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Nye tider Claire Rayner Hent PDF Første verdenskrig er netop slut. Theo har psykiske men efter oplevelserne
i skyttegravene. Max er ved at være færdiguddannet som læge og vil af forskellige årsager hjælpe Theo. Det

samme vil Letty, som leder et filmstudie, men Lewis, Max' far, forsøger af al magt at forhindre enhver
forbindelse imellem dem. Alle disse tråde samles, vikles ind i hinanden og påvirker begge familier i en

afgørende grad. 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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