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“ D i t  w a s  n i e  e k  n i e ! ”  sê Joshua Reinders vir 
die klomp mense voor hom. Almal in die slaghuis kyk hom 
beskuldigend aan. Sy groen oë rek benoud. Hy laat sak sy 
kop. Donkerbruin hare val soos ’n gordyn oor sy oë. Om 
hom lê ’n spoor van bloed op die slaghuis se vloer. Drup-
pels rooi net waar jy kyk. Maar die ergste van alles ... D I E 
H E E L  E R G S T E  V A N  A L L E S  ... is die bloed aan sy hande.

Binne Joshua bewe dit toe hy weer opkyk. Hy sluk swaar 
en probeer sy hande agter sy rug wegsteek. 

Steeds kyk die mense van Droomhoek vir hom.
Sy pelle Ash, Pennie en Nobs storm ook die slaghuis 

binne. Hulle stoot mense uit hulle pad. Vrae brand in hulle 
oë toe hulle vir Joshua sien. Pennie, die meisie met die ge-
streepte kouse, geel rok, rooi hare en sproetneus, se mond 
val oop. ’n Bang geluid ontsnap uit haar keel en sy draai 
haar maanring om en om haar vinger.

“Gys is skoonveld,” sê Droomhoek se polisiekaptein toe 
hy van agter die slaghuis af terugkom. Hy loop versigtig 
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sodat hy nie op die bloed trap nie. Gys, die slagter – die 
omie met die spekronde wange en snorretjie soos ’n muis 
se krulstert. Hy is weg. Dit het iets met die bloed te doen. 

“Wat het jy met hom gemaak, Joshua?” vra kaptein 
Kammies.

Joshua skud net sy kop. Die woorde wil nie uitkom nie.
“WAT HET JY MET HOM GEMAAK, JOSHUA?” vra 

die kaptein harder. Hy lyk moeg, maar sy stem sny deur die 
tienerseun.

Joshua wens sy pa was nou hier. Hy sou weet wat om te 
doen. Hierdie is ’n vet gemors. Hoe het hy hierin beland? 
Hoe gaan hy ooit hier uitkom? Sal die mense hom glo?

Hy hoop dis net ’n aaklige nagmerrie. Ja, dalk word hy 
netnou natgesweet wakker. Verlig, omdat dit net ’n droom 
was.

Hierdie dorp waar hulle bly se naam sê dit selfs: 
DROOMHOEK.

Hy en sy pa het ’n ruk terug hierheen getrek. 
Dis ’n vreemde plek met vreemde mense en ’n ewe  

vreemde bos langsaan: die Droombos wat al nader aan die 
dorp groei. En een vir een murasies van die huise en ander 
geboue maak.

Droombos – die plek met die wolwe ... d i e  w e e r w o l w e .
Soveel geheime dwaal hier rond.
Joshua het een van sy eie. 
Net sy vriende en een of twee ander mense weet daar-

van. Hy is ook ’n weerwolf. Hy het sy beste pel, Ashwell, 
boonop ook een gemaak. Dit was alles net ’n ongeluk. Mens 
byt mos nie gewoonlik jou pelle nie. 

Dan is daar sy pa, Walt Reinders. Hy het steeds nie 
opgedaag om Joshua te kom help nie. 
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Miskien is hy vanoggend weer daar in die bos, besig om 
weerwolwe te jag.

Net die gedagte daaraan laat Joshua ys. Sy pa het hom 
al amper geskiet nadat hy in ’n weerwolf verander het. Nie 
eens hy ken Joshua se geheim nie. Dalk breek daardie dag 
binnekort aan. 

“Staan jy en droom?” vra kaptein Kammies. Hy skud 
Joshua aan die skouer. “Ek praat met jou, mannetjie. Wat 
het jy met oom Gys gemaak?”

Joshua haal net sy skouers op.
“Hy is bang,” sê Nobs. Nobomi is haar regte naam. 

Maar almal noem die meisie met die jeans, T-hemp en 
fyn swart vlegseltjies sommer net Nobs. Sy kom staan 
by Joshua. Haar stem klink soos warm karamel toe sy 
praat. “Was dit jy? Wat het gebeur, Joshua? Jy kan vir my  
sê.”

Joshua skud net sy kop. Niemand gaan hom in elk geval 
glo nie.

“Komaan, Joshua,” sê Ash, die ou met die swart kraag-
hemp en broek. ’n Opgerolde sweep hang aan sy gordel. “As 
jy nie praat nie, maak almal hulle eie stories op. Dit gaan 
soos ’n bosbrand deur Droomhoek versprei.”

Joshua byt sy lip. Hy kyk weer na sy hande. “Dit was nie 
ek nie,” sê hy. “Wat ook al in die slaghuis gebeur het, dit 
was nie ek nie.”

“Liewe hemel tog!” roep kaptein Kammies hard. Hy 
stoot vir Ash-hulle voor Joshua weg. “Genoeg van jou 
leuens, laitie,” roep hy met ’n skor stem. “Dit was jy! Hoe 
anders verduidelik jy dan daardie ding teen die muur? Dis 
jou werk daardie, is dit nie? Dis hoekom jou hande so vol 
bloed is ...”
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