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I Love You, But... Feb 19 2022 Mencintai seseorang dalam diam itu menyakitkan. Ara mengungkapkannya walau yakin apa jawaban Alvin. Tak mengapa. Ia
hanya ingin melepas lelahnya cinta bertepuk sebelah tangan. Sampai akhirnya Alvin terlambat menyadari hatinya. Ara sudah mencintai Rendy. Perjalanan
cinta segitiga itu menjelaskan, di mana seharusnya hati berada. Namun, semua berubah ketika Ara tahu keadaannya. Mencintai dan dicintai kini tak seindah
bayangannya. Ia tak ingin melukai siapa pun, juga hatinya. Melupakan orang yang sangat mencintainya mungkin lebih baik bagi Ara. Tapi, kenyataannya tak
semudah itu. Hingga ia pasrah, ke mana Tuhan akan melabuhkan hidupnya. Menyerah pada vonis? Atau mengikuti hati kecilnya?
I Found You In Natuna Mar 20 2022 Alvin Narendra: “Aku mencintaimu dengan caraku"" Freya Geraldi: “Kurasa mulai detik ini kaulah yang paling kusuka
daripada laut” Julian Prananta: ""Aku tidak akan ke mana-mana. Aku akan selalu di sini. Bersamamu..."" Di pulau kecil nan eksostis, Natuna, Freya memulai
kehidupan baru. Di sana takdir mempertemukannya dengan Alvin dan Julian. Perasaaan suka hingga perasaan jatuh cinta pun tak dapat terelakkan. Di saat
bunga-bunga cinta baru mekar di hati, tiba-tiba prahara itu datang. Mengembuskan angin duka bernama kehilangan. Sanggupkah ketiganya bertahan
menghadapi rasa sakit, sesak, kecewa dan benci yang diakibatkan kehilangan? Akankah ada akhir sempuma yang mereka dapatkan ketika menemukan cinta
yang menawarkan kebahagiaan? “Tuhan meniadikan cinta sebagai suatu rasa yang rumit —tidak bisa dipmh sesuka hati."" lni kisah mereka. Kisah yang penuh
luka, kecewa, sakit, benci, dan juga cinta! ""Novel ini menyelusuri keindahan Natuna. So sweet, so romantic."" Trlani Retno, Penulis Kayla: Twitter Kemping,
it's Not a Dream, dan Dimensi ""|ni kisah percintaan remaja yang menyentuh hati. Menakjubkan. Semenakjubkan sunset di laut Natuna."" Maichel Surya
Wiiaya, Peserta MasterChef Indonesia Season 3
The Fairest of them All Apr 28 2020 “You love me and that’s all I want from you now. Love me forever, that’s all you have to do to make me the happiest
woman alive.” Tulad ng kuwento ni Snow White ang naging buhay ni Jay Ann. She had an evil queen mother, a huntsman, seven giants who took good care of
her and a handsome prince. Ang ipinagkaiba nga lang nila ni Snow White ay ang kanilang balat. May-kaitiman si Jay Ann kaya pinandidirihan at tinawag
siyang pangit ng kanyang ina. Everyone thinks that her mother was the fairest one of all. At upang mawala si Jay Ann, na itinuturing ng ina na isang
pagkakamali ay ipinatapon siya nito sa isang huntsman—si Daddy William na may pitong anak na lalaki. At isa sa mga lalaking iyon ay si Zane, ang bunso at
best friend ni Jay Ann—si Happy sa kanyang seven handsome giants. At siyempre, ang kanyang Prince Charming—si Henry, na ayon sa mga tsismis sa
university nila ay isang totoong prinsipe. Pero hindi naging “happy ever after” ang ending ng kuwento ni Jay Ann nang maging boyfriend niya si Henry dahil
nagkasira naman sila ni Zane. Nagulat kasi siya nang aminin ni Zane na mahal siya nito. Naguluhan si Jay Ann kaya pinili niya si Prince Charming kaysa kay
Happy. Pero bakit tila may kulang sa kanya? Bakit tila mas hinahanap ng kanyang puso si Zane kaysa sa kanyang Prince Charming na kayang ibigay ang lahat
sa kanya?
Kumcer Horor Jan 26 2020 Kumpulan Cerpen Horor yang pastinya bakal bikin kamu merinding. Mulai dari Gondo Mayit, Jembatan Mbah Warsini, Teror
Menjemput Ajal, Akibat Menyepelekan Mitos Kejatuhan Cicak, Arwah di Kos, Ul Tear, Jin Kerempeng, Alta, Dendam Arwah Janda Kembang, Jangan
mengumpat Sewaktu hamil, Pemuja Iblis, Ayahku Belum Mati, Istri Tumbal Pesugihan, Sang Pemelihara, Legenda Telaga Darsi, Misteri Hantu Cak Pit.
Saipeh Baper Jun 18 2019 Jodoh itu unik, tak satu pun dari kita tahu dengan siapa setiap diri berjodoh dan bagaimana jalannya. Tak jarang kita merasakan
kebaperan dalam menemukannya. Saipeh juga normal kaleee, dia pengen dapet jodoh yang baik yaaah walaupun dia masih teuteup suka ngupil dan pakai
sandal jepit ke mana-mana. Memangnya ada pemuda tampan yang mau menjadikannya pendamping hidup? Tapi, jodoh nggak selamanya seperti sepasang
sandal jepit. Meski udah dibagi kanan dan kiri, tetap aja sandal jepit cebanan mah bisa ketuker. Kanan warna ijo, kiri warna merah. Yang penting bisa jalan ke
tempat tujuan. Kita doakan aja, semoga Saipeh bahagia bersama jodoh terbapernya. Simak juga keseruan kisahnya bersama Kayla, Fira dan Bu Pipit. Tak lupa
eta si Bang Sat masih ngikut di cerita ini. Ayeyyyy….
When the Jerk Falling in Love (Edited Versionn) Oct 23 2019 "Aku maunya sama kamu sayang" sahut Rio. Ify tersenyum sinis yang membuat kening Rio
bertaut bingung. "Dasar yang namanya brengsek ya tetap aja brengsek." Rio menggertakkan giginya mendengar ucapan Ify itu. Oke dia memang playboy yang
suka mematahkan perasaan perempuan. Namun dia tidak seberengsek itu. Dia tidak pernah meninggalkan wanitanya dalam keadaan telanjang di sebuah kamar
hotel atau bahkan dalam keadaan hamil. Jadi dia tidak bisa dikatakan brengsek kan seharusnya? Rio mendorong Ify hingga tersandar di pintu. Dia mengunci
pergerakan Ify dengan tubuhnya sendiri. Dia juga menatap tepat ke arah bola mata Ify. "Aku emang brengsek. Tapi aku gak sebrengsek yang kamu pikirkan"
bisik Rio di telinga Ify. Dia bisa merasakan kalau wanita yang kini berada dalam kurungannya itu memejamkan matanya karena takut. "Tapi aku dengan
senang hati akan menunjukkan kebrengsekkan aku itu ke kamu sekarang" tambah Rio lagi. Dia membelai pipi Ify dengan jarinya seiring dengan wajahnya
yang semakin dia dekatkan ke wajah Ify. Ify merinding begitu melihat tatapan penuh intimidasi dari Rio. "Ja-ng-an ma-cem-ma-cem!" Kata Ify terbata begitu
Rio semakin mendekatkan wajahnya. "Kenapa kamu takut?" Tanya Rio lagi. Seulas senyum terukir di bibirnya. Ify menggenggam pergelangan tangannya
dengan erat. Perasaan takut dan cemas Rio benar-benar akan melakakukan apa yang dia ucapkan itu tiba-tiba muncul. Apalagi Rio semakin mempertipis jarak
di antara mereka. Dia bahkan hampir-hampir menahan napasnya karena wajah Rio yang begitu dekat dengan wajahnya. Hingga kemudian dia refleks menutup
matanya begitu melihat Rio semakin mempertipis jarak diantara mereka.
Ailurofil Aug 13 2021 Nasya Aurelia sangat suka kucing. Ia bercita-cita ingin memiliki cat shop, lengkap dengan salon kucing, hotel kucing, klinik kucing,
hingga panti asuhan dan kursus kucing. Tapi Nasya bingung, di kampus mana ia harus kuliah agar cita-cita itu terwujud. Tidak ada satu pun kampus yang
menyediakan Fakultas Ilmu Kucing. Gimana dong? Namun, masalah rencana kuliah itu belum seberapa dibanding kegalauannya. Setelah sekian lama naksir
diam-diam dan akhirnya jadian, Nasya baru menyadari bahwa Rio—cowok paling keren di sekolah—ternyata benci banget sama kucing. Masa ia harus
mutusin cowok demi kucing? Hingga suatu saat sahabatnya, Alvin, menyodorkan ide brilian yang bikin mata dan pikiran Nasya terbuka….
The Bridal Shower Aug 21 2019 Kisah seorang mantan tentara yang mengejar cinta seorang wanita bersuami. Arsenio Malik Akbar : Aku mencintai Mitha.
Sangat mencintainya. Tak perduli apa pun, aku harus mendapatkan cintanya dan memilikinya! Dan di malam perayaan Bridal Shower itulah, semuanya
bermula!
Be My Boyfriend Please.. Oct 27 2022 Pacaran? Apa pentingnya? ?Kalo lo nggak punya pacar, berarti elo nggak laku, Sar ?!? begitu teriak Hanan, temen
cowok Sarah yang usil banget. Kasian deh, Sarah. Udah kelas dua SMA, belum pernah sekali pun ngerasain pacaran. [Mizan, Hikmah, Cerita, Anak,
Indonesia]
A Thousand Stars For Nathan Aug 25 2022 “Sudah enam belas tahun gue jadi manusia. Tapi entahlah, gue enggak pernah ngerti jalan pikiran manusia. Ya,
manusia itu rumit.” Dirinya tidak pernah ingin dilahirkan terlebih lagi lahir hanya untuk dibanding-bandingkan dengan orang terdekatnya. Alvan yang selalu
mendapatkan piala di setiap lomba, Alvan yang selalu mendapatkan pujian bahkan tingkah manis dari orang-orang sekitar berhasil membuat Alvin terpaksa
menahan rasa irinya dalam-dalam. Hingga semuanya tidak dapat lagi tertahankan. Segala topeng mulai terbuka begitu juga dengan rahasia yang perlahan-lahan
mulai terungkap, mulai dari kenangan masa lalu yang kelam hingga seorang pianis bernama Nathan yang hadir dan menghilang begitu saja dalam kehidupan

seorang gadis tunanetra.
Silver Dream Dec 05 2020 Silver Dream PENULIS: Dina Natasya Tebal : 185 halaman ISBN : 978-623-7392-42-2 www.guepedia.com Sinopsis: Semua orang
pasti mempunyai sebuah mimpi. Awalnya Joo mempercayai pemikiran itu namun sekarang sudah tidak lagi. Joo merasa ia tidak punya mimpi meski ia punya.
Bagaimana tidak, seluruh keluarganya menentang mimpi Joo untuk menjadi pelukis. Keluarga kecil Joo selalu menuntut Joo untuk menjadi seorang dokter
seperti dan akan menghancurkan usaha Joo untuk meraih mimpinya sebagai pelukis. Di bawah rasa tekanan dan keterpaksaan, Joo harus menjalani tiap harinya
di fakultas kedokteran yang tidak ia sukai. Namun bisa dibilang Joo beruntung di kampus karena ia menjadi salah satu mahasiswi populer dan memiliki banyak
teman. Joo jug memiliki seorang kekasih dari fakultas hukum bernama Marcel. Rasa depresi Joo sudah tidak tertahan lagi saat hubungannya kandas dengan
Marcel akibat kesalahpahaman tak berujung. Berkali-kali Joo mencoba mengakhiri hidupnya. Sudah tidak ada alasan untuknya hidup. Mimpinya diretas oleh
keluarganya, tak ada lagi orang yang mencintainya, dan teman-teman Joo yang kian hari semakin sibuk. Namun setiap usaha Joo untuk bunuh diri selalu gagal.
Semua itu karena seorang lelaki dingin berjiwa musik selalu menolong Joo setiap ingin mengakhiri hidupnya. Setiap menolong Joo, Fredy selalu terseret dalam
masalah gadis itu. Karena itu keduanya secara perlahan menjadi dekat. Meski terkadang sifat dingin Fredy membuat Joo frustasi. Pada suatu saat Fredy merasa
tersentuh dengan cerita sedih Joo. Fredy ingin membantu Joo meraih mimpinya sebagai pelukis. Sejak itu pula Fredy mulai membantu Joo menghadap
keluarganya untuk berbagi pemikiran tentang mimpi dan menyembuhkan depresi yang dirasakan Joo. Tanpa sadar Fredy menjadi mencintai Joo begitu pula
dengan Joo. Akhirnya mereka saling mendukung mimpi.www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Marriage Deals Apr 09 2021 Sudah lama sejak Alvin menyandang status duda, Ibu mertua dan kakak iparnya terus saja merecoki kehidupannya dan putri
semata wayangnya. Alvin meyakini masalah yang dihadapinya bukanlah besar, hanya saja akan melilit jika dia tak juga bergerak. Di saat yang sama, Amira
Jayanti, seorang gadis belia, pembantu di rumah Ibunya, dengan berani melamarnya. Sama-sama memiliki tujuan, Alvin pikir pernikahan itu tak akan sulit
dijalani. Tampan, mapan, Alvin yakin dirinya yang akan memimpin permainan. Namun, nyatanya, bertemu dengan Amira, seolah membuka kotak pandora.
Ada apa dengan gadis itu? Berani-beraninya dia membuat Alvin terus-menerus memikirkannya.
DUDA AJA SOMBONG Jul 20 2019 HARTA, TAHTA, OM DUDA "Apa Om Saga tak sadar, Anda terlalu pelit untuk ukuran orang kaya?!" Nara mencebik
sebal. "Kamu lupa sesuatu?" Saga mengangkat satu alisnya. "Apa?!" "Uang lima juta Dollar pertamamu hanya akan kamu dapatkan setelah kamu tidur
denganku!" Saga menyeringai. Kontan saja hal itu membuat Nara tergelak. "A- apa?!!"
Bapak yang Hilang Sep 02 2020 Keluarga adalah tempat pertama bagi setiap manusia untuk belajar tentang relasi. Kekacauan dalam relasi awal tersebut akan
menjadi mimpi buruk yang panjang. Cerpen-cerpen dalam buku ini adalah gambaran paling jujur dari kondisi itu. Dalam “Bapak yang Hilang”, seorang anak
melihat punggung bapaknya menjauh dan tak pernah kembali pulang. Sebuah lubang buram tertinggal padanya dan sepanjang hidup dia berusaha
menerjemahkan lubang itu dengan pikirannya yang tak lagi tertata. Di cerpen lain, ada seorang istri yang tak lagi memahami suaminya; seorang bocah yang
menyaksikan dua teman perempuannya diperkosa di kebun sawit; seorang ibu yang berusaha mengunjungi anaknya yang dibawa pergi; dan tokoh-tokoh lain
yang berada dalam ruang trauma yang sukar dipetakan. Selain sanggup menggambarkan bagaimana gelapnya kehilangan, cerpen-cerpen Maria Ita
menggambarkan pula bagaimana cara berpikir manusia-manusia yang berada dalam cengkeraman trauma semacam itu. Maria, dengan dekat dan meyakinkan,
membuat kita percaya bahwa cerpen-cerpennya adalah kisah nyata—hadir di sekitar kita, bahkan pada diri kita sendiri.
STRONGER May 22 2022 STRONGER Penulis : Imas W. Afriana Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-398-067-8 Sinopsis : Alvin adalah seorang pria
tampan dan terkenal yang awalnya selalu diremehkan akhirnya bisa membuktikan dengan caranya sendiri. ia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan apa
yang ia mau, kecuali mendapatkan cinta yang ia dambakan. Perbedaan keyakinan dan restu adalah penghalang cintanya. Berbagai rintangan telah Alvin lalui,
bahkan ia mengalami cobaan terberat di saat berada di puncak kesuksesan ia harus melepas kepergian orang-orang terkasih untuk selamanya, hatinya sedih dan
hancur, tapi ia harus semangat untuk meneruskan perjuangan, agar membuat mereka bangga padanya. Bagaimanakah cara Alvin bertahan? Bagaimana Alvin
bisa kuat? Akankah kesedihannya akan membuat Alvin patah arah? Dalam cerita ini tertulis, sosok Alvin yang kuat, percaya diri, tangguh, dan pantang
menyerah. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Perjodohan Jul 24 2022 Alvino dan Meidina adalah dua orang asing yang tidak pernah memiliki ikatan batin apapun layaknya sepasang kekasih. Mereka hanya
dipertemukan dalam suatu perjodohan karena adat. Alvino, seorang pria metropolitan yang bebas dengan segala prinsip kebebasan yang paling benar menurut
dirinya sendiri. Segala bentuk kesenangan duniawi pernah ia rasakan dalam hidupnya. Meski begitu dia masih saja tunduk dan hormat pada adat budaya ranah
kelahirannya, Minangkabau. Meidina, seorang janda muda yang masih enggan menikah setelah kematian suaminya 5 tahun silam. Perempuan yang telah lama
hidup di perantauan, sudah mampu menaklukkan kerasnya kehidupan kota besar, memiliki usaha yang sukses dan juga segala bentuk harta dunia yang
diimpikan oleh banyak orang. Namun dia tetap menjadi seorang wanita penurut dan tunduk pada adat budaya orang tuanya, Minangkabau.
My Partner Possesive Aug 01 2020 Menceritakan tentang seorang gadis muda yang baru saja tamat dari perkuliahannya yang harus meneruskan kembali
perusahaan yang ayah nya bangun selama ia masih hidup. Pertemuannya yang pertama dengan seorang laki-laki diacara kelulusan nya mampu mengubah
hidup nya dan orang-orang disekitarnya. Setelah pertemuan diuniversitas itu mereka kembali dipertemukan sebagai seorang rekan kerja untuk membangun
sebuah proyek baru mereka yang pertama. Dari sanalah laki-laki itu mulai menyukainya dan mengkelaim dirinya hanya miliknya saja dan akan menjaga nya.
Kesedihan mulai mucul saat sang gadis harus terbaring tidak sadarkan diri diatas ranjang rumah sakit dengan luka panjang yang membuatnya kehabisan darah
karena sebuah kejadian. Rasa posesif nya semakin menjadi dan yang ia inginkan adalah hanya keselamatan dan kebahagian sang pujaan hati. Cerita ini diakhiri
dengan lahirnya kedua anak mereka setelah mereka melewati berbagai cobaan dan masalah diawal sampai mereka memutuskan untuk menjalin sebuah
hubungan resmi yang melibatkan dua keluarga. Happy ending
DESTINY (Darren & Aurell) Jul 12 2021 Aurellie Thomas, gadis berusia 18 tahun yang baru lulus SMA. Ia tengah sibuk-sibuknya mencari pekerjaan
kesana-kemari dengan bermodalkan ijazah yang ia miliki. Aurell tidak pantang menyerah meski beberapa kali selalu berakhir dengan kegagalan. Aurell yang
terbiasa hidup penuh kesederhanaan dan ketenangan layaknya gadis seusianya, semua berubah kala ia bertemu dengan anak kecil nan tampan bernama Gabriel
Xander yang di pertemuan pertama mereka memanggilnya dengan panggilan "Mommy" hanya karena namanya dengan mendiang Ibunya sama. Dan akibat
sebuah insiden kecelakaan kecil yang mengharuskan Aurell mengganti rugi namun ia tak memiliki cukup uang setelah diberi tenggang waktu, ia pun ditawari
pekerjaan sebagai pengasuh. Akankah Aurell menerima tawaran tersebut bahkan ia masih single dan belum berpengalaman dalam merawat seorang anak? °°°
Darren Xander, CEO salah satu perusahaan Advertising terbesar di Indonesia, 35 tahun usianya, berstatus duda beranak satu. Tampan, mapan, kaya raya dan
memiliki segalanya. Darren terkenal memiliki kepribadian yang dingin dan acuh namun ia sangat mencintai putra semata wayangnya, Gabriel Xander. Dan
hari dimana sebuah insiden kecelakaan kecil yang ia alami akibat kecerobohan seorang gadis, kesialan demi kesialan seolah enggan pergi darinya. Darren
mengutuk keras pertemuannya dengan gadis pembawa sial itu, namun siapa sangka justru gadis itulah yang putranya inginkan. "Kalau El meminta Mommy
Aurell tinggal bersama El apa Daddy akan mengijinkan?" "El baru mengenalnya hari ini jadi jangan cepat—" "Daddy pernah bilang akan mencarikan Mommy
baru untuk El dan El ingin Mommy Aurell yang menjadi Mommy El." Akankah Darren mengabulkan permintaan putra tercintanya meski sejujurnya ia tidak
menyukai gadis pembawa sial itu? Inilah lika-liku kehidupan Darren dan Aurell setelah TAKDIR mempertemukan mereka.
A Catalogue of Award-winning Titles Jun 23 2022
Hot Daddy: Novelindo Publishing Jun 30 2020 Wajahmu sangat tampan Matamu sangat indah Senyumanmu sangat menyejukkan Tubuhmu sangat
mempesona Sungguh aku menyukai semua yang ada padamu Aku sangat mencintaimu HOT DADDY “Dia kembali. Bagaimana nasib kisah cinta kita, Hot
Daddy?”
Kumpulan Cerpen Galaksi, Bima, Sakti Dec 17 2021 Kumpulan Cerpen karya Tim Guru Inovatif 1. Gadis Kecil Kesayangan - Emmie Apriani 2. Galaksi,
Bima, Sakti – Devita Siti Nurhidayati Arsita Setiawan 3. Persahabatan yang Tak Lekang oleh Waktu – Ila Islamiyah 4. Saling Melengkapi - Astri Mariyana 5.
Tanya di Balik Topi Hitam - Wulansari 6. Di Bumi Alam – Rizka 7. Mata Bulan Biru – Aliyana 8. Serpihan Sesal – Eka Oktavianti 9. Home Visit - Ai Rohaeti
10. Hope - Widi Astuti 11. Pembuktian - Widiya Marnaningsih 12. Tanpa Tendensi - Devi Sulistyaningsih 13. Sakrtatul Maut - Deni Gusniman
Fakta Aset Kekayaan: Lsaywong Jan 06 2021 Alvin dan Kevin, adalah rekan bisnis yang sangat dekat. Kevin, adalah sosok lelaki yang sangat bucin akan
cintanya. Diam-diam menyukai seorang wanita yang sudah bersuami. Kevin tidak akan pernah menyesal atau merasa kecewa, walau wanita dia sukai menikah
dengan rekan bisnisnya sendiri. Walaupun begitu, Kevin tetap menjaga perasaan pada wanita itu. Tidak seperti Alvin. Dirinya tergolong lelaki yang cukup
tanggung. Namun, dibalik Ketanggungan semata karena dia paling hebat. Ketika Alvin mulai memperbaiki hubungan rumah tangganya. Detik-detik
kebahagiaan itu harus hancur, karena seseorang akan kegilaan karena harta dimiliki oleh Alvin. Entah permasalahan apa hingga Alvin harus merelakan

berpisah dengan Aneta. Kesempatan yang dinanti itu berakhir penyesalan.
Dua Hati Satu Cinta May 30 2020 Blurb: Cinta tidak membutuhkan kemewahan kata-kata agar bunga di taman cinta bisa tetap bersemi. Cinta hanya
membutuhkan ketidaksempurnaan kedua insan yang bersatu untuk saling melengkapi. Ini bisa jadi kisah cinta biasa. Tentang insan yang saling mencinta, lalu
salah satunya mengalah demi cinta. Sayangnya, mereka justru sama-sama terluka karena cinta itu sendiri. Ini mungkin hanya kisah cinta yang salah. Tentang
cerita cinta segitiga yang rumit dan takdir yang sulit untuk dipahami. Mereka diam-diam saling egois karena ingin memiliki cinta itu sepenuhnya. Ini adalah
kisah tentang cinta, persahabatan, dan keluarga. Bagaimana cinta itu tumbuh di dalamnya dan diam-diam saling mengkhianati karena keegoisan diri, yang
akhirnya membawa mereka pada sebuah kenyataan jika satu cinta cukup untuk dua hati yang saling mencinta, tapi satu cinta tidak boleh dibagi untuk dua hati
yang berbeda.
Love Potion and Other Stories Sep 26 2022
Jasmine The Princess Nov 04 2020 Banyak orang mengira kalau kehidupan Jasmine sudah sangat sempurna. Wajah cantik serta latar belakang yang membuat
orang lain merasa iri. Dengan uang, Jasmine bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Termasuk seorang pria, yang dia temui di pesta ulang tahun
perusahaan koleganya, yang membawanya pada sebuah pernikahan dimana Jasmine mempunyai sebuah rencana yang besar di dalamnya.
My Teacher My Husband (Book 1) Oct 15 2021 Cinta itu bisa datang kapan saja, karna tak mengenal waktu. Berlaku buat siapa saja, karna tak pilih-pilih
hati untuk merasakannya. Kita bahkan bisa jatuh cinta pada sahabat, teman dekat, bahkan itu berlaku pada orang yang baru dikenal. Intinya, cinta itu bisa
tumbuh karna terbiasa. Lebih kurang, itulah yang dirasakan oleh Alvin dan Kim. Tak mengenal satu sama lain, tiba-tiba mereka malah dijodohkan oleh orang
tua. Perbedaan pemikiran adalah hal yang mencolok dari keduanya. Alvin dengan sikap dewasanya, dan Kim yang masih terbilang kekanakan. Akankah
keduanya mampu menjalani kehidupan dengan perbedaan-perbedaan itu? Ditambah lagi, dengan berdatangannya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga
mereka. Apa mereka kuat bertahan dengan goncangan itu?
Double A Jun 11 2021 Sinopsis : Apa? Dijodohkan? Dengan laki-laki sedingin Reonald Azmi Hidranata? Annia Ganisha Robert harus menerima takdirnya
dengan menikahi lelaki paling dingin sejagad raya, Reonald Azmi Hidranata karena perjodohan konyol kedua orangtuanya. Gadis manja seperti Annia yang
tidak menyukai kesunyian harus menghadapi tingkah laku Azmi yang sulit untuk disentuh. Membuatnya sedih, kesepian, dan kadang merindukan masa-masa
indahnya sebelum menikah. Namun siapa sangka, lelaki seperti Azmi merupakan seseorang yang pernah hadir dalam hidup Annia sebelum gadis itu
kehilangan ingatannya akibat kecelakaan yang telah merenggut nyawa kakaknya. Pernikahan ini telah mengembalikan waktu yang telah hilang antara Azmi
dan Annia. Waktu yang membentuk kebahagiaan, kecemburuan, keegoisan, kemarahan di antara mereka berdua. Dan waktu yang dapat mengubah segala hal
tanpa diduga-duga, sesuatu yang akan membekas seumur hidup Annia. Salah satunya, tentang kehilangan. "Dari sekian banyak lelaki, aku lebih memilihmu.
Karena, dinginmu tanpa es batu, manismu tanpa gula." Annia
The Big Bos (Book1) May 10 2021 Alvin menyembunyikan identitasnya demi sesuatu hal, sampai dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita yang merubah
pandangannya dan membuat dia rela melakukan apa pun. Apalagi ketika ada gadis kecil yang memanggilnya Daddy, membuat dia kian menikmati hidupnya.
Tapi semua berubah ketika keluarga sang wanita mulai mengusik ketenangannya. Dia terpaksa harus kembali, menjadi seorang yang seharusnya tidak mereka
ketahui. Rahasia yang dia simpan rapat-rapat terbongkar, seiring dengan hatinya mulai menikmati perannya.
My Teacher My Husband (Book 2) Feb 25 2020 BOOK 2 Cinta itu bisa datang kapan saja, karna tak mengenal waktu. Berlaku buat siapa saja, karna tak
pilih-pilih hati untuk merasakannya. Kita bahkan bisa jatuh cinta pada sahabat, teman dekat, bahkan itu berlaku pada orang yang baru dikenal. Intinya, cinta itu
bisa tumbuh karna terbiasa. Lebih kurang, itulah yang dirasakan oleh Alvin dan Kim. Tak mengenal satu sama lain, tiba-tiba mereka malah dijodohkan oleh
orang tua. Perbedaan pemikiran adalah hal yang mencolok dari keduanya. Alvin dengan sikap dewasanya, dan Kim yang masih terbilang kekanakan. Akankah
keduanya mampu menjalani kehidupan dengan perbedaan-perbedaan itu? Ditambah lagi, dengan berdatangannya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga
mereka. Apa mereka kuat bertahan dengan goncangan itu?
Cinta Wanita Bertato Kupu-Kupu Mar 28 2020 Amanda, wanita muda dengan karier cemerlang yang terjebak di antara dua orang pria berbeda kepercayaan.
Cintanya selalu berlabuh di tempat yang tidak tepat. Akan tetapi, wanita berparas cantik dan mandiri itu tidak bisa menolak keinginan hatinya. Ia mencintai
kedua laki-laki tampan itu di masa yang berbeda. Pria kedua malah membuat wanita yang mempunyai tato kupu-kupu itu pergi menjauh membawa segenggam
luka dan kecewanya. Sang kekasih yang tampak sempurna di depan matanya, tega menduakan Amanda di kala benih cinta mereka tumbuh di rahimnya.
Bagaimana Amanda melewati kisah hidupnya dalam kesendirian? Siapakah laki-laki yang bisa menghidupkan kembali jiwanya?
Possessive Boy: Novelindo Publishing Oct 03 2020 Alvin Putra Presetya, Ceo dingin yang nyaris tidak pernah tersenyum ini, dibuat gelagapan karena
seorang gadis manja, gadis manja bernama Celin Abea Abraham. Parasnya yang cantik, membuatnya dapat memikat banyak kaum pria. Belum lagi, kebiasaan
Celin yang sering menggunakan celana pendek, membuat Alvin harus selalu mengekangnya setiap waktu, sembari menelan ludah berulang kali di saat yang
sama. Sifat protektif Alvin yang berlebihan, membuat Celin begitu gerah. Kendati demikian, Celin masih saja tetap mencintainya. Larangan-larangan kecil dari
Alvin, membuat Celin terkiki geli. Dan otak kecil Celin, selalu memiliki cara untuk selalu menggoda Alvin. Menggoda pria dingin, yang akhirnya bisa
tersenyum karena semua tingkah konyolnya. Mereka di instagram: Possessive Boy, adalah cerita romantis yang udah aku bacaa berulang kali di wattpad. Ga
pernah bosen buat baca tingkah Alvin yang begitu posesif. Dan selalu menantikan setiap kegiatan romantis mereka. @citatooo Aku suka sama Possesive boy,
karna alur ceritanya gk terlalu berbelit-belit. Ceritanya seru, konfliknya juga ringan-ringan. @andyapista Asiknya itu karna sabarnya alvin yang ngadepin
manjanya si celin..juga posesifnya alvin sama Celin.. gak sabar banget nungguin novelnya possessive boy..Aku udah baca di wattpad 6x..di ulang ulang terus..
@iyan_pradhana
Kisah Cinta Vin-Ka Feb 07 2021 Alvin dan Friska adalah sepasang saudara, yang harus mencintai dengan sewajar nya saudara. Tapi ternyata Alvin mencintai
Friska dalam artian, seorang lelekai pada gadis nya. Walaupun ia menyembunyikan nya, tetap saja karena status nya maka cinta yang ia miliki adalah sebuah
kesalahan. Sekeras apapun Alvin menyangkal, kesalahan tetaplah kesalahan. Lalu bagaimana dengan kisah cinta Alvin ? Akan kah lelaki itu terus
menyembunyikan perasaan nya. Atau justru mengatakan yang sebenar nya.
Nona Apel Fuji Nov 16 2021 Nina terjebak perasaan. Antara Bian, sahabat yang sudah sekian lama berada di sampingnya atau Ferdy, laki-laki yang baru
hadir di hidupnya. Semua menjadi lebih baik semenjak bersama Bian, tetapi hidup Nina terasa berwarna saat bersama Ferdy. Bian selalu ada untuk gadis itu,
jelas siapa pun akan mampu menebak bagaimana perasaan laki-laki itu untuk Nina. Sejak papa meninggal dan mama menganggap Nina sumber uang semata,
Nina tidak tahu lagi apa makna sebuah keluarga. Tetapi Bian hadir dan berperan seperti keluarga yang selama ini tidak Nina miliki. Hanya saja, keluarga
tetaplah keluarga. Nina tidak bisa mengubah perasaannya. Rasa sayang yang Nina rasakan untuk Bian serupa kasih sayang adik untuk kakaknya. Berbeda
dengan Ferdy. Nina benar-benar dilema. Dia tidak tahu harus bagaimana. Merasa tidak tega untuk menolak perasaan Bian, tapi bagaimana dengan perasaannya
sendiri?
The Dark Apr 21 2022 The Dark PENULIS: Shilva Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7702-42-9 Terbit : Desember 2019 www.guepedia.com Sinopsis:
Mencintai merupakan hal yang tak bisa kita halangi. Kepada siapa cinta itu jatuh dan datang kita harus siap memperjuangkannya. Seperti halnya Alvin, si
ketua geng yang sangat angkuh dan menyeramkan, telah jatuh cinta kepada Dara Kinanti, seorang ketua ekskul tari. Dara terus menghindar,tetapi semesta
selalu membawa dia untuk Alvin, bahkan Dara harus melewati cobaan karena telah masuk dalam dunia Alvin. Hingga kebahagiaan datang kepada mereka,
tetapi takdir memisahkan mereka. Apakah mereka siap untuk menjalankan takdir atau menyerah di tengah jalan atas semuanya yang pernah terjadi?
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
ZENOVA Sep 21 2019 ZENOVA PENULIS: Haksara Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-560-5 Terbit : Juli 2019 www.guepedia.com Sinopsis:
Khalifah-khalifah angin berembus mengiringi rintihan-rintihan pilu penuh penderitaan. Bumi gersang menghadap 'sakaratul maut' yang menyakitkan.
"Sebenarnya apa maumu, Tuhan? " Anak itu mendesis tajam. Matanya nanar memandang sekitarnya yang dikuasai lembayung penderitaan. Perlahan Anak itu
mengayunkan kakinya. Terseok-seok. Satu kakinya pincang bekas tertimpa bongkahan beton cor. Dilewatinya tumpukan meterial hancur yang berhiaskan
bercak darah. Sekali dua dilewatinya jasad abstrak manusia yang lekas membusuk. Aroma amis darah mengambang di udara. Anak itu terus melangkahkan
kakinya meski tertatih. Tanpa arah dan tujuan. Tangan kanannya memegangi lengan kirinya yang masih meneteskan darah segar. Rasa perih menjalari sekujur
tubuhnya. Namun rasa sakit di lubuk hatinya jauh lebih menyiksanya. "Adakah tempat berlindung bagi kami, Tuhan?" www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Hanum Mar 08 2021 Hanum : gerimis cinta, gemuruh rindu / Ellya Apria N. ; editor, Ikhwanul Halim & Ahmad Maulana S. - - Bandung : Pimedia, 2021.
vi,131 hlm. ; 19 cm. ISBN 978-623-96653-3-3 1. Fiksi Indonesia. I. Judul. II. Ikhwanul Halim. III. Ahmad Maulana S. 899.221 3

Kisah Kasih di Masa Pandemi Dec 25 2019 Kisah Kasih di Masa Pandemi Penulis : Peserta Didik UPT SMA Negeri 4 Wajo Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978623-6430-02-6 Terbit : Juli 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia lebih dari satu tahun lamanya. Seluruh sektor
terkena dampak perubahan termasuk pada sektor pendidikan. Selama pandemi ini, sekolah telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dimana memiliki
banyak dampak negatif akibat tidak dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, telah mengeluarkan surat edaran
nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan Ujian nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa darurat penyebaran Corona Virus
Disease (Covid-19). Mengacu pada regulasi tersebut, UPT SMA Negeri 4 Wajo melaksanakan Ujian Sekolah Berdiferensiasi yang mengacu pada 3 (tiga)
komponen asesmen yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar peserta didik. Setelah pelaksanaan kegiatan. terdapat 4 (empat) produk utama yang
dihasilkan Ujian Sekolah Berdiferensiasi tersebut, yaitu Kawasan Wisata Study 3D, Video Pembelajaran, Bahan Presentasi dan Animasi Pembelajaran, serta
Buku seperti buku “Kisah kasih di Masa Pandemi” ini Dalam buku ini, Peserta Didik UPT SMA Negeri 4 Wajo menceritakan kisah yang layak dibaca baik
tentang pengalaman pribadinya atau pengalaman orang lain yang diketahuinya tentang pandemi sambil berharap pandemi ini segera berakhir. Jangan pernah
takut untuk bermimpi. Karena para prestasi tidak dibuat di arena, melainkan dari sesuatu yang ada didalam diri mereka: sebuah hasrat, sebuah impian, dan
sebuah visi. Mereka memiliki keterampilan dan kemauan. Tetapi, kemauanlah yang terbesar. Take risks: If you win, you’ll be happy. If you lose, you’ll be
wise. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Ternyata Cinta (Edited Version) Nov 23 2019 Rio sang playboy ditantang sahabatnya (Cakka) untuk meluluhkan hati seorang gadis yang tak lain adalah
sepupu dari sahabat yang lainnya (Gabriel). Dia awalnya mendekati Ify hanya karena taruhan itu. Tapi siapa sangka jika hatinya ternyata terpaut sungguhan
dengan Ify. Taruhan itupun dibatalkan, namun terlambat karena Ify sudah mengetahuinya. Ify menjauh dan sangat marah kepada Rio karena dia hanya
dijadikan bahan mainan Rio. Hingga akhirnya para sahabatnya mencoba untuk mendekatkan mereka lagi. Apakah akan berhasil? "Gue benci sama lo kak, gue
benci!"
Trust You Jan 18 2022 Sarah masih sering terbayang-bayang akan kenangan masa lalunya, kenangan indah saat dirinya masih bersama seseorang yang
dicintainya. Suatu ketika, saat Sarah sedang berada di bus, dan pikirannya sedang dipenuhi oleh sosok mantan kekasihnya, seorang pria menghampirinya, ia
menanyakan sebuah alamat pada Sarah yang sayangnya Sarah tidak ketahui. Beberapa hari kemudian, Sarah kembali dipertemukan dengan pria tersebut. Saat
pria itu memperkenalkan diri, ia bernama Dean Lee, dan ia adalah warga Korea Selatan. Setelah kejadian pertemuan tak disengaja itu, entah bagaimana
caranya Sarah selalu dipertemukan dengan sosok Dean secara tidak sengaja. Sampai akhirnya Dean mulai mendekati Sarah, ia memberanikan diri untuk
menanyakan perasaan Sarah ketika mereka berdua sudah saling mengenal cukup lama. Namun, masalah tidak berhenti sampai di situ, meskipun Sarah juga
menyadari adanya benih-benih cinta dalam dirinya untuk Dean, tapi di lain sisi, Alvin, salah satu teman Sarah dan juga sosok yang dulu pernah ia sukai, juga
menyatakan perasaannya pada Sarah. Belum lagi, mantan kekasihnya yang kembali muncul dalam kehidupan Sarah.
My Husband Mr. Devan Sep 14 2021 Alya Velencia seorang gadis 18 tahun, memiliki pengalaman tidak menyenangkan semasa kecilnya, membuatnya
memilih untuk bersikap anak kecil. Devan Mahendra seorang pria berumur 26 tahun, memiliki wajah tampan bak seorang model. Dia seorang pewaris tunggal
sekaligus pemilik dua perusahaan berbeda, membuatnya menjadi incaran para wanita meski dia memiliki watak dingin dan cuek. Dua orang itu disatukan
dalam ikatan pernikahan. Sikap mereka yang bertolak belakang membuat kisah ini semakin seru. Akankah Devan mampu menghadapi sifat Alya yang seperti
anak kecil?
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