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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 internet-
winkels.

**  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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Gemengde rozen 
Roos Verlinden

Een kleurrijk boeket van puntige columns en romantische 
verhalen van topschrijfster Roos Verlinden. 

Lach óók eens om jezelf. Proef aan romantiek en 
vrijheid. Mijmer mee over wat voorbijgaat, over de 
keerzijde van verdrietige dingen. Glimlach om wat 
je herkent. 

Pak, net als de hoofdpersonen, je kans. Of de fi ets. 
Pik het niet langer en neem wraak op onrecht.

Duik, kortom, in dit boeket Gemengde Rozen. Zie, 
ruik, proef en voel wat er zich zo allemaal in een 
vrouwenleven kan voordoen. En vooral: geniet.

ISBN: 9789462042278
Nur 303/343 | ing | € 17,95

Verschijnt juli 2018 

Ook
verkrijgbaar als

e-pubp
De groteletter-editie 

verschijnt in 2019

“De karakters zijn levensecht, beslist 
aantrekkelijk voor een groot publiek.”

Marian Verstappen-Naus voor Biblion 
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De Prijs
Sandra Berg

Een bloedstollende thriller met een vleugje romantiek 
van topschrijfster Sandra Berg! 

Bijna was hotel Villa Pesta in vergetelheid geraakt.

Maar nu, na een zorgzaam uitgevoerde renovatie, 
is dit prachtige gebouw eindelijk in ere hersteld. 
Een smaakvolle ambiance, een hint naar het rijke 
verleden, maar met het comfort van vandaag.

Om dit te vieren nodigt de nieuwe eigenaar acht 
willekeurig gekozen personen uit die gratis van 
de luxe verzorging mogen genieten en bovendien 
kans maken op een prijs van maar liefst tien miljoen 
Zweedse kronen. Wie gaat deze hoofdprijs winnen?

 
ISBN: 9789462042285
Nur 330| ing | € 17,95

Verschijnt juli 2018

“Een verrassend verhaal met een 
zeer onverwacht einde.”

Marian Verstappen-Naus voor Biblion

Ook
verkrijgbaar als

e-pubp
De groteletter-editie 

verschijnt in 2019
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Een man naar mijn hart 
Elly Koster

De tiende heerlijke liefdesroman van topper Elly Koster!  

De verwende Katia verruilt noodgedwongen haar 
luxueuze leven in Nederland voor een glamourloos 
en afgelegen bestaan in Noorwegen. Vaarwel 
zonvakanties en uitbundig shoppen. Had ze maar 
wat meer geld. 

Haar buurman, Andor, is eigenaar van een 
eeuwenoud Noors boerenbedrijfje en een kudde 
geiten. Hij vindt zijn eenvoudige leven juist perfect.
Dat is voor Katia onvoorstelbaar! Daarom bedenkt 
ze stiekem een plan waarmee ze samen iets extra’s 
kunnen verdienen... 

ISBN: 9789462042292
Nur 343 | ing | € 23,50

Verschijnt juli 2018

Ook
verkrijgbaar als

e-pubp
De groteletter-editie 

verschijnt in 2019

“Een ontroerend, romantisch en 
zeer origineel verhaal!”

Petra Schotman voor Biblion
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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 
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

Topschrijfster Elly Koster behoort al 
vele jaren tot de rij van populaire 
en graag gelezen Nederlandse 
auteurs. 

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 krijgen lovende 
recensies.

Voor haar romans ontving Elly een 
aantal nominaties.

Meer info over Elly Koster 
www.ellykoster.nl

Onze auteurs
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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!

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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