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Forår på Jalna Mazo de la Roche Hent PDF Året er 1919. Da Renny Whiteoak vender tilbage fra 1.
Verdenskrig, er der sket mange forandringer på Jalna. Hans far og stedmor er begge døde og har efterladt fire
forældreløse, unge drenge: Eden, Piers, Finch og Wakefield. Eden er en fremmelig teenager, der allerede har
kastet sig ud i sin første, skandaløse kærlighedsaffære. Piers er aggressiv og ulydig, Finch er introvert og sær,
og babyen i familien, Wakefield, er mere end blot almindelig forkælet. Renny må træde til som overhoved for
familien, men han er arrogant og dominerende af natur, og hans unge halvbrødre er ikke sådan at knægte.
Naboens uægte datter Pheasant vokser op blandt de viltre drenge, mens hendes far Maurice stadig længes

efter Meg, Rennys søster. Da den smukke, men ulykkeligt gifte hestetræner Christine Dayborn ankommer til
Jalna, kastes også Rennys hjerte ud i vild tumult. For i kulissen lurer en forsmået kvinde, og hendes hævn får

vidtrækkende, ødelæggende konsekvenser for Renny og Christine …

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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