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Skymningstider Claire Rayner Hent PDF Skuggorna tätnar över Europa. Hitler har tagit makten i Tyskland
och familjen Lacklands judiska gren är oroad. Samtidigt gifter sig Harry, brorson till den berömda
filmproducenten Letty Lackland, med Leah Landis i London. Olyckskorparna börjar kraxa redan på

bröllopsmottagningen eftersom Harry är åtta år yngre än Leah och dessutom inte jude. Samtidigt försöker
Peter Lackland glömma sin olyckliga kärlek till Leah genom att åka på en teaterturné. På tåget genom

Frankrike möter han Leah …

Claire Rayner (1932-2010) var utbildad sjuksköterska och arbetade på flera olika sjukhus i London. Hennes
stora intresse för medicinska och sociala frågor resulterade i ett stort antal artiklar och fackböcker. "Släkten

Lackland" är hennes stora genombrott som skönlitterär författare.

Claire Rayners krönika över Lackland-släkten sträcker sig från början av 1800-talet till långt in på 1900-talet.
Serien består av 12 delar som både kan läsas fristående och kronologiskt.

 

Skuggorna tätnar över Europa. Hitler har tagit makten i Tyskland och
familjen Lacklands judiska gren är oroad. Samtidigt gifter sig Harry,
brorson till den berömda filmproducenten Letty Lackland, med Leah

Landis i London. Olyckskorparna börjar kraxa redan på
bröllopsmottagningen eftersom Harry är åtta år yngre än Leah och
dessutom inte jude. Samtidigt försöker Peter Lackland glömma sin
olyckliga kärlek till Leah genom att åka på en teaterturné. På tåget

genom Frankrike möter han Leah …

Claire Rayner (1932-2010) var utbildad sjuksköterska och arbetade
på flera olika sjukhus i London. Hennes stora intresse för medicinska
och sociala frågor resulterade i ett stort antal artiklar och fackböcker.
"Släkten Lackland" är hennes stora genombrott som skönlitterär

författare.

Claire Rayners krönika över Lackland-släkten sträcker sig från
början av 1800-talet till långt in på 1900-talet. Serien består av 12

delar som både kan läsas fristående och kronologiskt.
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