Sepasang Kekasih Yang Belum Bertemu
When somebody should go to the book stores, search establishment by shop, shelf by shelf, it is essentially problematic. This is why we present the books compilations in this website. It will certainly ease you to look
guide Sepasang Kekasih Yang Belum Bertemu 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 endeavor to
download and install the Sepasang Kekasih Yang Belum Bertemu , it is certainly easy then, previously currently we extend the link to buy and make bargains to download and install Sepasang Kekasih Yang Belum
Bertemu hence simple!

melupakan mantan ayah tirinya yang telah mencuri hatinya juga menghancurkannya berkeping-keping. Dua
tahun berlalu, Blake telah mencapai batasannya. Menjauhkan dirinya dari gadis yang telah mengambil
hatinya bukanlah sebuah kesalahan. Ia tidak pernah menyesali keputusannya dan Blake harus membayar
tindakannya dengan menyakiti dirinya tanpa dapat menyayangi gadis tersebut. Apakah Blake dapat
bertahan melihat gadis yang ia cintai begitu dalam pergi ke dalam pelukan laki-laki lain? Apakah Olivia
dapat mengunci pintu hatinya dan tidak membiarkan Blake masuk kembali? Sudah saatnya bagi kedua jiwa
tersesat tersebut untuk kembali bertemu dan menyelesaikan segalanya.
Sebuah Usaha Melupakan - Boy Candra 2016-07-01
Setelah hari-hari yang sedih berlalu. Bulan-bulan pahit memulihkan diriku. Aku menyadari satu hal; yang
bukan untukku, sekeras apa pun kupaksakan, tetap saja tak akan menjadi milikku. Yang kuperjuangkan
sekuat usahaku, jika kau tak memperjuangkanku sepenuh hatimu, tetap saja kita akan berlalu. Hidup
terlalu pendek untuk dihabiskan dengan kesedihan berkepanjangan. Aku belajar menerima diri; bahwa aku
memang bukan orang yang kau inginkan. Kelak, suatu hari nanti kau juga harus belajar menyadari. Bahwa
kau sudah kulupakan dan bukan orang yang penting kemudian. -MediakitaWoles Aja, Semua Pasti Ada Jodohnya - Saviola Abimanyu
Jodoh itu misteri. Saking misteriusnya, tak ada seorang pun yang bisa memastikan siapa jodohmu serta
kapan dan di mana kamu akan bertemu dengannya. Ada banyak sekali kemungkinan mengenai jodoh.
Namun yang pasti, setiap orang pasti sudah disiapkan jodohnya oleh Tuhan. Bagaimana kalau sudah lama
menunggu, tetapi si jodoh tak kunjung datang juga? Woles aja, tak perlu galau atau merana. Inilah buku
yang tepat untuk dibaca agar kamu tahu hal-hal yang harus kamu lakukan jika ingin menjemput jodoh,
misalnya dengan terus meningkatkan kualitas diri. Buku ini menunjukkan kepadamu bahwa jodoh itu erat
kaitannya dengan cinta sejati. Dan, cinta sejati selalu punya jalan tersendiri untuk menyatukan dua hati.
Baca buku ini dan temukan jodohmu! Selling point: 1. Jodoh Itu “Datang Tak Diundang” 2. Pacarmu Belum
Tentu Jodohmu 3. Mengapa Jodohmu Tak Kunjung Datang? 4. Usaha Mencari Jodoh Itu Perlu, tapi Tak
Perlu Ngoyo 5. Jodoh Tidak Bisa Dipaksakan, dll.
Akatsuki - Miyazaki Ichigo

Batas Sepasang Kekasih - Latif Fianto
"Mereka saling mengamati. Di setiap tatapan mata. Lekuk hidung. Garis bibir. Lebat alis. Setiap embusan
napas. Mereka mengamati satu sama lain. Seperti sepasang kekasih yang terpisah oleh jarak dan waktu,
lalu bertemu di sebuah pulau terpencil, jauh dari kebisingan kota. Tempat segala perasaan kini bertemu.
Pada mulanya membeku, lalu mencair. Mereka berbicara seperti gerak selembar daun yang gemulai, jatuh
di luar rimbunan kata-kata." * Luka tidak pernah meminta untuk dilahirkan dalam keyakinan tertentu. Aqila
tidak pernah berencana untuk jatuh hati pada Luka yang berbeda keyakinan dengannya. Mereka memang
tidak punya kuasa atas apa yang terjadi di luar permintaan dan rencana mereka. Tapi mereka bisa memilih;
mendobrak batas itu atau mengalah, dan menerima apa pun konsekuensi yang menyertainya.
Taksu - Akira 2020-04-13
Keindahan Pulau Bali, keunikan tradisinya serta budayanya menjadi tema cerita dalam kumpulan cerpen
ini. Nuansa romantisme yang terbungkus dalam perbedaan kasta, kisah pembunuhan hingga aroma mistis
tersebar didalamnya. Konflik ceritanya pun beragam. Mulai dari konflik mengenai kepercayaan masyarakat
Bali hingga konflik antar tokoh cerita yang berbeda kasta. Pura-pura suci hingga indahnya Pantai di Bali
menjadi latar tempat dalam kumpulan cerita ini. Membaca “Taksu” seakan membawa kita pada nuansa Bali
yang sangat kental. Selamat menikmati Taksu Bali lewat kumpulan cerpen berjudul “Taksu” ini.
Jauh Dari Kota - Kusniati 2019-09-10
Nifa dan Faisal adalah sepasang kekasih yang terlihat saling tak peduli, namun nyatanya mereka saling
mencintai dalam hati. Mereka bukanlah seperti pasangan kebanyakan, yang selalu berkirim pesan, telepon,
atau kencan. Mereka hanya bertemu di masjid di waktu subuh. Nifa harus kerja di Jogja, rasa berat harus
jauh dari keluarga. Sebelum Nifa pergi, dia ingin bisa bertemu dengan Faisal, namun nyatanya dia tak
memiliki kesempatan itu. Inilah karya Penulis-penulis Anak Bangsa yang tergabung dalam Komunitas
Penulis Nusantara, sebuah Komunitas Terbesar Kepenulisan di Bumi Indonesia. Bahwasanya Negeri
Tercinta ini memiliki Khasanah dan ide-ide Brilian yang belum muncul ke permukaan. Dan Penulis berbakat
ini adalah salah satunya. Marilah jadi saksi kehadiran para Permata yang selama ini belum hadir ke
permukaan, sekarang mereka mulai berdatangan dan membawakan kisah-kisah dari luasnya dataran
padang ide yang mereka torehkan dalam tinta Emas perjalanan karir mereka. Buku persembahan penerbit
LembarLangitGroup
The Hating Game - Titi Sanaria 2019-09-02
Menurut Putra, Raisa itu adalah orang yang paling menyebalkan di dunia. Dia adalah perwujudan dari
kebodohan, kecerobohan, dan lelucon tidak lucu yang dijadikan satu. Sampai suatu saat Putra kemudian
mengetahui jika Raisa bukanlah seperti yang selama ini dia pikirkan. Perempuan itu sengaja menampilkan
imej bodoh karena menyembunyikan sesuatu. Putra lalu menggunakan segala macam cara untuk
membongkar penyamaran Raisa. Ya, segala cara, termasuk berpura-pura jatuh cinta kepadanya.
Masalahnya, semakin mengenal Raisa yang sebenarnya, semakin sulit untuk berpura-pura.
Trapping His Stepniece: Novelindo Publishing - Jennifer Lee 2021-01-25
Dua tahun lamanya mereka berpisah. Dua tahun lamanya mereka tidak bertemu. Dua tahun lamanya untuk
Olivia dan Blake menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa satu sama lain. Dua tahun berlalu,
Olivia telah memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk
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TeenLit: Marshmallow Cokelat - Ken Terate 2007
KOPI CAFE DAN CINTA - Y. Adhi Satiyoko Ahmad Zamzuri 2013-01-01
Pollyanna - Eleanor H. Porter 2010-05-04
Tak pernah terpikir oleh Miss Polly Harrington bahwa hidupnya yang selama ini teratur dan penuh
ketenangan akan ditingkahi kehadiran seorang gadis cilik. Gadis itu adalah keponakannya sendiri,
POLLYANNA, yang dirawatnya karena sudah menjadi yatim piatu. Pollyanna sosok yang ceria dan dengan
cepat membuat orang-orang di sekitarnya senang. Ia menularkan kepada mereka suatu permainan
‘Sukacita’, sehingga siapa saja tidak menghabiskan waktu dengan mengeluh atau bermuram durja.
Menurut Pollyanna, pasti ada sesuatu yang menyenangkan dalam kondisi apa pun. Tetapi suatu ketika,
Pollyanna mengalami kecelakaan dan terancam lumpuh seumur hidup. Masih bisakah ia bergembira dan
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bersukacita dengan keadaannya ? [Orange Books, Noura Books, Novel, Indonesia]
#SebuahTurMelupakan - Boy Candra 2016-08-26
Sebuah Tur Melupakan, merupakan buku yang berisikan kompilasi buku-buku best seller Boy Candra.
Terdapat enam judul buku dalam buku bundling ini. - Setelah Hujan Reda - Catatan Pendek Untuk Cerita
Yang Panjang - Senja, Hujan, dan Cerita Yang Telah Usai - Sepasang Kekasih yang Belum Bertemu - Kuajak
Kau Ke Hutan dan Tersesat Berdua - Satu Hari di 2018 Dipersembahkan oleh penerbit Mediakita.
Setelah Hujan Reda - Boy Candra 2016-01-01
Hujan pernah merebut seseorang dariku. Ia merampas kebahagiaan yang tumbuh di dadaku. Ia memaksa
aku menjadi sendiri. Hujan juga pernah membuat janji kepadaku. Ia tak akan jatuh lagi di mataku. Namun
ia berdusta, ia meninggalkan aku tanpa permisi. Saat aku merasa hujan hanya datang untuk menyakiti,
kamu hadir. Mengajarkan aku bahwa Tuhan tak menciptakan hujan untuk bersedih, tetapi ia menyiapkan
hujan untuk merasa kita pulih. Aku sadar, terkadang orang yang kita cintai diciptakan Tuhan bukan untuk
dimiliki, tetapi aku ingin Tuhan menciptakanmu untuk memilikiku. ----------------------- Part 6 dari 6 buku
Setelah Hujan Reda -MediakitaDon't Lie - Don't Lie
Don't Lie Penulis : Felyn Zellen Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-6278-97-0 Terbit : Juli 2021
www.guepedia.com Sinopsis : Sarah mengangkat bahu. "Dia adalah orang yang aku kagumi." "Kagum sama
cinta itu berbeda, Sarah." "Jadi menurut kamu cinta itu apa?" "Cinta itu rasa yang melibatkan berbagai
macam emosi. Senang, sedih, kecewa adalah bagiannya." "Kalau rasanya hambar?" "Artinya itu bukan
cinta." Sarah yang bersahabat dengan Devan. Devan yang jatuh cinta dengan Nabila. Gerry yang lebih dulu
datang dihidup Nabila. Marko yang diam-diam menaruh rasa dengan Sarah. Semua orang yang
dipertemukan dalam satu kisah www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Mutu Manikam - Fivea La Vida 2018
Buku ini disusun oleh siswa-siswi SMA Sampoerna Academy Boardingschool Bogor, mewakili perjalanan
belajar dan berinteraksi mereka dengan sekitar, dengan masyarakat sesungguhnya, dengan nilai-nilai yang
mereka bawa dari keluarga, suku, atau agama yang terintegrasi dengan nilai yang ditanamkan di sekolah.
Dari mana pun asal mereka, mereka tidak pernah lupa bahwa Indonesia adalah satu. Sebagai penggerak
perubahan mereka tahu benar bahwa belajar adalah proses yang tidak akan pernah putus. Ketika gagal
dalam berusaha maka bangkit adalah jawabannya. For a gem can’t be polished without friction, nor man
perfected without trials. Mereka adalah permata bagi orang tuanya, bagi kami guru-gurunya, bagi temanteman seperjuangannya, dan bagi Indonesia yang akan menunggu perubahan positif itu.
Lisa's Diary - Arleen A & Veronica Gabriella 2017-05-29
Lisa... Ia benci semua hal tentang kepindahannya, tapi tak punya pilihan. Penempatan Papa-nya di
Surabaya mengharuskannya untuk tinggal di sana selama setahun. Artinya, ia harus meninggalkan sahabat
baiknya, sekolah idaman, dan seseorang yang disebut “prince charming”nya. Ia tak bisa membayangkan
semua hal itu mendadak jauh darinya. Lalu ia bertemu Budi Budi... Bukan tipe alpha-male yang membuat
perempuan-perempuan melirik dan mengeluelukannya. Hanya lelaki biasa asal Surabaya yang hobi
membaca buku-buku arsitektur. Belum lagi, ia sudah terlalu lama membawa kesedihan dalam kehidupan
sepeninggal adiknya. Namun, kata orang, lelaki baru menjadi sejati ketika ia menemukan cinta. Lalu ia
bertemu Lisa Berdua... Mereka belajar bahwa keputusan untuk bersama bukan sekadar tentang rasa
nyaman, melainkan kompromi atas perasaan masing-masing. Mereka sadar kalau waktu punya satuan yang
berbeda ketika seseorang memiliki satu sama lain karena dalam jatuh cinta tidak ada kata sementara,
melainkan selamanya. Mereka akhirnya tahu jika setiap harinya menyimpan kejutan tersendiri, yang tidak
melulu manis dan asik, bisa juga pahit dan penuh usik Lalu... Semesta kerap punya skenario lain.
Perpisahan menunggu untuk dijemput. Bila memang tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dari takdir,
apa yang harus kau lakukan?
Amore et Morte Season 1 - Badai Saint da Kala
Amore et Morte Season 1 PENULIS: Badai Saint da Kala Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-093-8
Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Shinji Tama sangat terpuruk setelah putus dengan
kekasihnya, Ichika Yue. Dalam perjalanannya, ia menemukan arti dan makna cinta berkat pamannya,
sepasang-kekasih-yang-belum-bertemu

Handa. Hingga pada suatu saat, ia dipertemukan dengan sahabat kecilnya, Nathan. Liona, sahabat Tama,
Nathan sangat menyukainya. Namun, siapa sangka jika ternyata Liona malah tergila-gila dengan Tama
yang akhirnya menimbulkan sebuah segitiga cinta yang mematikan dan menyebabkan terjadinya
pertumpahan darah karena cinta. Bagaimana kisahnya? Silakan baca dan jangan lupa cemilannya, ya!
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
Sophismata - Alanda Kariza 2017-07-10
Sigi sudah tiga tahun bekerja sebagai staf anggota DPR, tapi tidak juga bisa menyukai politik. Ia bertahan
hanya karena ingin belajar dari atasannya––mantan aktivis 1998–– yang sejak lama ia idolakan, dan
berharap bisa dipromosikan menjadi tenaga ahli. Tetapi, semakin hari ia justru dipaksa menghadapi
berbagai intrik yang baginya menggelikan. Semua itu berubah ketika ia bertemu lagi dengan Timur,
seniornya di SMA yang begitu berseManga, Manhua & Manhwat mendirikan partai politik. Cara pria itu
membicarakan ambisinya menarik perhatian Sigi. Perlahan Sigi menyadari bahwa tidak semua politisi
seburuk yang ia pikir.
Tempo - 2008
Suatu Hari di 2018 - Boy Candra 2016-01-01
“Perasaan itu tetap saja ada. Meski berkali-kali aku melupakannya, berkali-kali lipat pula ia tumbuh.
Apakah kau tidak pernah merasakan hal yang sama? Sementara dulu, sering kali kita tanpa disengaja samasama ingin menelepon, sama-sama ingin mengucapkan rindu yang sama. Apakah semudah itu bagi lelaki
untuk melupakan? Apa kau tidak pernah tahu bahwa perempuan sering kali begitu sulit lepas dari
kenangan. Lalu, sudah matikah hatimu pada janji-janji yang kau katakan padaku?” Sungguhlah, hal paling
menyedihkan untuk ditatap di dunia ini adalah perempuan yang sedang patah hatinya. Walau kau tahu,
setelah patah hati selalu ada cinta yang lebih baik. Jangan menjadikan cinta sebagai sesuatu yang salah.
Sesuatu yang seolah menyakitimu. Kau dan aku pernah sepakat, bahwa bukan cinta yang menyakiti
manusia. Sebab pada hakikatnya, cinta adalah kebahagiaan, walaupun patah hati tetap saja bisa menjadi
kenangan tidak menyenangkan yang berulang. Beberapa orang tak akan percaya, bahwa kenyataan kadang
terlalu sakit baginya, hal yang menjadi alasan untukku menulis cerita-cerita di buku ini. Boy Candra ---------------------- Part 6 dari 6 buku Suatu Hari di 2018 -MediakitaKuajak Kau ke Hutan dan Tersesat Berdua - Boy Candra 2016-01-01
Puisi merupakan satu genre tulisan yang selama ini terkesan ‘berat’. Tidak bisa dipungkiri, puisi
merupakan bacaan minoritas. Hal ini disebabkan oleh kesan yang ditampilkan selama ini puisi adalah
bacaan ‘berat’. Dengan kesadaran demikian, akhirnya menjadi tantangan tersendiri untuk menulis puisi
yang lebih ringan. Puisi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Terutama remaja dan dewasa muda. MediakitaBougainvillea - Packy Sidique 2012-12-05
Wanita Pilihan Suamiku - Nova Irene Saputra 2020-10-26
Aliyah tidak rela jika harus berbagi suami dengan wanita lain. Namun, dia berusaha ikhlas demi anak yang
diakui sebagai darah daging pendamping hidupnya yang tidak dapat diwujudkan oleh wanita itu. Ternyata
Arif, suami yang ia cintai selalu berusaha menyakiti dirinya, karena tidak mampu memberikan keturunan
pada sang suami. Laki-laki itu juga sudah berani melakukan kekasaran pada Aliyah hingga menyebabkan
wanita itu merasa tersakiti. Akankah Aliyah menjadi wanita pilihan untuk laki-laki yang menikahinya?
Depok, I'm (lost) in Love - Nurlaila Zahra 2015-02-16
“Tapi mungkin sekarang sudah terlambat untuk mengakui semuanya, karena sebentar lagi ia akan
menikah, dan membangun hidup baru dengan laki-laki pilihannya,” ucap Ben diakhiri senyum lirihnya. Nun
tertegun sesaat dan membiarkan matanya mengembun. Napasnya tidak teratur, namun ia berusaha
mencari kekuatan di dasar hatinya, untuk dapat menyahuti kata-kata Ben dari balik punggungnya,
“Seorang teman lama pernah berkata, jika cinta pertamamu bukanlah jodohmu, maka lupakan cinta
pertama itu, lalu carilah jodohmu. In sya Allah dengan cara itu, bisa membuatmu menemukan
kebahagiaan.” Nun tersenyum, kemudian bergegas pergi. Ia tak ingin Ben melihat isak yang ditahannya
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berubah menjadi air mata. Ben menatap Nun yang semakin jauh. Jauh dari pandangannya, pun dari hatinya
kini. Nun mendaras doa sepanjang langkahnya. Menguatkan sendiri hatinya, saat ia sadari kalau Tuhan
mempertemukannya kembali dengan cinta lamanya, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal yang
sesungguhnya.
Abadilah Cinta - cover baru - Andrei Aksana 2020-10-19
Tujuh tahun lalu, karena harus mendekam di balik terali penjara, Revan meminta agar Ersad menjaga dan
menikahi Ardini, kekasihnya. Revan percaya, cinta Ardini abadi untuknya. Juga sahabatnya, Ersad, tidak
akan tega menyentuh Ardini. Kini, setelah bebas dari penjara, Revan hendak meminta kembali miliknya
yang ia titipkan. Namun, ia justru mendapati Ersad sudah memiliki perasaan kuat dan enggan melepaskan
Ardini. Selamanya. ÒKau telah melewati ribuan hari bersama Ardini, Er,Ó pinta Revan penuh permohonan.
ÒKini izinkan aku memilikinya hanya untuk satu malam...Ó Tetapi bagaimana jika tak satu malam pun
berhasil dimilikinya? Bagaimana jika tak seorang pun dapat meraih cinta Ardini yang utuh, karena
perempuan itu tak pernah sanggup memilih salah satu di antara lelaki yang sama-sama dia cintai? Mestikah
Ardini menyemai dua cinta sekaligus dalam hidupnya? Abadilah Cinta. Selamanya. Cinta memang tak akan
pernah berakhir...
ROMANTIS - Nuril Basri 2015-02-14
“Kekasihmu orang kaya?” tanyaku. “Hmh, tidak juga sebenarnya, tapi dia tidak kekurangan duit,” jawab
Poppy. Tentu saja dia dapat mendapatkan lelaki yang kaya dan gagah. Dia sangat cantik. “Terus kenapa
mahu curang denganku?” “Maksudnya kamu mahu?” tanyanya retorik. “Sebab aku belum pernah ada
kekasih penulis. Katanya penulis itu romantik.” “Tapi aku tidak ada duit,” kataku datar. “Tidak apa-apa.
Kamu kan dapat membuatkanku surat cinta atau puisi cinta. Aku belum pernah mendapatkan yang seperti
itu dari kekasih-kekasihku yang lalu.” Benar, di dunia ini tidak ada yang percuma. Setiap gadis yang dekat
denganmu, mereka pasti ada mahunya. “Okay,” jawabku singkat. “Aku fikir-fikir dulu.” (Buku Fixi)
Sepasang Kekasih yang Belum Bertemu - Boy Candra 2015-09-25
Ada banyak hal yang tak pernah kuceritakan kepadamu. Perihal betapa sakitnya masa lalu yang pernah
singgah di dada. Bukan karena apa-apa, bagiku, menceritakan masa lalu hanyalah akan membuatmu
merasa aku masih berharap padanya. Padahal tidak. Semenjak memilih untuk menjadi bagian dari
hidupmu, aku sudah mengikhlaskan dia selamanya. Meski kami berakhir bukan karena ingin aku dan dia.
Namun, ada hal yang tak dapat kami tembus. Nanti aku akan menceritakan perihal itu kepadamu, nanti
pasti akan kuceritakan. Kali ini aku hanya ingin meyakinkan kamu lagi, bahwa cinta kita memang tak
pernah salah. Meski tak banyak orang yang bisa menjalani hubungan begini. Namun, kepadamu, Wulan
Sari, aku telah jatuh hati sedalam ini. Dan, aku ingin kamu menjaga hatiku yang jatuh agar tumbuh dan
utuh bersama hatimu. “Bagaimana mungkin kamu bisa menyebutnya cinta, sementara kalian belum pernah
bertemu?” pertanyaan itu memang tak bisa kujawab kepada teman-temanku. Namun, tahukah kamu,
sungguh aku ingin meneriakan ke telinga mereka. “Kalian terlalu sempit mengartikan cinta!” Mereka
terlalu sempit mengartikan apa yang kita rasakan. Sebuah Novel karya Boy Candra yang di terbitkan oleh
MediaKita
Love Game - Zeeyazee 2018-03-09
“Let’s play a game, a simple game with a simple rule: we will chatting all day, having good morning and
goodnight messages, acting like a lovely couple, so crazy in love… and the one who falls first is the loser.”
Sheira terjebak dalam situasi yang sulit: ia harus mati-matian menguatkan perasaannya dan menjaga
logikanya tetap berfungsi dengan baik saat menghadapi permainan Dean, laki-laki yang pernah merebut
hatinya dan menorehkan luka di sana setelah penolakan yang cukup memalukan. Taruhan melakukan
permainan cinta dengan Dean, seperti menjadi jebakannya sendiri untuk kembali terperosok ke dalam
lubang yang sama. Tapi tidak ada jalan mundur di dalam kamus hidup Sheira. Meskipun ia tidak benarbenar yakin apakah ia akan menang dalam taruhan yang ia ajukan sendiri. Penerbit: Kubus Media
Kado Istimewa Calon Pengantin - Ust. Saiful Hadi El-Sutha 2017-01-01
“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena
menikah itu lebih dapat menjaga mata (dari hal-hal yang diharamkan) serta lebih dapat menjaga kemaluan
(dari berbuat zina). Barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa lebih dapat
membendung nafsu syahwat.” (HR. Bukhari dan Muslim) Buku ini merupakan panduan yang tepat bagi
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setiap orang yang ingin menemukan pasangan hidup sejati dalam pernikahan, dan juga tuntunan yang
berharga bagi orang yang ingin membina rumah tangga. Buku ini mengulas secara detail tentang tematema penting dalam pernikahan dan upaya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.
Dilengkapi dengan risalah-risalah cinta: 1. Meluruskan niat sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. 2.
Cermat dalam memilih pasangan. 3. Kriteria suami-istri yang ideal dan menjadi idaman. 4. Tentang khitbah,
akad nikah, resepsi pernikahan, dan mahar. 5. Hak dan kewajiban suami-istri. 6. Tips menjaga kesetiaan
dalam berumah tangga. 7. Prinsip-prinsip saling memahami sebagai suami-istri. 8. Hal-hal yang dapat
menambah kehangatan cinta dan keharmonisan rumah tangga. 9. Seni mengelola konflik dalam kehidupan
rumah tangga. "Buku ini mengulas secara jelas mengenai topik-topik hangat menjelang dan selama
berumah tangga. Cocok dibaca untuk Anda yang ingin menikah atau baru menikah." --@NikahAsik: Penulis
buku national best seller "SAH" WahyuQolbu
Terus Cintai Aku - Aleya Aneesa 2012
Kalau tahu sakitnya jatuh cinta, dia lebih rela memilih jatuh lubang. Kalau tahu deritanya merindu, baiklah
dia pilih membenci. Hati tak parah, jiwa pun tak merana. Dia hanya Nurzalis Najwa! Kuasa sakti dia tak
punya, panah arjuna pun dia tak ada. Yang dia miliki hanyalah sebuah janji. Sayangnya saat Khilfie muncul,
hatinya terbelah dua. Hendak salahkan siapa jika cinta dipegang sebelum waktunya? Setia pula tak kena
pada tempat. Lantas, lupa kalau kata tak semestinya dikota. Hati orang pun bukan boleh diikat ikut suka.
Kecewa kerana cintanya tak berbalas, Zalis menjauh. Apa guna jadi permata kalau Khilfie tak mahu
menjadi cincin? Hati yang luka biar dicari penawar sendiri. Namun, Khilfie bukan buta. Makin jauh Zalis
lari, makin laju dia mengejar. Dia bukan bayang-bayang Zalis, kembar siam pun tidak. Tapi, dia persis gulagula getah dalam hidup Zalis. Saat sedar matanya memandang Jaznita, hatinya hilang dicuri Zalis. Tak
mungkin manusia boleh hidup tanpa hati, kan? Dan cinta... memang pelik, ditolak jauh pun tetap juga mahu
mendekat.
Misteri Tiga Sekawan - V Lestari 2015-06-13
Trias ditemukan tewas di kolam renang rumah megah milik orangtua Tony. Dokter terpaksa menyimpulkan
kematiannya sebagai kecelakaan. Tapi Klara, Tony, dan Ratih ragu. Apalagi setelah mengetahui Ratih
mengandung anak Trias. Tiga sekawan yang baru saja lulus SMA itu bertekad menyelidiki yang sebenarnya
terjadi. Mampukah mereka menyingkap misteri dengan cara mereka sendiri?
Satu Hari di 2018 - Boy Candra 2015-12-01
Perasaan itu tetap saja ada. Meski berkali-kali aku melupakannya, berkali-kali lipat pula ia tumbuh. Apakah
kau tidak pernah merasakan hal yang sama? Sementara dulu, sering kali kita tanpa disengaja sama-sama
ingin menelepon, sama-sama ingin mengucapkan rindu yang sama. Apakah semudah itu bagi lelaki untuk
melupakan? Apa kau tidak pernah tahu bahwa perempuan sering kali begitu sulit lepas dari kenangan.
Lalu, sudah matikah hatimu pada janji-janji yang kau katakan padaku? Sungguhlah, hal paling menyedihkan
untuk ditatap di dunia ini adalah perempuan yang sedang patah hatinya. Walau kau tahu, setelah patah hati
selalu ada cinta yang lebih baik. Jangan menjadikan cinta sebagai sesuatu yang salah. Sesuatu yang seolah
menyakitimu. Kau dan aku pernah sepakat, bahwa bukan cinta yang menyakiti manusia. Sebab pada
hakikatnya, cinta adalah kebahagiaan, walaupun patah hati tetap saja bisa menjadi kenangan tidak
menyenangkan yang berulang. Beberapa orang tak akan percaya, bahwa kenyataan kadang terlalu sakit
baginya, hal yang menjadi alasan untukku menulis cerita-cerita di buku ini. –Boy Candra -MediaKitaUnexpected (Book III) : Azta Books - Azuretanaya 2020-11-26
Helena Apshari sedikit pun tidak pernah membayangkan jalan hidupnya akan kacau seperti sekarang.
Hidupnya kini hanya berkutat seputar uang dan tanggung jawab. Lenna panggilan perempuan tersebut,
sudah merasa lelah dan ingin menyerah, tapi ia tidak mungkin melakukannya, mengingat nyawa seseorang
sangat bergantung padanya. Walau Lenna memikul tanggung jawab yang bukan bagiannya, tapi
perempuan tersebut tanpa pamrih menunaikannya. Ia bersedia melakukan apa saja, asalkan nyawa
seseorang yang diperjuangkannya tetap bersamanya. Lenna tidak takut dicemooh orang, tapi ia sangat
takut kehilangan orang yang dikasihinya lagi. Entah menjadi sebuah keberuntungan atau kesengsaraan
bagi Lenna saat takdir mempertemukannya dengan laki-laki bernama Felix Wiranatha. Malaikat tanpa
sayap yang membebaskan Lenna dari jeratan lelaki hidung belang di tempat pelacuran. Namun di sisi lain,
malaikat tersebut juga mempunyai tujuan terselubung atas niat baiknya. Atas segala pertimbangan dan
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memikirkan konsekuensinya, akhirnya Lenna pun menyepakati niat terselubung sang malaikat tersebut.
Cinta Terakhir - Chuiy 2013-01-01
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup #EazyBook
Manusia Hanya Bisa Bertanya dan Hanya Akan Menjadi Tanda Tanya - Hartoyo, M.Pd 2020-01-31
Ragumu memacu rasa ingin tahumu. Ingin tahumu memunculkan tanda tanyamu dan tanda tanyamu
melahirkan ilmu. Tapi perlu kamu tahu, tidak mungkin menangguk banyak hal yang tidak/belum terjangkau
oleh nalarmu baik yang ada di bumi maupun yang di langit. Manusia akan selalu bertanya apa, mengapa,
dan bagaimana, tapi banyak hal yang sulit bahkan tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Manusia hanya
bisa bertanya dan hanya akan menjadi tanda tanya, tidak akan ada yang bisa menjawabnya kecuali Sang
Maha Pencipta.
Untukmu, Mantanku - Graf Literature 2020-04-18
Hai, Mantanku, beberapa hal tidak kuberitahukan kepadamu. Mungkin karena jarak kita yang begitu jauh,
atau karena kau yang sudah telanjur berlalu dan hatiku membeku. Namun, dalam buku ini, kamu bisa
melihat betapa besar ruang yang kusiapkan untuk kenangan kita.
Heart Talk - Cleo Wade 2018-03-06
A beautifully illustrated book from Cleo Wade—the artist, poet, and speaker who has been called “the
Millennial Oprah” by New York Magazine—that offers creative inspiration and life lessons through poetry,
mantras, and affirmations, perfect for fans of the bestseller Milk & Honey. True to her hugely popular
Instagram account, Cleo Wade brings her moving life lessons to Heart Talk, an inspiring, accessible, and
spiritual book of wisdom for the new generation. Featuring over one hundred and twenty of Cleo’s original
poems, mantras, and affirmations, including fan favorites and never before seen ones, this book is a daily
pep talk to keep you feeling empowered and motivated. With relatable, practical, and digestible advice,
including “Hearts break. That’s how the magic gets in,” and “Baby, you are the strongest flower that ever
grew, remember that when the weather changes,” this is a portable, replenishing pause for your daily life.
Keep Heart Talk by your bedside table or in your bag for an empowering boost of spiritual adrenaline that
can help you discover and unlock what is blocking you from thriving emotionally and spiritually.

sepasang-kekasih-yang-belum-bertemu

Saat Eropa Jadi Rumah Kedua - Tina Ceu Entin 2020-05-06
Ada banyak orang yang bermimpi untuk pergi dan tinggal di luar negeri, terutama benua Eropa. Namun,
hanya sedikit yang berhasil mewujudkan impian mereka. Mencari beasiswa sering kali menjadi harapan.
Sayangnya mendapatkan beasiswa cukup sulit. Menjadi Aupair merupakan pilihan dari Ceu Entin, Icha,
Ragil dan Rora. Bermodalkan tekad dan kenekatan untuk menjadi Aupair di tiga negara Eropa, yakni
Belanda, Jerman, dan Prancis. Keempatnya pun pergi dengan sejuta mimpi dan harapan. Sayangnya, tidak
semua cerita berbuahkan kisah penuh suka. Buku ini mengupas pengalaman keempat anak muda Indonesia
dalam menaklukkan Eropa sebagai rumah kedua. Kisah di buku ini juga akan membawa kamu merasakan
petualangan seru mereka. Petualangan yang mengantarkan kamu mengetahui seluk beluk ketiga negara
tersebut.
Tak Sekadar Pulih - Fadel Yulian 2020-01-03
Memulai kisah setelah pisah, kita saling tolak menyusuri ruang perjalanan yang berbeda. Dengan bekal
kenangan dan pembelajaran, kita menjalani proses pulih dengan cara masing-masing. Ada banyak peran
yang kita mainkan untuk melupakan peliknya sebuah kehilangan. Hingga pada suatu titik, kita perlu untuk
menerima dan merelakan semua kejadian. Berdamai dengan masa lalu diperlukan untuk kembali
melangkah maju. Sudah saatnya kita berhenti memainkan adegan dan berbenah menjadi manusia
seutuhnya. Sebab, setelah merayakan kesedihan, akan selalu ada bahagia yang baru. Meski tak lagi
bersama. Buku persembahan penerbit TransMediaPustaka #TransMediaPustaka
Fairytale by. A Psycho - Hany14 2021-09-08
Rudy Kim, seorang maniak yang menyukai tetangganya bernama Jane Rachel, sedari mereka masih kecil
dulu. Walaupun dulu mereka jarang berinteraksi, tetapi sosok Jane sangat berkesan dihatinya, sampai
berusaha ingin menemukan gadis itu ketika dewasa nanti. Dan apa yang diusahakannya, berhasil. Dengan
segala kesuksesan dan ambisi yang dia miliki pada Jane, membuatnya berhasil menjadi tetangga wanita itu
lagi dan mengencaninya. Namun selama proses pencarian wanita itu, Rudy mengalami kepahitan, yang
mengakibatkan kejiwaannya terganggu, hingga terciptalah beberapa rahasia mengerikan yang tidak Jane
ketahui selama bertahun-tahun lamanya. Akankah Jane akhirnya mengetahui rahasia-rahasia itu dan
kemudian bisa menerimanya atau tidak?
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