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vodoun har kommit till stockholm
När Joseph får sparken från sitt jobb som arbetsterapeut 
på Försäkringskassan, blir lämnad av fru och barn och 
polisanmäld av grannen för allt djävla väsen, får han 
nog och går ner i sin källare där hans gamla vodoustuga 
finns bevarad från ungdomsåren.

Han förhäxar sin gamla arbetsplats, sin granne och 
alla andra han stört sig på, men han välsignar även dem 
som gjort honom gott. Med detta öppnar han dock en 
dörr som han stängde för många år sedan. Mörka krafter 
som letat efter Joseph ända sedan han flydde till Sverige 
från Haiti får nu upp ett spår och dras mot Stockholm 
för att göra upp med honom en gång för alla.

Doktor Joseph är första delen i en serie med namnet 
Stockholm vodou.

•	 Vodou	möter	Försäkringskassan	–	
övernaturliga		fenomen	i	vardagen

•	 Familjeliv	i	centrum

•	 Likheter	med	den	populära	TV-serien	Dexter

sagt om tidigare böcker:
”Någon i din säng är mycket, mycket kraftfullt skriven. 
Författaren har en enorm talang för att beskriva och 
skapa den unga kvinnans ångest.”
Magnus utvik, svt goMorron sverige

”Han briljerar med språket.”
Fria tidningen
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andreas roman slog igenom 2006 med thrillern Vigilante, och har sedan dess skrivit 
genreöverskridande romaner som rör sig mellan skräck och spänning. Han har en bak-
grund som Creative Director inom tevespelsindustrin och arbetar numera på en digital 
byrå i Göteborg, och hans färdigheter inom design och det visuella blandas med den 
speciella stil som utmärkt Andreas texter under senare år. Tre av Andreas böcker håller 
på att utvecklas till film, varav Mörkrädd är i produktion och förväntas vara färdig för 
biograferna under 2013.

nu Kommer vodoun till stocKholm 
doKtor joseph – andreas roman

– Dockor med nålar, vitögda zombies och förban-
nelser roterar i populärkulturens centrifug men är 
långt från sanningen och en sämre fiktion än verk-
ligheten, säger Andreas Roman som vill hålla sig 
trognare till verkligheten i nya boken Doktor Joseph.   
 
I Doktor Joseph tar vodoukrafter över Stockholm. Detta 
tack vare en arbetsterapeut på Försäkringskassan som 
kombinerar Svenssonlivet med vodou. När Joseph får 
sparken från sitt jobb, blir lämnad av fru och barn och 
polisanmäld av grannen för allt djävla väsen, får han 
nog och går ner i sin källare där hans gamla vodoustuga 
finns bevarad från ungdomsåren.

Han förhäxar sin gamla arbetsplats, sin granne och alla 
andra han stört sig på, men han välsignar även dem som 
gjort honom gott. Med detta öppnar han dock en dörr 
som han stängde för många år sedan. Mörka krafter 
som letat efter Joseph ända sedan han flydde till Sverige 
från Haiti får nu upp ett spår och dras mot Stockholm 
för att göra upp med honom en gång för alla.

Doktor Joseph är första delen i Stockholm Vodou.

saGt om tidiGare BÖcKer
”Mörkt och tankeväckande.”
Gefle Dagblad

”Han briljerar med språket.”  
Fria tidningen

andreas roman slog igenom 2006 med thrillern Vigilante, och har sedan dess skrivit 
genreöverskridande romaner som rör sig mellan skräck och spänning. Han har en bak-
grund inom tevespelsindustrin och arbetar numera som creative director på digitala 
byrån HiQ i Göteborg. Hans färdigheter inom design och det visuella blandas med 
den speciella stil som utmärkt Andreas texter under senare år.
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