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Hvis ikke nu – erotisk roman Alberte Lilja Hent PDF Karoline har en fortid i forlagsbranchen, men arbejder
nu som freelanceoversætter og nyder sin frihed uden helt at vide, hvad hun skal bruge den til. Hun sværmer
for forfatteren Jannick og skriver i al hemmelighed erotiske noveller. Ved hjælp af nye og gamle venner får

hun den idé selv at blive forlægger og er tæt på at få succes, da hendes gamle chef og elsker, den charmerende
forlagsdirektør Nicholas, på ny dukker op i hendes liv. Sammen med hans mystiske kæreste Malena forstyrrer
Nicholas Karolines planer og sætter gang i en lidenskab, som hun troede, hun havde lagt bag sig for altid. Er

det enden på legen eller opfyldelsen af alle hendes drømme?

Hvis ikke nu er en saftig roman om længsler, passion og manipulation i den danske bogbranche.
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