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Slik treet faller Britt Karin Larsen Hent PDF Forlaget skriver: Til en av de store gårdene på Finnskogen,
Valkola, kommer en gårdsgutt som stjeler den aldrende Valborgs hjerte. I Amerika får Amy en venninne blant

indianerne. Venninnen har en bror som hun også treffer ... Nils og Elin som nå bor i Oslo drømmer om
småbruket de engang skal skaffe seg, kan drømmen noen gang bli virkelig? Daniel, sønnen til Taneli og Lina,

som en gang drømte om å se hjemlandet og Finnskogen igjen, blir syk om bord på Amerikabåten.
Gudsdrengen venter fremdeles på at Karin med den vakre stemmen også skal komme hjem fra Amerika. I
denne sjette romanen om folket på Finnskogen beveger historien seg opp mot andre verdenskrig, og

klasseforskjellene har ikke blitt mindre. Mange av de som vokser opp på Finnskogen lever i fattigdom og det
blir ikke bedre da brorparten av dem blir kommunister og derfor også ofte nektes arbeid.
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