
Erotik og kærlighed 
(opdateret d. 18/7 2019) 
 
S.E.C.R.E.T. - det hemmelige selskab af L. Marie Adeline        
Politiken, 2013. – 269 sider 
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. 
Samhørende: S.E.C.R.E.T. - det hemmelige selskab; S.E.C.R.E.T. - det hemmelige selskab Shared 
 
Arvingen af Simona Ahrnstedt             
Flamingo, 2016. - 440 sider  
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. 
Samhørende: Arvingen; Løftet; Vovestykket 
 
Templet af Marina Anderson     
Turbulenz, 2012. - 303 sider 
Ung karrierekvinde med ydre succes og et kaotisk indre begær finder det maskuline modspil hun 
begærer i en sadomasochistisk sexklub. 
 
Besat af Maya Banks             
Pretty Ink, 2017. - 315 sider (Enforcers; 1) 
Rigmanden Drake Donovan kan få lige hvem han vil have. Men først da han møder den selvudslettende 
Evangeline bliver han stormende forelsket. Evangeline kan hverken sige nej til både masser af penge, 
forkælelse eller hård S/M sex. 
Samhørende: Besat; Tæmmet; Forløst 
 
Jomfruens hemmelighed af Shayla Black    
Turbulenz, 2013. - 297 sider 
Erotisk roman om agenterne Burke og Cole Lennox der begge er håbløst forelsket i Jesse, men må 
forlade hende for at hjælpe en række trafficking-ramte kvinder. De tøver med at vende tilbage til 
hende, da de hører hun er blevet gift, men et desperat råb om hjælp får dem på andre tanker. 
 
En kvindes intime bekendelser af Anna Bridgwater     
Saga, 2019. - 183 sider 
Ea elsker mænd og hun er afhængig af deres kroppe, deres bekræftelse og dufte. Hun elsker også sin 
mand og børn, det er bare ikke nok. 
 
Sendt til tælling af Kristen Callihan          
Flamingo, 2017. - 409 sider (Game on; 1) 
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. 
Samhørende: Sendt til tælling; Chanceløs 
 
Italienske nætter: Venedig af Irene Cao             
Pretty Ink, 2014. - 341 sider 
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. 
Samhørende: Italienske nætter – Venedig; Italienske nætter – Rom; Italienske nætter - Sicilien 
 
Som stjernerne står af Cora Carmack         
Lovebooks, 2016. - 299 sider (Losing it; 1) 
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. 
Samhørende: Som stjernerne står; Som sendt fra himlen 
 
  



Tangled: den, du hader at elske af Emma Chase          
Turbine, 2016. - 341 sider 
Drew Evans er en førsteklasses scorekarl. Han er succesfuld og lækker - og han ved det godt selv. 
Først da han møder den smukke Kate Brooks, må han sande, at han ikke bare sådan lige kan få alt 
hvad han peger på. 
Samhørende: Tangled; Twisted; Tamed 
 
Dage i Cape May af Chip Cheek    
Lindhardt og Ringhof, 2019. - 298 sider 
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. 
 
Åndeløs af Brittainy C. Cherry         
Flamingo, 2017. - 280 sider (Elements; 1) 
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? 
Samhørende: Åndeløs; Brændt 
 
Kyssekraft: udvidelse af erozonen af Bente Clod    
Tiderne Skifter, 2016. - 187 sider 
17 erotiske noveller, som beskriver lyst og sex på tværs af køn, alder, tabuer og landegrænser. 
 
I et med dig af Sylvia Day                  
Politiken, 2016. - 477 sider (En Crossfire-roman; 5) 
Eva og rigmanden Gideon Cross er blevet hemmeligt gift. Nu skal forholdet gøres officielt, men det 
involverer både familien, den nysgerrige presse og uhyggelige opgør med fortiden. 
Samhørende: Blottet for dig; Spejlet i dig; Bundet til dig; Fanget af dig; I et med dig 
 
Det bløde punkt af Nell Drachmann    
C&K, 2012. - 143 sider 
Kvinden Nell har et blødt punkt, både menneskeligt og seksuelt. Her er hendes livshistorie. 
 
Sommerskandalen af Meredith Duran                
Pretty Ink, 2018. - 373 sider (Letsindighedens love; 1) 
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 i øvrigt er en enke slet ikke god nok til ham. 
Samhørende: Sommerskandalen; Ført bag lyset; En farlig handel; Isdronningen 
 
Kendras blind date af Ella-Maluca Floyd     
Nelumbo, 2018. - 197 sider (Tør du; 1) 
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? 
 
Prøverummet af Lotte Garbers    
Pretty Ink, 2017. - 122 sider 
10 noveller om kvinder, lyst, forførelse og erotik. Om den enlige kvinde, om hustruen, om elskerinden 
og om, hvad der sker i disse kvinders fantasier, og hvad fantasierne kan udvikle sig til. 
 
Syndefald af Stephan Garmark     
Kandor, 2016. - 98 sider 
Fortælleren svigtes af sin kone, da hun har en affære med en rig og indflydelsesrig mand. Da 
fortælleren opsøger elskeren, tilbydes han en million for at tilbringe et par dage sammen med 
elskeren. 
 
Den nøgne brud af Nikki Gemmell    
Turbulenz, 2012. - 372 sider 
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. 
 
  



Alt for mange hemmeligheder af Abbi Glines         
Turbine, 2017. - 233 sider (Rosemary Beach; 1) 
Blaire er helt alene i verden efter sin mors død. Modstræbende må hun tage imod hjælp fra sin rige 
stedstorebror, Rush. En umulig og vanvittig tiltrækning mellem dem, gør det svært at holde paraderne 
oppe. 
Samhørende: Alt for mange hemmeligheder; Alt for tæt på; Alt for evigt;  
 
Juliette-selskabet af Sasha Grey    
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 281 sider 
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. 
 
Dér hvor vinden fører mig hen af Anders Grøndahl    
Saxo Publish, 2017. - 137 sider 
Erotisk roman om mødet mellem den 49-årige Floyd og den unge kvinde Linnea. 
 
Da jeg faldt af Melanie Harlow    
Flamingo, 2019. - 291 sider 
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. 
 
En skønne dag af Caret Heywood            
Palatium, 2018. - 285 sider (Carolinaserien; 1) 
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. 
Samhørende: En skønne dag; Halve sandheder; Dagens lys 
 
Lolas lille sorte af Jeanett Veronica Hindberg    
Turbine, 2016. - 229 sider 
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. 
 
En duft af appelsin af Ulla Hinge Thomsen      
Pretty Ink, 2018. - 157 sider 
Sanselige, hverdagsrealistiske erotiske noveller. 
 
Uden forbehold af S. J. Hooks     
Pretty Ink, 2017. - 397 sider 
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. 
 
Eighty days gul af Vina Jackson           
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 274 sider 
Violinisten Summer Zahova indgår en aftale med litteraturprofessoren Dominik. Hun skal spille 
intimkoncerter for ham, til gengæld for en ny violin. De tiltrækkes af hinandens mørke sider, og 
sammen udforsker de Londons SM miljø. 
Samhørende: Eighty days gul; Eighty days blå; Eighty days rød 
 
Bang! af Nis Jakob    
Jakobs Press, 2016. - 206 sider 
Peter og Helle har problemer med parforholdet. De håber at en weekend i sommerhus kan hjælpe 
dem, men sommerhuset er dobbeltbooket. De beslutter sig for at blive og feste med de andre lejere, 
men weekenden udvikler sig i en erotisk retning. 
 
The Mister af E. L. James        
Pretty Ink, 2019. - 473 sider 
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. 
 
  



Grey af E. L. James         
Pretty Ink, 2015. - 566 sider 
Da Christian Grey, ung og flot rigmand, møder den unge og uerfarne Anastasia Steele, tiltrækkes han 
voldsomt. Snart er Christian besat af den unge kvinde, som sidder med nøglen til at løsne op for hans 
dystre sind. Men kan hun leve med hans dæmoner og trang til sadomasochistisk sex og er der basis for 
et liv sammen? 
Samhørende: Grey; Fifty shades - I mørket 
 
K - erotiske noveller af kvinder 
Byens Forlag, 2014. - 164 sider 
9 erotiske noveller skrevet af kvinder. 
 
Bare en chance af Elle Kennedy       
Flamingo, 2018. - 292 sider (WAGs; 1) 
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? 
Samhørende: Bare en chance; Bliv her 
 
Sommerfolket af Ane-Marie Kjeldberg     
Saga, 2017. - 184 sider 
6 erotiske fortællinger. I et dansk sommerhus område i 1960'erne eksperimenteres der med erotik. 
 
Lilys længsel af Lisa Kleypas         
Pretty Ink, 2019. - 389 sider (Craven-serien: 1) 
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. 
Samhørende: Lilys længsel; Saras drøm 
 
Den nye jarl af Lisa Kleypas              
Pretty Ink, 2018. - 445 sider (Ravenel-serien; 1) 
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. 
Samhørende: Den nye jarl; Lady Helens løfte; Den rebelske lady; To fremmede 
 
Sweet filthy boy af Christina Lauren              
Pretty Ink, 2018. - 374 sider (Wild seasons; 1) 
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? 
Samhørende: Sweet filthy boy; Dirty Rowdy Thing; Dark wild night; Wicked sexy liar 
 
Hvide løgne af M. Leighton           
Flamingo, 2016. - 262 sider (Pretty; 1) 
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. 
Samhørende: Hvide løgne; Store drømme; Mørke hemmeligheder 
 
Hvis ikke nu af Alberte Lilja    
Saga, 2018. - 185 sider 
Karoline skriver erotiske noveller og drømmer om at etablere sit eget forlag. Men det er som om de 
mange lækre mænd hun omgiver sig med spænder ben for hendes drømme og snart må Karoline gøre 
op med sig selv, om hun vil satse på erotik i bogform eller i virkeligheden. 
 
M - erotiske noveller af mænd 
Byens Forlag, 2014. - 170 sider 
9 erotiske noveller skrevet af mænd. 
 
  



Kollision af Gail McHugh       
Flamingo, 2017. - 337 sider 
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? 
Samhørende: Kollision; Puls 
 
The submissive af Tara Sue Me                
People's Press, 2013. - 270 sider (The submissive; 1) 
Den unge bibliotekar Abigail King, bliver udvalgt til submissiv af den kendte direktør Nathaniel West. 
De skal indgå i et s/m forhold uden følelser involveret, men Abigail mærker snart at hun er ved at 
forelske sig i Nathaniel. Er hendes følelser gengældte, og kan hun trænge igennem hans hårde skal? 
Samhørende: The submissive; Dominanten; Oplæring; Fristelsen; Halsbåndet 
 
Indtil november af Aurora Rose Reynolds          
Palatium Books, 2018. - 255 sider (Indtil; 1) 
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. 
Samhørende: Indtil november; Indtil Trevor 
 
Små hemmeligheder af Christina Schiller     
Harper Collins Nordic, 2018. - 331 sider 
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. 
 
Julians historie af Benedicta Söderberg     
People's Press, 2013. - 198 sider 
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. 
 
After 1: Mødet af Anna Todd                
People's Press, 2019. – 556 sider 
Selvom den pæne pige Tessa har den perfekte kæreste, bliver hun tiltrukket af den mystiske Hardin. 
Samhørende: Mødet; Tvivlen; Faldet; Lykken; Begyndelsen 
 
Mayumi og lykkens hav af Jennifer Tseng    
Bazar, 2017. - 354 sider 
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. 
 
Udsøgt: danske erotiske historier 
Byens Forlag, 2015. - 124 sider 
Ni erotiske noveller, skrevet af danske forfattere. Novellerne omhandler lystens veje og vildveje, 
sætter fokus på den sproglige kvalitet og udfordrer den erotiske genre. 
 
Rør mig af Linda Victoria    
People's Press, 2016. - 403 sider (Blackwood no. 7; 1) 
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. 
 
Udvalgt af Meredith Wild                  
People's Press, 2016. - 265 sider (The hacker; 1) 
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. 
Samhørende: Udvalgt; Udfordret; Udfriet; Udsat; Udlevet 
 
Den man mindst venter af Lone Isabelle Wittendorff      
Yum-Me Books, 2014. - 213 sider 
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. 



 
India Place af Samantha Young              
Flamingo, 2018. - 291 sider 
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? 


