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5
Mitch

Mitch vat-vat met ’n handskoenbedekte hand aan sy 
gesigskerm. Hy onthou hoe benoud hy was die heel 
eerste keer toe hy die isoleringsmeganisme self moes 
aktiveer. En toe was hy die gesigskerm en die hand-
skoene te wagte. 

Hy het gedink hy sou sukkel om asem te kry met 
die gesigskerm in plek, maar dit was toe nie so nie. Hy 
sukkel ook nie nou om asem te kry nie. Hy hou net 
nie van dinge wat sonder waarskuwing gebeur en hom 
ingeperk laat voel nie.

“So, hier is ons, op Zenkion,” hoor hy Imke se stem 
amper binne-in sy oor. Hy het al vergeet van die kom-
munikasietoestel wat ook begin werk die oomblik as 
die gesigskerm in plek is, want hulle het dit nooit 
nodig gehad op die Stellafortura nie.

“Dié plek lyk regtig nie na veel nie,” sê hy terwyl hy 
rondkyk. Hy staar lank na die enigste ding wat daar is 
om te sien buiten die Stellafortura – die yslike berg 
daar naby. “Ek moet sê die berg lyk nogal soos Tafel-
berg in die Kaap.”

“My ma het my van die Kaap vertel,” sê Imke verras. 
“Ek onthou nie meer alles wat sy gesê het nie, net dat 
dit vir haar die mooiste plek op Aarde was.”

“Ja, die Kaap is baie mooi,” beaam Mitch. Sy hart 
begin vinniger klop en hy raak skoon kortasem toe hy 
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terugdink aan sy gesin se laaste vakansie in die Kaap. 
Kylie was toe maar drie maande oud. Gaan hy sy ouers 
en sy babasussie ooit weer sien?

Hy draai sy rug op die berg en merk vir Petri, Akaï, 
Jessa en Aldia op die vlakte in die verte op. ’n Mens 
kan die twee Teliane nie miskyk in hulle oranje en geel 
astropakke nie, terwyl Petri en Akaï se vaal astropakke 
hulle amper teen die eentonige agtergrond laat ver-
dwyn. Mitch is verbaas dat hy sy Zenkioniet-vriende 
al so goed ken dat hy op ’n afstand kan sien wie is wie 
deur bloot na elkeen se liggaamshouding en manier 
van loop te kyk. Op daardie aaklige nag toe Helikon se 
magte Deltaville binnegeval het, het hy gedink die 
groot aliens lyk almal dieselfde. Dit was natuurlik tot 
hy vir Imke gesien het, wat nie vir hom soos ’n alien 
gelyk het nie maar soos sy vriendin Hayley. Hy weet 
nou dat geen twee mense of aliens regtig dieselfde lyk 
nie, hoe eenders hulle ook al met die eerste oogopslag 
kan voorkom. Elkeen is uniek.

Hy raak bewus van ’n gesuis in sy ore wat al harder 
word. Die kommunikasietoestel raas nie gewoonlik so 
nie, dink hy verbaas. Sy regterhand gaan outomaties 
na die kant van sy kop, waar die twee klein opgehewe 
knoppies sit waarmee jy die opvangs kan stel. Hy sien 
dat Imke aan hare ook karring. “Raas dit ook so in jou 
ore?” vra hy. Imke knik.

Die volgende oomblik hoor Mitch ’n stem wat sy oë 
van verbasing laat rek. Dit verbaas hom nie dat hy 
iemand kan hoor wat hy nie kan sien nie. Dit is 
moontlik om iemand te hoor wat ver weg is om dat die 
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lengte van die radiogolwe wat die kom mu ni kasie-
toestel uitstuur en ontvang, verander word deur die 
knoppies te druk. Wat hom wel verbaas, is die stem 
self. As hy nie van beter geweet het nie, sou hy kon 
sweer hy hoor vir Lionel praat.

Dit lyk na die regte plek ... die plat berg ... Ons moet 
stadiger ... stadiger ... die grond kom te vinnig nader ... 
Kyk, daar is mense daar onder ... aliens ... hoekom sien 
hulle ons nie ...? Kyk op! Gee pad!

Mitch kyk in die lug op. Iets weerkaats in die bruin 
wolk. Toe sien hy dit duidelik – ’n astrotuig wat hope-
loos te vinnig afkom grond toe. En dit lyk of dit bo-op 
hom en Imke gaan neerstort.

“Hardloop!” gil hy, en pluk vir Imke agter hom aan. 
Nul tot volspoed in ’n fraksie van ’n sekonde. Hier 
moet hulle wegkom!

Imke het duidelik dieselfde stem gehoor, want sy 
roep uit: “Dit het net soos Lionel geklink!”

Dan het hy hom dit nie verbeel nie, dink Mitch. 
Die volgende oomblik hoor hulle ’n slag. ’n Skokgolf 

en ’n verplasing van lug veroorsaak ’n sterk wind wat 
hulle amper van agter af omwaai. 

Hulle hardloop stadiger en gaan staan. Toe draai 
hulle saam om.

“Cool!” roep Mitch uit.
Dit lyk of die astrotuig op ’n reuse-opblaaskussing 

geland het. Die “kussing” het die volle impak van die 
botsing geabsorbeer en is stadig besig om af te blaas 
terwyl die tuig grond toe sak. Stoom trek uit die 
astrotuig. 
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