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Tilbage til Jalna Mazo de la Roche Hent PDF Anden Verdenskrigs mørke år nærmer sig sin afslutning. Den
unge Maurice vender tilbage fra Irland, og Finch kommer tilbage fra en koncertturné i Frankrig. Piers, der er
blevet taget til fange af fjenden, bliver løsladt, og også Wakefield og Renny vender hjem til Jalna. Renny, der
blev såret under krigen, kæmper med hukommelsestab, og da han bliver anklaget for tyveri, frygter han det
værste. Også Piers og Pheasant har deres at slås med, for deres drenge er ved at blive voksne og længes efter
at strække deres vinger. Da 14-årige Adeline kommer hjem fra kostskole, sættes familien for alvor på prøve,
for Adeline er lige så temperamentsfuld som sin navnefælle, og hun får hurtigt rusket op i dagliglivet på

Jalna…

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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