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Liefdesromans 
Voorjaarsbrochure 2020
Uitgeverij Cupido publiceert heerlijke (ont)spannende liefdesromans, vrolijke chick-
lits en eigentijdse romantische familieromans. 

Vrouwen van alle leeftijden kunnen genieten van onze Lekker-lui-lezen-romans, die 
geschreven worden door Nederlandse top-auteurs.
Onze boeken hebben allemaal een positieve en vrolijke kijk op het leven en 
 natuurlijk is er altijd een Happy Ending. Want iedere vrouw houdt diep in haar hart 
van romantiek, maar dat schiet er in het drukke leven van alledag wel eens bij in.
Lekker languit op de bank of ondergedompeld in een warm bad even heerlijk weg-
dromen met een goedgeschreven boek vol humor en romantiek...
Zo kun je ontspannen en jezelf weer opladen voor de drukke dag van morgen.

**  Voor leesbrilhaters en vrouwen die het wat minder kunnen zien, verschijnen 
onze boeken ook in een mooie groteletter-editie.

** Al onze romans zijn beschikbaar als e-boek en te koop in alle internetwinkels.

**  Onze e-boeken zijn ook te leen bij de online Bibliotheek en te huur bij diverse 
internet-platformen, zoals Kobo Plus.

Meer informatie over onze titels staat op www.uitgeverijcupido.nl
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Verschijnt maart 2020 

Charlotte’s geluk 
Roos Verlinden 

Een bijzondere vrouwenroman van topper Roos 
Verlinden! 

Charlotte (60) wil wel weer een man. Maar hoe moet 
dat? Ze heeft alleen ervaring met haar ex, vanaf hun 
schooltijd.
Oogcontact, flirten, dansen... Ze wil het graag leren. 
Maar de praktijk is erg lastig. Want Charlotte zit het 
liefste in haar uppie in een schuilhut naar vogels te 
kijken. Ze wandelt graag op een verlaten strand of 
geniet in haar eentje op de bank van een boek.
Kortom, als het niet echt nodig is, komt zij liever niet 
onder de mensen.
Maar als ze thuis blijft zitten, vindt ze nooit een leuke 
man...

ISBN: 9789462042582
Nur 343 | ing | € 18,95

Ook
verkrijgbaar als

e-pub
De groteletter-editie  

verschijnt eind 2020 

“De karakters zijn levensecht, het 
verhaal realistisch. Beslist aantrekkelijk 

voor een groot publiek.”
Marian Verstappen-Naus voor Biblion
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De geur  
van liefde 

Saskia Schouten

Een heerlijke liefdesroman van Saskia Schouten! 
 
Astrid en Maria zijn tweelingzussen en lijken spre-
kend op elkaar.

Na een tijdje van werkeloosheid wordt Maria 
als verkoopster aangenomen in parfumeriezaak 
Cominetta. Maar als ze in feeststemming naar huis 
fietst, raakt ze een stoeptegel en breekt haar arm.
Hoe moet dat nu met haar nieuwe baan? 

Gelukkig biedt Astrid aan om voorlopig even voor 
haar zus in te vallen. Daar merkt niemand wat van. 
Toch?

ISBN: 9789462042575
Nur 343| ing | € 18,95

“De karakters zijn open en herkenbaar. Een 
interessante chicklit vol humor en levenslust, 
met een onderstroom van gezellige warmte.” 

Laurina van den Nieuwendijk voor Biblion

Ook
verkrijgbaar als

e-pub
De groteletter-editie  

verschijnt eind 2020

Verschijnt maart 2020 
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Lenteliefde & 
Kersenbloesem 

Anita Verkerk

‘Lenteliefde & Kersenbloesem’ is nummer 4 in de 
succesvolle reeks van romantische boeken die zich 
afspeelt op het super-de-luxe cruiseschip Cupido, 
dat met een bonte verzameling passagiers en 
bemanningsleden over de zeven zeeën vaart.

Reisjournaliste Sakura Winters heeft het zo druk met 
haar eigen bedrijf dat de liefde er steeds bij inschiet. 
Dan krijgt Sakura een uitnodiging voor een persreis: 
een veertiendaagse cruise met de Cupido rond 
Japan. Een buitenkansje dat ze met beide handen 
aangrijpt. 

Op het vliegveld van Tokio loopt ze al twee leuke 
mannen tegen het lijf. Dat belooft wat voor de cruise! 

ISBN: 9789462042568
Nur 343 | ing | € 18,95

Ook
verkrijgbaar als

e-pub
De groteletter-editie  

verschijnt eind 2020

“Humoristische romans met een 
duidelijke verhaallijn en immer goede 
afloop. Fijn om mee te ontspannen!”

S. Koops voor BiblionVerschijnt maart 2020 

C
ruis

eschip
Cupido
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Onze auteurs

Anita VerkerkSandra Berg Wilma Hollander 

Anita Verkerk schrijft al jaren 
met veel succes heerlijke (ont)
spannende liefdesromans en 
vrolijke chicklits voor vrouwen van 
alle leeftijden, over de hele wereld. 
Haar Engelstalige romans werden 
in de USA meerdere malen 
bekroond en ook in Nederland won 
ze meerdere prijzen. Daarnaast 
behoort ze tot de top van meest 
gelezen auteurs. 

Anita Verkerk is Ambassadrice van 
de Stichting Dierenhulp Zonder 
Grenzen. 

Meer info over Anita Verkerk  
www.anitaverkerk.nl

Sandra Berg woont in Zweden en 
dat land gebruikt ze graag als decor 
voor haar heerlijke eigentijdse 
romantische familieromans, span-
nende thrillers en heerlijke liefdes-
romans, die razend populair zijn bij 
vrouwen van alle leeftijden. 
Ook in de bibliotheken behoort ze 
al jaren tot de toppers.

Daarnaast ontving ze diverse 
nominaties voor haar romans.

Meer info over Sandra Berg  
www.sandraberg.nl

Wilma Hollander schrijft haar 
romantische boeken het liefst op 
het met druivenranken overdekte 
terras van haar knusse woning 
in Griekenland. Blauwe luchten, 
romantische strandjes en verre 
oorden dienen dan ook vaak als 
achtergrond voor haar eigentijdse 
populaire liefdesverhalen. 
Naast haar romans voor Uitgeverij 
Cupido schreef Wilma Hollander 
ook de eerste puur Nederlandse 
Harlequin Romance-trilogie. 

Meer info over Wilma Hollander 
www.wilmahollander.nl
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Roos Verlinden Saskia Schouten

Roos Verlinden schrijft al vele jaren populaire 
feelgood-romans met een heerlijke mix van Hol-
landse nuchterheid en romantiek. 
Ontspannende, optimistische en inspirerende 
liefdesromans voor vrouwen die graag even 
weg dromen na een drukke werkdag. 

Boeken die ook te denken geven... En waarin 
je al lezend zomaar zelf de hoofdpersoon zou 
kunnen zijn!

In de bibliotheken behoort Roos tot de 
uitleentoppers en haar titels verschijnen ook 
geregeld in de wekelijkse landelijke top van 
meest verhuurde e-boeken.

Meer info over Roos Verlinden  
www.uitgeverijcupido.nl

Saskia Schouten begon in haar tiener tijd al met 
schrijven en in 2006 kwam haar eerste liefdes-
roman uit, die enthousiast werd ontvangen. 
Daarna volgden meer succesvolle titels.
Haar boeken zijn eigentijds,  romantisch, vlot 
geschreven en lezen heerlijk weg. 

Wegens haar bijzondere verdiensten voor de 
samenleving is Saskia benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Meer info over Saskia Schouten  
www.uitgeverijcupido.nl



Uitgeverij Cupido
Postbus 220
3760 AE Soest
Telefoon: 06 - 54938653
Email: info@uitgeverijcupido.nl
www.uitgeverijcupido.nl


