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Kobina is die negentienjari 9'
w at tans 'saam met die sirkus 
tree. Sy speel houtgerus met 
sl ange W.4I.t boosaardig na ha 
der kr ioelende slange om had 
keel' m oet word om n ie uit ' 
n ie. Wanneer sy haar ve rE '. y ning met n lui
slang 00,. haa r skouers m aa k, staan die he Ie 
gehoor op die tone van vrees, terwyl ander 
verward na die nil ste uitgange vlug, Die l u i 
..:ang waarmee sy speel, is van die grootste 
w at /log ooit gevang is en is so swaar dat sy 
stl uikel onder die gew ig van die slang 
di t j,..dra . Sy is .. I d rie keer deur die 
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KOSI NA, die In!liermeisie wat met slange speel, laat die 
mense se hare orent staan met die waaghalsige toertjies 

wat sy uithaal. 'n Vlymskerpe swaard het glo Qeen uitwerking 
op haar nie. Oit is vir haar sommer kinderspeletjies om op drie 
swaarde te gaan Ie terwyl 'n groot rotsblok met 'n skerp byl op 
haar bors aan twee stukke gekap word. Asof niks gebeur het 
nie, klim sy -dad rna op 'n leer w aarvan die sporte uit dieselfde 
vlymskerpe swaarde bestaan sonder dat sy enige Tetsels aan· 
haar liggaam kry. Hier is sy afgeneem terwyl sy met haar 
maag op 'n swaard hang 

Gretel, die Ouitse daol1et jil' wat voorheen met die bekel)de 
Rin9.lin;:_h~Jt;r5 gct<... r !""'. versky: 0,"" di( foto lin""; DO ,*'1i~. 
m et ci e jongste aa"'wln~ val. die si rkus. Oit is 'n vul va" '>, <.. 
Shetl<lncl· ponie wat gebore is terwyl die sirkus op re is was. ~ 
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