
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.”

Annika Bladh

Författare: Jesper Ersgård

Titel: Dans med djävulen
www.bladhbybladh.se

Bitten Jonsson & Pia Nordström

Sockerfriakokboken
När Sockerfria kokboken med recept utan tillsatt socker kom ut 2006 
var det något helt nytt. Vadå utan socker? Det är väl inte så farligt 
med lite socker? Något litet sött efter maten, en glass eller två på 
semestern eller en kaka till kaffet? Bara man äter bra annars? 

I dag vet vi så mycket mer – samtidigt som allt fler får problem med 
migrän, övervikt, diabetes typ-2, depressioner, extrem trötthet, 
humörsvängningar, koncentrationsproblem och kronisk stress.

Många läkare och forskare varnar nu för sockrets skadliga effekter 
på hälsan och du hittar recept på LCHF-, keto- och paleokost både 
i böcker och på nätet. Det gängse rådet är: ät mindre socker och 
snabba kolhydrater!

Och det är jättebra, för de allra flesta. Men det räcker inte för alla!

Den som är sockerkänslig eller sockerberoende måste avstå helt från 
socker, mjöl, tillsatser – och allt som liknar mjöl eller smakar sött – 
för att få energi, viktbalans, skarp hjärna och perfekt hälsa. 

Vi är helt enkelt olika känsliga för socker! En del får lite sämre hälsa, 
och dåliga tänder. Andra får hela livet begränsat. 

Även om du gör allt för att äta rätt är du chanslös mot alla nya livs-
medel och all färdigmat – om du inte har rätt kunskap.

Därför ligger fokus på ”säker” mat för den som är sockerberoende 
eller sockerkänslig i nya, helt omarbetade och utökade utgåvan av 
Sockerfria kokboken. Med den i köket behöver du aldrig fundera på 
om maten är bra för dig eller inte, här finns inga gömda fällor. 

Bara ren och säker mat, rakt igenom. Och supergod! Författarnas 
egna favoritrecept – med hälsovinster för alla. Kött & fläsk, kyckling 
& fågel, fisk & skaldjur, äggrätter, tillbehör, såser & röror samt 
drycker. 

Alla recept bygger på den allra senaste forskningen och på

Bitten Jonssons egna erfarenheter av över 20 års framgångsrik 
behandling av sockerberoende. 

I boken får du 111 enkla recept – och en smart grund för ett oändligt 
antal varierade måltider för både vardag och fest.

PERFEKT FÖR DIG SOM:
• är sockerkänslig
• är sockerberoende
• är glutenintolerant
• bara vill undvika bröd och mjöl
• har diabetes typ-1 eller -2
• har insulinresistens/svängande blodsocker
•  vill vara säker på att maten du serverar är hälsosam enligt den allra 

senaste och säkraste forskningen

DU FÅR OCKSÅ
• ett test för att se om du är sockerberoende eller sockerkänslig
• fakta om vad du behöver äta varje dag för att må bäst
• alternativ till mjölkprodukter om du behöver/vill undvika det
• matnyttiga tips om hur du kommer igång
• extra tips för barnen
• inköpslista med bra och säker mat
• smarta redskap för köket

OM FÖRFATTARNA
Bitten Jonsson är leg sjuksköterska och utbildad i USA 
inom beroende/addiktion. Hon är Sveriges främsta 
expert på sockerberoende med över 20 års erfarenhet 
med framgångsrik behandling av över 6000 patienter 
och en efterfrågad föreläsare både i Skandinavien och 
USA.

Pia Nordström är jour-
nalist med bakgrund 
från bland annat 
Expressen, som 
redaktör och 
reporter med 
inriktning 
främst på 
hälsa,  
medicin  
och mat.

111 ENKLA OCH LÄCKRA RECEPT!
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