Baca Novel Romantis
Eventually, you will utterly discover a additional experience and
talent by spending more cash. nevertheless when? attain you
resign yourself to that you require to acquire those all needs in
imitation of having significantly cash? Why dont you attempt to
get something basic in the beginning? Thats something that will
guide you to understand even more with reference to the globe,
experience, some places, later history, amusement, and a lot
more?
It is your certainly own epoch to accomplish reviewing habit. in
the midst of guides you could enjoy now is Baca Novel
Romantis below.

Trauma - Roy Passenger
2021-05-20
21+ Hanya untuk dewasa.
Novel dewasa ini bercerita
tentang - Keinginan seksual
seorang wanita korban
pemerkosaan yang sedang
berusaha menghilangkan
traumanya. Ia bertemu dengan
seorang pria yang pada
akhirnya bisa membuatnya
jatuh cinta. Tetapi, kenyataan
pria itu malah membuat
traumanya semakin parah.
Pahe Telecinta - Endang
Rukmana 2007-04-01
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GagasMedia. Novel komedi
tentang hubungan cinta jarak
jauh. *** “Novelmu lucu en
bikin seger, bahasanya
mengalir dan nggak ribet, jadi
ketawa sendiri bacanya,
sekaligus jadi inget zamanzaman kuliah, salut deh!
Ndang, maneh gelo pisan,
gusti, eta ngungudag awewe
tepi ka kitu, tapi didinya bodor
pisan euy, btw ieu mah lain
novel, curhat nya? Semua ada
hikmahnya, teu jadi kabogoh,
jadi novel, bisaan euy!” —Rieke
Diah Pitaloka (Artis, presenter,
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komedian, penulis, pemeran
“Oneng” dalam serial komedi
“Bajaj Bajuri”) “Pahe Telecinta,
hmm…, romantis & fun abiz!
Kayaknya novel ini ditulis si
Endang saat dia falling in love.
Cocok buat lu yang lagi pdkt
ama cewek!” —Gola Gong
(Novelis, script writer di RCTI,
penulis serial petualangan
legendaris “Balada Si Roy”,
penulis novel trilogi “PadaMu
Aku Bersimpuh”, perintis
komunitas “Rumah Dunia”)
“Setengah fiksi, setengah kisah
nyata? Wah, susah juga yah,
nebak yang mana yang nyata
yang mana yang enggak. Yang
jelas, novel komedi ini benerbener bikin gue senyumsenyum sendiri. Ini kenyataan!"
–Raditya Dika (Penulis novel
Kambing Jantan & Cinta
Brontosaurus) " Duoh, kalo
nyari novel kocak en berbobot
sih ga usah nyari yang laen
deh! Udah paling bener
novelnya si Endang
Rukmana—udah yang paling
EDAN deh! Dijamin elo bakal
ngakak 7 hari 7 malem! Buktiin
sendiri kalo kaga percaya!
Buruan beliii...!!!!!" —Dila
Ariestiani (Penulis "Girls Guide:
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Semua Tentang Cowok")
Jingga dan Senja - Esti Kinasih
2013-01-18
Tari dan Ari, dua remaja yang
dipertemukan oleh takdir.
Selain bernama mirip, mereka
juga sama-sama lahir sewaktu
matahari terbenam. Namun,
takdir mempertemukan mereka
dalam suasana "perang". Ari
yang biang kerok sekolah baru
kali ini bertemu cewek, adik
kelas pula, yang berani
melawannya. Kemarahan Ari
timbul ketika tahu Tari diincar
oleh Angga, pentolan SMA
musuh. Angga, musuh
bebuyutan sekolah Ari
sekaligus musuh pribadi Ari,
langsung berusaha mendekati
Tari begitu cewek itu tak
sengaja terjebak dalam
tawuran dan Ari berusaha
keras menyelamatkannya.
Demi dendam pada masa lalu,
Angga bertekad harus bisa
merebut cewek itu.
Memanfaatkan peluang yang
ada, Angga kemudian maju
sebagai pelindung Tari. Ari
yang selama ini dikenal tidak
peduli terhadap cewek tiba-tiba
saja berusaha mendapatkan
Tari dengan segala cara.
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Namun, predikat buruk Ari
jelas membuat Tari tidak ingin
berurusan dengan cowok itu.
Semakin Ari berusaha
mendekatinya, semakin matimatian Tari menjauhkan diri....
Unpredictable Wedding Ara_raara 2021-03-23
Positif hamil? Membahagiakan
bukan? Tentu saja iya, bagi
wanita yang sudah memiliki
suami. Kehamilan adalah saat
yang ditunggu-tunggu karena
akan semakin mempererat
keharmonisan rumah tangga
dengan hadirnya seorang anak.
Tapi apa kabar jika seorang
wanita hamil tanpa adanya
suami? Hamil hasil dari
hubungan di luar nikah
maksudnya. Apakah itu
membahagiakan juga? Atau
malah sebaliknya, membuat
luka? Shanum Elmira Ardiaz,
mendapati dua garis merah
pada test pack miliknya yang
menandakan kalau ia tengah
mengandung. Di perutnya
sedang bersemayam seorang
bayi yang entah berjenis
kelamin laki-laki atau
perempuan. Shanum tak tahu
harus bagaimana karena ia
hamil di saat belum menikah.
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Ya, ia mengandung anak hasil
hubungan di luar pernikahan.
Anak dari kekasihnya sendiri.
Ketakutan melanda Shanum
sebab kehamilannya ini. Ia
sangat tidak menyangka kalau
sekali berhubungan badan bisa
membuatnya langsung hamil.
Ia takut memberitahu
kehamilannya ini pada orang
tuanya karena jelas saja Mama
dan Papanya akan marah.
Setelah kedua kakaknya
dinikahkan karena hampir saja
melakukan hubungan terlarang
itu sebelum menikah, kini
Shanum malah hamil di luar
pernikahan. Ia tidak bisa
membayangkan akan seperti
apa reaksi keluarganya jika
tahu hal ini. Bagaimanakah
nasib Shanum dan calon
bayinya? Akankan sang kekasih
mau bertanggung jawab atau
sebaliknya? Simak ceritanya
hanya di Unpredictable
Wedding.
Leocha by Wihelmina Miladi Wihelmina Miladi 2022-02-20
Ocha mencintai Leon sejak
mereka masih kecil, gadis
manja yang selalu
mendapatkan semua
keinginannya sejak kecil itu
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pantang menyerah dalam
memperjuangkan cinta
pertamanya. Walau penolakan
dari Leon sudah tidak bisa
dihitung lagi jumlahnya. "Ocha
suka sama Leon sejak kita
masih kecil. Kalo diibaratkan
ambil cicilan, kayanya Ocha
udah lunas cicil motor, mobil,
tanah, atau bahkan rumah." Ocha- "Kamu adalah manusia
paling keras kepala yang
pernah aku kenal, kegigihanmu
untuk mendekatiku seolah
tidak pernah padam. Walau
penolakan dariku sudah tidak
terhitung lagi jumlahnya.
Senyumanmu yang sehangat
mentari pagi mampu
menghangatkan dan menyinari
relung hatiku yang gelap dan
sunyi. Aku sangat
membencimu, karena kamu
terlalu bising untukku yang
menyukai ketenangan. Kamu
memporak-porandakan
duniaku yang tenang dengan
kebisinganmu. Tapi mengapa
saat kamu pergi, hati ini seolah
menjadi sepi? Bahkan
parahnya, aku merindu pada
bisingmu." -Leon- "Cha, kamu
lagi ngapain?" tanya Leon
"Lagi nonton video tutorial
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malam pertama yang baik dan
benar. Biar nanti pas malam
pertama kita, Ocha udah jago.
Kata Herman, cowok suka
sama cewek yang bisa
inisiatif." Ocha menjawab
dengan polosnya. "Herman
sialan! Ngajarin anak orang
gak bener!" geram Leon.
Mampukah kegigihan Ocha
meruntuhkan pertahanan
Leon? Atau justru dia begitu
lelah dan akhirnya menyerah
karena Leon sejak dulu tidak
berbalik mencintainya.
Town Mall - Hasrudi Jawawi
Bangunan terbengkalai itu
punya misteri tersendiri.
Desas-desus mengatakan,
projek itu terbengkalai
disebabkan berlakunya
gangguan makhluk halus pada
pekerja-pekerja pembinaan dan
jurutera yang menguruskan
projek itu, menyebabkan projek
itu tidak dapat disiapkan.
Selepas hampir 10 tahun
terbengkalai, sebuah syarikat
pembinaan tempatan yang
terkenal di negara ini cuba
menyambung semula kerjakerja pembinaan dengan
harapan bangunan itu akan
menjadi sebuah pusat membeliDownloaded from
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belah terkenal dan terkemuka
di bandar Seremban.
Mampukah projek itu disiapkan
dengan sempurna tanpa ada
masalah? Adakah gangguan
makhluk halus yang
mengganggu sebelum ini
benar-benar sudah tiada?
Apakah hal yang berlaku 10
tahun lalu tidak akan berulang
kembali?
Fated to Marry You - Ally Jane
2019-01-14
Desakan menikah mulai
membuat Raka jengah.
Memang, sebentar lagi usianya
akan mencapai kepala empat,
tapi sampai saat ini ia masih
tak punya seorang wanita di
sisinya. Bahkan, adik
bungsunya sudah menikah.
Raka bukannya tidak mau
menikah. Hanya saja, ia selalu
disibukkan dengan pekerjaan.
Sejak kematian orang tuanya,
ia yang harus bertanggung
jawab menjaga ketiga adiknya.
Baginya, tak ada yang lebih
penting dari adik-adiknya, dan
perusahaan keluarganya.
Ketika salah satu sahabat
ayahnya menawari Raka
menikah dengan putrinya,
Raka langsung setuju. Terlebih,
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wanita yang akan dinikahinya
tak tertarik dengan
perusahaan. Namun, Raka tak
tahu jika wanita yang menjadi
istrinya itu menyembunyikan
kenyataan bahwa ia ...
bermasalah. Raka memilih
wanita yang salah. Namun,
bisakah ia melawan jika takdir
yang dihadapinya? Pun ketika
takdir menuliskan kata cinta,
bisakah ia mengelak darinya?
Ganti Baju - Ayu @momalula
2019-07-08
Menikah muda hanya
mengandalkan rasa, tanpa
persiapan mental dan ilmu
membuat kita belajar banyak
hal. Jatuh bangun terseok-seok,
mental diuji yang secara nggak
langsung ilmu kita dipaksa
harus terus bertambah. Dari
semua itu, akhirnya
menyadarkan saya akan satu
hal, yaitu semakin
bertambahnya iman, maka
akan semakin bertambahnya
kasih sayang. Kini, kita akan
menyadari kenapa agama
menjadi syarat mutlak dalam
memilih pasangan, karena di
sana ada kebahagiaan. Ini
adalah kisah Gemi dan Bintang,
yang mungkin akan jadi
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kisahmu juga. Atau bisa juga
yang punya kisah sama dengan
mereka. Baca kisah mereka
selengkapnya dan temukan
jawaban di dalamnya.
Oranye - Ann Soe
Brussh! Haidar melakukan
dunk dengan sempurna,
bertepatan dengan peluit tanda
kuarter kedua berakhir.
Rupanya, tak hanya
memasukkan bola ke keranjang
dengan tepat, Haidar juga
berhasil masuk ke hati Aika. .*.
Sebuah keterpaksaan
menonton pertandingan basket
membuat Aika jatuh cinta
untuk pertama kalinya.
Pemuda itu adalah Haidar,
yang berhasil membuat Aika
berusaha habis-habisan untuk
pedekate, sampai harus
memanfaatkan kakak
sepupunya, Alfan. Tapi siapa
sangka sesuatu yang disangka
Aika hanya cinta monyet
pengisi masa SMA menjadi
pembelajaran berharga
untuknya. Tak hanya
menemukan cinta, Aika juga
mendapatkan sahabat,
menemukan kembali arti dari
sebuah keluarga, dan yang
paling utama ia mendapati
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bahwa masa remaja tak melulu
mengenai cinta, tapi juga
tentang menemukan impian
dan waktu menyusun pondasi
yang kuat untuk menghadapi
masa depan.
TERLANJUR CINTA, sebuah
novel romantis - YENIKA
KOESRINI 2021-06-07
Nabila ingin menyempurnakan
ibadah panjangnya bersama
Sabiru, pria yang mampu
membuatnya jatuh cinta
berkali-kali. Selain tenang dan
meneduhkan, Sabiru juga tipe
pria romantis. Mirip oppa-oppa
di drama Korea. Namun, saat
ujian cinta melanda kehidupan
rumah tangga mereka dengan
datangnya orang ketiga dan
keempat, sanggup kah Nabila
bertahan? Romantis banget
Novel Romantis Novel Baper
Novel Cinta Novel Rumah
Tangga Suami Istri
Birokrasi Setengah Hati - Ali
Effendi Laman
Izan adalah sosok pemuda
idealis, cerdas dan berani. Dia
menjadi Pegawai Negeri sipil
atas keinginan ayahnya.
Ayahnya adalah mantan PNS
yang mengundurkan diri
karena menghindar dari
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lingkungan birokrasi yang
masih menjalankan budaya
koruptif. Mereka tinggal di
Kota Jambai sebuah kota kecil
di Sumatera. Izan dan ayahnya
hidup sederhana jauh dari gaya
hidup mewah, meskipun
kakeknya mantan bupati,
pamannya walikota dan
keluarga besarnya adalah
orang-orang terpandang.
Sepeninggal ayahnya, Izan
mendapatkan warisan
idealisme dan selalu terbawa
baik dikehidupan sehari-hari
maupun dalam dunia kerjanya.
Sering ia menyaksikan prilaku
koruptif para birokrat,
sehingga Izan bertekat untuk
mengubah semua itu,
memperbaiki citra PNS yang
dikenal sebagai sarang tikustikus koruptor. Sepanjang
menjalani karirnya Izan selalu
menemui hambatan,
dipermainkan saat seleksi
tugas belajar, karir yang
terhambat, diskriminasi
profesi. Selepas menjalankan
tugas belajar izan kembali ke
kampung halamannya, namun
Izan masih merasakan
lingkungan yang sama. Izan
mengikuti seleksi mutasi dan
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lulus, lalu pindah kerja ke
Jakarta, Jakarta tumpuan
harapannya mewujudkan
idealisme, dengan
kecerdasannya Izan
mendapatkan karir yang baik.
Mulai jabatan pertamanya
sebagi kepala seksi di
kelurahan, di sinilah ia mulai
menyadari ada yang salah
dalam dunia birokrasi.
Pergantian pemimpin Jakarta,
mengubah sistem karir PNS
Jakarta, Gubernur yang baru
sosok idealis menerapkan
sistem uji kompetensi dengan
leleng jabatan. Di sinilah karir
Izan makin naik, Ia menjadi
lurah dan berprestasi,
meningkat lagi menjadi Kepala
Kantor. Banyak pihak yang
merasa keberadaan Izan
adalah sebuah ancaman
sehingga berbagai upaya untuk
menjatuhkan karir Izan tetapi
gagal karena Izan masih
dilindungi oleh pemimpin
Jakarta yang sejalan dengan
idealismenya. Berubahnya suhu
politik di Jakarta, berujung
dimakzulkannya pemimpin
Jakarta. Dimasa transisi
kepemimpinan, orang-orang
yang dendam dengan Izan
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mulai mencari kesempatan.
Melalui konspirasi Izanpun
dijatuhkan dari jabatannya
sampai ke titik nol karir.
Sebuah pertunjukan
ketidakadilan yang sungguh
nyata dialaminya. Hancurnya
karir Izan tidak membuat
hidupnya hancur, justru Ia
menjadi sadar dan mendapat
Jawaban mengapa ayahnya
memintanya menjadi PNS,
perubahan-perubahan yang
dilakukan oleh Izan dan
berbagai rintangan
membuatnya menjadi makin
kokoh. Dia menjadi penulis dan
motivator bagi PNS-PNS baru.
Izan tetap optimis suatu saat
akan ada masa dimana sikap
idealis bisa diterima di
lingkungan birokrasi.
More Than Friends Pramesti Luvi 2019-03-01
Mencintai itu rumit ketika kita
tak tahu bagaimana
mengungkapkannya. Setelah
banyak hal dilakukan bersama
atas nama persahabatan, kita
lupa bahwa kita adalah
manusia yang punya perasaan.
Lalu, menahan diri dalam
persembunyian. Begitulah
Raka menyembunyikan hatinya
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dari Raina. Mencintai itu sulit
jika kita selalu menyangkal
jejak rasa yang tertinggal. Tak
pernah memberinya
kesempatan untuk sekali saja
tumbuh. Mencari alibi demi
alibi agar bisa mengingkari
hati. Begitulah cara yang Raina
pilih untuk tak jatuh hati
kepada Raka. More Than
Friends akan mengantarkanmu
pada kisah dua orang sahabat
yang menyadari selalu saling
melengkapi, tetapi tak punya
keberanian untuk sekadar
mengakui. Mereka tak ingin
kehilangan arti sahabat.
Namun, jika keduanya memiliki
peluang untuk pindah ke lain
hati, akankah mereka sanggup
kehilangan rasa yang pernah
ada? gagasmedia
#16thGagasMedia
DEVASENA SERI 1 (NEW
VERSION) - Naomiyuka
2020-09-06
Buku pertama DEVASENA
(New Version) Blurb : Blurb:
Karena, cinta saja tidak cukup
untuk membangun sebuah
hubungan. Sena cukup punya
alasan untuk berpendapat
bahwa jatuh cinta hanya
membuat luka. Karena
Downloaded from
omahafoodtruckassociation.org
on by guest

menurutnya, tidak pernah ada
yang tahu apa yang dilakukan
pasangannya di masa depan.
Jadi, ya. Baginya, masa depan
adalah hal yang menakutkan.
Di saat dia berusaha
melanjutkan hidup, Dirga
datang dengan seluruh
penyesalan dan permohonan
untuk kembali bersama.
Sementara di Kenanga, muncul
tetangga baru berkacamata
bundar dengan tinggi yang
membuat leher Sena terkilir.
Dengan lancangnya, dia
berkata benci justru membuat
luka Sena selalu terbuka.
Tanpa pernah tahu bahwa bagi
Sena, tidak ada lagi rasa bagi
masa lalu kecuali rasa benci.
Hingga di lain waktu, dia
mengajak Sena untuk mencoba
bersama. Mencoba bersama
dengan Sena yang takut jatuh
cinta? Dia pasti bercanda!
Bule di Sumba Erotis - Vino
Bastian 2020-11-15
21+ Novel romantis sudut
pandang perempuan.
Perjalanan Iriana ke Sumba
mempertemukan dia dengan
seorang pria bule.
Impressive: Novelindo
Publishing - Seph 2018-11-17
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Berawal dari diputuskan
sepihak oleh Gletta Pramesti,
membuat Dave Nathaniel
Saudad yang merupakan
cassanova di SMAN Cahya
Gemilang 69 ini mengubah
drastis kepribadiannya.
Memang benar, berani berbuat
maka harus siap menanggung
segala akibatnya. Dari semua
yang telah dilakukannya
belakangan ini, Dave harus
menelan pahitnya kekecewaan
dari papahnya, hingga
berujung pengusiran. Dari sini
hidupnya mulai berubah. Dave
bertekad dalam diri untuk
bermain aman. Dalam
hidupnya hanya ada satu
tujuan, membahagiakan orang
yang dia sayang. Termasuk
mengembalikan kepercayaan
dari papahnya sendiri.
Ditambah kehadiran seorang
mahasiswi jurusan sastra
bahasa ini mengecoh hatinya.
Bukan hanya suara emas saja
yang Zhessi Venada miliki,
namun tindakan tiba-tiba
darinya saat malam pesta juga
mampu membuat Dave
kelabakan. Sejak hatinya mulai
mencoba untuk mencintai
perempuan lain, tiba-tiba
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Gletta datang. Memporakporandakan perasaannya.
Hingga sebuah pertarungan
hati harus dia alami. Cinta...
Rasa... Duka... Lara...
Tercampur dalam satu masa.
Tak jarang beberapa misteri
yang musti ia pecahkan.
Sanggupkah kalian membantu
Dave dalam masalah ini?
Scorpio time - Sasya Fitrina
2006
Kissing Me Softly - Ino Crystal
2006-11-01
Fayola tak menyadari jika cinta
ternyata bisa datang lagi
mengetuk hatinya. Hati yang
terlanjur hancur berantakan
akibat perbuatan Dennis, pria
yang pernah dipacarinya
selama enam tahun. Tiba-tiba
saja, Callo—penulis yang
karyanya tengah diedit
Fay—mampu menyatukan
kembali kepingan luka itu. Fay
jatuh cinta pada Callo. Ia tidak
keberatan dengan status Callo
yang duda beranak satu. Di
tengah-tengah perasaan Fay
yang sedang mengawangawang, ia melihat Callo tengah
berpelukan dengan mantan
istrinya—Hana. Hati Fay
baca-novel-romantis
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menjadi terluka, benarkah
Callo masih mencintai mantan
istrinya itu? Selain itu, Dennis
tiba-tiba saja hadir kembali
dalam kehidupan Fayola. Siapa
yang harus dipilih Fayola, jika
kedua pria yang pernah
dicintainya itu ternyata
mengkhianatinya? Siapa pun
yang nanti dipilihnya,
permintaan Fayola hanya
satu..., kissing me softly.... GagasMediaDesiran Angin Laut - Alnira
2019-05-06
Rencana lamaran yang telah
disusun Irzaldi Kamandaka
buyar setelah melihat
kekasihnya berselingkuh.
Padahal, biasanya pelaut
seperti dirinya diidentikkan
dengan sosok tidak setia.
Namun nyatanya, selama ini
malah Irza yang sering
dikhianati. Irza merasa
kecewa. Dia tak lagi antusias
untuk kembali ke Indonesia
seperti sebelumnya. Melihat
kegundahan sang Kakak, Lana
berusaha mendekatkan Irza
dengan teman kantornya.
Tepat pada hari ulang tahun
keponakan Irza, laki-laki itu
bertemu dengan seorang
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perempuan yang membuatnya
tertarik. Namun, perempuan
bernama Sasikirana itu tak
merespons Irza. Bahkan, gadis
itu bersikap tak bersahabat.
Irza kembali kecewa saat tahu
Sasi sudah ada yang memiliki.
Saat Irza menyerah mengejar
Sasi, Lana membawa berita
bahwa Sasi sedang patah hati
dan pergi ke Bali. Irza tidak
menyia-nyiakan kesempatan
itu. Ia segera menyusul Sasi.
Selama di Bali perasaan
keduanya mulai tumbuh.
Namun, ketika Sasi mencoba
membuka hati, masalah lain
menimpa mereka. Salah
satunya adalah kehadiran pria
masa lalu Sasi yang membuat
semuanya semakin rumit.
HEY, MR. DUDA! - Majarani
2021-03-15
Aku mencurangi klien dengan
mengaku sebagai dirinya saat
bertemu duda tampan bernama
Dave Chandra.
Competence for Success 2 Mayonaise Girls 1; A
Beautiful Love Melody Rasa - Nuril Basri 2019-07-01
Aku merasa seperti seorang
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gadis tua. Seorang gadis
berumur 29 tahun yang tidak
mengerti apa pun tentang
dirinya dan tidak tahu apa yang
diinginkannya dalam hidup ini.
Aku sebuah bola besar yang
menggelinding kebingungan. Seberasa sering kita
mempertanyakan arti hidup?
Meragukan diri sendiri, lalu
menyerah pada keadaan?
Kamu tidak sendiri, Maya pun
begitu. Di tengah riuhnya
masalah yang datang dan
pergi, ia merasa hanya bisa
mengandalkan diri sendiri.
Namun, di sisi lain, dia belum
benar-benar menemukan
makna dari setiap masalah
yang menderanya. Ia hanya
percaya, bahwa hidup terus
berjalan. Beratus-ratus kilo
meter dari rumah. Maya
menemukan banyak kejutan di
kapal pesiar tempat ia bekerja.
Tentang persahabatan yang ia
kira berlangsung selamanya,
tentang cinta yang ia impikan
akan selalu baik-baik saja. Ia
melalui suka duka di berbagai
kota dunia, di St. Petersburg,
Copenhagen, juga London. Ya,
meski dengan hati terluka, ia
tetap melangkah, menapaki
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hidup yang ia harus jalani.
Maukah kau menjadi temannya
untuk perjalanan ini?
=========== Sebuah
buku roman / percintaan
persembahan penerbit
Gagasmedia.
Hi, 1989 - L.M Cendana
2020-04-14
Buku romance dari
PenerbitKoru ----- Melalui
pager misterius, Anasera yang
hidup sebagai anak broken
home berkesempatan kembali
ke tahun 1989 saat
orangtuanya masih duduk di
bangku SMA. Ia mulai
mengenali dunia orangtuanya
dengan menjadi teman sekelas.
Di lain sisi, ia mengetahui fakta
bahwa ibunya jatuh cinta
dengan Satya yang menjadi
cinta pertamanya. Sementara
itu, ayahnya adalah pengagum
ibunya yang hanya mampu
mencintai dalam diam.
Semakin lama, Anasera
menyadari perasaan ibunya
kepada Satya yang dianggap
sangat kuat dan menjadi
sumber kebahagiaan ibunya. Ia
berpikir dengan turut andil
mengubah sejarah, ibunya
yang sedang sekarat di masa
baca-novel-romantis
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depan bisa diselamatkan. ----Penerbit Koru Imprint dari
PenerbitHaru Cara kirim
naskah ke Penerbit Koru,
silakan kontak Instagram:
PenerbitKoru
Antagonis Pro - Mayora H
Arleta adalah gadis yang
diabaikan sejak kecil. Dia suka
merundung banyak siswa di
sekolah sebagai
pelampiasannya dan bahkan
Leta juga berniat untuk
merebut alih perusahaan dari
orang tuanya dan bersaing
dengan kembarannya. Dia
bertemu dengan seorang
Alresca Vinerax Arlenka yang
ternyata memiliki banyak
rahasia dalam kehidupan
keluarganya tanpa Leta tahu
bahwa keluarganya juga sama
rumpitnya dengan keluarga
Alresca, Leta dan kembarannya
bukanlah anak angkat dari
keluarga Flerix. Apakah yang
akan terjadi pada Leta dan
kembarannya dan kepada
siapakah alih perusahaan itu
akan jatuh?
Tidak Dapat Memuat Bahagia.
Hidup Untuk Mencoba Lagi. Aulia Rahmah & Alpisah Rina
Tidak Dapat Memuat Bahagia.
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Hidup Untuk Mencoba Lagi.
PENULIS: Aulia Rahmah &
Alpisah Rina Ukuran : 14 x 21
cm ISBN : 978-623-294-382-7
Terbit : Agustus 2020
www.guepedia.com Sinopsis:
Merapal mantra di pagi hari.
Tidur di pagi hari. Mereka
adalah dua orang perempuan
yang tenang dengan cara
masing-masing. Adalah
gambaran kecil bagaimana
pandangan mengenai hidup
yang sangat berbeda.
Sepasang teman yang
dihadapkan oleh banyak sekali
perkara. Cinta, isu-isu sosial,
dan lain sebagainya. Sea
mudah mendramatisir. Jyoti
selalu menyederhanakan.
Bagaimana keduanya bisa erat?
Bagaimana eksistensi kisah
masing-masing?
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your
day, guys
TeenLit: Cintavaganza Amore: Jodoh Terakhir - Netty
Virgiantini 2016-04-13
Gawat! Kali ini benar-benar
gawat! Biasanya Neyna selalu
baca-novel-romantis
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punya seribu cara untuk
menggagalkan perjodohan
yang diatur orangtuanya. Tapi
kali ini dia tidak berkutik
menghadapi ultimatum Bapak,
“Minggu depan kamu harus
menikah! Kalau tidak, kamu
boleh angkat kaki dari rumah
ini!” Neyna memang bukan
gadis kinyis-kinyis lagi. Kedua
adiknya sudah menikah dan
punya anak. Temannya bahkan
ada yang sudah tiga kali
menikah. Padahal perempuan
menjomblo di usia matang kan
nggak berarti kiamat! Namun
sekarang, entah kenapa
seluruh dunia seolah
berkonspirasi memojokkannya
hanya karena status lajang.
Mulai dari dianggap aib
keluarga, dikejar mantan pacar
yang sudah menikah, sampai
dituduh mengganggu rumah
tangga orang! Uhhh. Neyna
percaya jodoh ada di tangan
Tuhan, bukan di tangan Bapak
dan Ibu yang memaksanya
menerima perjodohan
superaneh ini. Namun ia
kemudian sadar, orangtuanya
bermaksud baik. Dan
mungkin... sudah saatnya ia
patuh pada keinginan
Downloaded from
omahafoodtruckassociation.org
on by guest

orangtuanya demi
membahagiakan mereka. Tapi
siapa sih sebetulnya laki-laki
misterius yang berniat
menikahinya? Kenapa Bapak
dan Ibu begitu percaya pada
ketulusan laki-laki ini tapi tidak
mau memberitahukan jati diri
laki-laki itu padanya? Hmm...
Neyna betul-betul penasaran!
CINTA SUCI - NAILIN R.A.
2021-05-29
Surga itu mahal. Jadi bayarlah
dengan keikhlasan tiada batas
untuk menggapai ridho-Nya.
*** “Kamu sudah tidak suci?
Kepada siapa kauserahkan
mahkota kesucian yang
menjadi kehormatan seorang
gadis? Sungguh aku tak
percaya ini. Namamu Suci, tapi
kamu sudah tidak suci lagi,”
kata Ardi penuh amarah. Dia
benar-benar kecewa, gadis
sholihah yang dinikahinya
ternyata merupakan seorang
gadis tak perawan. Lebih
parahnya lagi, dia tak
mengatakan hal itu
sebelumnya! Wajar Ardi marah,
kecewa, terluka, dan akhirnya
menyiksa batin istrinya dengan
kata-kata kasar yang meluluhlantakkan ketegaran Suci, sang
baca-novel-romantis
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istri. Mereka berangkat dari
hati yang retak, berusaha
menyambung rasa dengan pola
pikir yang berbeda. Dapatkah
mereka kompromi untuk
menyatukan hati demi surga
yang mereka rindukan?
The Author's Romance - Ally
Jane 2019-03-25
Alea, seorang penulis romance
anti-sosial yang benci
keramaian, dan
menyembunyikan diri di balik
nama pena Jingga. Hal yang
paling tidak disukainya adalah
bersosialisasi dan keluar dari
rumahnya. Tapi kedatangan
Raga, seorang penulis komedi
yang menjadi rekan duetnya,
memaksa Alea menghadapi halhal yang dibencinya itu.
Sementara bagi Raga, sejak
pertama kali ia melihat Alea, ia
tak bisa berhenti memikirkan
gadis itu. Ya, Raga menyukai
Alea. Bahkan ketika gadis itu
bersikap begitu dingin dan
sinis padanya, Raga tak lantas
mundur. Apalagi ketika ia tahu
tentang penyakit anti-sosial
Alea. Selama mereka
mengerjakan proyek duet
mereka yang bertema Romance
Meets Comedy, Alea harus
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menghadapi Raga dan tingkah
anehnya. Pun Raga, harus
berhadapan dengan sikap
dingin Alea. Hingga tanpa
sadar, waktu dan rahasia
masing-masing mulai mengikat
mereka.
MetroPop: Special Order Alifiana Nufi 2019-02-18
Ya Tuhan yang Maha Esa
begitulah Naya bergumam
dengan wajah pucat pasi ketika
mendapati kepala koki
barunya, Nando, adalah cowok
yang sempat dia tabok di
kereta karena
kesalahpahaman. Sejak itu
pekerjaan Naya di restoran
tidak kenal kata damai. Nando
hobi memarahinya, dan bahkan
sempat memecatnya. Tetapi
koki ganteng itu diam-diam
menggelitik hati Naya dengan
kelakuan rasa nano-nano.
Terlebih waktu Naya
menemukan Nando menyimpan
luka serupa dengannya dalam
dunia perdapuran. Masalahnya,
apa Nando punya perasaan
sama? Atau Naya bagi Nando
cuma kitchen assistant yang
perlu dimentori supaya paham
dapur tidaklah semanis drama
Korea? Perasaannya pada
baca-novel-romantis

15/19

Nando mungkin akan jadi
special order dalam dapur
Naya, atau jadi masakan gagal
yang harus dibuang.
Fated to be Yours - Ally Jane
2019-02-18
Dimas bukan orang yang anti
cinta. Ia percaya cinta. Namun,
ia tak pernah menyangka akan
jatuh cinta pada gadis SMA.
Dimas berharap perasaannya
salah. Jika tidak, ia pasti sudah
gila. Namun, apa yang harus ia
lakukan dengan keinginannya
untuk melihat Nessa setiap
waktu? Nessa tahu, ia tidak
seharusnya memiliki perasaan
seperti ini pada teman omnya.
Pria itu jauh lebih tua darinya.
Usia mereka terpaut hampir
dua puluh tahun. Namun, apa
yang harus Nessa lakukan jika
ia terus-menerus ingin berada
di samping pria itu? Orang
bilang, cinta itu buta. Cinta itu
gila. Baik Dimas mau pun
Nessa menolak menerima itu.
Namun, bisakah mereka
menolak jika takdir sudah
menentukan?
The Wedding Date - Jasmine
Guillory 2019-05-28
First time in mass-market
paperback. A groomsman and
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his last-minute guest are about
to discover if a fake date can
go the distance in the fun and
flirty multicultural romance
debut by the "New York
Times"-bestselling author of
"The Proposal, " a Reese
Witherspoon Book Club
selection.
An Eternal Vow - Iyesari
Wanita itu masih memakai
kebaya putih dengan riasan
lengkap serta sanggul yang
tertata rapi. Riasan di atas
kepalanya belum tersentuh,
tidak ada yang berani
mendekat. Siapa yang akan
berani mengingatkan, bahwa
beberapa jam lalu, seharusnya
dia menikah? Sementara
Edgar, masih menyimpan luka
ditinggal sang istri setelah
melahirkan Abigail. Tidak
mudah mencari ibu tiri yang
mau bersabar menghadapi
putrinya dengan segala
kekurangan. Bagaimana
keduanya bertemu dan
menyembuhkan luka masingmasing?
Amore: Let Me Be With You Ria N. Badaria 2015-02-24
Tidak tahan karena terus
didesak menikah oleh
baca-novel-romantis
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keluarganya, Kinanti akhirnya
menerima ide gila Rivan Arya,
sahabat kakaknya yang telah ia
kenal sejak SMA. Mereka akan
menerima perjodohan yang
diatur tersebut, menikah, dan
tinggal bersama demi
menyenangkan keluarga sambil
menjalani aktivitas masingmasing. Tetapi, bila suatu saat
salah satu pihak terganggu dan
merasa tidak cocok bersama,
mereka akan bercerai baikbaik. Tak disangka, perjodohan
bisa juga menyenangkan.
Kebersamaan yang mulanya
kaku dan canggung, perlahan
mulai menumbuhkan perasaan
nyaman, sayang, dan saling
membutuhkan kehadiran
masing-masing. Namun
sayangnya, bayang kelam masa
lalu terus mengendapendap
mengikuti. Satu demi satu
rahasia yang disembunyikan
Rivan terancam
menghancurkan keepingkeping perasaan cinta yang
pelan-pelan Kinanti serahkan
untuk pria itu. Akankan mereka
terus bersama, atau berakhir
seperti kisah-kisah yang ditulis
Rivan Arya, sang penulis novel
best seller itu? Terpaksa
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mengakui bahwa cinta adalah
rasa yang selalu mengguratkan
luka dan menyisakan air mata.
Banci Kalap - Nuril Basri
2008-07-01
Nama gue Jajang. Selain fakta
Emak ngelahirin gue waktu doi
nyari kayu bakar di tengah
hutan belantaraÑgak ada lagi
yang menarik dari diri gue.
Semuanya serba standar aja. ST-D. Sampai akhirnya gue
harus pindah tempat tinggal ke
Tangerang, dan orang-orang di
sana mulai ngata-ngatain gue
bencong. Ya, bencong...
bencong... BENCONG!!!! Dan
najongnya, Bo, semester ini
gue sekelompok sama geng
Byuti yang laknatnya beda tipis
sama setan. Teti, si ketua geng,
bertanggung jawab bikin satu
sekolahan manggil gue
ÔNenengÕ, ÔBetiÕ, ÔNancyÕ,
de-el-el. Belum lagi si Abim,
cowoknya Teti; dia mah setan
lekong benerrr! Cuman pas
kerja kelompoknya beneran
kejadian, sikap mereka
berubah 180¼ sama gue. Teti
bener-bener baik sama gue,
bahkan mulai ngebiasain diri
manggil nama gue yang bener.
Lalu, Abim... dia juga jadi
baca-novel-romantis
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ramah dan kayak pengen
ngejalin persahabatan gitu
sama gue? Ada apa ini? Apa
bentar lagi mau kiamat,
makanya semua orang jahat
pada bertobat semua? Aneh
deh, NeÕ, sekaligus bikin
sekujur badan gue merinding
disko. -GagasMediaUntukmu, Perempuan - Nara
Kurniawaty Yusuf 2021-02-15
Jika ingin membuat seorang
perempuan ahli, mulia, dan
dihormati pada setiap
kesempatan, perempuan
memerlukan dukungan dari
berbagai pihak, termasuk dari
perempuan lainnya. Melalui
dua puluh artikel ini, penulis
mencoba menggugah
perspektif perempuan
mengenai tantangan, peluang,
masalah, kelebihan dan
keterbatasan sebagai
perempuan.
Ayo Uji Cintamu! - zeneqy
2022-10-08
Apa saja, sih, yang bisa kamu
lihat dari sebuah “cinta”? Apa
menurutmu cinta itu misteri?
Wah, seru dong, jadi kayak
petualangan. Tapi, sayangnya,
tak semua petualangan
berakhir indah, atau sesuai
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dengan harapan. Ujungujungnya kita nelangsa karena
sakit cinta. Seperti pepatah:
Lebih baik mencegah, daripada
mengobati! Maka, sepatutnya
kita persiapkan diri kita sebaikbaik mungkin agar suatu hari
nanti kita tak mengalami sakit
cinta. Ayo uji cintamu lewat
kuis cinta yang disertai dengan
analisa lengkap dan akurat!
Seperti dua sisi mata uang,
hasil analisa bisa negatif,
maupun positif. Apapun
hasilnya, kita jadikan masukan,
atau bahan intropeksi diri.
Sehingga saat sakit cinta
datang kita sudah siap
menghadapi!
Delia - Novel Erotis (Dewasa) Roy Passenger 2019-10-17
Delia jatuh cinta kepada pacar
sahabatnya sendiri, bernama
Tara. Berbagai cara, Tara
lakukan untuk mendapatkan
kesucian Delia, sampai rela
memutuskan hubungan dengan
pacarnya itu, Erni, yang juga
sahabat dekat Delia. Tara
melakukan banyak hal,
termasuk memberikan Erni
kepada Abang kandungnya
untuk dijadikan sebagai budak
pemuas birahi. Seiring waktu,
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Delia jatuh hati kepada Tara,
hingga, Delia menyadari bahwa
Tara memiliki kehidupan gelap
yang penuh misteri.
Sekuntum nozomi - Marga T.
2004
Diary Dangdut Ikke
Nurjanah - Ikke Nurjanah
2014-08-26
Lahir dan besar di PadeManga,
Manhua & Manhwan, sisi
kumuh Ibukota, Epi mencuat
menjadi Ikke Nurjanah,
penyanyi dangdut kenamaan
berkat dukungan Imam Badawi
dan Mama. Bolak-balik JakartaSurabaya dengan kereta api
untuk rekaman serta
menempuh jalan darat demi
manggung di berbagai pelosok
Jawa, mengisi awal kariernya.
Keartisan Ikke dimatangkan
dengan timpukan sandal
penonton, bayaran berupa
recehan di kantong kresek,
nyatut umur demi tampil di
TVRI, jahitan di wajah karena
tabrakan mobil, “diculik” di
Timor Timur, serta pentas dan
mengajar di universitas di
Amerika. Melesat bersama Sun
Sing Suwe dan Terlena justru
menjadikan Ikke semakin
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rendah hati, rajin berguru pada
senior, menghargai perjuangan
pedangdut kota kecil, hangat
dalam ikatan keluarga besar,
serta menghormati diri sendiri.
Tak heran dia diganjar belasan
penghargaan, undangan
manggung di berbagai negara,
serta membintangi iklan
berbagai produk. Kegagalan
perkawinan, kebangkrutan

baca-novel-romantis

19/19

finansial, serta rayuan terjun
ke dunia politik tidak “ujugujug” mengacaukan pilihan
hidup Ikke yang berpendidikan
S1. Dia tetap setia, teguh, dan
bertekad terus memajukan
dangdut. Bahkan, Ikke komit
untuk berdangdut tanpa
goyang berlebihan dan pakaian
vulgar.
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