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Francys Testamente Amanda Lind Hent PDF Francy Björnsson er ikke en kvinde man ønsker at træde over

tæerne. Som leder af Stockholms farligste kriminelle kartel er hun udadtil et kynisk og brutalt menneske. Men
under den hårde ydre skal kæmper følelserne for at bryde ud. Sønnen Adrian gør oprør, mens datteren Belle
arrigt prøver at leve op til sin mor. Kartellets tidligere leder – og Francys far – er blevet løsladt, og vil have
sin forretning tilbage, med magt om nødvendigt. Alt er ved at falde sammen under hende, og da hun også får
konstateret kræft begynder en blodig og intens rejse, der i Francys øjne kun kan ende ét sted: Ved hendes
egen grav. Francys Testamente er en spændingsroman af den mest hårdtslående slags, men samtidigt et
detaljeret portræt af et menneske der ene kvinde udfordrer hele verden. Den er efterfølgeren til Francys

Evangelium (Aronsen, 2012), men kan læses separat.
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