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På The Keep – det smukke, gamle landsted, som har været en del af Chadwick-slægten gennem flere
generationer – trives den skæve og

sammentømrede familie. I hvert fald på overfladen.

Jolyon er blevet en succesrig tv-vært, og hans firma, Keep Økologi, tager Lizzie, den tidligere barnepige på
The Keep, sig af. Under sin research til et nyt program møder han Henrietta, der ligesom han har svært ved at
tro på kærligheden. Jolyons mor, Maria, som netop har mistet sin mand gennem femten år, forsøger samtidig
at blive en del af livet på The Keep igen, og det kræver, at hele familien træder i karakter og forholder sig til

de hændelser i fortiden, som ikke står til at ændre.

Roman er indlæst af Grete Tulinius. Grete Tulinius er uddannet fra Statens Teaterskole og cand.scient i
biologi. Tulinius er en af landet meste brugte kvindelige indlæsere – hun speaker bl.a.
dokumentarprogrammer for DR, indlæser lydbøger og lægger stemme til reklamer.

Pressen skrev om Chadwick-bøgerne:

FREMTIDS HÅB
“Er man til klassiske engelske slægtsromaner a la Rosamunde Pilcher, så er Marcia Willetts Chadwick-trilogi

et must … En helt igennem dejlig roman.”
- Søndag

TRYGGE RAMMER
“En hyggelig roman i engelsk fortællestil.”

- Jydske Vestkysten

NYE MÅL
“Fortællestilen og de følelsesladede undertoner er udsprunget fra den klassiske engelske romantradition og

kan minde om Rosamunde Pilchers
Konkyliesamlerne.”

- Femina"
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