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Sepasang Kekasih Yang Belum Bertemu
Namaku Almira. Aku tidak pernah menyangka akan jatuh hati pada seseorang bernama Kelana. Ia adalah lelaki yang membuatku larut untuk mencintai, sekaligus tenggelam
dalam patah hati. Harapan-harapan terlanjur hadir, sehingga harus kutuai kecewa setelah patah. Laki-laki itu terlalu mahir menyuguhkan nyaman. Aku teramat ramah
menyambut tarik ulur cinta yang ia beri. Kami terperangkap di kerinduan yang sama, tetapi ditunggangi rasa berbeda. Hidup bersamanya adalah mimpiku. Namun, melepasku
ialah pilihannya. Mereguk pilulah caraku menerima keputusan. Dia sudah memilih pergi. Sementara, ketulusan lain pun telah kulepas sia-sia. Aku pamit pada hati, Sebab begitu
lelah menyesali.
Bermula dari kematian kekasihnya, hidup Asmara mengalami banyak perubahan. Ia mulai menerima teror demi teror mengerikan yang membuat dirinya hampir gila. Saat itulah,
Genta sahabat yang paling ia percaya yang ternyata menaruh hati padanya, selalu setia menemaninya. Dalam waktu yang bersamaan, hadir pula Arjuna, sosok dari masa lalu
Asmara yang sangat mirip dengan Rendra, Almarhum Kekasihnya. Rupanya teror yang diterimanya selama ini disebabkan oleh penderita Obsessive Compulsive Disorder
(OCD). Apa itu OCD?Dan siapakah pengidap penyakit tersebut?Mampukah Asmara mengungkap tabir yang menyelimuti kehidupannya selama ini?Dan pada siapakah hatinya
akan berlabuh?Ikuti kisah perjuangan Asmara memecahkan misteri kehidupannya dalam Novel “GENTA ASMARA”
Buku ini disusun oleh siswa-siswi SMA Sampoerna Academy Boardingschool Bogor, mewakili perjalanan belajar dan berinteraksi mereka dengan sekitar, dengan masyarakat
sesungguhnya, dengan nilai-nilai yang mereka bawa dari keluarga, suku, atau agama yang terintegrasi dengan nilai yang ditanamkan di sekolah. Dari mana pun asal mereka,
mereka tidak pernah lupa bahwa Indonesia adalah satu. Sebagai penggerak perubahan mereka tahu benar bahwa belajar adalah proses yang tidak akan pernah putus. Ketika
gagal dalam berusaha maka bangkit adalah jawabannya. For a gem can’t be polished without friction, nor man perfected without trials. Mereka adalah permata bagi orang
tuanya, bagi kami guru-gurunya, bagi teman-teman seperjuangannya, dan bagi Indonesia yang akan menunggu perubahan positif itu.
Menurut Putra, Raisa itu adalah orang yang paling menyebalkan di dunia. Dia adalah perwujudan dari kebodohan, kecerobohan, dan lelucon tidak lucu yang dijadikan satu.
Sampai suatu saat Putra kemudian mengetahui jika Raisa bukanlah seperti yang selama ini dia pikirkan. Perempuan itu sengaja menampilkan imej bodoh karena
menyembunyikan sesuatu. Putra lalu menggunakan segala macam cara untuk membongkar penyamaran Raisa. Ya, segala cara, termasuk berpura-pura jatuh cinta kepadanya.
Masalahnya, semakin mengenal Raisa yang sebenarnya, semakin sulit untuk berpura-pura.
Penulis : Stella Melin Hal : 208 ISBN : 978-602-63481-17-7 Sinopsis : Vilove Vellydion Gabriella Chris seorang remaja yang menderita kepribadian ganda, mengumpulkan sikat
gigi sebagai penghibur dirinya. Tinggal bersama orang asing dan hidup terpisah dari kedua orang tuanya. Menjalani hari-harinya bersama seseorang yang tidak dicintainya,
terpaksa mencintai sahabatnya, sampai jatuh cinta kepada tetangganya dan dokter yang merawatnya. Membuat Vi belajar banyak hal tentang arti Cinta yang sesungguhnya.
Cinta yang di ciptakan karena kekayaan, cinta yang tercipta karena persahabatan, sampai cinta yang tercipta karena ketidaksengajaan. Membantunya untuk sembuh dari luka
masa lalu dan sakit yang di deritanya. Tidak sampai disitu, karena penyakit yang di deritanya ia harus kehilangan semua orang yang dicintainya, karena sosok lain yang ada
pada dirinya. Akankah Vi sembuh dari sakitnya? Akankah Vi dapat memilih cintanya? Dan Akankah Vi mendapatkan kembali orang-orang yang dicintainya? Terima Kasih,
Purity. What exactly is it? According to bestselling authors Hayley and Michael DiMarco, purity is far more than abstinence from sex or other sexual activities. It's not about rules.
It's not a list of don'ts. It's not about scare tactics, teen pregnancy statistics, or warnings about STDs. And it's not ruined the moment we mess up. It goes way deeper than that. In
their honest, down-to-earth style that teens trust, Hayley and Michael explain that purity starts in the heart and involves every thought, desire, and action--not just sex. They show
that purity isn't just for the superspiritual, but that it is a daily choice that every teen must make. And most importantly, they show teens that it's never too late to become pure and
that lost purity can be redeemed through God's grace.
Ada banyak orang yang bermimpi untuk pergi dan tinggal di luar negeri, terutama benua Eropa. Namun, hanya sedikit yang berhasil mewujudkan impian mereka. Mencari
beasiswa sering kali menjadi harapan. Sayangnya mendapatkan beasiswa cukup sulit. Menjadi Aupair merupakan pilihan dari Ceu Entin, Icha, Ragil dan Rora. Bermodalkan
tekad dan kenekatan untuk menjadi Aupair di tiga negara Eropa, yakni Belanda, Jerman, dan Prancis. Keempatnya pun pergi dengan sejuta mimpi dan harapan. Sayangnya,
tidak semua cerita berbuahkan kisah penuh suka. Buku ini mengupas pengalaman keempat anak muda Indonesia dalam menaklukkan Eropa sebagai rumah kedua. Kisah di
buku ini juga akan membawa kamu merasakan petualangan seru mereka. Petualangan yang mengantarkan kamu mengetahui seluk beluk ketiga negara tersebut.
Perasaan itu tetap saja ada. Meski berkali-kali aku melupakannya, berkali-kali lipat pula ia tumbuh. Apakah kau tidak pernah merasakan hal yang sama? Sementara dulu, sering
kali kita tanpa disengaja sama-sama ingin menelepon, sama-sama ingin mengucapkan rindu yang sama. Apakah semudah itu bagi lelaki untuk melupakan? Apa kau tidak
pernah tahu bahwa perempuan sering kali begitu sulit lepas dari kenangan. Lalu, sudah matikah hatimu pada janji-janji yang kau katakan padaku? Sungguhlah, hal paling
menyedihkan untuk ditatap di dunia ini adalah perempuan yang sedang patah hatinya. Walau kau tahu, setelah patah hati selalu ada cinta yang lebih baik. Jangan menjadikan
cinta sebagai sesuatu yang salah. Sesuatu yang seolah menyakitimu. Kau dan aku pernah sepakat, bahwa bukan cinta yang menyakiti manusia. Sebab pada hakikatnya, cinta
adalah kebahagiaan, walaupun patah hati tetap saja bisa menjadi kenangan tidak menyenangkan yang berulang. Beberapa orang tak akan percaya, bahwa kenyataan kadang
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terlalu sakit baginya, hal yang menjadi alasan untukku menulis cerita-cerita di buku ini. –Boy Candra -MediaKitaDon't Lie Penulis : Felyn Zellen Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-6278-97-0 Terbit : Juli 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Sarah mengangkat bahu. "Dia adalah orang yang aku kagumi." "Kagum sama
cinta itu berbeda, Sarah." "Jadi menurut kamu cinta itu apa?" "Cinta itu rasa yang melibatkan berbagai macam emosi. Senang, sedih, kecewa adalah bagiannya." "Kalau rasanya hambar?" "Artinya itu bukan
cinta." Sarah yang bersahabat dengan Devan. Devan yang jatuh cinta dengan Nabila. Gerry yang lebih dulu datang dihidup Nabila. Marko yang diam-diam menaruh rasa dengan Sarah. Semua orang yang
dipertemukan dalam satu kisah www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Emily Rose Stewart terdampar di sebuah pulau pribadi nan permai dan terpencil di tengah samudra. Diselamatkan lalu berkenalan dengan dua pemuda kembar bangsawan tampan Vagano yang ramah dan
baik hati, awalnya Emily berpikir, ini adalah keberuntungan super spesial! Apalagi gadis itu diberi kesempatan menjadi tamu agung wanita muda satu-satunya di puri tua mereka nan megah. Tak lama, awal
indah berubah drastis. Rangkaian demi rangkaian peristiwa pahit di masa lalu yang terjadi di pulau itu bermunculan menghantui hari-harinya. Kini Emily harus berjuang keras untuk memecahkan misteri
raungan asing di malam hari, menghindari sosok tak dikenal yang selalu mengintainya, dan kelak harus mempertaruhkan jiwa raganya demi menemukan kebebasan dan cinta sejati…
Rudy Kim, seorang maniak yang menyukai tetangganya bernama Jane Rachel, sedari mereka masih kecil dulu. Walaupun dulu mereka jarang berinteraksi, tetapi sosok Jane sangat berkesan dihatinya,
sampai berusaha ingin menemukan gadis itu ketika dewasa nanti. Dan apa yang diusahakannya, berhasil. Dengan segala kesuksesan dan ambisi yang dia miliki pada Jane, membuatnya berhasil menjadi
tetangga wanita itu lagi dan mengencaninya. Namun selama proses pencarian wanita itu, Rudy mengalami kepahitan, yang mengakibatkan kejiwaannya terganggu, hingga terciptalah beberapa rahasia
mengerikan yang tidak Jane ketahui selama bertahun-tahun lamanya. Akankah Jane akhirnya mengetahui rahasia-rahasia itu dan kemudian bisa menerimanya atau tidak?
"Mereka saling mengamati. Di setiap tatapan mata. Lekuk hidung. Garis bibir. Lebat alis. Setiap embusan napas. Mereka mengamati satu sama lain. Seperti sepasang kekasih yang terpisah oleh jarak dan
waktu, lalu bertemu di sebuah pulau terpencil, jauh dari kebisingan kota. Tempat segala perasaan kini bertemu. Pada mulanya membeku, lalu mencair. Mereka berbicara seperti gerak selembar daun yang
gemulai, jatuh di luar rimbunan kata-kata." * Luka tidak pernah meminta untuk dilahirkan dalam keyakinan tertentu. Aqila tidak pernah berencana untuk jatuh hati pada Luka yang berbeda keyakinan
dengannya. Mereka memang tidak punya kuasa atas apa yang terjadi di luar permintaan dan rencana mereka. Tapi mereka bisa memilih; mendobrak batas itu atau mengalah, dan menerima apa pun
konsekuensi yang menyertainya.
“Let’s play a game, a simple game with a simple rule: we will chatting all day, having good morning and goodnight messages, acting like a lovely couple, so crazy in love… and the one who falls first is the
loser.” Sheira terjebak dalam situasi yang sulit: ia harus mati-matian menguatkan perasaannya dan menjaga logikanya tetap berfungsi dengan baik saat menghadapi permainan Dean, laki-laki yang pernah
merebut hatinya dan menorehkan luka di sana setelah penolakan yang cukup memalukan. Taruhan melakukan permainan cinta dengan Dean, seperti menjadi jebakannya sendiri untuk kembali terperosok ke
dalam lubang yang sama. Tapi tidak ada jalan mundur di dalam kamus hidup Sheira. Meskipun ia tidak benar-benar yakin apakah ia akan menang dalam taruhan yang ia ajukan sendiri. Penerbit: Kubus
Media
Supernova: The Knight, The Princess and the Falling Star presents a series of intertwined and unconventional love stories, straight and gay, with a bit of science and spirituality added to the mix. The major
characters are young, urban, and technologically highly aware. They are caught up in major forms of contemporary social conflict. The work has been highly acclaimed. The poet Taufiq Ismail has written: "A
renewal has taken place in Indonesian literature over the past decade. Supernova is an intelligent, unique and truly exciting exploration of science, spirituality and the nature of love." The literary critic Jacob
Soemardjo suggests: "This is an attractive novel by a young writer. It is an intellectual work in the form of a work of pop art, set in the real world. It opposes old values with new ways of understanding, so that
readers can see the world in a different way."
“Tapi mungkin sekarang sudah terlambat untuk mengakui semuanya, karena sebentar lagi ia akan menikah, dan membangun hidup baru dengan laki-laki pilihannya,” ucap Ben diakhiri senyum lirihnya. Nun
tertegun sesaat dan membiarkan matanya mengembun. Napasnya tidak teratur, namun ia berusaha mencari kekuatan di dasar hatinya, untuk dapat menyahuti kata-kata Ben dari balik punggungnya,
“Seorang teman lama pernah berkata, jika cinta pertamamu bukanlah jodohmu, maka lupakan cinta pertama itu, lalu carilah jodohmu. In sya Allah dengan cara itu, bisa membuatmu menemukan
kebahagiaan.” Nun tersenyum, kemudian bergegas pergi. Ia tak ingin Ben melihat isak yang ditahannya berubah menjadi air mata. Ben menatap Nun yang semakin jauh. Jauh dari pandangannya, pun dari
hatinya kini. Nun mendaras doa sepanjang langkahnya. Menguatkan sendiri hatinya, saat ia sadari kalau Tuhan mempertemukannya kembali dengan cinta lamanya, hanya untuk mengucapkan selamat
tinggal yang sesungguhnya.
Riani adalah seorang gadis Minang yang lahir, tumbuh, dan dewasa di perantauan. Barang sekalipun ia belum pernah menginjakkan kaki di tanah kelahiran orang tua dan para leluhurnya. Sampai suatu
ketika, gadis itu bertemu dan menjalin hubungan dengan lelaki dari tanah beradat Minangkabau. Hubungan berkasih-kasih yang mereka jalanani sampai pada tahap keseriusan. Lelaki gagah bernama
Farhan itu bermaksud hendak mempersunting sang kekasih. Pada awalnya, orang tua kedua belah pihak setuju. Namun, keadaan berbanding terbalik sejak ibunda Riani mengetahui bahwa Farhan memiliki
suku yang sama dengan Riani. Kekhawatiran akan nasib hubungan sang putri dengan Farhan, mengantarkan wanita paruh baya itu ke masa lalu. Kisah-kisah indah hingga kepedihan yang dulu ia rasakan.
Wanita bernama Wati itu, tidak ingin Riani, anak semata wayang yang sangat ia cintai, harus menelan rasa pahit yang serupa dengannya. Di Minang, hubungan kekerabatan yang tidak diperbolehkan
menikah bukan hanya sebatas pertalian darah. Namun, saudara sesuku pun tidak diperbolehkan merajut hubungan berumah tangga. Sebagaimana pantasnya orang yang bersaudara, mereka harus
menjaga hubungan komunikasi, adab pergaulan, interaksi, dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu, Perkawinan sasuku merupakan pantangan dalam adat Minangkabau. Hal ini sudah menjadi tradisi dari
para leluhur. Terdapat berbagai sanksi adat yang diperuntukkan bagia siapa pun yang melanggar, yakni, sanksi nan dibuang jauah, disangai indak baapi, digantuang tinggi ndak batali.Dalam kisah ini,
diceritakan dua masa yang berbeda tentang perkawinan sasuku di Minangkabau. Wati tentang kepahitan masa lalu dan Riani yang dilanda keresahan soal nasib pernikahan. Bagaimana kisah Wati dengan
kenangan-kenangan kehidupannya di masa lalu? Bagaimana pula nasib hubungan Riani dan Farhan? Teka-teki itu akan terjawab tuntas dalam novel bertajuk Kawin Sasuku.
“Menulis, apa pun bentuknya, merupakan hidangan hasil olah pikir yang menakjubkan. Dan tulisan-tulisan dalam ‘Malang dalam Aksara’ ini merupakan bukti awal dari sebuah tekad yang sangat-amat patut
diapresiasi. Mulai dari cerpen, puisi, sampai artikel lepas, semua terangkum secara apik. Perpaduan hidangan yang lengkap. Kita telah menjadi saksi, betapa jalan panjang di dunia kepenulisan telah dimulai.
Dan kita akan lihat, betapa ederet nama yang terangkum di bawah setiap judul tulisan dalam buku ini, akan menjadi nama-nama yang tidak asing, kelak. Sebab, menulis itu menorehkan sejarah.
Meninggalkan jejak untuk ditilas. Selamat memulai.” (Mashdar Zainal, Penulis) Seberapa besar potensi yang tersimpan di Malang Raya? Tentu tak mudah disebut dengan kata, namun seberapa banyak
masyarakat mengembangkan potensi yang adam bukan juga pekerjaan yang sepele. Buku ini merupakan ikhtiar para pecinta buku dan aksara yang terwadahi di Komunitas Malang Menulis, untuk menguak
beragam kisah dan potensi di Malang Raya hingga berkembang dalam jalinan kata, kalimat, bait, dan cerita nan elok dan khas Arema. Membaca tulisan yang beragam dalam buku ini mengingatkan saya
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pada keberagaman karakter dan tradisi masyarakat di bumi Arema, betapa kebhinekaan itu tetap mampu menyatu dalam kebersamaan berkarya. Dan, saya amazig banget setelah membaca tuntas Malang
dalam Aksara. (Abyz Wigati – Founder Komunitas Malang Menulis)
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup #EazyBook
“Kekasihmu orang kaya?” tanyaku. “Hmh, tidak juga sebenarnya, tapi dia tidak kekurangan duit,” jawab Poppy. Tentu saja dia dapat mendapatkan lelaki yang kaya dan gagah. Dia sangat cantik. “Terus
kenapa mahu curang denganku?” “Maksudnya kamu mahu?” tanyanya retorik. “Sebab aku belum pernah ada kekasih penulis. Katanya penulis itu romantik.” “Tapi aku tidak ada duit,” kataku datar. “Tidak
apa-apa. Kamu kan dapat membuatkanku surat cinta atau puisi cinta. Aku belum pernah mendapatkan yang seperti itu dari kekasih-kekasihku yang lalu.” Benar, di dunia ini tidak ada yang percuma. Setiap
gadis yang dekat denganmu, mereka pasti ada mahunya. “Okay,” jawabku singkat. “Aku fikir-fikir dulu.” (Buku Fixi)
Howard, bertahun-tahun tinggal dalam kelamnya dunia hitam gankster Amerika, Howard pulang dengan kekalahan menohok di sanubarinya. Ia sadar tidak ada lagi yang bisa ia harapkan di Negeri Paman
Sam ini. Cinta dan hidupnya sudah berakhir. “Pulang” adalah jalan terbaik baginya untuk melanjutkan sisa hidup yang ia harap tak ada lagi noktah dalam kisahnya. -MokaMediaSetelah hari-hari yang sedih berlalu. Bulan-bulan pahit memulihkan diriku. Aku menyadari satu hal; yang bukan untukku, sekeras apa pun kupaksakan, tetap saja tak akan menjadi milikku. Yang
kuperjuangkan sekuat usahaku, jika kau tak memperjuangkanku sepenuh hatimu, tetap saja kita akan berlalu. Hidup terlalu pendek untuk dihabiskan dengan kesedihan berkepanjangan. Aku belajar
menerima diri; bahwa aku memang bukan orang yang kau inginkan. Kelak, suatu hari nanti kau juga harus belajar menyadari. Bahwa kau sudah kulupakan dan bukan orang yang penting kemudian.
-MediakitaSepasang Kekasih yang Belum BertemuPart 1MediaKita
Dapatkan free ebook sinopsis dan pratinjau judul kami lainnya di: -> -> bit.ly/andini-citras
Jodoh itu misteri. Saking misteriusnya, tak ada seorang pun yang bisa memastikan siapa jodohmu serta kapan dan di mana kamu akan bertemu dengannya. Ada banyak sekali kemungkinan mengenai
jodoh. Namun yang pasti, setiap orang pasti sudah disiapkan jodohnya oleh Tuhan. Bagaimana kalau sudah lama menunggu, tetapi si jodoh tak kunjung datang juga? Woles aja, tak perlu galau atau merana.
Inilah buku yang tepat untuk dibaca agar kamu tahu hal-hal yang harus kamu lakukan jika ingin menjemput jodoh, misalnya dengan terus meningkatkan kualitas diri. Buku ini menunjukkan kepadamu bahwa
jodoh itu erat kaitannya dengan cinta sejati. Dan, cinta sejati selalu punya jalan tersendiri untuk menyatukan dua hati. Baca buku ini dan temukan jodohmu! Selling point: 1. Jodoh Itu “Datang Tak Diundang”
2. Pacarmu Belum Tentu Jodohmu 3. Mengapa Jodohmu Tak Kunjung Datang? 4. Usaha Mencari Jodoh Itu Perlu, tapi Tak Perlu Ngoyo 5. Jodoh Tidak Bisa Dipaksakan, dll.
“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menjaga mata (dari hal-hal yang diharamkan) serta lebih dapat menjaga
kemaluan (dari berbuat zina). Barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa lebih dapat membendung nafsu syahwat.” (HR. Bukhari dan Muslim) Buku ini merupakan panduan
yang tepat bagi setiap orang yang ingin menemukan pasangan hidup sejati dalam pernikahan, dan juga tuntunan yang berharga bagi orang yang ingin membina rumah tangga. Buku ini mengulas secara
detail tentang tema-tema penting dalam pernikahan dan upaya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dilengkapi dengan risalah-risalah cinta: 1. Meluruskan niat sebelum melangkah ke
jenjang pernikahan. 2. Cermat dalam memilih pasangan. 3. Kriteria suami-istri yang ideal dan menjadi idaman. 4. Tentang khitbah, akad nikah, resepsi pernikahan, dan mahar. 5. Hak dan kewajiban suamiistri. 6. Tips menjaga kesetiaan dalam berumah tangga. 7. Prinsip-prinsip saling memahami sebagai suami-istri. 8. Hal-hal yang dapat menambah kehangatan cinta dan keharmonisan rumah tangga. 9. Seni
mengelola konflik dalam kehidupan rumah tangga. "Buku ini mengulas secara jelas mengenai topik-topik hangat menjelang dan selama berumah tangga. Cocok dibaca untuk Anda yang ingin menikah atau
baru menikah." --@NikahAsik: Penulis buku national best seller "SAH" WahyuQolbu
Hujan pernah merebut seseorang dariku. Ia merampas kebahagiaan yang tumbuh di dadaku. Ia memaksa aku menjadi sendiri. Hujan juga pernah membuat janji kepadaku. Ia tak akan jatuh lagi di mataku.
Namun ia berdusta, ia meninggalkan aku tanpa permisi. Saat aku merasa hujan hanya datang untuk menyakiti, kamu hadir. Mengajarkan aku bahwa Tuhan tak menciptakan hujan untuk bersedih, tetapi ia
menyiapkan hujan untuk merasa kita pulih. Aku sadar, terkadang orang yang kita cintai diciptakan Tuhan bukan untuk dimiliki, tetapi aku ingin Tuhan menciptakanmu untuk memilikiku. ----------------------- Part
6 dari 6 buku Setelah Hujan Reda -MediakitaAda banyak hal yang tak pernah kuceritakan kepadamu. Perihal betapa sakitnya masa lalu yang pernah singgah di dada. Bukan karena apa-apa, bagiku, menceritakan masa lalu hanyalah akan membuatmu
merasa aku masih berharap padanya. Padahal tidak. Semenjak memilih untuk menjadi bagian dari hidupmu, aku sudah mengikhlaskan dia selamanya. Meski kami berakhir bukan karena ingin aku dan dia.
Namun, ada hal yang tak dapat kami tembus. Nanti aku akan menceritakan perihal itu kepadamu, nanti pasti akan kuceritakan. Kali ini aku hanya ingin meyakinkan kamu lagi, bahwa cinta kita memang tak
pernah salah. Meski tak banyak orang yang bisa menjalani hubungan begini. Namun, kepadamu, Wulan Sari, aku telah jatuh hati sedalam ini. Dan, aku ingin kamu menjaga hatiku yang jatuh agar tumbuh
dan utuh bersama hatimu. “Bagaimana mungkin kamu bisa menyebutnya cinta, sementara kalian belum pernah bertemu?” pertanyaan itu memang tak bisa kujawab kepada teman-temanku. Namun,
tahukah kamu, sungguh aku ingin meneriakan ke telinga mereka. “Kalian terlalu sempit mengartikan cinta!” Mereka terlalu sempit mengartikan apa yang kita rasakan. ----------------------- Part 2 dari 6 buku
Sepasang Kekasih yang Belum Bertemu -MediakitaSilver shoes, a French castle, a dark mystery and a thrilling love triangle - a modern-day fairytale that fans of Meg Cabot and Stephenie Meyer will love! Careful what you wish for . . .When Rose creates a
blog for an English assignment, she doesn't realise it will change her life. An elegant stranger arrives to announce that Rose has an aristocratic French grandfather who would like to meet her.Rose arrives in
France to find that her grandfather lives in a magnificent castle. Utterly enchanted, she grows to love her new life - and Charlie, a charming boy who is equally besotted with Rose. But as Rose begins to delve
deeper into her family's past, her fairytale turns into a nightmare. Who is friend? Who is foe? Someone wants her dead. And she must find out who before their wish comes true!
“Perasaan itu tetap saja ada. Meski berkali-kali aku melupakannya, berkali-kali lipat pula ia tumbuh. Apakah kau tidak pernah merasakan hal yang sama? Sementara dulu, sering kali kita tanpa disengaja
sama-sama ingin menelepon, sama-sama ingin mengucapkan rindu yang sama. Apakah semudah itu bagi lelaki untuk melupakan? Apa kau tidak pernah tahu bahwa perempuan sering kali begitu sulit lepas
dari kenangan. Lalu, sudah matikah hatimu pada janji-janji yang kau katakan padaku?” Sungguhlah, hal paling menyedihkan untuk ditatap di dunia ini adalah perempuan yang sedang patah hatinya. Walau
kau tahu, setelah patah hati selalu ada cinta yang lebih baik. Jangan menjadikan cinta sebagai sesuatu yang salah. Sesuatu yang seolah menyakitimu. Kau dan aku pernah sepakat, bahwa bukan cinta yang
menyakiti manusia. Sebab pada hakikatnya, cinta adalah kebahagiaan, walaupun patah hati tetap saja bisa menjadi kenangan tidak menyenangkan yang berulang. Beberapa orang tak akan percaya, bahwa
kenyataan kadang terlalu sakit baginya, hal yang menjadi alasan untukku menulis cerita-cerita di buku ini. Boy Candra ----------------------- Part 6 dari 6 buku Suatu Hari di 2018 -MediakitaPuisi merupakan satu genre tulisan yang selama ini terkesan ‘berat’. Tidak bisa dipungkiri, puisi merupakan bacaan minoritas. Hal ini disebabkan oleh kesan yang ditampilkan selama ini puisi adalah bacaan
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‘berat’. Dengan kesadaran demikian, akhirnya menjadi tantangan tersendiri untuk menulis puisi yang lebih ringan. Puisi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Terutama remaja dan dewasa muda.
-MediakitaLisa... Ia benci semua hal tentang kepindahannya, tapi tak punya pilihan. Penempatan Papa-nya di Surabaya mengharuskannya untuk tinggal di sana selama setahun. Artinya, ia harus meninggalkan
sahabat baiknya, sekolah idaman, dan seseorang yang disebut “prince charming”nya. Ia tak bisa membayangkan semua hal itu mendadak jauh darinya. Lalu ia bertemu Budi Budi... Bukan tipe alpha-male
yang membuat perempuan-perempuan melirik dan mengeluelukannya. Hanya lelaki biasa asal Surabaya yang hobi membaca buku-buku arsitektur. Belum lagi, ia sudah terlalu lama membawa kesedihan
dalam kehidupan sepeninggal adiknya. Namun, kata orang, lelaki baru menjadi sejati ketika ia menemukan cinta. Lalu ia bertemu Lisa Berdua... Mereka belajar bahwa keputusan untuk bersama bukan
sekadar tentang rasa nyaman, melainkan kompromi atas perasaan masing-masing. Mereka sadar kalau waktu punya satuan yang berbeda ketika seseorang memiliki satu sama lain karena dalam jatuh cinta
tidak ada kata sementara, melainkan selamanya. Mereka akhirnya tahu jika setiap harinya menyimpan kejutan tersendiri, yang tidak melulu manis dan asik, bisa juga pahit dan penuh usik Lalu... Semesta
kerap punya skenario lain. Perpisahan menunggu untuk dijemput. Bila memang tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dari takdir, apa yang harus kau lakukan?

Sebuah Tur Melupakan, merupakan buku yang berisikan kompilasi buku-buku best seller Boy Candra. Terdapat enam judul buku dalam buku bundling ini. - Setelah Hujan Reda
- Catatan Pendek Untuk Cerita Yang Panjang - Senja, Hujan, dan Cerita Yang Telah Usai - Sepasang Kekasih yang Belum Bertemu - Kuajak Kau Ke Hutan dan Tersesat Berdua
- Satu Hari di 2018 Dipersembahkan oleh penerbit Mediakita.
Peter Bregman, author of the Wall Street Journal bestseller 18 Minutes, offers strategies to replace energy-wasting, counter-productive habits that commonly derail us with truly
effective ones. The things we want most—peace of mind, fulfilling relationships, to do well at work—are surprisingly straightforward to realize. But too often our best efforts to attain
them are built on destructive habits that sabotage us. In Four Seconds, Peter Bregman shows us how to replace negative patterns with energy boosting and productive
behaviors. To thrive in our fast-paced world all it takes is to pause for as few as four seconds—the length of a deep breath—allowing us to make intentional and tactical choices that
lead to better outcomes. Four Seconds reveals: Why listening—not arguing—is the best strategy for changing someone’s mind Why setting goals can actually harm performance
How to use strategic disengagement to recover focus and willpower How taking responsibility for someone else’s failure can actually help your team Practical and insightful, Four
Seconds provides simple solutions to create the results you want without the stress.
Keindahan Pulau Bali, keunikan tradisinya serta budayanya menjadi tema cerita dalam kumpulan cerpen ini. Nuansa romantisme yang terbungkus dalam perbedaan kasta, kisah
pembunuhan hingga aroma mistis tersebar didalamnya. Konflik ceritanya pun beragam. Mulai dari konflik mengenai kepercayaan masyarakat Bali hingga konflik antar tokoh
cerita yang berbeda kasta. Pura-pura suci hingga indahnya Pantai di Bali menjadi latar tempat dalam kumpulan cerita ini. Membaca “Taksu” seakan membawa kita pada nuansa
Bali yang sangat kental. Selamat menikmati Taksu Bali lewat kumpulan cerpen berjudul “Taksu” ini.
Ada banyak hal yang tak pernah kuceritakan kepadamu. Perihal betapa sakitnya masa lalu yang pernah singgah di dada. Bukan karena apa-apa, bagiku, menceritakan masa
lalu hanyalah akan membuatmu merasa aku masih berharap padanya. Padahal tidak. Semenjak memilih untuk menjadi bagian dari hidupmu, aku sudah mengikhlaskan dia
selamanya. Meski kami berakhir bukan karena ingin aku dan dia. Namun, ada hal yang tak dapat kami tembus. Nanti aku akan menceritakan perihal itu kepadamu, nanti pasti
akan kuceritakan. Kali ini aku hanya ingin meyakinkan kamu lagi, bahwa cinta kita memang tak pernah salah. Meski tak banyak orang yang bisa menjalani hubungan begini.
Namun, kepadamu, Wulan Sari, aku telah jatuh hati sedalam ini. Dan, aku ingin kamu menjaga hatiku yang jatuh agar tumbuh dan utuh bersama hatimu. “Bagaimana mungkin
kamu bisa menyebutnya cinta, sementara kalian belum pernah bertemu?” pertanyaan itu memang tak bisa kujawab kepada teman-temanku. Namun, tahukah kamu, sungguh
aku ingin meneriakan ke telinga mereka. “Kalian terlalu sempit mengartikan cinta!” Mereka terlalu sempit mengartikan apa yang kita rasakan. Sebuah Novel karya Boy Candra
yang di terbitkan oleh MediaKita
Cintaku Tak Pernah Negatif PENULIS: Ikhsan Hee Tebal : 164 halaman ISBN : 978-623-7503-01-9 www.guepedia.com Sinopsis: Cerita Cintaku Tak Pernah Negatif ini terjadi di
lingkungan kerja suatu perusahaan atau badan usaha bidang kesehatan yang berada di pusat kota Palembang. Kisah ini berawal ketika seorang pemuda bernama Ivan, baru
saja di terima menjadi seorang karyawan baru di perusahaan dengan posisi sebagai staff administrasi. Semula keadaannya baik-baik saja, hingga suatu ketika di bulan
September, ia ditimpa kesialan berlipat-lipat. Kisah menarik pun dimulai. Gara-gara suatu hal, di pagi hari, saat jam masuk kerja, hampir saja pemuda ini terkena masalah serius.
Beruntung dia diselamatkan oleh Nira, staff front office. Sekilas, di saat itulah nasib mempertemukan mereka berdua. Gara-gara masalah itu, ia juga dipanggil menghadap
atasannya, Ketua Tim HRD, bernama Siska. Memang nasib tak bisa ditebak. Begitu pula dengan cinta, kedatangannya pun tak mampu diprediksi. Seiring berjalannya waktu,
Ivan menemukan banyak ketidakberesan dalam perusahaan ini. Mulai dari SOP-nya, meeting-nya, termasuk pimpinan perusahaan ini. Sekian lama waktu berjalan, beragam
konflik pun bermunculan. Ivan pun lalu berinisiatif mengundurkan diri, namun dicegah oleh Siska. Tanpa sepengetahuan mereka semua, rupa-rupanya Siska dan Nira sudah
lebih dahulu berinisiatif mengundurkan diri, dengan alasan tak mau membuat hati semua sahabatnya sedih. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Ragumu memacu rasa ingin tahumu. Ingin tahumu memunculkan tanda tanyamu dan tanda tanyamu melahirkan ilmu. Tapi perlu kamu tahu, tidak mungkin menangguk banyak
hal yang tidak/belum terjangkau oleh nalarmu baik yang ada di bumi maupun yang di langit. Manusia akan selalu bertanya apa, mengapa, dan bagaimana, tapi banyak hal yang
sulit bahkan tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Manusia hanya bisa bertanya dan hanya akan menjadi tanda tanya, tidak akan ada yang bisa menjawabnya kecuali Sang
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Maha Pencipta.
Tujuh tahun lalu, karena harus mendekam di balik terali penjara, Revan meminta agar Ersad menjaga dan menikahi Ardini, kekasihnya. Revan percaya, cinta Ardini abadi
untuknya. Juga sahabatnya, Ersad, tidak akan tega menyentuh Ardini. Kini, setelah bebas dari penjara, Revan hendak meminta kembali miliknya yang ia titipkan. Namun, ia
justru mendapati Ersad sudah memiliki perasaan kuat dan enggan melepaskan Ardini. Selamanya. ÒKau telah melewati ribuan hari bersama Ardini, Er,Ó pinta Revan penuh
permohonan. ÒKini izinkan aku memilikinya hanya untuk satu malam...Ó Tetapi bagaimana jika tak satu malam pun berhasil dimilikinya? Bagaimana jika tak seorang pun dapat
meraih cinta Ardini yang utuh, karena perempuan itu tak pernah sanggup memilih salah satu di antara lelaki yang sama-sama dia cintai? Mestikah Ardini menyemai dua cinta
sekaligus dalam hidupnya? Abadilah Cinta. Selamanya. Cinta memang tak akan pernah berakhir...
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