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I Trygge Rammer hører vi igen om bedstemor Frederica (kaldet Freddy) og hendes tre børnebørn, der i 1957
tragisk mistede deres forældre og ældre bror i Kenya.

De tre, Fliss, Mole og Susanna, vokser op i Devon i huset The Keep, hvor Freddy og svogeren Theo sørger
for de trygge rammer. Børnene vokser til og får deres eget liv: Fliss må tage til Hong Kong med sin mand,
selvom hun slet ikke har lyst til lange rejser - hun er nemlig en sand hjemmeføding. I modsætning til Mole,

der uddanner sig i marinen. Og så er der Susanna, som går rundt og forelsker sig...

Freddy vil så gerne skærme sine kære og drømmer om at se den næste generation komme til verden. Det
forstår børnene intuitivt, og de træder til og sørger for Freddys trygge alderdom. Så med denne gensidige

kærlighed bevæger Chadwick-familien sig ind i den uvisse fremtid.
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