


Vi swooner over de store 

følelser, intrigerne og 

dramaet i Julia Quinns 

’Familien Bridgerton’, der 

har taget os med storm med 

sit kostumedrama og glimt 

i øjet. Denne folder byder 

på mere hed romantik og 

dystre familiehemmeligheder, 

der ganske enkelt tigger 

om at blive opklaret. Fra 

samfundsspiddende Jane 

Austens ’Stolthed og fordom’ 

til Åsa Hellbergs ’Velkommen 

til Flanagans’ i 1960’ernes 

London. 

Et forførende tilbud
Lunefulde løfter : 1

Af Tessa Dare

395 SIDER, FLAMINGO, 2021

Hertugen af Ashbury er vansiret og bitter efter kri-
gen, og da hans forlovede gør det forbi, tilbyder han 
et fornuftsægteskab med syersken Emma med det 
ene formål at skabe en arving. Når først Emma er 
gravid, kan de bryde forbindelsen i ægtesengen. 
Eller det tror han. For Emma har sin egen agenda 
og har ikke tænkt sig hverken at lade ham hade sig 
selv eller undslippe romantikkens regler.

Ægtepagten
Wadenstierna : 1
Af Simona Ahrnstedt

415 SIDER, FLAMINGO, 2019

En aften i operaen møder Beatrice Löwenström, en 
ung kvinde fra det bedre borgerskab, Seth Ham-
merstaal, der er lige så karismatisk, som han er 
berygtet. En rebelsk type, notorisk forfører og én af 
de rigeste mænd i Sverige. Men på trods af deres 
kærlighed er der allerede sat planer i værk for at 
holde dem fra hinanden. Sensuelt kærlighedsdra-
ma med stærk kvindeskildring på slottet Wadensti-
erna i 1880’erne.

Den formidable Sophy 
Af Georgette Heyer

346 SIDER, LINDHARDT OG RINGHOF, 2022

Sir Horace Stanton-Lacy rejser ud på en diploma-
tisk opgave, og sender datteren Sophy til sin søster 
Lady Ombersley i London. Sophy er sjov, intelligent 
og selvstændig; en rigtig problemknuser, som fuld-
stændig tager fusen på det fine selskab, og snart 
er i gang med at løse alle familiens kærlighedspro-
blemer. Men da Sophy selv får følelser, er det til 
en uventet side. Måske har hun endelig mødt sit 
match? Sprudlende romance fra dronningen af Re-
gency Romance.

Sommerskandalen
Letsindighedens love : 1

Af Meredith Duran

373 SIDER, PRETTY INK, 2018

Lady Elizabeth Chudderley er beundret i selskabs-
livet, men også en enke i økonomiske vanskelig-
heder på udkig efter et passende parti. Forføreren 
Lord Michael de Grey er vant til at få de kvinder, 
han vil, og ønsker slet ikke at blive gift. Derfor er 
et pligtægteskab med Lady Elizabeth bestemt ikke 
noget, han har lyst til. Men Elizabeth har sine egne 
meninger om sagen og giver Grey kamp til stregen. 
Gnisterne flyver i denne skønne royale romance.

Regency Romance
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Lady Cassandras valg
Ravenel-serien : 6

Af Lisa Kleypas

349 SIDER, FLAMINGO, 2021

Jernbanemagnaten Tom Severin er rig og magtfuld 
nok til at opfylde ethvert ønske, der måtte opstå. 
Det burde være nemt at finde den perfekte hustru, 
og fra hans første glimt af Lady Cassandra Ravenel 
er han fast besluttet på at få hende. Men den smuk-
ke og kvikke Cassandra er lige så fast besluttet på 
at gifte sig af kærlighed - den ene ting, han ikke 
kan give. 

Ladyens løgn
Bareknuckle Bastards : 1

Af Sarah MacLean

513 SIDER, FLAMINGO, 2021

For at genvinde sin popularitet i Londons selskabs-
liv lyver Lady Felicity sig til en forlovelse med hertu-
gen af Marwick. Devon er dybt involveret i Londons 
underverden, og da han får nys om Felicitys løgn, 
øjner han muligheden for at få den hævn over her-
tugen, han altid har drømt om. Men er Felicity villig 
til at indgå en pagt med djævlen? Alt er på spil i et 
drama om løgn, intriger og farlig kærlighed. 

Min i nat
Af Lisa Kleypas

337 SIDER, FLAMINGO, 2021

Pebermøen Amanda Briars har ikke tænkt sig at 
tilbringe sin 30-års fødselsdag som jomfru, og plan-
lægger en nat i selskab med en fremmed mand. 
Forviklingerne står i kø, og da det banker på døren, 
er hun uvidende om, at det ikke dén fremmede, 
hun forventer at se, men i stedet den succesfulde 
forlægger Jack Devlin. Slow-burn romance fra 
1800-tallets London.

Sommeren på Oaktree Manor
Wintherdynastiet : 6

Af Katrine Wessel

324 SIDER, HR. FERDINAND, 2021

Cecilia Winther rejser til England, da hendes datter 
skal giftes. Hun ser frem til at få en pause fra hver-
dagen, men mødet med den charmerende kunst-
maler Rufus Pratt sætter hendes moral på prøve. 
Alt tyder på, at det bliver en varm og hektisk som-
mer på Oaktree Manor. Sjette bog i fortællingen om 
Wintherdynastiets drømme, ambitioner og håb på 
tærsklen til 1900-tallet.

Elskerindens skygge
Bow Street-serien : 1

Af Lisa Kleypas

FLAMINGO, 319 SIDER, 2020

Efterforskeren Grant redder en kvinde fra at drukne 
i Themsen. Grant genkender hende som Vivienne, 
en kvinde der, efter sigende, lever som eftertrag-
tet elskerinde i de adelige kredse. Vivienne har 
hukommelsestab og må stole på Grant, som aner 
chancen for at få sin egen lille private hævn. Myste-
riefyldt kærlighedsdrama med et twist.

En passende aftale
Kærlighed og arv-trilogien : 1

Af Fay Weldon

325 SIDER, LINDHARDT OG RINGHOF, 2012

Lord og Lady Dilberne står over for økonomisk ruin, 
men hvad gør en engelsk adelsfamilie i 1899 for 
at holde facaden og æren intakt? Den forsøger at 
få sønnen fordelagtigt gift og må affinde sig med, 
at den vordende brud er en frisindet ung amerika-
ner med udsigt til en stor arv. Weldon skriver med 
humor om herskab og tjenestefolk, begær, moral, 
fornuft og følelse.

ROMANTIK I VICTORIATIDEN



Belgravia
Af Julian Fellowes

434 SIDER, POLITIKEN, 2016

Storslået fortælling om Trenchard-familien, der flyt-
ter til Belgravia, Londons nybyggede rigmandskvar-
ter. Her opstår sammenstød mellem aristokrati og 
nyrige opkomlinge, og spørgsmålet er, om fortidens 
hemmeligheder kan forblive skjulte.  Velkommen til 
en verden af sladder og intriger, et mylder af perso-
ner, høje som lave, herskab og tjenestefolk, deres 
indbyrdes relationer, drømme, kampe og kærlig-
hedsliv.

Florence Graces to liv
Af Tracy Rees

526 SIDER, TURBULENZ, 2021

Stor er Florrie Buckleys overraskelse, da hun fin-
der ud af, at hun er beslægtet med den velhavende 
Grace-familie i London. Det er en hård omstilling 
for Florrie, som opvokset i Cornwalls natur og nu 
må kæmpe for at lære reglerne i en ny verden. 
Relationen til fætteren Turlington Grace gør det 
bestemt ikke lettere, for han er en mand med sine 
egne mørke hemmeligheder. Fortælling om familie-
hemmeligheder, identitet og overklasseliv i Victoria-
tidens London.

KÆRLIGHEDENS SKÆBNESPIL

Huset ved Riverton
Af Kate Morton

476 SIDER, CICERO, 2015

I 1920’ernes England er godset Riverton centrum 
for en tragedie med to søstre og en ung digter. 
Som vidne gemmer den unge tjenestepige Grace 
på hemmeligheden hele sit liv. Lige indtil en film-
instruktør mange år senere planlægger en film om 
tragedien, og Grace må rippe op i den fortid, hun 
har forsøgt at lægge bag sig. Langsomt løfter hun 
sløret for de hemmeligheder og løgne, hun har bå-
ret på siden sin ungdom.

Den maskerede gentleman
En skandaløs affære : 1

Af L. Sherman

305 SIDER, AUGUSTA, 2021

London 1811. Lord Rupert Lancaster er fortaler for 
love om børnearbejde og skolegang, men kæmper 
mod sine ligemænd. Poppy Parker forsørger sig 
som helbrederske og skriver romantiske føljetoner. 
Rygterne går om en maskeret gentleman, som 
redder børn fra sult og nød, og Poppy digter liden-
skabeligt videre på den maskerede mands færden. 
Så, en sen aften, banker det på døren. Forførisk 
lidenskab om den høje mørke fremmede.

Sølvtøj og sød musik
Huskvarna-serien : 2

Af Ewa Klingberg

365 SIDER, GAD, 2021

Jeanette er blevet enke og under en oprydning på 
loftet, gør hun et uventet fund, der fortæller om en 
gribende skæbne fra 1800-tallet. Om unge Mathil-
da, som stikker af hjemmefra for at undgå et arran-
geret ægteskab, og i stedet møder en ung mand, 
der ændrer hendes fremtid. Hjertevarm roman om 
nye begyndelser og stærke kvindeskæbner.

Midnatsrosen
Af Lucinda Riley

555 SIDER, CICERO, 2015

Indien 1911. Anahitas venskab med den indiske 
prinsesse Indira, giver hende mulighed for at rejse 
til England og gå på kostskole. Her møder hun Do-
nald Astbury, arving til godset Astbury Hall. Årtier 
senere kommer Anahitas oldebarn, Ari Malik, til 
Astbury Hall for at forske i sin oldemors historie, 
og hvad der egentlig skete dengang. Romantisk 
drama, der tager læseren med på en rejse gennem 
det 20. århundrede.



Velkommen til Flanagans
1. bind i serien om  

familiehotellet Flanagans

Af Åsa Hellberg

350 SIDER, LINDHARDT OG RINGHOF, 2020

London, 1960’erne. De rige trives på Hotel 
Flanagans, som er gået i arv til svenske Linda Lan-
sing fra hendes engelske far. Livet som kvindelig 
hotelejer er ikke let, og samtidig må hun kæmpe 
mod sin egen familie, der vil gøre alt for at tage 
hotellet fra hende. Men Linda er ikke en kvinde, 
der giver op uden kamp. Velskrevet fortælling om 
kvindefrigørelse og familiearv.

En charmerende nabo
Af Kate Clayborn

324 SIDER, FLAMINGO, 2022

Da 15-årige Will ser Nora for første gang er det 
kærlighed ved første blik. 16 år senere arver han en 
lejlighed og opdager, at Nora også bor i ejendom-
men. Will har planer om at modernisere og udleje 
lejligheden, hvilket gør ham upopulær. De øvrige 
beboere værner om bygningens historie og beslut-
ter sig for at forhindre hans planer. Men Nora ind-
ser, at det slet ikke er nemt, når naboen er så char-
merende. Sød romantik om kærlighedens vildveje.

Arvtageren
Stockholm romance : 1

Af Lina Forss

272 SIDER, HARPERCOLLINS NORDIC, 2017

En firmakrise får den unge virksomhedsejer Sofi 
Enhörning til at ansætte en konsulent, Peder 
Wikingsson, playboy og storcharmør, og berygtet 
for sine mange skandaler. Det bliver begyndelsen 
på en risikabel affære, og da sladderpressen får 
nys om deres forbudte romance, må Sofi revidere 
sit forhold til godsejeren Otto. Moderne og sexet ro-
man om risiko, magt, intriger og kærlighed.

Arvingen
Af Simona Ahrnstedt

440 SIDER, FLAMINGO, 2020

Natalia De la Grip er finansverdenens superstjerne, 
som kæmper for en plads i bestyrelsen. David 
Hammer er kendt som branchens berygtede regel-
bryder. David ønsker hævn over Natalias familie, 
og øjner en chance for at føre sin plan ud i livet. 
Men det som begynder med en uskyldig frokost, 
forvandler sig til en hed nat. Tiltrækningen mellem 
dem synes umulig, men også uimodståelig. Første 
bind i serien om De la Grip familien i Stockholms 
glamourøse finansverden.

FRA FJENDE  
TIL ELSKER

Min bedste fjende
Af Sally Thorne

392 SIDER, PEOPLE’SPRESS, 2020

Lucy og Josh er konkurrerende kolleger på et for-
lag, og kan ikke udstå hinanden. Med en forfrem-
melse i udsigt, beslutter Lucy sig for at gå all-in for 
at få jobbet. Joshua gør det samme, og snart er 
deres indbyrdes rivalisering stærkere end før. Ener-
gien knitrer i luften omkring dem, men måske behø-
ver det ikke at være en dårlig ting? Gnisterne flyver 
i denne sexede roman med humoristisk undertone.

Nattens cirkus
Af Erin Morgenstern

186 SIDER, BAZAR, 2012

I slutningen af 1800-tallet dukker et omrejsende 
cirkus frem uden at melde sin ankomst. Dets forun-
derlige verden i sort og hvidt fortryller de besøgen-
de, men under overfladen lurer en duel mellem to 
unge magikere. Anderledes og florlet kærlighedsro-
man, der bør nydes langsomt for sine vidunderlige 
hemmeligheder og storslåede magi. 



Rødt hjerte, blåt blod
Af Casey McQuiston

410 SIDER, MEMORIS, 2020

Alex er en vigtig part i morens kamp for at blive gen-
valgt som USA’s præsident, og hans nylige uven-
skab med Prinsen af Wales slår skår i kampagnen. 
For at redde situationen, må de begge lade som 
om, de er bedste venner. Da stærke følelser opstår 
mellem dem, er det ved at udvikle sig til en inter-
national skandale. Romantisk queer romcom om at 
finde modet til at stå ved, hvem man er.

UDVALGTE KLASSIKERE 
MED ROMANTIK OG LIDENSKAB

Stolthed og fordom
Af Jane Austen

386 SIDER, LINDHARDT OG RINGHOF, 2018

Herregårdsfortælling fra 1800-tallet om Bennett-
familiens trængsler og glæder. Med fem gifte-
færdige døtre er der nok at se til, men intet går 
som planlagt, når det gælder Elizabeth Bennett. 
Hendes møde med den arrogante Mr. Darcy fø-
les som en torn i øjet, men deres forskelle og 
uenigheder til trods, kan de ikke modstå hin-
anden. Pragtfuld, satirisk og samfundskritisk 
roman for alle, der elsker et gedigent kærlig-
hedsdrama.  

To dronninger
Den evige prinsesse : 3

Af Philippa Gregory

408 SIDER, CICERO, 2009

I 1539 bliver Anne af Cleves valgt som Henrik 
8.’s fjerde hustru. Til trods for Annes kongelige 
blod er mødet med kongen en katastrofe. I kulis-
sen planlægger den intrigante hertug af Norfolk 
at sætte endnu en niece på Englands trone - 
Katarina Howard, som skal overtage arven efter 
Anne Boleyn. Royalt drama, politiske intriger og 
forræderi.

Uskyldens år
Af Edith Wharton

297 SIDER, BECHS FORLAG - VIATONE, 2016

1870’ernes New York. Newland Archer og May 
Welland er det perfekte par. Brylluppet er plan-
lagt, og alt tyder på en lykkelig fremtid. Men da 
Mays kusine vender hjem til New York uden sin 
mand, skaber det røre i de fornemme kredse. 
Værre bliver det, da Newland forelsker sig i 
hende. Stærk fortælling om ære, lidenskab og 
smertelige afkald.

Fyrstinden af Clèves
Fyrstinden af Clèves : 1

Af Marie De La Fayette

LYDBOG OG E-BOG, LINDHARDT OG RINGHOF, 2021

Mademoiselle de Chatres rejser til Henrik d. 2’s 
hof i Paris for at finde en ægtemand. Som ung 
og smuk tiltrækker hun sig opmærksomhed, 
men rammes af en skandale, der tvinger hende 
til at gifte sig med Fyrsten af Clèves. Da hun 
møder hertugen af Nemours, oplever hun en 
brusende forelskelse og risikerer alt. 
LYT TIL ELLER LÆS BOGEN PÅ EREOLEN.DK

Papirprinsessen
Royals : 1

Af Erin Watt

325 SIDER, FLAMINGO, 2020

Ella arbejder hårdt for at få råd til sin high school 
eksamen. Da den rige Callum Royal dukker op som 
hendes værge, er Ella mere end skeptisk. Værst 
er dog Royalbrødrene; særligt Reed Royal er giftig, 
men også meget tiltrækkende. Store konfrontatio-
ner venter, for ingen af brødrene har endnu mødt 
en pige som Ella. Cool girl møder bad boy i denne 
vanedannende læseoplevelse. 


