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Christer Wijk er blevet forelsket. Han har mødt den smukke rigmandsdatter Gabriella Malmer og er blevet

forlovet. Puck og Eje er ved at revne af nysgerrighed efter at se deres gode vens udkårne og besøger Christer,
den kommende brud og hendes familie på herregården ved Rödberg-værket i Bergslagen. De ængstelige
familiemedlemmer virker dog ikke udelukkende glade for forlovelsen – og heller ikke for, at Gabriellas
lillesøster omgås en uægte søn fra et arbejderhjem på Udden. Stemnigen bliver ikke bedre, da familiens

overhoved, Fredrik Malmer, meddeler, at han vil omstøde sit testamente.

Herregården er fyldt med duftende roser: hvide, mørkerøde og gule, i knop eller helt udsprungne – der kan få
skylden for det meste. Pludselig lider direktør Malmer en smertefuld død. Nogen har givet ham en overdosis

hjertemedicin. Men hvem?
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