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I tyve år har Claire Randall holdt på sine hemmeligheder. Men nu vender hun sammen med sin voksne datter
tilbage til det skotske højlands tågeindhyllede bjerge, hvor hun planlægger at afsløre en sandhed, der er lige

så ufattelig og fantastisk som de begivenheder, der ligger til grund for den.

En sandhed om de mange mysterier, der omgiver en gammel stenkreds fra oldtiden. Om en kærlighed, der
overvinder tidens skel. Og om James Fraser - en skotsk kriger og herremand, som engang trak den unge
Claire ud af den sikkerhed, hun kendte fra sin egen tid, og hvirvlede hende ind i det attende århundredes

mange farer.

Claires tryllebindende rejse fortsætter og bringer hende til Frankrig, hvor hun involveres i intrigerne omkring
det franske hof og den landsforviste Charles Edward Stuart, der drømmer om at generobre den skotske trone,

og hun kastes ud i en desperat kamp for at redde både sit barn og den mand, hun elsker.
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