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Die verhouding tussen Eckardt en Greg 
(sosiale manipulering; versterking van rebellie; adrenalienslaaf; “gevaarlike sport”; uitdaging van 
gesag; hoofintrige; wraak; verlies) 

 
Eckardt se vooraf-werk 

• Het Dok en sy trawante van PNR 
dopgehou; gesien wat hulle met 
virus beplan en besluit toe om Greg 
die teiken van sy social engineering 
aanval te maak. 

• Alles oor Greg se gesin uitgevind: 
John se selfmoord; pa die 
mediamagnaat; Greg en Nicole 

• Meeste moeite met Greg gedoen:; 
maak of hy talentopspoorder vir 
universiteit is; kry sy skoolrekords; 
sy rugbyvaardighede; selfs vir Rina 
gebel; Greg so goed geken soos 
Greg vir John geken het.  

• Greg se persoonlikheid geken; weet 
Greg hou van gevaarlike sport, 
adrenalien en uitdagings 

 
Ontwikkeling van verhouding 

• Greg wou E as nuweling in matriek 
aanvanklik wys wie baas is. Tydens 
die Trappers-inisiasie ontferm hy 
hom egter oor E omdat hy hom aan 
John herinner.  

• Ná E se verdwyning ontdel G hy 
lees boek getiteld Depression: om G 
te mislei oor sy verdwyning of as 
deel van sy navorsing oor John? 

• G het iets van sy broer John in E 
gesien. 

• Tydens die Trappers-inisiasie help E 
vir G om in die tonnelnetwerk te 
soek na 6 seuns wat nie hul weg 
terug kon vind nie 

• E skep indruk dat hy en G albei 
streng pa’s het; dat hy ook “soos die 
res van die ouens” is;   nlieg oor sy 
gesin 

• Rapporteer nie dat E bier in sy yskas 
het nie. 

• Help G om fiktiewe e-posadres te 
skep 

• Aankondiging van kuberkrakery laat 
G hoendervleis kry, soos wanneer 
John  

• aangekondig het dat hulle ’n nuwe 
gevaarlike sport gaan aandurf; 
wakker opwinding en potensiële 
gevaar by G op 

• Leer G hoe om ’n rekenaarnetwerk 
d.m.v. CGI-swakpunte binne te dring 
(reisagentskap) 

• Leer G van swart en wit hoed 
kuberkrakers ; dumpster diving;  

• Sê G se pa kan nie vir hom besluit 
nie: “Tyd om op jou eie bene te 
staan.” 

• G hou van E, al verstaan hy hom 
nie. Hy kan met E praat as dinge by 
die skool plafc 

• G kan met hom oor N en sy ouers 
praat; E luister  

• Tydens die vakansie gee G 
onbewustelik sy broer J se kamer vir 
E om in te slap 

• E maak G soggens wakker: “Terwyl 
Zeus, die heerser van Olimpus, 
slapend gevou lê in Hipnos se 
vlerke, strand sy seun, Herakles, se 
skip vandag weer op Kos.” 

• Op Jeffreysbaai dreig hulle om te 
baklei: G vermoed E was in N se 
kamer 

• Uitstappie berg toe met perde  

• E vertel leuens oor sy gesin se 
oorsese reise 

• E ken G beter as wat N hom ken 

• Soos E, Greg word ’n eenkantmens: 
Hy “breek weg van die party waar 
ouens in kringe om die vure staan 
en lag en gesels.” 

• G sê hy wens hy was E 
Herontmoeting in Clarens: 

• E anders: voorkoms (hare en baard); 
optrede (arrogant i.p.v. gemoedelik) 

• Onthulling 

Skakel met die volgende literêre aspek(te): 

• Titel: onderwêreld van kuberkrakery 

• Intrige; spanningslyn 

• Karakter en karakterontwikkeling 

• Innerlike en uiterlike konflik 

• Temas 

• Ironiese wending 

 


