
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 
Cinemapriset. 

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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Lisa Bjurwald
Ta min hand 

En chockerande thriller om Europas mest utsatta
Krypterad konversation på Darknet:
– Berätta för mig.
–  Jag såg honom stå där. Ensam. Lite längre än 

de andra barnen. Och… starkare.
– Var är pojken nu?
– Han är här, Sir. Han sitter här bredvid mig.
– Starta kameran.
Kan ett barn försvinna utan att samhället reagerar? 
Kan hundra?
Specialpolis Rebecka Born är avstängd från Sektionen för 
särskilda hot (SSH) för sin hantering av ett internationellt 
traffickingfall. Medan hon utreds av sina överordnade får hon 
ett anonymt tips: Något står inte rätt till med en grupp ensam-
kommande flyktingbarn.
Rebecka avfärdar samtalet. Hon har lämnat in 
sin polisbricka och är dessutom upptagen 
med sitt röriga privatliv.
Men när ett snarlikt tips inkommer 
från en källa som tidigare visat sig 
pålitlig väcks hennes nyfikenhet – 
och oro. Vem har tagit de försvunna 
barnen? Och vad har de gjort med 
dem?
Rebecka tvingas tillbaka till de kri-
minella kretsar som hon lade bakom 
sig när hon lämnade jobbet som 
utredare på Barnrättscentrum till 
förmån för Sektionen.
När hon med brottslingarnas hjälp 
lyckas ta sig in i de mörkaste 

delarna av Internet, det så kallade Darknet, ser hennes värsta 
farhågor ut att besannas.
Utan sin specialistenhet i ryggen måste Rebecka ta till okon-
ventionella medel för att stoppa den ansiktslösa fienden. Snart 
är det inte bara barn som står i deras sikte…

OM FÖRFATTAREN:
Lisa Bjurwald är en prisbelönt journalist, författare och internationellt  
anlitad expert på främlingsfientlighet vars reportageböcker om Europas  
extremhöger, Skrivbordskrigarna, Europas skam och God dag Kamp
syster! har översatts till flera språk. Bjurwald har arbetat som journalist i 
över 20 år, bland annat som ledarskribent på Dagens Nyheter och  
Svenska Dagbladet.

Lisa Bjurwald har vunnit ett journalistpris från Europaparlamentet, utsetts 
till Årets Medieamazon, tilldelats Aftonbladet Kulturs pris Hummerkniven 
och suttit som expert i regeringens utredning om främlingsfientlighet.

Ta min hand är hennes andra skönlitterära bok efter 2016 års hyllade 
debut, Tills bara aska återstår.

SAGT OM TILLS BARA ASKA ÅTERSTÅR:
”En så otäck thriller att det är svårt att tro att den är baserad 

på verklighet. Men det är den. (…) Tills bara aska återstår 
blir ett käftslag i hjärtat: en lika brutal som viktig påmin

nelse om hur vidrig, ja, för jävlig, som världen kan vara.” 
 Borås Tidning

”Författaren drämmer till med storsläggan både vad 
gäller huvudperson, men också stil. (…) Rebecka 
är en spännande och mångbottnad ny polis som jag 
hoppas få återse.” Folkbladet

”En stark och svart skönlitterär debut.” Femina

”Författaren har ett budskap som är känslosamt 
framfört och det gör den bättre än de flesta böcker 
jag läst i ämnet. Karaktärerna är väl gestaltade och 
Värmlandsmiljöerna är färgstarkt målade. Hon har 
trots det allvarliga ämnet skapat en intrig som är 
gastkramande. Betyg: 4 av 5.” 
 Nils Scherman, ledamot av Svenska 

 Deckarakademin, för DAST Magazine

”Bjurwalds debutdeckare är tuff och jobbig, men en 
pärla. Och man lär sig något på köpet, det 

är en viktig berättelse om bland annat 
trafficking!” Umeå Tidning
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