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Familien på Jalna Mazo de la Roche Hent PDF Forlaget skriver: Unge, sensitive Finch Whiteoark passer ikke
ind i sin familie med familiemedlemmernes voldsomme følelsesudbrud og lidenskabelige livsappetit. I stedet
finder Finch trøst i musikken; en passion der ikke finder megen grobund på Jalna. Både Wakefield og Piers
gør nar af den følsomme dreng, og heller ikke Renny kan finde ud af at tale med den akavede teenager. Kun
hos Jalnas matriark finder Finch forståelse for sin passion, og et usandsynligt venskab vokser op mellem den

gamle Adeline og den generte dreng.

Renny har sit eget at kæmpe med. Efter begivenhederne i den forgående roman har Piers taget Pheasant, og
Eden er flygtet tilbage til Brooklyn med Alayne. Men på trods af hendes ægteskab med hans halvbror, kan
Renny ikke få den smukke Alayne ud af hovedet. Alayne kan heller ikke glemme den lidenskab, Renny

vækkede i hende, men Eden er syg, og hun kan ikke bryde sine løfter…

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.
Romantisk serie om familien Whiteoak i Canada fra 1850erne til 1950erne.

 

Forlaget skriver: Unge, sensitive Finch Whiteoark passer ikke ind i
sin familie med familiemedlemmernes voldsomme følelsesudbrud og
lidenskabelige livsappetit. I stedet finder Finch trøst i musikken; en
passion der ikke finder megen grobund på Jalna. Både Wakefield og
Piers gør nar af den følsomme dreng, og heller ikke Renny kan finde
ud af at tale med den akavede teenager. Kun hos Jalnas matriark
finder Finch forståelse for sin passion, og et usandsynligt venskab

vokser op mellem den gamle Adeline og den generte dreng.

Renny har sit eget at kæmpe med. Efter begivenhederne i den
forgående roman har Piers taget Pheasant, og Eden er flygtet tilbage
til Brooklyn med Alayne. Men på trods af hendes ægteskab med hans

halvbror, kan Renny ikke få den smukke Alayne ud af hovedet.
Alayne kan heller ikke glemme den lidenskab, Renny vækkede i
hende, men Eden er syg, og hun kan ikke bryde sine løfter…

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. Romantisk serie om familien Whiteoak i Canada fra 1850erne



til 1950erne.
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