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Brødrene på Jalna Mazo de la Roche Hent PDF Året er nu 1923, og Rennys yngre halvbror Eden længes efter
at komme væk fra hjemmet. Han drømmer om at besøge Europa og følge i de store digteres fodspor, men
både Renny og Adeline modsætter sig hans planer. Tante Augustas unge veninde, den livlige, men fjollede
Dilly Warkworth, ankommer til Jalna og kaster straks begærlige blikke efter Renny. En spirende forelskelse
blomstrer op mellem Piers og Pheasant, der har leget sammen, siden de var børn, men Megs modstand mod
sin ungdomskærligheds uægte datter forhindrer Piers i at erklære sine følelser. Eden, frustreret og ulykkelig
over familiens beslutning, møder en overbevisende forretningsmand, hvis forretningseventyr lover store,

økonomiske mirakler for den naive, unge mand. Én for én lykkes det Eden at overtale familien Whiteoaks at
skille sig af med deres opsparing, og selv gamle Adeline lokkes med på historien. Nu er det op til Renny at

redde familieformuen – for selve Jalna er på spil…

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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