
  



Adeline, L. Marie : S.E.C.R.E.T. : Det hemmelige selskab 
Cassie på 35 er enke og arbejder på en café i New Orleans. En 
lommebog med erotiske optegnelser vækker hendes 
nysgerrighed, og da det hemmelige selskab S.E.C.R.E.T. tilbyder 
hende hjælp til at udvikle sig seksuelt, slår hun til 
 
Ahrnstedt, Simona: Arvingen 
Natalia er født ind i overklassen, mens David har kæmpet sig op. 
De er konkurrenter og David er drevet af ønsket om hævn over 
Natalias familie. Tiltrækningen mellem dem er lige så umulig, som 
den er uimodståelig 
Bind 2: Løftet 
Bind 3: Vovestykket 
 
Ahrnstedt, Simona: Kærlighedsmiraklet  
Erotisk fortælling. Minoo er træt af ikke at møde nogen mænd. 
Men da Minoo en mørk februareftermiddag lokkes ned i en erotisk 
butik, fører et gådefuldt møde til en oplevelse, hun sent vil 
glemme 
 
Ahrnstedt, Simona: Ægtepagten 
Beatrice tvinges ind i et arrangeret ægteskab med en gammel 
sadistisk greve, selvom hun har tabt sit hjerte til den s... 
Bind 2: Forpligtelser 
Bind 3: De skandaløse 
 
Anderson, Marina: Disciplin 
Erotisk roman om den uskyldige nonne Cloe Reynolds, der efter 
at have mødt den dragende og charmerende brasilianer, Carlos, 
lærer nye sider af sig selv at kende 
 
 
 
 
 



Anderson, Marina: Forbudte hemmeligheder 
Da 23-årige Harriet møder filminstruktøren, Lewis, bliver hun 
kastet ud i masser af eksperimenterende sex. Hun ved ikke, at 
Chris bruger hendes oplevelser som inspiration til en ny film 
Bind 2: Forbudte lyster 
 
Anderson, Marina: Templet 
Ung karrierekvinde med ydre succes og et kaotisk indre begær 
finder det maskuline modspil hun begærer i en sadomasochistisk 
sexklub 
 
Banks, Maya: Gnist 
Mia indgår i et kontraktbundet erotisk dominansforhold med den 
ældre, rige og smukke Gabe. Mias overbeskyttende bror er Gabes 
bedste ven og forretningspartner, og han må ikke finde ud af det. 
Samtidig bliver forholdet stadig mere intenst og besættende 
Bind 2: Glød 
Bind 3: Ild 
 
Banks, Maya: Pas på mig 
Caleb Devereaux opsøger den synske Ramie for at finde sin 
søster. Det udvikler sig til stormende kærlighed 
Bind 2: Beskyttet af dig 
Bind 3: Endelig sikker 
 
Banks, Maya: Sæt fri 
Joss savner sin afdøde mand, Carson. Hans bedste ven Dash er 
hemmeligt forelsket i hende og stiller sig til rådighed. 
Bind 2: Giv slip 
Bind 3: Tag det hele 
 
Boccaccio, Giovanni: Erotiske fortællinger fra Dekameron 
25 historier fra Dekameron som alle har det erotiske eller 
kærligheden som fællesnævner 
 



Callihan, Kristen: Sendt til tælling 
Anna har ikke høje tanker om den lækre quarterback, Drew. 
Kvinderne flokkes omkring ham og Anna er sikker på, at han er en 
notorisk scorekarl. Men Drew vil kun have Anna 
Bind 2: Chanceløs 
Bind 3: Slagplanen 
 
Cao, Irene: Italienske nætter. Bind 1, Venedig 
Under restaureringsarbejde af et venetiansk freskomaleri møder 
den ellers indelukkede Elena Leonardo en livsnydende hedonist, 
der lærer hende hengivelsens kunst. Eneste regel er, at hun ikke 
må forelske sig 
Bind 2: Rom 
Bind 3: Sicilien 
 
Carmack, Cora: Som stjernerne står 
Bliss er snart færdig med college og har styr på næsten alt. Da 
hun kaster sig ud one night stand, står pinlighederne i kø og hun 
møder den helt forkerte mand, som alligevel er fuldstændig 
perfekt 
Bind 2: Som sendt fra himlen 
Bind 3: Som du ser mig 
 
Chase, Emma: Tangled : den, du hader at elske 
Drew Evans er en førsteklasses scorekarl. Han er succesfuld og 
lækker - og han ved det godt selv. Men så møder han Kate. 
Bind 2: Twisted 
Bind 3: Tamed 
 
Cheek, Chip: Dage i Cape May 
Effie og Henry er på bryllupsrejse i 1957, hvor de møder de 
karismatiske og rige Clara, Alma og Max. Effie og Henry bliver 
betaget af gruppen, og kærlighed og seksualitet bliver en drivkraft 
i samværet 
 



Cherry, Brittainy C.: Åndeløs 
Tristan skræmmer alle med sin grove opførsel. Elizabeth, som har 
mistet sin mand, genkender sorgen i hans øjne og en stærk 
tiltrækning opstår. Kan de nogensinde blive hele mennesker igen? 
Og hvem er det, der vil dem ondt? 
Bind 2: Brændt 
 
Cleland, John: Fanny Hill : en glædespiges erindringer  
Klassisk erotisk roman om en glædespiges oplevelser i 1700-
tallets London 
 
Clod, Bente: Kyssekraft : udvidelse af erozonen 
17 erotiske noveller, som beskriver lyst og sex på tværs af køn, 
alder, tabuer og landegrænser 
 
Clod, Bente: Smagen af dig : erotiske noveller 
Noveller om sex og erotik mellem mennesker af diverse køn, 
alder, etnisk herkomst og socialgruppe, udfoldet i svømmehallen, 
på musikfestivalen, på rejsen og mange andre steder 
 
Day, Sylvia: Blottet for dig 
Erotisk roman om en ung kvinde, der møder en fantastisk mand. 
De udvikler et brændende intenst seksuelt forhold, det 
kompliceres af hver deres dunkle fortid 
Bind 2: Spejlet i dig 
Bind 3: Bundet til dig 
Bind 4: Fanget af dig 
Bind 5: I et med dig 
 
Day, Sylvia: Hvad du ønsker 
Steph vil gerne have Nick og vice versa. Da han trækker hendes 
navn i firmaets nisseleg, får han mulighed for at give hende alt 
det, hun ønsker sig til jul 
 
 



Day, Sylvia: Stolthed og lyst 
Da den unge Eliza Martin, arving til en familieformue, opdager, at 
hun er udsat for et ondskabsfuldt plot, hyrer hun forbryderjægeren 
Jasper Bond til at opklare, hvem der står bag. Jasper skal foregive 
at bejle til Eliza, men imod begges forventning forelsker de sig 
stormende i hinanden 
 
Day, Sylvia: Syv års længsel 
Da den unge enke Lady Jessica Tarley rejser til Jamaica for at 
sælge en plantage, møder hun den smukke, men farlige Alistair 
Caulfield. De føler sig erotisk tiltrukket af hinanden, men da 
Alistair har et blakket ry, som værende en libertiner, er Jessica 
tilbageholdende 
 
Day, Sylvia: Tryllebundet 
Victoria har tidligere været bundet til en Mester, men er alene nu. 
Det magiske råd forsøger at indfange hende ved hjælp af Max. En 
stærk tiltrækning opstår mellem dem, og de nægter at skilles 
 
Duran, Meredith: Sommerskandalen 
Lady Elizabeth Chudderley er i økonomiske problemer efter sin 
mands død og søger nu et passende nyt parti. Lord Michael de 
Grey vil ikke have en kone og iøvrigt er en enke slet ikke god nok 
til ham 
Bind 2: Ført bag lyset 
Bind 3: En farlig handel 
Bind 4: Isdronningen 
 
Duras, Marguerite: Elskeren 
Selvbiografisk roman om den 15-årige Marguerite Duras' 
kærlighedsaffære med en rig kineser i Saigon 
 
 
 
 



Fastrup, Karen: Udfordringen : en erotisk fortælling 
Seks forfattere er blevet hentet til Afrika, hvor de skal bo under 
samme tag mens de skriver erotiske fortællinger. De seks 
forfatteres liv flettes sammen på flere planer, både i virkeligheden 
og gensidigt i hinandens erotiske fortællinger 
 
Floyd, Ella-Maluca: Kendras blind date 
Den smukke Kendra burde være lykkelig, men efter hun har mødt 
rigmanden Logan, sker der uforklarlige ting omkring hende. Er det 
bare noget, hun bilder sig ind? 
Bind 2: Vegas invitation 
 
Gaylor, Elizabeth: Grænseløs betagelse 
Bora leder efter kærligheden, men mødet med den dominante 
Pee Wee mærker hende for altid. For Pee Wee vil ikke have 
Boras følelser, bare bruge hendes krop 
 
Gemmell, Nikki: Den nøgne brud 
Hun er gift med Cole, men ikke glad. På overfladen er hun den 
pæne, søde, føjelige kvinde, men hendes dagbog fortæller om en 
sexuel udvikling. Da hun møder Gabriel oplever de begge nye 
sider af sig selv og begynder at udforske hinandens kroppe 
 
Gemmell, Nikki: Med alle sanser 
Hun lever i et trygt ægteskab med en hengiven ægtemand og 
børn. Alligevel mangler der noget, og hendes tanker vandrer 
tilbage til en forbudt, erotisk kærlighedsaffære, hun som 14-årig 
indledte til en ældre forfatter. Affæren endte brat og efterlod hende 
med mange års tvivl, ubesvarede spørgsmål og længsler. Derfor 
beslutter hun sig midtvejs i livet for at opsøge sin gamle elsker 
igen 
 
 
 
 



Glines, Abbi: Alt for mange hemmeligheder 
Blaire er helt alene i verden efter sin mors død. Modstræbende 
må hun tage imod hjælp fra sin rige stedstorebror, Rus... 
Bind 2: Alt for tæt på  
Bind 3: Alt for evigt 
Bind 4: Alt om Rush 
 
Grey, Sasha: Juliette-selskabet  
Via en mystisk ny veninde indlemmes Catherine i et hemmeligt 
sexselskab. Da veninden forsvinder forsøger hun at finde frem til 
hvem disse folk egentlig er 
 
Harlow, Melanie: Da jeg faldt 
Jack er slet ikke Margots type. Han er vranten, i sorg over sin 
afdøde kone og vil bare have sit lille familielandbrug i fred. Men da 
Margot bliver hyret til at promovere gården, kan ingen af dem 
styre tiltrækningen mellem dem 
 
Harlow, Melanie: Hvis du var min  
Claire har endnu ikke fundet sig en kæreste, men hun nægter 
komme alene til endnu et bryllup. Derfor lejer hun den lækre Theo 
som date. De kan bare ikke rigtigt slippe hinanden bagefter 
 
Hedegaard Rasmussen, Sandra: Italienske forbindelser 
29-årige Louisa foretrækker (single)livet som politibetjent, indtil 
hun møder den smukke advokat, Luka. Louisa er vanvittigt 
forelsket, men Lukas familie er rodet ind i lyssky forretninger med 
den italienske mafia, og snart er både Louisas og hendes 
elskedes liv i fare 
 
Hellsing, Jöns: Handyman søges 
I 1985 søger John et job som handymand på en skotsk ø. Han 
håber at få tid til at skrive på sin roman, men hans nye 
arbejdsgivere, Lord og Lady Winsley har dog deres egne 
hemmelige planer for ham 



Heywood, Carey: En skønne dag  
30-årige Courtney har mistet både sit job og sin utro forlovede 
gennem 8 år. Hun har bestemt ikke planer om at forelske sig igen. 
Og slet ikke i en fyr, som aldrig har haft et seriøst parforhold 
Bind 2: Halve sandheder 
Bind 3: Dagens lys 
 
Hindberg, Jeanett Veronica: Lolas lille sorte  
Lola er midt i tyverne, seksuelt uerfaren og lever et lidt farveløst 
liv. En aften møder hun en flot og velhavende mand, der tror hun 
er prostitueret. Beruset og betaget spiller Lola med, og pludselig 
ser hun sit liv forandre sig 
 
Hooks, S. J.: Absolute beginners 
33-årige Stephen er en genert professor, som ikke har megen 
erfaring på det seksuelle område. Da han bliver forført af sin 
studerende, den varmblodede 22-årige Julia, opdager han helt 
nye sider af sig selv 
Bind 2: Absolute lovers 
 
Hooks, S. J.: Uden forbehold 
22-årige Abigail er blevet forladt af sin mand og kæmper for at 
klare dagen og vejen sammen med sin 5-årige søn. Simon Thorne 
giver hende et tilbud, hun ikke kan afslå. Hun skal bare føje ham i 
alt 
 
Jakob, Nis: Bang! : erotisk roman 
Helle og Peters erotiske forhold er sandet til i barn, jobs og 
bleskift. Men en tur uden barn tre dage i sommerhus ændrer alt 
 
James, E. L.: Fifty shades - Fanget 
Anastasia Steele, en uerfaren 21-årig, falder med et brag for den 
smukke, rige, dominerende sexgud Christian Grey.  
Bind 2: Fifty shades - i mørket 
Bind 3: Fifty Shades - Fri 



James, E. L.: The mister 
Maxim Trevelyan er en stenrig ungkarl, der ikke vil binde sig. Men 
da han møder sin nye rengøringshjælp, den albanske Alessia, 
forelsker han sig hovedkuls i hende. Men både Maxims familie og 
Alessias baggrund spænder ben for deres kærlighed 
 
Jong, Erica: Fanny 
Om den seksuelt frigjorte Fannys erotiske eventyr i 1700-tallets 
England. Fanny møder både hekse, pirater, røvere og 
prostituerede på sin vej før hun endelig finder den store 
kærlighed. Frit efter John Clelands erotiske klassiker Fanny Hill 
 
Kallifatides, Theodor: Lysternes herre 
Med den athenske hetære Timandra og hendes elskede 
Alkibiades i centrum, på flugt fra spartanerne år 404 f.Kr., skildres 
erotikkens og kærlighedens mange facetter 
 
Kennedy, Elle: Ham 
Jamie Canning og Ryan Wesley er ishockeyspillere og gamle 
barndomsvenner. Den ene er til mænd, den anden er ikke. Men 
ingen af dem, kan modstå den tiltrækning der opstår mellem dem 
Bind 2: Os 
 
Kennedy, Elle: Aftalt spil 
Hannah opdager, at hun er voldsomt tiltrukket af de store, 
maskuline sportsfyre på college, men forsøger at tage studiet 
seriøst. Da hun møder ishockeyspilleren Garrett, må hun give 
efter for sin lyst og lidenskab 
Bind 2: Lagt på is 
Bind 3: Dømt ude 
Bind 4: Kamp til stregen 
 
 
 
 



Kennedy, Elle: Bare en chance 
Jess Canning vil for én gangs skyld gerne vise sin familie, at hun 
har styr på sit liv. Affæren med den skøre og hjertevarme 
ishockeyspiller Blake Riley var bare en fejl eller? 
Bind 2: Bliv her 
 
Kenner, Julie: Slip mig fri 
Erotisk roman med Nikki Fairchild og Damien Stark som 
hovedpersonerne, der forelsker sig hovedkulds i hinanden, og 
kaster sig ud i et stærkt erotisk, hektisk forhold 
Bind 2: Tag mig 
Bind 3: Endelig os 
 
Kleypas, Lisa: Elskerindens skygge 
Den beregnende Vivienne ernærer sig som højt betalt elskerinde 
for villige adelige mænd. Men da politiagenten Grant redder den 
smukke kvindes liv, må han modvilligt indse, at hun er mere end 
sit blakkede ry 
 
Kleypas, Lisa: Lilys længsel 
Lily Lawson fester sig igennem Victoriatidens London. Lily er 
berygtet for sin skønhed og sine rebelske manérer. Men da hun 
prøver at krydse klinger med den magtfulde Lord Wolverton får 
det uventede konsekvenser 
Bind 2: Saras drøm 
 
Kleypas, Lisa: Min indtil midnat 
Amelia Hathaway er fast besluttet på at forblive pebermø, men 
alligevel tiltrækkes hun af den karismatiske og stenrige Cam 
Rohan, der har sigøjnerblod i årene 
Bind 2: Forfør mig ved solopgang 
Bind 3: Frist mig i den blå time 
Bind 4: Gift ved daggry 
Bind 5: Elskov om eftermiddagen 
 



Kleypas, Lisa: Den nye jarl 
Da Devon Ravenel pludseligt arver titlen som jarl og det 
medfølgende gods, står han overfor den unge enke, der viser sig 
at være helt uimodståelig - og naturligvis ikke vil vide af ham og 
hans arrogante natur 
Bind 2: Lady Helens løfte 
Bind 3: Den rebelske lady 
Bind 4: To fremmede 
Bind 5: Djævelens datter  
 
Kleypas, Lisa: Sommernattens hemmeligheder 
De fire bænkevarmere, Annabelle, Lillian, Evie og Daisy, har kun 
et mål: at bruge deres smukke ydre og vid til at få en ægtemand 
på krogen. Opsat på at redde sin familie fra fattighuset, kaster 
Annabelle sig ind i kampen, men desværre viser det sig, at den 
eneste interesserede er den mørke, farlige opkomling Simon Hunt 
Bind 2: Efterårets luner 
Bind 3: Vinterens løfter 
Bind 4: Forårets gåder 
Bind 5: Jul på Stony Cross Manor 
 
Lauren, Christina: Beautiful babe : Chloe og Bennett i Las 
Vegas 
Bennett skal giftes med Chloe, men først skal han på en vild 
polterabend med sine venner i Las Vegas. Selvom der bliver lagt 
op til alle mulige udskejelser, vil Bennett bare gerne være 
sammen med Chloe. Sammen med Max prøver de at snige sig 
hen til deres kærester 
Bind 2: Beautiful bastard 
Bind 3: Chloe og Bennett er tilbage 
 
 
 
 
 



Lauren, Christina: Sweet filthy boy 
På en weekendtur til Las Vegas, møder collegepigen Mia den 
lækre franskmand Ansel. Hun tager med ham til Paris, men kan 
deres stormende og erotiske forhold holde til hverdagens pres? 
Bind 2: Dirty rowdy thing 
Bind 3: Dark wild night 
Bind 4:  Wicked sexy liar 
 
Lawrence, D. H.: Lady Chatterleys elsker  
Lady Chatterley lever et stille liv sammen med husbonden Sir 
Clifford, som er lam og derfor ikke kan opfylde sine ægteskabelige 
forpligtelser. Lady Chatterley vansmægter og indleder et forhold til 
skytten Mellors, der vækker hende erotisk 
 
Leighton, M: Hvide løgne 
Sloane Locke har levet et overbeskyttet liv alene med sin far og 
brødre. Da hun fylder 21, bliver det anderledes. Hemi Spencer er 
en mand med en mission, og intet eller ingen kan stoppe ham. 
Lige indtil Sloane træder ind i hans liv 
Bind 2: Store drømme 
Bind 3: Mørke hemmeligheder 
 
Livbjerg, Birgitte: Sidsel 
Sidsel er en ung dansk kvinde, som bor i Brasilien med mand og 
barn. Tilsyneladende er hun velfungerende, men bag facaden 
huserer hendes undertrykte sadomasochistiske tilbøjeligheder 
 
McGuire, Jamie: Et frækt væddemål 
Travis scorer piger på stribe, men kun for en enkelt aften. Indtil 
han møder Abby. Da han vinder et væddemål og hun skal bo hos 
ham en måned, tror han den er hjemme, men helt så let skal det 
ikke blive 
 
 
 



McHugh, Gail: Kollision 
24-årige Emily flytter til New York efter sin mors død for at være 
tæt på kæresten, Dillon. Da hun møder den vanvittigt smukke, 
sexede Gavin, får Emily det meget svært. Hvem kan hun stole på? 
Hvem skal hun vælge? 
Bind 2: Puls 
 
Maxlyn, Amanda: Resten af mig  
21-årige Aundrea McCall drømmer om at slippe for sin 
kræftdiagnose bare for en enkelt aften. Men en one night stand 
bliver til kærlighed, og kærligheden bliver til kampen for et normalt 
liv 
Bind 2: En del af os 
 
Me, Tara Sue: The submissive 
Den unge bibliotekar Abigail King, bliver udvalgt til submissiv af 
den kendte direktør Nathaniel West. De skal indgå ... 
Bind 2: Dominanten 
Bind 3: Oplæring 
Bind 4: Fristelsen 
Bind 5: Halsbåndet 
Bind 6: Ekshibitionisten 
 
Miller, Henry: Sexus  
Selvbiografisk roman fra New York med hovedvægten lagt på de 
erotiske oplevelser 
 
Nabokov, Vladimir: Lolita 
Den ældre Humbert Humbert gifter sig med enken Charlotte Haze 
med det formål at være tæt på Charlottes smukke teenagedatter, 
som bliver en erotisk besættelse for ham, hvilket får fatale følger 
 
 
 
 



Nedrejord, Kathrine: Transit 
En kærlighedshistorie mellem en ung pige og en noget ældre, gift 
mand. Det er intenst i starten, men deres forskelligheder på alle 
niveauer stopper det til slut. Følsomt fortalt udviklingshistorie om 
et forhold og om en pige, der bliver voksen 
 
Nin, Anaïs: De små fugle  
Erotiske noveller 
 
Nin, Anaïs: Venusdeltaet 
Erotiske noveller 
 
Noa, N.: Romerske fantasier  
To mennesker mødes tilfældigt på en café i Rom, og et hedt 
forhold udvikler sig 
 
Olrik, Jakob: Natsværmer : erotisk roman 
Erotisk roman om sex- og samlivseksperten Jakob, der bliver 
opsøgt af en ung kvinde, der vil betro sig til ham. Det hun fortæller 
ham, virker så dragende på ham, at han forsætter med at mødes 
med hende, og udvikler en vild forelskelse i hende 
 
Paige, Helena S.: En kvinde går ind på en bar 
En kvinde går ind på en bar for at mødes med en veninde, og et 
interaktivt, erotisk eventyr er i gang. Læseren bestemmer selv 
handlingen ud fra forskellige valgmuligheder, man kan fx. få et 
erotisk eventyr med en lækker bartender eller møde en 
tiltrækkende nabo 
 
Réage, Pauline: O's historie & O vender tilbage 
Erotiske beretninger om en kvinde, som med pisk og tvang lærer 
at stille sin krop til rådighed for enhver og at nyde det 
 
 
 



Rey, Françoise: Til min elsker 
For at hidse og ægge sin elsker skriver en kvinde en række breve 
til ham, hvori hun fortæller detaljeret om sine erotiske drømme og 
oplevelser 
 
Reynard, Sylvain: Gabriels inferno 
Om dagen er Gabriel Emerson ekspert i Dante, men om natten 
svælger den lækre professor i lyst og begær. Julia Mitchell, 
forsøger at slippe fri af sin fortid som offer. Tiltrækningen mellem 
dem virker umulig, alligevel har de ledt efter hinanden hele livet 
Bind 2: Gabriels betagelse 
 
Reynolds, Aurora Rose: Indtil November  
November flygter fra New York og rejser hjem til sin far i 
Tennessee, hvor hun finder både tryghed, hed sex og sit livs 
kærlighed. Alligevel bliver hun ved med at modtage trusler fra sin 
fortid 
Bind 2: Indtil Trevor 
Bind 3: Indtil Lilly 
Bind 4: Indtil Nico 
 
Rosdahl, Cecilie: Kontrakten 
En ung kvindelig forfatter overværer en trafikulykke og får kontakt 
med en forlægger. De indleder et erotisk forhold, der indeholder 
både kærlighed og afhængighed og har udgangspunkt i hendes 
søgen efter ømhed, sex og frihed 
 
Sabroe, Morten: Libido 
Tre venner i 40'erne beslutter sig for at angribe en feministisk ølejr 
for at reetablere deres maskuline selvbevidsthed, men tingene 
udvikler sig ikke helt som de planlagde. Undervejs dvæler 
fortælleren ved en række erotiske oplevelser, som han giver den 
pikante fantasis karakter 
 
 



Schiller, Christina: Små hemmeligheder 
Alexandra vender efter 10 år hjem til sin mors blomsterbutik i den 
by, der hverken har glemt eller tilgivet hende. Kun vennerne Kim 
og Patrik støtter hende. Og så er der Daniel, der nu er blevet en 
voksen og meget tiltrækkende mand 
 
Schmidt, Ane: Anelser 
Jeg: En 33-årig kvinde, fortæller i korte klip om sit liv, med særlig 
vægt på sine erotiske erfaringer. Ham: I en række surrealistiske 
drømmesekvenser skildres en passioneret kærlighedsaffære 
mellem en ældre mand og hans datter 
 
Schrøder, Regitze: Ved et planlagt tilfælde 
Anna har en drøm om at skrive en roman. I Paris møder hun den 
dansk-franske forfatter Sophie Berger, som lover at hjælpe hende 
med at komme i gang med at skrive på betingelse af, at Anna gør 
nøjagtigt som hun siger 
 
Sherman, L.: Fortabt i dig 
23-årige Katrine er lige startet på Århus Universitet. Her støder 
hun ind i den unge gæsteunderviser fra New York, Jasper - og det 
slår gnister 
Bind 2: Fortabt i os 
Bind 3: Fortabt i ham 
Bind 4: Fortabt uden ham 
 
Stoltz, Kristina: Ét kød : erotiske fortællinger 
Fantasifulde, drømmeagtige og også hverdagsnære erotiske 
noveller 
 
Svendlund, Erik Bent: Skøge nr. 7 
Johan vil have en lydig og sexet kone, så han sender Monika til 
opdragelse hos herskerinden Connie 
 
 



Söderberg, Benedicta: Julians historie  
Kvindebedåreren Julian arbejder til dagligt som kunsthandler, men 
når natten falder på er han escort for overklassen. Da en mystisk 
baronesse sætter ham i kontakt med en hemmelig erotisk loge, 
synes hans lykke gjort 
 
Söderberg, Benedicta: Ti lektioner i lyst  
Den 38-årige advokat, Benedicta, der er gift, men uden større 
seksuel erfaring, møder en eksotisk kunsthandler, der fører hende 
ind i et univers af drifter og erotik 
 
Tempest, Christina: Godsejerens hemmelighed  
Cecilie tilbringer en lidenskabelig nat med en mystisk mand. Det 
skulle bare være for en enkelt nat, men så mødes de helt 
overraskende igen i forbindelse med et forretningsmøde 
 
Tseng, Jennifer: Mayumi og lykkens hav 
Den 41-årig bibliotekar, Mayumi, lever i et kærlighedsløst 
ægteskab, men så møder hun den 17-årige dreng og begiver sig 
ud i et lidenskabeligt eventyr 
 
Victoria, Linda: Rør mig 
19-årige Danielle indleder en affære med den excentriske Martin 
Blackwood. Hans sorte sind udtrykker sig gennem grænseløs sex 
og vold, alt imens han optræder som succesrig forretningsmand i 
den internationale erhvervselites inderkreds 
 
Vørs, Pernille Kim: Advokatens drømmefanger 
Advokaten Jannik er til hård sex, uden følelser involveret. Smukke 
Victoria lever af at bedrage mænd. De har begge en dunkel fortid, 
der har givet dem ar på sjælen. De vil ikke binde sig, men kan de 
modstå hinanden? 
Bind 2: Advokatens marionetdukke 
Bind 3: Tag mig med 
 



Vørs, Pernille Kim: Forblændet 
Katrine har fået sit hjerte knust og har droppet jagten på 
kærligheden. Men så kommer to mænd ind i hendes liv, og det 
hele tager en drejning 
Bind 2: Forbandet 
 
Vørs, Pernille Kim: Spillet om sirenen. 
Catharina Julie Hansen er et smukt rodehoved på 24 år, som har 
fået arbejde på en jetset-restaurant. Her møder hun Ian Dominic, 
en mystisk millionær. Catharina indlader sig i stadig højere grad 
med denne manipulerende, dæmoniske drømmemand 
 
Watt, Erin: Papirprinsessen 
17-årige Ella har mistet sin mor. Hun lever som stripper, indtil den 
mystiske og stenrige Callum Royal dukker op og tilbyder at være 
hendes værge. Til gengæld skal hun acceptere ham og hans fem 
sønner. En opgave der viser sig sværere end først antaget 
Bind 2: Askeprinsen 
Bind 3: Løgnenes palads 
Bind 4: Den ustyrlige arving 
Bind 5: Det knuste rige 
 
Wild, Meredith: Udvalgt 
Erica fokuserer fuldt ud på sit nystartede firma. Da hun mangler 
finansiering, møder hun den stenrige og superlækre hacker, Blake 
Landon, som er vant til at få, hvad han vil have 
Bind 2: Udfordret 
Bind 3: Udlevet 
Bind 4: Udsat 
Bind 5: Udfriet 
 
 
 
 
 



Wittendorff, Lone Isabelle: Den man mindst venter 
Anne bor sammen med Kasper og er altid den pæne pige. Men en 
aften i drivhuset har hun hed sex med en ukendt mand, og snart 
er jagten gået ind på både den ukendte mand og måske et andet 
liv 
 
Young, Samantha: India Place 
Hannah Nichols har elsket Marco D'Alessandro siden hun var en 
stor skolepige. Men det er også på grund af ham, at hun ikke 
siden har haft en ny mand. Kan de nogensinde genfinde tilliden? 
 
Young, Samantha: Jamaica Lane 
26-årige Olivia Holloway er udadvendt og selvsikker - bare ikke, 
når det kommer til fyre. Hun får sin bedste ven Nate til at lære sig 
at score og flirte, da hun har forelsket sig hovedkulds i Benjamin. 
Men hvem vil hun egentlig have? 
 
Young, Samantha: London Road 
Bartenderen Johanna arbejder hårdt for at skjule sandheden om 
sin fordrukne mor og for at forsøge sin teenagebror. Johanna 
dater kun overfladiske, rige mænd. Men da hun forelsker sig i 
kollegaen Cam, forsøger han at afdække alle hendes 
hemmeligheder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


