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Onze auteurs

Liefdesromans
Najaarsbrochure 2017

Uitgeverij Cupido publiceert heerlijke (ont)spannende liefdesromans, vrolijke chicklits 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 wegdromen 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 digitale bibliotheek en te huur bij diverse
internet-platformen.
Meer informatie over onze titels staat op www.uitgeverijcupido.nl
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Het ware geluk
Roos Verlinden

Een heerlijke vrouwenroman van topper Roos
Verlinden!
Fleur van Oostzijden (45) zou véél meer willen dan
huizen op de foto zetten voor het makelaarskantoor
waar ze een soort manusje van alles is.
Haar vriendin Ana Canister (48) wil na het overlijden
van haar man weer in haar oude werk aan de slag,
maar dan anders.
Als de vrouwen samen een week met vakantie zijn
op Texel, vallen de kwartjes. En bepaald niet alleen
qua wijsheid en carrière. Voor ze er erg in hebben
sluipt iets waar ze zich niet op blind staarden hun
leven binnen. Het ware geluk...

Ook

verkrijgbaar als

e-pub
p

De groteletter-editie
verschijnt in 2018

ISBN: 9789462042100
Nur 343/ 344 | ing | € 17,95
Verschijnt eind oktober 2017
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“Feelgoodromans voor een breed
vrouwelijk publiek.”

Marian Verstappen-Naus voor Biblion

En toen kwam hij
Sandra Berg

Een intrigerende roman van tweevoudig Valentijnprijsgenomineerde Sandra Berg!
Ergert Eva zich terecht aan de ‘laat-maar-waaien’
houding van haar man Josh of ligt het aan haar?
Dat wil ze uitzoeken als ze met Josh een huisje in
bergdorp Ojén in het Spaanse Andalusië boekt.
Maar dan duikt hun kennis Nadine huilend op en een
zwerfkat met drie pootjes brengt Eva in contact met
de Spanjaard Nicolao.
Al snel ontdekt ze dat Andalusië een schaduwkant
heeft die ze liever niet had gezien...

Ook

verkrijgbaar als

e-pub
p

De groteletter-editie
verschijnt in 2018

ISBN: 9789462042117
Nur 343/344 | ing | € 17,95

“Een meeslepende en boeiende roman!”
M. Willard vooor Biblion

Verschijnt eind oktober 2017
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Liefde in Hongarije
Saskia Schouten

Een bijzondere en (ont)spannende liefdesroman van
Saskia Schouten!
Als Bianca op een Hongaarse internetpagina haar
droomhuis ontdekt, besluit ze om samen met haar
vriendin Lavelle naar Hongarije te reizen.
De tuin lijkt wel een oerwoud en het huis is ernstig
vervallen, maar Bianca raakt meteen verliefd op het
krot. Hier wil ze een pension beginnen!
De verbouwing verloopt echter niet zoals gepland,
er is iets raadselachtigs met het huis.

Ook

verkrijgbaar als

e-pub
p

Gelukkig zorgen een paar knappe mannen voor de
nodige afleiding. Of toch niet?

De groteletter-editie
verschijnt in 2018

ISBN: 9789462042094
Nur 343 | ing | € 17,95
Verschijnt eind oktober 2017
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“Vrolijk en luchtig geschreven!”
Sophia van Poppel voor Biblion
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RECENT VERSCHENEN

an
ce
Zinderende liefde
Anita Verkerk
erkerk
Drie zinderende erotische
erotissch
che novelles van bestseller
auteur Anita Verkerkk in
i één
éé vlammende
l
d bundel!
b d l!
Eeuwige Liefde
Nadat Myra’s leven door een tragisch ongeluk
helemaal overhoop gegooid is, gaat ze op reis om
de dingen op een rijtje te zetten. In Utrecht ontmoet
ze de razendknappe Gerard...
Het betoverde Kasteel
Als Samantha’s echtgenoot Michael een kunstgalerie
overneemt, heeft hij geen tijd meer om met zijn vrouw
te vrijen. Samen met haar internetvriendin Wicca
bedenkt Samantha een plan om Michaels liefde terug
te winnen...
Ook

verkrijgbaar als

e-pub
p

De groteletter-editie
verschijnt in 2018

ISBN: 9789462041974
Nur 455 | ing | € 17,95
Recent verschenen

Magische Passie
Bonnie droomt van een carrière als topjournalist.
Tijdens een congres over Magie springt een beroemde
professor van het podium om achter een muis aan
te jagen. Bonnie grijpt deze gouden kans om een
geweldig artikel te schrijven met beide handen aan
en raakt verstrikt in een opwindende wereld vol
magische passie...

“Goedgeschreven, speelse verhalen.
Dit smaakt naar meer!”
Els R. voor Leeskost.nl
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Onze auteurs

Sandra Berg

Anita Verkerk

Elly Koster

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

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. Daarnaast behoort ze tot
de top van meest gelezen auteurs.

Sandra werd genomineerd voor de
Valentijnprijs 2015 én 2016.

Anita Verkerk is Ambassadrice van
de Stichting Dierenhulp Zonder
Grenzen.

Elly Koster behoort tot de rij van
populaire en graag gelezen
Nederlandse schrijfsters. Elly is
dol op de overweldigende natuur
van Noorwegen, een land dat ze
graag gebruikt als achtergrond
voor haar heerlijke (ont)spannende
liefdesromans.
Haar boeken hebben altijd een
happy ending en kregen al vele
lovende recensies.

Meer info over Sandra Berg
www.sandraberg.nl

Meer info over Anita Verkerk
www.anitaverkerk.nl
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Elly werd in 2016 met ‘Blind
Vertrouwen’ en in 2017 met ‘Vier
het Leven’ genomineerd voor de
Valentijnprijs.
Meer info over Elly Koster
www.ellykoster.nl

Roos Verlinden

Saskia Schouten

Kyra Rutgers &
Matthieu Slee

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

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

Kyra Rutgers en Matthieu Slee
werken in de entertainmentjournalistiek, waardoor er veel
media-aandacht is voor hun
heerlijke liefdesromans vol hartstocht, avontuur, actie en intriges.
Hun eerste roman ‘Verspilde
Liefde’ werd enthousiast ontvangen
en werd Valentijnsboek van het
jaar bij JUMBO.
‘Fabels en Flirten’, hun tweede
roman, kreeg eveneens lovende
recensies en werd Boekentip
Zomer 2016 van het Magazine
Beau Monde.

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

Meer info over Roos Verlinden
www.roosverlinden.nl

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

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

