Kumpulan Cerpen Lucu
When somebody should go to the book stores, search creation by shop, shelf by shelf, it is essentially
problematic. This is why we provide the books compilations in this website. It will unconditionally ease
you to see guide kumpulan cerpen lucu as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can discover them rapidly. In
the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If you
direct to download and install the kumpulan cerpen lucu, it is categorically easy then, since currently
we extend the associate to buy and make bargains to download and install kumpulan cerpen lucu as a
result simple!

Humor Akherat & Tebakan Metal
Kumpulan cerpen untuk anak-anak Werdiningsih “Masa anak-anak adalah masa yang indah dan
gerbang menuju masa depan dengan penuh cerita” Kumpulan cerpen ini dipersembahkan untuk anakanak, memberikan hiburan, nasehat serta membangun mimpi dengan penuh optimis melalui kehidupan
sehari-hari yang mudah dipahami.
Badman Boim Lebon 2007
Dua orang dukun dan cerita pendek Sunda lainnya Ajip Rosidi 2001
LUCU dan HIKMAH Syofyan Hadi 2018-05-01 Tulisaan ini adalah kumpulan cerita-cerita lucu yang
penulis dapatkan dari berbagai sumber, termasuk cerita-cerita yang pernah penulis dengar dari guruguru mengaji di surau ketika masa kecil menimba ilmu agama di kampung halaman. Dulu sewaktu
penulis belajar di surau bersama temanteman sebaya, setelah mengaji sambil menunggu waktu tidur
habis melaksanakan shalat Isya, sang guru suka bercerita termasuk beberapa kisah yang tergolong lucu
hanya sekedar menghibur kami yang sudah letih mengaji. Sebagian cerita itulah yang masih membekas
di hati dan benak penulis hingga hari ini. Penulis kemudian mencoba merekonstruksinya kembali untuk
menjadi sebuh buku. Tulisan ini selesai ditulis pada tahun 2008 dengan tujuan memberikan sedikit
hiburan kepada pembaca dengan tetap mengedepankan bagian hikmahnya agar tulisan ini tidak
tergolong cerita bohong (akdzabul hadits). Penulis berharap semoga tulisan ini bisa menghibur dan
bermanfaat bagi semua pembaca.
Kumpulan Cerpen STANIA Pemenang Lomba Menulis Cerpen STANIA FAIR 2011 2016-10-22
Kumpulan Cerpen pemenang lomba penulisan cerpen dengan tema ibu pada acara STANIA Fair 2011.
Cendekia Berbahasa
Random Romance: Kumpulan Cerpen 1 Prasetyo Peuru 2019-04-29 Random Romance: Kumpulan
Cerpen 1 PENULIS: Prasetyo Peuru ISBN: 978-623-229-116-4 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran :
14 x 21 cm Tebal : 100 halaman Sinopsis: Kumpulan cerita pendek oleh Prasetyo Peuru Henry Putra
yang bertemakan cerita cinta atau romansa. Saat menulis semua karya cerita pendek ini, Penulis
divonis Psikiater terkena Paranoid Schizophrenia dan harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Namun
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penyakit ini tak bisa menghalangi penulis untuk terus berkarya. Dan setelah hampir 10 tahun, pada 8
April 2019, ketika berkonsultasi dengan Dokter Jiwa/ Psikiater yang baru ada di kota Luwuk, Sulawesi
Tengah, ketika penulis pindah ke kota ini, sang Psikiater menjelaskan bahwa saya ini terkena
Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) dan bukan Skizofrenia apalagi Skizofrenia Paranoid. Jadi selama
hampir 10 tahun penulis berpikir bahwa penulis terkena Skizofrenia, ternyata bukan. Dan puji Tuhan
OCD ini jauh lebih ringan dibanding Skizofrenia. Jadi selama menciptakan karya-karya ini, penulis
terganggu dengan penyakit yang penulis alami. Penyakit yang penulis alami ini bisa penulis alami
karena dulu pernah diculik dan masalah yang menghadapi keluarga penulis. Terkadang penghalang
saat menulis karya-karya ini terjadi ketika ingin menulis di malam hari, setelah mengkonsumsi obat
Skizofrenia, penulis jadi sangat mengantuk dan akhirnya tak bisa menulis. Padahal ide-ide penulis
paling banyak muncul di saat malam hari. Akhirnya untuk mengakali dan tetap berkarya menulis cerita
pendek dan karya lainnya, penulis berusaha menyelesaikan karya pada sore hari, atau pagi maupun
siang kalau lagi senggang. Terkadang juga tetap menulis pada malam hari, namun harus butuh
perjuangan ekstra menahan kantuk karena obat yang dikonsumsi. Selama 2009 akhir divonis
Skizofrenia sampai akhirnya 8 April 2019 divonis Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), kemudian pada
15 April 2019 kesehatan jiwa penulis membaik dengan divonis Psikiater sebagai Obsessive saja, Puji
Tuhan. Sampai saat ini penulis terus berusaha berkarya sebanyak mungkin dalam menulis, karena
menulis ini adalah hal yang sangat menyenangkan dan merupakan passion penulis juga. Dengan karya
kumpulan cerita pendek Random Romance 1 ini, atau Random Romance: Kumpulan Cerpen 1, penulis
ingin berbagi semua imajinasi penulis dalam hal cinta dan sebagian cerpen ada juga yang berasal dari
pengalaman pribadi penulis yang dirancang sedemikian rupa, namun pengalaman pribadi tersebut
mungkin hanya sekitar 60% dan karangan belaka 40%. Tetapi semua karya ini paling banyak berasal
dari imajinasi penulis dan terinspirasi dari banyak hal. Semoga dengan karya ini, para pembaca bisa
terhibur dan menyukai karya-karya saya, Prasetyo Peuru. Email : guepedia@gmail•com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Kumpulan Cerpen Rescue Me Maya Firdausi Kumpulan Cerpen Rescue Me PENULIS: Maya Firdausi
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-390-6 Terbit : Juli 2020 www.guepedia.com Sinopsis:
Perempuan hadir dengan segala lika-liku kisahnya. Dalam anatomi dan fisiologi tubuhnya terdapat
bagian-bagian yang menyimpan rahasia dengan epik : tentang harapan-harapannya yang indah, tentang
sisi lembut dan sensitif yang terkadang membuatnya kerepotan menempatkan diri, terlebih kala cinta
menjadi ujian yang justru menjadi batu loncatannya. Buku ini merupakan ikatan dan simpul dari enam
kisah perempuan dalam menghadapi romansa pada masa Quarter Life Crisis (QLC). Seolah cinta yang
disuguhkan kepadanya tak lagi tentang mejikuhibiniu, namun lebih pada hadirnya cinta yang
menumbuhkan dengan proses yang mirip jalur roller coaster. Ada yang terjebak pada labirin
friendzone, tertawan monster insecure, terdiskriminasi perbedaan suku, bahkan terhalang kabut masa
lalu. Semua masalah memang bisa datang dari segala penjuru. Akhir yang menang atau kalah tak lagi
menjadi penting. Biar alur cerita mengantar pada muara yang dikehendaki-Nya. Hanya Dia yang akan
menyelamatkan hati itu dengan cara-Nya. Semua keraguan mampu sirna setelah hati dipaksa untuk
terbuka pada kenyataan yang tak melulu benderang. Terutama pada pembuktian kemanjuran rasa
ikhlas dalam mengobati perihnya luka. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Geng Kemoceng Ade Jayadireja 2010-01-01 Seperti halnya Saskia, Ines juga berkeliling sambil melihat
kertas nama yang ada di meja kami. Tiba-tiba Ines berhenti di depan meja Ajeng. Dia meratiin kertas
yang ada di depannya. "Nama kamu Ayieng?" tanya Ines dalam bahasa Belanda. "Eh, bukan, Bhu. Nama
saya Ajeng," kata Ajeng. "A-yeng?" Ines gak nangkep. "A-J-E-N-G!" "Eyeng?" "Bukan, Bhu, AJENG. Pake
je-je-je." "Ejeng?" "Yah... panggil aja saya tongseng, Bhu," Ajeng nyerah. "Tongseng? Hmm... nama yang
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lucu," kata si Ines. Walah, satu lagi kasus bule bolot. Tapi orang Belanda memang susah banget
ngucapin huruf J karena di negara mereka gak ada huruf J. Di sana, huruf J dibaca Y. Sebuah kutipan
dari 25 cerita konyol dan bodoh sebuah geng, terdiri dari lima orang mahasiswi yang otaknya benarbenar melenceng. Mulai dari manjat pagar tinggi pagi-pagi buta, ketinggalan celana dalam di restoran
cepat saji, nolongin temennya yang disangka kesurupan, masuk ke toilet cowok, sampe minum viagra
karena dikira obat penambah stamina. -BukuneKumpulan Cerita Guru Inspiratif Suka Duka Mendidik Generasi Bangsa : Arfan Publisher Tim Guru
Inspiratif Kumpulan Cerita Guru Inspiratif Suka Duka Mendidik Generasi Bangsa : Arfan Publisher
Kumpulan cerpen khas Ranesi 2007
cerita lucu malaysia cerita lucu 2019-06-04 cerita dongeng malaysia cerita hantu malaysia cerita kartun
malaysia cerita lawak malaysia cerita lucu malaysia cerita rakyat malaysia cerita seram malaysia cerita
malaysia cerita hantu malaysia cerita seram malaysia cerita rakyat malaysia cerita kanak kanak
malaysia cerita lucu 18+ cerita lucu 100 ngakak cerita lucu 100 ngakak offline 100 cerita lucu 1001
cerita lucu cerita lucu 2019 1000+ cerita lucu 2018 cerita lucu terbaru 2019 500 cerita lucu dewasa
500 cerita lucu 5000 cerita lucu 999 cerita lucu cerita lucu anak anak cerita lucu alo cerita lucu
abunawas cerita lucu anak sekolah cerita lucu anak remaja cerita lucu bahasa inggris cerita lucu
bergambar cerita lucu bikin ngakak cerita lucu bergambar offline cerita lucu bahasa jawa cerita lucu
cak lontong cerita cinta lucu cerita lucu tentang cinta cerita cerita lucu cerita lucu dalang pelo cerita
lucu di malam pertama cerita lucu dewasa jaman now cerita lucu dan gokil cerita lucu dan horor cerita
lucu gokil cerita lucu gusdur cerita lucu gratis game cerita lucu cerita lucu dan gokil cerita lucu humor
dewasa cerita lucu hantu cerita lucu humor cerita lucu horor cerita hantu lucu bergambar cerita lucu
islami cerita lucu ibu hamil cerita lucu bahasa inggris cerita lucu jaman now cerita lucu jaman now
2019 cerita lucu jaman now offline 1000 cerita lucu jaman now cerita lucu bahasa jawa cerita lucu
kocak cerita lucu komik cerita lucu kids jaman now cerita lucu kartun kumpulan cerita lucu abu nawas
cerita lucu lengkap cerita lucu lucu cerita lucu cak lontong cerita lucu malaysia cerita lucu malam
pertama cerita lucu mop papua cerita lucu manado cerita lucu mukidi cerita lucu ngakak cerita lucu
ngakak offline cerita lucu 100 ngakak cerita lucu bikin ngakak cerita lucu jaman now 2019 cerita lucu
offline cerita lucu ofline cerita lucu online cerita lucu offline bahasa indonesia buku cerita lucu offline
cerita lucu puasa cerita lucu pendek cerita lucu panjang cerita paling lucu sedunia cerita pantun lucu
cerita lucu ramadhan cerita lucu bulan ramadhan cerita lucu anak remaja cerita rakyat lucu cerita lucu
singkat cerita lucu santri cerita lucu sunda cerita lucu si udin kumpulan cerita lucu sunda cerita lucu
terbaru cerita lucu terbaru 2019 cerita lucu terbaru offline cerita lucu tentang cinta cerita lucu untuk
anak anak cerita lucu si udin vidio cerita lucu video cerita lucu webtoon cerita lucu cerita lucu yang ada
gambarnya cerita yang lucu cerita anak yang lucu cerita lucu zaman now cerita lucu jaman now cerita
lucu 18+ cerita lucu offline cerita lucu malaysia cerita lucu malam pertama buku cerita humor cerita
humor batak cerita humor dewasa cerita humor lucu dewasa cerita lucu dan humor kumpulan cerita
humor cerita humor lucu dewasa cerita humor lucu cerita lucu dan humor cerita humor ngakak cerita
humor offline cerita humor lucu dewasa cerita humor dewasa cerita humor offline cerita humor
kumpulan cerita humor teka teki lawak malaysia cerita lawak malaysia cerita lawak malaysia komik
lawak malaysia pantun lawak malaysia
Mampu Berbhs Ind SMP Kls VII
Kumpulan Cerita Manis Nurhayati Pujiastuti 2021-11-06 Delapan belas cerita di dalamnya akan
membuat anak belajar menghargai sesama, juga belajar mengasah empati mereka.
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Kumpulan Cerpen Galaksi, Bima, Sakti Tim Guru Inovatif Kumpulan Cerpen karya Tim Guru Inovatif 1.
Gadis Kecil Kesayangan - Emmie Apriani 2. Galaksi, Bima, Sakti – Devita Siti Nurhidayati Arsita
Setiawan 3. Persahabatan yang Tak Lekang oleh Waktu – Ila Islamiyah 4. Saling Melengkapi - Astri
Mariyana 5. Tanya di Balik Topi Hitam - Wulansari 6. Di Bumi Alam – Rizka 7. Mata Bulan Biru – Aliyana
8. Serpihan Sesal – Eka Oktavianti 9. Home Visit - Ai Rohaeti 10. Hope - Widi Astuti 11. Pembuktian Widiya Marnaningsih 12. Tanpa Tendensi - Devi Sulistyaningsih 13. Sakrtatul Maut - Deni Gusniman
Hanya Imajinasi (Kumpulan Cerpen) Naomi Lesmana 2017-02-13 Kau tahu apa yang paling membuatku
bahagia? Jawabannya hanya satu: merangkai kata menjadi deretan kalimat bagai lagu indah yang
dibaca orang-orang yang tertarik. Tidak, diriku yang lemah ini tidak akan mengibaratkan diri seperti
Tuhan yang mampu menciptakan kehidupan. Tapi dengan kehidupan yang Tuhan ciptakan, aku selalu
punya alasan untuk menciptakan cerita tentang hidup seseorang. Sekumpulan cerita pendek tentang
kisah cinta, persahabatan, dan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah, pergaulan, maupun
keluarga—yang ditampilkan dalam keluguan sudut pandang seorang remaja.
Kumpulan Cerpen Terbaik Peserta Diklat Samisanov Aries Eka Prasetya, Dkk Kumpulan Cerpen
Terbaik Peserta Diklat Samisanov Penulis : Aries Eka Prasetya, Dkk Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN :
62-39-9774-7 Terbit : April 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Menulis itu adalah perjuangan karena
memperjuangkan idealisme dan cita-citanya untuk mengubah suatu situasi yang tidak sesuai dengan
nuraninya. Menulis itu prestasi karena sebuah karya tulis dapat menjadi simbol prestasi seseorang.
Menulis itu indah karena diawali sebuah usaha yang susah payah, ketika tulisan tersebut selesai,
menjadi akhir yang indah bagi sang penulis. Buku Antologi cerpen ini berisi karya terbaik dari peserta.
Judul-judul yang layak untuk dibaca diantaranya DIA BUKAN JODOH ?, Sepatu untuk Anom,
MURIDKU…PENOLONGKU, Bukan Sekedar Ngopi Biasa, Sepenggal Kisah dari Kota Kecil, Melepasmu
merupakan karya cerpen keren yang bakal menguras emosi pembaca. Terdapat juga judul cerpen
Pulang Kembali, Guru Pengantar Siswa Menuju Sukses, TEKAD ANA, Sain dan Islam, JANGAN
MENGUKUR LUASNYA LAUT, Menggapai Asa di Tengah Keterbatasan, SEMUA SAYANG KAMU,
DEANA, KEKECEWAAN YANG TAK BERUJUNG, PEPES IKAN NILA yang bakal membuat pembaca
termotivasi dan melayang dalam alunan ceritanya. Selamat membaca. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Kumpulan Cerpen Aleksandr Solzhenitsyn “Ini adalah tempat yang telah dibawa oleh mimpiku
tentang suatu tempat sunyi di Rusia. Setidaknya di tempat asalku, aku tinggal di gubuk lumpur yang
tampak menyembul keluar dari gurun, angin bersih dan segar bertiup pada malam hari dan hanya
kubah langit berbintang yang terbentang di atas kepalaku.”” * Dalam Perang Dunia II, Solzhenitsyn
menjadi seorang perwira Tentara Merah. Namun kritik kerasnya terhadap Iosef Stalin membuatnya
dikirim ke kamp kerja paksa Gulag. Ia menelurkan banyak karya, di antaranya: Satu Hari dalam Hidup
Ivan Denisovich, Agustus 1914, Roda Merah, Dua Ratus Tahun Bersama, dll. Pengalaman selama
berada di Gulag dia tuangkan ke dalam The Gulag Archipelago. Karya inilah—di samping Satu Hari
dalam Hidup Ivan Denisovich—yang di kemudian hari membuatnya terkenal. Kebanyakan karyanya
dilarang di Rusia, dan dia harus memublikasikan karya-karya itu di luar Rusia. Solzhenitsyn meraih
hadiah Nobel dalam bidang sastra pada 1970 dan diasingkan dari Rusia (Uni Soviet) pada 1974. Hingga
tahun 1990 dia tidak punya kewarganegaraan. Tak lama setelah Uni Soviet runtuh Solzhenitsyn kembali
ke Rusia, yaitu pada 1994, dan menetap di sana hingga gagal jantung menutup usianya di dekat
Moscow pada 2008.
Kumpulan Cerpen MAAFKAN, AKU INGIN MENIKAH LAGI TRI APRIYADI Kumpulan Cerpen :
MAAFKAN, AKU INGIN MENIKAH LAGI PENULIS: TRI APRIYADI Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
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978-623-251-726-4 Terbit : April 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Naskah ini berisi kumpulan cerpen.
Karya pertama saya. Cerita-cerita pendek yang ada merupakan dokumentasi pribadi, termuat di blog
pribadi dan beberapa terpublikasikan di blog publik. Tema cerita dalam kumpulan cerpen ini cukup
beragam. Mulai dari penipuan, keluarga, sampai pada tragedi. Dari sekian cerpen yang ada, dipilih
cerpen yang berjudul MAAFKAN, AKU INGIN MENIKAH LAGI dengan pertimbangan, dari sisi judul
cukup sensasional. Dan dari isinya juga ada pergolakan batin yang cukup kuat dalam kehidupan rumah
tangga seseorang. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Kumpulan Cerpen Anak: Payung-payung Impian Yosep Rustandi 2017-06-02 Ayah Kinan
meninggal. lbunya kemudian membuka warung payung. Awalnya warung itu selalu sepl. Berjualan dl
pasar-pasar dadakan pun kurang berhasil. Kinan sendiri hobi menggambar. Suatu hari, dia punya ide
untuk menggambar payung-payung jualannya. Sejak itu, payungnya disukai pelanggan dan banyak
dibeli. Kisah si pembuat payung ini bersanding dengan cerita Si Kamus yang mengamalkan ilmu
pengetahuannya. "Ilmu itu bukannya habis, tapi malah bertambah, saat dibagikan dengan ikhlas,"
katanya. Ada juga cerita Opan yang cinta lingkungan. Dan banyak cerpen seru mengesankan lainnya.
Kumpulan Cerpen : Pagi, Melati, dan Matahari MIM Yudiarto Kumpulan cerpen Pagi, Melati dan
Matahari ini dituliskan di berbagai macam situasi psikologis penulis. Misteri yang absurd,
pengembaraan batin dan rapuhnya kehidupan sangat dominan dalam kumpulan cerita pendek yang
dikumpulkan dalam rentang waktu kurang lebih satu tahun. Penulis ingin membagi cerita bahwa hidup
itu tidak sesederhana nampaknya namun juga tidak lah serumit dongeng pengantar tidur. Pagi, semua
hal bermula dari sini. Pagi serupa dengan titik nol. Saat yang paling tepat untuk memulakan apa saja
hari ini yang harus dilakukan. Melati, adalah bunga yang wanginya sanggup meledakkan semua
kebusukan di sekitarnya. Sumber inspirasi tiada henti untuk menuliskan kisah apa saja terutama cinta.
Kumpulan Cerita Humor Cina & Ind. Darminto M Sudarmo 2004
Kumpulan Cerita Lucu, Konyol, Menggelitik : Benar-Benar Terjadi : Arfan Publisher Prito
Windiarto - Nishfi Yanuar - Tri Wahyu Utami - Halimah Banani 2020-05-04 Hidangan Berbuka Setelah
selesai memasak untuk hidangan berbuka, Nenek sibuk menyiapkan rujak buah untuk Kakek, karena
Kakek biasa membatalkan puasa dengan hidangan segar itu. Namun, setelah azan Magrib
berkumandang dan Kakek membatalkan puasanya, seketika wajahnya berubah. Tak lama Kakek
bertanya kepada Nenek kenapa rasa es-nya aneh? Nenek mencobanya, lalu bergegas ke kamar. Saat
Nenek mengecek di dus dekat kaki ranjang, ternyata Nenek baru sadar kalau beliau salah menuangkan
sirup dengan kecap karena warna dan bentuk botol yang diletakkan bersebelahan itu hampir sama.
(HB) *** Kejadian di ATM Akhir bulan Maret lalu saya pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) salah
satu bank pelat merah guna mengambil uang. Beberapa ratus ribu rupiah saya tarik. Tertulis di layar
"saldo Rp1.454,00". Entah karena efek lelah setelah kerja entah karena tanggal tua, yang terbaca oleh
saya saldo satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah. Saya semringah. Beberapa saat
kemudian memasukan kembali kartu ATM, mencoba menarik uang. Di layar tertulis "saldo tidak
mencukupi". Saya keheranan. Lho? Baru sadar ternyata saldonya seribu empat ratus lima puluh empat
rupiah. Bukan satu juta sekian. Astagfirullah. Puluhan cerita yang lebih lucu dan konyol lainnya dapat
dibaca di ebook “Benar-Benar Terjadi” ini. Selamat mengunduh dan selamat membaca. Semoga dapat
menghibur dan menghalau kejenuhan. ***
Nenekku Sang Bajak Laut - Kumpulan Cerita Anak Wakhid Lukas Nenekku Sang Bajak Laut kumpulan-cerpen-lucu
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Kumpulan Cerita Anak PENULIS: Wakhid Lukas Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-392-2 Terbit :
Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Kalian tahu, apa syaratnya supaya bisa berhasil meraih citacita? “Mau menjadi pilot, atau pesilat, atau apapun, pasti syaratnya sama.” “Syaratnya, rajin belajar,
rajin solat dan ibadah, serta patuh kepada orangtua.” Sebuah nasehat dari nenek. Nenek sangat pintar
mendongeng. Bahkan tanpa disadari, di dalam ceritanya kita akan menemukan begitu banyak pesan
dan nasehat. Itulah mengapa Rafi sangat senang mendengarkan dongeng neneknya. Apalagi setelah ia
diajak menjadi seorang bajak laut yang mampu membaca rasi bintang dan bertualang di lautan luas
dengan perahu kursinya. Rafi hanyalah satu nama yang hadir di buku ini. Masih ada anak yang lain
dengan cerita serunya masing-masing yang juga tak kalah menarik. Akankah Andi merasa malu karena
tangannya begitu gemulai seperti perempuan? Atau Tio yang menyerah karena lelah di perempatan
lampu merah dengan dagangan kolaknya? Bagaimana dengan ayah dan kaleng waktunya? Rahasia apa
yang tersimpan di sana? Atau Mita dengan semangkuk sabun mandi sisa milik ibu. Menjadi apakah
sabun itu? Ternyata, untuk meraih cita-cita kita juga harus mau berkorban dan menjadi anak yang
kreatif. Serta tak lupa, mau merendahkan hati agar senantiasa bersyukur. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
KKPK My Funny Cousin Yola 2010-11-05 Yola mempunyaai sepupu yang lucu. Apa saja kelucuan yang
diperbuatnya? Cari tahu yuk, tingkah lakunya, di buku ini ?.
Horison 1999
Kumpulan Cerpen Karya Anak Bangsa AFWAN SUTDRAJAT 2016-12-21 Penulis : AFWAN
SUTDRAJAT Hal : 224 ISBN : 978-602-443-032-0 Sinopsis : Ber isikan kumpulan cerpen karya afwan
sutdrajat
THE GETAWAYS: Kumpulan Cerita Perjalanan si Pekerja Kantoran Alfie Rizky Ramadhani 2022-04-04
Ada cerita di balik di mana aku, Tya, Hendry, dan Alif menginap di Singapura. Sebelumnya, kami sudah
melakukan booking ke sebuah hostel di daerah Kallang. Tentu saja pilihan ini jatuh atas diskusi kami
berempat. Sesampainya di hostel tersebut, kami memperlihatkan bukti booking dan ada keanehan
ketika kami diminta membayar tagihan yang jauh lebih murah dari yang kami tahu. Mas resepsionis
berwajah India itu mencocokkan data miliknya dan bukti booking kami, yang ternyata berbeda. Booking
yang dimaksud olehnya bukan milik kami. Setelah ditelisik lagi, ternyata, di pagi hari, pihak hostel
mengirimkan e-mail untuk kami konfirmasi lagi. Tetapi karena kami tidak mengonfirmasi, booking
dibatalkan oleh hostel. Yah, mana sempat kami cek e-mail di hari keberangkatan. Sayangnya lagi, di
malam itu kamar hostel tidak ada yang kosong. Duh!
Kasykul K. H. Bisri Mustofa 1989 Humorous stories.
Kumpulan Cerita Anak: Es Krim dari Sampah dan cerita lucu lainnya Mantox Studio,Tethy
2014-02-17 """Anak yang hebat adalah anak-anak yang cinta lingkungan, peduli pada kelestarian
lingkungan dan berperilaku hijau. Bagaimana berperilaku hijau? Berperilaku hijau intinya adalah selalu
menjaga dan memelihara lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pompom komodo dan
kawan-kawan dalam buku ini akan menunjukkan kepada kalian bagaiamana berperilaku hijau lewat
cerita-cerita yang seru. Ada cerita lucu Pompom yang ingin makan es krim dari sampah. Wah...kok ada
ya es krim dari sampah? Penasaran kan seperti apa es krim sampah itu? Yuk, kita baca ceritanya! Adikadik, kenalan dulu yuk dengan kak Tethy Ezokanzo. Kak Tethy tinggal di Bandung bersama dengan
empat anaknya yang lucu-lucu Thoriq, Hasan, Sahira dan Raihana. Kak Tethy sudah menulis lebih dari
70 buku, terutama buku anak, di antaranya Menjadi Princess Muslimah, Apa Kata Rasulullah, dan
kumpulan-cerpen-lucu
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Muhammad Nabiku. Selain itu beberapa karyanya juga sering menghias majalah. Kalian bisa
mengunjungi blognya di http:/ ezokanzo.blogdetik.com. Kalian juga bisa berkenalan dengan kakak
ilustrator di mamansulaemansuhri@gmail.com."""
Kumpulan Pantun Cinta, Kasih Sayang, Persahabatan, Nasihat, Agama, Teka-teki, Jenaka /
Lucu, Sedih Prito Windiarto Daftar Isi Kumpulan Pantun Kata Pengantar Daftar Isi Persembahan A.
Pantun Cinta 1. Pantun Romantis untuk Istri / Suami 2. Pantun Rindu 3. Pantun Gombal Suami untuk
Istri 4. Pantun Gombal Istri untuk Suami 5. Pantun Anti Perselingkuhan / Pelakor 6. Pantun Pernikahan
B. Pantun Kasih Sayang Orang Tua pada Anaknya C. Pantun Persahabatan D. Pantun Nasihat E. Pantun
Agama F. Pantun Teka-Teki G. Pantun Jenaka (Lucu) H. Pantun Patah Hati dan Sedih Kumpulan pantun
ini cocok untuk pembelajaran di SD SMP atau SMA Kumpulan pantun dilengkapi juga dengan pantun
penutup.
Kumpulan Cerita Anak Istimewa: Pemberani dan Mandiri Erna Fitrini, Ratih Sumiratingratri 2020-06-17
ÒKalian pilih Ceri saja. Ia baik dan sering mentraktir kita,Ó desak Nasya kepadaku dan Wiwil. ÒAku
ingin memilih Aan karena ia tegas dan berwibawa,Ó ujarku. ÒAku akan memilih Bimo karena ia
pintar,Ó ujar Wiwil. Nasya tampak kecewa karena teman-teman dekatnya berbeda piihan dengannyaÉ
Buku Pemberani dan Mandiri ini, mengajak anak-anak untuk berani menjadi diri sendiri dan memahami
apa yang harus mereka lakukan. Ayo, menjadi anak pemberani dan mandiri itu tidak sulit, lho!
Kumpulan Cerita Aku Unik Aku Keren Wrini Harlindi 2022-02-08 Yuk, percaya diri dengan segala
keunikan yang kamu miliki! Bersama Nandi, Wiwit, dan tokoh-tokoh lainnya dalam buku ini, kamu akan
menyadari bahwa keunikanmu justru membuatmu keren! Baca kisah lengkapnya dan tumbuhkan rasa
percaya dirimu bersama buku Aku Unik-Aku Keren!
Ada Cerita Saat Sekolah Irma Suriati Damanik Dalam buku ini terdapat 13 judul yang membuat
Pembaca menikmatinya karena ceritanya begitu dekat dengan dunia anak sekolah. Benar, kesurupan,
menceritakan tokoh Riri yang pura-pura kesurupan padahal karena malas belajar sejarah dan tugas
yang belum selesai. Karena tidak kunjung sadar mereka membawakan kotoran ayam agar Riri sadar.
Jadilah mereka berburu kotoran ayam. Bayar 1 dapat 3, menceritakan tentang Rizky dan the geng yang
selalu memakan kue namun membayarnya tidak sesuai dengan jumlah yang dimakannya. Makannya 3
buah, namun yang dibayar hanya 1 buah. Pengagum Rahasia, menceritakan tentang puisi-puisi yang
selalu diterima tanpa menyebutkan namanya. Hanya No Name sehingga membuatnya harus menebaknebak siapa sesungguhnya pengirim puisi tersebut. Saat Bambang Terlambat, menceritakan tentang
Bambang yang agak pikun. Hari itu Ia terlambat dan kebetulan guru piketnya guru yang sangat ditakuti
sehingga guru piket yang kebetulan guru BK menyuruhnya untuk menyebutkan semua nama guru,
namun ia tidak berhasil menyebutkannya. Rambut Baru, menceritakan tokoh Fery dengan rambut baru
hasil razia. Fery yang mengidolakan CR 7 mengikuti tren rambutnya yang diberi garis seperti jalan kutu
berakhir dengan rambut digundul bak shaolin. Big VS Thin, menceritakan tentang sahabat di kelas yang
memiliki perbedaan dari segalanya. Yang gemuk, Imma perempuan lincah, tomboy dan penuh percaya
diri. Bima, laki-laki, gemulai, lambat dan kurang percaya diri. Masih ada beberapa judul cerita yang tak
kalah menariknya membuat Pembaca tersenyum atau ikut bersedih dengan ceritanya. Selamat
Membaca... :)
Ramadhan Zafran: Kumpulan Cerpen Seru Siswa SD Muhammadiyah 4 Surabaya Tim Siswa SD
Muhammadiyah 4 Surabaya Ramadhan Zafran: Kumpulan Cerpen Seru Siswa SD Muhammadiyah 4
Surabaya Penulis : Tim Siswa SD Muhammadiyah 4 Surabaya Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-6429-97-6 Terbit : Agustus 2021 www.guepedia.com Sinopsis : “Selamat Hari Raya Idul Fitri
kumpulan-cerpen-lucu
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Nek, Kek. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, ya.”
“Iya, kakek dan nenek juga minta maaf ya, Le, yang penting di sana sehat-sehat semuanya,” ujar nenek,
kakek di sebelah nenek. “Iya di sini sehat-sehat aja kok, Nek, Kek. Di sana juga sehat-sehat ya. Kami
juga minta maaf tahun ini nggak bisa mudik.” “Iya nggak apa-apa tetep jaga kesehatan ya.” Setelah
video call dengan keluarga di kampung halaman, mereka makan bersama dan berbagi rezeki kepada
tetangga. Setelah berbagi keluarga ini juga pergi ke rumah sanak saudara yang ada di sekitar
lingkungan. “Yeay! Asyik dapat duit lebaran, emmm enaknya buat beli apa ya nanti?” “Heh yang
penting itu maaf-maafnya bukan duitnya. Kita harus minta maaf dengan tulus, bukan malah pentingin
duit.” nasihat Ayah. “Iya, Ayah.” Zafran nyengir. * Itu penggalan kisah dalam buku ini. Selain kisah
Ramadhan Zafran masih banyak cerita-cerita seru lainnya dalam buku ini. Yuk baca semua cerita-cerita
seru itu ya. Selamat berbahagia semua. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Kumpulan cerpen Bobo: Pujian yang menyesatkan 2000
Sastrawan Angkatan 45 Agus Maryoto 2020-10-05 Buku Sastrawan Angkatan 45 disusun untuk
mendukung proses pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah. Buku ini berisi tentang
sejarah sastra Angkatan 45, ciri-ciri sastra Angkatan 45, sastrawan Angkatan 45 dan karyanya. Selain
itu, dalam buku ini diberikan contoh beberapa sinopsis dan puisi karya Angkatan 45. Dalam buku ini
pembahasannya diupayakan secara ringkas dan sederhana sesuai dengan bahan yang diperlukan siswa.
Dengan mempelajari buku ini diharapkan siswa dapat menghargai hasil karya sastra Angkatan 45.
KUMPULAN CERPEN "KISAHKU" Fatimah Aulia Pratiwi, dkk. 2021-02-25 Bismillahirrohmanirrohim
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan buku berjudul
Kumpulan Cerpen “Kisahku” ini dengan baik. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada pihak-pihak
yang membantu kelancaran penulisan buku ini sehingga buku ini dapat diselesaikan dan segera
dinikmati para pembaca. Tak lupa pula ucapan terima kasih kami berikan atas antusias teman-teman
penulis yang dengan senang hati menulis puisi, cerpen, dan kisah pribadi yang ada dalam buku ini.
Buku berjudul Kumpulan Cerpen “Kisahku” ini diharapkan mampu menghibur pembaca sehingga
pembaca dapat mengambil/memetik pesan moral yang terkandung di dalamnya. Akhir kata, penulis
mohon maaf jika ada salah kata, penulisan, maupun kesamaan nama tokoh, tempat, serta latar
peristiwa. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun guna
menjadi evaluasi bagi penulis untuk dapat memperbaiki kesalahan pada karya-karya selanjutnya.
Garis Hidup: Buku Kumpulan Cerpen Wawan Garis Hidup: Buku Kumpulan Cerpen Penulis : Wawan
Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-6207-9 ISBN : 978-623-421-158-0 Terbit : Maret 2022
www.guepedia.com Sinopsis : Garis Hidup adalah buku kumpulan cerpen pilihan penulis tentang
keresahan yang banyak ditemui oleh masyarakat seperti kebimbangan, penyesalan, prasangka,
kebohongan, dan sederet masalah lainnya. Pada cerpen Wening, pembaca akan melihat kebimbangan
Gelar untuk memilih mitos atau cintanya pada Wening. Pada cerita kedua, Dilema Hujan, pembaca akan
melihat perubahan karakter tokoh utama yang susah ditebak dan pada Janji Idris, cerita ketiga,
pembaca akan dibuat kesal dengan Idris si pelanggar janji. Pada cerpen berikutnya, Cita – Cita Yuda,
pembaca akan belajar keikhlasan Yuda dalam mengubur cita – citanya, konflik budaya lokal tentang isu
keperawanan pada Ngarot, kecemburuan seorang istri pada Prasangka, dan isu masyarakat tentang
kemiskinan pada Rapor dan Bapak. Emosi pembaca juga akan hanyut pada isu perselingkuhan pada
Cermin, kesombongan tokoh utama pada Ada Apa Dengan Surya, dan terakhir perjalanan pencarian
cinta tokoh utama pada Istri 7 Hari. Semua cerita ini dibuat dengan ending yang tidak mudah ditebak
dan memiliki nilai moral untuk diambil. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
kumpulan-cerpen-lucu
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