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Herren til Jalna Mazo de la Roche Hent PDF Forlaget skriver: Jalnas ejer, Renny Whiteoak, kæmper en
desperat kamp for at bevare godset i familiens eje, men et børskrak truer hele familien Whiteoak. Rennys

datter, Adeline, har arvet sin navnefælles røde hår og viljestærke natur, og Alayne kæmper med at opdrage på
sin viltre datter. Finch er vendt tilbage fra sin Englandsrejse, og med sig har han sin kone Sarah, en

besynderlig kvinde, hvis besættende kærlighed både kvæler ham og nærer hans eneste passion; musikken.
Renny forsøger igen at få Finch til at investere i Jalna, og det kommer næsten til kamp mellem de to mænd.
Eden, som længe har lidt af tuberkulose, dør, og da den charmerende enke efter Rennys bedste ven flytter ind

på nabogården, er det kun et spørgsmål om tid, før intrigerne eksploderer…

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: Jalnas ejer, Renny Whiteoak, kæmper en desperat
kamp for at bevare godset i familiens eje, men et børskrak truer hele
familien Whiteoak. Rennys datter, Adeline, har arvet sin navnefælles
røde hår og viljestærke natur, og Alayne kæmper med at opdrage på
sin viltre datter. Finch er vendt tilbage fra sin Englandsrejse, og med
sig har han sin kone Sarah, en besynderlig kvinde, hvis besættende
kærlighed både kvæler ham og nærer hans eneste passion; musikken.

Renny forsøger igen at få Finch til at investere i Jalna, og det
kommer næsten til kamp mellem de to mænd. Eden, som længe har
lidt af tuberkulose, dør, og da den charmerende enke efter Rennys

bedste ven flytter ind på nabogården, er det kun et spørgsmål om tid,
før intrigerne eksploderer…

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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