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Guvernanten på Jalna Mazo de la Roche Hent PDF I den tredje bog i Jalna-serien er Kaptajn Whiteoak død,
og Adelines yngste søn, enkemanden Philip, har overtaget Jalna. Til Adelines store fortrydelse har Augusta
giftet sig til en titel og står derfor over sin mor i samfundets øjne. Til gengæld er Nicholas flyttet tilbage på

Jalna efter et forlist ægteskab og er sammen med sin bror Ernest, en inkarneret ungkarl, tilbage under
Adelines årvågne øjne. Ernest engagerer en ung guvernante, Mary Wakefield, til at passe Philips to små børn,
Meg og Renny, og der går ikke lang tid, før Philip har forelsket sig stormende i den blide pige. Adeline ser

dog ikke nådigt på den forbindelse, og det unge par må gå meget igennem, før de får hinanden.

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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