
Eckardt se “social engineering” (sosiale manipulering) van Greg 
 

• Definisie: Oorreed mense om vertroulike 
inligting te gee; pogings om die gesindhede 
en gedrag van die samelewing of ‘n individu 
te beïnvloed om verborge doelwitte te 
bereik. 

• Doel: (1) sodat sy aansien in die wêreld van 
kuberkrakers kan verhoog. Bv. Bl. 214: “My 
street-cred in die hacking underground sou 
sky-rocket!” (2) wraak op Dok en Mnr Owen 

• Eckardt begin sy "social engineering 
attack" (sosiale manipulering) nog 
voordat hy vir Greg ontmoet./Bv. bl. 214: 
"En toe ek by die skool aankom, het ek jou 
so goed geken soos jy jou broer geken het, 
Greg.”  

• Eckardt voer 'n gesprek oor rekenaars 
met Greg in sy kamer, waarna hy Greg na 
sy kamer nooi. Greg dink hulle is besig 
om vriende te word, maar Eckardt draai 
Greg 'n rat voor die oë ter wille van sy eie 
agenda./Bv. bl. 70: "Hoop nie jy is op die 
porn sites nie?"  

• Eckardt is bewus van Greg se liefde vir 
ekstreme sport as hy hom vra of hy al 'n 
rekenaar probeer kraak het. Ondanks 
Greg se aanvanklike teenkanting aanvaar 
hy die uitdaging./Bv. bl. 71: "… het jy al 'n 
computer try hack?"  

• Eckardt prikkel Greg se belangstelling 
wanneer hy hom meer inligting omtrent 
kuberkrakers en hulle metodes gee sodat 
Greg hom dan vra om hom te leer./ Bv. bl. 
81: "Sal jy my leer?" vra ek toe Eckardt weer 
agteroorleun in sy stoel.”  

• Eckardt wen Greg se vertroue as hy hom 
voordoen as 'n vriend en Eckardt leer hoe 
om rekenaars te kraak./Bv. bl. 97:"Gee 
aandag aan die detail."  

• Eckardt draai Greg 'n rat voor die oë as 
hy vir hom vals inligting oor sy familie 
gee en Greg glo die egtheid van die 
inligting./Bv. bl. 90: “Dis my broer Henno, 
dié en my sussie, Janita."  

• Eckardt trek Greg so diep in die 
kuberwêreld in dat hy sy skoolwerk en 
pligte begin afskeep./Bv. bl. 99: En drie 
dae later pluk ek vir die heel eerste keer in 
my lewe 'n wiskundetoets.  

• Greg se aandag word so opgeneem deur 
Eckardt en kuberkrakery dat hy nie 
agterkom dat sy aansien en gewildheid 
onder die leerders daal nie./Bv. bl. 85:  
"Loser," kap een sag.  

• Eckardt maak Greg subtiel daarvan 
bewus dat hy teen sy pa se druk op hom 
moet rebelleer. So voed hy Greg se 
opstand teen gesag sodat hy later bereid is 

om teen Dok Pienaar op te staan en na 
Eckardt te soek./Bv. bl. 99: "Jeez Greg, jou 
pa kan nie vir jou besluit nie,"  

• Eckardt se manipulering van Greg bring 
Greg in konfrontasie met Dok Pienaar – 
hy konfronteer hom openlik oor die swak 
hantering van Eckardt se verdwyning; iets 
wat hy vantevore nooit sou doen nie./Bv. bl. 
75: "Ek dink dis pateties!" 

• Eckardt se verdwyning ontstel Greg so 
dat hy self deur kuberkrakery probeer 
vasstel wie agter Eckardt se verdwyning 
sit. Gevolglik ontdek hy met watter korrupsie 
Dok Pienaar besig is./Bv. bl. 190: Geen 
wonder die ouens wat met hierdie goed 
besig was, wou keer dat Eckardt dit weet 
nie. 

• Eckardt se "social engineering attack" 
gee vir Greg genoeg kennis om toegang 
tot Dok Pienaar se geheime lêers te kry. 
In die proses ontdek hy die misdaad waarby 
Dok Pienaar betrokke is. 

• Eckardt openbaar hom in Clarence aan 
Greg: Greg besef hy is mislei/misbruik om 
nie net Dok Pienaar nie, maar sy eie pa te 
ontmasker./Bv. bl. 215: "Want, Greg, hulle 
het niks met die virus of die vaksine …, uit te 
waai nie.  

• Deur Eckardt se invloed kom Greg tot die 
insig dat die onderwêreld van geld boos 
en gevaarlik is./Bv. bl. 191: Die wêreld van 
geld is boser as enigiets wat 'n hacker sal 
kan aanvang. 

• Deur Eckardt se toedoen kom Greg tot 
die insig dat hy gemanipuleer en slegs 'n 
pion in Eckard se skaakspel/wraak is – 
/Bv. bl. 212: En jy was die victim. 

• Eckardt se manipulering lei daartoe dat 
Greg tot die insig kom dat sy pa ook by 
die korrupsie en misdaad betrokke is. 
Greg kom verder tot die insig dat Eckardt 
hom doelbewus geprogrammeer het om ook 
sy pa aan die kaak te stel./Bv. bl. 215: "Dis 
reg, die candlestick–maker is jou pa …" 

• Eckardt se manipulering bring Greg tot 
die insig dat hy glad nie so "bullet-proof" 
is soos hy aanvanklik gedink het/vir 
Plank gesê het nie.bl. 225: "Ek is toe nie so 
bullet-proof soos ek gedink het nie," sê hy 
sag. 

• Eckardt se "social engineering attack" 
bring Greg tot die insig dat geld hulle 
gesin se ondergang is./Bv. bl. 222: Geld is 
wat ons gesin gemaak het, en geld is wat 
ons vandag gaan uitmekaar skeur. 

 


