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Liefdesromans 
Najaarsbrochure 2016
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.

** Ook hebben we een groeiende serie e-pubs.

**  Veel van onze liefdesromans zijn ook geschikt voor ‘young adults’, jonge 
 vrouwen vanaf ongeveer 15 jaar.

**  Naast onze liefdesromans zijn wij intussen gestart met een reeks spannende 
jeugdboeken voor jongens en meisjes van 10 -12 jaar.

Meer informatie over onze titels staat op www.uitgeverijcupido.nl 
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Het staat in 
de sterren
Of niet... 

Roos Verlinden 

Een hartverwarmende liefdesroman van topper 
Roos Verlinden!

Freelance journaliste Yvette (55) ziet er goed uit. Dat 
moet ook wel, want ze stelt hoge eisen aan zichzelf. 
Maar diep in haar hart vindt ze het vervelend dat ze 
zo perfectionistisch is. Daarom vertrekt ze met haar 
bejaarde bovenbuurvrouw, ook weduwe, voor een 
winter naar Frankrijk. Daar kan ze niet alleen aan 
haar artikelenreeks over astrologie werken, maar 
ook aan zichzelf...
 

ISBN: 9789462041851
Nur 343/344 | ing |€17,95

ISBN 978-94-62-04185-1

9 789462 041851

Verschijnt november 2016

“Roos Verlinden schrijft boeken waarin een 
hoofdrol is weggelegd voor zelfbewuste 

vrouwen tussen de 40 en 50 jaar oud die 
hun eigen keuzes maken. Haar eigentijdse 
romantische verhalen zijn herkenbaar voor 

een groot vrouwelijk lezerspubliek.”
Liesbeth Munters voor Biblion

Ook
verkrijgbaar als

e-pube-pub
De groteletter-editie 

verschijnt in 2017

4



Najaarsbrochure 2016 Uitgeverij Cupido |

Volg je hart  
Elly Koster 

Een bijzondere romantische vrouwenroman van 
Valentijnprijsgenomineerde Elly Koster! 

Sara woont in een Noors dorpje ver boven de 
poolcirkel. Ze droomt van warmere oorden en een 
leuke date. Haar dorpsgenote Lisbeth is getrouwd, 
maar van haar ooit zo spannende huwelijk is weinig 
meer over. En de Nederlandse Veerle verblijft vanwege 
onvoorziene omstandigheden noodgedwongen in 
het dorp. 
Als de wat excentrieke Grethe de drie vrouwen 
voorstelt om met haar mee op reis te gaan in een 
oude verbouwde bus, grijpen ze deze gouden kans 
met beide handen aan...
 

ISBN: 9789462041844
Nur 343/344 | ing |€17,95

Verschijnt november 2016

Ook
verkrijgbaar als

e-pube-pub
De groteletter-editie 

verschijnt in 2017

ISBN 978-94-62-04184-4

9 789462 041844

“Elly slaagt erin om een goede balans 
tussen spanning en romantiek op te bouwen 

en de personages zijn interessant.”
Daniela Koeleman voor Biblion
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Dubbel Geluk  
Saskia Schouten 

Een ontspannende liefdesroman om heerlijk bij weg 
te dromen... 

Sharona en Elsbeth zijn al jarenlang vriendinnen. 
Ze werken allebei als leerkracht op dezelfde 
basisschool, waar ze het erg naar hun zin hebben.
Maar dan wordt er een knappe nieuwe directeur 
benoemd, waar ze alle twee erg van onder de indruk 
raken en hun vriendschap komt onder druk te staan.
Als de zomervakantie aanbreekt, vertrekt Sharona 
naar Hongarije...

ISBN: 9789462041868
Nur 343/344 | ing |€17,95

ISBN 978-94-62-04186-8

9 789462 041868

“Saskia Schouten schrijft heerlijke, 
ontspannende liefdesromans vanuit 

een positieve levensvisie.”
Anita Verkerk, auteur 

Ook
verkrijgbaar als

e-pube-pub
De groteletter-editie 

verschijnt in 2017

Verschijnt november 2016
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Oostzee Romance
Anita Verkerk

Een romantische familieroman van Anita Verkerk!

Het super-de-luxe romantische cruiseschip Cupido 
vaart met een bonte verzameling passagiers en 
bemanningsleden over de zeven zeeën. 

Alleenstaande moeder Famke Oosthof (30) heeft 
allerlei angstklachten en is ontzettend bang om te 
varen. Als haar suiker-oom Josef van een stoepje valt 
en met zijn enkel in het gips aan huis gekluisterd 
is, regelt tante Irma dat Famke in zijn plaats met 
haar mee zal gaan op een cruise naar de Oostzee. 
Famke weigert pertinent, maar tante Irma zet haar 
zin gewoon door...

Reeks: Cruiseschip Cupido (2) 
ISBN: 9789462041578

Nur 343/344| ing|€17,95

Ook
verkrijgbaar als

e-pube-pub
De groteletter-editie 

verschijnt in 2017

ISBN 978-94-62-04157-8

9 789462 041578

“Een heerlijke feelgoodroman voor 
uren leesplezier en vakantie aan boord 

van het luxe cruiseschip Cupido!”
The Book Girl Onlangs verschenen

ONLANGS VERSCHENEN
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Anita VerkerkSandra Berg Elly Koster 

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 be-
kroond. 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 op 
www.anitaverkerk.nl

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.

Sandra werd genomineerd voor de 
Valentijnprijs 2015 én 2016. 

Meer info over Sandra Berg op 
www.sandraberg.nl

Elly Koster heeft in korte tijd 
een plekje veroverd in de rij 
van bekende 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 met 
happy ending. 

Elly’s Cupido-roman ‘Blind Ver-
trouwen’ werd genomineerd voor 
de Valentijnprijs 2016.

Meer info over Elly Koster op 
www.ellykoster.nl

Onze auteurs
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Roos Verlinden Saskia Schouten Kyra Rutgers & 
Matthieu Slee

Roos Verlinden schrijft al vele ja-
ren populaire feelgood-romans met 
een heerlijke mix van Hollandse 
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!

Meer info over Roos Verlinden 
op www.roosverlinden.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 le-
zen heerlijk weg. 

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

Meer info over Saskia Schouten 
op www.uitgeverijcupido.nl

Kyra Rutgers en Matthieu Slee 
werken in de entertainment-
journalistiek, waardoor er veel 
media-aandacht is voor hun 
heerlijke liefdes romans vol harts-
tocht, 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.

Meer info over dit auteursduo 
op www.uitgeverijcupido.nl



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


