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Jubilæum på Jalna Mazo de la Roche Hent PDF Det er nu 100 år siden, kaptajn Philip og Adeline Whiteoak
ankom til Canada og byggede Jalna, og Whiteoak-familien samles for sidste gang. Men det, der burde være
en festtid for klanen, overskygges af interne spændinger og utilfredshed, og tragedien lurer atter engang i

kulissen. Adelines forestående ægteskab med sin halvfætter Philip overskygges af hendes sorg over Maitland,
og Finchs ægteskab skæmmes af hans søn Dennis, der er sygeligt jaloux på sin nye stedmor. Som dagen for
festlighederne nærmer sig, trækker uvejrsskyernes sig sammen. Vil familien Whiteoaks være i stand til at

overvinde deres vanskeligheder en sidste gang?

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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