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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.
** V
 oor 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.
** O
 nze e-boeken zijn ook te leen bij de online Bibliotheek en te huur bij diverse
internet-platformen, zoals Kobo Plus en Storytel.
Meer informatie over onze titels staat op www.uitgeverijcupido.nl
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De zomer van
1970
Wilma Hollander
Een (ont) spannende liefdesroman van topper Wilma
Hollander!
Een irritante tuinman, een oude liefdesgeschiedenis
en een flinke storm...
Dat is waar Katie (33) na haar onverwachte ontslag
bij een advocatenkantoor mee te maken krijgt, als ze
samen met de gepensioneerde zeeman Barend voor
een tweeweekse vakantie naar het Engelse Kanaal
eiland Herm vertrekt.
De rust om te overdenken hoe ze haar saaie en
oninteressante leven een andere richting kan geven
is dan ook ver te zoeken.
Of... had het lot misschien heel andere ideeën over
haar toekomst?

Ook

verkrijgbaar als

e-pub

De groteletter-editie
verschijnt in 2021

ISBN: 9789462042667
Nur 343 | ing | € 18,95
Verschijnt november 2020

“Vlotte Nederlandse chicklit met karakters
die zich mooi ontwikkelen. Een zonnige,
heldere sfeer en een intrigerende
plot. De boeiende achtergrond is warm,
authentiek en rijkgeschakeerd.”
Laurina van den Nieuwendijk voor Biblion
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Een vrouw met
geld
Roos Verlinden
De vijfentwintigste zonnige liefdesroman voor rijpere
vrouwen van topper Roos Verlinden!
Sophie is 56 en gescheiden. Haar twee zoons wonen
op kamers. Sophie werkt parttime als juriste, als
ze tenminste niet op vakantie is, want voor luxe
reizen heeft ze geld genoeg. Ze is rijk, net als haar
vriendinnen met hun dure jachten en tweede huizen.
Maar hoe komt het dat ze in die kringen geen nieuwe
man vindt? En klopt het wel, haar luxe leventje?
Want de vrouw die haar bij autopech te hulp schoot
moet twéé banen hebben om haar zoons te laten
doorleren.
En de knappe man met wie ze zo’n leuke dag had,
heeft ook zo zijn twijfels over haar...

Ook

verkrijgbaar als

e-pub

De groteletter-editie
verschijnt in 2021

ISBN: 9789462042643
Nur 343 | ing | € 18,95
Verschijnt november 2020

“De karakters zijn levensecht, het
verhaal realistisch. Beslist aantrekkelijk
voor een groot publiek.”
Marian Verstappen-Naus voor Biblion
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Kattenliefde
Saskia Schouten

Een heerlijke liefdesroman van Saskia Schouten!
Miranda (25 en single) heeft een leuke baan in een
creawinkel en werkt in haar vrije tijd als vrijwilligster
bij een dierenorganisatie. Diep in haar hart zou ze
best een leuke vriend willen hebben, maar tot nu toe
heeft ze weinig geluk gehad in de liefde.
Als ze in de zomervakantie met haar tentje op een
camping in Luxemburg staat, ontmoet ze diverse leuke
mannen die haar hart sneller laten kloppen, maar of
de ware er ook bij is?
Dan krijgt ze een folder van een katten-organisatie in
Jeruzalem, die vrijwilligers zoekt...

Ook

verkrijgbaar als

e-pub

De groteletter-editie
verschijnt in 2021

ISBN: 9789462042681
Nur 343 | ing | € 18,95
Verschijnt november 2020

“Een luchtig, aantrekkelijk verhaal
dat lekker vlot leest. Lekker
romantisch voor de liefhebber.”
Marian Verstappen-Naus voor Biblion
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Onze auteurs

Sandra Berg

Anita Verkerk

Wilma Hollander

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.

Anita Verkerk schrijft al jaren
met veel succes heerlijke (ont)span
nende liefdesromans en vrolijke
chicklits voor vrouwen van alle leef
tijden, over de hele wereld.
Haar Engelstalige romans werden
in de USA meerdere malen be
kroond en ook in Nederland won
ze diverse prijzen. Daarnaast be
hoort ze tot de top van meest gele
zen auteurs.

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 schreef Wilma Hollander
ook de eerste puur Nederlandse
Harlequin Romance-trilogie.

Daarnaast ontving ze diverse
nominaties voor haar romans.

Anita Verkerk is Ambassadrice van
de Stichting Dierenhulp Zonder
Grenzen.

Meer info over Sandra Berg
www.sandraberg.nl

Meer info over Anita Verkerk
www.anitaverkerk.nl
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Meer info over Wilma Hollander
www.wilmahollander.nl

Roos Verlinden

Saskia Schouten

Roos Verlinden schrijft al vele jaren populaire
feelgood-romans met een heerlijke mix van Hollandse nuchterheid en romantiek.
Ontspannende, optimistische en inspirerende
liefdesromans voor vrouwen die graag even
wegdromen na een drukke werkdag.

Saskia Schouten begon in haar tienertijd al met
schrijven en in 2006 kwam haar eerste liefdesroman uit, die enthousiast werd ontvangen.
Daarna volgden meer succesvolle titels.
Haar boeken zijn eigentijds, romantisch, vlot
geschreven en lezen heerlijk weg.

Boeken die ook te denken geven... En waarin
je al lezend zomaar zelf de hoofdpersoon zou
kunnen zijn!

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

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.uitgeverijcupido.nl

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

