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Butterﬂy and Hurricane Titin Akhiroh 2020-10-21 “Yara dan Nino, kupu-kupu dan badai besar, butterﬂy
and hurricane,” celetuk Nino sembari menoleh padaku. Bibirku seketika terkatup rapat, sedangkan jarijemari bergerak lincah menulis kalimat. ‘Dua hal yang saling bertentangan, ‘kan? Kayak kita.’ “Bisa juga
saling berhubungan. Bukankah kepakan sayap kupu-kupu bisa menghasilkan badai? Ingat, teori butterﬂy
eﬀect.” ‘Tapi, kupu-kupu nggak bisa terbang di pusaran badai.’ Nino mengangguk, lalu kembali
mendebat, “Kupu- kupu nggak harus masuk pusaran badai, karena dia cukup terbang di sekeliling badai.
Meski lo pada akhirnya nggak bisa jatuh hati sama gue, tapi gue udah ngerasa bahagia saat lo ada di
sekeliling gue.” Jika tidak ingat rasa malu, aku pasti sudah menangis tersedu sembari berguling-guling
sekarang. Ucapan Nino tidak hanya membuat haru, tetapi juga menerbangkan ragu. Ya, Tuhan,
berdosakah aku menggantung perasaan pria setulus Nino?
An English-Indonesian Dictionary John M. Echols 1975 Although intended primarily for Indonesian users,
the dictionary will be helpful to speakers of English who wish to know the Indonesian equivalent of an
English word or phrase.
Menumpang gerimis Anis Shahira Hashim 2004
Cinta Seorang Psikopat V. Lestari 2003-01-01 Mandar, bujangan kaya raya, dituduh memperkosa dan
membunuh belasan perempuan yang berprofesi sebagai pelacur. Ia melakukannya demi kesenangan tapi
juga berdalih sekalian membersihkan "sampah". Namun salah satu korbannya, Amarilis, dibiarkan tetap
hidup ia menyadari kekeliruannya bahwa Amarilis ternyata bukan palacur. Di penjara, Mandar meminta
pada Andrian, sepupunya yang akan mewarisi hartanya jika ia dieksekusi, untuk terus memantau
keadaan gadis itu. Akibat perkosaan itu Amarilis hamil, tapi ia tidak tega menggugurkan kandungannya.
Ia melahirkan seorang bayi lelaki yang lalu diadopsi orang lain. Ia takut bayi itu mewarisi gen jahat
Mandar. Amarilis melewati saat-saat traumatis. Namun, berkat kasih sayang keluarganya dan bantuan
tanpa pamrih dari dokter Hilman, psikiater, ia dapat mengatasi saat-saat sulit itu untuk mengobati
kerinduannya. Tapi bukan cuma dia yang mencintai Amarilis. Andrian pun menyukai gadis itu, bahkan
sangat tergila-gila padanya. Ketika sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Dokter Hilman,
Amarilis mengalami musibah untuk kedua kalinya. Semua yakin Amarilis pasti tak lolos dari maut kali ini,
karena sudah semalaman lenyap tanpa berita. Namun ada seseorang yang menolongnya, walaupun
untuk itu ia harus mengorbankan nyawanya...
Perang Kucing Bahruddin Bekri 2008-11-01 "Pemusnah Dunia sudah bangkit," kata Jonoh perlahan.
"Sudah bangkit? Tetapi mengapa saya tidak dapat merasai kewujudannya? Mungkinkah ini ada kaitan
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dengan Kitab Pasir Putih itu?" soal Faris. "Maksud kamu, pemusnah dunia yang muncul ini adalah
Pemusnah Dunia ciptaan?" soal Jonoh kembali. "Ya. Itu yang saya maksudkan. Apa kita perlu buat?"
tanya Faris. "Kita musnahkan pemusnah dunia itu sebelum dia memusnahkan kita," tegas Jonoh.
Dapatkah pemusnah dunia ditewaskan. Dapatkah dunia yang terancam, aman kembali?
Voodoo Nick Stone 2008-07-01 Mungkinkah kenyataan bahkan lebih mengejutkan daripada legenda itu
sendiri? Untuk mencari tahu, Max Mingus, sang detektif swasta, harus menyelesaikan misi ini. Padahal,
detektif-detektif sebelumnya tak hanya gagal, beberapa juga kehilangan nyawa akibat tugas ini. Misi ini
tak hanya tentang menemukan Charlie, atau penculiknya, atau uang yang dijanjikan, tetapi lebih
merupakan ujian bertahan hidup. "Ini adalah ﬁksi kejahatan yang telah mencapai puncak, begitu
menantang, menarik perhatian, dan penuh pemahaman yang merasuk dalam ke kulit kita."Crimespree
“Debut Stone yang penuh adrenalin ini tidak disarankan dibaca mereka yang berjantung lemah... thriller
ini memperkenalkan suara segar yang stak boleh dilewatkan para penggemar ﬁksi aliran
keras.”Publisher's Weekly "Brilian ... diramalkan Voodoo akan diperbincangkan sehangat The Comedian
karya Graham Greene."Observer "Jika ada satu hal yang harus Anda lakukan di tahun ini [2006],
meringkuklah dan baca Voodoo karya Nick Stone."Daily Express "Diteliti secara serius, ditulis secara
efektif dan meyakinkan, buku ini layak mendapatkan semua kehebohan pascaterbitnya.”Big Issue in the
North “Debut Stone yang penuh adrenalin ini tidak disarankan dibaca mereka yang berjantung lemah.”
Publisher's Weekly [Mizan, Hikmah, Novel, Indonesia]
Rose Of Orient - S. Kausari S. KAUSARI 2022-07-19 Mengisahkan pemilik baru banglo House of
Ophelia setelah bangunan itu terbakar dalam Sumpahan Ling Chi dan terowong di bawahnya menjadi
sarang pemuja syaitan dalam Ophelia. Banglo itu kini diberi nama Rose of Orient. Kisah kali ini
mendedahkan bagaimana hukuman ngeri Ling Chi berlaku semula di terowong banglo itu setelah
beberapa calon pekerja diambil bekerja di banglo itu. Juga kejadian tragis yang menimpa beberapa
kontraktor semasa kerja baikpulih di banglo itu.
The Trials of Apollo #3 The Burning Maze Rick Riordan 2018-10-09 LA Times Bestseller Petaluma’s
Copperﬁeld’s Book Store Top Selling Titles Barnes & Noble’s Best Beach Reads WALL STREET JOURNALBEST SELLERS Hindustan Times-Nielsen Top 10 Lagi-lagi kaisar jahat. Apollo bosan (ketakutan juga,
sebenarnya). Dia harus menyelamatkan Oracle ketiga yang disekap dalam kepungan Labirin Api yang
membara dengan bantuan Grover, satir kesayangan Percy Jackson, serta Meg, majikan Apollo kini. Ya,
tentu saja ada banyak rintangan. Dan tidak ada yang lebih membuat Apollo gemetar daripada
menghadapi si Kuda milik kaisar terkejam dalam sejarah. Kuda gagah yang bisa bicara, luar biasa pintar,
dan sama liciknya dengan sang Tuan. Ini pertarungan untuk memperebutkan tampuk kekuasaan di
antara tiga dewata: sang Titan mantan Dewa Matahari; Apollo, Dewa Matahari yang untuk sementara
dikutuk jadi manusia; dan kaisar gila yang berambisi ingin menjadi Dewa Matahari Baru. Apollo babak
belur, tetapi Zeus tetap tidak berbelas kasihan, jadi Apollo terus saja melempar panah, coba-coba
bernyanyi untuk meminta pertolongan, dan berharap mereka diselamatkan seorang pahlawan. Dan
berani-beraninya si Oracle memberinya teka-teki padahal ini masalah hidup dan mati! Benar-benar tidak
berperikedewaan! [Mizan, Noura Books, Nourabooks, Novel, Fiksi, Fantasi, Terjemahan, Indonesia]
Aru Shah and the End of Time Roshani Chokshi 2019-01-10 Tidak seperti anak perempuan kebanyakan,
Aru dikenal sebagai pembohong yang ahli sekaligus biang onar. Suatu hari, teman-teman sekolahnya
yang berasal dari keluarga kaya menantang Aru untuk membuktikan kutukan yang tersimpan di tempat
tinggalnya, Museum Seni dan Kebudayaan India Kuno. Aru terpancing dan dia pun menyalakan lilin
terlarang. Tiba-tiba saja dunia membeku! Parahnya lagi, dia telah membebaskan sang Penidur yang
bertugas membangunkan Dewa Kehancuran untuk mengakhiri Masa. Dunia Aru berubah: dewa-dewi
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dalam legenda Mahabharata menjelma nyata dan, celakanya, dia adalah putri dari salah satu dewa
terkuat yang pernah ada! Aru, bersama Boo, seekor merpati penjaga, dan Mini, demigod lainnya, bersatu
untuk memasuki Kerajaan Kematian dan lolos dari sana hidup-hidup. Tujuannya? Tentu saja demi
mencegah terjadinya Akhir Masa.
Persepsi bentuk dan konsep arsitektur Suwondo P. Sutedjo 1986
Indahnya duniaku Zawiah Che Pa 2004
A HA Moment Yohanes Heryjanto 2021-07-15 A Ha, awan Kecil cukuplah! Awan kecil bagi Elia cukup
sebagai tanda bahwa Tuhan akan mengubah awan kecil menjadi hujan lebat. Apakah Anda melihat
"awan kecil" dalam bisnis, usaha, studi, keluarga, atau kerohanian Anda? Buku ini menyajikan kumpulan
artikel pendek dan setiap artikel ditutup dengan kutipan motivasi yang menguatkan (A Ha Moment).
Setiap kali mendapatkan penemuan baru, sekecil apa pun, kita merasakan hal yang disebut A Ha
Moment. Bacalah dan Anda akan merasakan "A Ha Moment" dalam hidup Anda. - Xavier Quentin Pranata
Semua terobosan, kesuksesan, dan bahkan inovasi diawali dengan "A Ha Moment". Topik-topik yang
ditampilkan sangat inspiratif, dipaparkan dengan lugas dan sederhana. Pastikan Anda mengoleksi,
membaca, dan menerapkan buku ini. -Dr. Ir. Bob Foster
Indahnya Lukisan Langit 2015-03-30 Sebuah buku yang membuat kita takjub akan keindahan alam
yang terlukis di langit. Indahnya matahari senja, indahany pelangi, bintang, dan lukisan langit lainnya.
Cuma Dia Norzailina Nordin 2009 BERTEMU Iqbal merupakan perkara terindah dalam hidup Dalila. Lelaki
itu terlalu sempurna di mata dan hatinya. Iqbal kacak, berkarisma dan mempunyai aura yang memikat.
Tetapi ada sesuatu yang mencetus rasa curiga Dalila. Siapa Iqbal sebenarnya? Jejaka itu terlalu perahsia.
Entah kenapa, Iqbal ke luar negara hilang tanpa khabar berita. Dalila tenggelam punca. Langkah jejaka
itu tidak dapat dijejak. Sendirian dia mengekang kesedihan yang bertandang. Dipertemukan dengan
Hilman oleh si ayah ibarat air diminum terasa duri, nasi dimakan terasa sekam. Agenda tersirat seorang
ayah dapat ditelah. Rupa-rupanya, Hilman adalah anak kekasih lamanya. Namun, Dalila akur jika itu
sudah suratan. Apatah lagi Hilman berperibadi mulia. Lima hari sebelum sah menjadi suri hidup Hilman,
Iqbal tiba-tiba muncul di depan mata! Dalila ingin meraung sekuat hati. Tapi dia tidak mampu mengubah
keadaan. Dia serba salah.
Desersi Michael Theophile Hubert Perelaer 2006
Berwisata Alam di Taman Nasional Jatna Supriatna 2014 On national parks and ecotourism in Indonesia.
Pribadi-pribadi pembuka cakrawala: Cendekiawan kampus dan peneliti lapangan Frans M.
Parera 2000 Contemporary who's who in Indonesia: businessmen, scholars, artists, writers, educators,
etc.
Everything We Left Behind (Everything #2) Kerry Lonsdale 2022-07-08 Enam tahun kemudian dia
muncul kembali dengan nama Carlos Dominguez, seorang seniman yang tinggal di Oaxaca, dengan
status duda beranak dua serta adik iparnya, Natalya Hayes, yang membantu Carlos mengurus kedua
anaknya. Selama ini Carlos hidup dalam kondisi dissociative fugue ---kelainan identitas disosiatif di mana
ia melupakan identitas aslinya---sementara cinta sejatinya, Aimee Tierney, sudah menikah dengan pria
lain. Kini James kembali ke California bersama kedua putranya untuk membereskan masa lalunya.
Namun, Phil---kakak sekaligus orang yang berusaha membunuhnya---dijadwalkan akan bebas dari
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penjara. Phil berkeras akan menemui James, satu-satunya orang yang menyaksikan usaha
pembunuhannya dulu. James panik. Ia pun kabur ke Kauai dan tinggal bersama Natalya. Phil terus
mengejar James, belum lagi Ibu dan Thomas, kakak James yang lain, semakin membuatnya tertekan.
Hanya Natalya yang bisa dia percaya.
Sutera Kasih Sirhan Ansari 2005 Kata pujangga Hamka, cinta manusia melalui beberapa pintu. Ada
pintu kasih, pintu sayang dan pintu rindu. Tetapi cinta yang paling abadi ialah cinta yang melewati pintu
simpati. Benarkah? Nurul Azwa menoktahkan zaman remajanya dengan memilih Faris sebagai suami.
Dalam melayari gelombang kasih, dugaan datang melanda. Sejak disahkan kedua-dua buah pinggangnya
tidak berfungsi dan tidak mampu memberikan zuriat, dia menarik diri. Jujur diakui, saat itu seakan lenyap
semua harapan dan semangat. Namun, wanita cekal ini masih ada akal, ada perasaan dan juga iman. Dia
menerima hitam putih kehidupan ini sebagai ketentuan yang telah tersurat. Hidup mesti diteruskan!
Faris memulakan kehidupan barunya dengan Syima. Kuasa ALLAH... Syima mengetahui kisah
penderitaan Azwa apabila terbaca diari suaminya. Atas dasar kemanusiaan dan simpati, Syima nekad,
wanita berhati luhur itu perlu dibantu. Tetapi... mereka tidak pernah bertemu, jauh sekali mengenali hati
budi masing-masing. Hanya yang dia tahu... andai cinta itu satu pengorbanan, dia juga perlu berkorban
meskipun ada hati yang teruji, ada hati yang terluka.
Manik Lia Anelia 2022-02-19 Novel ini berkisah tentang Manik, seorang anak perempuan usia 11 tahun
yang sangat menyukai dunia serangga. Ia suka membaca, pengalaman bersama kedua saudaranya
Zahra dan Zio ketika mengunjungi museum serangga. Menjadi awal mula petualangan manik di negeri
ajaib. Negeri tempat seluruh makhluk negeri dongeng yang pernah Ia baca benar-benar hidup.
Bagaimanakah keseruan petualangan manik bersama kawan-kawan di negeri ajaib? Apakah manik
berhasil kembali ke negeri manusia? atau justru terjebak di sana selama-lamanya?
Secebis rindu Alis Ashiqin 2006
Penduduk, lingkungan dan masa depan N. Daldjoeni 1977
JANGAN LUPAKAN AKU iza saﬁya 101-01-01 Zara rela apabila Izack meluahkan cinta terhadapnya.
Kesungguhan Izack serta restu keluarga membuatkan Zara pasrah menerima lafaz akad seorang lelaki.
"Aku suami dan kau isteri... bersetialah kita pada janji sehingga mati!" Namun, kebahagiaan mereka
bagai terhenti apabila Izack kemalangan. Dia mengalami kecelaruan ingatan. Izack yakin dia masih
bujang dan sedang bercinta dengan Nyiela, kekasihnya yang hidup bebas. Tetapi, hatinya jadi sakit pada
hakikat yang dia seorang suami pada wanita yang suka berbaju kurung dan bertudung litup. Menerima
hakikat Izack tidak mengingatinya, Zara jadi sengsara. Nama Nyiela sering disebut oleh suaminya dalam
sedar atau mimpi. Akhirnya, Zara relakan Izack mencari Nyiela demi satu hakikat. "Abang... Cinta kita
adalah benar! Perkahwinan kita adalah benar! Zara sangat cintakan abang. Abang pun memang cintakan
Zara!" Masihkah ada sisa kasih di hati si suami? Masih belum cukupkah air mata Zara agar ingatan Izack
kembali pulih? Hanya takdir yang merungkai segalanya.
SUNYI Nuril Basri 2017-04-18 Herwin seorang yang banyak mulut dan dia tidak ingat masa lalunya.
Memorinya hanya bergulir dalam waktu kini. Dia rasa itu biasa, sehinggalah dia sering didatangi mimpi
dengan pelbagai gambaran dan suasana aneh. Dan mimpi-mimpi itu adalah petanda bahawa dunia bakal
kiamat. Dia bertemu dengan Aloysius, Lady Bazooka, dan Dona dalam waktu tegang, di mana penduduk
bumi sudah menjadi tidak bertamadun. Undang-undang dan nilai matawang sudah terhapus setelah
kecoh berita mengenai asteroid yang bakal menghentam. Jadi, Herwin ingin mencari keluarganya
sebelum kiamat tiba, dan mereka memulakan advencer bersama. Dunia dibekalkan selama 45 hari
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sebelum ia berakhir menjadi sunyi sepenuhnya. (Buku Fixi) p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; lineheight: 15.0px; font: 13.0px Arial; color: #222222; -webkit-text-stroke: #222222; background-color:
#ﬀﬀﬀ} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 13.0px Arial; color: #222222; webkit-text-stroke: #222222; background-color: #ﬀﬀﬀ; min-height: 15.0px} span.s1 {font-kerning:
none}
Prahara Vila Praha Prayudi Q. 2007
Cantik Seindah Bulan Nurmi Syakimi 2012 Khalisya merintih kala dipaksa kahwin dengan Shahriman,
anak ketua kampung. Dia tidak mampu mencintai lelaki itu kerana cintanya hanya untuk Ryan Kumar,
jejaka India yang tampan mirip Shahid Kapoor. Demi ayah, ibu dan adik... dia terpaksa akur. Rumah
tangga yang tidak memberi apa-apa erti itu berakhir jua. Dia kembali mencari cinta hati yang
ditinggalkan. Dia tidak menduga Ryan masih seperti dulu, teguh menanti bersama kasih seluas bumi.
Namun, Ryan pula terpaksa pergi. Dia harus ke tanah Delhi menuruti keluarga tercinta. Khalisya
merelakan setelah Ryan melafazkan janji, membuatkan dia begitu ampuh menjadi perindu yang setia.
Malangnya, dia dibiarkan menanti tanpa khabar berita sehinggalah Nazriel muncul mengikatnya dengan
tali pertunangan. Namun, Rayyan Khuzairi hadir membawa watak Ryan dalam diri lelaki itu. Khalisya
dibadai tsunami rindu yang bergulung-gulung. Dia masih cintakan Ryan. Dia hanya mahu bersama Ryan.
TUHAN, tolonglah... “Selagi laut memerintah ombak supaya jangan berhenti mendakap pantai... selagi
itulah aku akan selalu mencintai dan merinduimu!”
BEDEBAH DI UJUNG TANDUK Tere Liye 2021-10-25 Buku ke-6 dari serial aksi Bujang & Thomas. BUKU
INI BARU RILIS 28 OKTOBER. HARGA SENGAJA DIBUAT MASIH MAHAL, AGAR BELUM BISA DIBELI.
Kisah Saya Saudara Baru 2004
Everything We Keep Kerry Lonsdale 2021-01-28 Namun saat tunangannya, James Donato, hilang
akibat kecelakaan kapal, semua rencana matangnya seolah ikut tersapu ke lautan bersama James.
Bukannya melangkah sebagai mempelai di lorong gereja, hari yang seharusnya menjadi hari bahagia
bagi Aimee, malah menjadi hari pemakaman tunangannya. Sambil berjuang untuk menata kembali
hidupnya, Aimee terus menyelidiki misteri di balik kematian James. Penyelidikan ini pun menimbulkan
banyak tanya dalam dirinya, dan hanya kebenaran yang dapat membebaskan Aimee dari ikatan masa
lalunya ..., atau mungkin malah menghancurkannya.
Dongeng Negeri Bulan Wolfgang Kim adalah anak lelaki yang sangat suka membaca buku sciﬁ- pada
suatu hari Kim sendiri mendapatkan dirinya di dalam dunia sciﬁ dan dongeng. Kim berada di Negeri
Bulan dan bertemu dengan berbagai makhluk ajaib, terutama tokoh yang jahat yaitu Baron Kart yang
adalah tangan kanan Boraas, penguasa negeri kegelapan. Kim juga harus bertempur melawan keduanya
serta para Ksatria hitam untuk menyelamatkan Negeri Bulan. Dalam Dongeng ini adiknya Becky
tertawan, sehingga pertempuran menjadi lebih seru antara Kim yang dibantu para sahabatnya sang
Naga Rangarig, Si Raksasa Gorg, Si Beruang Kelhim dan Pangeran Padang Ilalang. Pertempuran ini bukan
merupakan pertempuran antara Yang Jahat dan Yang Benar, melainkan suatu proses pembelajaran,
bagaimana caranya mencintai sesama makhluk hidup dalam keberagamannya dan menjaga lingkungan
alam agar tidak rusak binasa.
Berbagi Rahasia Usaha di Masa Sulit Kerja Sama, PT Grasindo dengan SCTV
Gajahmada Langit Kresna Hariadi 2004
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Titian zaman 1979
Jalan-Jalan Lombok Enaknya Kemana Yusak Anshori dan Adi 2013-06-11 Buku ini menguraikan
tempat-tempat wisata Lombok dengan terperinci, ringan, dan informatif. Dengan panduan buku ini, Anda
dapat menikmati liburan yang menyenangkan di Lombok tanpa tersesat
Buaian Kucing Kurt Vonnegut Buaian Kucing adalah fantasi tingkat tinggi yang sangat menghibur tentang
tidak bertanggung jawabnya para ilmuwan nuklir. Sebagaimana satire kontemporer yang paling baik,
novel ini adalah karya yang jauh lebih menarik dan bermakna ketimbang kisah-kisah melodramatik yang
oleh sebagian besar kritikus dianggap "serius". The New York Times Buaian Kucing penuh dengan ironi
dan parodi. Namun penting sekali untuk mengetahui ha-hal yang mendasari humor Vonnegut. Meskipun
Vonnegut jelas ingin membuat para pembacanya tertawa, Buaian Kucing bukan sekadar lompatanlompatan lincah yang menggelitik. Vonnegut menggunakan humor sebagai sarana untuk membuat
pembacanya mengambil sikap kritis terhadap "sapi suci" dalam budaya mereka, yaitu sains, agama,
bangsa, dan keluarga. Poin utama humornya adalah eksplorasi serius tentang bahaya yang terkandung
dalam kombinasi kebodohan manusia dan ketidakpedulian mereka terhadap kapasitas teknologi dalam
hal penghancuran massal. SparkNotes
Bloody Motel Ari Z. Nanto 2009
Cinta 365 hari Norzailina Nordin 2010 KATA orang, cinta tidak mengenal siapa. Cinta itu perkara biasa
bagi makhluk yang bergelar manusia. Mahu bercinta, ingin dicintai – itu sudah pasti! Persis ombak dan
pantai yang tidak ingin berpisah walau sesaat. Itulah CINTA! Cinta yang mendalam pada Erynn
membutakan matanya. Kali pertama bertemu, Darren Ho sudah jatuh hati. Perwatakan Erynn yang agak
lurus mencuit hatinya. Kelembutan sifat Erynn meruntun jiwanya. Keikhlasan gadis itu menawan
sanubari. Namun, latar belakang mereka yang jauh berbeza, apatah lagi perbezaan agama yang dianuti
menjadi halangan besar buat mereka meneruskan hubungan. Madam Ho sama sekali tidak mahu
melepaskan Darren kepada Erynn. Maka, dia membuat muslihat untuk memisahkan mereka. Bagi
mempertahankan nama keluarga Ho, Madam Ho memaksa Darren mengahwini Tania, gadis
sebangsanya. Darren serba salah. Antara ibu dan kekasih, yang mana patut didahulukan?
Mempertahankan cintanya atau terus menjadi anak yang patuh? Gila! Memang gila dibuatnya Yang pasti,
dia tidak pernah berhenti membilang hari... bilakah cintanya dan Erynn bakal bersatu.
Chicken Soup For The Soul: Keluar Dari Zona Nyaman Amy Newmark 2020-10-19 Pergilah ke luar.
Cobalah hal-hal baru. Lawanlah rasa takut. Hadapilah tantangan. Raihlah dunia. LaluÉ. dapatkan hal-hal
baru yang membahagiakan dan menyegarkan jiwa. Orang-orang dalam buku ini melakukan hal-hal baru
yang memperluas cakrawala dan menantang mereka untuk menaklukkan rasa takut. Dari sesuatu yang
sederhana seperti mencoba makanan asing, berganti pekerjaan yang menantang, hingga berkelana ke
negara asing seorang diri, mereka berhasil menaklukkan diri sendiri kemudian menjadi pribadi baru yang
lebih baik dan lebih bersyukur.
Memoar Seorang Geisha (Memoirs of a Geisha) - ID baru Arthur Golden 2020-09-30 Memoar
Seorang Geisha mengajak kita memasuki dunia geisha yang penuh rahasia, dunia di mana penampilan
sangatlah penting; di mana keperawanan seorang gadis dilelang kepada penawar tertinggi; di mana
perempuan-perempuan dilatih untuk memikat laki-laki paling berkuasa; dan di mana cinta dicemooh
sebagai ilusi belaka. Kisah Sayuri bermula di desa nelayan miskin pada tahun 1929, ketika sebagai anak
perempuan berusia sembilan tahun, dengan mata biru-kelabu yang luar biasa, dia dijual ke sebuah
rumah geisha terkenal. Tidak tahan dengan kehidupan di rumah itu, dia berusaha melarikan diri.
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Tindakan itu membuat dia terancam menjadi pelayan seumur hidup. Saat meratapi nasibnya di tepi
Sungai Shirakawa, dia bertemu Iwamura Ken. Di luar kebiasaan, pria terhormat ini mendekati dan
menghiburnya. Saat itulah Sayuri bertekad akan menjadi geisha, hanya demi mendapat kesempatan
bertemu lagi dengan pria itu suatu hari nanti. Melalui Sayuri, kita menyaksikan suka-duka wanita yang
mempelajari seni geisha yang berat; menari dan menyanyi; memakai kimono, makeup tebal, dan
dandanan rambut yang rumit; menuang sake dengan cara sesensual mungkin; bersaing dengan sesama
geisha memperebutkan pria-pria dan kekayaan mereka. Namun ketika Perang Dunia II meletus, dan
rumah-rumah geisha terpaksa ditutup, Sayuri, dengan sedikit uang, dan lebih sedikit lagi makanan, harus
mulai lagi dari awal untuk menemukan kebebasan yang langka dengan cara-caranya sendiri.
All You Need Is Love Fakhrisina Amalia 2015-06-23 Ketika hubungannya dengan Aiden berakhir, tanpa
pikir panjang Katrina mengiyakan ajakan mamanya untuk terbang ke kampung halaman mereka di
Skotlandia. Di negara yang indah itu Katrina berharap bisa melupakan kesedihannya. Untuk pertama kali
Katrina bertemu dengan keluarga besarnya. Ia mempunyai sepupu jauh yang tampan bernama Mac.
Namun, entah kenapa Istas—kakak perempuan Mac—memusuhinya, tanpa Katrina tahu di mana letak
kesalahannya. Tapi itu tidak menghentikan Katrina untuk semakin dekat dengan Mac. Dan ternyata
Skotlandia menyimpan misteri masa lalu yang tidak terduga. Tidak hanya indah, ada rahasia
tersembunyi tentang Katrina di negara itu, juga tentang cerita cinta berlapis kota legenda!
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