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Det närmar sig midsommar. På ett förmöget sommarnöje på ön Gällnö
förbereder den urstarka 75-åringen Sigrid Steen helgfirandet tillsammans
med sin livs kärlek och sin bästa vän. Hon har allt man kan önska sig i livet.
Åtminstone nästan.
     På en annan del av ön gräver ungkarlen och fiskaren Johnny ett allt större
hål i sin själ. Samtidigt som han tafatt försöker ta hand om sin
alkoholiserade mamma sörjer han förlusten av den enda vän han någonsin
haft. Om de nu ens var vänner.
     Någon annanstans, djupt in i skärgårdens mörka hjärta, är den före  detta
barnsoldaten Li tillfångatagen. Hon vet inte var hon befinner sig eller vad
som ska hända med henne, men hon vet att hon måste fly. Nu.
     Samtidigt sitter den 93-åriga förintelseöverlevaren Ella Stern i sin
lägenhet i innerstaden och väntar på att hon ska dö. Men inte riktigt ännu.
Det finns en sak hon måste göra först.
     När dessa personers vägar korsas i den idylliska svenska sommaren sätts
inte bara deras liv på sin spets utan också hela mänsklighetens. 
 
Psykologens testamente är en vindlande spänningsroman där historiens brutala
stöveltramp står i centrum – såväl i Europa som i Afrika – men också
hoppet och tilltron till det goda, drömmen om att en dag finna frid i själen. 
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Jan Sandgren (f 1954) är beteendevetare och entreprenör. Han är född och
boende i Stockholm där han skriver på flera böcker. Han är grundare av
Bizmind AB som utvecklar psykologiska algoritmer, modeller och metoder.
Han är också medgrundare till Zebrain AB som demokratiserar coaching
genom digitala lösningar. Jan har tidigare utkommit med boken Sprid
pyramiderna, ledarskap i en ny värld (2009).

PRESSRELEASE FRÅN EKSTRÖM & GARAY


