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Daardie aand vou die nag swaar oor Joshua waar hy 
inmekaargetrek op sy bed lê. Sy oë is gesluit, maar af en 
toe flikker sy ooglede liggies. Die kussing het lankal onder 
sy kop uitgeskuif en op die vloer geval. Joshua weet dit nie. 
Daarvoor slaap hy te diep. Die donker van ’n droom het 
hom in sy kloue beet. ’n Effense frons plooi op sy voorkop. 
Die droom het iets te doen met wolwe. W e e r w o l w e  . . .

Harige lywe oortrek met modder. Kloue wat deur die lug 
klief. Tande soos lemme.

Joshua snak na asem. Nie weer nie, skree iets in sy brein.
Dit maak hom wakker. Sy oë vlieg oop en verstar op 

die muur oorkant hom. Hy vee die slaap uit sy ooghoeke. 
Diep in hom lê die droom nog. Sy asemhaling is onrustig. 
Wat het hom wakker gemaak? Was dit regtig die droom 
oor die weerwolwe? Nee, daar was iets anders. Hy probeer 
onthou, probeer dit uitwerk terwyl hy luister hoe die wind 
aan die vensters ruk. Die dak kraak. Een kraak is harder as 
die ander. 

hoofstuk 5



26

Dis wat hom wakker gemaak het, onthou hy skielik.
Nog ’n gedagte vat soos ’n koue klou aan sy nek.

I E T S  I S  F O U T .
Hy weet dit byna instinktief. Soos ’n weerwolf dinge sou 

weet. 
Joshua fokus weer op die kamer en die ding wat hom 

wakker gemaak het. Hy sit stadig regop in die bed. Sy oë 
draai na die plafon. Daardie geluid van vroeër – dit was asof 
iets op die dak geland het. ’n Swaar ding. Dit het ’n dowwe 
plofklank gemaak.

Wag, daar is weer ’n geluid. 
Joshua spits sy ore. Dit klink soos naels wat krap oor die 

dak. Stadig, soos ’n dier wat oor die huis se dak sluip. Met 
afgemete treë kom dit al nader en nader aan die rand van 
die dak.

Elke spier in Joshua se lyf span. Is dit weer Gio?
Staan op en gaan kyk, grom die binnestem wat al meer 

soos ’n wolf klink.
Joshua huiwer eers, maar kruip dan na die kant van die 

bed. Hy wil nie nou al die bedliggie aansit nie. Een voet sak 
af vloer toe. Dit trap op iets kouds. Hy snak na asem. Dan 
besef hy dis maar net die kussing wat afgeval het. Vies gryp 
hy die ding en smyt dit oor sy skouer terug op die bed. 

Bo hom ruk die dak. Dit begin reën. Die druppels kletter 
teen die teëldak. Dit slaan teen die ruite en laat die kamer 
skielik kleiner en kouer voel.

Joshua se ander voet is op die vloer. 
Binne hom roer die dinge van ’n wolf.
Hy moet net nie nou verander nie. Dit sal ’n groot fout 

wees. Sy pa slaap in die kamer laer af in die gang. Netnou 
skiet sy pa hóm, kry hy weer daardie donker gedagte.
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Hy fokus weer op die geluid. Die ding is nog daar op die 
dak. Hy hoor die gekrap van die naels, die val van die pote.

Is dit Gio? wonder hy weer.
Joshua is byna by sy kamer se dubbeldeure wat op die 

balkon uitloop. Dit is gesluit, weet hy. Dun wit gordyne 
hang voor die deure. Hy steek sy hand uit. Vee een van die 
gordyne weg.

Sy hart slaan vinniger, harder teen sy ribbekas. 
Diep inasem. 
Dan draai hy die sleutel. Die deur ruk effens oop van die 

wind.
Joshua staal homself. Enigiets kan gebeur as hy nou 

daardie deure heeltemal oopgooi.
Hy plant sy voete ferm uitmekaar. Vat die handvatsels 

stewig vas. 
Pluk die deure oop. 
Die gordyne vlieg soos spoke op na binne. ’n Skielike 

weerligstraal verlig die hemel. Dit kraak oor die digte wolke 
en knetter tot doer anderkant by die Droombos aan die 
rand van die dorp.

Meteens val ’n donker ding van die dak af voor Joshua 
verby. Dit land op die balkon. Die vloer sidder onder Joshua. 
Dit vibreer in sy lyf op. Hy steier. Vergeet vir ’n oomblik om 
asem te haal.

Om Joshua waai en waai die gordyne steeds. Hy staan 
versteen, sy blik vas op die indringer wat nou na hom toe 
omswaai. Die dier se geel oë blits gevaarlik. Sy pels is druip-
nat. Agter hom swaai ’n wolfstert.

G r r r - r r r - r r r .
Die klank vibreer in Joshua se bors. Dit sidder in bloed 

en been. 


