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Yeah, reviewing a books unik pria ini panggang pizza pakai batu vulkanik di gunung berapi could ensue your close friends listings. This is just one of the solutions for
you to be successful. As understood, realization does not suggest that you have extraordinary points.
Comprehending as skillfully as pact even more than other will have enough money each success. adjacent to, the pronouncement as well as insight of this unik pria ini
panggang pizza pakai batu vulkanik di gunung berapi can be taken as capably as picked to act.

Historical Romance: Menawan Miss Bridgerton (The Other Miss Bridgerton) Jan 18 2022 Sebagai wanita yang sangat mandiri dan senang bertualang, Poppy Bridgerton
hanya bersedia menikah dengan pria yang memiliki kecerdasan serta hobi yang sesuai dengannya. Sayangnya, tak satu pun pria terhormat di London memenuhi
kriterianya. Selagi mengunjungi teman di Selat Dorset, Poppy menemukan salah satu tempat persembunyian bajak laut di gua. Tapi petualangannya ini berakhir
bencana ketika ia diculik dan dijadikan hadiah untuk sang kapten kapal... Meski dikenal masyarakat sebagai berandal, Kapten Andrew James Rokesby sesungguhnya
menyelundupkan barang-barang dan dokumen-dokumen penting bagi pemerintah Inggris. Dalam perjalanan penting ke Portugal, ia tertegun ketika mendapati wanita
di kabinnya. Tapi, kewajibannya kepada Kerajaan Inggris berarti ia tak bisa mengembalikan wanita itu hingga tugasnya selesai. Ketika Andrew mengatahui bahwa
wanita itu anggota keluarga Bridgerton, ia tahu kemungkinan besar ia harus menikahi wanita itu demi menghindari skandalÑmeski Poppy tak tahu bahwa ia putra earl
dan tetangga para sepupu bangsawan wanita itu di Kent. Di tengah samudra, peperangan kata mereka berubah menjadi ketertarikan tak terelakkan. Tapi saat rahasia
Andrew terungkap, akankah pernyatan cintanya cukup untuk mendapatkan hati Poppy?
The Book of Dust : La Belle Sauvage Mar 08 2021 Buku 1 Trilogi The Book of Dust Malcolm anak pemilik penginapan, anak satu-satunya. Dia memiliki cukup banyak
teman, tapi yang membuatnya paling bahagia adalah saat bermain berdua dengan dæmonnya Asta di kano mereka, La Belle Sauvage. Kehidupan Malcolm Polstead di
pub tepi Sungai Thames aman dan bahagia, nyaris monoton. Tetapi, pada suatu musim dingin ketika hujan tak kunjung berhenti, kekuatan sains, agama, dan politik
berbentrokan, dan sementara cuaca kian memburuk, segala yang Malcolm yakini hancur berkeping-keping. Pertautannya dengan bayi bernama Lyra memaksa
Malcolm menghadapi tantangan terbesar dalam hidup dan melakukan perjalanan berbahaya, yang akan mengubah dirinya dan Lyra untuk selamanya…. ----- Dua
puluh dua tahun setelah terbitnya trilogi His Dark Materials yang luar biasa, Philip Pullman kembali mengisahkan dunia paralel yang epik ini dalam novel terbaru yang
ditulis dengan lihai: buku pertama trilogi The Book of Dust yang sudah lama dinanti-nantikan. “Buku yang penuh pesona… Sangat seru.” —The New York Times
PERTUNANGAN TAK DISENGAJA Dec 25 2019 Claire Farley terbangun di rumah sakit dan mendapati bahwa ingatannya telah hilang. Ternyata ia mengalami
kecelakaan parah yang membuatnya menderita amnesia! Akan tetapi, yang paling membuatnya terkejut adalah ketika melihat cincin pertunangan bertatahkan
berlian di jari manisnya! Seorang pria yang memesona mengaku telah menyematkan cincin itu di jarinya. Pria itu bernama Tye Kershaw. Dia adalah calon suami yang
sempurna: perhatian, baik dan juga amat tampan.Selama masa penyembuhan, Tye telah merawatnya dengan cermat dan penuh kesabaran. Sedikit demi sedikit,
Claire mulai merasa bisa memahami kenapa dulu ia jatuh cinta pada pria itu. Akan tetapi, ketika ingatan Claire kembali ada satu teka-teki yang belum ia temukan
jawabannyaótak pernah sekali pun ia melihat Tye sebelumnya. Jadi mengapa Claire sekarang tinggal di rumah pria itu, memakai cincinnya, dan berbagi tempat tidur
dengannyaÖ?
Makanan: Wujud Variasi dan Fungsinya Serta Cara Penyajiannya Pada Orang Melayu, Jambi Feb 07 2021
HR: A Scot in The Dark Jul 24 2022 Miss Lillian Hargrove telah menjalani sebagian besar hidupnya sendirian di sangkar emas, merindukan cinta dan persahabatan.
Itulah sebabnya, janji manis seorang seniman membuat Lillian tanpa pikir panjang bersedia berpose tidak senonoh untuknya. Namun, ketika lukisan itu ternyata
dipamerkan untuk umum, Lily berada dalam pilihan yang sulit. Nasibnya berada di ujung tanduk. Duke of Warnick membenci semua hal tentang Inggris. Sekalipun
secara tak terduga ia mewarisi salah satu gelar duke paling terhormat di Inggris, Warnick tidak ingin berurusan dengan semua itu. Namun, seorang anak asuh yang
menjadi tanggung jawab gelar itu memaksanya untuk berurusan dengan Lilian Hargrove, yang sayangnya terlalu dewasa dan terlalu cantik. Warnick tiba di London
dengan satu tujuan: membuat anak asuhnya itu menikah dan membiarkan wanita itu menjadi masalah bagi orang lain. Sungguh rencana yang sempurna, sampai Lily
menyatakan bahwa dirinya hanya mau menikah karena cinta. Akankah si Skotlandia ini mendapati satu hal di Inggris yang sangat disukainya?
Pria Penakluk Aug 25 2022 "Meski Alexander Cobb telah menolak cintanya, Jodie Clayburn tetap tak bisa menghapus perasaannya kepada pria itu. Ia berusaha keras
menampilkan diri sebagai gadis yang membenci Alexander meski dalam hatinya masih memendam cinta yang sama seperti sebelumnya. Namun ketika delapan
tahun kemudian ia tanpa sengaja mendengar pria itu mengungkapkan ketidaksukaan terhadap dirinya, Jodie merasa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan sisasisa hatinya adalah dengan menjauhi Alexander. Alexander tak pernah menyangka dirinya akan terpengaruh karena dijauhi Jodie. Bagaimanapun, baginya Jodie
hanyalah pengganggu. Namun dalam sekejap Alexander sadar bahwa ketidakhadiran Jodie lebih mengganggu. Tak lama kemudian Alexander mendapati mereka
berdua berada dalam situasi terbalik: ia yang mengejar-ngejar Jodie. Namun mampukah Alexander meyakinkan Jodie untuk kembali membuka pintu hatinya?"
Pengantin Bajakan: Nita Yenita Feb 25 2020 “Saya terima nikah dan kawinnya Diana Putri Binti Nugroho Chartur dengan mas kawin tersebut dibayar tunai!” ucap
Digo lantang sambil menjabat tangan penghulu. “Bagaimana saksi Sah?” Tanya penghulu pada saksi. “S….” Ucapan para saksi terpotong oleh teriakan lantang
seorang wanita yang menjadi pengantin dalam ijab qabul tersebut. “Enggak sah Pak saksi, Pak penghulu, karena nama saya Prissy Constantia binti Haji Sabeni
Solehun. Bukan Diana Putri, lagian sejak kapan saya ganti nama,” omel Prissy panjang lebar. “Opa, aku nggak mau punya suami tampangnya kayak preman tanah
abang begini.” “Tapi masalahnya dia sudah Sah menjadi suami kamu,”
Lelaki Penuh Luka (Envy) Oct 03 2020 Maris editor buku terkenal dan putri pengusaha penerbit besar. Jarang sekali ia menemukan naskah yang bisa menyihirnya
sedemikian rupa hingga ia merasa harus bertemu penulisnya. Dan suatu hari Maris menerima naskah seperti itu. Tanpa ragu ia memburu si penulis, lelaki sinis
berinisial P.M.E., yang mati-matian merahasiakan identitasnya dari dunia. Maris semakin tenggelam dalam kisah yang ditulis Parker, sang penulis misterius. Dan ia
semakin curiga kisah itu kisah nyata, kisah yang menceritakan kejahatan dan pembunuhan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, kisah yang mengubah seorang
lelaki muda yang memiliki masa depan cerah menjadi lelaki penuh luka. Lelaki yang menunggu saat yang tepat untuk melampiaskan dendamnya.
Ruthless - Sang Penawan Hati Sep 02 2020 "Ada desas-desus bahwa di balik tembok Heavenly Host berlangsung kegiatan-kegiatan yang kelam. Karena itu jika bukan
demi menjemput sang ibu yang memfoya-foyakan uang keluarga, Elinor Harriman tak akan mungkin bertandang ke sana. Dugaan Elinor benar, Heavenly Host bahkan
lebih mengejutkan daripada impian terliarnya sekalipun. Dan puncak segala pesona adalah sang tuan rumah, Viscount Rohan yang misterius. Tidak seperti wanitawanita yang selama ini memuja Rohan, Elinor berlian yang belum terasah. Wanita ini kuat dan mandiri, namun sekaligus menyimpan sisi rapuh yang mengusik rasa
penasaran Rohan. Terlebih saat wanita itu bertekad menjauhinya, Rohan malah semakin berkeras mendekati. Dan ketika kebakaran merenggut sedikit harta yang
keluarga Elinor miliki, Rohan-lah yang pertama mengulurkan bantuan, dengan syarat tak terucap…"
Deadly Identity - Identitas Mematikan Nov 23 2019 "Sebuah keputusan yang keliru menghancurkan semua rencana Rachel Carson dan membuatnya hidup dalam
ketakutan. Senantiasa dalam pelarian, Rachel harus melupakan segala harapannya tentang cinta—ataupun memiliki anak. Namun berkat identitas barunya, ia bisa
membantu mengasuh anak angkat sang sherif tampan Cade Garner. Sebagai sherif Cade setangguh pegunungan Wyoming yang mengelilingi daerah tempat
tinggalnya. Fokus dan bertanggung jawab, ia akan menempuh segala cara demi menjaga Jenny dan memberi bayi itu kehidupan yang layak. Namun nalurinya yang
tajam mengatakan si pengasuh anak yang misterius menyembunyikan sesuatu. Rachel membangkitkan rasa penasaran Cade… sekaligus mencuri hatinya. Dan
sebagai penegak hukum, ia pun berusaha mencari tahu rahasia itu. Cade yakin ia sanggup melindungi Rachel dan bayinya dari bahaya mematikan apa pun yang
mengintai."
Upacara perkawinan adat Sunda Mar 28 2020
What the Duke Desires - Impian Sang Duke Jan 26 2020 Setelah kakaknya dikabarkan meninggal, Maximilian Cale menjadi pewaris gelar Duke of Lyons. Ketika sang
duke akhirnya bisa tegar menerima kehilangan itu, datang pesan misterius yang menyebutkan kakaknya masih hidup. Pencarian Maximilian akan sumber pesan
kemudian mempertemukannya dengan Lisette. Saat sang duke yang marah memaksa masuk ke kediamannya, Lisette Bonnaud sangat tersinggung. Terlebih ketika
pria itu berkeras menuduh kakak Lisette sebagai penipu. Ia pun tak punya pilihan selain mendesak sang duke untuk membawanya serta ke Prancis demi
membersihkan nama baik sang kakak. Namun Lisette tak pernah menduga perjalanan itu akan membuat ia kian terpesona pada kegigihan Maxmilian mencari
kakaknya. Sementara sang duke sendiri tak pernah menduga akan memimpikan pernikahan dengan wanita seperti Lisette.
Jalan-jalan Hemat ke Eropa May 10 2021
Perempuan Kedua Jun 30 2020
Mac Allister'S Baby - Bayi Mac Allister Nov 04 2020 Angus MacAllister, sang koki terkenal, mengikuti saran staf humasnya untuk mengajar kelas memasak di Sekolah

Slater demi kepentingan publisitas. Tapi Angus sebenarnya melakukannya karena terpesona pada Miss Elisabeth, guru kelas Teknologi Pangan, dan berniat untuk
terus mendekati wanita itu. Elisabeth Read sangat menyayangi murid-muridnya, dan ia tak ingin kehidupan selebriti Angus mengancam rasa percaya diri muridmuridnya. Jadi, ia meminta Angus berjanji untuk tidak melibatkan wartawan dalam aktivitas kelas memasak mereka. Ketika Elisabeth mengetahui janji tersebut telah
dilanggar dan ia mendapati dirinya mengandung, apa yang akan terjadi pada hubungan mereka?
Gone Girl - Yang Hilang Oct 15 2021 Nick Dunne Istriku menghilang. Tepat pada hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Ketika pulang hari itu, aku mendapati
sisa-sisa pergumulan di ruang duduk. Polisi mencurigaiku. Banyak kejanggalan muncul dari hasil penyelidikan. Parahnya, semua bukti mengarah kepadaku. Apa yang
istriku lakukan terhadapku? Amy Dunne Dalam buku harian, aku menulis dia mungkin akan membunuhku. Kalau suatu hari aku ditemukan mati... yah, itu bukan
lelucon yang lucu. Setahun belakangan aku sudah mempersiapkan diri. Agar suamiku tak macam-macam denganku. Nick harus mengerahkan segala upaya untuk
lepas dari penghukuman media dan publik, menghindar dari penjara dan bahkan hukuman mati. Menyelami isi kepala istrinya yang rumit dan perfeksionis, hanya itu
satu-satunya cara.
Historical Romance: Terjerat Cinta Sang Pemberontak (Suffragette Scandal) Jan 06 2021 Miss Frederica “Free” Marshall mencurahkan hati dan jiwanya untuk
korannya, yang dikenal menyuarakan hak-hak kaum wanita dengan lantang. Sikap keras kepala Free membuatnya dimusuhi banyak pihak, yang bertekad
menghancurkan surat kabarnya dan membungkam suaranya. Free menolak untuk menyerah, namun ketika akhirnya musuh-musuhnnya tak segan menggunakan
segala cara, ia menyadari dirinya membutuhkan bantuan. Edward Clark dibuang keluarganya, bahkan disangka tewas oleh banyak orang. Satu-satunya jalan untuk
bertahan hidup adalah dengan menjadi penipu dan pemalsu. Ketika mengetahui adiknya bertekad menghancurkan Free, Edward pun menawarkan keahliannya untuk
membantu wanita itu, sekaligus melancarkan upaya balas dendam kepada adiknya. Rencananya gagal ketika ia menyadari dirinya jatuh hati kepada Free. Satusatunya cara menolong Free adalah mengungkapkan kedoknya, namun itu artinya ia akan kehilangan wanita itu…
Morning Glory Sep 26 2022 ELLY Suami yang dicintainya baru saja meninggal dunia dan Elly tak mungkin sanggup sendiri saja membesarkan dua putranya yang
masih kecil dan anak ketiga yang berada di kandungan. Tak peduli orang-orang di kota itu menganggapnya gila, Elly memutuskan memuat iklan di koran lokal:
Dicari—Seorang Suami. WILL Hidup di luar penjara ternyata jauh lebih kejam. Will Parker hidup berkelana dan menjalani hari-hari keras selama bertahun-tahun. Status
mantan narapidana yang disandangnya tak memberinya banyak kesempatan untuk memperbaiki semuanya dari awal. Di tengah keputusasaan itu, Will menemukan
iklan Elly di koran. Sore itu, di musim panas tahun 1941, untuk pertama kalinya Will menginjakkan kaki di halaman depan rumah Elly. Dan untuk pertama kalinya, Will
mendapat firasat dia tak perlu berkelana ke mana pun lagi. Di sinilah dia mendapat kesempatan keduanya. Elly-lah rumah yang dia rindukan.... -GagasMediaAPI UNGGUN TERAKHIR Jun 18 2019 Kira Larasati, seorang anggota Pramuka yang memiliki kemampuan membaca aksara berhasil memecahkan sandi purba pada
sebuah potongan medali yang dibawa oleh Jean, seorang Arkeolog dari Inggris. Atas keberhasilannya memecahkan misteri kepingan medali, Jean menawarkan Kira
untuk ikut dalam ekspedisi bersama timnya. Kira Menerima tawaran ekspedisi dibantu oleh tiga orang sahabatnya, Adiraga, Rakean dan Alfarash. Namun,
petualangan memecahkan teka-teki kepingan medali lainnya ternyata membuat mereka terjebak dalam sebuah situasi yang tidak diduga sebelumnya. Mereka tidak
hanya melawan konspirasi kelompok Jean yang ternyata adalah sindikat pemburu harta karun internasional. Ternyata, keterlibatan mereka dalam ekspedisi pencarian
harta karun Salakanagara semata untuk dijadikan tumbal makhluk-makhluk purba yang menjaga tiap kepingan medali. Bahaya besar pun mengancam jika semua
kepingan medali berhasil disatukan. Kira dan sahabatnya kini berada di antara dua pilihan, antara nyawa atau patriotisme!
Reckless - Sang Penggoda Hati Mar 20 2022 """Viscount Adrian Alistair Rohan dikenal sebagai perayu ulung. Berkat wajahnya yang tampan dan sikapnya yang
memikat, Adrian tak pernah gagal menggoda wanita… sampai ia bertemu Charlotte Spenser. Awalnya, Adrian hanya menganggap Charlotte gadis polos yang bisa
dijadikan mainan sampai ia menemukan sasaran lebih baik. Tapi di balik penampilannya yang biasa, Charlotte ternyata wanita yang menawan dan cerdas. Tahu-tahu
Adrian mendapati posisi mereka terbalik dan Charlotte berubah menjadi sang penggoda hati…."""
Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage Aug 01 2020 Dalam kumpulan ceritanya kali ini, Alice Munro mencapai level baru dalam kepenulisannya. Munro
berhasil menciptakan narasi yang berputar dan berliku serupa kenangan; menyulap karakter-karakternya menjadi lebih tajam dan kontradiktif sebagaimana orangorang yang benar-benar ada di sekitar kita. Seorang pembantu rumah tangga yang menanggalkan kebiasaan seumur hidupnya karena lelucon konyol seorang remaja.
Seorang mahasiswi mengunjungi bibinya yang kasar dan konvensional hanya untuk mengetahui sebuah rahasia mengejutkan dan makna di balik semua itu. Seorang
perayu akut menghadapi romansa dan segala keindahannya yang tak terduga di rumah pelayanan kesehatan milik istrinya. Hateship, Friendship, Courtship, Loveship,
Marriage adalah salah satu karya terbaik Munro. Sangat jeli, tanpa ilusi, dan amat manusiawi. [Mizan, Bentang Pustaka, Indonesia, Novel, Terjemahan, Kisah,
Indonesia]
Ravishing May 22 2022 Cinta pada pandangan pertama, William Tudor berpikir bahwa hal itu adalah hal terbodoh yang pernah diucapkan. Tetapi kehidupannya
berubah ketika seorang gadis menyelamatkan nyawanya saat perang. Hidupnya tidak sama lagi dan ia menginginkan gadis itu lebih lagi. Sahabat William, Alexander
Bennett menjodohkannya pada seorang gadis cantik Victoria Pierre. Namun saat bertemu dengan Victoria di pesta ulang tahunnya, William melihat gadis itu lagi.
Gadis yang telah menyelamatkan nyawanya. Berhasilkah William memenangkan hati gadis yang telah mengelamatkan nyawanya?
Makanan: Wujud Variasi dan Fungsinya Serta cara Penyajiannya Pada Orang Palembang Daerah Sumatera Selatan Oct 27 2022 Buku ini berisi laporan penelitian
mengenai Makanan: Wujud, Variasi dan Fungsinya serta Cara Penyajiannya pada Orang Palembang di Propinsi Sumatera Selatan. Makanan yang beraneka ragam yang
terdapat di Sumatera Selatan menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Laporan penelitian ini sebahagian besar menggunakan carta. Selain itu, dilengkapi
juga dengan foto makanan yang diteliti. Laporan penelitian yang disajikan dalam buku ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh sebuah tim dari Proyek
IDKD Propinsi Sumatera Selatan.
Historical Romance: Rahasia Sang Lord (Some Like It Scot) Jul 12 2021 Seorang lady bercelana panjang pria tiba-tiba mengarahkan senapan ke arah Munro “Bear”
MacLawry saat ia sedang berburu. Ia tak tahu apakah harus tersinggung atau terpesona karena biasanya kaum wanita justru bertekuk lutut padanya. Wanita unik itu
adalah Catriona MacColl, dari klan MacDonald, yang kabur ke Highlands bersama sang adik, menyembunyikan diri dari pernikahan yang tidak mereka inginkan. Munro
jelas tak bisa menelantarkan gadis itu---terutama ketika Cat terasa sangat tepat di pelukannya. Tetapi, klan MacDonald sudah menyiapkan rencana untuk masa depan
Cat, yang tidak melibatkan klan MacLawry. Munro jelas tak ingin kehilangan satu-satunya kesempatan dirinya bersama wanita yang ia impikan selama ini. Apa pun
akan ia lakukan untuk mempertahankan Cat, meski itu berarti ia memulai perang antarklan.
Anything is Possible Apr 21 2022 Amgash, Illinois, bukan hanya kota tempat Lucy Barton tumbuh dewasa. Bersama saudara kandung, sepupu, dan teman, Lucy
tinggal dan merasakan kejamnya hidup di pinggiran kota tersebut. Kini mereka sudah menjalani hidup masing-masing: Dottie si pemilik penginapan B&B, Pete si
pembersih sekolah, Patty si guru konseling, dan Lucy sendiri menjadi penulis. Setelah dewasa, takdir mempertemukan para tokoh ini kembali, sekaligus membuka
kembali perihnya luka lama. Saat kecil hidup mereka miskin, setelah dewasa, kisah mereka sangat memilukan. Tetapi mereka terus menjalani hidup, karena Apa Pun
Mungkin TerjadiÑAnything is Possible.
Wyoming Fierce - Menaklukkan Hati Cane Apr 09 2021 Tidak saja kehilangan lengan, perang juga telah mencuri sekeping jiwa Cane Kirk. Dipenuhi amarah dan
kekecewaan, Cane pulang ke kampung halaman hanya untuk membuat gentar siapa pun yang berhadapan dengannya. Hanya Bolinda Mays alias Bodie yang sanggup
menaklukkan pria itu. Bodie yang cantik tak keberatan menyelamatkan Cane dari dirinya sendiri, bahkan saat kehadiran pria itu terlalu menggoda bagi ketenangan
batinnya. Tak lama kemudian, gantian Bodie yang membutuhkan pertolongan; hanya saja dia terlalu takut untuk memberitahu Cane. Bagaimana mungkin menaruh
kepercayaan pada koboi segalak Cane? Ketika sikap diam Bodie malah membuatnya semakin terjerumus masalah, akankah Cane datang menyelamatkan?
The Scandalous Adventures Of The Sister Of The Bride - Petualangan Sang Lady Dec 17 2021 Delilah wanita praktis yang selalu menjunjung tinggi tata krama dan
kepantasan, dan ia selalu bangga akan hal itu. Namun perjalanannya ke New York memicu hasrat aneh untuk merasakan petualangan paling tidak sekali dalam
hidupnya, dan petualangan itu berwujud Samuel Russell, sahabat Grayson Elliot. Meski sangat menikmati waktu bersama pria itu, Delilah yang meyakini petualangan
bersifat unik dan hanya terjadi sekali, bertekad melupakan Samuel dan melanjutkan hidup. Namun Samuel berpendapat sebaliknya, dan menghadiri pernikahan
Grayson dan Camille juga berarti satu hal: bertemu lagi dengan Delilah. Sayangnya, pertemuan mereka hanya membuahkan penyangkalan Delilah, dan berakhir
dengan kesepakatan bahwa mereka tak saling mengenal. Kini hanya tersisa sekitar dua minggu bagi Sam untuk mengubah pikiran Delilah, yang berkeras menghindari
cinta dan segala kerumitan yang bisa ditimbulkannya…
Jesse Aug 21 2019 Pria tampan dan kaya raya seperti Jesse Gilbert tidak membutuhkan seorang wanita untuk membuatnya puas. Ia membutuhkan banyak wanita
untuk membuatnya bahagia. Namun Hayley Louisie yang adalah sekretarisnya dan juga adik dari musuh Jesse dari SMA telah membuatnya jatuh hati. Wanita itu lebih
dari sekedar sekretaris bagi Jesse. Jesse sudah mengemas semua rencananya dengan sempurna, ketika terjebak dalam rasa ingin balas dendam sebuah keajaiban
terjadi.
HR: The Perfect Stranger Aug 13 2021 Mereka bersumpah untuk saling mencintai, menghormati, menghargai.... Dengan sepenuh kesadaran, Faith Merridew
meninggalkan segalanya demi pria yang dia pikir adalah cinta sejatinya. Namun sebaliknya, pria itu justru meninggalkan namanyadan mimpi-mimpinyadalam debu.
Sampai pada akhirnya secara tak sengaja ia bertemu Nicholas Blacklock, seorang veteran perang Waterloo, yang menawarkan untuk menyelamatkan reputasinya
dengan perkawinan demi kebaikan. ... dan kemudian saling mengenal. Sebagai prajurit yang telah ditempa keadaan, Nick menyembunyikan sebuah rahasia--yang
disimpan rapat-rapat dari Faith. Namun, meski Nick sanggup memerintah pasukan hanya dengan satu kata saja, perintahnya dengan manis diabaikan oleh pengantin
wanitanya. Dan ketika mereka sudah saling mengenal satu sama lain, wanita itu membawa hal-hal yang dia kira sudah mati dalam dirinya: kelembutan, tawa ... dan
cinta.
Crazy Is Genius Jun 23 2022 Seharusnya, ini hari pernikahannya bersama orang yang amat ia cintai. Namun, semuanya berantakan ketika tiba-tiba ia diculik dan
terbangun dalam keadaan terantai kaki tangan nyaris tanpa busana, dengan hanya sehelai gaun tipis putih menutupinya. Pria gila itu muncul. Melakukan sumpah
pernikahan sendiri, atas nama Tuhan, kemudian mengklaim ia adalah istrinya .... Terinpirasi oleh lagu Panic! At The Disco - Crazy=Genius
Data Arsitek Jl. 2 Ed. 33 Feb 19 2022
Cr: Taken By Tuesday Sep 14 2021 July Gardner yang baru saja lulus kuliah sedang bersiap untuk menaklukan dunia kerja. Berharap bisa menempati posisi di sebuah
perusahaan arsitektur ternama, Judy pindah ke L.A. bersama sahabatnya dan tinggal di rumah sang kakak, Michael Wolfe. Tapi July kesulitan untuk memusatkan
perhatiannya pada tujuan utamanya dikarenakan ketampanan bodyguard Michael, Rick. Bertubuh tegap, bermata hijau, dan senyum menawan, Rick bisa
mendapatkan wanita mana pun yang dia inginkan. Tapi sang Marinir yang beralih profesi menjadi bodyguard ini tak bisa beralih dari Judy. Saat Judy diserang di

kantornya oleh orang yang tak dikenal, naluri melindungi Rick langsung muncul. Dia harus menjaga Rudy.
Harlequin Koleksi Istimewa: Di Balik Kabut Prasangka (The Innocent Behind the Scandal) Jul 20 2019 Zoe Collins sang fotografer selalu menghargai berbagai
keindahan melalui lensa kameranya, termasuk pria yang dilihatnya dalam sebuah peragaan busana bergengsi. Sayangnya, pria itu menuduh Zoe berniat buruk,
bahkan merebut satu-satunya kamera miliknya. Dan ketika ia bertemu lagi dengan pria itu, yang ternyata Maks Marchetti sang konglomerat, lagi-lagi kesalahpahaman
memperburuk segalanya. Maks tak pernah bertemu dengan wanita seperti Zoe. Dia jelas tak tertarik kepada statusnya, dan meski tampak polos, dia ternyata sesinis
dirinya dalam hal cinta. Kebersamaan mereka yang perlahan dibangun pun membuat Maks merasa mungkin ada cinta lain yang aman dan tepat untuknya—hingga
Zoe mengkhianatinya. Atau betulkah prasangkanya terhadap wanita itu? Karena jika salah melangkah, Maks mungkin akan kehilangan cinta sejatinya…
Lotre dan Cerita-Cerita Lainnya Jun 11 2021 “Katanya,” kata Tuan Adams kepada Pak Tua Warner, yang berdiri di sampingnya, “di desa utara, mereka berbicara soal
menghentikan lotre.” Pak Tua Warner mendengus. “Orang-orang bodoh yang gila,” katanya. “Mendengarkan orang muda, tidak ada yang cukup baik menurut mereka.
Tahu-tahu, mereka ingin kembali tinggal di gua, tidak ada yang bekerja lagi, hidup seperti itu untuk sementara waktu. Dulu ada pepatah tentang 'Lotre di bulan
Juni,]agung segera panen., Tahu-tahu, kita semua akan makan rebusan chickweed dan biji pohon ek. Akan selalu ada lotre,” tambahnya kesal. “Cukup buruk untuk
melihat Joe Summers muda di atas sana bercanda dengan semua orang.” Shirley Jackson dalam cerpen-cerpennya ini, tidak hanya memasukkan unsur horor dan
misteri ke dalamnya, tapi jugaberagam kecemasan diri, kemuakan terhadap kota besar yang justru dianggap mencengangkan di mata orang-orang, kecurigaankecurigaan, kebohongan-kebohongan, rasisme, dan banyak lagi lainnya.
Falling For You: Novelindo Publishing Apr 28 2020 Namanya Gilang Wirandika—pria berwajah tampan yang selalu asal tiap kali berbicara. Anak bungsu yang sudah
diminta untuk segera menikah oleh orang tuanya. Gilang pun sudah sangat siap menikah bahkan tabungannya sudah sangat cukup untuk menikah tetapi sayang,
calonnya belum ada. Ia pernah menyukai dan memperjuangkan seseorang, namanya Kikan Putria—sepupu temannya. Namun, Kikan hanya menganggap hubungan
mereka tak lebih dari hubungan kakak-adik padahal Gilang menginginkan lebih. Sampai akhirnya mereka dipertemukan kembali, Gilang bertekad akan
memperjuangkan Kikan untuk yang kedua kalinya. Tetapi keadaan sudah tak seperti sebelumnya. Lalu bagaimana kelanjutan kisah mereka? Apakah Gilang akan
tetap kembali memperjuangkan Kikan atau melepaskannya begitu saja?
The Naked Duke - Duke Yang Telanjang Dec 05 2020 """Canggih. Penuh skandal. Bahkan, Miss Sarah Hamilton, dari Philadelpia, menemukan masyarakat London
ternyata sangat mengejutkan. Bagaimana bisa bahwa dia telah terbangun dari tidur yang tidak bersalah ke menemukan dirinya di tempat tidur di samping pria
tampan - PRIA - dan telanjang? Para penonton yang berdiri tertawa di ambang pintu tidak membantu sama sekali, dan sudah jelas, orang itu tidak mungkin seorang
duke seperti pengakuannya. James, the Duke of Alford, terpesona pada teman tidurnya yang tak terduga - dan sama sekali tidak penakut. Benar, keadaan dan tempat
pertemuan mereka memang paling tidak biasa, tetapi gadis Amerika yang berseManga, Manhua & Manhwat memukulinya dengan bantal sungguh-sungguh keindahan
yang tak tertandingi. Jika Sarah bersedia mendengarkan penjelasannya yang masuk akal, James yakin ia akan memenangkan hatinya... untuk selamanya."""
HR: That Scandalous Summer Oct 23 2019 Dalam pusaran sosial era Victoria di Inggris, Elizabeth Chudderley berada dalam urutan teratas daftar tamu dalam setiap
pesta, dan primadona dalam setiap pesta dansa. Namun teman-teman dan pengagumnya akan tercengang kala mengetahui kebenarannya: bahwa janda periang ini
ternyata orang yang paling kesepian. Di balik keriangan dan senyumnya tersimpan kerinduan penuh rahasiaakan sesuatu, atau seseorang.... Dibesarkan di tengah
skandal, Lord Michael de Grey meyakini bahwa cinta adalah pertaruhandan rayuan adalah satu-satunya permainan yang layak dimainkan. Namun ketika tugas
mengancam akan mengalahkan semua keinginannya, satu-satunya jalan keluar adalah menikah dengan wanita pilihan kakak laki-lakinya. Elizabeth Chudderley
menyenangkan, sedap dipandangdan sangat menarik. Dengan lawan yang menawan seperti itu, Michael tidak yakin siapa yang akan memenangkan pertandingan.
Bagaimana para pemain yang bernafsu seperti itu bisa bernegosiasi untuk sebuah pernikahan yang dibutuhkanketika hati memiliki kebutuhannya sendiri?
Relief Colosseum May 30 2020 Relief Colosseum adalah novel bergenre sastra klasik setebal 457 halaman. Kisah novel ini dimulai dari sebuah kecelakaan pada saat
menuruni Puncak Mahameru yang telah mempertemukan Arania Dewani (Nia), seorang Mahasiswi Arsitektur, dengan Adrian Aryakusuma (Ryan), seorang dokter
muda yang menjadi ketua klub pecinta alam Garuda. Pertemuan itu tanpa disadari telah membekas dalam relung nurani keduanya. Jenny, sahabat dekat Nia, pada
suatu ketika mengajaknya berlibur ke Puncak Bromo. Sementara Ben, adalah sahabat dekat Ryan. Ben menaruh hati kepada Jenny. Setelah mengetahui rencana
Jenny untuk berlibur ke Bromo, ia memaksa Ryan untuk menemaninya ikut ke Bromo. Di puncak Bromo, ketika Nia hampir terpeleset di sebuah ceruk tebing,
seseorang datang dan menyelamatkannya. Ternyata orang itu adalah Ryan. Melalui pertemuan yang tak disengaja itu, keduanya menjadi semakin dekat. Bersamasama mereka melewatkan waktu di kawasan Bromo untuk menikmati berbagai upacara adat dan even-even budaya lokal. Ryan jadi semakin mengenal gadis itu.
Namun, ada pertanyaan besar dalam diri Ryan yang belum terungkap, yaitu apakah benar apa yang ia duga selama ini, bahwa sebenarnya ketika gadis itu terpeleset
di Puncak Bromo, itu bukanlah sebuah kecelakaan namun disengaja? Apa benar gadis itu berniat mengakhiri hidupnya? Mengapa ia selalu melihat kabut dan bayangbayang duka di mata gadis itu? Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh gadis itu dibalik ketenangan diri dan sikap dinginnya? Akankah puncak dingin Mahameru
menjadi pelabuhan terakhir hati gadis itu? Atau, akankah kehangatan musim semi Kota Roma yang menjadi pelabuhan terakhir hati gadis itu?
Begins Nov 16 2021 Pada malam dia berpikir akan dilamar, Kessa malah diputuskan Jayaz, kekasihnya selama enam tahun terakhir. Mengira traveling keliling
Indonesia Timur akan bisa menyembuhkan luka hatinya, Kessa menerima rekomendasi temannya untuk melakukan perjalanan bersama Narendra, fotografer
berbakat yang tengah melakukan riset untuk bukunya. Siapa sangka itu menjadi pemicu masalah baru? Meski Narendra—yang tidak ingin berurusan sama sekali
dengan romansa—telah memperingatkannya untuk tidak jatuh cinta dan menjadikan pria itu pelarian, Kessa kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Sanggupkah
dia patah hati untuk yang kedua kali? [Mizan, Noura Books, Nourabooks, Novel, Romance, Dewasa, Indonesia]
Oliver Twist Sep 21 2019 Jika semua bukti bisa menjeratnya, Oliver akan dikirim kerja paksa tanpa dibayar dan makanan layak. Betapa malang nasib bocah yatim
piatu itu. Sepertinya tak ada yang menganggapnya pantas berbahagia. Haruskah dia terus-menerus berada di jalanan dan menjadi sampah yang tidak diinginkan
siapa pun?ÿ Oliver Twist adalah salah satu karya besar Charles Dickens. Ditulis sebagai bentuk keprihatinan Dickens terhadap nasib anak-anak di Inggris pada masa
itu yang terpaksa harus turun ke jalan karena kemiskinan. Kini, sebagian besar anak-anak di berbagai belahan dunia ketiga terancam mengalami hal serupa, tak
terkecuali Indonesia. Tokoh-tokoh dalam novel ini sangat mudah ditemui dalam keseharian kita: pribadi-pribadi yang munafik, rakus, kejam dan gila harta, meskipun
ada juga sebagian orang yang masih tetap bersedia mendengarkan nuraninya. Novel ini sungguh layak dibaca karena mengusik hakikat kemanusiaan dalam diri kita.
[Mizan, Bentang, Novel, Terjemahan, Klasik, Indonesia]
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