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deres fars fodspor. Jonah, gift med datteren af den fortryllende Lilith Lucas, så sine ambitioner om en karriere
inden for teatret synke i grus. Abby, som nu var enke, førte med dygtighed sin afdøde mands fabrik videre.
Men så greb noget ind i alles tilværelse, der overskyggede deres private kriser. Noget som satte dem op imod

hinanden, men samtidig forenede dem i behovet for hjælp ...

Claire Rayner er født i London i 1932. Hun er uddannet sygeplejerske og har arbejdet på flere forskellige
hospitaler i London. Hendes store interesse for medicinske og sociale spørgsmål har resulteret i et stort antal

artikler og fagbøger. "Slægten Lackland" er hendes store gennembrud som skønlitterær forfatter.

Claire Rayners krønike over Lackland-slægten strækker sig fra begyndelsen af 1800-tallet til langt op i det
tyvende århundrede. Serien består af 12 bind, der både kan læses enkeltvis og i forlængelse af hinanden.
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