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Suami 365 Hari Feb 19 2022 Kisah pernikahan settingan antara Zea sang artis dan Alexander, demi menguak misteri dari sebuah rencana pembunuhan.
Akankah rasa menjadi nyata, saat setiap hari mereka bersama?
Imajinatta May 30 2020
An Extras of Abimanyu's Story Jun 18 2019 [Konten 21+] Dalam sebuah cerita, ada 3 jenis pemain di dalamnya. Yang pertama, pemeran utama
perempuan. Yang kedua, pemeran utama laki-laki. Dan yang ketiga, adalah pemeran antagonis. Abimayu Kai Damian adalah laki-laki populer dengan
sejuta keahlian yang dimilikinya. Lahir dari keluarga kaya raya, dan terkenal sangat jenius. Apalagi, dia juga atlit voli. Dan ya, dia adalah pemeran
utama dalam cerita ini. Ada Kania pula. Dia pemeran utama perempuan dalam sebuah cerita. Pasangan dari pemeran utama pria di sini. Dan ada
Larasati. Tukang bully, penjahat, penyuka Abimayu garis keras, sekaligus temanku. Dan aku? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pemeran figuran
dalam cerita ini.
Becoming a Star #7 Apr 21 2022 Hoshi dipastikan mendapat peran di drama tengah malam “First Class Sweets!”. Awalnya Ayumi senang sekali,
sampai ia mengetahui kalau pemeran utama wanita drama itu, Megumi Kobayashi, ternyata adalah penguntit Hoshi! Setelah diancam, “Kalau kamu
membeberkan rahasiaku, aku akan membuat Uchiyamada-kun mundur dari perannya,” oleh Megumi, Ayumi terpaksa harus membantu dia menguntit
Hoshi!
Kalau Prabowo jadi presiden May 10 2021 On Prabowo Subianto and the establishment of Great Indonesia Movement Party (Gerindra) for the 2009
presidential election.
Lupus ABG 14: My Grandma's Dream Feb 25 2020
TeenLit: Pieces of Joy Jul 20 2019
Le Mariage: Bukan Nikah Biasa Jul 24 2022 Bagi Dishi, cinta tak pernah menjadi syarat penting dalam pernikahan. Itulah mengapa ketika Dimas
menawarkan pernikahan, ia terima dengan tangan terbuka. Dimas yang baik, humoris, juga tampan, membuat Dishi mengira akan lebih mudah jatuh
cinta pada lelaki itu. Nyatanya, cinta ataupun debar-debar istimewa itu tak pernah muncul. Lonjakan hormon cinta Dishi justru bereaksi pada Ditya,
bos di kantor barunya. Dishi harus berjuang mengendalikan hatinya, terlebih ketika ia tahu rahasia terbesar Ditya. Dishi merasa bersalah.
Pernikahannya, walaupun tidak didasari cinta, bukanlah pernikahan main-main. Sah di hadapan hukum dan agama. Bagaimana Dishi membangun
pertahanan anti-selingkuh untuk tetap Setia kepada Dimas?
Living With The Devil Dec 05 2020 Ava Dayne, mahasiswa English literature and theatre yang menjalani harinya cukup menarik. Hidupnya berubah
karena ingin menolong kakaknya yang kalah taruhan dan nyaris kehilangan seluruh hartanya, dia harus rela menjalani perjanjian dengan si pria yang
memiliki seribu kepribadian. Ya, itulah aku, Ava Dayne. Mula-mula, aku hanya menyetujui perjanjian pra-nikah dengan Riley D’Arcy, semuanya
simple. Mula-mula aku pikir dia seperti iblis, nyatanya tidak. Dia tampan, memesona, nyaris sempurna, penakluk wanita dan memiliki tato di
tubuhnya, tapi dia sangat misterius. Mula-mula hubungan kami berjalan sesuai perjanjian, tak ada cinta, tak ada rasa sampai hantu masa lalunya datang
menghampiri membuat Riley menampakan wajah buruknya padaku. Dia menikahiku bukan karena Ken kakakku kalah taruhan, tapi karena hal lainnya.
Can You See Me, Mr. Bad Boy?: Novelindo Publishing Mar 08 2021 Menikah di usia 17 tahun dengan seorang bad boy? Itu tidak pernah dibayangkan
oleh gadis cantik bernama Kayra Anastasia yang dikenal sebagai putri sekolah. Yah! Gadis yang pintar dalam segala hal harus bersanding dengan
seorang lelaki yang dikenal bandel, dan juga terkenal karena wajahnya yang blasteran, tak lupa juga tubuh yang proporsional menambah nilai plus
pada setiap orang yang melihatnya. "Lo yakin tahan jadi istri gue?" "Nggak tau, tapi gue nggak mau jadi janda muda." "Kalau janda tua, mau?" "Ya
nggaklah! Bego ya lo."
Remember You Sep 26 2022 Bertemu dengan seseorang yang mirip teman lama di tempat kerja membuat ingatanku kembali ke masa lalu. Keinginan
untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu kembali melintas di pikiran yang membuatku merasa menyesal seumur hidup. Jika itu adalah dia akankah
dia memaafkanku?
Past, Present, Future May 22 2022 Bagi Luna Kinandya, berhadapan dengan kamera adalah hal yang biasa, sudah jadi "makanan" sehari-harinya. Dia
sangat cantik, jelas, profesinya saja sebagai model dan selebriti, maka fisiknya tidak perlu diragukan lagi. Tapi, cantik, berduit dan sudah cukup umur
ternyata tak akan membuat jodoh datang begitu saja. Di usianya yang ke 25 tahun, Luna harus rela diceramahi setiap hari oleh sang mama yang
khawatir putri cantiknya akan jadi perawan tua. Luna sendiri berpikir kalau ibunya sudah ketinggalan zaman. Bagi seorang wanita karir, usia 25 adalah
masanya untuk berkarya. Bukannya terjebak dalam pernikahan. Adnanta Abram, dia tampan, pekerja keras, dan tidak kekurangan harta. Tapi, sifatnya
yang tak semanis buaya darat di luaran sana membuatnya kesulitan dekat dengan wanita. Sebenarnya Adnan tidak keberatan dengan itu. Dia merasa 28
tahun adalah usia yang tergolong muda. Adnan belum tertarik untuk menjalin hubungan yang merepotkan dengan wanita, dia masih ingin fokus
dengan bisnisnya yang sedang meroket. Namun, siapa sangka, pertemuan mereka mampu menguak dan merubah begitu banyak hal tentang masa lalu,
masa kini dan masa depan.
Destiny of Love (Season Series#7) Apr 28 2020 Bagaimana jadinya jika dua orang yang sedang patah hati di pertemukan? Apakah mereka akan
saling mengobati luka ataukah malah akan saling menorehkan luka? Itulah yang di alami Gervase Jonathan Hendon, Baron of Crowhurst. Patah hati
melihat sang pujaan hati bersanding dengan pria pujaannya yang juga adalah sang sepupu membuat Gervaase memilih menenangkan diri di

Lostwithiel, berharap ketenangan bisa menyembuhkan hatinya yang terluka. Tapi siapa sangka ia justru di pertemukan dengan seorang wanita yang
selalu berhasil mengacaukan ketenangannya, wanita yang di pertemuan pertama mereka sudah berani menendangnya, wanita yang ternyata juga
mengalami patah hati karena sang adik, Leonora.
Hollywood Scandals Dec 25 2019 Auburn Roseanne pergi ke Los Angeles dengan harapan dapat menjadi bintang besar seperti Maryln Monroe atau
Audrey Hepburn. Auburn memiliki kemampuan untuk berkecimpung di dunia akting namun itu saja tidak cukup, aksen geordie-nya menjadi
penghambat dan ia sama sekali tidak memiliki relasi dengan orang-orang yang ada di industri perfilman Hollywood. Harapan Auburn nyaris pupus saat
seorang pria datang kepadanya dan menghancurkan prinsipnya untuk tidak melakukan seks satu malam dengan pria asing. Gadis malang dari
Newcastle itu menyesali kecerobohannya, tapi siapa sangka kecerobohan itu justru membawa keberuntungan bagi kariernya. "When i've taken
everything i want from you, i will let you go."
SKSB The Beginning Aug 25 2022
Active Sep 02 2020 “Cium dia di gerbang utama Mahardika, hari senin, kalau lo berani.” Seperti diolok garis takdir, hubungan Eito dan Lavina
berubah seperti meteor menabrak bumi. Kepingan yang mereka ciptakan nyaris menghancurkan semua orang. Kini, bagian menariknya adalah mereka
sama-sama terjebak dalam labirin setelah satu video terunggah di internet. Buku persembahan penerbit Bukune #Bukune
Menjelajah ke Negeri Dongeng Sep 14 2021 Masa kanak-kanak dan dunia dongeng tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Saat-saat inilah anakanak banyak belajar dari kisah imajinasi yang menginspirasi. Dari kisah dongeng, diharapkan dapat memberikan generasi muda ini limpahan kasih
sayang dan pijakan moral yang kokoh, agar kaki mungil mereka kuat dalam menapaki dunia nyata. Buku ini memiliki 44 cerita yang menarik untuk
dibacakan kepada buah hati tercinta. Sebuah hadiah bagi anak-anak kita tersayang yang sedang tumbuh daya kreatifitas, nalar, dan imajinasinya.
Marmut Merah Jambu Mar 20 2022 ... Momennya lagi pas banget, pikir gue. Seperti yang Ara tadi anjurkan lewat telepon, ini adalah saatnya gue
bilang ke Ina kalau gue sangat menikmati malam ini. ‘Tau gak sih, Na,’ kata gue sambil menyetir, memberanikan diri untuk bicara. ‘Gue seneng
banget hari ini.’ ‘Seneng kenapa?’ tanya Ina. ‘Seneng, soalnya,’ kata gue, berhenti bicara sebentar dan menengok ke kiri untuk melihat muka Ina. Gue
masang muka sok ganteng. Gue natap mukanya dengan jelas, memasang mata nanar, berkata dengan sungguh-sungguh, ‘Seneng... soalnya... hari ini
akhirnya... gue bisa pergi sama-’ ‘AWAS!!!!’ jerit Ina memecahkan suasana. BRAK! Mobil gue naik ke atas trotoar. Mobil masih melaju kencang, dan
di depan ada pohon gede. Ina ngejerit, ‘Itu pohon! ITU ADA POHON, GOBLOK!’ ‘AAAAAAAAHHHH!’ jerit gue, kayak cewek disetrum. Lalu gue
ngerem dengan kencang. Ina teriak lepas. Suasana chaos. * Marmut Merah Jambu adalah kumpulan tulisan komedi Raditya Dika. Sebagian besar dari
tiga belas tulisan ngawur di dalamnya adalah pengalaman dan observasi Raditya dalam menjalani hal paling absurd di dunia:jatuh cinta. -BukuneWhy? People - Charlie Chaplin Jan 06 2021 Sir Charles Spencer Chaplin, Jr., atau Charlie Chaplin, adalah aktor komedi Inggris yang terkenal dalam
sejarah Hollywood di era film hitam putih, dan sutradara film yang sukses. Aktingnya telah menjadikannya sebagai salah satu artis pantomim terbaik
yang dijadikan panutan bagi seniman di bidang yang sama. “Cermin adalah teman terbaikku, karena dia tidak pernah tertawa saat aku menangis.
(Charlie Chaplin)
Aku Cinta Dia Aug 21 2019 Penulis : Jienita Klistina Hal : 124 ISBN : 978-602-6364-49-4 Sinopsis : untuk kamu, aku rela memberikan apapun
sekalipun itu nyawaku. Asalkan kamu bahagia hingga kapan pun, sampai akhirnya menemukan seseorang yang akan membahagiakan mu Hingga
Ujung Waktu. persahabatan itu seperti kotak krayon, jika satu warna tidak cukup maka warna lain akan hadir dan membantu memberi warna yang
indah. jienita klistina.
Script Jan 26 2020 Aga, pengusaha sukses, pendiri Dwi Raga Group, Rama yang menjadi aktor sukses dan Daya yang mengiringi langkah Rama
sebagai aktris hebat. Impian yang diraih bersama-sama itu ternyata harus hancur karena sebuah script yang disusun oleh manajemen artis tempat Rama
dan Daya bernaung. Ingin artisnya semakin terkenal, Brada’s Manajemen menciptakan script yang mempermainkan Daya, script yang memperbudak
Rama dan script yang bertujuan untuk menghancurkan Aga. Daya, Aga, dan Rama—tiga orang sahabat—yang mengejar impian mereka sambil terus
berusaha untuk mempertahankan persahabatan dan juga cinta yang tumbuh diam-diam. Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Setelah perjalanan panjang
dan melelahkan mencari sahabat hidup, kau akan menyadari bahwa orang yang kau cari itu adalah sahabatmu sendiri. Dialah yang sejak dulu ada di
sampingmu. Seperti aku yang mencintainya…. —Daya—
Becoming a Star #6 Feb 07 2021 "Uchiyamada, apa maksudnya ini?" Gantungan ponsel yang seharusnya dihadiahkan Tooyama pada sosok Hoshi
yang berkacamata, tahu-tahu ada di ponsel Uchiyamada! Apa akhirnya identitas Uchiyamada ketahuan juga oleh Tooyama!? Lalu... ada tangan jahat
yang mengganggu Ayumi!? Perkembangan baru yang tak boleh dilewatkan!!
Bangkit, Ubah Perundungan Jadi Kekuatan Jun 23 2022 Perlakuan agresif yang dilakukan seseorang secara terus menerus akan memberikan dampak
buruk yang merugikan korban. Perundungan bisa terjadi kepada siapa saja, tidak mengenal usia, waktu, dan tempat. Namun, apabila telah terjadi
perundungan, hentikan untuk saling menyalahkan pihak siapa pun. Menggandeng mereka untuk saling menguatkan, mengajaknya bangkit kembali
adalah cara terbaik untuk berani menghadapi hari baru.
Double A Aug 13 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
Lady Antagonist Sep 21 2019 Meninggal karena sakit yang dideritanya, membuat dia justru bereinkarnasi, masuk ke dalam dunia novel kesukaannya
yang dia baca saat masih dirawat di Rumah Sakit. Dia bereinkarnasi menjadi Chryssa, sosok antagonis yang jatuh cinta pada Athanasios, si karakter
Male Lead dalam novel itu. Dalam bukunya, Chryssa memiliki akhir yang buruk. Tapi kini, setelah dia sendiri yang menjadi sosok Chryssa, ada tiga
hal yang menjadi tujuan hidupnya : Pertama, membuat Athanasios jatuh cinta dan ketergantungan padanya. Kedua, membantu Athanasios
mendapatkan takhta. Ketiga dan yang paling penting... dia akan menghancurkan alur novel aslinya. Menjadi objek bucinan Athanasios, memerintah
kerajaan dari kekuasaan tertinggi. Ah, dia akan menjadi sosok antagonis paling sukses yang pernah ada!
I Am A Dreamer Oct 27 2022 Kanya Maisa Putri, seorang penulis yang melejit saat mengunggah tulisannya di aplikasi Skywrite. Lika-liku menjadi
seorang penulis dilakoni oleh Kanya, masalah dengan para pembacanya, ketakutannya kalau buku yang dia tulis tidak laku, belum lagi
kebingungannya saat menerima tawaran penerbitan dari beberapa penerbit. Sampai dengan kabar bahagia kalau salah satu rumah produksi tertarik
untuk mengadaptasi ceritanya menjadi sebuah film layar lebar. Selama ini Kanya menikmati hidupnya sebagai seorang penulis dan tidak dipusingkan
dengan masalah cinta, hingga Jihan—sahabatnya menikah. Di hari pernikahan sahabatnya itu, Kanya tersadar kalau sudah seharusnya dia memikirkan
tentang pernikahan, namun bagaimana mau menikah kalau pacar saja tidak punya? "Nulis mulu, Nya. Nggak niat nikah gitu? Inget umur udah tua,
jangan hidup dalam dunia khayalan mulu lah!" -Izzy Birutama—Sahabat KanyaNai Apr 09 2021
Rano Karno - Si Doel Oct 15 2021 “Rano Karno itu aktor, sutradara, dan produser yang berbakat dan mempunyai insting yang kuat. Dia punya ambisi
besar, punya mimpi bikin film seperti di Hollywood dan bikin sekolah film. Dia ingin memberikan sesuatu pada bapaknya. Dia itu sangat respect pada
bapaknya dan sangat kagum, tapi juga sangat mencintai ibunya. Yang paling saya suka dari Rano adalah kesederhanaannya dan komitmennya pada apa
pun yang dikerjakannya. Kalau menurut saya, RK jadi Gubernur Banten itu garis tangan. Sebab dia orang baik. Dulu kan Rano itu sekolah saja susah.

Dia harus berjuang agar bisa sekolah dengan main film. Itulah point pentingnya, dia akan mempunyai perhatian besar terhadap dunia pendidikan.
Terlebih Rano merupakan sosok penyayang keluarga: menghormati ayah dan mencintai ibunya. Jika ada seorang lelaki yang mencintai ayah dan
ibunya, insya Allah, dia orang yang baik.” —Yessy Gusman, artis “Saya mengenal Rano Karno jauh sebelum jadi Gubernur Banten. Hubungan saya
dan dia adalah direktur bank dengan nasabah. Dia pekerja keras. Sebagai penggagas dan pendiri Provinsi Banten, saya berpesan, ke depannya Banten
harus ‘zero corruption’. Kita doakan.” —Muchtar Mandala, tokoh masyarakat Banten
More of You Aug 01 2020 Pertemuan pertama Acha dan Andy terjadi saat mereka sedang beribadah. Sebuah kebetulan yang membuka jalan bagi
mereka menjalin hubungan lebih dari sekadar pertemanan. Namun, kisah mereka tidak berjalan dengan mulus. Semakin hari, keduanya semakin
memperlihatkan sifat kontradiktif yang sulit untuk membawa mereka pada satu tujuan. Komunikasi mereka berjalan lancar, meskipun terhalang jarak
antara Jakarta dan Sydney. Namun, hubungan jarak jauh yang mereka jalaniÂ memperumit keadaan. Ada pergumulan batin di antara pribadi masingmasing. Selain dari diri sendiri, pergesekan kadang muncul dari orang lain di sekitar. Membuat Acha akhirnya memutuskan menyerah dan mengakhiri
hubungan mereka. Di tengah-tengah perasaan hancur karena tidak berhasil mempertahankan hubungan, hadir setitik harapan yang akhirnya membuat
Acha dan Andy sepakat untuk memperjuangkan lagi kisah mereka. Keduanya menyadari, bahwa semua tidak akan berjalan dengan baik tanpa campur
tangan Tuhan sebagai tempat pengaduan serta sumber dari segala keputusan yang mereka tempuh. Bukan hanya saling mengalah. Namun, Acha dan
Andy akhirnya bisa sama-sama belajar untuk merendahkan hati, saling mendukung untuk menguatkan, dan yang terpenting, sama-sama mau berubah
untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Konflik sebagai Solusi Anti Writer’s Block ala Story Waveform Model Dec 17 2021 Melanjutkan penelitian sebelumnya tentang "Story Waveform
Model sebagai Alternatif Lebih Baik dari Story Mountain Model dalam Mendesain Cerita Agar Lebih Mudah," yang terpublikasi di An1mage Jurnal
Studi Kultural [1]. Kali ini peneliti berfokus pada mengapa banyak pengarang cerita fiksi mengalami writer’s block, salah satu potensinya adalah
kekurangan dalam menggali konflik dalam suatu cerita yang digarapnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta observasi sekaligus
keterlibatan aktif penulis dalam kelompok sampling di Komunitas Pembuat Cerita Indonesia (KPCIN) dalam WA Group Inovel dengan publikasi aktif
karya komunitas inovel salah satunya di majalah An1magine dan publikasi novel digital di marketplace seperti Play Store,Google Play, Google Book,
dan inovel marketplace itu sendiri. Kecenderungan adanya writer’s block bukan karena ketidakmampuan membuat cerita, atau tidak memiliki
ketrampilan membuat cerita, tetapi terkadang lebih sering terjadi karena penulisnya tidak ada semangat untuk melanjutkan karena cerita dianggap
belum menarik oleh pembuatnya, juga bukan karena tidak memiliki waktu untuk melanjutkannya, juga bukan karena tidak ada komitmen untuk
menyelesaikannya, tetapi lebih banyak karena keadaan mental di mana tidak ada sesuatu yang menarik untuk melanjutkannya. Penelitian ini menjawab
salah satu potensi writer’s block yang ada serta memberikan beberapa potensi solusi yang membantu para pengarang agar bangkit lagi dalam
menyelesaikan ceritanya karena semangat baru yang dimilikinya.
Misteri Sanggar Cinta Jan 18 2022 Kerry, salah seorang anggota Sanggar Cinta ditemukan tewas di ruang teater. Mina, yang melihat pertama kali,
berteriak lalu pingsan. Polisi menyelidiki kasus itu, dan menyimpulkan kematian Kerry akibat bunuh diri. Polisi menemukan racun sianida dalam
minuman soda yang memang sering diminum Kerry. Sejak saat itu Sanggar Cinta ditutup. Dan kasus itu dilupakan orang. Beberapa tahun kemudian -setelah Sanggar Cinta dibuka lagi -- kembali jatuh korban. Kali ini menimpa Mina, yang tewas setelah menenggak minuman keras yang dicampur
racun sianida. Tak lama berselang, kejadian serupa menimpa Rosa, yang ditemukan tak bernyawa di samping segelas jus jeruk yang setelah diselidiki
polisi juga mengandung racun sianida. Polisi kembali tidak menemukan tersangka dan menyimpulkan semua korban tewas akibat bunuh diri. Benarkah
Kerry, Mina, dan Rosa bunuh diri? Atau ia dilenyapkan oleh seseorang yang bekerja dengan licin dan rapi? Misteri Sanggar Cinta membawa Anda
pada sebuah kasus pembunuhan yang menegangkan! [Mizan, Hikmah, Novel, Remaja, Indonesia]
BOHEMIA - Pengantin Gypsy dan Penipu Cinta Mar 28 2020 "Bagaimana bisa kebal dan fearless, terutama ketika kehilangan pekerjaan di dunia
fashion yang glamor? Bisa. Kan ada a bullshit thing called LOVE. Tapi hidup tidak hanya berurusan dengan empat huruf itu, ada gengsi, ada harapan
yang kosong dan yang isi, ada masalah perut, ada persahabatan, dan ada masalah “hati” dalam persahabatan, eew! Empat sahabat sedang teraduk-aduk
isi lemarinya, profesinya, dan eksistensinya. Ini dia orang-orangnya: Alif: Saya melangkah, menendang kerikil kecil, di bawah terik matahari jam dua
belas. Ternyata harga diri saya cuma sejajar dengan landasan kerikil. Tak tahu mau kerja apa lagi untuk hidup. Saya memandang pakaian yang saya
pakai, ini pakaian yang sudah menguras kartu kredit saya, pakaian yang membuat saya merasa dalam level lifestyle yang cool. Kemeja putih Helmut
Lang, celana Diesel, sneakers merah-hitam Gucci. Ah, tapi mereka tak bisa menolong. Oh God. I am so insignificant. I am unnecessary. I am nothing,
and I can’t even kill myself. Raisa: Rasanya tidak semua film mengandung scene yang Anda maksud! Mungkin bisa kita lihat film The Sound of
Music, Cut Nyak Dien, The Color of Purple, Home Alone. Film-film ini legendaris, pemainnya pun tak terlupakan. Mereka tidak mengumbar
sensualitas. Mungkin dengan diberlakukannya RUU akan memicu lahirnya film-film seperti itu. Pembuat film akan memprioritaskan konflik dan
kekuatan cerita sebagai daya tarik. O God, what have I done? Didi: Bokap gue takut anaknya pada terjerumus ke pergaulan bebas. Dia lihat anak-anak
temennya pada udah ngebuntingin anak gadis orang, pada kawin lari, dan macem-macemlah. Menurut Bokap, nggak perlu pacaran pacaran, bakal
bikin masalah. Pandangan Bokap ini bagus banget, untuk menghindari perbuatan-perbuatan sex before marriage. Then I’m saved by this condition.
Ngerti? Nisa: Damn. Kalau pria mengucapkan “I love you” tiga kali dalam satu detik, itu sama saja omong kosong, sama seperti kegembiraan anak
kecil yang diberi tiga permen warna-warni. Nisa mengumpat kecil dalam hati. He’s over excited. Kenapa pria gampang sekali mengucapkan “I love
you”? Ini sama saja dengan penipuan."
Bokis - Kisah Gelap Dunia Seleb Oct 23 2019 "Dengan empati dan rasa humornya, Maman Suherman, seorang jurnalis infotainment kawakan,
menyingkap kisah mencengangkan, menyedihkan, bahkan cerita konyol di balik gegap gempita panggung hiburan Indonesia. Siapa sangka orangtua
menghalalkan segala cara demi popularitas anaknya? Anda yakin suara penyanyi yang Anda dengar adalah suaranya sendiri? Bagaimana pula seorang
jurnalis menghadapi rayuan manis narasumbernya? Dalam 33 artikel yang ditulisnya dengan gaya santai dan kocak di buku ini, kita akan diajak
menatap apa yang selama ini tidak kita lihat dan menyimak apa yang belum pernah kita dengar. “Di balik gemerlap dunia infotainment ter-sem bunyi
aneka kisah menyesakkan calon artis dan keluarganya. Di tengah industri hiburan media yang masif, ter jadi per se kong-kolan agen artis, biro iklan,
pejabat, politisi, sang artis, ter ma suk war tawan. Semuanya dikupas cer das oleh Maman Suherman.” Eko Maryadi, Ketua Umum Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) “Buku ini bisa dinikmati dalam berbagai perspektif. Bokis bisa menghibur karena penuh dengan anekdot lucu dan persepsi orisinal,
tapi juga bisa menambah ilmu, karena tanpa disadari pembaca, Maman Suherman tidak per nah lepas dari intelek-tuali tasnya sebagai sarjana sosial.
Dalam ka-rier yang penuh warna, kedua sifat Maman Suherman selalu bersandingan. Entertaining, analytical.” Wimar Witoelar “Menghadapi seorang
ibu yang menjual anaknya agar menjadi selebriti mungkin hal biasa bagi sebagian orang dalam dunia hiburan. Namun, bagaimana Maman
mengendalikan diri untuk tidak mudah menjual profesionalismenya belum tentu dapat dilakukan jurnalis media hiburan lainnya. Begitu juga ketika
Maman memutuskan untuk tidak menggunakan video aborsi artis muda sebagai bahan berita. Keputusan yang menurut saya sangat meng harukan.”
Ezki Suyanto, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia “… terbius dan tercengang….” Donna Agnesia, Artis “Beranikah kita menatap cermin ini?”
Sakdiyah Ma?ruf, Feminis"
Lukacita Nov 16 2021 Untuk mereka yang berhasil menggapai cita-cita, tetapi masih terluka karenanya. Lukacita bercerita tentang para pemimpi yang
dikhianati cita-cita mereka sendiri. Ada seorang pendiri perusahaan startup idealis bernama Javier dan seorang mantan atlet catur penakut bernama
Utara. Saat mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan apa yang mereka cita-citakan selama ini, mereka bertemu untuk belajar memaafkan
keadaan.
TeenLit: Perfect Mate Jul 12 2021 Kesya tidak pernah menyangka kehidupannya yang biasa saja akan berubah drastis setelah mengenal Rafael. Dari
cewek yang tidak menonjol menjadi cewek incaran dua cowok terkenal di sekolahnya. Perjalanan cinta Kesya sama sekali tidak mulus. Saat mulai
jatuh cinta pada Rafael, Kesya harus berurusan dengan Windhy, sahabatnya, yang masih menyimpan dendam pada cowok itu. Seakan hidup Kesya

belum cukup rumit, Farell muncul mewarnai hari-harinya. Sikap cowok itu dengan mudah menarik perhatiannya. Pada akhirnya, ia harus memilih:
bersama orang yang ia cintai tapi mengorbankan persahabatannya atau mulai belajar mencintai orang lain…
Felicita Nov 23 2019 Felicita Copyright © Dwi Ayu Apriliani, 2016 Penulis: Dwi Ayu Apriliani Editor: Muhammad Latif Penata Letak: Aria Mandiri
Desain sampul: Bryam Cosmic Diterbitkan oleh: Aria Mandiri Group Bandung – Jawa Barat 089657405447 Cetakan Pertama, September 2016 194
Hlm, 13 x 19 ISBN: 978-602-6270-24-5 Hak cipta dilindungi undang-undang. All Right Reserved
The Confidante Plot Nov 04 2020 When the most trustworthy woman meets the most untrustworthy man, what will happen? Paradoks
Cermin—program unggulan terbaru dari Soma TV—merupakan reality show suspense-dating game show yang diisi oleh peran-peran penting seperti
Confidante atau sang Penengah, karakter protagonis yang disebut Male Lead dan Female Lead, karakter antagonis yang disebut Villain dan Villainess,
serta beberapa peran pendukung lain. Tujuan utama dari PC adalah mempersatukan Male Lead dan Female Lead di babak final, namun kehadiran
Villain dan Villainess yang bertugas mengganggu kedua protagonis akan menambah kepelikan di dalam vila. Komentar-komentar netizen dan hiruk
pikuk kru di balik layar pun tak ketinggalan meramaikan suasana. Selama 3 bulan, mereka semua akan menghabiskan waktu bersama di sebuah private
villa dengan menyembunyikan karakter yang mereka perankan. Dengan persaingan, manipulasi, dan intrik-intrik untuk memenangkan Paradoks
Cermin, adakah di antara mereka yang akhirnya berhasil mendapatkan happy ending di dalam permainan? Atau bahkan, di dunia nyata? *** "Whoaa,
merinding gue lihat lo berdua barengan gini." "Lebay." "Serius, Guys! Gue kayak lihat Joker lagi kongkow sama Ibu perinya Cinderella. What a
terrific view!"
KKN: Kisah Konyol Sampe Ngompol Jun 11 2021 KKN biasanya mempunyai arti Kisah Kasih Nyata atau Kuliah Kemudian Nikah ... Programnya pun
biasanya berupa MCK. yaitu Membina Cinta Kilat ... Tapi di sini KKN mempunyai arti Kisah Konyol sampai Ngompol ... jadi penasaran banget untuk
mengetahui cerita-cerita konyol di dalamnya ... Temen-temen juga penasaran? Baca dan beli bukunya! Hehehe ... Setyawan Tiada Tara, Motivator
Humor Indonesia, Stand Up Comedian, Entertainer Sebagai bakti gue pada tanah air dan tanggung jawab gue sebagai mahasiswa. Kini saatnya gue
berangkat untuk menunaikan ibadah KKN. Jadi gue harus segera menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata ini. Gue pikir setelah KKN gue bakal dapet
hadiah gadis cantik dan manis dari desa. Gue pikir setelah KKN gue bakal rajin bersih-bersih rumah. Gue pikir setelah KKN gue bakal cepet lulus
kuliah dengan nilai cemerlang. Tapi kenyataannya sodara-sodara!! Gue keluar dari desa lokasi KKN dengan status yang masih sama. STMJ. Semester
Tujuh Masih Jomblo! Gue juga tetep aja jadi anak yang jorok & pemalas. Yah, berbahagialah gue, karena di lokasi KKN ada temen gue yang bernaluri
pembantu, sedangkan gue bernaluri majikan. Terakhir, selesai KKN gue emang cepet lulus. Lulus main PES dengan level yang meningkat pesat.
Ajiibb benerrr.... So, ini salah siapa? salah gue? Salah temen-temen gue? Salah Pak Kades? Salah pembimbing KKN gue? Salah preman kampung?
Entahlah, tanya saja pada rumput yang bergoyang di balik kebun salak, di belakang pondok KKN gue. Inget, harus yang di belakang pondok KKN
gue! Buku terbitan GalangPress (Galangpress Group).
Under the Half Moon: Loka Media cab. Samarinda Jun 30 2020 Halvian Aiyaz adalah langit malam tempat berpulang untuk Kayla Aluna yang
berarti bulan. Bagi Halvian, bertemu Kayla adalah obat paling ampuh yang ada di hidupnya selama menjadi dokter. Sementara itu, bagi Kayla, bertemu
Halvian adalah hal paling membahagiakan di dunia. Rasa sayang membuat Halvian memberikan hadiah untuk pertemuan mereka. Namun, bagaimana
jika hadiah tersebut ternyata menjadi pemicu retaknya hubungan? Bagaimana jika Kayla mulai terbiasa tanpa ada Halvian dan jatuh cinta kepada
penggemarnya?
PCPK Sorry, My Friend Oct 03 2020 Novel ini berkisah tentang persahabatan antara dua anak gadis yang selalu bertengkar. Kisah persahabatan
adalah kisah yang paling digemari di dunia anak-anak. Kisahnya juga sedih dan mampu memancing emos. - Merupakan lini PCPK (Penulis Cilik
Punya Karya) yang telah memiliki banyak penggemar. - See more at: http://mizanstore.com/detailproduct/19643-PCPK-Sorry-MyFriend#.VBJbycKSygw
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