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Jalna-sønnerne Mazo de la Roche Hent PDF Året er 1939, og hele verden står på kanten af krig. Renny

Whiteoak er opsat på at sejle til Irland med sin lille datter Adeline for at købe en berømt væddeløbshest og
for at se sine yngre stedbrødre, Finch og Wakefield, der begge forfølger en karriere i musik og teater i

London. Men Renny foruroliges dybt af mødet med Wakefields kæreste, den unge skuespillerinde Molly
Griffith, for hun ligner en kvinde fra hans fortid... Canada går ind i Anden Verdenskrig og både Piers, Renny
og Wakefield melder sig som soldater. Hjemme på Jalna sidder resten af familien og venter på, at krigen er
forbi, og at deres elskede brødre og ægtefæller kan komme hjem… 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.

 

Året er 1939, og hele verden står på kanten af krig. Renny Whiteoak
er opsat på at sejle til Irland med sin lille datter Adeline for at købe
en berømt væddeløbshest og for at se sine yngre stedbrødre, Finch og

Wakefield, der begge forfølger en karriere i musik og teater i
London. Men Renny foruroliges dybt af mødet med Wakefields

kæreste, den unge skuespillerinde Molly Griffith, for hun ligner en
kvinde fra hans fortid... Canada går ind i Anden Verdenskrig og både
Piers, Renny og Wakefield melder sig som soldater. Hjemme på

Jalna sidder resten af familien og venter på, at krigen er forbi, og at
deres elskede brødre og ægtefæller kan komme hjem… 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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