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Store begivenheder på Jalna Mazo de la Roche Hent PDF Maitland FitzTurgis og hans søster, Sylvia Fleming,
rejser til Canada for at slutte sig til Adeline på Jalna. Adeline, der langt om længe har fået sin fars tilladelse til
at gifte sig med Maitland, kan næsten ikke vente, men da han møder Adelines smukke og forførende kusine
Roma, tager historien en drejning, der kun kan føre tragedie med sig. Også andre hjerter gør ondt på Jalna:
Maurice synker dybere og dybere ned i alkoholens tåger og Wakefield har svært ved at glemme Molly. Til
gengæld bringer foråret nyt håb for Finch, der endeligt kan slippe de mørke år. Den blide Sylvia lokker med
løftet om den kærlighed, der alt for længe har undsluppet ham… Mazo de la Roche (1879-1961) er canadisk
forfatter. Hun fik sin første historie offentliggjort i 1902 i Munsey’s Magazine, men begyndte ikke for alvor at
skrive, før hendes far døde. Hendes kommercielle gennembrud kom med romanen Jalna fra 1927, der vandt
hovedpræmien på 10.000 dollars i det amerikanske magasin Atlantic Monthly. Efterfølgende blev det til 16
romaner i den romantiske familiekrønike om Whiteoak-familen. Jalna-serien har solgt over 11 millioner

eksemplarer verden over og er oversat til ni sprog.

 

Maitland FitzTurgis og hans søster, Sylvia Fleming, rejser til Canada
for at slutte sig til Adeline på Jalna. Adeline, der langt om længe har
fået sin fars tilladelse til at gifte sig med Maitland, kan næsten ikke
vente, men da han møder Adelines smukke og forførende kusine

Roma, tager historien en drejning, der kun kan føre tragedie med sig.
Også andre hjerter gør ondt på Jalna: Maurice synker dybere og

dybere ned i alkoholens tåger og Wakefield har svært ved at glemme
Molly. Til gengæld bringer foråret nyt håb for Finch, der endeligt
kan slippe de mørke år. Den blide Sylvia lokker med løftet om den
kærlighed, der alt for længe har undsluppet ham… Mazo de la Roche

(1879-1961) er canadisk forfatter. Hun fik sin første historie
offentliggjort i 1902 i Munsey’s Magazine, men begyndte ikke for

alvor at skrive, før hendes far døde. Hendes kommercielle
gennembrud kom med romanen Jalna fra 1927, der vandt

hovedpræmien på 10.000 dollars i det amerikanske magasin Atlantic



Monthly. Efterfølgende blev det til 16 romaner i den romantiske
familiekrønike om Whiteoak-familen. Jalna-serien har solgt over 11

millioner eksemplarer verden over og er oversat til ni sprog.
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