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Liefdesromans 
Voorjaarsbrochure 2019
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 april 2019

Dit is Liefde! 
Roos Verlinden 

Een bijzondere liefdesroman van topper Roos 
Verlinden die zich afspeelt op Texel. 

Samen met haar man Siebe woont Eline in een 
heerlijk huis op Texel.
Deze zomer moet Eline het zonder Siebe doen, maar 
dan houden Anneke, Suzan, Paula, Agnes, Inge en 
Karin korte vakanties in de eenpersoons-stacaravan 
in haar grote tuin.
Eline’s gasten vinden aan zee, in de duinen, op 
de fi ets en in de caravan de antwoorden op hun 
liefdesvragen.
En dankzij hen begrijpt ook Eline eindelijk wat liefde 
is... 

ISBN: 9789462042414
Nur 343 | ing | € 18,95

Ook
verkrijgbaar als

e-pubp
De groteletter-editie 

verschijnt in 2019

“Een fijne feelgoodroman voor een 
breed vrouwelijk publiek waarin de 
Waddeneilanden het decor vormen.”

Lisanne Ortsen voor Biblion
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Verliefd in 
Griekenland

Wilma Hollander

Een heerlijke romantische dubbelroman van Wilma 
Hollander!
 
HARTELOOS: 
In zonnig Griekenland wordt Vivian verliefd op een 
man die door een traumatische gebeurtenis in zijn 
verleden voor het leven is getekend. Haar liefde 
geeft hem hoop op een nieuwe toekomst... 
 
VERSCHEURD VERLANGEN:
Na haar scheiding woont Andrea al jaren alleen 
in een eenvoudig Grieks bergdorpje. Als ze voor 
een familieaangelegenheid een paar dagen naar 
Nederland gaat, ontmoet ze in het vliegtuig een 
wereldberoemde bestseller-auteur die haar hart 
sneller laat kloppen.

ISBN: 9789462042421
Nur 343| ing | € 25,50

“Vlotte Nederlandse chicklit met karakters 
die zich mooi ontwikkelen. Een zonnige sfeer 
en intrigerende plots met mooie vonken van 
zinderende sensuele spanning. De boeiende 
achtergrond is warm en rijkgeschakeerd.” 

Laurina van den Nieuwendijk voor Biblion

Ook
verkrijgbaar als

e-pub

Verschijnt april 2019
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Passie in Peking 
Anita Verkerk

Een zonnige liefdesroman van Anita Verkerk!

Na een aantal teleurstellende ervaringen heeft 
dierenarts-assistente Karina het wel bekeken met 
de liefde. Zij valt nou eenmaal altijd op getrouwde 
mannen die haar vervolgens in de kou laten staan. 
Al dat romantische gedoe is complete onzin en zij 
redt het prima in haar eentje!
Wanneer ze met een groepreis voor singles naar 
China gaat, is er toch weer een man die haar hart 
sneller laat kloppen, maar Karina doet net of ze daar 
niks van merkt...

ISBN: 9789462042438
Nur 343 | ing | € 18,95

Ook
verkrijgbaar als

e-pubp
De groteletter-editie 

verschijnt in 2019

“Anita Verkerk is een ster in het schrijven 
van romantische verhalen en daarom erg 
populair onder de vrouwelijke lezers!”

Linda de Reus voor Boekreviews.nl Verschijnt april 2019
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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
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