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1. Verdenskrig er slut, og alt ser lovende ud for Edward, det karismatiske overhoved for familien Deravenel.
Hans kone og børn er i sikkerhed på familiens hovedsæde – Ravenscar, og hans forretningsimperium

blomstrer.

Men under overfladen lurer ufreden. Elizabeth, Edwards smukke kone, er jaloux på hans elskerinde, og de
ondsindede rygter, Elizabeth spreder, begynder at skade familien. Endnu værre står det til med Edwards bror,

George. Hans svage karakter fører familien ud i afpresning og bedrag.

Familien Deravenel står over for sin største udfordring hidtil, da den ene tragedie efter den anden ramler ned
over dem.

Det bliver Edwards elskede datter Bess og hendes søn Harry, der skal bære familien ind i en ny tid og sikre
den legendariske arv.

Ravenscars Arvinger er andet bind i trilogien om en slægts storhed og fald. En historie om magt, penge,
utroskab og bedrag, men også om kærlighed og livets gang i en af Englands største og rigeste familier.
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