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Børnene på Jalna Mazo de la Roche Hent PDF Nicholas og Ernest vender tilbage til Jalna, netop som Renny
og Alaynes ægteskab bryder sammen. Alayne, der har fundet ud af, at Renny var hende utro, flygter tilbage til
New York for at bo hos sin tante, men en hemmelighed bringer dem på kollisionskurs igen. Også Finch og
Sarah har problemer i deres ægteskab, og for at tilføje yderligere til katastroferne på Jalna bringer de Edens

elskovsbarn Roma med sig tilbage fra deres bryllupsrejse. Sarahs besættelse af Finch og hendes
kontrollerende opførsel sender Finch ud over afgrunden, og han flygter over hals og hoved fra Jalna. Men

Sarah ejer nu størstedelen af Jalna, og hun vil ikke give slip på Finch…

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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