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Jalna-arven Mazo de la Roche Hent PDF Finch Whiteoak er nu blevet 21 år og får udbetalt arven fra sin
bedstemor Adeline. Renny forsøger at overtale Finch til at lægge alle sine penge i driften af Jalna, men Finch
har endeligt modet til at sige fra overfor sin storebror. I stedet rejser han med sin bedste ven Arthur Leigh til
England for at bo hos tante Augusta. Der møder han sin kusine Sarah Court, der med sin mystiske skønhed og
sit besættende blik både betager og frastøder ham. Arthur forelsker sig straks i den mørke skønhed, men Sarah
har kun blik for Finch. Hjemme på Jalna er der forandringer i luften. En modvillig Eden har sat Alayne fri, og

hun og Renny kan endeligt gifte sig med hinanden. Men Whiteoak-familien gemmer på deres egne
hemmeligheder, og deres kærlighed bliver straks sat på prøve…

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.

 

Finch Whiteoak er nu blevet 21 år og får udbetalt arven fra sin
bedstemor Adeline. Renny forsøger at overtale Finch til at lægge alle
sine penge i driften af Jalna, men Finch har endeligt modet til at sige

fra overfor sin storebror. I stedet rejser han med sin bedste ven
Arthur Leigh til England for at bo hos tante Augusta. Der møder han

sin kusine Sarah Court, der med sin mystiske skønhed og sit
besættende blik både betager og frastøder ham. Arthur forelsker sig
straks i den mørke skønhed, men Sarah har kun blik for Finch.

Hjemme på Jalna er der forandringer i luften. En modvillig Eden har
sat Alayne fri, og hun og Renny kan endeligt gifte sig med hinanden.
Men Whiteoak-familien gemmer på deres egne hemmeligheder, og

deres kærlighed bliver straks sat på prøve…

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.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Jalna-arven&s=dkbooks

