Errata
Onderwêreld Skooluitgawe

Algemeen
Die woord “Ekk-0” moet met ’n nul aan die einde geskryf word. Dit is wel die geval in die
boek, maar om die een of ander rede vertoon dit soms so:

En ander kere so:

Ons stel ondersoek in en laat dit regmaak.

Detail

Bl. 11
Verander bladsyverwysing (228) langs 34 na (218)

Bl. 15
Verander die bladsyverwysing by die verhaallyn paragraaf van (203) na (211).

Bl. 17
Verander die spelling van “Kwazulu-Natal” na “KwaZulu-Natal”.

Bl. 18
Verander die bladsyverwysing aan die einde van die sin rakende “kwaliteitsopleiding” van
(100) na (111).

Bl. 19
Verander die spelling van “onwrigte” na “ontwrigte”.

Bl. 25

Voeg die bladsyverwysing in by hierdie sin: Vir Greg het “die opwinding ’n donker kant.”
Vrees na Eckardt se verdwyning (64).

Bl. 26
Twee van die aandagkolle hou nie verband met die lig en donker motief nie. Ek stel voor die
volgende twee moet uitgehaal word en vervang word met twee nuwes.
•

“In my broei daar nou ’n opgewondenheid. En die potensiaal ...

•

“Jy is reg. Ek ken hom (Greg se pa) nie ...”

Vervang met enige twee van die volgende:
•

Met die loper in my hand stap ek na Eckardt se kamer. Sluit dit oop, glip vinnig in,
druk die deur toe en wag in die donker . . .

•

Alleen in ’n donker hoekie. Uiteindelik, ná maande wat ek haar nie gesien het nie,
soen ek haar sag.

•

As hy dood is, was dit geen manier om sterf nie. In daardie verstikkende donker
doolhof.

Bl. 27
Voeg die bladsyverwysing in by hierdie sin: Daar is ’n ellelange waglys om by hierdie baie
eksklusiewe privaatskool in te kom, om ’n “skouperd” vir jou pa te word (126), vir daardie
“ewige rat race die wêreld vol, om soveel geld as moontlik te kry. (73)

Bl. 28
Haal die volgende sin uit en vervang eerder met die voorgestelde een: “Greg strompel deur
die uitdagings. Sukkelend, maar darem.”
Vervang met:
Eckardt wag ook magteloos op antwoorde en kry “net eggo’s uit die onderwêreld”. (41, 213)

Bl. 30
Verander “laptops” na “skootrekenaars”.

Bl. 30

Die armoedige kinders “waai” nie vir die luukse motors nie. Hulle hou hulle hande uit vir
geld.
Vervang die sin soos volg:
Wanneer die twee seuns berge toe ry, raak Greg bewus van die armoedige huisies waar
kinders hul hande afwagtend na toeriste se rykmansmotors uithou.

Bl. 32
Verander “hacking” in die bespreking na “kuberkraking”.

Bl. 121
By die sin “Het ek jou al vertel van social engineering?” is die verkeerde aanhalingsteken aan
die begin van die dialoog gebruik.

Bl. 235
Verander (38-42) na (38-41)

Bl. 236
Verander (47-43) na (47-53)

Bl. 238
Vervang die sin rakende die doek soos volg:
Die doek wat eers oor sy oë was, vou Greg op en gee dit in die seun se hand. Dit dien as
herinnering dat hulle daar is om mekaar te help.

Bl. 242
Verander “sms” na “mms”.
Verander “stenography-program” na “stenografie-program”.

Bl. 243
Verander “password” na “kodewoord”.

Bl. 247
Verander die sin wat na die sekretaresses verwys soos volg:
Deur middel van sosiale manipulasie, oorreed hy die hoof se sekretaresse, Joan Gibbs, sowel
as die ander sekretaresse, Madelein, om belangrike rekenaarverwante inligting vir hom te
gee.

Bl. 247
Voeg “’n” by die volgende sin in:
Hy maak ook van ’n RAT (Remote Access Trojan) gebruik.

Bl. 249
Voeg “dit” by die volgende sin in:
Greg dink egter aan hoe hy dit aan die einde van die jaar vir sy pa moet verduidelik.

Bl. 249
Voeg “die” by die volgende sin in:
Nicole bel in ’n ontstelde toestand vir Greg en huil omdat haar ouers haar nie wil toelaat om
na die Black Eyed Peas se konsert by Sun City te gaan nie.

Bl. 251
Die woordafbreking van PlusUltraMed is verkeerd.

Bl. 252
Verander die sinne onderaan die bladsy soos volg:
Danksy Greg se samewerking vind die polisie meer omtrent Dok Pienaar uit. Die
polisiestelsel wys daar was ’n vorige saak teen hom, maar hy het losgekom.

Bl. 255
Verander sodat die bladsy soos volg lees:
wil praat nie. Greg se pa volg hulle in sy motor. Die beskrywing van sy gesig in die donker
herinner aan die regter se gesig in die proloog. Greg besef dat hy nie so koeëlvas is soos wat

hy gereken het nie. Hy kan nou eers vir sy pa en sy broer huil. Wanneer die joernalis vir ’n
laaste keer bel, vra sy of Greg weet of die persoon na wie die polisie soek se naam werklik
Ekk-0 of Eckardt Wilken is.

Bl. 259-260
Die gids skep die indruk dat Eckardt se pa selfmoord gepleeg het. Dis is nie korrek nie, Dok
Pienaar se mense het Eckardt se pa uit die weg geruim. Geen detail oor hoe dit gedoen is,
word in die boek gegee nie.
Verander daarom die laaste paragraaf van 259 en paragrawe op 260. Dit moet soos volg
lees:
Greg se pa is ook deel van hierdie netwerk. Hy en Dok het ’n regter, Eckardt se pa, na ’n
vorige oortreding omgekoop sodat hulle uit die tronk kan bly. Die regter wou selfmoord
pleeg toe daar ’n moontlikheid bestaan dat dit op die lappe sou kom. Hy belowe egter sy
seun dat hy homself nie sal skiet nie, maar hy word nietemin uiteindelik deur Dok Pienaar se
mense vermoor.
Met Greg se oopvlek van die sindikaat lewer hy ook sy pa, wat saam in hierdie netwerk is,
aan die gereg uit en Eckardt slaag in sy doel – suksesvolle wraak.

Bl. 261
Verander na die regte koppelteken:
’n Waar-of-onwaarvraag:

Bl. 262
Haal die dubbele “Ek” uit in die uittreksel. (Ek Ek hoor die mangat ...)

Bl. 264
Die totaal tel op na 32.
Verwyder vraag 1.6 op bl. 264 asook die antwoord op bl. 266 sodat die totaal 30 bly.

Bl. 266
Voeg die puntetellings aan die einde by die volgende antwoorde:
1.3.1 Voeg (2) by.
1.3.2 Voeg (3) by.

Bl. 269
Vervang die antwoord by 2.5 met die volgende:
Ja, Kwanele Twala het die wêreld vir Greg moeilik gemaak, veral toe Greg mettertyd sy
pligte versuim het. Maar nou reik Kwanele ’n hand van vriendskap uit na Greg. Hy beloof dat
hy hom sal help soos hulle mekaar beloof het tydens hul Trappers-ritueel.

Bl. 269
Vervang die antwoord by 2.6 met die volgende:
Greg besef hy het vir Kwanele te na gekom en te vinnig geoordeel. Eintlik moes Greg om
verskoning vra, nie Kwanele nie. Hy besef dat hy ’n goeie vriend in Kwanele kon gehad het,
dat hy (Greg) nie sy Trappers-belofte nagekom het nie.

Bl. 270
Voeg die puntetellings aan die einde by die volgende antwoorde:
2.9 Voeg (1) by.
2.10 Voeg (3) by.
2.11 Voeg (2) by.

Bl. 270
Vervang die antwoord by 2.13 met die volgende:
Beide Greg en Eckardt staan ’n geliefde onder tragiese omstandighede aan die dood af.

Bl. 270
Vervang die antwoord by 2.14 met die volgende:
WAAR. Eckardt se pa was die regter wat by Greg se pa se ondergrondse bedrywighede
betrek en afgepers is. In ’n tragiese nadraai is die regter later deur Dok Pienaar se mense
vermoor. John, Greg se ouer broer, kon ook nie meer die druk van sy pa se
prestasiebeheptheid hanteer nie en drink ’n oordosis pille.

Bl. 271
Voeg ’n punt in na die afkorting “Bv.”

Bl. 271
Voeg “se” en “die” in by “Greg se karaktereienskappe aan die begin”

Bl. 272
“Paragraaf” moet een woord wees by die laaste aandagkol onder punt 1.

Bl. 274
Vervang die sin “Pille wat uit sy pa se sak gefinansier is, blyk dit later (106)” met:
Pille wat afkomstig was van die farmaseutiese maatskappy waarmee sy pa verbind word.
(217, 222)

Bl. 276
Vervang die derde aandagkol met:
Eckardt Wilken verloor sy pa deur Dok Pienaar en Greg se pa se toedoen. Regter Wilken het
hom laat omkoop in ’n korrupsiesaak. Dok Pienaar se mense vermoor uiteindelik die regter.
(221-222).

Bl. 277
Vervang die bladverwysing (206) by die vierde aandagkol met (85).

Bl. 284
Die antwoord by 3.8.1 moet “vereis” wees.

Bl. 285
Die antwoord by 6.2 moet “onderwêreld” wees. (“on” moet onderstreep word om die klem
te wys soos die vraag vra.)

Bl. 290
Vervang die beskrywing naas Backdoor met:
’n Geheime ingang in ’n rekenaarstelsel.

Bl. 290
Maak “Cap’n Crunch” se spelling reg. (Geen spasie tussen p en ‘)

Bl. 291
Vervang die beskrywing naas Dumpster Diving met:
Kuberkrakers soek in maatskappye se asblikke na sensitiewe inligting.

Bl. 291
Vervang die beskrywing naas Dictionary attack met:
’n Aanval waarin alle woordeboekwoorde as moontlike wagwoorde getoets word.

Bl. 291
Vervang die beskrywing naas Encrypted met:
’n E-pos wat in vreemde letters en syfers omgesit word om die inhoud te verberg.

Bl. 291
Vervang die beskrywing naas Hybrid attack met:
’n Aanval waarin verskeie vorme van wagwoorde getoets word om die regte een te bepaal.

Bl. 292
Vervang die beskrywing naas Leonardo da Vinci met:
Bekende Italiaanse skilder, beeldhouer, argitek, uitvinder en meer, uit die Renaissancetydperk. Naam van koshuis.

Bl. 292
Maak die spelling van “TNo” en “Guild reg”.
L0pht, TNo, Guild

Bl. 293

Vervang die beskrywing naas Pierre Curie met:
’n Franse fisikus.

Bl. 293
Vervang die beskrywing naas Qubits met:
’n Eenheid van meting vir kwantum-inligting.

