Erotiske noveller
360° : erotiske noveller.
Drifter: 13 mørke erotiske noveller.
En duft af appelsin—forførende fortællinger.
K: erotiske noveller af kvinder.

Kjeldberg, Ane-Marie

M: erotiske noveller af mænd.

Lolita
Den ældre Humbert Humbert gifter sig med
enken Charlotte Haze med det formål at være
tæt på Charlottes smukke teenagerdatter,
som bliver en erotisk besættelse, hvilket får
fatale følger.

Réage, Pauline
O´s historie (og O vender tilbage)
Om en kvinde, som med pisk og tvang lærer at
stille sin krop til rådighed for enhver og nyde
det.

Erotiske tegneserier
Lust, Ulli

Digte
François, Catherine
Efter vi har klædt hinanden af: sekvenser
Digtene, der udtrykker en erotisk besættelse,
foregår i København og i Frankrig.

Stochholm, Nicolaj
Titlen i paradis
Fabulerende erotiske digte om kønnenes indbyrdes forhold, både fysisk og mere kulturelt
betonet.

Erotiske klassikere

Air pussy
Følg med på en ung kvindes lystfyldte og poetiske jagt på kærlighed og elskov i det tidlige
forår, hvor safterne stiger i naturen og blandt
menneskene. Kvinden møder seksualiteten i
mange forskellige afskygninger og med mange
forskellige aktører.

Moore, Alan
Lost girls—vildfarne piger
Tre kvindelige hovedpersoner fra tre litterære
klassikere mødes tilfældigt på et østrigsk hotel
i 1913. Her begynder de sammen at udforske
deres seksualitet og at udleve deres erotiske
fantasier.

Cleland, John
Fanny Hill
Om en glædespiges oplevelser i 1700-tallets
London.

Duras, Marguerite
Elskeren fra Nordkina
Selvbiografisk roman fra Indokina om en 15årig fransk piges smertelige kærlighedsforhold
til en kinesisk mand.

Wulff, Michael
Kama Sutra
Tegneserie-album, der humoristisk satirisk
spidder det moderne erotiske menneskeliv
med 64 udfordrende og tankevækkende stillinger og positioner på kønslivets slagmark.

Erotiske romaner m.m.

Sommerfolket
6 erotiske fortællinger. I et dansk sommerhus
område i 1960'erne eksperimenteres der med
erotik .

Nobokóv, Vladimir

Erotiske romaner
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.

Day, Sylvia

Lauren, Christina

Victoria, Linda

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.

(Wild Season)

(Blackwood no. 7)

Sweet filthy boy
Dirty rowdy thing
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?

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.

Anderson, Marina
Templet
Ung karrierekvinde med ydre succes og
et kaotisk indre begær finder det maskuline modspil hun begærer i en sadomasochistisk sexklub.

Black, Shayla
En jomfru i bur
Erotisk roman om 3 brødre, der er forelsket i den samme unge, smukke kvinde.
De tager hende med til deres hytte i
Canada for at beskytte hende mod en
stalker, og her forgriber de sig på hende.

Carrington, Lucinda
Genevieves 90 dage
Genevieves firma ønsker en vis rigmand
som kunde, og den karismatiske James
Sinclair siger ja - på betingelse af at
Genevieve stiller sig seksuelt til rådighed for ham i 90 dage. Hermed åbner
en ny verden af specielle erotiske variationer sig for hende.

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.

McHugh, Gail
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.

Kollision
Puls
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?

Me, Tara Sue
Day, Sylvia

(The Submissive)

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.

The Submissive
Dominanten
Oplæringen
Fristelsen
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.

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.

Reynard, Sylvain
Gabriels inferno
Gabriels beskyttelse
Professor Gabriel Emerson deler sin passion
for både Dante og kroppens sensuelle nydelse med den forsigtige Julia, en af hans tidligere studerende. Men akademiske politikker
og jaloux ekskærester truer parrets store
kærlighed.

Vøre, Pernille
(Grænseløs-serien)

Advokatens drømmefanger
Advokatens marionetdukke
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?

.

Hooks, S. J.

Kennedy, Elli

Gemmell, Nikki

(Absolute-serien)

Jelinek, Elfriede

(Off-campus)

Absolite beginners
Absolute lovers
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.

Aftalt spil
Lagt på is
Dømt ude
Kamp til stregen
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.

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.

Spillelærerinden
Psykologisk portræt af en kvinde, voldsomt domineret af sin mor som hun bor
sammen med i Wien, der søger sin egen
identitet gennem et sadomasochistisk
forhold til en elev.

Jackson, Vina
(Eighty days-serien)

Gul
Blå
Rød
Violinisten Summer Zahova indgår en aftale med litteraturprofessoren Dominik: hun
skal spille intimkoncerter af en lidt særlig
slags for ham til gengæld for en ny violin.

James, E. L.
(Fifty shades of grey-serien)

Fanget
I mørket
Fri
Det skelsættenede møde mellem den
uskyldige 21-årige litteraturstuderende
Anastasia og den gådefulde og karismatiske Christian Grey - og deres dominansprægede forhold.
Grey
Fifty shades—i mørket
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.

Kenner, Julie
(En Stark-bog-serien)

Slip mig fri
Tag mig
Endelig os
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 .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.

Kleypas, Lisa
(Hathaway)

Min indtil midnat
Forfør mig ved solopgang
Frist mig i den blå time
Gift ved daggry
Amelia Hathaway forsøger at holde sammen på sin brogede søskendeflok, da den
forældreløse familie arver en adelig titel.
Amelia er fast besluttet på at forblive pebermø, men alligevel tiltrækkes hun af
den karismatiske og stenrige Cam Rohan,
der har sigøjnerblod i årene.

Grandes, Almudena
Jeg kalder dig Fredag
En sær, ensom kontormand lever i Madrid
så kontaktløs som på en øde ø, indtil han
møder kvinden, der forløser hans erotiske
drømme og fantasier.

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.

Me, Tara Sue
Forført af ilden
Blomsterhandleren Julie bliver betaget af
den rige Daniel Covington, som er overhoved for den lokale S/M-loge. Men da
hendes veninde bliver mishandlet af en
utrænet dominant, må hun genoverveje
sin beslutning om at underkaste sig Daniels vilje.

Nedjma
Lystrejser
Erotisk roman om en ung kvinde, der rejser ud i verden for at finde sin lyst på
trods af religion, moral og opdragelse.

Hook, 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.

Jelinek, Elfriede
Lyst
Køligt registrerende skildring af forholdet
mellem en velhavende østrigsk fabrikant
med sadistiske tilbøjeligheder og hans
kone, som tvinges til at underkaste sig
hans lyster.

Nedjma
Mandelen
En marokkansk muslimsk kvinde fortæller
detaljeret om sin opdagelse og udforskning af kønnet, fra barndommen i landsbyen Imchouk over flugten fra tvangsægteskabet til årene i Tanger, hvor hun møder sit livs umulige kærlighed og den tøjlesløse erotik.

Paige, Helena S.
En kunde 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.

Panarello, Melissa
100 tag med hårbørsten før sengetid
En 16-årig ung siciliansk pige ser i sin
dagbog tilbage på de sidste to år, hvor
hun har opdaget sex og erotikkens glæder. Åbenhjertig og modig udleverer
hun selv sine mest intime tanker.

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.

Wiinblad, Christel
De elskende
Hun bliver betaget af ham. Han ønsker
underkastelse og dominans. Hun bliver
psykisk nedbrudt, men kan ikke give
slip.

Serier
Adeline, L. Marie
(S.E.C.R.E.T: Det hemmelige selskab)

S.E.C.R.E.T
Shared
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.

Banks, Maya
(Breathless-serien)

Gnist
Glød
Ild
Serien følger de tre venner og forretningspartnere Gabe, Jace og Ash. De
tre ungkarle har stor succes med den
hotelkæde, som de sammen har bygget
op, og de er vant til at få lige hvad de
vil. Men hver især møder de en kvinde,
der vækker følelser, de aldrig før har
haft.
(Enforcers)

Besat
Tæmmet
Forløst
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.
(Slow burn-serien)

Pas på mig
Beskyttet af dig
Caleb Deveraux opsøger den synske
Ramie for at finde sin søster. Det udvikler sig til stormende kærlighed.

(Surrender-serien)

Sæt fri
Giv slip
Tag det hele
Joss savner sin afdøde mand, Carson.
Hans bedste ven Dash er hemmeligt
forelsket i hende og stiller sig til rådighed, da hun efter 3 år i sorg ønsker at
udleve sin erotiske drøm om at blive
domineret.

Cao, Irene
(Italienske nætter-serien)

Venedig
Rom
Sicilien
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.

Carlan, Audrey
(Calendar girl)

Januar, februar, marts
April, maj, juni
Juli, august, september
Oktober, november, december
Mia skal skaffe 1 million dollars til at
betale sin fars spillegæld. Hurtigt. Siden
hun var barn, har hun taget sig af sin far
og søster, og også denne gang beslutter
hun sig for at tage sagen i egen hånd.
Derfor bliver hun escortpige i Exquisite
Escorts, og hendes mission er enkel:
Hver måned rykker hun videre til en ny
by, hvor en ny mand venter.

Chase, Emma
(Tangled)

Besat
Tæmmet
Forløst

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.

Cherry, Brittainy C.
(Elements)

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?

Day, Silvia
(Cross fire-serien)

Blottet for dig
Spejlet i dig
Bundet til dig
Fanget af dig
I et med dig
Erotisk roman-serie om en ung kvinde,
der møder en fantastisk mand. De udvikler et brændende intenst seksuelt forhold, det kompliceres af hver deres dunkle fortid.

Glines, Abbie
(Rosemary Beach)

Alt for mange hemmeligheder
Alt for tæt på
Alt for evigt
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.

