
Project Nursery Rhyme 
(selfverryking; wêreld van wetenskap en tegnologie ontmoet die wêreld van finansies; deurlopende 
motief) 

• Dok Pienaar se toespraak by eerste 
saalbyeenkoms:  gaan private 
sakebelange najaag; “science and 
technology meet the world of finance”  

• Eerste nuusberig oor voëlgriep: twee 
mense in Engeland dood; verspreiding 
vanaf Hong Kong na Weste 

• Plank en TJ bring koerant met berig dat 
voëlgriep na SA versprei het 

• voëlgriep baie dieselfde as gewone 
griep 

• Deur sy speurtog in Ekk0 se 
onderwêreld kry G toegang tot 
plusultramed se organogram; Dok 
Pienaar is die hoof van dié maatskappy  

• Op pad na die Aprilvakansie is daar oor 
die radionuus ’n berig van voëlgriep 

• TJ en Plank gesels oor tweede 
voëlgriep-geval in SA: ’n vrou 

• Turret News Online, mnr Owen se e-
nuuskoerant, bevat ’n hoofopskrif oor 
voëlgriep 

• G ontdek dat daar drie karakters in PNR 
is: The Butcher, the Baker en the 
Candlestick-maker; volgens die 
kinderrympie is hulle almal skelms 

• Hy ontdek ook dat Dok Pienaar the 
Butcher is (baasbrein; hoofmisdadiger; 
wreed) 

• The Baker = ’n doktor in virologie (hy 
ontwikkel die virus en vaksine) 

• The Candlestick-maker = Mnr Owen 
(deur sy koerante moet hy die nuus van 
die virus versprei en sodoende 
massahisterie veroorsaak) 

• Die Candlestick-maker gebruik die 
woord “voëlgriep” in ’n brief 

• PNR is ’n ander manier van social 
engineering 

• Doel van PNR:  wil ’n virus kweek en 
versprei wat soos voëlgriepvirus lyk; 
mense sal behandel word, maar dit sal 
nie werk nie; die virus sal later ’n 
hemorargiese virus word (simptome: 

• naarheid, diarree, hoofpyn, duiseligheid, 
asemhalingsprobleme, bloeding uit die 
neus, mond en rektum; hulle maak ook 
’n entstof – dit word getoets deur 
iemand wat omgekoop is om ’n 
positiewe verslag te gee 

• TJ vertel G dat meer gevalle van die 
voëlgriepvirus in SA aangemeld is: ’n 
vrou dood en ander ernstig siek 

• Mense word vir eers met Tamiflu 
behandel 

• E het Dok en sy makkers lankal 
dopgehou. Toe hy sien wat hulle met 
die viaaarus en vaksine wil doen, het hy 
die idee vir sy social engineering aanval 
gekry 

• Die bewyse wat E oor PNR gekry het, 
sal verdoemende getuienis wees 

• PNR wou die virus in oorlogvoering 
gebruik 

• G besef die wêreld van geld en 
korrupsie is die eintlike onderwêreld: 
“Die wêreld van geld is boser as 
enigiets wat ’n hacker sal kan aanvang.” 

• Dok-hulle wou die siekte sowel as die 
geneesmiddel daarvoor versprei en 
sodoende geld maak. 

• Ryk mense sou eerste gehelp word 
omdat hulle die virus kan bekostig, 
terwyl arm mense sal sterf 

• TJ sê nog iemand is aan die virus dood; 
dokters is bekommerd oor die 
ongewone simptoom van bloeding  

• G ontmasker Dok Pienaar en PNR se 
korrupsie 

• Dok en sy pa het PNR begin nadat die 
stof van hul eerste korrupsie gaan lê het 

• Dok in hegtenis geneem; na 
polisiekantoor in Bergville geneem 

• Sy pa sal ook later gearresteer word 

• Benaming ironies: onskuldige 
kinderrympie, maar mense gaan sterf 
 
 
 

Skakel met die volgende literêre aspek(te): 

• Titel: onderwêreld van geldmag; korrupsie 

• Karakter en karakterontwikkeling 

• Innerlike en uiterlike konflik 

• Deurlopende motief: voëlgriep; 

• Ironiese wending 

• Tema: sosiale manipulering (social engineering); wraak 

• Spanningslyn 

 


