
21

WERKVEL 16.2: Die onopgeloste moord
Peter Taylor was later weer in die nuus toe sy lyk een oggend in sy huis ontdek is. Kyk of julle die

moordraaisel kan oplos.

Die polisie het die volgende inligting oor die moord op mnr. Peter Taylor beskikbaar gestel. Kyk of julle

kan agterkom wat daardie aand gebeur het, wie die moordenaar is en wat die moontlike motief was?
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Mnr. Taylor het twee jaar geled e met Janice
Brink get rou.
Mnr. Taylor is ‘n suksesvolle sakeman en
Janice was eers sy sekretaresse.
Hy het twee seuns en ‘n dog ter uit ‘n vorige
huwelik. Sy gewese vrou en kind ers woon nie
in Suid-Af rika nie.
Mnr. Taylor en sy stiefseun, Carl Brink, het nie
oor die weg gekom nie, en hy het blykbaar
twee dae geled e die huis verlaat nadat hulle
lelik vasgesit het.
Carl en sy ma was baie na aan mekaar.

Carl het nie ‘n vu u rwapenlis ensie nie.
Carl gaan uit met Mari Hanekom.
Mari rook nie, maar Janice wel.
Mnr. Taylor se rewolwer word uit sy
geweerkluis vermis.
‘n Bu u rman sê dat hy teen elfu u r ‘n geluid
soos die terugslag van ‘n motor gehoor het.
Terwyl die polisie met hul ond ersoek in die huis
besig was, het die telefoon gelui. Toe hulle
op tel het iemand “help” geskree, maar toe is
die verbinding verb reek.
Mev. Taylor en Mari Hanekom is steeds soek.
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