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INSTRUKSIES EN INFORMASIE 
 
Lees die volgende instruksies noukeurig voordat die vrae beantwoord word: 
 
1. Skryf die antwoorde in die antwoordboek wat in die vraestel voorsien word. 
 
2. Lees die instruksies vir elke vraag noukeurig en doen slegs wat verlang word.  
 
3. Begin met die vraag waarvoor die hoogste punt moontlik behaal gaan word. 
 
4. Nommer die antwoorde presies soos die vrae genommer is. 
 
5. Antwoorde moet volsinne wees, behalwe waar ander instruksies gegee word. 
 
6. Die puntetoekenning van elke vraag sal die lengte van die antwoord bepaal. Verskaf 

genoeg feite om die totale punte te behaal. Moenie tyd verspil deur meer inligting te 
gee as wat nodig is nie.  

 
7. Skryf asseblief netjies en leesbaar − ons kan nie onleesbare handskrif merk nie. 
 
8. Begin die antwoord vir elke vraag op 'n NUWE bladsy, byvoorbeeld Vraag 1, nuwe 

bladsy, Vraag 2, nuwe bladsy. 
 
9. Die vraestel en notas van enige student wat oneerlik te werk gaan, sal van hom of haar 

verwyder word. Die Kollege sal dissiplinêre maatreëls toepas om die integriteit van 
hierdie toets te beskerm.  

 
10. Indien daar iets verkeerd is met, of uitgelaat was, in die vraestel of antwoordboek, lig 

asseblief dadelik die toesighouer in. As die toesighouer nie oor 'n probleem ingelig 
word nie, sal die Kollege dit nie later kan regstel nie en sal die punte nie aangepas kan 
word as gevolg van die probleem nie. 

 
11. Hierdie vraestel mag van die eksamenlokaal verwyder word na afloop van die 

eksamen. 
 
Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings: Afdeling A en Afdeling B. Beantwoord EEN 
vraag uit Afdeling A en EEN vraag uit Afdeling B. 
 

Vraag Afdeling Punte

1 A: KORTVERHALE 
 
 Beantwoord EEN van die vrae

35 
2 

3 B: ROMAN 
 
 Beantwoord EEN van die vrae

35 
4 

TOTAAL 70 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING A – KORTVERHALE (35 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD EEN VAN DIE VRAE 
_________________________________________________________________________ 
 
FEESMAAL – KORTVERHAALBUNDEL SAAMGESTEL DEUR E A SWANEPOEL 
 
VRAAG 1 – MALGAS DEUR PIETER PIETERSE 
 
1.1 Lees deur die volgende uittreksels en beantwoord die vrae wat 

daarop volg. 
 

 
"Dit lyk of die vis te droog is vir hom om te sluk," sê die 
Ingilsman die volgende dag toe die kêrel gevoer moet word. 
 

 
 1.1.1 Na wie verwys die kêrel hierbo? (1) 
 
 1.1.2 Watter belangrike ontdekking het hulle omtrent die 

malgas se eetgewoontes gemaak? (1) 
 
 1.1.3 Hoe het hulle daarin geslaag om die vis aan die begin vir 

die malgas te voer? (1) 
 
 1.1.4 Hoe het die verteller en sy vrou seker gemaak dat hulle 

die malgas kan identifiseer? (2) 
 
 1.1.5 Waar het die malgas vir die Ingilsman gesit en wag as 

hulle dalk in die karavaan gewerk het? (1) 
 

 
Dae lank het ons met die dikwiellorrie op en af langs die strand 
gery. 
 

 
 1.1.6 Hoekom het die verteller en sy vrou dae lank op en af 

langs die strand gery? (1) 
 
 1.1.7 Hoe het hulle geweet dat dit moontlik hulle malgas was 

wat iemand langs die see dood sien lê het? (1) 
 
 1.1.8 Wat het dit daardie dag vir die malgas moontlik gemaak 

om hoogte te kon bereik? (1) 
 
 1.1.9 Wanneer dink die skrywer veral aan die malgas? (1) 
 
 1.1.10 Waar is die verteller wanneer hy hierdie storie skryf? (1) 
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1.2 Gebruik die woorde in die woordelys hieronder om die paragraaf te voltooi. 
Skryf slegs die vraagnommer met die korrekte woord langsaan neer. 

 
malgas leeus somersaand 
hooggety jakkalse laaggety 
asdrom skemeraand seemeeu 

 
 Een _____1.2.1_____ het die verteller en sy vrou 'n voël in die 

see sien spartel. Dit het op 'n afstand na 'n _____1.2.2_____ 
gelyk. Die voël het gesukkel om uit die see te kom. Omdat dit 
_____1.2.3_____ was, kon die verteller hom maklik in die hande 
kry. 

 
 Snags het hy in die _____1.2.4_____ geslaap wat met 'n stuk 

vloernet oorgetrek was. 
 
 Die verteller en sy vrou was bang dat die _____1.2.5_____ hom 

sou vang of dat hy terug see toe kon gaan. (5 x 1 = 5) 
 
1.3 Pas die verduideliking in Kolom B by die woord in Kolom A. Skryf 

slegs die vraagnommer en die korrekte letter neer, bv. 1.3.4 F. 
 

Kolom A Kolom B 
1.3.1 Ingilsman A. wat hulle die malgas gevoer het 
1.3.2 kabeljou en dassievis B. die plek waar die malgas dood gevind is 
1.3.3 Malgas C. werk vir natuurbewaring 
1.3.4 Terracebaai D. 'n groot voël 
1.3.5 Hannes Kleynhans E. die verteller se troetelnaam vir sy vrou 
 F. skrywer 

 
 (5 x 1 = 5) 
 
1.4 Die malgas kon baie seer byt omdat sy bek so skerp soos 'n 

knipmessie was. 
 
 1.4.1 Is die stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 1.4.2 Motiveer jou antwoord op Vraag 1.4.1. (1) 
 
1.5 Die spreker het ontspanne gevoel toe hy die oggend kaal onder 

die boom gestaan en skeer het. 
 
 1.5.1 Is die stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 1.5.2 Motiveer jou antwoord op Vraag 1.5.1. (1) 
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1.6 Kies telkens die korrekte antwoord. Skryf net die vraagnommer en 
die antwoord (A. – D.) neer. 

 
 1.6.1 Die spreker en sy vrou was baie gretig om die malgas te 

leer vlieg omdat: 
 

A. hulle moes trek en nie geweet het wat om met die 
malgas te doen nie. 

B. hulle nie meer die malgas by hulle wou hê nie. 
C. hulle bang was vir die malgas. 
D. hulle moeg daarvan was om vir die malgas kos te 

soek. (1) 
 
 1.6.2 Die toon van hierdie kortverhaal is: 
 

A. somber. 
B. sarkasties. 
C. ernstig. 
D. humoristies. (1) 

 
 1.6.3 Toe die verteller en sy vrou die malgassie gekry het, was 

hy papnat en: 
 

A. half verkluim. 
B. halfdood. 
C. dood. 
D. doodhonger. (1) 

 
 1.6.4 Watter van die volgende voorbeelde is 'n metafoor? 
 

A. kombuisboom 
B. skotteljie water 
C. springgety 
D. kabeljou (1) 

 
 1.6.5 As jy in jou Adamsgewaad staan, dan is jy: 
 

A. aangetrek. 
B. heeltemal kaal. 
C. amper kaal. 
D. soos Adam. (1) 

 
1.7 Kies die korrekte woord tussen die hakies. Skryf net die 

vraagnommer en die woord neer. 
 
 1.7.1 Die eerste aand is die malgassie (dassievis / galjoen) 

gevoer. (1) 
 
 1.7.2 Soos die winter aanstap, is 'n voorbeeld van 

(personifikasie / klanknabootsing). (1) 
 
1.8 Hoe dink jy het die verteller en sy vrou die malgassie beloon as hy 

goed gevaar het met sy "vlieglessie"? (1) 
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1.9 Dink jy dit is reg dat 'n mens 'n wilde seevoël mak maak? 
 
 1.9.1 Sê ja of nee. (1) 
 
 1.9.2 Gee 'n rede vir jou antwoord op Vraag 1.9.1. (1) [35] 
 
 

OF 
 
 
VRAAG 2 – DIE KRISMISBOKKIE DEUR AUDREY BLIGNAULT  
 
2.1 Lees deur die volgende uittreksel en beantwoord die vrae wat 

daarop volg. 
 

 
'n Mens het gewoond geraak aan die twee – die kaalvoetseun 
in sy kakiehemp en -broek en die ligpootdiertjie met sy trillende 
neusie en sy bruin, watersagte oë met die snaakse donker 
vlekkies daaronder. 
 

 
 2.1.1 Wie is die kaalvoetseun na wie daar in hierdie uittreksel 

verwys word? (1) 
 
 2.1.2 Watter tipe bokkie is Rietman? (1) 
 
 2.1.3 Dink jy die naam Rietman pas by die bokkie? 
 
  2.1.3.1 Antwoord ja of nee. (1) 
 
  2.1.3.2 Motiveer jou antwoord in Vraag 2.1.3.1. (1) 
 
 2.1.4 Hoekom het die kinders op die plaas vir Rietman alleen 

sonder sy ma aangetref? (1) 
 
 2.1.5 Kyk na die uittreksel hierbo en noem twee voorbeelde wat 

Rietman se voorkoms beskryf. (2) 
 
2.2 Pas die verduideliking in Kolom B by die name in Kolom A. Skryf 

slegs die vraagnommer en die korrekte letter neer, bv. 2.2.6 G. 
 

Kolom A Kolom B 
2.2.1 Rietman A. sy kinders het die bokkie vir Pa gegee 

2.2.2 Koos Awie 
B. sy oorreed Pa om die bokkie huis toe te 

neem 
2.2.3 Oom Jan Elandsdrif C. sy winkel verkoop ook parfuum 
2.2.4 Rothman D. 'n speenvarkie van die oom se plaas af 
2.2.5 Tant Sofie E. sy ma is dood 
 F. eet graag kwepers 

 
 (5 x 1 = 5) 
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2.3 Gebruik die woorde in die woordelys hieronder om die paragraaf 
te voltooi. Skryf slegs die vraagnommer met die korrekte woord 
langsaan neer. 

 
lig lug hand 
blomme kop blombeddings 
voet boom pootjie 

 
 As Kleinboet in die middae by die huis aankom, vind daar elke dag 

'n ritueel plaas. As Rietman vir Kleinboet sien, kom hy agter die 
hoogste _____2.3.1_____ uit en skuur sy _____2.3.2_____ teen 
Kleinboet se lyf. Daarna lek hy Kleinboet se _____2.3.3_____. 
Dan loop hy die heeltyd agter Kleinboet aan. Later hardloop 
Rietman en Kleinboet tussen die _____2.3.4_____ deur en aan 
die einde spring Rietman hoog in die _____2.3.5_____. (5 x 1 = 5) 

 
2.4 Die bokkie het die tuin verniel. 
 
 2.4.1 Is die stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 2.4.2 Motiveer jou antwoord vir Vraag 2.4.1. (1) 
 
2.5 Rietman se gunsteling kossoort was beetblare. 
 
 2.5.1 Is die stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 2.5.2 Motiveer jou antwoord vir Vraag 2.5.2. (1) 
 
2.6 Kies elke keer die korrekte antwoord. Skryf net die vraagnommer 

en die letter neer. 
 
 2.6.1 Almal is hartseer op Oukersaand, want die: 
 

A. seun is siek. 
B. bokkie is dood. 
C. bokkie is baie maer. 
D. seun het weggeloop. (1) 

 
 2.6.2 Die wegraak van Rietman lei tot groot hartseer teenoor 

die vreugde wat hy vir Kleinboet verskaf het. Dit is 'n 
voorbeeld van: 

 
A. personifikasie. 
B. ironie. 
C. kontras. 
D. 'n ooreenkoms. (1) 

 
 2.6.3 Watter EEN is NIE WAAR NIE? Vir Kersfees kry die gesin 

gewoonlik: 
 

A. 'n soutribbetjie van Stilplasie af. 
B. 'n speenvarkie van oom Jan Elandsdrif af. 
C. 'n groot bottel reukwater van Rothman se winkel af. 
D. suurvykonfyt van ouma Annie en tant Sofie af. (1) 
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2.7 Kies die korrekte antwoord tussen die hakies. Skryf net die 
vraagnommer en die antwoord neer. 

 
 2.7.1 Amanda het op Kersdag vir Rietman langs die 

(denneboom / magrietbos) sien staan. (1) 
 
 2.7.2 Rietman se sierlike sprong hoog in die lug word met 'n 

(hoepel / sekel) vergelyk. (1) 
 
 2.7.3 Die milieu waar die gesin die middag blomme op familie 

se grafte sou sit, is die (begraafplaas / tuin). (1) 
 
2.8 Lees die volgende uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat 

volg. 
 

 
Kleinboet kom met hangoë uit die tuin. "My bok is weg", sê hy. 
"My bok het weggeloop. Hy wou nie meer op die dorp bly nie. 
En nou't hy weggeloop." 
 

 
 2.8.1 Hoe het Kleinboet dadelik geweet dat dit werklik sy 

bokkie was wat hulle in die tuin gekry het? Noem TWEE 
bewyse. (2) 

 
 2.8.2 Watter verklaring het Pappie gegee vir Rietman se 

verdwyning (wegloop)? (2) 
 
 2.8.3 Beskryf Kleinboet se reaksie toe hy agterkom dat sy 

bokkie leef en nie dood is nie. (1) 
 
2.9 2.9.1 Watter deel van die verhaal het jou die gelukkigste 

gemaak? (1) 
 
 2.9.2 Motiveer jou antwoord in Vraag 2.9.1 (1) 
 
2.10 Wat is Kleinboet se suster se naam? (1) [35] 
 
 

TOTAAL AFDELING A: 35 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING B – ROMAN (35 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 
 
SKILPOPPE DEUR BARRY HOUGH 
 
VRAAG 3 
 
3.1 Lees deur die volgende uittreksel en beantwoord die vrae wat 

daarop volg. 
 

 
In haar kas en lessenaarlaaie soek ek. Vir pypies, pakkies . . . 
Ek weet nie eintlik waarvoor nie. Hoe lyk crack? Is dit kruie 
soos dagga? Of pille? Ek sal later vir Ching-kung vra. 
 

 
 3.1.1 In die uittreksel blyk dit dat Anna oningelig is oor dwelms. 

Hoe weet ons dit? (1) 
 
 3.1.2 Waar het Anna Elise se dagboek gekry wat voorheen 

altyd oop en bloot gelê het? (1) 
 
 3.1.3 Waar het Elise geld gekry om haar dwelmgebruik aan die 

gang te hou? (1) 
 
 3.1.4 Watter bekommernis het Elise gehad nadat sy vir 'n hele 

rukkie al dwelms gebruik het? (1) 
 
 3.1.5 Hoe vernietig Anna Elise se dagboek-inskrywings en 

foto's? (2) 
 
 3.1.6 Wie kom later die dag vir Anna kuier? (1) 
 
3.2 Pas die verduideliking in Kolom B by die woord(e) in Kolom A. 

Skryf slegs die vraagnommer en die korrekte letter neer, bv. 3.2.6 
G. 

 
Kolom A Kolom B 

3.2.1 Anna se sakgeld A. semelpop met glasoë 
3.2.2 Julian B. het flentermotor en rooi oë 
3.2.3 Anna C. bed staan op bakstene 
3.2.4 Sebast D. word gebruik om dwelms te koop 

3.2.5 Florence 
E. ondersteun die organisasie Greenpeace wat 

walvisse beskerm 
 F. droom hoe 'n koedoe 'n kopskoot kry en val 

 
 (5 x 1 = 5) 
 
3.3 Toe Julian en Elise in die middel van die nag by 'n Nigeriër was 

om dwelms te koop, was dit nie vir hulle moontlik om gou uit die 
Nigeriër se huis te hardloop nie. 

 
 3.3.1 Is die stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
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 3.3.2 Motiveer jou antwoord op Vraag 3.3.1. (1) 
 
3.4 Ching-kung werk as 'n kelner by 'n Chinese restaurant. 
 
 3.4.1 Is die stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 3.4.2 Motiveer jou antwoord op Vraag 3.4.2. (1) 
 
3.5 Voltooi die volgende paragraaf deur die ontbrekende woorde in te 

vul wat op die inhoud van die boek gebaseer is. Skryf net die 
vraagnommer en die antwoord neer. 

 
 Dit is laatmiddag toe Anna en Ching-kung by die _____3.5.1_____ 

opdaag om by Elise te kuier. Hulle word ondersoek omdat hulle 
_____3.5.2_____ na die pasiënte kan insmokkel. Selfs die 
_____3.5.3_____ wat hulle by hulle gehad het, word deursoek. 
Later was dit net Anna en Elise wat in die sitkamer gesit en gesels 
het. Ching-kung het in die _____3.5.4_____ gaan stap. Die twee 
susters het deur die _____3.5.5_____ geblaai wat Anna besluit 
het om saam te bring. (5) 

 
3.6 Kies telkens die korrekte antwoord. Skryf net die vraagnommer en 

die letter A. – D. neer. 
 
 3.6.1 Kies die beskrywing wat NIE by Anna se pa pas NIE. 
 

A. Hy dink alles wat nuut is, is uit die bose. 
B. Hy is konserwatief. 
C. Hy stereotipeer mense. 
D. Hy is 'n ongeslypte diamant. (1) 

 
 3.6.2 Melina voel sleg oor die diefstal by die geskenkwinkel 

omdat: 
 

A. Anna se ma haar vertrou het om die winkel op te 
pas. 

B. sy nie geld het om die goed te vervang nie. 
C. sy gesien het wie dit gesteel het. 
D. sy die sleutel in die deur gelos het. (1) 

 
 3.6.3 Wat vind Anna in haar ma se kas as sy dit oopmaak? 
 

A. 'n foto van Sebast, rokke en jasse in plastiek 
B. 'n foto van Elise, rokke en jasse in plastiek 
C. 'n kam en borsel netjies op hulle plek 
D. 'n familiefoto van hulle as gesin (1) 

 
3.7 Daar word in die boek gelees van Elise se vuil onderklere en in 

Julian se kar was daar 'n reuk van ongewaste klere. 
 
 Wat kan jy uit bostaande inligting aflei van 'n dwelmverslaafde se  
 higiëne?  (1) 
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3.8. Melina is so kalm soos 'n kat op 'n warm plaat. 
 
 Watter tipe beeldspraak kry ons hier? (1) 
 
3.9 Lees deur die volgende uittreksel en beantwoord die vrae wat 

volg. 
 

 
Na die repitisie bly ek alleen agter vir 'n sessie saam met 
Brody. "Jy vorder goed," moedig sy my aan. "Maar hoe vóél jy? 
In jouself. Juliet is nie maklik nie. Dit vat baie emosionele 
krag." 
 

 
 3.9.1 Watter twee feite kan jy oor die karakter Brody skryf? (2) 
 
 3.9.2 Wanneer het sy veral vir Anna baie beteken toe haar ma-

hulle nog oorsee was? (1) 
 
 3.9.3 Wat doen Brody wat baie sleg is vir haar gesondheid? (1) 
 
 3.9.4 Waaroor wil Brody en dok Snyman graag met Anna 

praat? (1) 
 
3.10 Kies die korrekte woord uit die hakies en skryf net die 

vraagnommer en woord neer. 
 
 3.10.1 Anna se pa het vier (baboesjkas / dressdenpoppe) 

oorsee gekoop. (1) 
 
 3.10.2 As Anna haar kondensmelkblik uit woede gooi, tref dit 

haar ma se (kabinet / houtkas). (1) 
 
3.11 Watter karakter word as gevolg van sy / haar optrede Yskoningin 

genoem? (1) 
 
3.12 Ek is die kleinsus. Elise is veronderstel om na my om te sien. 
 
 Hoekom het hierdie woorde / gedagtes van Anna ironies geword? (1) [35] 
 
 

OF 
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VRAAG 4 
 
SKILPOPPE DEUR BARRY HOUGH 
 
4.1 Lees deur die volgende uittreksel en beantwoord die vrae wat 

daarop volg. 
 

 
Dis openingsaand. In die klaskamer naby die saal en agter die 
verhoog sit ons in groepies om verwarmers terwyl die gehoor 
inkom. My tande klem teen mekaar en my hande is vuiste. 
Thoko sit by my en af en toe maak Marcel 'n draai, gee my 'n 
drukkie. Theresa kyk gifpyle. Brody kom praat met my. "Ek 
weet dis nog lank," sê sy. "Maar konsentreer en bou op na die 
laaste toneel toe." 
 

 
 4.1.1 Wat kan jy aflei van Anna se liggaamstaal as sy haar 

tande op mekaar klem en haar hande in vuiste maak? (1) 
 
 4.1.2 Hoe het Anna dit reggekry om lewe in haar laaste toneel 

te blaas? (1) 
 
 4.1.3 Hoe het Anna geweet dat Sebast homself geskiet het? (1) 
 
 4.1.4 Waarmee steek Juliet haarself in die bors? (1) 
 
 4.1.5 Gee twee redes waarom Ching-kung vir Anna 'n bos rooi 

tulpe gee en nie 'n ander bos blomme nie. (2) 
 
 4.1.6 Wat is opvallend vir Anna as haar ma haar na die 

vertoning omhels? (1) 
 
4.2 Pas die woorde in Kolom B by die persoon wat dit gesê het in 

Kolom A. Skryf net die vraagnommer en die letter A. – F. neer. 
 

Kolom A Kolom B 
4.2.1 Marcel A. "Nag Mei, Lekker slaap." 
4.2.2 Elise B. "Geel en groen pas bymekaar." 
4.2.3 Julian C. "Ek wil act of wildbewaarder word." 
4.2.4 Pa D. "Vloek jy my, spleetoë?" 
4.2.5 Ching-kung E. "Vat al die probleme, al die crap weg uit my lewe uit."
 F. "Vat die horlosie vir jou." 

 
 (5 x 1 = 5) 
 
4.3 Elise moes foto's neem tydens 'n rockkonsert waar sy seergekry 

het. 
 
 4.3.1 Is hierdie stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 4.3.2 Motiveer jou antwoord op Vraag 4.3.1. (1) 
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4.4 Ching-kung en Elise het Anna se ouers op die lughawe gaan haal 
na hulle oorsese toer. 

 
 4.4.1 Is hierdie stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 4.4.2 Motiveer jou antwoord op Vraag 4.4.1. (1) 
 
4.5 Voltooi die volgende paragraaf deur die ontbrekende woorde in te 

vul wat op die inhoud van die boek gebaseer is. Skryf net die 
vraagnommer en die antwoord neer. 

 
 Melina glimlag. "Jou ma is so keurig. Is Ma nie soms moeilik, 'n 

pyn nie? Is daar nie kere wat sy jou wil laat skreeu nie?" 
 
 Voltooi die paragraaf. 
 
 Melina se ma is dood toe sy klein was. Sy het tussen 

_____4.5.1_____ broers en 'n pa grootgeword. Haar Griekse 
tantes was baie _____4.5.2_____ wat haar nie juis gehelp het nie. 
By die skool het hulle eendag vir Melina gelag omdat sy 
_____4.5.3_____ gedra het. Hulle het ook vir haar gelag toe sy 
eens op 'n tyd baie _____4.5.4_____ was en nie mooi gelyk het 
nie. Anna se ma het vir haar geleer 'n vrou wat sonder 'n 
aangename geur (fragrance) is, is 'n vrou sonder 'n 
_____4.5.5_____. (5 x 1 = 5) 

 
4.6 Kies telkens die korrekte antwoord. Skryf net die vraagnommer en 

die letter A. – D. neer. 
 
 4.6.1 As Anna, as gevolg van frustrasie, met haar vuiste op die 

bed slaan en in die kussing skreeu, is dit 'n voorbeeld 
van: 

 
A. innerlike botsing. 
B. uiterlike botsing. 
C. kontras. 
D. ironie. (1) 

 
 4.6.2 Kies die beskrywing wat NIE by Julian pas NIE. 
 

A. Flentergat 
B. Pes wat my suster se lewe kom vernietig het 
C. Hunk van 'n veiligheidswag 
D. Baie lief vir kondensmelk (1) 

 
 4.6.3 Toe die polisie na die inbraak by die geskenkwinkel 

opdaag, het Elize intussen: 
 

A. saam met Julian dwelms gebruik. 
B. gehelp om al die vrae van die polisie te 

beantwoord. 
C. onder haar bed gaan wegkruip. 
D. straat af gehardloop. (1) 
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4.7 In Elise se dagboek staan daar van die "wit klippies" wat jou 
"hemel" toe vat. 

 
 Waarna verwys die "wit klippies"? (1) 
 
4.8 Elise was nog nooit lief vir woorde nie. 
 
 Watter afleiding kan ons hier van Elise maak? (1) 
 
4.9 Lees deur die volgende uittreksel en beantwoord die vrae wat 

volg. 
 

 
"Ek dink ek en jou pa is besig om mekaar te vind", sê Ching-
kung terwyl ons in die Uno op pad is om vir Elise te gaan kuier. 
 

 
 4.9.1 Stem jy saam met Ching-kung? (1) 
 
 4.9.2 Motiveer jou antwoord op Vraag 4.9.1. (1) 
 
 4.9.3 Watter belangstelling deel Ching-kung en Anna se pa? (1) 
 
 4.9.4 Waaroor het Anna se pa en Ching-kung nog nooit 

gepraat nie? (1) 
 
4.10 Plaas die volgende gebeure in die regte volgorde. Skryf net die 

vraagnommer en die antwoorde A. – D. neer. 
 

A. Elise wil R150,00 by Anna leen vir dwelms. 
B. Julian kom haal vir Anna by die repetisie met sy 

flentermotor. 
C. Ching-kung en Anna se pa sit saam aan tafel. 
D. Dit was 'n brijlante vertoning deur Anna in Romeo and Juliet. (4 x 1 = 4) 

 
4.11 Watter karakter in die verhaal is 'n vegetariër? (1) [35] 
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