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Antologi Rasa
Antologi Puisi : Visual dan Rasa PENULIS: Trian Pamungkas, M.Pd. ISBN : 978-623-251-385-3 www.guepedia.com Sinopsis: Antologi puisi ini menceritakan tentang berbagai peristiwa
nyata yang bersumber pada visual dan rasa. Terlihat nyata ketika menyaksikannya dan terpajang dalam sanubari seseorang dengan penuh emosi dan kebahagiaan. Namun alur tersebut
kadang terbatasi oleh keegoisan, seringkali membuntuti sanubari seseorang dengan tak ada niatan untuk menyimpang. Banyak cerita yang menjelaskan proses kehidupan nyata penulis,
dari terisak-isaknya hati dan tersenyumnya hati. Terisak-isaknya hati menandakan palung hati yang terpuruk, gerimis selalu mengintai, mendinginkan sekujur tubuh, namun semua itu tak
terasa jika hati ini terisak-isak karena kerikil tajam, bentuknya tidak besar dan tidak menyeramkan, namun tipikalnya memberikan dampak negatif bagi seseorang yang terluka olehnya.
Senyuman identik dengan kebahagiaan, kadang ada juga hal ini menjadi pelapis untuk menutupinya, padahal dibalik pelapis itu terkadang banyak segerombolan angan-angan atau
kenangan yang tidak patut diungkapkan. Senyumlah sebelum orang lain tersenyum, tatkala jalan kita akan dijalankan oleh kebiasaan yang baik ini. Senyuman dapat menimbulkan tulisan
berupa puisi, bisa memunculkan perasaan sayang, kasih, cinta maupun perasaan dengki, tergantung naluri seseorang yang ingin membuat tulisannya. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Perjalanan Rasa Antologi Puisi PENULIS: Komunitas Hujan Kata ISBN : 978-623-251-582-6 Terbit : Maret 2020 Sinopsis: Dalam menemukan cinta sejati juga terdapat lika-liku yang
rumit, seperti melakukan perjalanan yang jauh, kadang terlihat mulus-mulus saja dan terkadang kesabaran kita harus diuji. Kadang kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan
terkadang kita harus memutuskan untuk berhenti. Sama halnya dengan rasa dihati, kadang ketika pertemuan pertama saja kita sudah jatuh cinta, kemudian setelah dekat kita malah sakit
karenanya. Didalam menjalin sebuah ikatan, kadang kita harus memutuskan untuk bertahan dengan segala permasalahan dan terkadang kita sudah tidak kuat dan memutuskan ikatan itu
saja. Hal tersebutlah yang menjadi ide sehingga hadirlah tulisan kumpulan Puisi ini. Bermakna tentang perjalanan rasa mulai dari pertemuan atau kasmaran, penantian, Rindu , patah hati,
hubungan yang rumit dan akhirnya pergi. Bacalah buku kumpulan puisi ini sebagai pelajaran dalam mengelola hati, karena setiap orang punya cinta sejati masing-masing. Setiap orang
punya kisah yang berbeda, dan setiap kisah memiliki akhir cerita yang berbeda juga. Tapi kita bisa belajar atas kisah yang kita lihat atau kisah yang kita dengar atau mungkin kisah yang
kita rasakan sendiri. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Harga Rasa (Antologi Puisi) Penulis : Rima Putri Utami, dkk Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Maret 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Harga rasa tak terbatas sesampainya rasa telah
diutarakan oleh jari-jemari tulus ikhlas. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Lelaki adalah sosok yang membuat bingung seorang wanita. Bahkan, seorang wanita bisa salah paham karena kaum lelaki tak mampu mengungkapkan perasaannya. Mereka lebuh suka
menunjukkan dalam bentuk perbuatan. Tanpa banyak kata dan tanpa basa>basi. Dalam buku Selaksa Rasa Tentang Lelaki, akan disuguhkan bagaimana seorang lelaki ungkapkan
perasaan dan perhatiannya. Di buku ini juga disuguhkan banyak kisah tentang lelaki. Bagaimana kisah asmara dan liku perjalanan seorang lelaki menuju kedewasaan. AS Gunarti,
Lavenia Suci, Glenda Sogo, Zahara Putri, Mardhiyyah Muhith, Lulu Puspasari, Annisa Azizah, Jrux Kuning, Ekatyaa, Artit Meitalia, Jennifer Anggraini, Daeng Maliq, Sri Sekartadji, Dwi
Kurniawati, Ais Aisih, Indah Muthara, Nanda Sofiana, Nur Khasanah, Dian Esti, Dewi Purwanti, Hardianti Purnama, Riana Oktavia, Nova Nur, Ilmi Fadilah, Sulistiowati, Asti
Rahmadani, Medina Mutiara, ShytUrtle, Yudith Maretha, Raisa Nafisa, Hanny Haff, Wiena Rieska, Fina Agustina, Hazna Deva, Cindy Afriana, SyafSafii, Indah Taju, Ay Pramesti, Desi
Indriani
Antologi Kisah
JENDELA RASA (Perihal Kamu, Cinta dan Hal-Hal Yang Tak Usai)
Antologi rasa
Antologi Sajak Imajinasi Rasa dan Karsa
Win Me Something
Teruntuk para perempuan. Kita memang rapuh, tetapi tahukah bahwa kita diciptakan dengan segudang belas kasih? Itu sebab mengapa perempuan ditakdirkan untuk menjadi
seorang ibu dan istri. Ia tangguh dalam menghadapi kehidupan demi keluarga kecil mereka. Ia sanggup tegar saat tersadar untuk harus segera bangkit. Teruntuk para lelaki.
Lihatlah kami, perempuan, dalam memandang kehidupan. Kami siap untuk diajak tegar. Namun, tak jarang kami juga berputus asa, mengingat perasaan kami gampang
terpatahkan. Tuntunlah kami menyelaraskan antara rasa dan logika. Karena ada yang bilang, perempuan mendominasi rasa, sedangkan kalian mendominasi logika. ***
Persembahan dari kami, Antologi Cerpen Selaksa Rasa Tentang Wanita. Berkisah tentang sekumpulan kisah dan rasa setiap perempuan dalam meniti hidup. Sekumpulan kisah
yang sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. (Anjar Lembayung, PJ NUBAR AE Publishing)
Buku antologi puisi Rasa yang Hilang ini berisi mengenai rasa kasih sayang dan kehidupan percintaan, yang adalah curahan hati, pikiran dan rasa sesuai sudut pandang dan
pengalaman dalam kehidupan Penulis sendiri. Dimana rasa cinta selalu identik dengan sesuatu yang baik dan manis. Dalam sajak-sajak Rindu ini juga tersurat tentang hati yang
tak terposisi, tentang rindu yang tak beraturan dan tentang kisah yang hilang berurutan. Jadi buku ini dipersembahkan bagi mereka yang pernah mengalami pahitnya hubungan
asmara dan bagaimana hubungan cinta itu menjadi pelajaran serta bahan refleksi untuk mengubah kehidupan percintaanya yang lebih baik. Oleh karena itu, kritik positif akan
Page 1/6

Download File PDF Antologi Rasa
sangat berarti bagi penulis buku ini.
Another Level of Love : Antologi Cerita Pendek Penulis : IKA AGUSTINA Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : April 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Cinta memang benar ada dan
hidup di antara kita. Namun Bentuknya tak selalu sama. Seperti Cinta orangtua terhadap anak, cinta anak terhadap orangtua, cinta pasangan yang saling mengasihi dan
menyayangi satu sama lain, cinta dalam sebuah kebencian dan banyak hal lain yang sepertinya mustahil disebut bentuk cinta. Kisah cinta tidaklah selalu tentang romansa dua
orang yang saling mencintai. Ada kalanya kisah cinta tentang dua orang yang saling membenci hanya karena tak ingin saling menyakiti. Dan semua bentuk cinta terwujud ke
dalam berbagai cerita Another Level of Love. * * * “Aku sudah memberikan semua yang aku punya kepadanya. Orangtua yang sangat aku inginkan, teman-teman yang
menyayangiku, juga karir yang menjadi mimpiku. Tapi dia masih ingin memilikimu. Satu-satunya harta yang aku punya. Pria yang aku cintai.” * * * “Jika orang yang dikirim tuhan
buat kamu adalah aku, apakah itu berarti kamu mau nikah sama aku?” “What? Kamu? Are you crazy?” jawabku sewot. “Ya kan kita ngga tahu jodoh itu gimana? Siapa? Kapan?
Di mana? Bisa jadi aku jodoh kamu?” katanya santai. Aku mendelik ngeri. “Kenapa, Mel? Kamu ngga mau sama aku?” “Ya enggak lah!” jawabku lantang. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini mengisahkan tentang catatan ringan siswa Santri Ar Rohmah Angkatan Valiant kelas IX angkatan Valiant 24 (2019/2020) yang lahir dari hati yang dalam sehingga
terwujud buah kesabaran, ketegaran, keteguhan, keikhlasan dan terpancar dalam panorama yang indah, terpancar pada wajah, serta keceriaan berupa senyuman. Cinta itu
indah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata maupun tulisan saja tetapi dengan ketulusan cinta akan muncul keputusan yang arif dan bijaksana dalam segala tindakan.
Jalanilah hidup dengan penuh kesabaran, keuletan, dan kesetiaan, jadikanlah ujian sebagai tonggak meraih masa depan yang lebih cerah, kejar terus matahari pagi sampai
mencapai titik klimaksnya berupa kesuksesan, jangan putus di tengah jalan. Jalanilah hidup ini dengan penuh semangat, Karena tantangan di depan kita yang semakin banyak
dan membutuhkan suatu keputusan yang penuh arif dan bijaksana.
My Family is My Life 2
Antologi Cerpen Rasa Di Balik Rumah Kedua
Antologi Puisi Rasa Dalam Kata
Antologi Puisi & Cerpen
Love Yourself : Antologi IMMawati 1001 Goa
Selama hayat dikandung badan, maka ujian dan cobaan akan silih berganti menghampiri. Tak bisa dipungkiri, karena itu suratan Ilahi. Tatkala badai
suratan menghantam istana kebahagiaan yang susah payah dibangun, apa yang akan kau lakukan, Kawan? Menghardik takdir dengan segala rupa sumpah
serapah, ataukah menata langkah dengan penuh pengharapan pada Sang Maha Pemurah? Tak ada goresan takdir yang sia-sia. Segala sesuatu
menyiratkan cahaya cinta dari Sang Pencipta. Setiap badai ujian, baik suka maupun duka menyimpan semburat pelangi rasa setelahnya.
Antologi Puisi Lebur Rasa PENULIS: Idan Syahid Attamami & Muhammad Ulyuddin Al-Bantani ISBN: 978-623-229-050-1 Penerbit : Guepedia Publisher
Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 116 halaman Sinopsis: Kumpulan Antologi Puisi Lebur Rasa “Mencari Makna Dibalik Kata” adalah karya puisi orisinil sekaligus
jujur untuk sebuah kombinasi antara dua pemikiran yang berbeda. Puisi-puisi ini dilahirkan atas dasar pembebasan makna yang mengajak pembaca
menemukan berbagai rasa hasil dari pengalaman manusiawi yang nyata. Membebaskan temuan, sambil menjadikannya indah. Kombinasi keduanya
tergolong salah kaprah, bukan perkara menyamakan persepsi tetapi justru membebaskan perbedaan ideologi dari sebuah persamaan. Garis besar buku ini
adalah tulisan puisi tentang anomali cinta, sosialisme, cinta, politik, alam, dan ketuhanan. Buku Antologi Puisi Lebur Rasa ini menghadirkan berbagai judul
puisi : Polatak-Politik, Dimana Letak Keadilan?, Senja, Ujaran Gadaian, Sajak untuk Tuhan, Adat Negri, Pelacur, Puisi Cinta, Anak Alam dan lain-lain. Tujuan
lainnya dengan keseluruhan tema Lebur Rasa adalah ; bahwa memang Lebur adalah sesuatu hal yang baku namun sukar dilakukan, kenapa tidak melebur,
membubarkan diri, kemudian bergabung dengan yang lain, dengan sesuatu yang tidak mesti sama. Sedangkan Rasa memiliki kekuatan untuk
menyampaikan dan mengkomunikasikan arti dan pesan tanpa menggunakan kata, kekuatan rasa adalah menyentuh tingkat emosional dan praktis. Maka
Lebur Rasa adalah persamaan dari menyatukan rasa yang multikultural. Bait-bait kejujuran dan terbebaskan sudah nyata tersuguhkan. Bai-bait yang
mencoba menyuguhkan pembaca untuk berpetualang pada kejujurannya dibalut nilai estetik. Kebanyakan puisi pada antologi ini merupakan lirik-lirik
pengulangan sederhana dan penjabaran dari bait-bait diatasnya, tanpa mengurangi kebebasan pemaknaan, pembacaan tetap dapat menemukan nilai
yang terkadung padanya. Sebagai keseluruhan tujuan, termaktub doa tentu untuk penyair-penyair legendaris yang telah mendahulukan, semoga menjadi
sebagai usaha mengabadikan, panjang umur perjuangan!. Email : guepedia@gmail•com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
When a TV reporter is injured in a Dallas-bound jet crash, she enters a world of mistaken identity and political intrigue in this action-packed romantic
suspense novel. The crash of a Dallas-bound jet isn't just a tragedy for TV reporter Avery Daniels; it's an act of fate that hands her a golden opportunity to
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further her career. But it also makes her the crucial player in a drama of violent passions and deadly desires. After plastic surgery transforms her face,
Avery is mistaken for the glamorous, selfish wife of Tate Rutledge, the famous senatorial candidate and member of a powerful Texas dynasty. As she lays
helpless in the hospital, Avery makes a shattering discovery: someone close to Tate planned to assassinate him. Now, to save him, she must live another
woman's life -- and risk her own.
A Washington Post, LitHub, The Millions, and Books Are Magic Most Anticipated Book of 2021 and a Good Housekeeping, Shondaland, and Alma Best Book
of Fall A perceptive and powerful debut of identity and belonging—of a young woman determined to be seen. Willa Chen has never quite fit in. Growing up
as a biracial Chinese American girl in New Jersey, Willa felt both hypervisible and unseen, too Asian to fit in at her mostly white school, and too white to
speak to the few Asian kids around. After her parents’ early divorce, they both remarried and started new families, and Willa grew up feeling outside of
their new lives, too. For years, Willa does her best to stifle her feelings of loneliness, drifting through high school and then college as she tries to quiet the
unease inside her. But when she begins working for the Adriens—a wealthy white family in Tribeca—as a nanny for their daughter, Bijou, Willa is confronted
with all of the things she never had. As she draws closer to the family and eventually moves in with them, Willa finds herself questioning who she is, and
revisiting a childhood where she never felt fully at home. Self-examining and fraught with the emotions of a family who fails and loves in equal measure,
Win Me Something is a nuanced coming-of-age debut about the irreparable fissures between people, and a young woman who asks what it really means to
belong, and how she might begin to define her own life.
Another Level of Love : Antologi Cerita Pendek
Selaksa Rasa Tentang Wanita
Antologi Rasa
Tiga Rasa
Accessions List, Southeast Asia
Antologi Rasabeemediabeemedia
She's a free-spirited dreamer. He's a brilliant painter. But now their shared passion for art has turned into something deeper.... For as long as she can remember, Kugy has loved to write. Whimsical stories are her passion, along
with letters full of secret longings that she folds into paper boats and sets out to sea. Now that she's older, she dreams of following her heart and becoming a true teller of tales, but she decides to get a "real job" instead and
forget all about Keenan, the guy who makes her feel as if she's living in one of her own fairy tales. Sensitive and introverted, Keenan is an aspiring artist, but he feels pressured to pursue a more practical path. He's drawn to
Kugy from first sight: she's unconventional, and the light radiating from her eyes and the warmth of her presence pull him in. They seem like a perfect match-both on and off the page-but revealing their secret feelings means
risking their friendship and betraying the people they love most. Can they find the courage to admit their love for each other and chase their long-held dreams?
Banyak yang mengatakan cinta itu bahagia Tapi mengapa yang mencintai meratapi air mata Banyak yang mengatakan cinta itu luka Tapi mengapa yang dicintai bisa tertawa Ada pula yang bilang cinta itu sempurna Mengapa
cinta harus dipelajari Sedangkan ia bukan materi Mengapa cinta harus dipahami Sedangkan ia bukan soal yang dihafal mati Dan mengapa cinta itu harus berbeda-beda
Antologi Puisi Sebuah Rasa PENULIS: INTAN ANUGRAHSARI Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-230-5 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Rasa merupakan hasrat yang dapat dirasakan manusia. Dengan
rasa, manusia dapat bersikap memanusiakan manusia. Kendalikan rasa sama saja dengan diri. Semua terlihat semu namun ada. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping &
reading Enjoy your day, guys
Antologi Puisi Rahasia Rasa
RASA Rasanya Aku Sayang Ang
Melodi Pelangi Rasa
Penulis Cilik Kelas 5 SD Muhammadiyah GKB 2 Gresik
Perjalanan Rasa Antologi Puisi
Antologi Puisi Rasa Dalam Kata PENULIS: Parzal ISBN: 978-623-7208-28-0 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 112 halaman Sinopsis: Buku ini ditulis dengan penuh arti. Dari judul
saja sudah terlihat "RASA DALAM KATA", berarti sebuah perasaan yang tersimpan dalam hati dicurahkan semua dalam bentuk kata-kata melalui bait-bait puisi ini. Bukan sekedar perasaan cinta atau kasih
sayang, melainkan segala keresahan, gelisah, kesal, kecewa, bahkan motivasi juga ada, semua ditulis dalam puisi ini. Sebagian dari pengalaman pribadi juga ditulis dalam baitnya. Bukan untuk menunjukan
bagaimana rasanya galau, tetapi mengekspresikan sikap sedih atau sendiri dalam bait-bait penuh makna. Walaupun baitnya tidak panjang, setidaknya membuat pembaca mengerti tujuan dan maksud dari
puisi tersebut. Rasa itu pasti ada dalam hati setiap orang, tinggal bagaimana caranya kita sendiri ingin mengungkapkannya atau malah memendam sendiri. Cobalah untuk berbagi kegelisahan hati kepada
semua orang, mungkin dengan begitu kalian bisa lebih tenang. Menghasilkan karya bukan hal yang sulit, ketika engkau benar-benar berniat melakukan itu. Baca sekarang bukunya. Email :
guepedia@gmail·com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Love Yourself : Antologi IMMawati 1001 Goa Penulis : Artika Dewi, Pratitis Try.N, Sha F.Z, dkk Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Maret 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Setiap manusia diciptakan berbeda,
maka bersyukur adalah kunci bahagia. Hidup akan terasa indah dengan mencintai diri sendiri. sembari melakukan perbaikan pada setiap sisi. "Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain, karena
yang membencimu tak memercayainya dan yang menyukaimu tak perlu itu." (Ali bin Abi Thalib) www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
Antologi Puisi, Rasa yang Terlerak, Ketika Harus Memilih Rasa untuk Diluahkan PENULIS: AGUS SUPRAYITNO, ENDRI HERLIYANTO ISBN : 978-623-251-092-0 www.guepedia.com Sinopsis: Rasa dalam
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diri tumbuh dan berkembang dari berbagai pengalaman atas peristiwa yang dialami dalam kehidupan. Hadir dalam bentuk kasih sayang, bahagia, sedih, rindu, kecewa, dan benci, Kemudian rasa itu
teronggok dan terlerak begitu saja tanpa mampu untuk disatukan ataupun tersalurkan. Melalui goresan tinta berbentuk puisi, penulis mencoba untuk memungut dan memilah rasa yang ada untuk
dipersembahkan pada pembaca sebagai ungkapan hati. Berbagai goresan mengenai kerinduan, harapan, impian, serta waktu tentang seseorang adalah sebuah alasan bagi penulis untuk mengungkapkan
rasa yang pernah dan semestinya ada. Semua akan pembaca temukan dalam bentuk puisi yang akan membawa pembaca menyelami makna sebuah rasa. Memilih rasa yang ada kemudian
mengungkapkannya dengan tepat. Karena itulah buku ini diberi judul “Rasa yang Terlerak, Ketika harus Memilih Rasa untuk Diluahkan” Beberapa judul yang terdapat di dalamnya antara lain: Kataku Rasaku,
Elegi Rindu, Harapan Semu, Kerinduan, dan Senja dan Luka. Kataku luahan rasa Yang tak semua orang ‘kan bisa terima (Kataku Rasaku, Agus Suprayitno) Disinilah aku hampiri rasa Yang selama ini selalu
memasung dalam ketidakpastian (Elegi Rindu, Endri Herliyanto) www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Supernova: The Knight, The Princess and the Falling Star presents a series of intertwined and unconventional love stories, straight and gay, with a bit of science and spirituality added to the mix. The major
characters are young, urban, and technologically highly aware. They are caught up in major forms of contemporary social conflict. The work has been highly acclaimed. The poet Taufiq Ismail has written: "A
renewal has taken place in Indonesian literature over the past decade. Supernova is an intelligent, unique and truly exciting exploration of science, spirituality and the nature of love." The literary critic Jacob
Soemardjo suggests: "This is an attractive novel by a young writer. It is an intellectual work in the form of a work of pop art, set in the real world. It opposes old values with new ways of understanding, so that
readers can see the world in a different way."
Meniti gugusan rasa
tentang rasa dan cerita yang tak dapat diungkap dengan suara
Mirror Image
GREAT THOUGHTS ON ROMANCE(PINK EDITION)
JENDELA RASA (Perihal Kamu, Cinta dan Hal-Hal Yang Tak Usai) PENULIS: @itsmawaar Tebal : 98 halaman ISBN : 978-623-7503-23-1 www.guepedia.com Sinopsis: Ini tentang rasaku yang
selalu melibatkan makhluk ciptaanya. Bagaimana aku menjalani setiap antologi rasa yang selalu hidup di hatiku. Memahami bahwa setiap rasa berbeda rasanya berbeda pemahamannya
berbeda objeknya. Rasa adalah bagian dari diri manusia yang sulit untuk dipahami. Jalan ceritanya akan semakin rumit jika rasa itu semakin besar. Kutumpahkan rasaku kedalam buku ini, ia
yang akan menjabarkan rasa-rasa yang pernah ada rasa yang selalu melibatkan semesta beserta makhluknya. Mengenai antologi rasaku kepada sahabat, teman, keluarga, bahkan orang
terkasih. Terimakasih untuk semesta yang telah mengijinkan ku lukis semua rasa yang pernah ada. Mawar Cirebon 2019 www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Cumulative author index in final number of each volume.
Terima kasih telah membeli buku ini. Perlu diketahui bahwa Tiga Rasa merupakan antologi puisi yang seluruh isinya adalah puisi karya peserta Event Linea Publisher yaitu ; ‘Milenials Menulis’
Pada periode Juni – Agustus 2019 Meliputi tiga tema berbeda ; Anak, Rasa Kebangsaan dan Perasaan. Sayang dari ketiga tema yang sudah kami berikan sebagai pilihan, tema paling banyak
dikirimkan peserta dari ratusan puisi adalah tema perasaan. Mungkin memang perasaan, galau dan resah ini sedang mendera berbagai kalangan, termasuk peserta yang mengikuti Event kami.
Ambyar semua jadinya!
Antologi Rasa Penulis : Habieba Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-421-044-6 Terbit : Januari 2022 Sinopsis : “Antologi Rasa” bukan sekedar frasa yang kujadikan judul, melainkan dua diksi
yang menarasikan isi hati dengan segala rasa yang menghampiri. Terdapat 3 tema didalamnya; cinta, pejuangan dan agama. Cinta sesuatu yang sedang dicari kebenarannya oleh setiap
manusia, terlepas sudah berpasangan atau masih asik dengan kesendirian, mereka tetap mencari arti cinta. Disini kutuliskan bagaimana cinta datang; terkadang membahagiakan, terkadang
membinasakan. Perjuangan yang kuceritakan lewat bait, memberikan sulutan api yang membarakan semangatmu. Gambaran hal-hal yang perlu diperjuangkan dan dibahagiakan kutulis dengan
gamblang agar jiwamu memanas untuk melangkah dari malas. Agama, sesuatu yang perlu diagungkan karena didalamnya melibatkan Tuhan dan kepercayaan yang membangkitkan jiwa
spiritual, menguatkan iman, memberikan kenyamanan, menyehatkan badan dan mental, sebagai bekal perjuangan meraih kesuksesan. Kutuliskan baris-baris agamis untukmu agar
mendapatkannya. Tiga tema pilihan itu, merupakan pondasi dalam membangun jiwa untuk masa depan yang tertata. Jika dibaca dengan seksama maka kamu akan menemukan makna darinya
yang mampu menjadi support system yang kamu cari selama ini. Kutuliskan support system ini dengan bahasa yang ringan namun tidak mengurangi gaya keindahan untuk memudahkanmu
mencerna dan tenggelam dalam rasa yang kusuguhkan kemudian. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
beemedia
Antologi Puisi : Visual dan Rasa
Antologi Puisi : Pemanah Rasa
Titian rasa II
Selaksa Rasa Tentang Lelaki

Antologi Rasa (Pecandu Sastra) PENULIS: Firaa Tebal : 177 halaman ISBN : 978-623-7474-37-1 www.guepedia.com Sinopsis: Ini bukan sebuah kisah, cerita, ataupun drama cinta. Ini adalah
tentang bagaimana cara beberapa sosok puitis dalam mencintai. Mencintai dalam diam. Banyak orang yang menyebut-nya seperti itu. Mencintai dalam diam, mengartikan saat seseorang mencintai
orang yang mencintainya dengan tulus tanpa meminta bahkan menuntut dan berharap adanya balasan. Bisa di bilang cinta sepihak! Jika difikir hal itu adalah hal yang miris dan bodoh bukan?!
Tapi itulah sisi hebat dari para sosok puitis. Ia mampu mencintai dengan tulus tanpa menuntut balasan. Ia hanya bersahabat dengan secarik kertas beserta sebuah pena, dan menjadikan kedua alat
itu sebagai media penghantar rasa tulusnya itu. Salam manis dari komunitas "Pecandu Sastra" www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Melodi pelangi rasa : antologi puisi & cerpen / Hana S'kl ; editor, Ikhwanul Halim. -- Bandung : Pimedia, 2021. 84 hlm. ; 21 cm. ISBN 978-623-95999-1-1 1. Puisi Indonesia. I. Judul. II. Ikhwanul
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Halim. 899.221 1
Mengikhlaskan seseorang tak semudah saat kita memilih kepada siapa kita menaruh harap, berharaplah kepada-Nya yang mampu memberi kebahagiaan tanpa batas. Karena cinta tahu kemana dia
harus pulang. Janganlah datang kepada orang yang tak mengharapkanmu lagi. Temukan cinta dalam goresan pena rasa agar dia tahu apa yang kau rasa.
Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konsepsi itu, jelas bahwa karakter yang baik adalah bagian dari tujuan pendidikan. Hal ini
selaras dengan tujuan pendidikan di Muhammadiyah yakni membentuk Manusia Muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung
jawab, cinta tanah air, memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Untuk
itu proses pendidikan sudah semestinya memadukan aspek akal dan budi. Bagaimana siswa bisa terbentuk tidak hanya kecerdasannya namun juga kesadarannya. Salah satu cara yang bisa
dilakukan adalah melalui penulisan sastra. Dengan menulis sastra maka anak diasah berpikir kritis akan lingkungan sekitarnya, sekaligus berperasaan sensitif akan nilai-nilai kebaikan dan
kebenaran. Buku ini menguraikan proses “Mengikat Makna” yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas 5 SD Muhammadiyah GKB 2 dalam mengapresiasi kebaikan yang mereka temui di kehidupan
sehari-hari. Sebuah proses internalisasi nilai yang perlu terus menerus dilakukan.
Antologi Rasa (Pecandu Sastra)
Supernova
Rasa yang Hilang: Antologi Puisi
The Knight, The Princess and the Falling Star
Paper Boats
Antologi Puisi Rahasia Rasa PENULIS: Amran’s Brearel Mork Tebal : 85 halaman ISBN : 978-623-91105-3-6 Harga : Rp 49.000 www.guepedia.com Sinopsis: Demi rasa,
kuabadikan semua memori cerita dalam bingkai renjana. Kulabuhkan semua memori kenangan pada dermaga rahasia. Demi rasa, kan kutorehkan dengan pena dan kurangkai
sedemikian rupa, hingga rasa menjadi untaian buih-buih aksara. Padamu, separuh rasa yang telah tiada. Membekas alam ingatan maya. Kiwari hanya beroma akara. Di balik
mata sang pujangga terbuka. Meski hampa di benak sukma. Mendekam raga dipikul nestapa. Peraduan semesta merajalela. Menjarah gembira di tepian fatamorgana. Atma
menggersang bagai padang belantara. Kendati masih tersisa. Separuh rasa temaram senja. Sepadan luka di tengah sua laga kembara. Membara bagai api langkah petaka yang
sigap melahap segala. Kiwari, separuh rasa yang tersisa, menjadi mangsa segar liang pusara dan beristirahat tenang dalam upeti kaca jagat raya. Oh... rasa kemarilah!
Datanglah! Jangan tutupi dirimu dengan luka, dimanakah gerangan sekarang engkau berada? Oh... rasa ada panggilan dirgantara untukmu, kemarilah sejenak saja. Sudah
sekian lama, semesta rindu bersua. Namun kau pergi berkelana, menjelma tak tentu arah tujuan masa. Kembalilah! Lengkapi ruang dalam sisi semesta yang raib oleh gulana.
Jangan beri rahasia! www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Antologi Rasa Penulis : Pemuda Jejak Pena Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-633-0 Terbit : Oktober 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Antara dunia mimpi, imajinasi
dan dunia nyata. Entah aku berada di dunia mana. Aku pernah kembali ke masa lalu dan hampir saja menjadi permaisuri di kerajaan Majapahit. Lalu aku kembali ke dunia nyata.
Memiliki mimpi untuk masuk pondok pesantren atau bernasib memiliki ayah yang ringan tangan. Di lain waktu aku bertemu dengan seseorang di dalam mimpi dan bertemunya di
depan mata sampai ia hilang kembali. Sampai akhirnya aku tak bisa membedakan apa yang ku rasakan. Bagaimana semua itu terjadi? Ikuti kisahnya dalam antologi rasa.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Kumpulan cerita pendek yang mengisahkan tentang percintaan, keluarga dan kisah-kisah misteri karya original dari YoumiSr
Antologi Puisi : Pemanah Rasa PENULIS: Jayinah ISBN : 978-623-251-358-7 www.guepedia.com Sinopsis: Perasaan yang rapuh sulit kembali utuh, senjata yang paling tajam
ialah perkataan, memanah rasa sampai ke dalam dan tenggelam. Dalam hidup manusia pasti mengalami jatuh dan bangun, getirnya kehidupan, permainan takdir, Panahan rasa
yang diterima Setiap hati berbeda, ada yang mudah terluka ada juga yang mudah bahagia ada yang mudah membenci ada juga yang mudah mencintai. Selalu ada yang
terkenang Dalam hati setiap insan. Mau itu perbuatan atau ucapan mau itu keburukan atau kebaikan. Ada yang membekas ada juga yang mengelupas ada yang tetap tegar ada
juga yang tak sabar semua itu memanah rasa tanpa diduga tak bisa di terka datangnya. Dalam Antologi puisi ini menceritakan luka liku kehidupan yang di alami setiap manusia
dari sakit lalu bangkit, dari suka menjadi duka, beitu pula sebaliknya dan semua itu harus di lalui tak bisa kita lari apalagi menghindari karena sudah menjadi ketentuan dari illahi.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Harga Rasa (Antologi Puisi)
antologi cerpen
antologi puisi
Antologi Puisi Lebur Rasa
Antologi Cerpen
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Antologi Sajak Imajinasi Rasa dan Karsa PENULIS: Amelia Tiffany Ramadhanti Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-315-5 Terbit : Agustus 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Buku Antologi Sajak Imajinasi Rasa dan Karsa adalah kumpulan puisi-puisi dari Amelia Tiffany Ramadhanti yang di sajikan dengan
setiap kata sederhana namun mengandung makna begitu dalam. Di sinilah pemikiran-pemikiran yang mencoba sinkron dengan letak rasa dalam jiwa tertuang.
Sebuah perjalanan hidup, cinta, kontradiksi asumsi, dan kesedihan dikemas dalam bait-bait puisi yang menjadikan adanya harmonisasi untuk pembaca. Tidak
melulu tentang mendayu-dayu penulisan akan perasaan cinta yang begitu akut, tapi dalam buku antologi ini terdapat puisi dimana isinya pemikiran sadar yang
terjadi di sekitar bicara keadilan dan kemanusiaan. Secara alamiah dan naluri seorang insan yang peka terhadap hal yang terjadi sekeliling kita. Ada sensasi
pergulatan batin dan logika yang saling beradu padu dalam penulisannya. Penyair juga sengaja menuangkan secara random agar pembaca juga merasakan bahwa
itu merupakan bagian dari kisah atas mata melihat, telinga mendengar, dan hati merasa yang harus di dokumentasikan. Melalui buku antologi penyair mengajak
pembaca untuk sama-sama merasa ada rasa dan karsa di setiap puisi-puisi yang bukan hanya hasil dari sebuah daya kontemplasi tapi ada pembelajaran di setiap
puisi. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Underground
Antologi Puisi
Pelangi Rasa: Serumpun Kisah Perjuangan Menyibak Tabir Rahasia Tuhan
Sejuta Mutiara Rasa
Sebuah Antologi Cerpen
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