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HAL kedua yang gue nggak sempat kasih tahu Iman: jadi orang yang dikenal publik harus
tahan dengan asumsi-asumsi orang. Misalnya, orang-orang penuh dengan asumsi salah. Gue
kurusan dikit, dikomentarin orang yang baru ketemu, ' Bang Radit, kurusan, deh. Buat film
baru, ya?' Gue geleng, 'Enggak.' Gue bilang, 'Emang lagi diet aja.' Dia malah balas bilang, 'Ah
bohong! Paling abis putus cinta, kan?' Giliran gue potong rambut botak, ada orang yang
ketemu gue di mall nanya, 'Wah botak sekarang? Lagi shooting Tuyul dan Mbak Yul Reborn,
ya, Bang?' Kalau udah gitu gue cuma terkekeh sambil jawab, 'Enggak, lagi cosplay jadi kacang
Sukro, nih.' *** Ubur-ubur Lembur adalah buku komedi Raditya Dika. Bercerita tentang
pengalamannya belajar hidup dari apa yang dia cintai, sambil menemukan hal remeh untuk
ditertawakan di sepanjang perjalanan. Seluruh bab di dalamnya diangkat dari kisah nyata.
------- #uburuburlemburrd
Meutia Ahmad Sulaiman baru berusia 14 tahun ketika tsunami Aceh menewaskan kedua
orangtua dan ketiga adiknya pada tahun 2004. Dia selamat setelah tersangkut di tiang kapal
yang terdampar di pemukiman warga. Kisah Meutia mendapat liputan media massa
internasional dan menarik perhatian suami-istri Hiroshi & Harumi Mishima di Fukushima,
Jepang, untuk mengadopsinya. Untuk beberapa tahun selanjutnya Meutia merasakan
kebahagiaan sebuah keluarga. Namun, triple disaster yang menghancurkan Tohoku (gempa
bumi dan tsunami) serta Fukushima (kebocoran reaktor nuklir) pada tahun 2011 dan
menewaskan orangtua angkatnya, membuat hidup Meutia kembali terpuntir pusaran traumatik
yang meretakkan jiwanya. Di tengah perangkap PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) akut
yang dialaminya, Meutia berjibaku mewujudkan mimpi menjadi Doktor Computer Engineering
sekaligus memilih satu di antara tiga lelaki yang mencintainya; pakar genom ternama
berkebangsaan Jepang, penyiar televisi Indonesia yang merupakan cinta pertamanya, atau
psikiaterÑyang memiliki trauma karena ibunya bunuh diriÑnamun diam-diam mengidolakan
Meutia sampai tahap obsesi.
Script and background of the motion picture Arisan!, issued in Dec. 2003 by Kalyana Shira
Film, a satirical comedy set in Jakarta about friendship, homosexuality, adultery and the
shallowness of the nouveau riche.
History of the city of Malang; collected articles.
The Day I Love You PENULIS: Ulya Alfajri Tebal : 224 halaman ISBN : 978-623-7391-34-0
www.guepedia.com Sinopsis: Seraphina Marissa di kenal sebagai Queen dari SMA Alaska,
gadis cantik yang terlahir dari keluarga kaya raya, menjabat sebagai kapten Cheerleaders.
Menyukai ketua OSIS yang disiplin dan cerdas. Suatu hari di SMA Alaska, diadakan acara
pemilihan King&Queen. Acara itu selalu ada setiap tahunnya. Sera yang mengetahui kalau
Rayn juga mendaftarkan nama, dia juga ikut mendaftar berharap bisa terpilih menjadi
pemenang dan bisa bersanding dengan Rayn. Namun, Realita tak semanis ekspektasi, saat
MC mengumumkan pemenangnya. Sera memang terpilih menjadi Queen nya namun dia
kecewa karena yang menjadi King bukanlah Rayn si perfect ketos, melainkan Aiden si biang
kerok sekolah yang menjadi musuh bebuyutannya. Bagaimana kisah mereka selanjutnya?
Akankah mereka terlibat dalam skala cinta? www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Sebuah insiden hape membuat Chacha harus jadian dengan Ades, cowok ganteng di sekolah
baru Chacha. Padahal Ades itu orangnya sengak, suka maksa, dan segudang kebiasaan yang
membuat Chacha sebal bukan main. Lagi pula Chacha masih menyimpan cintanya untuk
Bowo, mantan cowoknya yang misterius. Ketika Chacha mulai menaruh hati kepada Ades,
peristiwa demi peristiwa beruntun menerpanya. Dimulai dengan kedatangan Bowo yang
membuka luka dan cinta lama, gosip Ades yang jadian lagi dengan mantan ceweknya, sampai
Mela?sahabat Chacha?yang naksir Bowo. Pusiiing .... [Mizan, Bentang, Pustaka, Cerita,
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Remaja, Teens, Indonesia]
Bagi Yasa, berada satu sekolah dengan Daza adalah bencana besar. Sebaliknya, bagi Daza
itu justru anugerah terindah. Segala cara Yasa lakukan untuk menjauh dari “gangguan” Daza.
Rupanya cewek itu nggak kenal menyerah. Yasa nggak segan-segan bikin sakit hati cewek
berponi itu dengan sikap dan perkataannya. Kayaknya usaha Yasa mulai membuahkan hasil.
Daza mulai menyerah dan mutusin untuk berhenti ngejar Yasa. Cowok berzodiak Cancer itu
pun lega. Tapi, di saat yang sama, Yasa justru menemukan fakta yang menyentuh hati,
sampai-sampai membuatnya merasa sangat bersalah. Ingin sekali Yasa memperbaiki
kesalahannya. Tapi, apa masih ada kesempatan? Gimana cara Yasa menghadapi Daza yang
telanjur beku hatinya? [Mizan, Bentang Belia, Novel, Romance, Remaja, Ringan, Muda,
Indonesia]
The Kai Story PENULIS: Sarah Sastrodiryo Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7328-31-5
Terbit : November 2019 www.guepedia.com Sinopsis: Sekar Quenna, gadis 30 tahun, mengira
dirinya sudah kadaluarsa untuk disukai kaum adam, dan tengah dilanda putus asa, karena
terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaannya, dicampakkan oleh calon
suaminya---Gilang—dokter, ganteng, charming, sempurna, hanya dua bulan menjelang ijab
qabul. Kai Ananta, seorang Art Director di Advertising Agency berskala internasional ternama
di Jakarta sekaligus pemilik Advertising Agency mini di Jogjakarta yang pemarah, sinis, cuek,
namun luar biasa ‘hot’, mempekerjakan Sekar sebagai freelance copywriter. Tidak
membutuhkan waktu lama bagi Sekar untuk menjadi copywriter handal sekaligus disukai oleh
teman-teman Kai, dielu-elukan klien Kai, dan juga dicintai investor, tapi Sekar merasa, Kai
merupakan tantangan tersendiri yang sangat memusingkan. Tabiat Kai yang ‘reseh’,
workaholic, playboy, dan egois ternyata membuat Sekar gregetan, dan ia bertekad untuk
mengubahnya. Sekar harus memilih antara: Gilang yang sudah menjadi pacar selama tujuh
tahun, dan disukai ibunya, atau Kai, yang sanggup membuat hatinya melumer?
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping &
reading Enjoy your day, guys
Buku ini menggambarkan cerita tentang cinta yang pasti dan yang nggak pasti, jadi contohnya
kita mencintai seseorang tersebut, dan seseorang tersebut udah menjadi milik kita, tapi dia
masih aja modusin orang lain, dan bilangnya cinta,setia,nggak bakal modusin orang lain,nyata
dia selingkuh di belakang kita, akhirnya ketahuan juga, selingkuh sama orang lain dan
bilangnya setia, kenapa jadi "setiap tikungan ada", di sini ada di situ ada, guys jangan pernah
mempermainkan perasaan seseorang, karma tetap berlaku mungkin tidak sekarang terjadi
karmanya, tapi suatu saat nanti, kita tidak tau, jangan mempermainkan soal hati karena hati
bukanlah stand up comedy yang bisa di ajak bercanda, Cinta kadang-kadang juga bikin kita
bodoh cuma menghabiskan waktu buat orang yang tak pasti buat di cintai. Dan jangan pernah
sekali-kali kamu berharap sama seseorang kadang juga yang kita harapkan itu bikin kecewa,
sakit hati, emosi pengen marah-marah nggak jelas, memang kalo berharap sama manusia
emang gitu buat kecewa, jadi jangan pernah berharap sama manusia kita harus berharap
sama Allah mintak seseorang yang terbaik, bagaimana kita mencintai manusia sedangkan kita
belum sepenuhnya mencintai sang pencipta-Nya, dan maka dari situ kita harus belajar. Point.
1. Jangan terlalu berharap sama seseorang ujung-ujungnya bikin kamu kecewa. 2. Jangan
terlalu cepat mencintai seseorang, karena kalo kamu mencintai seseorang yang nggak pasti
otomatis kamu malah jadi orang yang prustasi bukan orang yang meningkatkan prestasi. 3.
Jangan pernah bercanda soal hati , karena hati bukanlah stand up comedy.
Dia sahabat gue. Setelah menanti selama 13 tahun, akhirnya kami saling memiliki. Bukan
sekadar sebagai teman saja, tapi dia menjadi sahabat gue selamanya, teman hidup gue. Kisah
kami bukanlah kisah sempurna, tapi kami sama-sama mengerti apa yang menjadi tujuan kami
hidup di dunia ini. Kami percaya kalau cinta itu ada dan nyata, dan kami beruntung alam
semesta mendukung kami untuk mencinta. Kami berjanji untuk bersama, setia selamanya. Kita
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tumbuh dan bersenyawa, mendekat dan mendekap dalam jiwa Bersamamu tak mungkin keliru
Yang bahagiakan kita berdua Sampai tua Bersenyawa, Dengarkan Dia
Kali ini penerbit Gradien Mediatama mempersembahkan sebuah kompilasi buku best seller
fiksi bergenre komedi Anak Kos Dodol (AKD) yang terdiri atas AKD Tamat, AKD Begin, AKD
Return, AKD Horror, AKD Lagi & AKD Kumat Lagi. =================== Koleksi terbatas
Anak Kos Dodol Edisi Bundling ini diterbitkan oleh penerbit Gradien Mediatama.
#AkdAgustusan
Selain main perang-perangan, gue, Dodo, dan Bahri juga suka berjemur di atas mobil tua
warna merah yang sering diparkir di pinggir sungai samping kompleks. Formasinya selalu
sama: Bahri dan gue tiduran di atap mobil, sedangkan Dodo, seperti biasa, agak terbuang, di
atas bagasi. Kadang kami tiduran selama setengah jam. Kadang, kalau cuaca lagi sangat
terik, bisa sampai dua jam. Kalau cuacanya lagi sejuk dan tidak terlalu terik, kami biasanya
sama-sama menatap ke arah matahari, memandangi langit sambil tiduran. Kalau sudah begini,
Bahri menaruh kedua tangannya di belakang kepala, sambil tiduran dia berkata, ‰Û÷Rasanya
kayak di Miami, ya?‰Ûª ‰Û÷Iya,‰Ûª jawab gue. ‰Û÷Iya,‰Ûª jawab Dodo. Kami bertiga gak ada
yang pernah ke Miami. Koala Kumal adalah buku komedi yang menceritakan pengalaman
Raditya Dika dari mulai jurit malam SMP yang berakhir dengan kekacauan sampai bertemu
perempuan yang mahir bermain tombak. Seluruh cerita di dalamnya berasal dari kisah nyata.
----------------------- Chapter 5 dari 10 buku Koala Kumal -GagasMediaWriting novel is my passion, kata Fira Basuki. Maka meluncurlah karya-karya best seller yang
mendobrak stagnansi dunia novel selama beberapa tahun. Karya triloginya: Jendela-jendela,
Pintu, Atap menjadi karya yang sangat diminati pembaca novel Indonesia. Lulusan S2
Komunikasi Wichita State University (WSU), USA, ini terus menggebrak dengan novel-novel
barunya, Biru, Rojak, dan Miss B (series). And, because writing is her passion, maka
meluncurlah kini karya adaptasi pertamanya: Brownies sebagai gebrakan terbarunya.
-GagasMediaSial buat siapa aja yang jadi target Game Over! Dia bakal dibikin jatuh cinta sama anggota
geng rahasia yang isinya cowok-cowok SMA Tabula Rasa. Mereka ganteng, tinggi, keren,
pokoknya kriteria yang sempurna banget, sayangnya, nakal dan preman! Walau preman,
mereka jago berkelahi. Kali ini yang menjadi target “taruhan” geng itu bernama Vera
Harmonita, murid angkatan baru. Hobinya ngintipin cogan yang lagi manasin motor di garasi
rumah, namanya Sean. Kenapa Vera suka sama Sean? Karena dia gan … Eh, tapi, ada gosip
menyebar bahwa Sean masuk dalam pemain Game Over. Vera mulai khawatir. Apakah
mungkin, akhir-akhir ini Sean mendekatinya karena misi itu? Mungkinkah Sean tega
menjatuhkannya dengan begitu keras, setelah melambungkan perasaannya tinggi-tinggi?
[Mizan, Mizan Publishing, Pastel Books, Novel, Romance, Dewasa, Indonesia]
QUEENY WIJAYA..tajir, cakep, supel, pintar... apa sih yang kurang dari dia? Pantas pacarnya
bejibun! Dia gonta~ganti pacar sebulan sekali. LOVER OF THE MONTH. Sampai ada istilah
begitu. Toh meski begitu masih banyak cowok yang ngantri pengin jadi pacarnya. Dan itulah
yang bikin papanya frustasi berat ngurusin anaknya! Bayangin, Queeny lebih banyak ngabsen
di klub malam dibanding di kampusnya!Akhirnya papanya menjodohkan putri semata
wayangnya dengan anak sahabatnya. Alamak, tentu saja Queeny memberontak! tapi
bagaimana lagi, kalau dia nolak dia bakal diusir tanpa pesangon pula. Maka Queeny
berencana bikin cowok yang dijodohin sama dia bakal membenci dan ninggalin
dia.Masalahnya, cowok itu ternyata UDIN BIN SLAMET. Cowok udik, kampungan yang
penampilannya malu~maluin tapi dengan posesif dan gak tau malu ngejar Queeny melulu.
Padahal udah dijutekin, udah dikerjain, udah diancam, masih keukeh aja si Udik ngejar
Queeny dan bertekad menjadikan Queeny miliknya.Queeny membencinya setengah mati,
meski dia ngakuin tuh cowok..GANTENG TAPI UDIK!
Aggia tidak menyangka kesalahan ucapannya membuat dirinya harus menjadi istri sang
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bos--Fauzan Yasser. Ia benar-benar frustrasi harus menghadapi kenyataan itu. Bagaimana
tidak? Fauzan bukanlah sosok pria idaman, lelaki itu sangat menyebalkan dan suka semenamena padanya.

"Kejutkan dirimu dengan membaca buku dari @FaktaKeren, yang jumlah follower-nya
di twitter hampir 1.000.000. Fakta-fakta trivia yang dianggap membosankan ternyata
bisa mengagetkan, bikin penasaran, dan juga memancing orang untuk
mengeksplorasinya lebih jauh. Fakta yang tersaji dalam buku ini langsung memberi
informasi yang akan memperkaya pengetahuan para pembacanya. Secara selektif
buku ini mengungkapkan: - Fakta Unik - Fakta Manusia - Fakta Lucu - Fakta Horor Fakta Film - Fakta Fauna - Fakta Flora - Fakta Geografis - Fakta Fobia & Penyakit
Buku ini akan membuatmu terperangah, tersenyum, tersengat, sekaligus tercerahkan!"
Namanya juga remaja, masih ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Semua semua semua
dapat dikabulkan dengan kantong ajaib! Mau aja dibohongin! Remaja tuh emang
waktunya berekspresi, mencari bakat dalam diri, dan 'menggila'. Kalau ingin
'meremajakan' pemikiranmu, JELAS SEKALI ada dalam buku ini. Kalau ingin remajamu
ingin selalu diingat setiap temanmu, JELAS SEKALI ada dalam buku dari LintasKata
ini. Sekali lagi, kalau kamu merasa bermasalah dengan sekolah, guru, teman, sahabat,
gebetan, dan pacar, MASBULOH memberikan solusi untukmu! MASBULOH mengatasi
masalah dengan masalah. Masalah buat loh? Yang penting disayang orangtua!
Awalnya Raisa mengira bahwa masa-masa SMA adalah masa yang menyenangkan,
namun kenyataannya tidak. Nyatanya, ia mengalami banyak masalah dengan kakak
kelasnya. Awal mula masalah itu adalah Vino, ketua osis di sekolahnya. Gara-gara
suatu insiden, Vino menyimpan dendam kepada Raisa. Hingga beberapa masalah
terjadi diantara keduanya. Vino dikenal sebagai ketua osis yang dingin dan irit dalam
bertutur kata.
Panggung acara The X-Factor 2010 jadi saksi munculnya bintang baru. Lima cowok
yang gagal menjadi juara justru berhasil menarik perhatian dunia dengan satu nama:
One Direction. Mereka adalah Harry, Liam, Louis, Niall, dan Zayn, remaja asal Britania
Raya yang memiliki mimpi sama, yaitu menginvasi dunia dengan suara merdu mereka.
Enggak butuh waktu lama untuk mewujudkannya. Belakangan ini, dunia pun makin
diramaikan oleh orang-orang yang menyatakan diri sebagai Directioners, sebutan
penggemar setia lima cowok ini. Kisah petualangan One Direction di dunia musik,
liputan eksklusif konser di San Jose-California, wawancara, biografi, histeria fans, cerita
keluarga, puluhan foto, dan bukti kejahilan mereka terangkum di buku ini. Wajib dimiliki
Directioners!
Bertepuk sebelah tangan? Sudah biasa. Tapi pada sahabat sendiri? Siapa yang tidak
tahan? Nayanika Putri. Remaja biasa seperti pada umumnya. Seorang pluviophile,
pelukis deadline mading, tidak populer, dan berusaha untuk mencoba menyaingi bakat
Sobari, sahabatnya yang kreatif dan imajinatif dalam dunia menggambar manga
jepang. Sialnya, dia tidak mau mempunyai pacar. Fokusnya belajar dan mengejar yang
terbaik untuk masa depan. Andhaka Putra Sobari. Cowok biasa yang mempunyai jiwa
komikus tinggi. Selalu ingin bersama Naya, dan selalu memberikan perhatian lebihnya
pada Naya. Namun dalam waktu sekejap, seseorang datang ke dalam hidupnya dan
membutakan dunianya. Luna Rawikara Devanagari. Primadona violin itu selalu menjadi
sorotan para kaum Adam. Termasuk Sobari. Namun dibalik senyumnya, ia menyimpan
rasa benci setiap mengingat ayahnya. Bahkan ia lupa akan sucinya kesetiaan dalam
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sebuah hubungannya bersama Sang Klandestin. Seperti kerumitan alunan paranada
dalam musik klasik Mozart, mereka semakin dibutakan, jungkir balik, jatuh bangun,
hanya karena sebuah satu alasan memuakkan. Cinta. Cerita ini dulu diposting untuk
mengikuti event #NulisRandom2017 yang diadakan oleh Nulisbuku.com
"""Uh, semua gara-gara Lovemeter! Impian Riska adalah masuk IPA, dan sekarang
harapannya terkabul.Sayangnya,hari-hari bahagianya di kelas impian terancam rusak
karena Riska sekelas dengan Nael, cowok sombong dan sok kuasa yang kebetulan
anak donatur penting di sekolah. Dan semuanya makin parah waktu Riska terpaksa
menuruti perintah Nael untuk duduk sebangku karena dia mengancam akan
membeberkan rahasia Riska di Lovemeter semacam aplikasi ramalan kecocokan
dengan gebetan. Riska juga terpaksa setuju menjadi “asisten” Nael selama mereka
sekelas. Harus rela PR-nya disalin (dan malah dapat nilai yang lebih rendah) sampai
mengambilkan air minum selama cowok itu latihan basket. Lengkap sudah
penderitaannya! Tetapi selama menjadi asisten Nael, semakin banyak pula hal yang
Riska ketahui tentang cowok itu. Dan sedikit demi sedikit, ada yang berubah di
hatinya…"""
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,
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.
Kalau baca buku ini, sotoy apa terlalu PD ya penulisnya? JOMBLO aja sok-sokan nulis
buku tentang cinta. Tapi, bisa jadi dari derita percintaan para jomblo yang nembak tiga
kali, ditolak tujuh kali, justru bisa benar-benar memahami lika liku dunia percintaan.
Segala derita dan suka citanya dunia percintaan sangat dipahami dan diungkapkan
secara lucu, ekspresif, dan… biasa aja -_- oleh si penulis. Mari kita pedekate sama buku
ini (jangan penulisnya, sia-sia!). -LintasKata#Diary Sally Hijab adalah tanda cinta, dari Allah kepada muslimah agar mulia, dari kita
kepadanya sebab takwa. Hijab adalah bukti cinta, dari seorang muslimah kepada orangorang yang ia sayangi, agar bisa melangkah bersama menuju surganya Muslimah
berhijab bukan malaikat, ia terus berproses menjadi taat. Semoga yang belum berhijab
bisa segera BERHIJAB, yang sudah berhijab jadi semakin SYAR'I, yang sudah syar'i
selalu ISTIQOMAH.
BUKU TERAKHIR KISAH ME VS BIG SLACKER BABY! Arin dan Alvan sudah
memasuki tingkat terakhir kelas XII. Arin kebingungan ingin melanjutkan ke universitas
mana dan jurusan apa, dan akhirnya mengambil keputusan untuk ikut Alvan. Tapi
tanpa ia sadari Alvan sudah dari jauh hari melakukan persiapan untuk kuliah di luar
negeri jalur beasiswa. Sedangkan nilai prestasi Arin kurang mumpuni untuk menyamai
Alvan. Apakah mereka harus menjalani status LDR alias Long Distant Relationship?
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Me VS Big Slacker Baby (BSB) adalah komik komedi romantik karya Annisa Nisfihani,
komikus berbakat dari Tenggarong, Kalimantan Timur. BSB merupakan salah satu
komik terlaris di re:ON Comics, yang kehadirannya selalu dinantikan pembacanya. Atas
permintaan para penggemar setianya, komik satuan BSB vol.3 hadir kembali dengan
bonus 12 halaman yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.
"Sejak ditinggal sahabatnya waktu kecil, Keysha nggak percaya lagi yang namanya
sahabat. Baginya lebih baik mencari banyak teman daripada satu orang sahabat. Tapi
semua berubah ketika dia mengenal Aji—cowok berandal, brengsek, tukang bikin onar,
dan terkenal playboy di sekolah. Sejak mengenal Aji, setiap hari Keysha selalu
jantungan menghadapi semua perilakunya yang gampang emosian. Apalagi ditambah
musuh-musuh Aji yang jumlahnya bejibun. Keysha jadi merasa tidak aman dan
terancam. Tapi bagaimana jadinya kalau ternyata cowok brengsek macam Aji justru
menaruh kepercayaan besar pada Keysha sehingga ia berani menceritakan rahasianya
yang paling dalam? Dan apa jadinya kalau orang seperti Aji akhirnya jatuh cinta pada
Keysha?"
Gadis itu memandangi cermin. Di sana ada bekas telapak tangan yang memerah di
sekeliling lehernya. Dia tertegun, mengingat kembali peristiwa semalam. Tangantangan dingin itu datang lagi, mencekiknya tanpa ampun. Tak hanya itu peristiwa
mengerikan yang terjadi di rumah mangga, kos misterius yang ia tinggali belum lama
ini. Sepasang kakek nenek sering datang membawa sekeranjang bunga kematian.
Suara rintihan kesakitan, tulisan teror di tembok, hingga jerit amarah anak kecil yang
terdengar setiap malam, menghantui para penghuni rumah mangga. Sampai akhirnya
mereka menemukan, ada seseorang diantara mereka yang sangat mencintai kematian,
dan melakukan apapun demi itu. [Mizan, Bentang Pustaka, Belia, Darklit, Thriller,
Psycho, DarkLit, Indonesia]
Koala Kumal[chapter 5]GagasMedia
Ariel pusing. Ia sendirian di Jakarta mengurus toko kaus kaki milik keluarganya, namun
kini tokonya terancam bangkrut. Dan seakan itu belum cukup, ia masih harus melunasi
utang yang jumlahnya tidak sedikit. Hidupnya jadi tidak tenang karena penagih utang
bisa datang kapan saja. Anggun, sahabat Ariel yang tidak tega melihatnya kesusahan,
menemukan jalan keluar. Ia mendaftarkan Ariel dalam kompetisi vlog––video
blog––yang hadiah utamanya uang senilai seratus juta. Dengan zodiak sebagai tema
pembahasan, Ariel harus membuktikan bahwa rasi bintang tidak berpengaruh pada
perjodohan. Maka ia pun berkencan dengan dua belas cowok dengan zodiak berbeda
dan melaporkan hasilnya dalam serangkaian episode vlog. Berhasilkah Ariel
membuktikan teorinya dan memenangkan uang seratus juta? Atau ia malah akan
menemukan cinta dari eksperimennya?
GagasMedia. novel remaja. Masalah dalam hidup ini kayak lorong panjang—harus
dilewatin, gimanapun sulitnya. Tapi, bukan berarti karena ada masalah, kita jadi nggak
nikmatin hidup kan? Itulah yang kami lakukan; gue, Anggri, Dria, dan Yaya. Kami tau
caranya bersenang-senang, ngelupain beban hidup sejenak. WE LOVE PARTYYYYY!!!
Orang-orang sok alim di luar sana rugi banget sampe ngelewatin yang namanya party.
Bodoh! Dan, oh ya, tadi Anggri ngingetin, fun itu nggak lengkap tanpa V—a.k.a rokok.
Karena lo-lo pada nggak masuk klik kita, wajar aja sampe nggak tau istilah itu. Secara
kita geng populer, ya nggak? Malem ini pergantian tahun. Menunggu detik-detik
peralihan ke tahun baru. Gue dan anak-anak janjian party malem ini. Dandan heboh
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dan dance seru yang bikin cowok-cowok di sana pada ngiler. He he he he, you can see
us but hey... are you good enough to get our attention? If you’re THAT good, prove it!
Kita tunggu di Manifesto. See ya! XXOO Lesya
Disha Putri Aristya terpaksa mengikuti dua sahabatnya ke kelab malam. Di sana, ia pun
bertemu dengan Om Dastan yang terus mengajaknya mengobrol. Awalnya baik-baik
saja sampai Disha menerima minuman dari Dastan. Dan itulah asal mula kehidupannya
yang berbeda sebagai gadis remaja. Hamil dan harus menikah, semua itu ia lakukan.
Lalu bagaimanakah perasaan Disha? Dan apakah yang terjadi pada mereka ke
depannya jika Disha tidak juga memberikan hatinya untuk Dastan? Apakah
kenyamanan sudah cukup bagi Disha?
Sedihnya jadi cewek paling jangkung di sekolah, selalu jadi objek ledekan... T_T Di
saat ada cowok yang bela, dia malah lebih pendek 20 cm dariku?!
Genie merupakan mahasiswi baru Universitas Jayabaya. Dia berhasil masuk fakultas
kedokteran lewat jalur beasiswa. Selama menjadi mahasiswi di sana, keinginannya
cuma satu, yaitu belajar dengan tenang sampai lulus dan mendapatkan gelar profesi
sebagai dokter sesuai cita-citanya sejak dulu. Tapi siapa sangka pertemuannya dengan
Arsen membuat harapannya pupus dalam sekejap. Banyak masalah yang datang
bertubi-tubi padanya. Mulai dari pendekatan Arsen yang dilakukan secara terangterangan, permusuhan dari para mahasiswi karena kedekatan mereka, perjodohan,
dan lain-lain. Hingga pada suatu ketika, rahasia besar Arsen terkuak dan menyentak
kesadaran Genie akan masa lalu yang membuat mereka saling terikat satu sama lain.
Sayangnya kebersamaan keduanya membuat salah satu dari mereka harus pergi. ***
Arsen adalah mahasiswa pascasarjana Universitas Jayabaya yang terkenal sering
membuat keonaran di mana saja lelaki itu berada. Sejak masih menjadi mahasiswa
baru, Arsen sudah berani berkelahi dengan sesama mahasiswa, bahkan dia berani
merokok dan minum-minuman keras di lingkungan kampus. Tak cuma itu, Arsen juga
sering terlihat jalan dengan perempuan yang berbeda setiap harinya. Banyak
perempuan yang tersakiti karenanya, tapi banyak juga yang tetap berebut menjadi
pacarnya. Sampai pada suatu hari, pertemuannya dengan Genie membuat hidupnya
seketika berubah. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi di antara keduanya membuat
intensitas pertemuan dan kebersamaan mereka menjadi lebih sering. Tapi siapa
sangka masa lalu yang coba dia pendam selama ini membuat hubungan mereka
berada di ujung kehancuran.
When crushing Jade writes Zephyr--the object of her affection--a love letter just before
graduation, mania ensues when Adam gets the letter instead of Zephyr. Original.
Menanti Untuk Patah Hati PENULIS: Neng Sinta ISBN: 978-602-443-861-6 Penerbit :
Guepedia Sinopsis: “Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu mengetahui bahwa
kamu menanti dan mencintai orang yang salah?” Inilah kisah tentang seorang
perempuan yang baru saja masuk SMK, namanya Mutiara Ayunda, dia perempuan
penyendiri yang suka menulis puisi. Namun sejak kedatangan Reza Mahendra
kehidupannya berubah, dia menjadi orang lebih ceria dari sebelumnya. Perhatian dari
Reza membuat Mutiara jatuh cinta untuk pertama kalinya. Hubungan mereka semakin
dekat bahkan Mutiara sudah mengenal keluarga Reza. Namun setelah lama selalu
bersama, Reza tidak permah memberikan kepastian kepada mutiara. Mutiara selalu
menantikan Reza untuk menyatakan cinta kepadanya, Mutiara selalu berharap Reza
mengetahui perasaannya. Namun ditengah penantiannya, Mutiara harus menerima
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kenyataan bahwa Reza tidak pernah memiliki perasaan yang sama. Mutiara
mengetahui bahwa Reza telah memilih perempuan lain, dan perempuan itu tidak lain
temannya sendiri. Inilah balasan dari penantiannya, Reza yang awalnya menjadi hal
terbaik seketika menjadi hal terburuk yang datang dalam hidupnya. Apakah yang akan
Mutiara lakukan setelah mengetahui semuanya? Apakah Mutiara bisa menerima
kenyataan yang membuatnya sangat terluka? Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
THE ROCK Penulis : ILFINDA Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-5541-13-6 Terbit :
September 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Menceritakan tentang seorang anak
rantau yang ingin meraih mimpinya sebagai seorang musisi dan bertemu dengan
kawan-kawan yang sepahaman dengan mengangkat tema musik Rock dan berusaha
menjadi pemenang dalam audisi pencarian bakat untuk menjadi band baru di dunia
musik yang harus bersaing dengan senior yang banyak dikagumi kalangan anak-anak
muda di kampus dan di kota tersebut . Novel ini merupakan novel komedi yang
mengandung unsur persahabatan dan juga unsur musik. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
"""Kamu pikir semua cewek blasteran pasti cantik? Hoho… salah besar! Lihat deh Alice.
Meskipun blasteran, hidungnya nggak bangir, tingginya nggak sampai 175 cm, dan dia
benci banget jadi setengah bule karena sewaktu kecil selalu diejek… bule kampung!
Tapi hidup Alice berubah total setelah dia bertemu Dylan Siregar, vokalis band Skillful.
Dylan benar-benar cowok yang adorable, ganteng, terkenal, keren, tajir, low profile,
pokoknya sanggup bikin para cewek klepek-klepek. Masalahnya, Alice nggak tahu
gimana caranya supaya bisa dekat dengan Dylan. Dylan kan seleb, sementara Alice
cuma anak SMA biasa. Alice tambah jengkel karena temannya menyarankan dia untuk
nggak mengkhayal terlalu muluk tentang Dylan. Memangnya salah ya, kalau kita
berkhayal bisa pacaran sama seleb? Dan… seandainya nih, impian itu tercapai, apakah
jadi pacar Dylan benar-benar seindah yang Alice bayangkan? """
Copyright: f5faa110561a86957c23e2ce49eb868e

Page 8/8

Copyright : www.treca.org

