
Lien se lankstaanskoene
(intrige)

Lien se besoek aan die
tronk.

Lien voel onseker en na
aan trane.

Pa het oud geword. Lyk
ook na aan trane.

Sy oë lag nie meer soos
sy dit onthou nie.

Hy lyk onseker van
homself.

Vra Pa waarom hy die geld
gesteel het. Pa erken die
maklike 'vat' van geld was 'n
versoeking en alles wat jy
daarmee kon doen.

Hulle wou die geld in die
buiteland belê maar het
dit verloor.

Voordat Lien vertrek gee
sy vir hom 'n pakkie
droëwors.

Lien se besoek aan die
rehabilitasiekliniek.

Lien wil vir tannie Bets
saam nooi maar besef sy
moet hierdie situasie self
aanpak.

Die mense lyk
doodgewoon (want
doodgewone mense maak
foute en het swakhede).

Lien is ook verbaas om 'n
jong meisie in die kliniek
te sien.

Ma verduidelik dat jy as persoon
baie blootgestel is in die kliniek.
Niemand gee voor nie en
niemand hou geheime nie. Die
waarheid moet uitkom.

Tydens hulle sielkundige
groepsessies word die
pasiënte se eensaamheid,
vrese en hartseer
aangespreek.

Ma erken teenoor Lien dat die
wyndoos haar reddingsbaadjie was
om nie die hartseer te ervaar nie en 'n
situasie wat soos 'n berg voor haar
was het klein geword soos 'n
molshoop.

Lien vra of Ma weer sal
drink. Wit skoenlapper
(vredessimbool) kom sit
om Ma se hand terwyl sy
Lien se hand vashou.

Vergifnis is 'n belangrike
deel van heelwording.
Christien moet leer om
haarself te vergewe.  Lien
vra of hulle dit sal regkry
om Pa te vergewe.

Ma wil Lien die kapel
gaan wys.

Binne is dit gesellig. Wit
blomme. Orrelmusiek op
die agtergrond.

Lien vra ook waarom Ma
nie meer klavier wil speel
nie.

Vir Christien hoort
klavierspeel tot 'n lewe
wat sy verloor het.

Draaipunt:Ds. Gerhard
(kuifie) sien Lien bedel
op straat tydens
skooltyd.

'n Rukwind ruk Lien se pruik af.
Sy soek dit op die pad en kry dit
onder 'n stilstaande kar. Toe sy
opkyk herken sy die dominee.

Hy weier om sonder haar
te ry. Lien voel aanvaklik
kwaad want dis haar lewe
en haar keuses maar klim
toe later in sy kar.

Hy bied die kerk se hulp
aan om die rekeninge te
betaal totdat haar ma
weer kan werk.

Lien hou op bedel en werk
by die haarsalon vir R40
per uur.

Draaipunt: Tibbey word
raakgery.

Lien se reaksie: toe sy die slag hoor en die
vrou se histeriese gil, het sy die blou petjie
gesoek. Sy het in die rigting van
Entertainment Corner gestap met bene wat
soos lood gevoel het.

Sy kon nie glo dis Tibbey
wat daar lê nie want hy
ken die verkeer en weet
wat hy doen.

'n Dokter wat Tibbey op
die toneel gehelp het, gee
vir Lien 'n pilletjie om te
kalmeer.

Sproet (Gordon) stop
langs Lien en sê sy moet
inklim.

Hy neem Lien na 'n
woonstel toe. Hulle is
alleen. Hy staan naby
Lien en streel oor haar
hare en nek. Lien word yskoud maar

reageer nie.

Sy ruk later weg van hom af en
hy vra verskoning. Hy het
gedink sy is 'n protituut. (Dit
word deur sy woorde en dade
geÏnsinueer.)

Lien haal die note uit
haar sak en gee dit
vir hom terug.

Dit pla Lien dat hy
en moontlik ander
mense dink sy is 'n
prostituut.

Lien gaan na
'n klein kerkie
oorkant die
straat.

Lien worstel met die
vraag: "Hoe ver is sy
bereid om te gaan vir
geld?"

Mense soek gewoonlik
troos en leiding in 'n kerk.

Toe sy by die
woonstelblok aankom,
sien Dirkie haar
ontsteltenis. Sy vertel hom
wat gebeur het met
Tibbey.

Vir die eerste keer het sy
behoefte aan haar ma se
troos. Sy stuur 'n
sms-boodskap aan haar
ma.

Lirieke uit Nora Jones se
musiek (in Lien se kop)
sinspeel op Sproet se
seksuele intensies.

Hy gee Lien 'n paar
R100-note en sê sy moet
vir haar iets koop wat sy
nodig het.

'n Rooi bloedplas is onder
sy bene.

Sy bene is in die hospitaal
geamputeer onder sy
knieë.

Die mense het gesê Tibbey het voor 'n kar
ingeloop en toe het 'n afleweringstrok oor sy
bene gery waar hy in die pad gelê het (volgens
Sproet).

Roos is nêrens te sien
nie.

Deur Tibbey se ongeluk begin Lien sien hoe
'n mens maar jou lewe wat in skerwe gespat
het weer moet optel en 'n nuwe lewe begin.

Christien Jooste buig
weer voor die wynboks.

Ma verloor haar werk en begin
weer drink. (Kan ook wees dat sy
haar werk verloor het omdat sy
weer begin drink het.)

Lien vind die bokswyn
agter die Post
Toastie-boks in die
kruidenierswarekas.

Lien reageer sarkasties en sê hulle
moet die afdanking vier met 'n
wyntjie. Lien sluk 'n koeldrankglas
vol af.Raak naar daarvan.

Toe Lien die musiek hoor en haar ma
se gewieg sien, het sy koud geword
van vrees. Die reuk het haar vrese
bevestig.

Braam is sigbaar
moedeloos toe hy die
prentjie by die huis sien.

Braam het al meer by
Deon en ander maats
gekuier en self oorgebly.

Volgens Norah Jones:
was Lien se ma te trots
om te sê dat sy nog hulp
nodig het.

Christien het meer gedrink as te
vore en Lien was die enigste een
wat kos op die tafel gesit het.

Christien gaan so ver om
'n boks wyn in Pick 'n Pay
te steel.

Hierna moes sy weer
opgeneem word in die
kliniek.

Ds Gerhard stel voor dat
Lien en Braam by oom
Frank en tannie Poppie
gaan bly.

Lien en Braam is nie te
vinde hiervoor nie en vra
of tannie Bets weer vir
hulle kan sorg.

As gevolg hiervan besluit
Lien om tydens skooltyd
ook te bedel.

Christien Jooste word
die eerste keer uit die
kliniek ontslaan.

Ma lyk kwesbaar (fragile).

Lien en Braam ervaar Ma
onseker van haarself
"asof sy bang is sy doen
iets verkeerd."

Lien weet nie wat om vir
haar ma te sê nie.

Ma vou haar arms om Lien. Lien
voel ongemaklik en druk nie terug
nie.

Lien maak die verskoning dat sy
moet gaan werk. Sy sukkel om van
die kwaad-gevoel teenoor haar ma
ontslae te raak.

Daardie aand sit Ma en Braam
en gesels terwyl hulle vir Lien
wag vir ete. Ma het gekook.
Braam klink vrolik.

Lien voel kwaad want almal maak of die
hartseer en vernedering van die laaste
twee jaar nie gebeur het nie.

Lien ervaar die atmosfeer
in die huis vals - "asof
almal versigtig is om iets
verkeerds te sê."

Niemand praat oor die
kliniek nie.

Lien en Braam hou Ma
fyn dop want hulle vertrou
nie heeltemal dat sy die
drank gelos het nie.

'n Besoek aan die ou
woonbuurt

Dinge wat dieselfde lyk/is.

Die sentrum en kliniek lyk
nog dieselfde.

Die slaghuis wat ook vis
verkoop het.

Snoek - wat haar pa
graag gebraai het.

Die bakkery.

Dinge wat anders lyk/is.

Die biblioteek lyk kleiner
(moontlik omdat sy groter
geword het).

Nuwe besighede

Daar is meer huise.

Hul huis is ander kleur
geverf.

Lien ry in haar
vermomming op die bus.
Leerlinge uit haar vorige
skool klom op die bus
maar herken haar nie.

Draaipunt:Lien se groot

vernedering

Ma daag dronk by die
skool op om Lien en
Braam huis toe te neem.

Wouter neem die
karsleutels en neem hulle
huis toe.

Troos Lien om te sê daar
was nie veel kinders om
te sien nie.

Dirkie stel voor dat ds
Gerhard Lien moet help
om Ma in 'n kliniek te laat
opneem.

Lien vertel dominee hoe sy en Braam
niks van haar pa se bedrogsaak geweet
het nie. Dat hulle die een dag nog in 'n
mooi, groot huis gewoon het en die
volgende dag moes hulle alles agter
laat - huis, vriende, skool, troeteldoere.

Vandaar het haar ma
begin drink.
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