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Tre soldater, tre generationer finder kærligheden ved juletid

1812: Jul i paradis

Den britiske søofficer og skibslæge, Thomas Wilkie, giver sygeplejersken Laura Ortiz et ægteskabstilbud for
at redde hende fra den dybe armod, hun trues af. Vil den romantiske juletid kunne gøre dette til mere og andet

end et fornuftsægteskab?

 

 

Du kære juletræ

1855: Du kære juletræ

En generation senere er det Thomas' og Lauras datter, der arbejder som sygeplejerske. Hun er enke og mor til
en lille dreng og er rejst til Krim for at yde sin indsats i krigen. Den søde juletid synes meget fjern, indtil

major Trey Wharton hjælper hende tilbage i julestemning.

 

 

Et velsignet julebarn

Lilians søn, kaptajn Wilkie Wharton, er endelig på vej hjem fra fort Laramie. Det er en lang og slidsom rejse,
der ændrer hans liv for altid, og hvor han finder sin sjæleven og den sande mening med julen!
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