele wêreld soek na jou! Sandile het gebel.  

                                          Waar de hel is jy? 

2. DE VRIES : (FILTER FOON) (MOEG) Brandon... 

3. JULIES : Die maan sit al hoog. Ons is veronderstel om die gebied te  

                                    patrolleer. Die Kolonel is die moer in vir ons... 

4. DE VRIES : (KALM) Jantjies —— 

5. JULIES : Hel, Majoor ek hoop nie jy’s weer in die   kroeg nie...  

6. DE VRIES : (HARD) Sersant! 

7.  JULIES : (KALM) Ja, Majoor? 

8. DE VRIES :  Sharrup....asseblief. (MOEG) Ek het nie die krag nie...luister. 

9. JULIES : Majoor is jy okay? Is jy gewond? 

10. DE VRIES : Ja... tot in my binneste... 

11. JULIES : (PANIEK) Shit! Waar is jy? Ek kom jou haal...waar’s jy! 

12. DE VRIES : Ek stuur vir jou my posisie. Check jou foon. 

13. JULIES : Ek bring die medics! Majoor, praat met my! Hou aan. 

FX:    SLIMFOON PING.  
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1. DE VRIES : Het jy dit? 

2. JULIES : Ja. (VERBAAS) Damn... Wat die hel doen jy dáár.  

3. DE VRIES : Ek los my foon vir jou...in my baadjie se bo-sak. Daar’s 'n  

                                        boodskap...sorg dat dit in die  regte hande beland. 

4. JULIES : Waarvan praat jy? Wat se boodskap?  Majoor?  

5. DE VRIES : Die saak is opgelos.  

6. JULIES : Wat? Het jy die killer gekry, Majoor?  

7. DE VRIES : Sê vir Sandile...die monster is dood...  Sê vir hom sy donnerse  

                                           duur silwer koeëls het goed gewerk...vir mens en dier. 

8. JULIES : Majoor! Wag...Hang aan ek kom... Majoor! Bly op die foon... 

9. DE VRIES : En Brandon...Ons hoef nie meer die volmaan te vrees nie... 

FX:    'N SKOOT KLAP DOF OOR DIE FOON. 

10. JULIES : (SKOK) Majoor? Majoor! Hallo...hallo...hallo...De Vries?  

FX:    JULIES SE STEM VERDOOF NA AGTERGROND. DE  

                                    VRIES SE STEM  VERMENG OOR JULIES SE STEM. 

11. DE VRIES : (KLANKGREEP OP FOON) My naam is Eugene De  

                                      Vries, ID Nommer 750305 5080 082. Ek is tans 'n Majoor  

             verbonde aan die Okkultiese Ondersoek Eenheid van die  

                                      SAPS.  Ek was vyf jaar gelede betrokke by die Wolfmoorde  

                                   ondersoek in die Wes-Kaap. Ek het Spencer Hope die eerste  

                                     keer ontmoet in my kantoor en later weer by  'n restaurant  in  

                                       die Kaap waar sy my meegedeel het dat haar vader... 

 

FX:    DE VRIES SE STEM VERDOOF.  DRAMATIESE MUSIEK. 


