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til De syv søstre-serien og Midnatsrosen om en families hemmeligheder i England under Anden Verdenskrig

og konsekvenserne af dem mange år senere.

Som barn tilbragte Julia Forrester mange lykkelige timer i drivhuset på det engelske gods Wharton Park, hvor
hendes morfar var gartner og passede de eksotiske orkideer. For at hele sine sår efter en voldsom

familietragedie vender Julia mange år senere tilbage til godset, som nu ejes af Kit Crawford, en mand der selv
er tynget af en sørgelig fortid. 

Kit forærer Julia en gammel dagbog, som han har fundet under renoveringen af godset, og den tager dem med
på en rejse til 1930’ernes Europa, til Thailand og til de hemmeligheder, der gemmer sig dybt inde bag godsets

majestætiske ydre. Og ikke mindst til en kærlighedshistorie, der blev skæbnesvanger for Wharton Park. 
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