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Skovfinnerne i grænseområdet mellem Hedmark og Värmland i 1800-tallet går en hård vinter i møde.
Afgrøder bliver ødelagt af ekstreme kuldegrader, og forsyninger kan ikke komme frem på grund af de enorme

snemængder. Hvordan klarer Lina og børnene på Mostamägg, Jussi, Marit, Ingrid og præsten disse
udfordringer?

 

Et barnemord løber som den røde tråd gennem dette tredje bind af Britt Karin Larsens gribende romanserie.

 

Britt Karin Larsen er en effektiv, stilsikker og fængslende forfatter med et godt og fast greb om fortællingen,
og vi lever og ånder med alle i det store persongalleri, som hver især har deres at slås med. Handlingen tager
livtag med tilværelsens store spørgsmål som skyld, kærlighed, ensomhed og ansvar, og man føler med og
forstår dem alle, lige fra udvandrerne Kerstin og Erik, der forsøger at finde sig til rette mellem indianerne i
Amerika, til den velmenende og anfægtede præst, der kæmper med sin homoseksualitet oppe i Finnskogen.
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