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Hovedpersonen i denne tredje del er Hillevis barnebarn og Myrtens bortadopterede datter, Ingefrid, som er
præst. Hun kommer tilbage til Svartvattnet og til Ristens køkken i romanens nutid, som er vores tid. Det er
allehelgensaften, og i hånden har hun et brev, som siger, at hun har ret til at arve efter sin ukendte, biologiske

mor, Myrten. Ingefrids besøg er både uventet og uvelkomment - og mistroen er gensidig. Spændingerne
opstår mellem de indfødte, som er forbeholdne med at lukke hende ind i deres kreds, og Ingefrid, som

forsøgsvis må prøve at nærme sig sin mor og hendes historie. For spørgsmålet er: Har hun fået mere end blot
en økonomisk arv? "Mageløs." Søren Vinterberg, Politiken "Fænomenalt romanværk."Marie Louise

Kjølbye, Information "En gave til læseren." Erik Svendsen, Jyllands-Posten
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