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Liefdesromans
Najaarsbrochure 2021

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.
Onze e-boeken zijn ook te leen bij de online Bibliotheek en te huur bij diverse
internet-platformen, zoals Kobo Plus en Storytel.
** Daarnaast hebben we een groeiende collectie luisterboeken.
Meer informatie over onze uitgaven staat op www.uitgeverijcupido.nl
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Kus in het
maanlicht
Wilma Hollander
Een (ont) spannende feelgoodroman van topper
Wilma Hollander!
Na haar vechtscheiding verhuist Laura (32) naar
Cornwall om de verwaarloosde herberg van haar
overleden oom Henry nieuw leven in te blazen. Net
als ze denkt dat het gaat lukken, blijkt de herberg
nog een andere erfenis uit het verleden te bevatten.
Gelukkig krijgt ze hulp van haar zakenpartner Ruan,
met wie ze ondanks haar twijfels over zijn motieven
steeds beter kan opschieten. Ruan wil immers maar
een ding: na één jaar de herberg voor een zacht
prijsje van haar kopen. Maar in een jaar kan veel
gebeuren...

Ook

verkrijgbaar als

e-pub

De groteletter-editie
verschijnt in 2022

ISBN: 9789462042810
Nur 343 | ing | 18,95
Verschijnt november 2021
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“Een boeiend romantisch verhaal met een
avontuurlijk kantje, dat vlot wegleest.”
Redactie Biblion

Een roos voor
Roxanne
Anita Verkerk
Een zonnige liefdesroman van Anita Verkerk die zich
afspeelt op Curaçao!
‘Een roos voor Roxanne’ is de eerste liefdesroman
van een nieuwe serie romantische boeken die zich
afspeelt op het bruisende Mangostrand van Curaçao,
waar je met een ijskoud sapje heerlijk in de schaduw
van wuivende palmbomen volop van het prachtige
weer en van de zonnebadende knappe spetters kunt
genieten.

Ook

verkrijgbaar als

e-pub

De groteletter-editie
verschijnt in 2022

Verschijnt ook als

audioboek

ISBN: 9789462042834
Nur 343 | ing | 18,95
Verschijnt november 2021

Als Roxanne van de notaris hoort dat haar rijke
oom Salomon haar zijn luxe bungalowpark – met
hondenopvang – op Curaçao heeft nagelaten, wil
ze de erfenis het liefste meteen weigeren, want ze is
vreselijk bang voor honden en ze durft absoluut niet
te vliegen. Maar haar vriendinnen hebben daar heel
andere ideeën over…

“Humoristische romans met een
duidelijke verhaallijn en immer goede
afloop. Fijn om mee te ontspannen!”
Redactie Biblion
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De kat van
de buren
Sandra Berg
Een boeiende vrouwenroman van topper Sandra
Berg!
Rust. Dat is alles wat Irene wil, als ze haar nieuwe
thuis binnenstapt.
Geen Iversson, geen herinneringen aan dat wat ze
heeft gedaan.
Of juist niet heeft gedaan.
Eindelijk kan ze haar eigen leven leiden en doen wat
ze zelf graag wil.
Maar al gauw duikt de kat van de buren op in haar
tuin en met hem stappen ook buurman Calle en zijn
dochter Lotta ongevraagd haar leven binnen. En dan
is het snel gedaan met haar rust…

Ook

verkrijgbaar als

e-pub

De groteletter-editie
verschijnt in 2022

ISBN: 9789462042780
Nur 343 | ing | 18,95
Verschijnt november 2021

“Goed opgebouwde karaktertekening en vlot
taalgebruik. Heerlijke ontspanningslectuur!”
Redactie Biblion
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RECENT VERSCHENEN

Zonnige liefde
Wilma Hollander

De derde romantische dubbelroman van Wilma
Hollander!
ONDER DE GRIEKSE ZON
Martine Waalwijk heeft samen met haar zoon een
klein hotel op het Griekse schiereiland Pilion. Ze
nodigt drie oude schoolvriendinnen uit om bij haar
te komen logeren. Het onverwachte aanbod wordt
door Agnes, Mette en Janey enthousiast ontvangen!
DANS DER LIEFDE
Deze heerlijke liefdesroman speelt zich af in het
ruige en romantische Ierland. Als Lucy en de knappe
countryzanger Nick elkaar ontmoeten, worden ze
smoorverliefd en hun toekomst ziet er stralend uit.
Maar dan slaat het noodlot toe...

Ook

verkrijgbaar als

e-pub
ISBN: 9789462042735
Nur 343 | ing | 25,50
Recent verschenen

“De verhalen zijn snel en geestig
geschreven. Ideaal voor een aantal uurtjes
wegzwijmelen in een (strand)stoel.”
Redactie 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

