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broadcast bingkai foto anak laki laki as competently as review them wherever you are now.

menjalani sebuah misi. Misi khusus yang hanya sanggup dijalankan oleh
Elsa dan kelak bisa mengubah jalan hidup siapa pun yang terlibat di
dalamnya. [Mizan, Noura Books, Novel, Fiksi, Terjemahan, Indonesia]
Sang Penyusup (Only Daughter) - Anna Snoekstra 2020-07-13
Pada tahun 2003, Rebecca Winter yang berusia 16 tahun menghilang.
Saat itu Bec sedang menikmati liburan musim panas, bekerja di restoran
cepat saji, menyukai seorang pemuda, dan mengutil dengan sahabatnya.
Lalu halhal aneh dan misterius mulai terjadiÑbayangan yang muncul di
dalam kamar tidurnya di malam hari, ingatan-ingatan yang hilang, dan
perasaan diawasi. Sebelas tahun kemudian Bec digantikan. Seorang
wanita muda, yang putus asa setelah ditahan polisi, mengaku dirinya
adalah adalah Bec yang sudah menghilang selama ini. Sang penyusup
mulai menjalani kehidupan Bec, tidur di ranjang Bec, memeluk ayah dan
ibu Bec, mempelajari nama teman-teman Bec, bermain dengan adik-adik
Bec. Namun, keluarga dan teman-teman Bec yang menyambutnya
dengan hangat dan penuh semangat tidak seperti yang terlihat.
Sementara sang penyusup berusaha mengelak dari detektif yang
menyelidiki kasusnya, ia mulai menyelami kehidupan Bec Winter yang
sebenarnya. Dan ia segera menyadari bahwa orang yang menculik Bec
masih berkeliaran di luar sana, dan bahwa sekarang dirinyalah yang
berada dalam bahaya.
Ephemeral (Tak ada yang abadi) - SilaAlhamid
Ephemeral (Tak ada yang abadi) Penulis : SilaAlhamid Ukuran : 14 x 21
cm ISBN : 978-623-5611-41-9 Terbit : September 2021
www.guepedia.com Sinopsis : “Naya akan selalu menjadi milik Juna, dan
itu akan selalu seperti itu Nay.” ucapnya dengan senyuman yang tak
pudar sedikit pun dari wajahnya, dilupakannya segala macam jenis alat
medis yang tengah terpasang pada tubuhnya. Ini adalah kisah tentang
gadis bernama Tanaya, gadis rapuh yang selalu berpura-pura seakan ia
baik-baik saja, gadis yang masih kunjung tak dapat memaafkan masa
lalunya yang kelam. Namun, takdir mempertemukannya dengan kakakberadik bernama Nanggara dan Zayyan yang kemudian merubah hariharinya dan dengan perlahan Tanaya dapat menerima masa lalunya itu
atas bantuan dari keduanya. Hingga suatu hari perasaan yang aneh
dirasakan oleh Tanaya kala bersama dengan salah satu dari keduanya, ia
yakin itu adalah cinta. Namun, hatinya tak siap untuk kembali terluka.
Saat Tanaya benar-benar sudah siap untuk menyatakan cintanya, takdir
kembali mempermainkan dirinya. Sebuah rahasia besar akhirnya
terungkap, membuatnya terpaksa kembali mengurung dirinya, membenci
masa lalunya dan bahkan ia sangat membenci masa kini yang ia miliki
sekarang. Akankah ia dapat bahagia? Semua terlalu fana untuknya.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
ALSYAVA - Alung Putri
ALSYAVA PENULIS: Alung Putri Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-7752-68-4 Terbit : Januari 2020 www.guepedia.com Sinopsis:
Tentang dia, Alsyava Putri Reynanta. Seorang siswi yang baru menginjak
sekolah menengah atas dan langsung diklaim menjadi kekasih ketua
OSIS di sekolahnya. Ia juga mempunyai masalalu yang membuatnya
trauma. Serta terror yang mulai bermunculan di kesehariannya. Akankah
ia dapat melewati semua itu? Akankah ia juga akan menerima ketua
OSIS itu sebagai kekasihnya? Atau ... Sebaliknya? www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping &
reading Enjoy your day, guys
Nevermoor Trilogy #1 - Jessica Townsend 2018-01-12
Morrigan Crow tahu dia akan mati saat berulang tahun ke-12, tepat pada
hari Eventide. Seperti halnya anak-anak lain yang lahir pada tahun yang
sama, dia dituduh sebagai penyebab semua kesialan di kotanya, dari
kematian, cuaca buruk, kekalahan dalam lomba, sampai makanan basi.
Namun, siapa sangka Eventide tiba satu tahun lebih cepat? Dan, siapa
sangka pula, bukannya Maut, malah Jupiter North yang menjemputnya,
membawa Morrigan kabur ke kota rahasia, Nevermoor. Sejenak,
Morrigan merasa aman. Namun, itu hanya sementara, karena tantangan

I Feel You - 20 Penulis Terpilih
Kumpulan cerpen bertema horor tentang keberadaan mereka yang tidak
bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan
Falling For You: Novelindo Publishing - Dest 2021-10-30
Namanya Gilang Wirandika—pria berwajah tampan yang selalu asal tiap
kali berbicara. Anak bungsu yang sudah diminta untuk segera menikah
oleh orang tuanya. Gilang pun sudah sangat siap menikah bahkan
tabungannya sudah sangat cukup untuk menikah tetapi sayang, calonnya
belum ada. Ia pernah menyukai dan memperjuangkan seseorang,
namanya Kikan Putria—sepupu temannya. Namun, Kikan hanya
menganggap hubungan mereka tak lebih dari hubungan kakak-adik
padahal Gilang menginginkan lebih. Sampai akhirnya mereka
dipertemukan kembali, Gilang bertekad akan memperjuangkan Kikan
untuk yang kedua kalinya. Tetapi keadaan sudah tak seperti sebelumnya.
Lalu bagaimana kelanjutan kisah mereka? Apakah Gilang akan tetap
kembali memperjuangkan Kikan atau melepaskannya begitu saja?
Di Balik Pintu No.18 - Khansa A. N. 2022-07-01
“Gue mohon... Bunuh gue aja sekarang....” Kata-kata itu terus mereka
ucapkan di hadapanku sebelum kupercepat ajal mereka ke malaikat
maut. Dan kemudian gadis itu datang, menempati kamar di sebelah.
Awalnya, aku cuma ingin menganggunya sebentar karena suara dan
ekspresi ketakutannya yang sangat menyenangkan. Tapi, dia malah
bertindak gegabah dan mencari tahu keberadaanku. Permainan tetap
harus berjalan selama hasrat ini belum terpenuhi. Aku ini lebih pintar
daripada siapa pun. Pintar memutar kata-kata, pintar memakai topeng
“anak baik”, dan pintar menjadikan mangsanya tidak berdaya. Aku yang
akan mengantarkannya ke kamar nomor 18, yang berada tepat di
sebelah kamarnya—kamar yang menyimpan semua rahasiaku. "Jangan
takut, rasa sakitnya cuma sebentar setelahnya kau akan tertidur dengan
tenang selamanya."
Mr. Frosty Jerk #book1
- Miss Aisho 2019-10-16
Seperti air dan api. Dua makhluk ini juga memiliki sifat yang saling
bertolak belakang. Fira, gadis cerdik yang periang, bersemangat,
pemberani dan bersinar hangat seperti mentari. Sementara, Mikael
Demonio, pria dingin nan sinis, tak berekspresi dan mengintimidasi. Dia
bagaikan bongkahan es di kutub utara. Namun, takdir yang aneh justru
mempertemukan mereka dalam sebuah kisah klasik yang menarik.
Akankah mereka tetap akan hidup dalam dunianya masing-masing?
Ataukah hangatnya mentari itu mampu melelehkan bekunya es? Atau
sebaliknya, dinginnya es yang akan meredupkan hangatnya mentari?
Diriku yang Hina - Nafa YES
Tertipu oleh pria yang terlihat agamis tetapi ternyata bejat,
menghasutnya melakukan tindakan asusila secara online, membuat
Naira kehilangan kepercayaan diri. Ia merasa dirinya hina hingga
merasa tak layak untuk pria baik mana pun. Dan kemudian pria itu
kembali ke kehidupan Naira. Mengaku mencintainya dan ingin menikahi
Naira. Aankah Naira luluh dengan segala tipu daya si pria?
My Grandmother Asked Me to Tell You Shes Sorry - Fredrik Backman
2016-12-17
Pernahkah kau merasa ingin pergi dari dunia nyata? Saat kau
terasingkan, dan orang-orang di sekitarmu tampak tak memedulikanmu,
bahkan seakan membencimu? Elsa sering merasa demikian. Misalnya,
saat teman-teman menghukumnya hanya karena tidak menyukai syal
yang dikenakannya. Atau saat Elsa bicara jujur, mereka mencemoohnya.
Sangat jelas mereka membenci Elsa. Itu semua karena Elsa berbeda dari
anak lainnya. Elsa pernah bertanya, apakah menjadi berbeda itu salah?
Nenek berkata bahwa menjadi berebda itu bagus, dan teman-temannya
saja yang bodoh. Lalu Nenek berkisah tentang dunia yang berisi
pahlawan dan makhluk negeri dongeng. Negeri istimewa yang hanya
bisa dikunjungi anak-anak istimewa. Semenjak itu, Elsa sering pergi ke
negeri dongeng kapan pun dia mau, bersama Nenek tentunya. Sampai
suatu saat, Nenek tak bisa lagi menemani. Nenek harus pergi, sangat
jauh, sendiri. Sebagai permintaan terakhir, Nenek mengirim Elsa untuk
bingkai-foto-anak-laki-laki
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lainnya telah menanti. Sebagai penduduk ilegal, satu-satunya cara bagi
Morrigan untuk tetap tinggal adalah menjadi anggota Wundrous Society.
Hanya sembilan anak yang akan diterima di akademi bergengsi bagi
anak-anak berbakat itu, jadi, bagaimana mungkin Morrigan bersaing
dengan ratusan anak hebat lainnya saat dia sendiri bahkan tidak
mengetahui kemampuan yang dia miliki? Morrigan hanya ingin terlepas
dari kutukan Eventide. Dia hanya menginginkan tempat yang bisa
disebutnya rumah, orang-orang yang bisa dianggapnya sahabat dan
keluarga. Sebegitu sulitkah? [Mizan, Noura Books, Imajinasi, Nevermoor,
Kekuatan, Terjemahan, Indonesia]
Emang Udeh Jodoh - Ade Ufi 2022-04-26
Cerita keluarga Mpo Iyyah ini segar banget khas Betawi, ringan,
sederhana tapi kena. Bacanya bikin senyum senyum sendiri sekaligus
dapat pandangan baru dalam hidup. (Achi TM, Novelis dan Penulis
Skenario)
Perawan Yang Tergadai - Lilyht 2020-10-20
Setiap perempuan adalah tuan putri di negeri mimpinya sendiri. Mereka
berhak bertemu pangeran, menikah dan hidup bahagia selamanya.
Begitu juga Sangria Krisani punya mimpi seperti itu. Sayangnya semesta
tak pernah ramah dan takdir terlalu kejam. Sepeninggal kedua orang
tuanya, keperawanannya dijual oleh tantenya dan dia terjebak dalam
lumpur kelam kehidupan malam. Akankah hidupnya berubah lebih baik
setelah bertemu Remon, pengusaha kaya yang sudah membeli
keperawanannya? Atau menjadi semakin buruk? @Lilyht.Author
Diandra - Fye
Aku sudah jatuh cinta pada seseorang dengan begitu dalam. Lantas
bagaimana aku bisa kembali jatuh cinta pada gadis lain saat aku bahkan
sudah tidak bisa melihat gadis lain selain dia? (Fandy Prayudha) Jika saja
kami tidak berkomitmen untuk terus bersahabat, apakah semua
perasaan akan lebih mudah untuk diungkapkan? (Diandra Lubis) Apa
tidak boleh mencintai sahabat yang sedari kecil selalu berkeliaran di
sampingmu? Sejak kapan memangnya rasa itu ada? Tapi tentu saja,
seperti apa pun kamu menolak untuk mengakuinya, cinta akan selalu
menemukan rumahnya.
20, 30, 40 Club Camilan
- Cenila Krena,Jacqueline 2013-07-17
"3 perempuan, 3 cinta, 3 cerita. Perkenalkan Jaqs, Rara, dan Cenila. Tiga
perempuan lesbian di usia berbeda dekade dengan problema masingmasing. Jaqs, mahasiswi berusia 20-an yang santai menghadapi hidup.
Easy come easy go, begitu prinsipnya. Kalau bisa gampang, kenapa
harus dibikin susah. Sampai ketika cinta datang dan pergi dalam
hidupnya, dan ia harus bertanya... siapa cinta sejatinya? Rara,
perempuan 30-an yang berada di persimpangan.... Menerima lamaran
Raffa, lelaki yang tulus mencintainya? Atau mengejar cintanya pada Eki,
satu-satunya perempuan yang pernah hadir dan selalu mengisi
hidupnya? Cenila, perempuan sukses berusia 40 tahun. Janda dua anak
yang memutuskan bercerai untuk menjalani hidup bersama Ferro,
kekasih perempuannya. Namun pengkhianatan Ferro menyisakan intrik
dan luka yang amat dalam hingga datang perempuan lain yang
menawarkan kasih sayang dan membuatnya harus memilih. Tiga novela
yang diangkat dari blog lesbian populer ini membawa kita menuju proses
pencarian diri, juga kehidupan. Cinta datang tanpa diundang. Patah hati
tak dapat dihindari. Namun ada juga tawa dan bahagia. Hidup
berlanjut... dan inilah kisah mereka."
Amor Est Poena - Stephanie Budiarta 2018-02-15
2010 Fara: "Gue sayang sama lu, Wil." Willy: "Tapi gue nggak. Stop
ganggu hidup gue!" 2017 Willy: "Gue cinta sama lo, Ra." Fara: "Telat,
Wil." Willy Alexander, tega menyakiti dan mempermalukan Fara Angelicmantan sahabatnya-di seantero sekolah, hanya karena Fara pernah
menyatakan perasaan kepadanya. Sejak itu, pertemanan mereka putus.
Tahun berlalu, hingga keduanya dipertemukan kembali di tempat kerja
mereka. Tapi, saat itu sudah ada Diego Fernando, yang mendekati Fara
dengan 1001 trik PDKT. Mulai dari level kacangan, super-nyebelin,
sampai yang bikin melting. Melihat kedekatan Fara dan Nando, Willy
tiba-tiba berbalik arah dan ingin mendapatkan Fara. Sejujurnya,
perasaan Fara pada Willy masih ada. Namun, Fara sudah memutuskan
untuk memendam dan membunuh perasaannya sendiri sejak hari
kelulusan SMA. Ternyata, selama ini Willy menyimpan rahasia besar
yang membuatnya amat membenci Fara dan tega mempermalukannya di
masa SMA dulu. Kepada siapakah cinta akan berpihak dan siapakah yang
akan mendapatkan hukumannya? [Pastel Books, Novel, Romance,
Ringan, Muda, Dewasa, Indonesia]
MAPS - Radin Azkia 2016-01-01

cinta. Ia telah bertunangan dengan lelaki mapan bernama Reyan.
Nampak ideal, bukan? Sampai Devon, cinta masa lalunya datang dan
mengobrak-abrik pikirannya dengan pesona dan tentu saja --kata maaf--.
I'll Wait for You - Golda Emeralda 2020-01-01
Salah satu impian Rae Mi adalah pergi ke Seoul bersama ibunya.
Ternyata impiannya itu bisa terwujud hanya jika ia bersedia berperan
dalam film berjudul ‘The Last Saturday Night’ yang tak lain adalah film
terbaru ibunya sendiri. Tapi apa jadinya jika lawan mainnya adalah
seseorang yang tidak disukainya sejak awal pertemuan mereka? Seorang
cowok asal Korea yang arogan dan tidak bersahabat, Kim Jun Seo.
Sementara di kampus barunya, Rae Mi mendapat masalah baru hanya
karena kedekatannya dengan seorang calon presiden mahasiswa, Valdi.
Semua terjadi begitu saja. Kisah perjalanan Rae Mi yang dipertemukan
dengan teman masa kecilnya, serta keberadaan Jun Seo yang secara
perlahan malah melengkapi kepingan-kepingan puzzle hidup Rae Mi
yang sempat hilang.
Crush on You - Felietta
Crush on You Penulis : Felietta ISBN : 978-623-229-422-6 Terbit : Juni
2021 Sinopsis : Yosika menyukai Petra sejak pertemuan pertamanya di
pesta kolaborasi dua perusahaan. Sejak saat itu, Yosika mencari
informasi tentang Petra dan bertekad menjadikan Petra sebagai
pasangan hidupnya. Sementara, Petra risi karena terus menerus
dibayangi oleh keberadaan wanita berkategori aneh yang selalu bisa
mencari cela memanfaatkan waktu bertemu dengannya. Segala upaya
dilakukan Yosika untuk menarik perhatian pria pujaannya. Penolakan
demi penolakan dia hadapi dengan keberanian dan kegigihan demi
meluluhkan hati Petra. Namun kenyataan tidak seindah harapan. Petra
dijodohkan oleh wanita lain yang tak lain adalah sekretarisnya sendiri!
Semakin hari hubungan Petra dan Starla semakin erat, membuat Yosika
perlahan mundur dan menjauh dari Petra. Di sisi lain, Petra tidak setuju
perjodohannya dengan Starla. Petra baru menyadari perasaannya
terhadap Yosika ketika dirinya dilanda rasa cemburu dan resah karena
melihat Yosika jalan bersama pria lain. Ditambah, perubahan sikap
Yosika yang tidak lagi memedulikannya, membuat Petra menyadari
bahwa dirinya merindukan wanita itu. Sementara itu, Starla tidak bisa
menentang keinginan sang Papa untuk menjodohkannya dengan Petra
oleh karena janji di masa lalu dengan Papa Petra. Mau tidak mau Starla
menerima perjodohan dan mengingkari perasaannya pada Yordan, cinta
pertamanya. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Hazel: Novelindo Publishing - IndiVF 2019-04-05
Melihat sang ibu yang sangat dicintai tewas di hadapannya karna orang
yang disebutnya sebagai ayah. Membuat hati Hazel dipenuhi oleh
amarah Empat tahun berlalu semenjak kematian ibunya. Hazel kembali
menginjak tanah kelahirannya dengan sejuta rencana di otaknya. Demi
menyelesaikan misinya yang sempat tertunda. Kali ini ia harus
menyelesaikan dengan cepat tanpa kesalahan sedikitpun Saat melakukan
misi yang sangat dinantinya, Hazel merasakan perasaan aneh pada
hatinya. Perasaan asing yang berkali-kali disangkalnya, semakin lama
tumbuh semakin besar. Alvaro Trandawinata Gunawan laki-laki yang
menyebabkan detak jantung Hazel menggila Saat misinya sudah berada
di depan mata Hazel, kenyataan pahit menyentak dirinya. Orang yang
selama ini Hazel ketahui bahwa ia adalah ayah kandungnya ternyata
kesalahan besar. Satu kalimat yang terlontar dari laki-laki itu membuat
Hazel kembali ke masa suramnya. Membuat pikirannya semakin
bercabang tak tentu arah. Siapa itu Alvaro Trandawinata Gunawan? Dan
siapa sebenarnya ayah kandung Hazel? Lalu bagaimana dengan misi
yang pertama kali membuatnya datang kembali ke tanah kelahirannya?
DIESSER MANN - Rincelina Tamba
Diftan Pablo Glambert, seorang mafia tampan dan kaya raya di usia yang
baru 30 tahun. Diftan tidak memercayai cinta. Masa lalu yang kelam
menjadikannya sosok pria jahat dan dingin kepada semua orang. Hingga
suatu ketika, takdir mempertemukan Diftan dengan seorang Arabella,
perempuan yang mampu mengubah kehidupannya. Namun, di saat
mereka baru memulai sebuah hubungan, Arabella harus menerima
kenyataan pahit bahwa ayahnya yang lama menghilang ternyata
meninggal karena dibunuh oleh pria yang dicintainya; Diftan. Arabella
berniat untuk membalaskan dendam ayahnya dengan bantuan Juan
Benito, pria yang tidak lain adalah musuh Diftan. Bagaimana nasib Diftan
di tengah banyaknya musuh di depannya? Apakah usaha balas dendam
Arabella berhasil? Lalu, bagaimanakah hubungan Diftan dan Arabella
akan berujung?
Don't Know What You Got ('Till It's Gone) - Nay Diyanti
Don't Know What You Got ('Till It's Gone) PENULIS: Nay Diyanti Ukuran
: 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7933-35-9 Terbit : April 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Terkadang dunia seseorang terlihat sangat

After Return : Graf Literasi - Imachay 2019-06-19
Shanaz, dokter cantik dengan segala kesempurnaan karier dan kisah
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bahagia. Padahal pikirannya tidak benar-benar tenang. Ia bergelut
dengan dirinya sendiri. Tentang mimpi, kondisi, dan segenap ketakutan
di hati. Hai, namaku Iriyya. Aku sama seperti remaja pada umumnya.
Mengenal asmara, jatuh cinta sebelum waktunya, hingga menerima
banyak luka yang begitu kentara. Aku sempat ditinggalkan, dipatahkan
beberapa kali, juga dihancurkan oleh ekspektasiku sendiri. Kisah ini
tentang kepergian yang tak sempat memeluk ikhlas. Juga tentang
keberadaan yang tak pernah menjadi sebuah harap. Teruntuk kamu yang
masih terkesan jahat dalam ingatan. Teruntuk semua kesalahan yang
belum bisa aku maafkan. Mohon jangan anggap aku orang yang tak bisa
berdamai dengan keadaan. Percayalah, melupakan dan merelakan
nyatanya tak sesederhana yang diucapkan. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
WF: The Choices We Make - Karma Brown 2019-01-07
Kate dan Hannah sudah berteman sejak kecil. Keduanya saling memiliki
dan tak pernah terpisahkan, bahkan hingga mereka sudah berumah
tangga. Kate sudah memiliki dua anak, berbeda dengan Hannah, yang
meski sudah mengusahakan segalanya, tetap tidak membuahkan apa
pun. Kate akhirnya berinisiatif untuk menjadi "rumah" bagi calon anak
Hannah, dengan jalan surogasi. Awalnya semua berjalan lancar, tapi
ternyata Kate mengalami aneurisme. Kelanjutan hidup Kate dan caloin
bayi Hannah pun terancam.
Alaska Part 2 - Putrighifary
Alaska Part 2 PENULIS: Putrighifary Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-283-270-1 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis:
Alaska terdiam. Deretan kalimat yang tertera disana netranya bergulir
pelan membaca dan memahami makna satu-persatu bahasa yang
menurutnya sangat asing, dari semua kalimat yang ia baca dan pahami
dia sudah dapat mengambil garis besarnya. "Jangan kasih tau siapapun,
Kak!" Genggaman hangat itu tak lagi mampu menenangkan hatinya, ia
hancur sekarang. rasanya sulit untuk bangkit semua mimpi yang ia
punya sekarang tidak ada artinya lagi. "Soal ini? Gimana?" Alaska
menggeleng pelan. "Aku mohon, Kak!" "Tapi mereka harus tau
semuanya, Ka!" "Belum saatnya mereka semua tau." Jawabnya yang
tetap kekeh dengan keputusannya. Dan dia tahu. Ini keputusan yang
salah. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Chance - Akhza Biru 2020-10-28
Hidup adalah kesempatan, dan setiap orang berhak memperolehnya.
Awalnya, aku tidak mengerti mengapa Tuhan memberikanku kesempatan
untuk hidup di dunia setelah kematian berada di depan mata. Hidup
cacat dan tidak sadar memiliki alter ego. Aku terjebak dalam permainan
keji Ayah, hingga semua orang membenciku. Namun, pertemuan dengan
Yami seorang gadis polos biasa, menyadarkanku bahwa kesempatan
itulah yang membuatku mengerti bahwa hidup ini masih ada hal yang
bisa kuperbaiki.
Pembantuku Istriku- Irie Asri
Dahlia nekat pergi ke kota bersama temannya untuk membantu
perekonomian keluarga. Ia ingin sekali membantu ibunya yang telah
salah memilih suami, yang hanya bisa bermalas-malasan dan
melimpahkan seluruh beban pada ibunya. Ayah tiri yang sangat Dahlia
tidak sukai. Ia berangkat bersama temannya untuk menjadi asisten
rumah tangga. Upah di kampung sebagai pekerja di kebun sangatlah tak
sebanding dengan rasa lelahnya. Jadi Dahlia ingin mencari uang yang
lebih baik meskipun ia hanya bisa menjadi seorang pembantu. Tuan
Muda Bian adalah anak yang harus ia asuh setiap harinya, sifatnya nakal
dan selalu membuat Dahlia tak tahan ingin berhenti dari pekerjaan
tersebut. Namun seiring berjalannya waktu Dahlia menemukan sesuatu
yang tak pernah anak kecil itu perlihatkan pada semua orang termasuk
pada ayahnya sendiri. Hingga kedekatan ia dengan Bian malah
menghubungkan takdir yang tak di sangka-sangka. Mario Albern majikan
dingin yang merangkap sebagai ayah biologis Bian. Lelaki yang tak
pernah bisa tersentuh hatinya sedikitpun menawarkan sebuah
pernikahan padanya.
Love You Mr. Arrogant - Siti Azura 2021-04-05
Seorang pria arogant, keras kepala selalu mengeluarkan cacian dan
makian pada orang yang tak bersalah, semua itu disebabkan oleh luka
lama yang sudah bersarang di hatinya. Mampukah si gadis utusan sang
ayah menyembuhkan si pria arogant, dan mengubah semua
kebenciannya menjadi sebuah cinta? "Kau gadis bodoh, berapa si tua ini
membayar mu hingga kau mau berurusan dengan ku hah?" "Beliau tidak
membayar saya tuan, beliau hanya memberikan saya sedikit penawaran
yang menyenangkan."
MetroPop: Hospital Cafe - Olivia Lin 2022-03-16
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Tarra tahu dia nekat ketika memutuskan membuka kafe di rumah sakit
tempat mantan tunangannya, Zidan, bekerja. Karena tampaknya lelaki
itu masih belum puas menyakitinya. Zidan tak akan menyerah tentang
Tarra. Dia sudah memberi Tarra waktu cukup lama, seharusnya amarah
gadis itu akan surut seiring waktu. Adam seharusnya hanya mengamati
Tarra dari kejauhan dan teguh pada komitmennya. Sayangnya, senyum
Tarra yang selalu mampu menularkan kebahagiaan semakin jarang
terlihat sejak Zidan kembali. Ketika masing-masing memutuskan
menunda dan menunggu, waktu malah seolah mempermainkan mereka.
Perasaan tak diundang itu justru hadir, membuat mereka kembali
mempertanyakan keputusan yang sudah diambil. Ketika mundur bukan
pilihan, mampukah mereka tetap berjalan apa pun risikonya?
Islamic Montessori Inspired Activity - Zahra Zahira 2019-05-29
Banyak di antara kita yang sering mendengar istilah “Montessori”.
Kemudian ingin menerapkan Montessori, baik di rumah ataupun di
sekolah. Tetapi terhambat dengan beberapa material Montessori yang
harus dimiliki. Bermula dari keterbatasan itu, Zahra Zahira membuat
lesson plan activity yang terinspirasi dari kurikulum dan filosofi
Montessori. Berbekal peralatan sederhana yang mudah ditemukan di
sekitar kita, Zahra membagi aktivitas montessori ke dalam 30 tema
mingguan. Di setiap tema terdapat 7 area penting montessori: Islamic
Studies, Practical Life, Sensorial, Language, Mathematics dan Art &
Craft. Zahra juga meyakini, pengenalan nilai-nilai islami dalam setiap
aktivitas montessori, dapat mendekatkan anak-anak pada Allah dan
mengenalkan Islam sejak dini. Dan melalui buku ini, Zahra akan
membantu kita untuk dapat menerapkan Montessori baik di rumah
ataupun di sekolah. Selamat bermain-main bersama anak! [Mizan,
Bentang Pustaka, Keluarga, Edukasi, Pengembangan Diri, Motivasi,
Montessori, Isnpirasi, Aktifitas, Orang Tua, Parenting, Dewasa,
Indonesia]
Cold Eyed - Lulux Adelina 2019-11-22
Selama dua bulan berturut-turut salju seakan membekukan kota Barrow
di Alaska. Joseph Landon, Agen Federal yang ditugaskan untuk
menangkap seorang buronan nyaris mati membeku saat pertama kali
menginjakkan kakinya di kota bersalju itu. Sampai Joseph menjumpai
penyelamatnya berdiri di atas dek kapal dan begitu ia terbangun dari
tidur panjangnya, ia telah berada di tengah keruwetan. Jocelyn Jhonson
alias Joyce, hadir sebagai malaikat berambut merah yang
menyelamatkan Joseph dari maut. Wanita dengan kepribadian lemah
lembut itu nyatanya menyimpan sejumlah rahasia kelam dari masa
lalunya. Saat kali pertama melihat Joyce, Joseph tahu bahwa wanita itu
adalah takdirnya, namun pekerjaannya mengharuskan Joseph untuk
terus menyamar dan bersandiwara. Ketika api cinta yang muncul di
antara mereka kian memanas, Joseph mengetahui fakta yang
mengharuskannya untuk meninggalkan misi penangkapan itu. Joyce di
sisi lain membuat Joseph merasa sulit untuk pergi dan menyerah pada
keinginannya untuk memiliki wanita itu. Fakta demi fakta bermunculan.
Joseph merasa bahwa tugasnya menjadi semakin sulit. Setelah
berminggu-minggu berada di tengah keruwetan itu, ia mendapati
kemungkinan bahwa target yang selama ini diincarnya bukanlah
tersangka untuk semua tuduhan yang ada. Ia telah dihadapi pilihan
untuk menyelesaikan tugasnya atau kehilangan Joyce sementara waktu
yang dimilikinya semakin tipis.. Apa sebenarnya rahasia yang
disembunyikan Joyce dari masa lalunya dan keruwetan apa yang harus di
hadapi Joseph? Akankah mereka bersatu ketika jembatan yang
memisahkan mereka kian melebar? Simak kisah selengkapnya dalam
Landon seri ke-3 Cold Eyed.
Silhouette - Gieska 2020-05-07
ÒAku akan menjadi waktu, terus menggilas apa saja yang tidak mau
berdamai denganku. Aku juga akan men jadi waktu yang selalu
menemanimu melewati segala perubahan.Ó Gesa. Rentang waktu tidak
mampu menghapus ingatan nya pada masa lalu. Meski dia telah
melewati banyak hal, selalu ada ruang yang selalu dia siapkan untuk
seseorang. Walaupun melewati perjuangan panjang, dia selalu
mendapatkan yang terbaik. Kecuali cinta, dia ham pir saja tidak
mendapatkan apa pun untuk hatinya. Dustin. Sebelum dia hancur, waktu
sempat memberinya harapan. Dia memiliki segalanya, kecuali cinta yang
mem buatnya menyerah saat Gesa memutuskan untuk me ning gal
kannya. Akhirnya, waktu jugalah yang bisa menyembuhkan lukanya.
COKELAT DARI SIAPA - Debbiedya
COKELAT DARI SIAPA Penulis : Debbiedya Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-281-907-8 Terbit : Oktober 2020 www.guepedia.com Sinopsis :
Mengisahkan tentang enam remaja yang tumbuh besar bersama. Mereka
berenam bertemu pada satu sekolah yang sama sejak mereka berada di
Taman Kanak-Kanak hingga mereka berada di tingkat SMA. Bella, Anne,
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Ranti, Dika, Derren dan Dicky adalah tokoh-tokoh yang akan diceritakan
dalam cerita ini. Sementara, Bella, salah satu dari mereka selalu
mendapatkan cokelat misterius dari seseorang di awal tahun pelajaran.
Hal ini sudah berlangsung selama Bella duduk di bangku SMP. Kedua
teman perempuannya, Anne dan Ranti ingin menolong Bella menemukan
siapa orang misterius yang selalu memberikan cokelat itu kepada Bella.
Namun, Bella menolak menerima bantuan kedua sahabatnya. Sebab,
diam-diam Bella suka pada salah satu sahabat masa kecilnya itu. Mencari
tahu kebenaran siapa pemberi cokelat itu, hanya membuat Bella takut
bila pemberi cokelat itu bukanlah seseorang yang dia harapkan.
Karenanya, dia mengubur rapat-rapat keingintahuannya siapa pemberi
cokelat misterius itu. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
MY FIRST LOVE - ayinatiwi 2020-06-16
Apakah cinta pertama akan selalu menjadi yang paling membekas?
Akankah semua cinta pertama selalu akan melahirkan kisah yang
bahagia pada akhirnya? Jika pada kenyataannya, cinta pertama itu lah
yang akhirnya meninggalkan luka paling membekas di dalam dada?
Inilah adalah kisah tentang kehidupan cinta Fayolla Alandari. Ketika
semuanya berawal dari rasa nyaman dan akhirnya menumbuhkan cinta
sekaligus luka karena dia yang ia sebut sebagai First Love. "Kamu adalah
cinta pertamaku. Laki - laki pertama yang memberi tahuku arti cinta
antara laki - laki dan perempuan, bukan sebagai saudara. Namun
mengapa kamu juga menjadi orang pertama yang memberikan aku luka
begitu dalam hingga rasanya sulit aku lupakan?" "Bisakah aku
mempercayai dirimu untuk aku titipkan kepingan - kepingan hatiku? Jika
pada kenyataannya bukan hanya namaku yang ada di dalam kepala dan
juga hatimu, Alfagha Hizran Rianda?" - Fayolla Alandari
Silvano- Tere Bina
Silva dan Vano saling menyukai sejak kecil tetapi Silva tiba-tiba
menghilang dan 10 tahun kemudian Silva muncul dengan identitas
berbeda. Akankah mereka bersatu kembali?
Anak jadah - Dyah Ayu 2021-07-03
Masa kecil Nara selalu diliputi oleh penderitaan dan caci makian. Nara
yang terlahir tanpa ayah, selalu mendapat julukan anak jadah. Bahkan,
dia dan ibunya pernah diusir oleh neneknya karena tidak tahan dengan
gunjingan warga. Setelah tumbuh dewasa, Nara bertekad mencari tahu
siapa ayah kandungnya. Bersama kekasihnya yang bernama Wira, dia
memulai pencarian dengan berbekal buku dairi peninggalan sang ibu.
Selama pencarian, Nara banyak sekali menemukan hambatan dan
rintangan. Mampukah Nara menemukan siapa ayah kandungnya?
1 Kos 3 Cinta 7 Keberuntungan - Astrid Tito 2019-10-07
Ada apa dengan kamar nomor 7 di Kos 7? Mengapa penghuni kamar itu
selalu berulah dan bermasalah? Linda sang perempuan kusut, pengidap
skizofrenia. Renata yang diduga pelakor akibat berwajah cantik berbodi
biola. Serta Bram si laki-laki kemayu yang digebuki penagih akibat utang
kartu kredit yang menggulung hingga segunung. Lantas bagaimana
keempat sahabat, Aol-Rendy-Vika-Eda, mampu membantu permasalahan
para penghuni kamar kos nomor 7? Bagaimana pula kisah cinta Aol dan
Rendy, Vika dan Rakai, serta Patty dan Arya? Misteri apa yang
melibatkan Patty, sang pemilik kos, dengan angka 7 dan kamar nomor 7?
“Novel yang punya kejutan di tiap adegan. Ngakaknya dapet, sedihnya
dapet, romansanya dapet, hikmahnya dapet. Keren banget!” —Achi TM,
penulis ratusan skenario dan puluhan novel “Novel yang sangat
menghibur, tapi tak kehilangan cara untuk memberi kita banyak
pelajaran berharga. Kocak, seru, dekat dengan kehidupan sehari-hari.”
—Fahd Pahdepie, penulis novel dan buku-buku best seller “Fresh and
entertaint!” —Muhammad Assad, penulis buku-buku best seller
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With You - Saida Atika 2015-06-06
Semenjak Silvi SMA, dia hanya mempunyai seorang keluarga, yaitu
kakaknya. Tapi, semenjak dia pindah ke Jakarta, bukan hanya kakaknya
keluarga yang dia miliki. Bluelist adalah keluarga keduanya. Bersama
Bluelist, Silvi juga menemukan cintanya. Tapi dia harus rela membiarkan
cintanya pergi saat dia menderita penyakit kronis. Dia tidak mau
membuat orang yang dicintainya bersedih karenanya. Bahkan kakaknya
tidak mengetahui penyakitnya. Bukan hanya konflik tentang penyakit
Silvi, di dalam novel ini masih ada banyak konflik lagi. Seperti pertikaian
antara Tio dan adikknya, hubungan Dava dengan sang kekasih yang
harus diakhiri karena Silvi. Dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana
konflik-konflik itu terselesaikan? Oleh karena itu, belilah novel With You
ini.
CALLIA - CLARISA YANI
Takdir seorang Callia Florentine. Gadis yang terlahir di tengah-tengah
para pelacur. Selama hidupnya, ia tak pernah tahu bagaimana dunia luar
itu. Berbaur dengan anak seusianya atau mengenyam pendidikan dengan
selayaknya tak pernah ada di daftar hidupnya. Hingga pada suatu
malam, ia harus rela dijadikan bahan lelangan ketika usianya sudah
genap tujuh belas tahun oleh si pemilik tempat bordil. Duduk di tengahtengah para pengusaha dan dijadikan bahan tawaran membuatnya tak
hentinya mengeluarkan air mata pasrah oleh si pemilik takdir. Hingga
seseorang mengangkat papan dan menawarnya dengan harga selangit.
Dan di sanalah hidupnya dimulai. Rasa cinta dan sakit menjadi satu
kepaduan yang kental mengiringi langkahnya. Derai tawa dan air mata
ikut menyempurnakan perjalanan hidupnya. He is the Love, but he is the
Pain...
Young Adult: Harapan dari Tempat Paling Jauh - Inggrid Sonya
2022-06-06
Hidup Vanka hanya untuk ibunya. Dia memilih fokus belajar dan
mengejar prestasi ini-itu sampai menjadi salah satu murid penyendiri di
sekolah, untuk ibunya. Vanka bertekad menjadi yang terbaik agar ibunya
sudi memaafkan status Vanka sebagai anak di luar nikah. Namun, di
tengah usahanya membuktikan diri, Vanka malah harus berurusan
dengan Oliver, si cowok angkuh yang ternyata memiliki banyak
ketakutan ganjil. Hidup Oliver hanya untuk kakeknya. Dia menjadi aktor
terkenal, meladeni jutaan penggemar, memaksa diri tetap berangkat ke
sekolah yang mengerikan, untuk membuat kakeknya percaya bahwa
dirinya anak yang normal. Namun, di tengah semua kepura-puraan itu,
Oliver bersinggungan dengan Vanka, si cewek yang menyimpan banyak
amarah. Awal hubungan keduanya ditandai benci dan dendam. Tak ada
yang menduga bahwa suatu hari keduanya akan berteman, saling
bergantung, dan saling mengumpulkan harapan demi harapan yang
mereka sangka dapat dijadikan alasan untuk bertahan. Harapan yang
mereka kira dapat menyelamatkan mereka dari lautan kegelapan.
The Humble Comma - Aci Baehagie 2019-04-22
Manusia membutuhkan sebuah koma di dalam hidupnya, membutuhkan
sebuah jeda. Karena titik ataupun akhir memang suatu kepastian yang
akan terjadi. Sementara itu, tidak semua manusia beruntung bertemu
dengan koma. Tidak semua manusia diberikan jeda di dalam
kehidupannya oleh Tuhan. Sebastian tersenyum dengan air mata yang
masih berjatuhan. Dia bersyukur, karena berhasil menemukan sebuah
koma, menemukan jeda yang pada akhirnya singgah di hidupnya, jeda
yang menuntunnya kembali pada keimanannya. Jeda yang menuntunnya
kembali pada jalan pulang yang benar. Cerita tentang pertemuan dengan
sebuah jeda dan 12 cerita lain mengenai pahit dan manisnya hidup
dikisahkan dalam buku ini, "The Humble Comma".
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