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Liefdesromans 
Voorjaarsbrochure 2017
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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Amber Trilogie
Anita Verkerk

Drie populaire romans over Ambers zoektocht naar 
het geluk samengebracht in één heerlijke bundel. 

Amber Wilkens droomt ervan om een beroemde 
mannequin te worden. Een onverwachte zwanger-
schap gooit roet in het eten, maar Amber weigert 
koppig om haar droom op te geven en vecht voor 
haar geluk en haar gezin. Maar ze moet daarvoor 
een hoge prijs betalen... 

Een ontroerende romantische familie-trilogie voor 
uren leesplezier!

 

ISBN: 9789462041981
Nur 344 | ing | € 25,50

9 789462 041981

Verschijnt april 2017 

“Een geslaagde, vlotgeschreven 
hedendaagse familieroman!”

Redactie Biblion

Ook
verkrijgbaar als

e-pub
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Zinderende liefde 
Anita Verkerk

Drie zinderende erotische novelles van bestseller 
auteur Anita Verkerk in één vlammende bundel!

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... 

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... 

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

Verschijnt april 2017 

Ook
verkrijgbaar als

e-pubp
De groteletter-editie 

verschijnt in 2018

9 789462 041974

“Goedgeschreven, speelse verhalen. 
Dit smaakt naar meer!”

Els R. voor Leeskost.nl 

erkerk

erotisschche novelles van bestseller
k ii éé l d b d l!

HOT Rom
ance
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De kleur van liefde
Elly Koster

Een intrigerende roman vol emoties van Valentijnprijs-
genomineerde Elly Koster! 

Soapactrice Linde Molegraaf zit zonder werk en 
wordt bovendien geplaagd door onverklaarbare 
gebeurtenissen. 
Haar minnaar, Tobias, zorgt voor afl eiding. Maar 
het is Ethan, een Canadese acteur, die echt een 
luisterend oor biedt. Hij logeert in de buurt vanwege 
een fi lmrol. 
Ethans aanwezigheid verandert Lindes leven in een 
onvergetelijke fi lm waarin zijzelf een bijzondere 
hoofdrol speelt... 

ISBN: 9789462041998
Nur 343/344 | ing | € 18,95

9 789462 041998

“Een vlotgeschreven boek dat je 
met plezier leest en waarbij je af 
en toe een traantje wegpinkt.”

Simone Lukkassen-Busser voor Biblion

Ook
verkrijgbaar als

e-pubp
De groteletter-editie 

verschijnt in 2018

Verschijnt april 2017 
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ISBN: 9789462042001
Nur 343 | ing | € 17,95

ISBN: 9789462042018
Nur 344 | ing | € 17,95

9 789462 042001 9 789462 042018

Heimwee naar 
Lanzarote 

Anita Verkerk

Vergeten Schande  
Anita Verkerk

Als Marina onverwacht zwaar in de problemen raakt, 
gaat ze terug naar Lanzarote, waar ze met haar ouders 
zoveel fi jne vakanties heeft doorgebracht.
Daar ontdekt ze dat ze een heel speciale gave met 
honden heeft... 

Inge is gelukkig getrouwd met Arno en ze hebben een 
zoontje. 
Kort na de geboorte van hun tweede kindje verliest 
Inge haar man en komt in de bijstand terecht. Dan 
stapelen de problemen zich op... 

APRIL 2017APRIL 2017
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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 ons  auteursduo 
op www.uitgeverijcupido.nl
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