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Leahs barn Claire Rayner Hent PDF Leah elsker sin Harry, men ægteskabet begynder at knirke, da hun ikke
kan blive gravid. Parret opsøger en specialist i Wien, men forinden besøger de Leahs jødiske slægtninge i
München. Hitler rører kraftigt på sig, der er uro i Tyskland, og da Leah i 1938 vender tilbage for endnu

engang at bede sine slægtninge rejse til England, går det i al sin gru op for hende, hvad det vil sige at være af
jødisk afstamning under Hitlers regime.

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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