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Roche, Charlotte: Fra skødet  
Rosinante, 2012. - 284 sider 

Elizabeth lever et liv, hvor hun må have kontrol med alt 

og alle omkring sig samtidig med, at hun næsten gør 

vold på sig selv for at stille alle tilfreds og gøre det helt 

rigtige. 

 

 

 

Stoltz, Kristina: Ét kød  
Rosinante, 2012. - 228 sider 

Fantasifulde, drømmeagtige og også hverdagsnære eroti-

ske noveller. 
 

 

 

 

 

 

 

Söderberg, Benedicta: Ti lektioner i lyst  
C&K, 2012. - 130 sider 

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 

 

 

 

 

Nyere erotisk  
litteratur 



Garbers, Lotte: Prøverummet: erotiske fanta-

sier for kvinder  
Rosinate & Co. 2009. - 100 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 fantasi-

erne kan udvikle sig til. 

 

 

Hagen, Christina: Sexdronning  
Gyldendal, 2008. - 153 sider 

En samling sarkastiske, humoristisk og fandenivoldske 

tekster om kvinder og mænd, om misforståede situatio-

ner og følelsesmæssig famlen. 

 

 

 

 

 

Holm, Sven: Midt i den blanke nat 
Gyldendal, 2011. - 246 sider 

Noveller om moderne menneskers trængsler med parfor-

hold og kærlighed, og flere af novellerne har erotiske 

overtoner. 

 

 

 

 

Jelinek, Elfriede: Lyst 
Tiderne Skifter, 2004. - 171 sider 

Køligt registrerende skildring af forholdet mellem en 

velhavende østrigsk fabrikant med sadistiske tilbøjelig-

heder og hans kone, som tvinges til at underkaste sig 

hans lyster. 

 

 

Klougart, Josefine: Hallerne  
Rosinante, 2011. - 175 sider 

En lyrisk beskrivelse af et destruktivt forhold mellem en 

mand og en kvinde i København, der står som en kulisse 

med historiske bygninger og en natur, som beskrives 

med poetisk nærvær 

 

 

 

Nedjma: mandelen  
Tiderne Skifter, 2006. - 233 sider 

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 kær-

lighed og den tøjlesløse erotik 

 

 

Panarello, Melissa: 100 tag med hårbørsten 

før sengetid 
Charlottenlund: Ries, 2004. - 187 sider 

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 

 

 

Ragde, Anne B.: Natønsket 
Rosinante, 2010. - 223 sider 

Historien om Ingunn, single-pige i 30'erne med et meget 

aktivt sexliv. Et stilstudie over casanovaens kønskli-

cheer, her er det pigen, der skifter partnerne ud. Til slut 

må hun dog overgive sig til kærligheden 

 

 


