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Francys Evangelium Amanda Lind Hent PDF Den svenske Godfather er mor til to.

Hun har en dobbeltnatur. Skør som en æggeskal, hård som beton: Kan have angst i timevis over en ridse i
bilen. Kan med lethed køre nogen over, som hun synes fortjener det.

Francy er gift, mor og en hårdkogt mafiaboss. Det er ikke den letteste kombination, men Francy blev
opdraget til at overtage familiens forbryderimperium og har sit eget moralkodeks.

Det kan være svært både at styre Stockholms største illegale organisation og samtidig være en god mor og
give sine børn en normal opvækst. Da Francy bliver inddraget i en blodig mafiakrig, der kræver hele hendes

opmærksomhed og samtidig skaber en livsfarlig situation for hendes familie, sættes alt på spil.

Francys Evangelium er en hæsblæsende og actionfyldt gangsterroman med psykologisk dybde, et råt og
fortryllende sprog og, ikke mindst, en god portion humor.

Skrevet af den anerkendte svenske forfatterinde Johanna Nilsson under pseudonymet Amanda Lind. Første
del af en trilogi.
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