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“Trrrrrrrrr,” lui die alarm die volgende oggend.
Lukas skrik wakker en druk dadelik die wekker 

dood. Netnou maak dit Lalie ook wakker; of sy 
ouers. Hy spring uit die bed en trek haastig sy 
skoolklere aan.

Toe maak hy sy gordyn oop en kyk op sy 
horlosie. Hy is betyds. Die sonstraal kruip oor sy 
kamervloer tot by die kar. Die kar begin groei. Dit 
begin saggies luier: brrrrrrrrrr.

“Arrie, hier kom ek!” dink Lukas terwyl hy in-
spring.

Die volgende oomblik is hy in die straat buite 
Arrie se huis!

“Hoe?” is al wat Arrie kan uitkry terwyl hy 
Lukas en die kar aangaap.
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Lukas glimlag breed. Dan haal hy 
sy skouers op: “Toorkrag!” sê hy met 
’n vonkel in sy oog.

“Dis ongelooflik,” fluister Arrie 
terwyl hy om die kar stap om beter 
daarna te kyk.

“Kom, Arrie, spring in! Ons het nie 
só baie tyd nie,” herinner Lukas hom.

Arrie spring langs Lukas in.
“Maar hoe gaan ons by die 

skool kom?” vra Arrie. “Kan jy 
ooit bestuur?”
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“Wel, netnou het ek net gedink ek moet by 
jou wees en toe, die volgende oomblik, toe is ek 
hier!” sê Lukas met ’n breë glimlag. “So, nou gaan 
ek dink: SKOOL!SKOOL!”

Niks gebeur nie. Hulle is nog steeds in die pad, 
buite Arrie se huis.

“Dalk hou die kar ook nie van skool nie,” lag 
Arrie.

“Dan gaan ek seker moet ry,” sê Lukas opge-
wonde. “Dis seker nie moeilik nie – draai die stuurwiel 
en trap die pedaal. Jy moet net die pad beduie.”

Arrie woon darem nie ver van die skool af 
nie en hy ken die pad daarheen goed. Hulle is 
vinniger as wat hulle gedink het buite die skool se 
donkerblou traliehek.

Arrie draai na Lukas. “Het jy reggekom met die 
oprit bou gistermiddag?”

Lukas knik. “Nou moet ons net kyk of die ontwerp 
in die regte lewe ook gaan werk …” sê hy terwyl 
hy uit die kar klim. Arrie klim ook uit en hulle stap 
na die kar se bak. Lukas lig die klap op en buk om 
die volgende deel van die plan uit te haal.

“Goeie ding die los blokkies het ook gegroei!” 
sê hy verlig terwyl hy begin om ’n klomp lang 


