
Lien se karakter

Groei in Lien

Voorheen

Wil niks met skool of
mense te doen hê nie.

Wonder of sy ooit weer laf
en sorgvry sal kan wees.

Lien is onsimpatiek
teenoor haar ouers se
swakhede.

Wil aanvanklik nie vir Ma
in die kliniek gaan kuier
nie of 'n boodskap vir haar
stuur nie.

Sê herhaaldelik hoe sy
haar pa haat.

Sukkel om in Weird Maria
se karakter in te pas.
Verstaan nie waarom sy
dinge sê of doen nie.

Later

Lien begin deel raak van
skoolaktiwiteite - vertolk
die rol van Weird Maria in
die toneelstuk. Vind bevryding in die rol.

Raak bevriend met
Miemie Spies en Hein
Venter.

Lag lekker saam met
Miemie in die
rekwisietekamer.

Nooi Miemie en Wouter
na haar verjaarsdagete. 'n
Heerlike gesellige aand.

Reik uit na ouers.

Besef later sy het haar ma
nodig en haar ma het Lien
nodig om haar te vergewe
en te ondersteun.

Het simpatie met haar ma
se eensaamheid.

Gaan kuier vir Pa in die
tronk.

Laat haar Pa toe om haar
hand te neem. Het vir hom biltong gegee.

Verstaan Weird Maria en
geniet die rol.

Alhoewel die karakter
anders is as Lien voel
hulle dieselfde oor goed.

Net soos Weird Maria
wonder Lien ook oor die
betekenis van dinge.

Na haar besoek aan haar
ou woonbuurt besef Lien
sy hoort nie meer daar
nie.

Wanneer Wouter sy lisensie saam met Lien wil vier
in die Wimpy, voel dit vir Lien of sy om die wêreld
gereis het vandat sy die vorgie keer saam met hom
die matriekafskeid in die Wimpy bespreek het. Sy
het nou 'n ander uitkyk op haar lewe.

Deur Tibbey se ongeluk en Roos se hartseer
lewensverhaal begin Lien verstaan dat die
lewe nie altyd uitdraai soos jy dit wil hê nie.

Dis ook wat met hulle gesin gebeur
het en Lien (soos wat sy van haar
ma verwag) moet vrede maak en die
verandering aanvaar.

Lien raak minder krities
teenoor haar ouers se
foute.

Waar die salonreuke en
mense haar geÏrriteer het,
geniet sy dit nou.

Die skoolmeisies kom ook meer
daarheen want Lien kry vir hulle
lekker afsprake of druk hulle
maklik in.

Hoofkarakter: Lien

Alhoewel Lien haarself
voorgeneem het om met
niemand bevriend te raak
nie, het Wouter dit
reggekry om haar te laat
lag.

Vir Lien was dit sy en
Wouter teen die res van
die skool.

Later het Wouter meer
met die ander leerlinge
begin gesels, veral
Riekie.

Lien het later gevoel of sy
vir Wouter verloor het.
Haar "brother in arms"

Lien raak kwaad vir
Wouter wanneer hy sê sy
oorreageer op Juf.
Breytenbach se woorde.

Lien voel kwaad vir haar
ma omdat sy die realiteit
probeer wegdrink en in
die proses van haar
kinders vergeet.

Lien moet maar self
Braam se skoolbroek
regmaak want haar ma is
permanent dronk.

Dis as gevolg van Ma se
drinkery dat Lien
genoodsaak is om ekstra
geld in te bring.  Sy raak
kwaad dat haar ma eerder
wyn koop as kos vir die
huis.

Lien het bitter teenoor
mense geword ("wanneer
het jy so goorgat geword"
vra sy haarself af)

Lien sukkel vir 'n lang tyd
om haar ma jammer te kry
of kontak te maak in die
kliniek.

Sy kry tog die moed om
haar te besoek toe Ma die
tweede keer opgeneem
is.

Lien wou ook regte studeer. Pa het
altyd gesê  dat hulle vennote kan wees.
Aan die einde van die boek is dit
duidelik dat sy Drama gaan studeer
het.

Lien is baie teleurgesteld
in haar pa se bedrog.

Vir die eerste keer in twee
jaar besoek sy hom in die
tronk.

Alhoewel Lien hom wil
haat, is dit nie so maklik
nie.

Sê telkens dat sy hom
haat.

Lien is gedurig in die
biblioteek wanneer sy nie
saam met Wouter is nie,
dan voel sy nie so alleen
by die skool nie.

Dis wanneer sy oplees
oor oorsese plekke en
droom van 'n beter lewe.

Gunstelingvak op skool is
Engels. (*Sien notas oor
skool milieu.)

Tannie Bets kry vir Lien
werk by Malie se Tuin
(koffiewinkel)

Lien die versorger

Koop kos vir die huis

Sit Braam se skoolbroek
se soom in.

Dink aan 'n plan vir
Braam om 'n krieketborg
te kry en sodoende bietjie
ekstra geld.

Wil hê  Braam moet vir
hom nuwe klere koop wat
netjies pas. Sy denim is te
klein.

Lien reël dat Millennium
Creations die span borg.

Lien wonder of iemand in
die kliniek vir haar ma
musiek sal speel.

Donovan sê Lien kan
gratis sit vir 'n haarsny.
Lien vra of sy dit eerder
vir haar broer kan gebruik.

Lien is gefrustreerd.

Sy skree vir haar ma dat
sy die klavier gaan
verkoop vir kos.

Lien speel op die klavier
so hard as wat sy kan om
haar ma 'wakker' te laat
skrik.

Die wysie is vals -
simbolies van hul gebroke
gesinslewe en valse
geluk.

Voel jaloers op Braam dat
hy kan leef asof niks
verkeerd is nie. Voel sy is
die enigste een wat baklei
om kop bo water te hou.

Wil nie matriekafskeid toe
gaan nie.

Het nie geld vir 'n rok nie.

Voel nie deel van die
skool nie.

Wil nie dadelik vir Wouter
'nee' sê nie - is bang hy
vra vir Riekie of Sanet.

Lien is baie
besparingsbewus omdat
sy elke sent in die huis
moet laat werk.

Wanneer sy die hare by
die salon opvee wonder
sy of 'n mens dit nie kan
gebruik om kussings vir
armes te maak nie.

Konflik

Interne konflik

Wil haar pa haat by die
tronk maar vind dit moeilik
want hy is steeds haar pa.

Sukkel om vir ma te sê sy
verlang na haar.

Wil kliniek toe gaan maar
sien ook nie daarvoor
kans nie.

Voel seergemaak wanneer "Sproet"
dink sy is 'n prostituut en wonder of
ander haar ook so sien.

Voel skuldig omdat sy
mense se geld op straat
neem sonder dat sy
daarvoor gewerk het.

Veral toe 'n bejaarde man en sy
vrou met 'n ou bakkie bereid was
om vir haar geld te gee (al het
hulle so min).

Is bekommerd dat sy dalk nooit
'n ander lewe sal ken nie. Dalk
nooit sal kan ophou bedel nie.

Wonder of sy ook eendag
tot prostitusie gedryf sal
word soos Roos se
dogter.

Wanneer haar ma die
eerste keer uit die kliniek
ontslaan word, weet Lien
nie hoe om te voel nie.

Dit was tot 'n mate lekker om nie
haar ma (en die drank) in die huis
te hê nie. Kan dit waar wees dat
haar ma die drank gelos het?

Uiterlike konflik

Lien voel gefrustreed omdat sy
alleen geld moet inbring vir kos en
Braam doen niks om haar te
help/ondersteun nie.

Lien vra vir Braam om tannie Bets se pot
terug te neem. Hy sê sy moet dit self doen.
Sy skree op Braam dat sy moet werk om
kos op die tafel te kry. Braam maak snedige
opmerking dat Afrika wreed is.

Skree vir haar ma dat sy
die klavier gaan verkoop
vir kos.
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