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Liefdesromans 
Najaarsbrochure 2018
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.

Meer informatie over onze titels staat op www.uitgeverijcupido.nl 
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Zwervers en 
Prinsessen

Sandra Berg 

Het vijfde deel van de succesvolle romantische reeks 
‘Grand Hotel Victoria’ van Sandra Berg!

Als er een prachtig geklede sprookjesprinses Grand 
Hotel Victoria binnenschrijdt, trekt ze niet alleen 
de aandacht van het personeel, maar ook van 
fi lmproducent Gabriël. Wie is deze jonge vrouw en 
vooral… wat verbergt ze?
Een andere gast, kunstenares Dorotea, ontmoet in 
Värnamo toevallig de dakloze zwerver Calle. Hij 
intrigeert haar en daarom begint ze zich met zijn 
leven te bemoeien. Of hij dat nu wil of niet... 
Natuurlijk leven we ook mee met de vaste 
personeelsleden en is er daarnaast genoeg te lachen 
in het chique hotel.

Reeks: Grand Hotel Victoria (5)
ISBN: 9789462042360
Nur 343 | ing | 17,95

Verschijnt november 2018

“Heerlijk boek om bij weg te dromen!”
Redactie Biblion

Ook
verkrijgbaar als

e-pubp
De groteletter-editie 

verschijnt in 2019

4



 Najaarsbrochure 2018 Uitgeverij Cupido |

Verschijnt november 2018

Onverwacht 
verliefd

Saskia Schouten

Een heerlijke (ont)spannende liefdesroman van 
Saskia Schouten! 

Beste vriendinnen Brigitte en Iris vliegen samen een 
weekendje naar Praag. 
Op de Karelsbrug ontmoet Brigitte de knappe 
kunstschilder Vilek, op wie ze meteen smoorverliefd 
wordt.
Terug in Nederland komt Iris in de trein spetter Florian 
tegen. Het klikt meteen tussen die twee en Iris geeft 
Florian haar telefoonnummer.
Maar terwijl Brigitte een tijdje later alweer naar 
Praag vliegt om Vilek te zien, blijft de mobiel van Iris 
akelig stil. Waarom belt Florian haar niet?

ISBN: 9789462042353
Nur 343| ing | 17,95

Ook
verkrijgbaar als

e-pubp
De groteletter-editie 

verschijnt in 2019

“Een luchtig, aantrekkelijk verhaal 
dat vlot leest. Lekker romantisch 

voor de liefhebber.” 
Marian Verstappen-Naus voor Biblion
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Pinguïns & Passie 
Anita Verkerk

Een zonnige liefdesroman van Anita Verkerk!

‘Pinguïns en Passie’ is nummer 3 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.

Als haar grote liefde Ron een vreselijk ongeluk krijgt, 
valt weduwe Marleen in een diep zwart gat. Na vier 
jaar vindt haar vader dat Marleen weer van het leven 
moet gaan genieten en hij haalt haar over om samen 
een cruise te maken naar het adembenemende 
Antarctica. Marleen heeft meteen spijt van haar 
belofte, maar haar vader verheugt zich zo op de 
reis, dat ze niet meer durft terug te krabbelen...

ISBN: 9789462042377
Nur 343 | ing | 17,95

“Heerlijke feelgoodverhalen. Leuke 
serie, zeker een aanrader!”

Simone Lukkassen-Busser voor Biblion

Ook
verkrijgbaar als

e-pubp
De groteletter-editie 

verschijnt in 2019

Verschijnt november 2018

C
rui

seschip
Cupido
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Recent verschenen

Griekse Zomers
Wilma Hollander

Een heerlijke romantische dubbelroman van Wilma 
Hollander!
 
Zomerdroom
Sofi e en Marleen krijgen te maken met een 
geheimzinnige moord in een romantisch Grieks 
bergdorpje. Als dan ook de liefde om de hoek 
komt kijken, verandert hun leven al snel in een 
adembenemende, zinderende zomerdroom...

Een Zomernacht
Reisjournaliste Emily Lensinck wordt naar de woeste 
bergen van Noord-Griekenland gestuurd om 
een reportage te maken over een geheimzinnige 
zigeunerstam. Gelukkig gaat er ook een knappe 
fotograaf mee op de expeditie...

ISBN: 9789462042308
Nur 343 | ing | 24,50

Ook
verkrijgbaar als

e-pub

“Vol romantiek, wensvervullend en goed 
voor een droom van een paar uur in 
een mooie, Griekse omgeving.” 
H.W.L. Keus-Asveld voor Biblion

RECENT VERSCHENEN
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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 schrijft Wilma Hollander 
momenteel de eerste Nederlandse 
Harlequin Romance-trilogie voor 
het Amerikaanse uitgeversconcern 
HarperCollins Publishers.

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.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 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
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