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Familien på Jalna Mazo de la Roche Hent PDF Unge, sensitive Finch Whiteoark passer ikke ind i sin familie
med familiemedlemmernes voldsomme følelsesudbrud og lidenskabelige livsappetit. I stedet finder Finch

trøst i musikken; en passion der ikke finder megen grobund på Jalna. Både Wakefield og Piers gør nar af den
følsomme dreng, og heller ikke Renny kan finde ud af at tale med den akavede teenager. Kun hos Jalnas
matriark finder Finch forståelse for sin passion, og et usandsynligt venskab vokser op mellem den gamle

Adeline og den generte dreng. Renny har sit eget at kæmpe med. Efter begivenhederne i den forgående roman
har Piers taget Pheasant, og Eden er flygtet tilbage til Brooklyn med Alayne. Men på trods af hendes

ægteskab med hans halvbror, kan Renny ikke få den smukke Alayne ud af hovedet. Alayne kan heller ikke
glemme den lidenskab, Renny vækkede i hende, men Eden er syg, og hun kan ikke bryde sine løfter…
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