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Catharina og Ian er ikke længere sammen, men glemme ham kan hun ikke uden videre. Hun ved, at hun skal
holde sig langt væk fra ham, og som den stædige kvinde hun er, så lykkes det også. Altså lige indtil den dag

Ian tilbyder hende et forhold - uden kontrakt - hendes inderste ønske.

Med lynets hast indleder de atter et hæsblæsende forhold, men trusler fra omgivelserne bringer deres samliv i
fare. Den tillukkede og overbeskyttende Ian vil ikke involvere Catharina, så hun vælger at gå bag hans ryg
for at få svar på de hemmeligheder, han tydeligvis har for hende. Og det, hun finder frem til, tvinger hende til

at overveje, om det er noget, hun kan leve med.

Vil Ian nogensinde være i stand til at åbne sig op? Kan han gengælde hendes kærlighed? Er det kun gennem
sex, han kan vise sine følelser? Catharina ved ikke sine levende råd, og mens spørgsmålene hober sig op,

drages hun dybere og dybere ind i Ians dystre og fascinerende magtverden.

Magtens pris er andet bind i Dominic-trilogien.     

 

Uddrag af bogen 
Det gibber i mig, da døren til mit kontor langsomt lukkes i, og Ian allerede er på vej hen til mig. Glimtet i de
smukke blå øjne gør mig straks usikker. Alt, hvad jeg har fundet ud af tidligere, bliver skubbet langt væk i
den bagerste krog i hjernen. Jeg har ikke kunnet koncentrere mig ordentligt hele dagen på grund af min

opdagelse, men nu er der ingen problemer med at fokusere - på ham.

Han smider frakken fra sig på stolen over for mig. "Har du trusser på?"

Jeg glipper med øjnene, prøver at svare, men ordene vil ikke ud. Det er lidt svært at finde ord på sådan et
spørgsmål, når jeg for et splitsekund siden tænkte i regnskab, eller jeg stadig var begravet i de dystre tanker
om, at der er en, der er syg nok til at prøve at køre mig over. Nu ser jeg op på den sexede og helt bestemt
meget opstemte mand. Ih, du milde, Ian har tænkt sig at tage mig her på kontoret. Jeg ryster afvisende på

hovedet, vi kan ikke gøre det her, men ordene kan stadig ikke finde vej ud.      

 

Om forfatteren 
Pernille Vørs (f. 1973) debuterede i 2014 med Spillet om sirenen. Nu hvor hendes to voksne børn er flyttet

hjemmefra, og det kun er hende selv, hendes mand og deres to katte, har hun fundet masser af tid til at skrive,
mens hun nyder naturen i deres lille hus i Lejre Kommune. Med sin Dominic-trilogi præsenterer hun

kvindelige læsere for solid erotisk litteratur efter amerikansk forbillede - men med et umiskendeligt dansk
islæt. 

 

Forlaget skriver:

Catharina og Ian er ikke længere sammen, men glemme ham kan hun
ikke uden videre. Hun ved, at hun skal holde sig langt væk fra ham,
og som den stædige kvinde hun er, så lykkes det også. Altså lige

indtil den dag Ian tilbyder hende et forhold - uden kontrakt - hendes
inderste ønske.



Med lynets hast indleder de atter et hæsblæsende forhold, men trusler
fra omgivelserne bringer deres samliv i fare. Den tillukkede og

overbeskyttende Ian vil ikke involvere Catharina, så hun vælger at gå
bag hans ryg for at få svar på de hemmeligheder, han tydeligvis har
for hende. Og det, hun finder frem til, tvinger hende til at overveje,

om det er noget, hun kan leve med.

Vil Ian nogensinde være i stand til at åbne sig op? Kan han gengælde
hendes kærlighed? Er det kun gennem sex, han kan vise sine

følelser? Catharina ved ikke sine levende råd, og mens spørgsmålene
hober sig op, drages hun dybere og dybere ind i Ians dystre og

fascinerende magtverden.

Magtens pris er andet bind i Dominic-trilogien.     

 

Uddrag af bogen 
Det gibber i mig, da døren til mit kontor langsomt lukkes i, og Ian
allerede er på vej hen til mig. Glimtet i de smukke blå øjne gør mig
straks usikker. Alt, hvad jeg har fundet ud af tidligere, bliver skubbet

langt væk i den bagerste krog i hjernen. Jeg har ikke kunnet
koncentrere mig ordentligt hele dagen på grund af min opdagelse,

men nu er der ingen problemer med at fokusere - på ham.

Han smider frakken fra sig på stolen over for mig. "Har du trusser
på?"

Jeg glipper med øjnene, prøver at svare, men ordene vil ikke ud. Det
er lidt svært at finde ord på sådan et spørgsmål, når jeg for et

splitsekund siden tænkte i regnskab, eller jeg stadig var begravet i de
dystre tanker om, at der er en, der er syg nok til at prøve at køre mig
over. Nu ser jeg op på den sexede og helt bestemt meget opstemte

mand. Ih, du milde, Ian har tænkt sig at tage mig her på kontoret. Jeg
ryster afvisende på hovedet, vi kan ikke gøre det her, men ordene

kan stadig ikke finde vej ud.      

 

Om forfatteren 
Pernille Vørs (f. 1973) debuterede i 2014 med Spillet om sirenen. Nu
hvor hendes to voksne børn er flyttet hjemmefra, og det kun er hende
selv, hendes mand og deres to katte, har hun fundet masser af tid til
at skrive, mens hun nyder naturen i deres lille hus i Lejre Kommune.
Med sin Dominic-trilogi præsenterer hun kvindelige læsere for solid

erotisk litteratur efter amerikansk forbillede - men med et
umiskendeligt dansk islæt. 
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