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Die volgende middag is Maria en Thandeka se eerste 
huiswerkklas by Gravitas. Elle het streng opdrag van 
Bender en Heksie gekry om geen woord oor die nuwe 
verwikkelinge te rep nie.

“Voel jy ook soos die towerfee van Aspoestertjie?” 
vra Leya toe hulle afstap busstop toe. 

Elle knik. Sy kan nie praat nie. Dit voel of haar 
hart by haar keel gaan uitspring as sy haar mond 
gaan oopmaak. Dit voel of sy op wolke loop. Dis 
beslis soos ou Bender altyd in die saal preek: Dis 
saliger om te gee as om te ontvang. Hipersupermega-
salig!

Die Middernagklub wag die meisies by die busstop 
in. Hulle kan bars van opwinding, maar Bender was 
beslis – dit is sy, en slegs sy, wat die nuus aan hulle 
sal oordra. Dit is haar prerogatief as hoof. Meer nog, 
die meisies moet self besluit of hulle Stella se aanbod 
wil aanvaar. Niks kan op hulle afgedwing word nie. 
Toe die bus stop, tuimel Thandeka en Maria in die 
don kerblou uniforms van die Hoërskool Weswyk uit. 

“Parbleu! Ek dag julle kom nie meer nie! Maak 
gou. Die kostannies het vir julle iets uitgehou. Kom 
ons gaan eetsaal toe. As ek en Celia sportveld toe 
gaan, kan Elle en Leya julle rondwys.”

By die eetsaal wag die kostannie met die spierwit 
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streep deur haar pikswart hare hulle in. Agter haar 
rug heet sy Cruella. “Gou maak, dogters! Ons wil op -
ruim!” Sy plak twee borde met vis en skyfies op die 
tafel neer. 

“Gelukkige ou julle! Vis en klippe!” Refi skuif die 
borde voor Thandeka en Maria in. “Toe nou, eet! 
Ons moet julle in die studiesaal kry. En presies om 
vyf wil Bender julle in haar kantoor sien.” 

“Bender, die skoolhoof?” vra Thandeka huiwerig. 
“Is sy erg?”

“Almal by Weswyk sê sy’s ’n monster,” praat Maria 
tussen happe skyfies deur.

“Jaaaaaa!” Celia hou haar kop skeef. “Maar sy’s een 
van daai monsters waarvoor mens nogal lief kan 
raak. Mens moet net weet hoe om haar skubbe te 
krap. En daai horing tussen haar oë raak mens later 
gewoond!”

“Solank jy haar nie Tannie of Juffrou noem nie, is 
jou kop deur!” Leya maak groot oë. “En hou jou taal 
suiwer. Sy haat dit as jy slordig praat. Jy kry sommer 
op die plek detensie.”

“Sy kan my maar enige tyd detensie gee,” sê Maria 
sag. “Solank ek dit net hier kan kom doen!”

“Ditto.” Thandeka sit haar mes en vurk waarderend 
neer. “As ek sulke lekker kos kan kry, sal ek ure 
detensie sit!”

Elle en Refi kyk mekaar met blink oë aan. Elle kan 
sien hoe Refi op haar tande moet byt om nie die 
verrassing te bederf nie.

“Nou toe, kom ons loop. Bring julle boeke. Mevrou 
Koopman het vir julle werksvelle gestuur en sy speel 
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