
Greg se interaksies met ander newekarakters  
➢ Nicole: (oppervlakkig; agterdog; vrees 

vir die dood; die erotiese; dwelms) 

• sy self nie seker of hul verhouding 
sal werk nie; Greg twyfel ook of 
afstandsverhouding kan werk 

• hul kommunikasie nie altyd opreg 
nie: soms bloot om stiltes te vul 

• agterdogtig as N bel en sê dat sy 
en haar pelle uitgaan 

• Nie seker of N net uit ordentlikheid 
bekommerd is oor E se verdwyning 
en of daar dalk iets meer is nie 

• Stuur stout SMS vir Greg 

• soen G innig voor sy ma Rina, E en 
haar vriendinne C&C 

• gaan na nagklub Secrets & Lies; 
meisies gebruik ecstacy 

• Op strand in Jeffreysbaai vermoed 
hy N is meer geïnteresseerd in E 
as in hom; voel onrustig daaroor 

• Troos haar deur belofte van 
inkopies en uiteet 

• Sy bel hom om te kla haar ouers wil 
haar nie toelaat om saam met C&C 
na musiekvertoning te gaan nie; G 
bly dat sy nie kan gaan nie toe hy 
hoor C&C gaan saam met ouens 
ry; Sy dreig om iets te doen 
(selfmoord te pleeg?) sodat haar 
ouers jammer kan wees 

• Sy ken G nie werklik nie; het nie 
besef dat G sy oorlede broer John 
se plek moes inneem nie 

• G beskou die goed wat by N se 
skool gebeur as simpel. 

➢ Rina: (bejammering; vrees; empatie) 

• G bejammer haar omdat sy 
eensaam by huis is; omdat sy teen 
sy pa staande moet bly 

• Bang dat G ook soos J selfmoord 
sal pleeg a.g.v.druk wat pa op hom 
plaas 

• bederf G (of probeer verhoed dat 
hy selfmoord pleeg) deur ekstra 
sakgeld 

• Hy wil nie sy ma teleurstel nie; sy 
het hoop vir hom 

• Sy besluit sy gaan hom uit Lawson 
Kollege haal 

• G jammer dat sy ma van pa se 
misdade moes uitvind  

➢ Kwanele: (agterdog; selfgeldend) 

• G sit hom op sy plek by die VRL-
vergadering 

• Kwanele uitdagend teenoor G 

• G beskou Kwanele as ’n sot omdat 
hy op ’n Saterdagaand studeer 

• G beskou K as “coconut”, veral 
omdat hy Engels sonder ’n Afrika-
aksent praat 

• vra K om vir sy kerdiensbeurt in te 
staan 

• K het later feitlik die VRL 
oorgeneem  

• K bied aan om G te ondersteun 
omdat hulle dit tydens hulle 
Trappersinisiasie aan mekaar 
belowe het: “Om te onthou dat ons 
hier is om mekaar te help. Nou en 
in die toekoms.” 

➢ TJ: (vriendskap; vervreemding; 
vertroue; verraad) 

• handhaaf skoolreëls: dra skooldrag 
op Sa. as hy nie aan sport  
deelneem nie 

• sê G tree weird op: sluit sy 
kamerdeur vir sy vriende 

• dwing G om te sit terwyl hy en 
Plank ontbyt eet 

• besorgd oor G na besering by 
rugbyoefening; 

• nooi G om te gesels oor wat pla; 
om skaak te speel 

• na G se navrae oor die voëlgriep, 
weet TJ dat iets verkeerd is; dat G 
iets wegsteek 

• G vertel hom dat E by kuberkrakery 
betrokke was (kan TJ vertrou; dalk 
kan TJ aan plan dink om G uit 
gemors te help) 

• TJ verraai G: vertel vir mnr 
Andersen en speurders dat G hom 
vertel het dat E ’n kuberkraker is 
(hy wil nie hê sy oupa se  
handewerk moet bedreig word nie) 

 
 

 


