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I tidens tecken Claire Rayner Hent PDF Det har blivit 1900-tal och hela släkten Lackland möts upp för att gå
på Martha Lacklands begravning en kall dag i mars 1905. I sällskapet finns också Letty Lackland och den
bohemiske skådespelaren Luke O'Hare. Mötet med Luke blir en vändpunkt i Lettys liv. Ska hon våga trotsa
sin mor och överge läkarstudierna för teaterns dragningskraft? Är det bara en simpel förälskelse som gör

henne förvirrad? Frågorna hopar sig i det unga seklet.

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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