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Jalna Mazo de la Roche Hent PDF Livet på Jalna fortsætter sin vante gang. Familien styres stadig med hård
hånd af Jalnas gamle matriark, Adeline, der efterhånden nærmer sig de 100 år. Men da Piers stikker af med
den smukke og delikate Pheasant, chokerer han alle, for Pheasant er nemlig den uægte datter af Megs gamle

kæreste Maurice. Hvad værre er, har den spirende poet Eden forelsket sig i en smuk, ung kvinde fra
Brooklyn, Alayne, på trods af hans bedstemors planer for ham. Ingen af ægteskaberne finder accept hos den
gamle matriark, selvom Adeline efter nogen tid godkender Alayne, fordi hun fejlagtigt tror, at pigen kommer
fra en rig baggrund. Tingene kompliceres yderligt, da Alayne møder Edens lidenskabelige bror Renny, og

Pheasant forføres af den kyniske Eden. Da Eden og Pheasants affære bliver opdaget, kastes hele familien ud i
et voldsomt opgør…
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