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Berlitz Pocket Guides: iconic style, a bestselling brand, this is the quintessential pocket-sized
travel guide to Kuala Lumpur, and now comes with a bi-lingual dictionary Plan your trip, plan
perfect days and discover how to get around - this pocket-sized guide [with new bi-lingual
dictionary] is a convenient, quick-reference companion to discovering what to do and see in
Kuala Lumpur, from top attractions like the Petronas Twin Towers, to hidden gems, including
Rumah Penghulu Abu Seman. This will save you time, and enhance your exploration of this
fascinating city. - Compact, concise, and packed with essential information, this is an iconic onthe-move companion when you're exploring Kuala Lumpur - Covers Top Ten Attractions,
including the Batu Caves and Central Market and Perfect Day itinerary suggestions - New bilingual dictionary section makes this the perfect portable package for short trip travellers Includes an insightful overview of landscape, history and culture - Handy colour maps on the
inside cover flaps will help you find your way around - Essential practical information on
everything from Eating Out to Getting Around - Inspirational colour photography throughout Sharp design and colour-coded sections make for an engaging reading experience About
Berlitz: Berlitz draws on years of travel and language expertise to bring you a wide range of
travel and language products, including travel guides, maps, phrase books, language-learning
courses, dictionaries and kids' language products.
Alan Davis, 35 tahun, setelah gagal menikah dengan Runa Zeta, wanita yang ia cintai. Karena
Runa lebih memilih Chad Evans, mantan kekasih gay Alan sendiri. Alan mulai membuka hati
untuk wanita lain bisa masuk dalam kehidupannya. Namun, dari sekian banyak wanita yang
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datang mendekat, tak ada satupun yang bisa menggetarkan hatinya, dan membuatnya ingin
meneruskan hubungan lebih jauh lagi. Sampai suatu hari, ia bertemu, dengan seorang gadis
yang tengah patah hati. Karena pria yang ia cintai sudah berselingkuh dengan sahabatnya
sendiri. Gadis itu memohon agar Alan menikahinya, untuk membalas rasa sakit yang diberikan
kekasihnya.
Cerita ini merupakan karangan / karya dari Kho Ping Hoo saya hanya merubahnya menjadi
ebook dengan tujuan untuk melestarikan. Harga untuk buku ini hanya merupakan biaya
pembuatan ebooknya saja. ebook ini sudah support mode pembacaa (READ LOUD) untuk
memberikan kenyamanan bagi pembaca dalam membaca / mendengarkan ceritanya. Serial
Bu Pun Su: - Pendekar Sakti Bu Pun Su - Ang i Niocu - Pendekar Bodoh - Pendekar Remaja
SUAMIKU BOS a novel by Rustina Zahra Nysa Fitriani, usianya baru 19 tahun, baru lulus
SMA, bekerja disebuah pabrik roti. Almarhum Ayahnya terbelit hutang pada rentenir, si rentenir
mendesak pembayaran, jika tak bisa membayar, maka Nysa harus bersedia menjadi istrinya.
Paman Nysa yang mandor di pabrik roti, berusaha mencari pinjaman ke perusahaan. Namun
usahanya berbuah tawaran, Tuan Hanan, sang Boss yang usianya sudah 60 tahun, bersedia
membayar semua hutang, asal Nysa mau dilamar, dan diboyong ke Jakarta bersamanya.
Insiden kecil yang menimpa Dave, ternyata membawanya pada tujuan terbesar dalam
hidupnya. Menemukan istri dan sang buah hati. Walau penantiannya sudah berakhir, Dave
belum bisa bernapas lega, sebab sang anak yang dia rindukan memanggilnya Papa malah
menyebutnya Om. Mendengar lidah kaku putrinya saat mengeja panggilan Papa untuknya,
membuat Dave sangat terluka dan kecewa. Namun, dia tidak berhak menyalahkan sang anak,
sebab dirinya sendirilah yang membuat buah hatinya seperti ini. Terlepas dari rasa kecewa
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dan terlukanya, Dave lebih bersyukur karena sang anak tumbuh sehat dan ceria. Dave sangat
mengutuk pemikirannya dulu yang sempat meragukan anaknya sebagai darah dagingnya
sendiri. Tanpa melakukan tes DNA pun, dia atau orang-orang bisa memastikan bahwa mereka
memiliki hubungan darah yang kental, apalagi wajah mereka bagai pinang dibelah dua. Dave
sadar, ini merupakan balasan atas perbuatan pengecutnya dulu, terutama kepada sahabat
sekaligus istrinya yang dia perlakukan sangat tidak adil. Dia harus berusaha keras melakukan
pendekatan kepada anak yang kini bernama Della. agar segera fasih melafalkan kata Papa
untuknya. Apalagi setelah mendengar Della tidak mengalami kesulitan, bahkan lidahnya
sangat lentur mengeja kata Papa untuk sahabatnya sendiri. Apakah usaha Dave dalam
mendekati dan membuat Della memanggilnya Papa berjalan lancar?
Tidak mau terluka, Aji menahan serangan itu dengan melakukan rapal ajian Pendeta Tertawa
Menjerat Jiwa.... keluar suara tawa... Semula perlahan... semakin lama... semakin kuat...
berusaha menindih Jurus Raungan Naga.... " Ha... Ha.... Ha..... Ha... !" suara tawa itu mampu
membendung serangannya bahkan semakin lama semakin kuat.... Di dalam keterkejutannya
Kelana Jati teringat akan seorang dedengkot iblis yang mempunyai ajian seperti ini, si
Blambang Suro Pendeta Tertawa Nyawa Binasa... " Apa hubunganmu dengan Pendeta Muka
Tertawa Nyawa Binasa?" lanjut Kelana Jati sambil membarengi pukulan susulan Kibasan
Naga Mencipta Badai dalam level yang lebih tinggi...
Kumpulan cerita mini, lahir dari keseharian, mimpi, mistis, kisah cinta, yang kesemuanya
memberi warna kehidupan bagaikan pelangi.
Berlitz Pocket Guides: iconic style, a bestselling brand, this is the quintessential pocket-sized
travel guide to Malaysia Plan your trip, plan perfect days and discover how to get around - this
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pocket-sized guide is a convenient, quick-reference companion to discovering what to do and
see in Malaysia, from top attractions like the Petronas Twin Towers, to hidden gems, including
Kinabalu Park. This will save you time, and enhance your exploration of this fascinating
country. · Compact, concise, and packed with essential information, this is an iconic on-themove companion when you're exploring Malaysia · Covers Top Ten Attractions, including
George Town and Pulau Sipadan and Perfect Day itinerary suggestions · Includes an insightful
overview of landscape, history and culture · Handy colour maps on the inside cover flaps will
help you find your way around · Essential practical information on everything from Eating Out
to Getting Around · Inspirational colour photography throughout · Sharp design and colourcoded sections make for an engaging reading experience About Berlitz: Berlitz draws on years
of travel and language expertise to bring you a wide range of travel and language products,
including travel guides, maps, phrase books, language-learning courses, dictionaries and kids'
language products.
Dawai-dawai gitar adalah cerita tentang kisah persahabatan sekaligus percintaan. Sahabat
memang sangat sulit untuk didapatkan di dalam hidup kita. Mereka yang disebut dengan
sahabat adalah mereka yang dengan rela membantu kita untuk bangkit dari keterpurukan kita.
Namun kita pun harus siap untuk kehilangan mereka. Mungkin hati dan pikiran kita akan
terasa sakit, namun kita harus tetap ikhlas. Mereka akan tetap hidup di dalam hati kita.
Bulan adalah perempuan yang sangat malang, di benci oleh hampir seluruh keluarganya entah
apa alasannya dan apa salahnya. Dan nasib Bulan semakin malang di saat kekasih yang
sangat Bulan cintai dan percayai selama 4 tahun menjalin hubungan, malah ikut menyakiti dan
mengkhianati Bulan. Mengkhianati Bulan dengan kakak kandung Bulan membuat Bulan
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semakin hancur dan nyaris bunuh diri. Tapi, untung saja ada anaknya. Anak yang sedang
Bulan kandung yang menguatkan Bulan dan membuat semangat hidup Bulan kembali
membara. Membuat semangat Bulan untuk membalas sakit hati dan dendamnya pada Damar,
ayah anaknya semakin meluap-luap. Bulan berjanji, dengan anaknya akan Bulan buat Damar
hancur dan menyesal, sampai laki-laki itu menjadi abu. Tapi... Berhasil kah Bulan membalas
sakit hati dan dendamnya pada ayah anaknya yang sudah mencampakkannya bagai sampah,
tanpa tahu di saat ia mencampakkan Bulan, Bulan sudah hamil anaknya? Mampu dan berhasil
kah Bulan?
Dijadikan bahan taruhan, Alee bisa menerimanya, tapi ketika ia tahu bahwa kekasihnya
memiliki wanita lain, Alee memilih untuk meninggalkan Ell tanpa mengatakan apapun. Dua
tahun berlalu, dan Alee kembali dipertemukan dengan Ell dalam situasi berbeda. Ell sangat
membenci istri kedua ayahnya yang tak lain mantan kekasihnya. Bagi Ell, Alee adalah wanita
yang paling hina. Wanita itu menjadi orang ketiga di antara ayah dan ibunya. Bagaimanapun
caranya, Ell akan membuat Alee berpisah dengan ayahnya. Akan tetapi, seburuk apapun Ell
memperlakukan Alee, Alee tetap bertahan. Kali ini Alee tidak mau kalah lagi dari pria yang
pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Sebaliknya, Alee melakukan hal yang semakin membuat
Ell tidak tahan berada di kediaman yang sama dengannya. Alee menunjukan seberapa jalang
dirinya di depan Ell. Lalu, bagaimanakah kisah mereka berjalan saat satu per satu kebenaran
mulai terungkap. Akankah mereka kembali bersama? "Tinggalkan ayahku, Jalang! atau aku
akan membuat hidupmu seperti di neraka!" Ellijah Ingelbert "Aku tidak akan meninggalkan
ayahmu kecuali ayahmu yang menginginkannya. Dan ya, lakukan apapun karena aku tidak
akan mundur." Saralee Bellvania
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Disinilah Akhir Petualangan Anda !! Ebook ini merupakan titik balik yang secara revolusioner
akan mengubah sejarah perja lanan hidup anda – tentunya dalam bahasa Inggris. Bukan saja
Anda akan mendapatkan materi yang tidak pernah Anda dapatkan di kursus manapun – tetapi
kemajuan yang sangat pesat yang tidak pernah Anda bayangkan.Lihatlah gambar di sebelah
kiri Anda. Begitulah cara belajar bahasa Inggris yang benar. Karena Bahasa Inggris memang
MUDAH dan MENYENANGKAN. Buktikan ! Mr. Teguh Handoko
Every year, hundreds of thousands of young people pack their bags to study or volunteer
abroad. Well-intentioned and curious Westerners—brought up to believe that international travel
broadens our horizons—travel to low-income countries to learn about people and cultures
different from their own. But while travel abroad can provide much-needed perspective, it can
also be deeply unsettling, confusing, and discomforting. Travelers can find themselves unsure
about how to think or speak about the differences in race or culture they find, even though
these differences might have fueled their desire to travel in the first place. Beyond Guilt Trips
helps us to unpack our Western baggage, so that we are better able to understand our
uncomfortable feelings about who we are, where we come from, and how much we have.
Through engaging personal travel stories and thought-provoking questions about the ethics
and politics of our travel, Beyond Guilt Trips shows readers ways to grapple with their
discomfort and navigate differences through accountability and connection.
Setelah dua tahun Saman dinyatakan hilang, kini Yasmin menerima tiga pucuk surat dari
kekasih gelapnya itu. Bersama suratnya, aktivis hak asasi manusia itu juga mengirimkan
sebutir batu akik. Untuk menjawab peristiwa misterius itu Yasmin yang sesungguhnya sangat
rasional terpaksa pergi ke seorang guru kebatinan, Suhubudi, ayah dari Parang Jati. Di
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Padepokan Suhubudi Yasmin justru terlibat dalam suatu kejadian lain yang baginya
merupakan perjalanan batin untuk memahami diri sendiri, cintanya, dan negerinya —sementara
Parang Jati menjawab teka-teki tentang keberadaan Saman. Cerita ini berlatar peristiwa
Reformasi 1998. Novel ini menghubungkan Seri Bilangan Fu dan dwilogi Saman-Larung. Seri
Bilangan Fu adalah serial novel petualangan dan teka-teki tentang pusaka nusantara yang
melibatkan tokoh-tokoh dari novel besar Bilangan Fu: Parang Jati, Sandi Yuda, dan Marja.
Akan ada 12 buku dalam serial ini. Yang telah terbit: Manjali dan Cakrabirawa, Lalita, dan
Maya.
Namaku Fara, Setelah kecelakaan yang menimpaku beberapa waktu yang lalu, hidupku
berubah seratus delapan puluh derajat. Aku tidak tahu kenapa ini bisa terjadi padaku. Sebuah
garisan takdir yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sebuah kenyataan bahwa,
Jiwaku berpindah ke tubuh orang lain...! Membuatku benar-benar syok dan begitu tertekan.
Menyadari bahwa ragaku yang asli telah terkubur di dalam tanah rapat-rapat. Alin, Dia adalah
pemilik tubuh ini. Sampai sekarang aku tidak tahu kenapa aku bisa merasukinya. Aku juga
tidak tahu, di mana jiwa Alin saat ini. Sebuah pertanyaan terbesar yang terus menghantuiku.
Di mana jiwa Alin selama aku menempati tubuhnya? Mati kah...? hidup kah...? Atau aku yang
mati...? Karena setelah aku menempati tubuh Alin, aku sama sekali tidak menemukan tandatanda keberadaa jiwa milik Alin, yang entah kenapa terkesan misterius bagi diriku.
Perjalanan rasa itu bermuara pada satu kata bernama cinta. Cinta luar biasa seorang bunda
kepada anandanya. Cinta luar biasa seorang ayah kepada putra-putrinya. Cinta luar biasa
seorang istri kepada suaminya. Cinta luar biasa seorang kakak untuk adiknya atau sebaliknya
.... Cinta luar biasa adalah mencintai dengan perjuangan yang tak biasa. Kisah perjalanan
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cinta yang tanpa meminta dan mengharap apa-apa. Cinta yang lahir dari hati yang paling
dalam, cinta yang Allah titipkan di hati kita semua. Tulus, murni, bersih, dan suci tanpa
tendensi apa-apa. Itulah cinta luar biasa, mencintai karena Allah semata .... Penulis antologi ini
berusaha merefleksikan cinta dengan cara mereka dan membingkai cinta terindah dalam
perjalanan rasa untuk menemukan muaranya. Adakah kisah cintamu juga sama?

Mikayla Zipper, tak menyangka karena keberaniannya menolong seorang dokter
cantik mampu mengubah hidupnya yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Hal
itu terjadi ketika ia memutuskan bekerja di rumah keluarga Adam. Mika seperti
terhimpit dua kepribadian berbeda. Ia selalu merasa seperti berada di kutub
utara ketika bersama Sean Adam, anak pertama di keluarga itu. Namun, ia juga
seperti merasakan panasnya berada di neraka saat bersama Abigael Adam,
putra kedua di keluarga itu. Lelaki itu selalu saja membuatnya sakit dan terluka.
Semuanya berawal saat ia berani menaruh hati pada salah satunya. Mika
merasa dilindungi dan disakiti secara bersamaan. Dan terakhir, saat ia berani
menjatuhkan pilihan. Muncul seorang gadis lain dalam hidupnya. Gadis yang
mengatakan bisa melihat masa depan hanya melalui mimpinya. Gadis yang
selalu meminta suaminya di kehidupan kedua mereka nanti. Mika dituntut
menyerahkan suaminya di masa depan. Tak jarang, gadis bernama Leticia
Edward ini juga sering menyakitinya.
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Merasa terlalu sering mengkritik dan menyalahkan diri sendiri? Kita jeda sambil
baca dulu yuk, karena di sini kita akan belajar pelan-pelan untuk mengenal,
menerima, dan mencari solusi biar bisa lebih cinta sama diri sendiri. Dalam buku
penuh warna ini, ada juga berbagai quotes motivasi, quiz, dan checklist menarik
yang bisa memandu perjalanan kamu dalam mengenal dan menerima diri.
Sekarang saatnya mulai perjalanan menyenangkan untuk menjadi baik sama diri
sendiri. Karena kalau bukan kita sendiri yang memulai, siapa lagi?
"Apakah ini artinya Emma kalah, Jusuf?" Pertanyaan Emma menusuk batinku.
Aku pilu. Mata bening Emma basah. Angin sore mendadak terasa sangat dingin.
Cahaya matahari dari barat jatuh di wajah Emma. Dukanya semakin terlihat.
Emma tidak pernah punya gambaran tentang wanita yang diamdu. Sejak Bapak
memilih tinggal di rumah keduanya, Emma sering terlihat merenung, tertunduk
lesu. Ketika langkah Bapak semakin jarang terdengar di rumah kami, Emma
semakin sendu. Namun, Emma tak membairkan dirinya terlalu lama disiksa
rindu. Dia segera berjuang untuk bangkit, menjadi wanita yang mandiri. Emma
adalah perjalanan keberanian. Ada sosok yang kokoh dalam dirinya yang
bertumpu. Maka, kini, aku akan bercerita tentang dia, ibuku. Emma-ku, Athirah.
Perempuan indah yang mengajarkan aku tentang hidup .... Sesuatu yang tak
perlu kau takutkan jika kau tahu makna kebenaran .... [Mizan, Nourabooks,
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Noura Books, Novel, Jusuf Kalla, JK, Ibu, Orangtua, Drama, Keluarga, Indonesia]
"Setiap aku menidurinya, sumpah yang ada dalam pikiran dan benak aku hanya
kamu, Lisa. Bukan Ayu. Kamu tahu bukan, Aku menikahinya karena terpaksa.
Bukan terpaksa, tapi kami di anggap melakukan hal yang tidak-tidak, dan para
warga sialan itu salah paham sama kami!"Ucap Alex dengan nada dan raut
seriusnya pada seorang wanita yang wajahnya dingin dan marah yang ada di
depannya saat ini. Seorang wanita bernama Lisa yang sedang menahan rasa
marah dan cemburunya yang sangat besar dengan dada sesak. Tanpa sadar,
kalau di ambang pintu yang sedikit terbuka. Ada seorang wanita bertubuh mungil
dengan seragam putih abu yang membungkus tubuhnya saat ini. Tubuh
mungilnya yang sedang bergetar hebat karena menahan tangis dan air mata.
Dan perlahan tapi pasti. Karena lemas dengan apa yang barusan ia dengar.
Tangannya yang gemetar, dan dingin tanpa sadar sudah menjatuhkan benda
kecil panjang warna putih yang tidak lain dan bukan adalah testpack. Testpack
bergaris 2 lebih tepatnya. Dan Ayu... "Perpisahan adalah jalan yang terbaik.
Maaf, Nak. Mama bukan wanita kuat. Mama mengalah, dan akan melepas
papamu yang sebelumnya tidak pernah mengharapkan ada mama dalam
hidupnya. Maaf, kita akan pergi jauh dari papamu.... Papamu yang mama yakini
pasti tidak akan bisa menerima kamu juga dalam hidupnya...."
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With an iconic style and a bestselling brand, this is the quintessential pocketsized travel guide to Sri Lanka - now with a bilingual dictionary Plan your trip,
plan perfect days and discover how to get around - this pocket-sized guide is a
convenient, quick-reference companion to discovering fun and interesting things
to do and see in Sri Lanka, from top tourist attractions like Colombo, Adam's
Peak, Sigiriya, Yala National Park and Galle Fort, to hidden gems, including the
Jaffna Peninsula. - What to see: comprehensive coverage of the country's
attractions, illustrated with striking photography - What to do: how to make the
most of your leisure time, from local entertainment to the best activities and
shopping - History and culture: giving you a deeper understanding of the
country's heritage, people and contemporary life - Practical tips: where to stay,
dining out and how to get around: reliable recommendations and expert travel
advice - Dictionary: quick-reference bilingual language guide to help you with
vocabulary on the ground - Covers: Colombo, the West Coast, the South, Kandy,
the Hill Country, the Cultural Ttriange, the East and the North About Berlitz:
Berlitz draws on years of travel and language expertise to bring you a wide range
of travel and language products, including travel guides, maps, phrase books,
language-learning courses, dictionaries and kids' language products.
Runa Zeta, gadis dua puluh tahun, harus berjuang untuk menghidupi dirinya, dan
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juga Reina, adiknya yang sakit. Ayahnya dan ibunya meninggal dalam sebuah
kecelakaan. la tinggal berdua dengan adiknya yang menderita penyakit kanker,
dan perlu biaya besar untuk pengobatan. Runa sudah menjual semua yang
mereka miliki, kecuali rumah kecil tempat ia berteduh, ia juga sudah bekerja
keras untuk mencari uang, demi membiayai belanja adiknya. Sampai titik di
mana ia dalam kebingungan, untuk mengatasi biaya berobat adiknya. Runa
mendapat informasi, jika ada pasangan gay yang membutuhkan rahim seorang
wanita, untuk hamil anak mereka. Tentu saja dengan ketidakseimbangan yang
luar biasa. Pertemuan dengan pasangan gay ini yang akan mengubah hidupnya.
Pengkhianatan dari orang yang ia cintai telah mengirim Allura pada kematian.
Tunangan yang ia pikir tulus padanya, ternyata tidak lebih dari lelaki keji yang
tidak memiliki perasaan apapun padanya. Allura mengingat ucapan
tunangannya, bahwa wanita menjijikan seperti dirinya tidak akan pernah pantas
menjadi istrinya. Hati Allura hancur berkeping-keping. Meski dunia tidak
mengharapkannya, ia akan menjalani hidup dengan bahagia karena ada
tunangannya yang mencintainya, tapi sayangnya semua hanyalah sandiwara.
Tak ada yang benar-benar mencintainya. Kematian yang tragis dialami oleh
Allura membuat dendam mengakar di hatinya. Jika ia memiliki kesempatan
kedua untuk hidup lagi, ia akan membalas semua rasa sakit hatinya. Tunangan
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yang mengkhianatinya. Adik yang mencuri kekasihnya. Ibu tiri yang telah
membunuh ibu kandungnya, serta ayah yang mengabaikannya. Ia akan pastikan
mereka semua menerima balasan puluhan kali lipat lebih menyakitkan darinya.
Tuhan mendengarkan jerit putus asa Allura. Ia mendapatkan kesempatan kedua
untuk hidup. Waktu kembali ke masa lalu, tepat sehari sebelum Allura
mendapatkan malapetaka karena terlalu mencintai tunangannya, Pangeran
Kelima. Dalam perjalanan untuk menagih setiap rasa sakit yang ia rasakan dulu,
Allura bertemu dengan seorang pria dengan rambut keemasan yang menangkap
basah dirinya ketika membuat adiknya termakan jebakannya sendiri. Pria yang
pada akhirnya terus meletakan mata terhadapnya. "Aku memegang rahasiamu.
Jadi, bersikap baiklah padaku." Pria berambut keemasan itu tersenyum pada
Allura. Sejak saat itu Allura terus terlibat dengan pria yang tidak lain adalah Putra
Mahkota Kerajaan Langit yang turun ke dunia manusia untuk merasakan
kehidupan dunia fana. sebagai seorang pangeran kedua Kerajaan Northland Pria
yang pada akhirnya perlahan-lahan menyembuhkan hati Allura yang patah.
Bisakah Allura kembali percaya pada cinta? Bisakah Allura membiarkan Kennrick
memeluk hatinya seutuhnya?
Judul : Me After You (Gaga.Karli.Axcel.Annisa) By Andien Wintarii Hidup bagi
Karli tidak pernah berarti sebelum bertemu dengan Gaga dan menikahi laki-laki
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itu dihari dia memutuskan untuk mengakhiri segalanya dengan satu suntikan di
tangan. Karli ingin mati, tapi Gaga ingin mengenal dan mencintainya lebih.
Sebuah fakta yang sulit diterima Karli, tapi seakan-akan begitu mudah untuk
dilakukan oleh Gaga. * Tuhan selalu bekerja dengan cara-Nya, termasuk cara
dalam menyatukan dua hati yang terpisah perbedaan. Annisa berpikir bahwa
pilihan ayahnya yang sengaja menjodohkan dia dengan seorang laki-laki yang
berbeda keyakinan dengan mereka akan membuat hidupnya tak bahagia.
Pemikirannya itu benar-benar terjadi. Setelah mengenal Axcel, Annisa tidak
pernah bahagia. Hidupnya selalu diliputi oleh kesedihan dan rasa cinta yang tak
kunjung mendapatkan balasan sampai dia menyadari bahwa laki-laki itu tidak
pernah tidak mencintainya.
Kisah tentang legenda istana es.
Istri Adipati. Sri Kanti, sibuk mendekap anak lelakinya dari sergapan pencegat yang
lainnya. Ada lima orang berpakaian serba hitam dan bertutup muka hitam pula, berniat
buruk. Menebar malapetaka bagi keluarga Adipati Bambang Suwalapati yang sedikit
pun tidak punya firasat atau alamat mimpi buruk sebelumnya. " Jangan...!" Wajah yang
cantik tampak pucat.Ikatan rambutnya sudah terbang, entah ke mana? Ia jatuh
bersimpuh di tanah bersikukuh mendekap anaknya. Bermaksud melindunginya.
Namun, semua usahanya sia-sia.Tanpa belas kasihan. Kaki salah satu " penjahat " itu
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menendang keras tepat di pinggang yang ramping itu. " Desss... " Dekapannya
terlepas.Tubuh rampingnya terjajar dua tombak lebih.Tubuhnya seketika melengkung
menahan sakit. Namun semua tidak ia rasakan sepenuhnya. Yang membuat mata
bulat besarnya penuh air mata adalah melihat anak kesayanganya terlepas dan
terjatuh meringkuk di samping pokok pohon Meranti yang perkasa. Ibu muda itu jatuh
putus asa.Secepat lirikan matanya, menangkap bayangan suaminya yang bergebrak
sengit dengan lawannya. " Oh... Tuhan " batinnya kalut. Bambang Jatmika, anak kecil
itu, berusaha merangkak bangun tanpa sedikit pun tangis dan keluh keluar dari bibirnya
yang berdarah. Ia menatap nanar, tak mampu mencerna apa yang terjadi terhadap
dirinya
“Enak, ya, jadi Kak Dori, hidupnya bahagia terus.” “Aku pengin jadi Kak Dori bisa
tinggal di Jepang.” “Kak Dori, mah, kaya, bisa beli apa aja. Lha, aku?!” Nggak sedikit
yang komen begini ke gue. Banyak yang mengira hidup gue bahagia terus, nggak
pernah sedih. Makan enak terus, sering jalan-jalan, punya uang banyak. Padahal,
untuk bisa seperti sekarang gue melewati banyak hal yang pastinya nggak semua
orang tahu. Lewat Doriyaki Rasa Baru ini gue pengin berbagi cerita tentang hubungan,
kehilangan, impian, hingga LDR yang berujung pada pernikahan. Jadi, komen-komen
kayak di atas bisa terjawab dengan sendirinya. *** Sebuah novel persembahan
penerbit Gagasmedia
Bisma merupakan salah satu sosok hebat dunia pewayangan yang paling menarik
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kisah hidupnya. Salah satu yang paling terkenal darinya yaitu sumpahnya untuk tidak
akan menjadi Raja Hastinapura. Juga sumpahnya bahwa sampai mati dia tidak akan
pernah menyentuh perempuan agar tak ada keturunannya yang dapat menggugat
tahta Hastinapura.
Jika anda sudah melihat review dari ebook My Little Step to Singapore dan ebook 100
Restoran dan Tempat Makan di Singapura baik melalui website resmi kami
diwww.bomanta.com atau fanpage, maka kini hadir untuk anda semua "Singapore
Ebook Bundling Pack" dimana dengan membeli ebook ini anda akan langsung
memperoleh 2 jenis ebook yang sudah kami sebutkan di atas. Ebook baru ini kita tulis
dalam format PDF A4 120 halaman sehingga mulai dari info pariwisata Singapura,
Hotel, Tips Menggunakan MRT, hingga ratusan daftar tempat makan ada di dalam 1
paket ebook ini. Cukup Beli 1 EBOOK ANDA LANGSUNG DAPAT 2 EBOOK! tentunya
dengan harga yang lebih ekonomis daripada anda membeli kedua ebook ini secara
terpisah. Yuk buruan beli sekarang juga "Singapore Ebook Bundling Pack" dan
dapatkan pengalaman berbeda berlibur bersama keluarga tercinta ke Singapura.
Zizi patah hati untuk sesaat, karena Firman kekasihnya berselingkuh. Datang seorang
keluarga jauh, Al, namanya. Sama dengan nama abba Zizi. Al pergi dari Jakarta juga
karena patah hati. Raya calon istrinya berselingkuh, dan membatalkan pernikahan
mereka. Dua hati yang terluka, bertemu, bisakah saling mengobati?
“Warrior Way adalah winning way dan wealthy way. Ini adalah buku yang lama
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ditunggu-tunggu bagi pengejar impian. A must-read book.” —Ippho Santosa Trainer di
Belasan Negara & Penulis 7 Keajaiban Rezeki “Sudah tak berbilang banyaknya buku
yang membahas bagaimana membawa mimpi jadi nyata. Warrior Way karya Mas
Ahmad Juwaini punya cita rasa khas sebagai pembeda, karena penulis meracik
bukunya dengan ramuan unik: optimisme religius berdasarkan Quran, optimisme
pribadi berdasarkan tempaan perjalanan hidupnya, dan optimisme berjamaah
berdasarkan tamasya hidupnya dengan Dompet Dhuafa. —Ahmad Fuadi Novelis &
Penulis Negeri 5 Menara Ahmad Juwaini penulis buku “Warrior Way” ini adalah
seorang pejuang kemanusiaan yang saya kenal baik. Dalam buku ini beliau
mengatakan semua orang boleh mempunyai cita-cita setinggi mungkin, sesuai
ketertarikan masing-masing. Untuk meyakinkan diri Anda dalam mencapai cita-cita,
dan bagaimana cara untuk memulai serta mewujudkannya, jawabannya sangat mudah
“Bacalah buku ini sampai tuntas”, Anda akan menemukan jawabannya. —Ismail A. Said
Executive Chairman Dompet Dhuafa Dalam buku ini, Pak Ahmad Juwaini ingin
menyampaikan bahwa “everyday is a second chance”, setiap hari yang kita dapatkan
adalah kesempatan kedua bagi kita untuk mencoba hal baru atau melanjutkan
perjuangan. Buku ini wajib dibaca oleh semua orang yang tengah berjuang mengejar
mimpi-mimpinya. —Nur Efendi CEO Rumah Zakat & Ketua Umum Forum Zakat “Buku
ini adalah gabungan antara kata-kata bernas dan cerita-cerita mempesona. Memompa
seManga, Manhua & Manhwat dan memberikan panduan untuk berjuang melangitkan
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cita-cita.” —Asma Nadia Penulis 53 Buku, 9 Film dan Traveler 60 Negara, buku yang
difilmkan: Surga Yang Tak Dirindukan 2
“We are all strangers until we meet.” Jatuh cinta dan bertemu denganmu tidak ada
dalam rencana perjalananku. Namun, di perjalanan sejauh ini, kamulah hal terbaik
yang terjadi kepadaku. Aku menebak-nebak di mana akhir senyum manismu yang
menghangatkan. Hal paling menyakitkan dari jatuh cinta adalah kehilangan setelah
memilikinya. Karena itulah, aku tidak berani berharap banyak. Kita hanyalah dua orang
asing di tempat asing. Akan lebih banyak risikonya jika aku memutuskan untuk jatuh
cinta. Jika aku tidak akan menjadi bagian dalam sisa perjalanan hidupmu, bisakah
kamu mengingatku sebagai bagian terbaiknya? Aku tidak berani menanyakannya
karena diam-diam kutahu tujuan terakhir kita ternyata tak sama. Kita kemudian bukan
lagi dua orang asing di negeri asing. Namun, mengapa sakit ketika mengingat ternyata
rasa ini terasa lebih asing daripada sebelumnya? Audy dan Ibi bertemu di Paris, kota
yang menyimpan banyak pesona cinta. Karena impulsif, Ibi mengikuti Audy melakukan
perjalanan keliling Eropa. Entah di Praha, Roma, atau Venezia, mungkin di sanalah
cinta menyapa. Namun, apakah kebersamaan singkat itu berarti banyak jika sejak awal
tujuan akhir mereka ternyata tak sama? *** Sebuah buku novel percintaan yang
berceritakan kisah romantis, persembahan penerbit Gagasmedia -GagasMediaKumpulan puisi yang menandai semua kisah cinta dan asmara. Aku, kamu, setting senja dan
laut.
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Berlitz Pocket Guide MalaysiaApa Publications (UK) Limited
Buku kecil ini disusun terinspirasi dari hasil disertasi yang dilakukan penulis yang berjudul:
“Model Kesejahteraan Subjektif Ibu Dewasa Muda: Ditinjau dari Regulasi Emosi, Mindfulness
dan Rasa Syukur”, dengan harapan dapat menambah wawasan, khususnya bagi Ibu dalam
menjalani kehidupan dalam berkeluarga, dengan mengasah ”mutiara rasa syukur”, yang
merupakan kunci kebahagiaan sejati. Menjadi jiwa yang pandai bersyukur membutuhkan
proses belajar dan latihan dalam “kelas kehidupan” keluarga. Proses akhir perjalanan melatih
rasa syukur, diharapkan seorang Ibu dapat mengasah rasa syukur menjadi kekuatan karakter.
Lima puluh satu tahun, sembilan bulan, dan empat hari telah berlalu semenjak Fermina Daza
menolak cinta menggebu Florentino Ariza dan menikahi Dr. Juvenal Urbino. Selama setengah
abad, Florentino jatuh ke pelukan begitu banyak wanita, namun cintanya hanya untuk Fermina.
Setelah bersumpah setia, Florentino menunggu-nunggu hari ketika ia dapat menjumpai
Fermina lagi. Ketika suami Fermina meninggal sewaktu mencoba menangkap burung nuri
kesayangannya yang kabur ke pohon mangga, Florentino menyambar kesempatan ini untuk
menyatakan cintanya yang abadi kepada Fermina. Tetapi bisakah cinta masa muda bersemi
kembali pada masa-masa senja kehidupan mereka?
“Aku pikir, menikahi pria India tidak serumit ini. Cinta dan rasa saling pengertian saja sudah
cukup. Tetapi aku lupa, pria India adalah milik keluarga, dari dulu hingga sampai kapan pun.”
Majeed menikahi Bia tanpa restu orangtuanya. Dia meninggalkan India—hal yang sebenarnya
paling berat baginya—ketika jodoh sudah ditentukan bahkan sejak kecil, tapi rasa cintanya
pada Bia membuat dia mampu melakukan semua itu. Dia tidak pernah mengira apa yang
dilakukannya justru akan menjadi bumerang bagi sang kekasih. Bia harus rela kehilangan
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suaminya ketika sang ibu mertua menginginkan pernikahan bagi suaminya dengan gadis lain.
Keputusan sudah dibuat, Majeed sang suami tidak bisa menolak keinginan sang ibu. Dia
kembali ke tanah Hindustan untuk menikahi si wanita pilihan. Meninggalkan Bia di Indonesia
dalam keadaan hamil. Lalu, apa yang akan terjadi dengan Bia? Ketika hatinya tidak pernah
berada di tempatnya lagi? Sementara kehidupan menuntut untuk terus berjalan....
The first novel by Gideon Sams written as a school essay in 1976 at the age of 14. His mother
rescued it from a dustbin, where Pete Townshend of The Who said it should have been left.
Gideon did not write any more novels and died tragically in New York at the age of 26. This is
the first punk novel.
Itu Taj Mahal? tanya gue dalam hati karena belum bisa melihat jelas di pagi hari berkabut ini.
Semakin mendekat, taman indah penuh bunga warna-warni tersuguh. Aduhhh…… pengen
banger rasanya ngajak Kajol joget dan lari-lari di sini. Bangunan putih tujuan gue itu mulai
kelihatan jelas. Kabut-kabut tipis udah nggak menutupi jarak pandang lagi. “”Taj Mahal…!!!””
Gue merinding. Demi Tuhan, di depan mata gue berdiri dengan megahnya bangunan yang
menjadi legenda dunia. Atmosfer yang tiba-tiba magis membuat gue nggak berhenti
mengucap syukur. Sebagai wujud rasa syukur, gue mengambil diari perjalanan dan membuka
halaman kosong, lalu menulis, “”ALHAMDULILLAH SESUATU””. Sebuah Novel Komedi yang
diterbitkan oleh Penerbit Bukune. #MariBaca
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