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liefdeoorheers.Liefdevir 'n man,liefdevir
haarkinders.Of sy die wasgoedophang
en of sy haarklidntin die hofverdedig- die
behoeftedaaraanom liefdete gee en te
onwangis altyd daar.
CeciliaBri?. bestuurdervan die
fiksie-afdeling
by LAPAbeskryfdit so:
Lieldesverhale
is so gewild,omdatdaar
in die 'werklike'lewenie baiemansis wat
vroueverstaannie.Daarommaakdie genre
manssoosvrouehullegraagwil h6.

Hoe verskil die moderne liefdesverhaal
van die ouer weergawe daarvan?
VolgensChanetteverskildie moderne
liefdesverhaal
van die ouer weergawe
soveelsooswat die kontemporOre
vrou
en haarleessmaakverskilvan haar
liefdesverhale
wat deur IAPA Eepubliseeris en nogsteedsgepubliseer
oumaen di6 se voorkeure.Ons leefin 'n
'n
anderwGreldas tweegeslagtegelede.
word. Liefdesverhalein verskillendevorms is gewild * dis feit.
Dieouerliefdesverhale
het 6rensin die
Nie net in Suid-Afilkanie, maar ookwdreldwyd.
vyftigs vasgesteek,die kontemporore
liefdesverhaal
weerspieEl
die vrouen die
tydgeesvanvandag.
Ook weetons nou al dat die leservroeilr
jarebuitedie slaapkamerdeur
gelosis
terwylsy nou saam met die karaktersdaar
'
herleef
d?t'
aii';ia"ru r',"areieherinneringe
instapen heelwatweetvan wat tussendie
lakensagtertoegetrektegordynegebeur,
virvrouewat''nspiokievjrkihdersis, .
Liefdesverhale
...dieheldvandieverhaal.
skerts
Kristel.
Terwyl
sy lees,ontsRap.die'leser
uit;haar'. ' .w.gli(helend'in
op seerharte,helpdieleser
Kristel
se Aspoesferskoene
en
onmiddellike
weftlikheid,
voerhaarvjr''n
omte hoopop ente gloin ditwatgoeden
Sjokoladesoene
is
liefdesverhale
van
wyleweguit'n bestaan
waarsysnags
mooien romanties
is.Ditgeedieleserweer dievrou in haarmiddeljare.'n Vrouin
moontlik
Wakt<er
16oor'nsiekkind,'n
moed.Enasdaareendi4g.iswatgenesend haarveedigerjare
is nog lanknie klaar
man,'n onaangename
brutale
werksituasie op diemensinwerk,
danis ditdiegoeieen
geleefnie en haarbehoetteaan liefdeis
of misdaadsyfers,
Syontspan
envoel
diemooie...hoopen moed.
nogsteedssterk of sterkeras ooit. Kristel
gekoester
enveiligin haarek-tyd.In die
VirKristelLootsis ditdieliefdewat
put haarinspirasieuit haarlesersmet
prosesworddieselfde
goedvoel-hormone relevant
is:viralleouderdomme.
Veral
wie sy persoonlikkennismaak.'Ek sien
afgeskei
aswanneer
mensselfverliefis.Sy
vrouesegedagtew6reld
worddeurdie
dit telkemale- die droomleefvoorten
liefdesverhale
vul 'n leemte."
VirCeciliais dit belangrik
datdie heldin
nie meerwag vir haarprinsnie,sy red
haarselfsommer.Dieheldis ook nie meer
'n chauvinisnie,hy verstaanvroue
en
resoekteer
hulle,
Maar is liefdesverhalenie baie
voorspelbaar nie?
Maarnatuurlikis dit, s6 Kristel,Ons lesers
w66tdie storiegaan'n gelukkigeeinde
h6. Diswaaromhulledit lees.Wie wil nou
gevoelh6 wat jy
daardieonvergenoegde
ondervindwanneerjy na'n fliekkyk of 'n
boektoemaakwaardie helden heldinnie
na alleswat gebeurhet,mekaargevind
het nie.Neewat,dit stemte veelooreen
met die werklikelewewat jou so dikwels
teleurstel,Dan kon jy netsowelnuusgekyk
het of koerantgeleeshet. 'n Lieldesverhaal
mo6tgeloofwaardig
wees,maartog so
ingekleurword dat ly van die werklikheid
ontsnap.'n Fyn balansen 'n kunswat
meestermoetword.

VolgensChanetteis die uiteindewel nie
'n geheimnie:die helden die heldingaan
mekaarvind,maardie onvoorspelbaarheid
van die romanse16nie in diewie nie,maar
in die hoe.Hoe gaandie held en die heldin
al hullekonflikteoplos,al die struikelblokke
uit die weg ruimen problemeoorkomom
uiteindelik
vir altyden ewiggelukkigsaam
te kan lewe.
Die leserwil veiligvoel in die wetedat
daar'n gelukkigeeindegaanweesen wil
reedsvroeg in die verhaalweetwie by
wie uit gaankom, maarsy wil al lesende
agterkomhoe op aardehulledit gaan
regkry.Dis een van die aspektewat die
skryfvan 'n liefdesverhaalso moeilikmaak,
naamlikom die spanningte behou.Disjuis
waardie uitdagingvir die skrywer16:om die
leserbekommerdte hou oor die uitkoms
van die verhaalal weet sy daar bestaandie
kontraktussenhaar en die skrywerdat sy
uiteindelikmet'n sug van behaaglikheid
sal kan terugsitwanneerdie held en heldin
deur hullesewesakkesoutgeworstelhet.
Dit maaknie saakhoe siniesof ontnugter
'n mensis nie. wil nog
Jy
altyddie mooiste
vierwoordjiesin die wdreldhoor:ek hetjou
lief.As die lieldejou nie 'n bietjiesoetsappig
kan maak nie - wat kan dan?
Kristelverteldat dit hardewerk is om
'n
te skryf wat
suksesvolleliefdesverhaal
positiewegoedvoel-emosies
ontketen.Dis
goedkoperen baiegesonderas Prozakot

enigeanderprodukwatjy in jou keelafgooi.
Liefdesverhale
is pienkspookasem- dis
mooien geurigen kleurigen heerliken laat
'n soete nasmaak.
Diewdreldwemelvanfunky
veertigjariges
daarbuitewie se lewena'n
egskeidingof die verliesvan 'n lewensmaat
verander.Dit is egternie net die
enkellopendeswat liefdesverhalelees en
genietnie.Liefdeis binnealmalse bereik.
Daaris genoegproblemein die lewemensewil die lewegeniet.Daaromis die
leesvan liefdesverhale
een van die vele
manierewaaropSuid-Afrikaanse
vroue
ontsoan.

Liefdesverhale
is pienkspookasem
- dis mooien geurigen kleurigen
heerliken laat'n soetenasmaak.
Lesersraak uitsoekerigmet wat hulle
lees.Daarkom 'n'stadiumdat jy verseg
oni baksteendikkeboekete lees omdat
jy moetas jy wil saampraaten nie na'die
buitensteduisternisvan oningeligtes
verban
wil word nie.Die leweis kort en leesis nie
veronderstelom hardewerk te wees nie.
Baielesersis moeg gewroegen wil werklik
net agteroorsit en ontspanwanneerhulle 'n
boek optel.
Diebesteraadvir'n swaargemoedis
datjy vir 'n slag ietsvir jouselfdoen en
terugsitmet'n sprokiespesiaalvir jou ...
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