
P O L I T I K E N S  F O R L A G

Mere erotik, tak_forside.indd   1 18/09/15   16.40



De uskyldige

Anna Todd
Mødet 
2015. AFTER 1
Tessa er den perfekte søde, uskyldig pige og har en 
ligeså perfekt kæreste. Men da hun møder flabede 
og mystiske Hardin sker der noget. Tessa tiltrækkes 
af hans mystiske fortid, og snart opdager hun nye 
sider af sig selv, som hun ikke vidste fandtes. Men 
er det gengældt, og kan Tessa stole på Hardin?

Gitte Løkkegaard 
Sukker 
2015
Nina på 19 år går i 3.g og lever et helt almindeligt 
liv med familie, fester og kæreste. Alt ændrer sig, 
da hun indleder en affære med sin sexede nye chef 
Thomas. I begyndelsen er affæren blot et frækt 
erotisk eventyr, men udvikler sig efterhånden til en 
mørk hemmelighed, hvor Nina må leve et dobbeltliv 
for at klare tilværelsen.

Jamie McGuire
Et frækt væddemål 
2013
Collegepigen Abby er den perfekte pæne pige, som 
hverken drikker, bander eller pjækker fra skole. Da 
hun møder skolens frække fyr Travis, blinker alle 
Abbys advarselslamper. Travis er præcis den type 
fyr, hun prøver at undgå, en decideret ’bad guy’. 
Men Travis tiltrækkes af hendes afvisninger og har 
ikke tænkt sig at opgive så let. Inden hun får set sig 
om, har han lokket hende til at indgå et vædde-
mål. Hvad Travis ikke ved er, at han har mødt sin 
overmand.

E. L. James
Grey 
2015
’Fifty shades of Grey’ set fra Christians synsvinkel. 
Genoplev mødet mellem Christian Grey og Anasta-
sia Steele og alle de mindeværdige scener fra ’Fan-
get’. Grey kender ikke til romantiske forhold, lige 
indtil han møder smukke og uskyldige Anastasia, 
som fuldstændig vender op og ned på hans verden, 
og alting bliver ’første’ gang.

Vina Jackson
Eighty days gul
2013. Eighty Days 1
Summer er en talentfuld ung violinist, som nyder at 
spille i Londons undergrundsbane. Uden at vide det, 
tryllebinder hun mørke Dominik med sin musik. Da 
violinen bliver ødelagt, tilbyder en ukendt velgører 
en ny, hvis hun vil spille for ham til en privat koncert. 
Koncerten bliver noget anderledes, end Summer 
kunne forestille sig, og involverer Dominik. Sum-
mers nysgerrighed og begær efter mere er vakt.

Tara Sue Me
The submissive 
2013. The submissive 1
Forretningsmanden Nathaniel West søger efter 
en ny submissiv og udvælger bibliotekaren Abigail 
King. Nathaniel er alt det, Abigail drømmer om, og 
hun er ivrig efter at opfylde alle hans ønsker. Ero-
tisk, spændende og sexet kærlighedshistorie, som 
var med til at inspirere E. L. James til ’Fifty Shades 
of Grey’.

Som Fifty shades of Grey



Irene Cao
Med syndig nydelse 
2015. Før og efter dig 1
Indretningsarkitekten Linda Ottavian står over for et 
svært valg mellem to mænd. Hun har et trygt og ufor-
pligtende forhold til ungdomskæresten, men da hun 
møder den rige diplomat Tommaso slår det gnister  
og de indleder en affære. En hed kærlighedshistorie 
om lyster, følelser og om, hvordan man træffe det 
rigtige valg.

Sylvia Day
Blottet for dig 
2012. Crossfire 1
Stærk erotisk roman om Eva Tramell, som i sit nye 
job på et reklamebureau i New York møder ejen-
domsmagnaten Gideon Cross. Der opstår øjeblikkelig 
tiltrækning mellem dem, men med store ar på sjælen 
er det svært for dem begge at indlede et almindeligt 
kærlighedsforhold. 

Irene Cao
Venedig 
2014. Italienske nætter 1
Kunst er hele Elenas verden. Desuden er hun til 
hjemlig hygge og foretrækker hjemmets trygge 
rammer frem for fest og farver. Mødet med den 
karismatiske Leonardo får hende til at opdage nye 
sider af sig, da han tager hende med ud på en rejse 
i nydelse. Hans eneste regel er, at Elena ikke må 
forelske sig i ham.

Julie Kenner
Slip mig fri 
2013. Stark-roman 1
Tiltrækningen mellem Nikki og Damien er magnetisk, og de har mere 
end svært ved at modstå hinanden. Damien har særlige krav og ønsker 
til Nikki, men giver hun efter, risikerer hun at afsløre mørke hemme-
ligheder fra fortiden. Romanen er en intens kærlighedshistorie krydret 
med erotik og begær. 

Lucinda Carrington
Genevieves 90 dage 
2012
Genevieve arbejder på et reklamebureau. For at få 
en vigtig handel i hus indgår hun en særlig kon-
trakt med en ny kunde, rigmanden James Sinclair. 
Kontrakten går ud på, at hun i 90 dage udelukkende 
tilhører ham og er parat til at opfylde alle hans øn-
sker. Genevieve føler sig stærkt tiltrukket af James, 
og snart har hun følelser i klemme.

Tara Sue Me
Forført af ilden 
2015. Partners in Play 1
Roman om dominans og underkastelse. Julie tiltræk-
kes af den yderst forførende Daniel Covington og 
trækkes ind i en ny verden af seksuel oplevelse. 
Spørgsmålet er, om Julie tør sætte alle følelser på 
spil og fuldkommen overgive sig til Daniel med risiko 
for at blive såret.

Marina Anderson
Disciplin 
2013
Chloe Reynolds er nonne og arbejder med velgørende formål i Brasi-
lien. Her møder hun den dominerende og tiltrækkende Carlos. Chloe er 
skræmt af det korrupte miljø og rejser inden længe tilbage til England, 
men Carlos har ikke tænkt sig at lade hende slippe så let. Hans mission 
er at forføre og disciplinere den uskyldige unge kvinde til underkastelse.



De historiske

Lisa Kleypas
Sommernattens hemmeligheder 
2014. Wallflowers 1
Familieformuen er opbrugt og Annabelle Peyton må 
bruge sin skønhed til at finde en passende ægte-
mand. Hun møder den rige og mystiske Simon Hunt. 
Han gør kur til hende, men han er ikke som nogen 
mand, hun tidligere har kendt. Frem for ægteskab 
tilbyder han hende uimodståelig nydelse. Annabelle 
er dog fast besluttet på at modstå hans utænkelige 
forslag.

Sylvia Day
Stolthed og lyst 
2014
1800-tallets England. Eliza Martin står til at arve 
familieformuen, og lykkeridderne står i kø. Så meget 
at hun udsættes for afpresning. For at opklare sagen 
hyrer Eliza den tiltrækkende forbryderjæger Jasper 
Bond. Jasper er noget af en kvindebedårer og slet 
ikke noget for Eliza. Men Jasper sætter sig for at 
erobre hende.

Simona Ahrnstedt
Ægtepagten 
2011
Stockholm 1880. Beatrice Löwenström er under striks 
opsyn af sin onkel. Hendes møde med den rige ung-
karl Seth Hammerstaal sætter lidenskabelige følelser 
i gang hos dem begge. Men tingene kompliceres, 
da det går op for dem, at Beatrices ægteskabelige 
fremtid allerede er nøje planlagt.

De overnaturlige

Maya Banks
Pas på mig 
2015. Slow Burn 1
Caleb Deveraux’ lidenskabelige beskyttertrang bryder ud i lys lue, da 
han møder smukke Ramie St. Claire. Født med overnaturlige evner 
er hun den eneste, som kan hjælpe Caleb i jagten på en yderst farlig 
seriemorder. Og tiden er ved at løbe ud – uden Ramie’s synske evner 
vil hans søster Tori dø.

J. R. Ward
Vampyrkongen 
2011. The Black Dagger Brotherhood 1
Den imponerende vampyrkonge Wrath får til opgave 
at beskytte smukke Beth, som er uvidende om sin 
status som halvblodsvampyr. Wrath forelsker sig 
i hende og må samtidig forsvare sin art mod en 
ældgammel fjende, der er fast besluttet på at udrydde 
alle verdens vampyrer. Råstyrke, passion og erotik 
for fuld udblæsning!

Lara Adrian
Kys ved midnat 
2014. Midnight breed 1
En sen aften bliver Gabrielle vidne til et voldsomt 
overfald. Den mystiske og tiltrækkende Lucan Thorne 
dukker op, og det slår gnister mellem de to. Og før 
Gabrielle ved af det, er hun følelsesmæssigt involve-
ret. Men Lucan gemmer på en dyster hemmelighed: 
Han er vampyr og jæger af en gruppe lovløse vampy-
rer. En kamp om kærligheden er i gang.



L. Marie Adeline
S.E.C.R.E.T. Det hemmelige selskab 
2013. S.E.C.R.E.T 1
Cassie Robichaud er en ensom enke, som arbejder 
på Cafe Rose. En dag finder hun en notesbog efter-
ladt af en mystisk kvinde. Notesbogen sætter Cassie 
på sporet af et hemmeligt selskab, som tilbyder kvin-
der at realisere deres inderste seksuelle fantasier, og 
snart er hun ude på sit livs vildeste erotiske eventyr.

Sasha Grey
Juliette-selskabet 
2013
Roman om sex, magt, politik og mord. Selv om Catherine lever i et for-
hold, fristes hun alligevel, da veninden Anna fortæller om sexorgierne i 
et hemmeligt selskab. Anna besnæres af sensualiteten og den rå sex, 
men da veninden sporløst forsvinder opdager Catherine, at der lurer et 
mørke under overfladen. Spillet er i gang, og Catherine må forsøge at 
undslippe de magtfulde kræfter, inden de ødelægger hendes liv.

Benedicta Söderberg 
Julians historie 
2013
Roman om en ung mand, som farer vild i sin egen seksualitet. Julian 
færdes i vidt forskellige miljøer og er splittet i to: til hverdag er han 
kunsthandler, om natten forgyldt escort for overklassen. At være i kontrol 
er hans absolutte regel nr. 1. Men alt skrider for Julian, da hans nye klient 
Baronessen introducer ham for en hemmelig loge, som Julian bliver en 
del af.

Maya Banks 
Sæt fri 
2014. Surrender 1
Joss er ramt af sorg og savn efter sin afdøde mand, 
Carson. I et forsøg på at komme videre, beslutter 
hun at udleve sine inderste fantasier om dominans. 
Hun opsøger en eksklusiv klub, hvor hun overrasket 
møder Carsons bedste ven Dash. Han har i forvejen 
stærke følelser for Joss, og erotikken blomstrer med 
begær, længsler og kærlighed.

Eksklusive loger 
og hemmelige selskaber De psykologiske

Bodin Madsen
Når man kradser i et sår 
2015
Overraskende roman om stewardessen Bora, 
som møder den mystiske fyr PeeWee. De udvikler 
et seksuelt grænseoverskridende forhold, som 
langsomt bliver usundt for dem begge. For Bora er 
besættelsen total, hun har svært ved at styre det og 
begynder at stalke PeeWee dag og nat. 

Charlotte Kepnes
Du 
2014
Isnende erotisk thriller om smukke, sexede Guine-
vere Beck og boghandleren Joe. De møder tilfældigt 
hinanden i boghandlen, hvor Joe arbejder. Han 
besættes af ønsket om at eje Beck og opsporer 
hende via hendes kreditkort. Langsomt rykker han 
tættere og tættere ind på livet af hende og manipule-
rer hende lige ind i sine arme. Et psykologisk spil om 
begær og besættelse er i gang. Men også Beck har 
hemmeligheder, som Joe ikke kender til.

Shayla Black
En jomfru i bur 
2012. Masters of Ménage 1
Roman om tre brødre, som alle bliver forelsket i den 
smukke, nystartede sekretær Hannah Craig. De 
bestræber sig på at give hende tid til at vælge mel-
lem dem, men da hun med ét forfølges af en stalker, 
tager de hende med til en fjerntliggende hytte for at 
beskytte hende. En ’jomfru i nød’-fortælling fyldt med 
action og begær.
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De sensuelle

Anne B. Ragde
Natønsket 
2010
Sanselig roman om kærligheden, mødet med det 
ukendte og modet til at vælge. Ingunn udlever sine 
erotiske fantasier, men når der kommer følelser med 
i spillet, dropper hun fyren. I virkeligheden er hun 
ensom og slet ikke så stærk en kvinde, som hun ser 
ud til. Et tilfældigt møde åbner nye muligheder for 
Ingunn, men tør hun tage springet?

Karen Fastrup
Udfordringen 
2013
Seks forfattere fra seks forskellige steder i verden 
mødes for at tilbringe otte måneder sammen i Afrika. 
Alt er betalt med den betingelse, at de hver skal skri-
ve mindst én erotisk fortælling til en ukendt samler. 
Fortællingerne vikler sig ud og ind mellem hinanden, 
og forfatterne bliver figurer i hinandens historier.

Catherine Francois
Efter vi har klædt hinanden af 
2013
Digte, som undersøger og udtrykker det intime i en erotisk besættelse. 
Følelsernes og kroppenes rytme bevæger sig side om side i handlin-
gen, som finder sted i København og Frankrig.

Nikki Gemmell
Den nøgne brud 
2012, Bride Trilogy 1
Hovedpersonen er en anonym kvinde, som ikke trives 
i sit ægteskab. Hun falder over et glemt manuskript 
fra 1603, som vover at beskrive kvinders sande 
sensuelle ønsker og behov. Den unavngivne kvinde 
beslutter at afprøve egne seksuelle præferencer og 
kaster sig ud i flygtige forhold og ’one night stands’ 
med tilfældige personer. 

Erotiske noveller 

Udsøgt : danske erotiske historier 
2015
Ni erotiske noveller skrevet af danske forfattere. Novellerne omhandler 
lystens veje og vildveje, sætter fokus på den sproglige kvalitet og udfor-
drer den erotiske genre med nye interessante variationer over emnet.

Drifter : 13 mørke erotiske noveller 
2014
Hed dampende erotik blandes med rendyrket gys. Fællestrækket i 
novellerne er uhyggen og den mørke erotik, som kombinerer de to 
elementer gys og lyst. Erotikkens varme blandes med gysets kulde, og 
resultatet er foruroligende. 

M - erotiske noveller af mænd 
2014
Erotiske noveller af en række mandlige forfattere, primært danske. Der 
er både lidt til de sarte sjæle og til dem, der normalt ikke rødmer så let. 
Der sættes nye ord og vinkler på det erotiske.

K - erotiske noveller af kvinder 
2014
18 forførende og forskelligartede noveller af en række kvindelige forfat-
tere, som primært er danske. Novellerne er meget forskelligartede og 
spænder over alt fra kontaktannoncer til den intime, erotiske oplevelse.

360° : erotiske noveller 
2013
Noveller skrevet af en række danske forfattere. Spændende og vel-
fortalte fortællinger, som pirrer læseren, og som alle kredser om det 
erotiske eventyr – nogle med en overraskende vinkel.

Marianne Sophia Wise
Zeemeermin og andre erotiske fortællinger for kvinder 
2012
Erotiske noveller, der kredser om at udvikle sin sensualitet og opdage 
nye sensuelle muligheder. Fantastiske og humoristiske fortællinger i en 
skøn blanding giver nye vinkler på roller, forvandlinger, fascination og 
begær.


