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Gamle dage på Jalna Mazo de la Roche Hent PDF Forlaget skriver: "Gamle dage på Jalna" tager os tilbage til
Whiteoak-familien i 1906. Renny, den unge arving til Jalna, er netop fyldt 18 år. Hans 20-årige søster, Meg,
er forlovet med naboens søn, Maurice Vaughan, men da hun opdager, at Maurice er blevet far til en uægte
datter, bryder hun straks forlovelsen. Onkel Nick og onkel Ernest, nu i halvtredserne, har formøblet deres
formue og er flyttet tilbage til Jalna til stor glæde for deres mor Adeline, der nu igen kan herse med sine

sønner. Men skandalen rammer endnu engang Jalna, da en smuk sigøjnerkvinde forfører Renny, og en fjern
slægtning fra Irland, Malahide Court, der straks indynder sig hos den gamle Adeline, sætter yderligere lus i

skindpelsen...

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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