
Behalwe vir die twee Romanzas wat outomaties aan jou gestuur word, kan jy jou derde en vierde Romanza 
teen R45,00 elk bestel. Maak asseblief seker dat jou bestelling ons voor of op 7 April  2017 bereik om vir 

hierdie spesiale aanbod te kwalifiseer. Daarna geld die normale ledeprys van R75,00 per boek.

PIEREWAAIER OP 
HAAR ERF  
Madelein Stoltz    

Perdita ly aan 
Hanekom-koppigheid, 
’n eienskap wat 
haar buurman, Ben, 
grensloos irriteer. 
Maar iets aan dié 
mooie rooikop 
maak dat hy net 
nie kan wegbly nie. 
Is sy die vrou wat sy 
pierewaaier-hart kan 
tem?
Sagteband 107 x 170 mm 
208 pp

JONGSTE ROMANZAS

Boeke waarna jy in April kan uitsien!
JY IS HUIS VIR MY 
Elsa Winckler                  

Hy het haar hart gebreek 
toe hy ná hul nag van 
passie met ’n blonde pop 
by haar koffiewinkel opdaag. 
Maar nou is Leila se beste 
vriendin met Tinus se broer 
getroud en hy bly onder 
haar voete!
Sagteband 107 x 170 mm 208 pp

BOERGONJE BRUID 
Frenette van Wyk

Monalisa is in Rome om haar 
ouma se vintage trourok 
op te spoor. Sy ontmoet 
vir Luca, ’n suksesvolle 
modeontwerper, en saam 
pak hulle die soektog aan. Sy 
verloor haar hart op hierdie 
enigmatiese man. Maar sy is 
nie die enigste nie. 

Sagteband 107 x 170 mm 
208 pp

VERMETELE MANSMENS 
Elize Davies     

Hoe durf die arrogante, 
aantreklike Suid-
Afrikaanse toeris Ben 
Breytenbach in Karli se 
lewe in Griekeland kom 
inmeng? Hy krap alles 
deurmekaar, asof sy 
geen sê in die saak het 
nie, en om alles te kroon 
verloor sy boonop haar 
hart op die vermetele 
mansmens.
Sagteband 107 x 170 mm 
208 pp
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SKRYWERFOKUS

VOORDELE

FANTASTIESE
ROMANZA-KLUB

 ’n Gratis boek

Romanza Klub propvol inligting oor skrywers en boeke

30% afslag op alle 
LAPA-boeke

Geskenkies en verrassings met    spesiale geleenthede

 ’n Gratis sesmaande-subskripsie 
tot rooi rose

ROMANZA-KLUB: BEDERF JOUSELF

2 Romanzas 
vir R115  per maand, of3 Romanzas 

vir R160  per maand, of4 Romanzas vir R205  per maand

KRY1

2

3

OOREENKOMS TUSSEN

(Vul asb. jou naam en van in) en LAPA Uitgewers     

Ek onderneem om elke maand:

       2 boeke teen R115  3 boeke teen R160

   4 boeke teen R205  te ontvang vir  ’n tydperk van ten minste 12 maande*

Pryse is geldig tot 28 Februarie 2018.

E-posadres:

Posadres:

Poskode:

Tel  (h):______________(w): _____________(s): _____________

Identiteitsnommer (verpligtend):

2) Debietorder
Hiermee gee ek toestemming om my rekening by 
ondergenoemde bank te debiteer met die volle bedrag 
uitstaande op my LAPA-rekening op die eerste werkdag van
elke maand.

Bank: Taknaam:

Taknommer:

Rekeningnommer: 

Tipe rekening:         Tjek                      Spaar 

LW: LAPA Uitgewers sal ’n administrasiefooi van R80,00 hef 
op debietorders wat nie deurgaan nie.

____________________________________________________
HANDTEKENING VAN REKENINGHOUER

____________________________________________________
HANDTEKENING VAN LID

*Bepalings en voorwaardes geld 

Sluit nou aan by Romanza-klub en ontvang ’n 
gratis sesmaande-subskripsie vir rooi rose. 
Aanbod geldig tot Desember 2017.

Hierdie aanbod slegs geldig vir mense wat in 
Suid-Afrika woonagtig is.

4MAKLIKE
maniere

SLUIT
om aan te

Gaan aanlyn by 
www.lapa.co.za/romanza-klub

E-pos jou geskandeerde aan-
soekvorm na lapa@lapa.co.za

Faks jou aansoekvorm na 
086 720 1583

Pos jou aansoekvorm na 
Romanza-klub, Posbus 123, 
Pretoria, 0001

BOEKFOKUS 

Klaar met 
‘my deeltjie vir volk en vaderland’
Madelie Human gesels oor die verskillende skakerings in haar jongste 
reeks en waarom romantiese fiksie haar so bekoor ... 

Madelie Human

Anina Roux vlug tydelik Fynbos toe om haar egskeiding en 
haar ouma se boedel af te handel. Noodgedwonge leer sy 
‘ouvrougoed’ soos hoe om wol te spin en te kleur en – hemele 
behoede haar – te hekel! Sy leer dat hoop in verskeie skakerings 
voorkom en dat haar aantreklike buurman haar knieë nog net 
so lam maak soos jare gelede. 
Sagteband 129 x 198 mm 304 pp

SKAKERINGS VAN HOOP

Jeanette Stals

In die tweede boek in die reeks oor Luna, ’n jong speursersant van 
Stellenbosch, word sy betrek by die ondersoek na ’n tienermeisie, 
Elodie, wat spoorloos uit ’n plaaslike gastehuis verdwyn het. Die 
meisie se ouers het as jong getroudes na Engeland geëmigreer en 
nou is die pa weer hier vir werk. Die ma en dogter het met vakansie 
saamgekom en Elodie kry ook geleentheid om spesiale vioollesse 
by die universiteit by te woon.  Luna se bekommernis oor wat met 
die meisie gebeur het, laat haar dieper betrokke raak by die gesin 
en noop haar eindelik om meer te waag as wat haar bevelvoerders 
van haar sou verwag.
Sagteband 129 x 198 mm 304 pp

VERMIS

VERTEL JOU VRIENDE!

KLUB-
PRYS R100,00

NIE-LID: R200,00

KLUB-
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NIE-LID: R280,00

WOU JY NOG ALTYD JOU 
MENING GEE OOR ’N BOEK?

Word deel van die Goodreads-
gemeenskap: www.goodreads.com

Kom sê jou sê as leser en vertel ander 
hoekom jy van ’n boek hou, al dan nie. 

Wanneer het jy besef jy wil ’n skrywer wees?
Ek was vir dertig jaar ’n onderwyser en lektor en 
het nadat ek vyftig geword het, gevoel dat ek 
my deeltjie ‘vir volk en vaderland’ gedoen het 
en nou liewer iets wil doen wat ek geniet. Eers 
het ek kollege-handboeke geskryf, maar dit 
was te veel net soos werk. Toe daag ’n vriendin 
my uit om ’n Romanza te skryf en hier is ek, tien 
jaar later en steeds aan die gang!

Waarom skryf jy romantiese fiksie?
Wat is dan nou lekkerder as ’n gelukkige 
einde? Boonop kan ek elke paar maande 
saam met ’n ander heldin verlief raak op die 
perfekte man en daardie heerlike vlinders-op-
die-maag saam met haar beleef.

In jou jongste boek, Skakerings van hoop, pak jy 
’n meer verwikkelde storielyn aan. Wat het jou 
laat besluit om ’n ander genre aan te pak?
Ná meer as twintig romanses, was ek baie 
bly toe LAPA Uitgewers aankondig dat hulle 
nou ook die SuperRomanza gaan publiseer. 
Die dieper temas en langer lengte van die 
SuperRomanza bied die skrywer meer ruimte vir 
karakterontwikkeling. Dis vir my ’n lekker nuwe 
uitdaging.

Anina in Skakerings van hoop se weerstand 
teen hande Wou jy nog altyd jou mening gee 
oor ’n boek? werk is teenstrydig met jou eie 
liefde vir hekel. Is daar ooreenkomste tussen jou 
en Anina? 
Soos ons almal, is Anina die produk van haar 
omstandighede. Sy word egter deur haar 
veranderde situasie gedwing om bestek op te 
neem en haar opvattinge oor sekere dinge te 
heroorweeg. Eers klou sy hardnekkig aan haar 
ou opinies – weier om te verander – en dis hier 
waar ek en sy dalk dieselfde is. 

Skakerings van hoop se opvolg, Skakerings van 
liefde, volg later in 2017. Kan jy ons dalk vertel 
waaroor dié boek gaan?

Niemand kan verstaan hoekom die talentvolle 
ontwerper, Nadia Thoerien, haar lot by 
die vroue van Fynbos en hul sukkelende 
wolbesigheid ingooi terwyl sy ’n gesogte pos 
in Europa versmaai nie. Die mense wonder ook 
wat ’n mediese spesialis soos Dion Adelaar in 
’n klein algemene praktyk op hul kusdorpie 
soek. Dion en Nadia worstel egter met 
probleme wat niemand ooit sou kon raai nie.

Die Engelse vertalings van 
Donker spoor en Offerlam is hier!

Martin Steyn

Chanette Paul

DARK TRACES

SACRIFICED


