
Nya förlaget Lusthuset blir störst i Sverige på erotisk litteratur
Hoi Förlag lanserar nu sitt nya imprint Lusthuset Förlag som kommer att vara helt dedikerat till att ge ut erotisk litteratur för
vuxna. 

 

Satsningen görs i första hand i e- och audioformat, en marknad som har utvecklats explosionsartat bara under det senaste året i takt med att
allt fler prenumererar på streamingtjänster. Det har blivit lättare att läsa eller lyssna på erotik och Lusthuset vill gå i ledningen för utvecklingen
av den svenska erotiska litteraturen.  

– Vi vill helt enkelt ge läsaren mycket mer. Marknaden för erotisk litteratur går inte att mätta och vi har så mycket att erbjuda, därför valde vi att
starta imprintet Lusthuset, säger Lars Rambe, vd för Hoi Förlag som idag är Sveriges största hybridförlag.

Förlaget har haft flera listettor på streamingtjänsterna: Amalia Vildes novell Gränsland är Storytels mest nedladdade novell i genren någonsin,
och serier som Sthlm by nite av Nina Parker, Pom pom parlour av Emma Nin och Sanna-serien av Amanda Tartt har redan laddats ner många
tiotusentals gånger.

 – Vi kommer att arbeta långsiktigt med att publicera nya serier som kan hitta sina läsare. Därför söker vi också författare som vill bygga ett
författarskap i eget namn, eller under pseudonym, och vill vara en viktig del av denna spännande utveckling. Att skriva riktigt bra erotik är
både svårt och mycket givande, och vi letar aktivt efter morgondagens stjärnor. Glädjande nog kan jag avslöja att vi redan förhandlar med
författare etablerade i andra genrer som har blivit nyfikna på de möjligheter som vi erbjuder, säger Lars Rambe.

Lusthuset Förlag kommer redan från start att ge ut många kända namn i genren såsom Amanda Tartt, Emma Nin, Nina Parker, Jenny
Johansson, Amalia Vilde, Susanne Ahlenius och Alice Winter. Därmed etableras genast en ny aktör som blir starkast på marknaden.
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