
Jesper Ersgård
Dans med djävulen

I decennier har Dansken – 
Stockholms mystiske knark-
kung – gäckat polisen.
En del hävdar att han ligger bakom de flesta morden i Sveriges undre värld. Andra menar att han är död och 

borta sedan länge. Ett rykte sprids: Dansken har en 
infiltratör inom polisen på Södermalm i Stockholm. 

Julia Wikman har landat ett toppjobb som samord-
nare mellan polisen och SÄPO men hon kämpar 
dagligen mot ett allt starkare alkoholberoende och är 
kluven i sina känslor för före detta kollegan William 
Franzén. Julia dras in i en hemlig utredning runt 
vem som kan vara Danskens köpta polis och lyckas 
övertala William till att gå ”under cover” på sin egen 
polisstation för att spåra infiltratören. 
William Franzén, traumatiserad efter en knivattack som 
vanställt hans ansikte, dras in i jakten på Danskens källa. En 
actionfylld jakt som visar sig vara livsfarlig. Korruptionen 
inom rättsväsendet går mycket längre och djupare än vad 
vare sig Willian eller Julia trott och snart är det de som är 
jagade samtidigt som de inte längre kan ignorera känslorna 
de har för varandra.

Danskens organisation styrs idag av hans dotter som brutalt 
undanröjer alla hot mot hennes brottsimperium. Samtidigt 
förbereder hon sitt sista stora brott – en spektakulär kidnapp-
ning med rekordstor lösensumma. Kan Julia och William 
hitta Danskens köpta polis och lösa kidnappningsfallet innan 

de stoppas av en alltmer fientligt inställd poliskår? 

Dramat leder obönhörligen mot sin våldsamma upplösning 
som är lika oväntad och överraskande som blodig och brutal..

Dans med djävulen är den fristående uppföljaren till Ut kom 
vargarna och I skuggan av de döda och skildrar naket poliser-
na Julia och William i ett högaktuellt Sverige.  

OM FÖRFATTAREN
Jesper Ersgård har tidigare skrivit filmmanus i USA, bland andra 
Hyresgästen med Rob Lowe och Jim Belushi och Rancid med Mattew 
Settle och Pernilla August. Manuset till Rancid nominerades till Europa 
Cinema-priset. 

2009 debuterade Ersgård som romanförfattare med Ut kom vargarna, 
första delen i en svit böcker om poliserna Julia och William. Del 2, I skug-
gan av de döda, utkommer i pocket på Pocketförlaget juli 2013.

DÄRFÖR GER JAG UT DANS MED DJÄVULEN:
”Det är mycket jag tycker om med Jespers spänningsböcker, men det jag kanske gillar allra 
bäst är hans två huvudpersoner: Julia och William. De är tilltufsade av livet och har gott om 
problem att övervinna, men det finns inget stereotypt över dem. Väldigt filmiska, och framskrid-
na filmplaner finns.”
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Hella Nathorst-Böös 
Häxans hus
– handbok för ett 
giftfritt liv
Förr gick folk till häxan både för att få botemedel och när de 
ville ha gift för att ta livet av någon. Dagens häxa väljer bort 
gifterna och lyfter fram den urgamla kunskapen om naturens 
magiskt läkande förmåga. Den kunskapen går hand i hand 
med ökad insikt om kemikaliers skadliga inverkan, och har 
lett till en starkt växande rörelse: självständiga kvinnor som 
tillverkar sina egna salvor, skönhetsmedel, parfymer, kosttill-
skott och rengöringsmedel. Den moderna häxans dekokter är 
fria från gifter och osunda tillsatser som sätter hälsan på spel 
för människa, djur och miljö.  

Häxans hus – handbok för ett giftfritt liv ger råd om vilka 
farliga ämnen som bör undvikas i hudvårdsprodukter, ren-
göringsmedel och mat. Ett kapitel handlar om vad gravi-
da och barnfamiljer bör undvika för att ge barn en giftfri 
uppväxt.  Boken ger inspirerande recept på egentillverkade 
produkter som kan användas istället, med ingredienser från 
svensk skog och trädgård. Recepten hämtar det bästa från 
gamla traditioner och det som naturen ger. Många av recep-
ten är busenkla, andra lite mer komplicerade. På så sätt kan 
läsaren själv välja vilken nivå av gör-det-själv hon vill ligga 
på. I boken finns även en praktisk ta-med-lista på skadliga 
ingredienser, att lägga i handväskan och ta med när man 
handlar.

Vägledande tips och recept kryddas med häpnadsväckande 
historiska fakta, häxkonster och anekdoter från det förflutna. 
Allt illustrerat med vackra foton och gamla bilder. 

Häxans hus konstaterar att vi inte behöver bo i en koja i sko-
gen för att leva giftfritt och hälsosamt. Så ge plats för sinnliga 
upplevelser med råvaror från vanliga hyllan i mataffären och 
i hälsokostbutiken.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av:
• Hälsa
• Skönhet
• Natur och trädgård
• Historia
• Kvinnohistoria
• Ekologi
• Miljöfrågor
• Gravida och småbarnsföräldrar

OM FÖRFATTAREN
Hella Nathorst.Böös har jobbat som jour-
nalist och stylist för populärprress i tjugofem 
år. Genom åren har hon skrivit mängder av 
artiklar om kropp & hälsa, personlig utveckling 
och om läkeväxter. 2016 kom hennes bok 
Häxans trädgård – läkeväxter förr och nu. 
Hella brinner för kulturhistoria och kvinnohis-
toria och för att främja kroppslig och själslig 
hälsa. Dessa hjärtefrågor möts nu i hennes 
bok om hur du väljer ett giftfritt liv med 
hjälp av naturen.
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