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Antologi Rasa
Hikmah Korona Penulis : Dwi H Santoso dkk Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-319-123-4 Terbit : Januari 2021 Sinopsis : Setiap bencana pasti selalu
mendatangkan duka dan nestapa, tidak terkecuali dengan bencana pandemi
Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan virus Korona ini. Sangat banyak cerita
duka yang mewarnai kisah hidup insan manusia di seluruh belahan bumi ini
akibat pandemi. Namun, apakah manusia hanya bisa pasrah dan tidak
melakukan apa-apa sampai virus ini “lelah” dan berlalu begitu saja? Sangat
banyak insan manusia yang masih tetap dapat berupaya menjalani hari-hari yang
sangat sulit ini dengan tetap mencari hikmah dan makna yang masih dapat
dipetik. Beragam kisah dalam buku ini membuktikannya, bahwa masih banyak
hikmah di balik setiap musibah Akankah ini dapat membangkitkan semangat
untuk dapat bertahan dengan tetap mendapatkan makna kehidupan dalam
situasi pandemi ini, atau hanya akan sekedar menjadi pengantar mimpi indah
yang akan sirna setelah tersadar itu? Hanya Anda sendirilah yang dapat
menjawabnya. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
ÒJadi lebih penting punya Furla baru daripada ngilangin nama mantan laki lo dari
dada lo?Ó Pernah nonton Red Dragon? Aku masih ingat adegan saat Hannibal
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Lecter yang diperankan Anthony Hopkins melihat bekas luka peluru di dada
detektif Will Graham (Edward Norton), dan berkata, ÒOur scar has a way to
remind us that the past is real.Ó Alexandra, 27 tahun, workaholic banker
penikmat hidup yang seharusnya punya hidup ÒsempurnaÓ dan masa depan
cerah. Seharusnya. Sampai ia bercerai dan merasa dirinya tidak lebih daripada
damaged good. Percaya bahwa kita hanya bisa disakiti oleh orang yang kita
cintai, baginya membenci selalu jadi pilihan yang benar. Dia tidak tahu bahwa
takdir akan mengguncang hidupnya sekali lagi saat dia bahkan masih berusaha
menata semua yang telah runtuh.
Kiara naksir berat dengan salah satu teman kuliahnya, Stevan. Tapi sayangnya,
lelaki itu sangat kaku dan dingin. Susah sekali didekati. Salah satu sahabat dekat
Kiara menceritakan bahwa ada peramal yang pernah membantunya sampai bisa
berpacaran dengan seorang cowok hits di kampus. Tergiur akan hal itu, Kiara
memutuskan untuk menemui sang peramal. Dia meminta pelet agar Stevan bisa
jatuh hati padanya. Kiara mencampurkan pelet itu ke dalam sebuah cupcake.
Tapi naas, cupcake itu malah dimakan salah satu sahabat dekat Stevan. Si
playboy tukang bikin onar, Kevin. Alhasil, Kiara kelimpungan sendiri menghadapi
si buaya darat yang sekarang tergila-gila padanya. Bagaimanakah nasib Kiara
selanjutnya?
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Antologi Rasa (Pecandu Sastra) PENULIS: Firaa Tebal : 177 halaman ISBN :
978-623-7474-37-1 www.guepedia.com Sinopsis: Ini bukan sebuah kisah, cerita,
ataupun drama cinta. Ini adalah tentang bagaimana cara beberapa sosok puitis
dalam mencintai. Mencintai dalam diam. Banyak orang yang menyebut-nya
seperti itu. Mencintai dalam diam, mengartikan saat seseorang mencintai orang
yang mencintainya dengan tulus tanpa meminta bahkan menuntut dan berharap
adanya balasan. Bisa di bilang cinta sepihak! Jika difikir hal itu adalah hal yang
miris dan bodoh bukan?! Tapi itulah sisi hebat dari para sosok puitis. Ia mampu
mencintai dengan tulus tanpa menuntut balasan. Ia hanya bersahabat dengan
secarik kertas beserta sebuah pena, dan menjadikan kedua alat itu sebagai
media penghantar rasa tulusnya itu. Salam manis dari komunitas "Pecandu
Sastra" www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Tiga Pekan di Benua Selatan PENULIS: Diah Endah Mardiah, S Pd Ukuran : 14
x 21 cm ISBN : 978-623-281-230-7 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com
Sinopsis: Buku ini berisi pengalaman pribadi penulis ketika mengikuti Program
Pelatihan TRAINING MANAGEMENT PROGRAM for WEST JAVA TEACHER
Selama 21 hari adalah waktu yang sangat singkat bagiku menjelajah Adelaide,
begitu banyak hal yang menakjubkan. Kota yang lebih maju dari Indonesia.
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Bukan menyesali hidup di Indonesia tapi sekedar membandingkan pola
kehidupan masyarakat Australia khususnya Adelaide memiliki ke istimewaan di
antaranya: kedisiplinan, konsisten dengan peraturan, hidup bersih, menjunjung
tinggi etika, toleransi tinggi, hemat, giat bekerja dan masih banyak lagi yang tidak
disebutkan satu persatu. Semoga buku ini bisa menginspirasi siapa saja. Jangan
pernah merasa takut untuk bermimpi. Percayalah! Suatu saat mimpi itu akan jadi
kenyataan. Dari buku ini juga kita dapat mengambil pelajaran baik yang sesuai
dengan tatanan kehidupan di Indonesia. Sejauh dan sebanyak apapun
perbedaan yang kita temukan, kita tidak perlu mempermasalahkannya karena
bagaimanapun juga kita memiliki budaya masing-masing yang harus kita junjung
tinggi. Begitu pula dalam menyikapi kebiasaan dan kebudayaan bangsa lain. Kita
harus menghormati dan menghargainya. Kita harus memahami dan bisa
menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Intinya, jika kita berada di lingkungan
yang baru seperti ini, berusahalah untuk menjalin komunikasi dengan baik,
jangan ragu untuk bertanya di manapun dan kapanpun kita mendapatkan
kesulitan. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Antologi Puisi : Pemanah Rasa PENULIS: Jayinah ISBN : 978-623-251-358-7
www.guepedia.com Sinopsis: Perasaan yang rapuh sulit kembali utuh, senjata
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yang paling tajam ialah perkataan, memanah rasa sampai ke dalam dan
tenggelam. Dalam hidup manusia pasti mengalami jatuh dan bangun, getirnya
kehidupan, permainan takdir, Panahan rasa yang diterima Setiap hati berbeda,
ada yang mudah terluka ada juga yang mudah bahagia ada yang mudah
membenci ada juga yang mudah mencintai. Selalu ada yang terkenang Dalam
hati setiap insan. Mau itu perbuatan atau ucapan mau itu keburukan atau
kebaikan. Ada yang membekas ada juga yang mengelupas ada yang tetap tegar
ada juga yang tak sabar semua itu memanah rasa tanpa diduga tak bisa di terka
datangnya. Dalam Antologi puisi ini menceritakan luka liku kehidupan yang di
alami setiap manusia dari sakit lalu bangkit, dari suka menjadi duka, beitu pula
sebaliknya dan semua itu harus di lalui tak bisa kita lari apalagi menghindari
karena sudah menjadi ketentuan dari illahi. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
Conscience PENULIS: Andi Anis Magfiroh Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-7752-30-1 Terbit : Januari 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Hujan
turun di bulan Desember Mengingatkanku kembali tentang kita Dalam sebuah
bingkai bernama kenangan Semuanya sangat jelas tertanam dalam memori
Desember tahun lalu Kisah antara aku dan dia bermula Saat kamu hadir di
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antara kami Mengusik ikatan persahabatan yang telah terjalin erat Hadirmu ...
membuatnya pergi meninggalkanku dengan luka Aku kehilangan sosok adik dan
juga sahabat Dia pergi dengan sebuah rasa yang tak dapat kudefinisikan
Sepertinya dia kecewa juga terluka Aku dan dia ... sama terlukanya Namun kamu
tak pernah mau mengerti dan memahami Selalu saja menyalahkan dan
memaksakan kehendak Hingga akhirnya semuanya telah usai sampai di sini
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Reunion yang diadakan di sebuah rumah agam yang dibina di sebuah kawasan
pedalaman di tengah-tengah hutan menjadi saksi tragedi berdarah, Seorang
demi seorang perserta alumni tersebut ditemui mati dalam keadaan yang
mengerikan. Apa sebenarnya yang berlaku? Siapakah dalang di sebalik tragedi
itu? Kau janji yang kau takkan cerita pasal aku?” – PERMAINAN MAUT Demi
memenuhi tuntutan nafsu dan mengejar kekayaan dunia, perjanjian dengan
‘nenek’ dimeteri dan nyawa keturunan menjadi galang gantinya. Waris
keturunan diganggu kerana melanggar perjanjian. Selama manakah waris-waris
yang tinggal hidup dengan tenang? Perlukah perjanjian silam diteruskan hanya
untuk meraih kebahagiaan dunia? “Kau perlu pilih satu sahaja antara banyak
pilihan.”– NENEK, TOLONG KELUAR!
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Berjuta Kata di Angkasa Rasa PENULIS: Rizki Nuraini Ramadhani Ukuran : 14 x
21 cm ISBN : 978-623-283-413-2 Terbit : Juli 2020 www.guepedia.com Sinopsis:
Bahasa Ku gunakan bahasa untuk bicara Sebab itu tujuan ia diciptakan Tapi
perasaan? Bahasa apa yang membuatmu mengerti, Jika kita sama-sama :
Menutup hati rapat-rapat Dan saling membenci rasa Sleman, 8 Juli 2019 Melalui
antologi puisi berjudul “Berjuta Kata di Angkasa Rasa”, pembaca akan
menemukan istimewanya kata-kata yang begitu diucapkan akan selalu abadi,
menetap, dan singgah dalam pikiran pendengarnya atau pun pembacanya. Tapi
rasa tak dapat langsung setia, ia bersembunyi di antara permainan kata-kata
yang pelik. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Mengikhlaskan seseorang tak semudah saat kita memilih kepada siapa kita
menaruh harap, berharaplah kepada-Nya yang mampu memberi kebahagiaan
tanpa batas. Karena cinta tahu kemana dia harus pulang. Janganlah datang
kepada orang yang tak mengharapkanmu lagi. Temukan cinta dalam goresan
pena rasa agar dia tahu apa yang kau rasa.
Antologi Puisi : Visual dan Rasa PENULIS: Trian Pamungkas, M.Pd. ISBN :
978-623-251-385-3 www.guepedia.com Sinopsis: Antologi puisi ini menceritakan
tentang berbagai peristiwa nyata yang bersumber pada visual dan rasa. Terlihat
Page 7/24

Read Book Antologi Rasa
nyata ketika menyaksikannya dan terpajang dalam sanubari seseorang dengan
penuh emosi dan kebahagiaan. Namun alur tersebut kadang terbatasi oleh
keegoisan, seringkali membuntuti sanubari seseorang dengan tak ada niatan
untuk menyimpang. Banyak cerita yang menjelaskan proses kehidupan nyata
penulis, dari terisak-isaknya hati dan tersenyumnya hati. Terisak-isaknya hati
menandakan palung hati yang terpuruk, gerimis selalu mengintai, mendinginkan
sekujur tubuh, namun semua itu tak terasa jika hati ini terisak-isak karena kerikil
tajam, bentuknya tidak besar dan tidak menyeramkan, namun tipikalnya
memberikan dampak negatif bagi seseorang yang terluka olehnya. Senyuman
identik dengan kebahagiaan, kadang ada juga hal ini menjadi pelapis untuk
menutupinya, padahal dibalik pelapis itu terkadang banyak segerombolan anganangan atau kenangan yang tidak patut diungkapkan. Senyumlah sebelum orang
lain tersenyum, tatkala jalan kita akan dijalankan oleh kebiasaan yang baik ini.
Senyuman dapat menimbulkan tulisan berupa puisi, bisa memunculkan perasaan
sayang, kasih, cinta maupun perasaan dengki, tergantung naluri seseorang yang
ingin membuat tulisannya. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA
di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
JENDELA RASA (Perihal Kamu, Cinta dan Hal-Hal Yang Tak Usai) PENULIS:
@itsmawaar Tebal : 98 halaman ISBN : 978-623-7503-23-1 www.guepedia.com
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Sinopsis: Ini tentang rasaku yang selalu melibatkan makhluk ciptaanya.
Bagaimana aku menjalani setiap antologi rasa yang selalu hidup di hatiku.
Memahami bahwa setiap rasa berbeda rasanya berbeda pemahamannya
berbeda objeknya. Rasa adalah bagian dari diri manusia yang sulit untuk
dipahami. Jalan ceritanya akan semakin rumit jika rasa itu semakin besar.
Kutumpahkan rasaku kedalam buku ini, ia yang akan menjabarkan rasa-rasa
yang pernah ada rasa yang selalu melibatkan semesta beserta makhluknya.
Mengenai antologi rasaku kepada sahabat, teman, keluarga, bahkan orang
terkasih. Terimakasih untuk semesta yang telah mengijinkan ku lukis semua rasa
yang pernah ada. Mawar Cirebon 2019 www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
Terima kasih telah membeli buku ini. Perlu diketahui bahwa Tiga Rasa
merupakan antologi puisi yang seluruh isinya adalah puisi karya peserta Event
Linea Publisher yaitu ; ‘Milenials Menulis’ Pada periode Juni – Agustus 2019
Meliputi tiga tema berbeda ; Anak, Rasa Kebangsaan dan Perasaan. Sayang
dari ketiga tema yang sudah kami berikan sebagai pilihan, tema paling banyak
dikirimkan peserta dari ratusan puisi adalah tema perasaan. Mungkin memang
perasaan, galau dan resah ini sedang mendera berbagai kalangan, termasuk
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peserta yang mengikuti Event kami. Ambyar semua jadinya!
Harga Rasa (Antologi Puisi) Penulis : Rima Putri Utami, dkk Ukuran : 14 x 21 cm
Terbit : Maret 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Harga rasa tak terbatas
sesampainya rasa telah diutarakan oleh jari-jemari tulus ikhlas.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Antologi Puisi Rasa Dalam Kata PENULIS: Parzal ISBN: 978-623-7208-28-0
Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 112 halaman
Sinopsis: Buku ini ditulis dengan penuh arti. Dari judul saja sudah terlihat "RASA
DALAM KATA", berarti sebuah perasaan yang tersimpan dalam hati dicurahkan
semua dalam bentuk kata-kata melalui bait-bait puisi ini. Bukan sekedar
perasaan cinta atau kasih sayang, melainkan segala keresahan, gelisah, kesal,
kecewa, bahkan motivasi juga ada, semua ditulis dalam puisi ini. Sebagian dari
pengalaman pribadi juga ditulis dalam baitnya. Bukan untuk menunjukan
bagaimana rasanya galau, tetapi mengekspresikan sikap sedih atau sendiri
dalam bait-bait penuh makna. Walaupun baitnya tidak panjang, setidaknya
membuat pembaca mengerti tujuan dan maksud dari puisi tersebut. Rasa itu
pasti ada dalam hati setiap orang, tinggal bagaimana caranya kita sendiri ingin
mengungkapkannya atau malah memendam sendiri. Cobalah untuk berbagi
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kegelisahan hati kepada semua orang, mungkin dengan begitu kalian bisa lebih
tenang. Menghasilkan karya bukan hal yang sulit, ketika engkau benar-benar
berniat melakukan itu. Baca sekarang bukunya. Email : guepedia@gmail•com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Welcome to Underground, the most prominent music television station in the
United States, where young, talented entertainers and VJs live their normal lives,
that is if you can call living under the limelight for ten hours a day, flying on
Marquis Jet to cover AmsterJam and Live 8, and pose for the cover of Rolling
Stone magazine ÔnormalÕ. Under the spotlight, everything seems perfect. Liv
has just been listed as one of the 50 Most Beautiful People in the World. Stefan,
the so-called most eligible bachelor in New York, successfully started a celebrity
online promotion company. Gavin got his band signed on a major label. Claire is
being headhunted by MTV and VH1. Heather and Jared are making the most of
their love story on set. Shareef and Aaliyah can easily replace Brad Pitt and
Angelina Jolie to pose for W magazine as the perfect American family. But when
the spotlights have went out and the red carpet has been rolled, they have to
face the hard truth. Abstinence versus promiscuity, gossips on tabloids, drugs,
plastic surgery, to unwanted pregnancy are just the tip of the iceberg.
Underground is a simple novel about the complex life of celebrities, although like
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most of us, they are too still trying to define the true meaning of friendship and
love.
Setiap pasangan punya cerita masing-masing, kadang manis, kadang juga pahit. Enam tahun
setelah Divortiare dan dua tahun setelah Twivortiare, Alexandra dan Beno kembali hadir
melalui akun Twitter @alexandrarheaw. Melalui buku ini, kita kembali diajak ÒmengintipÓ
kehidupan mereka sehari-hari, pemikiran Alexandra yang witty dan selalu apa adanya, bahkan
merasakan langsung interaksi antar karakter-karakter yang diceritakannya. Membaca
Twivortiare 2 seperti mendengarkan sahabat sendiri bercerita tentang manis dan pahitnya
hidup, tentang pilihan, kesalahan masa lalu, dan tentang makna sesungguhnya dari
kesempatan kedua.
The second edition of the Historical Dictionary of Brunei Darussalam substantially updates the
first edition through a list of acronyms and abbreviations, a chronology, an introductory essay,
a bibliography, and hundreds of dictionary entries on important persons, places, events, and
institutions and significant political, economic, social, and cultural aspects.
Antologi Puisi Rahasia Rasa PENULIS: Amran’s Brearel Mork Tebal : 85 halaman ISBN :
978-623-91105-3-6 Harga : Rp 49.000 www.guepedia.com Sinopsis: Demi rasa, kuabadikan
semua memori cerita dalam bingkai renjana. Kulabuhkan semua memori kenangan pada
dermaga rahasia. Demi rasa, kan kutorehkan dengan pena dan kurangkai sedemikian rupa,
hingga rasa menjadi untaian buih-buih aksara. Padamu, separuh rasa yang telah tiada.
Membekas alam ingatan maya. Kiwari hanya beroma akara. Di balik mata sang pujangga
terbuka. Meski hampa di benak sukma. Mendekam raga dipikul nestapa. Peraduan semesta
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merajalela. Menjarah gembira di tepian fatamorgana. Atma menggersang bagai padang
belantara. Kendati masih tersisa. Separuh rasa temaram senja. Sepadan luka di tengah sua
laga kembara. Membara bagai api langkah petaka yang sigap melahap segala. Kiwari,
separuh rasa yang tersisa, menjadi mangsa segar liang pusara dan beristirahat tenang dalam
upeti kaca jagat raya. Oh... rasa kemarilah! Datanglah! Jangan tutupi dirimu dengan luka,
dimanakah gerangan sekarang engkau berada? Oh... rasa ada panggilan dirgantara untukmu,
kemarilah sejenak saja. Sudah sekian lama, semesta rindu bersua. Namun kau pergi
berkelana, menjelma tak tentu arah tujuan masa. Kembalilah! Lengkapi ruang dalam sisi
semesta yang raib oleh gulana. Jangan beri rahasia! www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
KEARA We both are just people who worry about the breaths we take, not how we breathe.
How can we be so different and feel so much alike, Rul? Dan malam ini, tiga tahun setelah
malam yang membuatku jatuh cinta, my dear, dan aku di sini terbaring menatap bintangbintang di langit pekat Singapura ini, aku masih cinta, Rul. Dan kamu mungkin tidak akan
pernah tahu. Three years of my wasted life loving you. RULY Yang tidak gue ceritakan ke
Keara adalah bahwa sampai sekarang gue merasa mungkin satu-satunya momen yang bisa
mengalahkan senangnya dan leganya gue subuh itu adalah kalau suatu hari nanti gue masuk
ke ruangan rumah sakit seperti ini dan Denise sedang menggendong bayi kami yang baru dia
lahirkan. Yang tidak gue ceritakan ke Keara adalah rasa hangat yang terasa di dada gue
waktu suster membangunkan gue subuh itu dan berkata, ÒPak, istrinya sudah sadar,Ó dan
bahwa gue bahkan tidak sedikit pun berniat mengoreksi pernyataan itu. Mimpi aja terus, Rul.
HARRIS Senang definisi gue: elo tertawa lepas. Senang definisi elo? Mungkin gue nggak akan
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pernah tahu. Karena setiap gue mencoba melakukan hal-hal manis yang gue lakukan dengan
perempuanperempuan lain yang sepanjang sejarah tidak pernah gagal membuat mereka
klepek-klepek, ucapan yang harus gue dengar hanya, ÒHarris darling, udah deh, nggak usah
sok manis. Go back to being the chauvinistic jerk that I love.Ó ThatÕs probably as close as I
can get to hearing that she loves me. Tiga sahabat. Satu pertanyaan. What if in the person that
you love, you find a best friend instead of a lover?
Kumpulan cerita pendek yang mengisahkan tentang percintaan, keluarga dan kisah-kisah
misteri karya original dari YoumiSr
Blowing Wind PENULIS: Sahabat Gagas Karya Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-283-004-2 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Pernahkah kamu
mendengarkan simfoni di sela-sela tiupan angin? Coba pejamkan matamu dan dengarkanlah.
Terkadang, seseorang menitipkan pesannya lewat angin seraya berharap pesan-pesan
kerinduan itu tersampaikan kepada si dia yang di seberang. Terkadang juga, seseorang
menganggap angin sebagai petaka yang sekali-kali tidak diharapkan hadirnya. Namun,
percayalah, di balik itu semua ada pesan yang tersirat. Angin hanyalah perantaranya.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping &
reading Enjoy your day, guys
Antologi Puisi Lebur Rasa PENULIS: Idan Syahid Attamami & Muhammad Ulyuddin Al-Bantani
ISBN: 978-623-229-050-1 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 116
halaman Sinopsis: Kumpulan Antologi Puisi Lebur Rasa “Mencari Makna Dibalik Kata” adalah
karya puisi orisinil sekaligus jujur untuk sebuah kombinasi antara dua pemikiran yang berbeda.
Puisi-puisi ini dilahirkan atas dasar pembebasan makna yang mengajak pembaca menemukan
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berbagai rasa hasil dari pengalaman manusiawi yang nyata. Membebaskan temuan, sambil
menjadikannya indah. Kombinasi keduanya tergolong salah kaprah, bukan perkara
menyamakan persepsi tetapi justru membebaskan perbedaan ideologi dari sebuah
persamaan. Garis besar buku ini adalah tulisan puisi tentang anomali cinta, sosialisme, cinta,
politik, alam, dan ketuhanan. Buku Antologi Puisi Lebur Rasa ini menghadirkan berbagai judul
puisi : Polatak-Politik, Dimana Letak Keadilan?, Senja, Ujaran Gadaian, Sajak untuk Tuhan,
Adat Negri, Pelacur, Puisi Cinta, Anak Alam dan lain-lain. Tujuan lainnya dengan keseluruhan
tema Lebur Rasa adalah ; bahwa memang Lebur adalah sesuatu hal yang baku namun sukar
dilakukan, kenapa tidak melebur, membubarkan diri, kemudian bergabung dengan yang lain,
dengan sesuatu yang tidak mesti sama. Sedangkan Rasa memiliki kekuatan untuk
menyampaikan dan mengkomunikasikan arti dan pesan tanpa menggunakan kata, kekuatan
rasa adalah menyentuh tingkat emosional dan praktis. Maka Lebur Rasa adalah persamaan
dari menyatukan rasa yang multikultural. Bait-bait kejujuran dan terbebaskan sudah nyata
tersuguhkan. Bai-bait yang mencoba menyuguhkan pembaca untuk berpetualang pada
kejujurannya dibalut nilai estetik. Kebanyakan puisi pada antologi ini merupakan lirik-lirik
pengulangan sederhana dan penjabaran dari bait-bait diatasnya, tanpa mengurangi
kebebasan pemaknaan, pembacaan tetap dapat menemukan nilai yang terkadung padanya.
Sebagai keseluruhan tujuan, termaktub doa tentu untuk penyair-penyair legendaris yang telah
mendahulukan, semoga menjadi sebagai usaha mengabadikan, panjang umur perjuangan!.
Email : guepedia@gmail•com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
Membaca Critical Eleven? Tiga menit pertama yang menyenangkan, delapan menit terakhir
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yang mengesankan, dan hanya butuh kurang dari 11 detik untuk memutuskan bahwa ini
adalah karya favorit saya dari Ika Natassa. Ika sebagai pilot, mengendalikan segalanya
dengan sangat baik dan berakhir dengan super smooth landing. Impressive! I absolutely love
this book! Romantic and uplifting. This book will successfully put a smile on your face and also
make you think." NINIT YUNITA Ð PENULIS "Sebagai pencinta bandara tanpa tempat pulang
yang tetap (dan benci terbang, seperti Anya), saya menemukan sekeping ÔrumahÕ di buku ini
sejak halaman pertama. Ika bertutur dengan hangat dan memikat (dengan sentuhan yang
ÔIka bangetÕ) sehingga pembaca akan merasa dekat dengan sosok Anya dan AleÐÐsesuatu
yang menurut saya sangat penting dalam sebuah cerita. Satu lagi: novel ini harus dibaca
sambil minum kopi. YouÕll know why!" JENNY JUSUF Ð PENULIS & SCRIPTWRITER Dalam
dunia penerbangan, dikenal istilah critical eleven, sebelas menit paling kritis di dalam
pesawatÐÐtiga menit setelah take off dan delapan menit sebelum landingÐÐkarena secara
statistik delapan puluh persen kecelakaan pesawat umumnya terjadi dalam rentang waktu
sebelas menit itu. It's when the aircraft is most vulnerable to any danger. In a way, it's kinda
the same with meeting people. Tiga menit pertama kritis sifatnya karena saat itulah kesan
pertama terbentuk, lalu ada delapan menit sebelum berpisahÐÐdelapan menit ketika senyum,
tindak tanduk, dan ekspresi wajah orang tersebut jelas bercerita apakah itu akan jadi awal
sesuatu ataukah justru menjadi perpisahan. Ale dan Anya pertama kali bertemu dalam
penerbangan Jakarta-Sydney. Tiga menit pertama Anya terpikat, tujuh jam berikutnya mereka
duduk bersebelahan dan saling mengenal lewat percakapan serta tawa, dan delapan menit
sebelum berpisah Ale yakin dia menginginkan Anya. Kini, lima tahun setelah perkenalan itu,
Ale dan Anya dihadapkan pada satu tragedi besar yang membuat mereka mempertanyakan
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pilihan-pilihan yang mereka ambil, termasuk keputusan pada sebelas menit paling penting
dalam pertemuan pertama mereka. Diceritakan bergantian dari sudut pandang Ale dan Anya,
setiap babnya merupakan kepingan puzzle yang membuat kita jatuh cinta atau benci kepada
karakter-karakternya, atau justru keduanya.

Cumulative author index in final number of each volume.
Buku ini mengisahkan tentang catatan ringan siswa Santri Ar Rohmah Angkatan
Valiant kelas IX angkatan Valiant 24 (2019/2020) yang lahir dari hati yang dalam
sehingga terwujud buah kesabaran, ketegaran, keteguhan, keikhlasan dan terpancar
dalam panorama yang indah, terpancar pada wajah, serta keceriaan berupa senyuman.
Cinta itu indah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata maupun tulisan saja tetapi
dengan ketulusan cinta akan muncul keputusan yang arif dan bijaksana dalam segala
tindakan. Jalanilah hidup dengan penuh kesabaran, keuletan, dan kesetiaan, jadikanlah
ujian sebagai tonggak meraih masa depan yang lebih cerah, kejar terus matahari pagi
sampai mencapai titik klimaksnya berupa kesuksesan, jangan putus di tengah jalan.
Jalanilah hidup ini dengan penuh semangat, Karena tantangan di depan kita yang
semakin banyak dan membutuhkan suatu keputusan yang penuh arif dan bijaksana.
Antologi RasaGramedia Pustaka Utama
New York mungkin berada di urutan teratas daftar kota yang paling banyak dijadikan
setting cerita atau film. Di beberapa film Hollywood, mulai dari Nora EphronÕs YouÕve
Got Mail hingga Martin ScorseseÕs Taxi Driver, New York bahkan bukan sekadar
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setting namun tampil sebagai ÒkarakterÓ yang menghidupkan cerita. Ke kota itulah
Raia, seorang penulis, mengejar inspirasi setelah sekian lama tidak mampu
menggoreskan satu kalimat pun. Raia menjadikan setiap sudut New York ÒkantorÓnya. Berjalan kaki menyusuri Brooklyn sampai Queens, dia mencari sepenggal cerita di
tiap jengkalnya, pada orang-orang yang berpapasan dengannya, dalam percakapan
yang dia dengar, dalam tatapan yang sedetik-dua detik bertaut dengan kedua matanya.
Namun bahkan setelah melakukan itu setiap hari, ditemani daun-daun menguning
berguguran hingga butiran salju yang memutihkan kota ini, layar laptop Raia masih saja
kosong tanpa cerita. Sampai akhirnya dia bertemu seseorang yang mengajarinya
melihat kota ini dengan cara berbeda. Orang yang juga menyimpan rahasia yang tak
pernah dia duga.
Antologi Puisi, Rasa yang Terlerak, Ketika Harus Memilih Rasa untuk Diluahkan
PENULIS: AGUS SUPRAYITNO, ENDRI HERLIYANTO ISBN : 978-623-251-092-0
www.guepedia.com Sinopsis: Rasa dalam diri tumbuh dan berkembang dari berbagai
pengalaman atas peristiwa yang dialami dalam kehidupan. Hadir dalam bentuk kasih
sayang, bahagia, sedih, rindu, kecewa, dan benci, Kemudian rasa itu teronggok dan
terlerak begitu saja tanpa mampu untuk disatukan ataupun tersalurkan. Melalui
goresan tinta berbentuk puisi, penulis mencoba untuk memungut dan memilah rasa
yang ada untuk dipersembahkan pada pembaca sebagai ungkapan hati. Berbagai
goresan mengenai kerinduan, harapan, impian, serta waktu tentang seseorang adalah
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sebuah alasan bagi penulis untuk mengungkapkan rasa yang pernah dan semestinya
ada. Semua akan pembaca temukan dalam bentuk puisi yang akan membawa
pembaca menyelami makna sebuah rasa. Memilih rasa yang ada kemudian
mengungkapkannya dengan tepat. Karena itulah buku ini diberi judul “Rasa yang
Terlerak, Ketika harus Memilih Rasa untuk Diluahkan” Beberapa judul yang terdapat di
dalamnya antara lain: Kataku Rasaku, Elegi Rindu, Harapan Semu, Kerinduan, dan
Senja dan Luka. Kataku luahan rasa Yang tak semua orang ‘kan bisa terima (Kataku
Rasaku, Agus Suprayitno) Disinilah aku hampiri rasa Yang selama ini selalu
memasung dalam ketidakpastian (Elegi Rindu, Endri Herliyanto) www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
When you do something you like or when it gives you a lot of benefits, you will be
passionate to do it. And you will finally live it as a passion, like writing. Writing for some
people is not only a hobby, but also helps keep the stress away. Add extra cash to your
pocket and start writing your stories. How can writing help people's lives? Can
everyone become a good writer? You will find the answers in this book om How to start
a writing career for Rookies.
The life of a business banker is 24/7, dan bagi Andrea, bankir muda yang tengah meniti
tangga karier di salah satu bank terbesar di Indonesia, rasanya ada delapan hari dalam
seminggu. Power lunch, designer suit, golf di Bintan, dinner dengan nasabah,
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kunjungan ke proyek debitur, sampai tumpukan analisis feasibility calon nasabah, she
eats them all. Namun di usianya yang menginjak 29 tahun, Andrea mungkin harus
mengubah prioritasnya, karena sekarang ada Adjie, the most eligible bachelor in
banking yang akan segera menikahinya. So she should be smiling, right? Not really.
Tidak di saat ia harus memilih antara jabatan baru dan pernikahan, menghadapi
wedding planner yang demanding, calon mertua yang perfeksionis, target bank yang
mencekik, dan ancaman denda lima ratus juta jika ia melanggar kontrak kerja. Dan
tidak ada Manolo Blahnik atau Zara atau Marc Jacobs yang bisa memaksanya
tersenyum saat ia mulai mempertanyakan apakah semua pengorbanan karier yang
telah ia berikan untuk Adjie tidak sia-sia, ketika ia menghadapi kenyataan bahwa
tunangan sempurnanya mungkin berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri.
Welcome to the world of Andrea Siregar, the woman with the most rational job on the
planet as she is making the most irrational decisions in her own personal life.
""" Cinta : suka sekali; sayang benar; kasih sekali; terpikat. Ada bahagia dan kepedihan
dalam cinta. Cinta yang terpendam menimbulkan resah, pengkhianatan pun tak lepas
dari cinta, atau bahkan cinta berlebihan sehingga menyesakkan. Galau dan rindu pun
dituturkan dalam ribuan kata di buku ini. Autumn Once More membawa kita ke banyak
sisi cinta dari kumpulan pengarang, mulai dari pengarang profesional hingga editor
yang harus jadi pengarang “dadakan” dan menunjukkan kreativitas mereka dalam
tema abadi sepanjang masa. Inilah tumpahan rasa dan obsesi karya aliaZalea,
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Anastasia Aemilia, Christina Juzwar, Harriska Adiati, Hetih Rusli, Ika Natassa, Ilana
Tan, Lea Agustina Citra, Meilia Kusumadewi, Nina Addison, Nina Andiana, Rosi L.
Simamora, dan Shandy Tan. * Semua royalti buku ini akan disumbangkan ke Dana
Kemanusiaan Kompas untuk membantu sesama kita..."""
Banyak yang mengatakan cinta itu bahagia Tapi mengapa yang mencintai meratapi air
mata Banyak yang mengatakan cinta itu luka Tapi mengapa yang dicintai bisa tertawa
Ada pula yang bilang cinta itu sempurna Mengapa cinta harus dipelajari Sedangkan ia
bukan materi Mengapa cinta harus dipahami Sedangkan ia bukan soal yang dihafal
mati Dan mengapa cinta itu harus berbeda-beda
Learn how to hand sew leather projects from master craftsman Al Stholman. Complete
stitching instructions plus information on tools and materials needed to get started.
Beragam tema, beragam kisah terangkum di kumpulan cerita pendek Cerita Cinta
Indonesia ini. Mulai dari jejak sastra hingga cerita pendek TeenLit tergores dalam 45
cerpen buah karya 45 penulis yang pasti sudah Anda kenal. Kumpulan cerita pendek
ini adalah semacam bentuk syukur dan terima kasih bahwa kami masih bisa
meneruskan seManga, Manhua & Manhwat dalam berkarya. Membaca kumpulan cerita
pendek ini seakan memilih beraneka rasa dan rupa dalam sajian paket lengkap. Sebab,
ada begitu terlalu banyak kisah kehidupan yang menunggu untuk diceritakan, dan yang
terdapat dalam buku ini hanya sebagian kecilnya. Tak pernah cukup kisah cinta,
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misteri, persahabatan, dan beragam tema lainnya di dunia ini untuk ditampilkan dalam
bentuk karya sastra atau cerita populer. Apa pun rasa dan rupa yang Anda dapatkan
saat membacanya, kami berharap Anda menikmati sajian Cerita Cinta dengan rasa
Indonesia ini.
Ia di sini sekarang, perjalanan pulang setelah Mahameru—Perjalanan Hati—puncak
tertinggi Jawa, dan segala tentangnya. Alih pandangnya sekarang melihat jendela
kereta Matarmaja yang melaju membawanya pulang menuju Jakarta. Pejaman mata
dan tarikan nafasnya, seakan mencoba menjawab segala pertanyaan besar yang terus
memenuhi benaknya semenjak kemarin Ranu Kumbolo hilang dari pandangannya.
Pertanyaan-pertanyaan yang bukan dari siapa-siapa, tetapi dari dirinya sendiri.
Teruntuk yang tidak lain adalah diriku sendiri... Zafran, manusia paling idealis, humanis,
dan fantastis… Manusia paling keren di tongkrongan ini… Sebenarnya, untuk siapa kamu
melakukan semua yang ingin kamu lakukan di dunia ini? Untuk kebahagiaan diri kamu?
Atau untuk kebahagiaan orang lain? Apakah kamu seorang manusia yang hanya hidup
untuk ngabis-ngabisin waktu aja? Celingak-celinguk, berbagi tanah, air, dan udara,
namun tanpa tujuan. Menjadi manusia hanya untuk menuh-menuhin bumi, ngabisin
airnya, ngabisin oksigennya. Hanya menjadi seonggok daging yang bisa berbicara,
berjalan, dan punya nama—tanpa punya makna? Apakah kamu telah menjalani hidup
yang kamu mau? Hidup yang kamu inginkan? Bukan yang orang lain inginkan dari
kamu? Apakah kamu mencintai diri kamu sendiri? Apakah ada seseorang yang kamu
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cintai, lebih dari kamu mencintai diri kamu sendiri? Adakah cintamu yang terbalas?
Atau mungkin tak terbalas? Atau ada yang begitu mencintaimu, tapi kamu tidak bisa
membalasnya. Pernahkah kamu mengalami kesedihan yang luar biasa dalam hidup
kamu? Pernahkah kamu mengalami kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kamu?
Apakah kamu hidup dalam ketakutan-ketakutan kamu? Atau dalam harapan-harapan
kamu? Apa yang harus kamu perbuat? Zafran termenung sejenak, namun beban
pertanyaan yang baru saja menghunjam itu terasa ringan saat di bangku kereta, tak
jauh darinya, ia melihat Genta, Riani, Ian, Arial, dan Dinda tersenyum kepadanya.
Lelaki adalah sosok yang membuat bingung seorang wanita. Bahkan, seorang wanita
bisa salah paham karena kaum lelaki tak mampu mengungkapkan perasaannya.
Mereka lebuh suka menunjukkan dalam bentuk perbuatan. Tanpa banyak kata dan
tanpa basa>basi. Dalam buku Selaksa Rasa Tentang Lelaki, akan disuguhkan
bagaimana seorang lelaki ungkapkan perasaan dan perhatiannya. Di buku ini juga
disuguhkan banyak kisah tentang lelaki. Bagaimana kisah asmara dan liku perjalanan
seorang lelaki menuju kedewasaan. AS Gunarti, Lavenia Suci, Glenda Sogo, Zahara
Putri, Mardhiyyah Muhith, Lulu Puspasari, Annisa Azizah, Jrux Kuning, Ekatyaa, Artit
Meitalia, Jennifer Anggraini, Daeng Maliq, Sri Sekartadji, Dwi Kurniawati, Ais Aisih,
Indah Muthara, Nanda Sofiana, Nur Khasanah, Dian Esti, Dewi Purwanti, Hardianti
Purnama, Riana Oktavia, Nova Nur, Ilmi Fadilah, Sulistiowati, Asti Rahmadani, Medina
Mutiara, ShytUrtle, Yudith Maretha, Raisa Nafisa, Hanny Haff, Wiena Rieska, Fina
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Agustina, Hazna Deva, Cindy Afriana, SyafSafii, Indah Taju, Ay Pramesti, Desi Indriani
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