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Account of women victims of domestic violence in Indonesia.
This delightful interactive book is filled with fun sliders, lift-theflap surprises and textures to explore. The charming rhyming text is
perfect for adults and children to share.
For courses in Pediatric Nursing. A comprehensive survey of familycentered pediatric nursing care Child Health Nursing: Partnering with
Children & Families promotes excellence in nursing care for infants,
children, and adolescents--in hospitals and in the community. It
focuses on the importance of partnering with families to adapt care
plans for children based on their age, health status, and social and
cultural influences. The text considers the impact of contemporary
care environments on nursing practice, both in health promotion and in
the care of children with acute or chronic health conditions. By
offering industry best practices and practical applications, the book
encourages students to apply evidence-based findings and clinical
reasoning to planning superior care. The updated 3rd edition explains
how modern nursing practice is affected by reforms to healthcare and
its delivery-such as electronic health records, new approaches to
chronic and acute condition management, and a focus on prevention. To
support safe, effective, and innovative care, this edition draws on
the latest recommendations of NANDA International diagnoses, Nursing
Intervention Classifications (NIC), Nursing Outcomes Classifications
(NOC), and Healthy People 2020. Also available with MyLab Nursing
MyLab(tm) Nursing is an online self-study and class preparation
program designed to engage students and improve results. Its
personalized learning path helps students think like nurses as they
move beyond memorization to true understanding through application.
Learn more. Note: You are purchasing a standalone product; MyLab
Nursing does not come packaged with this content. Students, if
interested in purchasing this title with MyLab Nursing, ask your
instructor to confirm the correct package ISBN and Course ID.
Instructors, contact your Pearson representative for more information.
If you would like to purchase both the physical text and MyLab Nursing
search for: 0134874439 / 9780134874432 Child Health Nursing Plus
MyNursingLab with Pearson eText -- Access Card Package Package
consists of: 0134624726 / 9780134624723 Child Health Nursing
013486946X / 9780134869469 MyNursingLab with Pearson etext -- Access
Code -- for Child Health Nursing
“Gwen, ke ruangan saya!” “Gwen, beresin laporan hari ini juga!” “Gwen,
nanti ikut saya meeting!” “Gwen, besok pagi ikut saya ke Surabaya
ketemu klien!” Setiap mendengar suara perintah itu, pasti ada kesal
yang dirasakan Gwen. Punya bos yang suka memerintah dan nggak mengerti
perasaan karyawannya itu bikin makan hati. Gwen merasakannya setiap
hari. Dia pun heran, kenapa selalu dia yang ditugaskan untuk
berhadapan dengan Bara. Arrrggghhh! Namun, belakangan Bara sering
menghampiri Gwen yang sedang menunggu ojek online, lalu menawarkan
pulang bareng. Apa yang sebenarnya terjadi? Gwen pun bingung. Semakin
Gwen berusaha menjauh, Bara malah memberinya tugas yang mengharuskan
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mereka berdua bertemu. Kenapa sih sebenarnya bos gue ini? Pertanyaan
yang berusaha Gwen cari tahu jawabannya. gagasmedia #16thGagasMedia
NAGA OJI & KUMALA
Aku, Kamu, dan November
Cinta dan Takdir by DERANI
Love Me Love Me Not
Gula Di dalam Kopi, season 2
BLURB KARMA PERSELINGKUHAN AYAH. Ayah, ke mana cinta dan kasihmu yang dulu
hanya milikku dan ibu? Ayah, kenapa pelukan hangat itu engkau bagi pada wanita lain selain
kami, istri dan anakmu? Ayah, demi ego dan nafsumu, kau tega mengkhianati dan menyakiti
wanita yang sudah lama menemanimu. Wanita yang melahirkanku dan membuat kecewa
anakmu. Ayah, tak cukup puaskah cinta kasih yang kami berikan untukmu? Tak cukupkah
kehangatan yang ada di istana kita hingga kau tega mencari pelabuhan lain? Ayah adalah
cinta pertama bagi putrinya, tapi kenapa engkau tega mematahkan cinta itu? Ayah, maaf aku
benci padamu! Luka ini terlalu dalam hingga sulit untuk kusembuhkan. (Putrimu, Alya.)
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup #MediaPressindo
A user-friendly guide to the tricky art of short selling includes helpful charts and examples, a
short-selling checklist, and the real know-how readers need to successfully incorporate short
selling into their investing strategy.
Dulu, Fiza gadis kecil panti asuhan yang mengalami phobia gelap semenjak ditinggal pergi
kakak panti yang dia sayangi, saat bersembunyi di gudang yang gelap dan pengap. Hingga
akhirnya bernasib mujur karena diadopsi oleh keluarga kaya raya. Tatkala berumur sembilan
belas tahun, kecintaan terhadap orang tua angkatnya tengah diuji. Perempuan tegar itu harus
ikhlas mengorbankan masa depan, demi memenuhi perjodohan dengan dosen muda bernama
Daffa yang ia juluki manusia kulkas. Sementara Daffa yang selalu menorehkan luka di hati
Fiza setelah pernikahan mereka, sebenarnya juga menyimpan kepedihan yang teramat dalam.
Rahasia-rahasia Fiza dan Daffa yang sama-sama penuh duka dan lara akhirnya terkuak
seiring berjalannya waktu. Membuat biduk rumah tangga mereka terombang-ambing kian tak
tentu. Akankah Fiza bisa hidup bahagia bersama Daffa yang kerap membuatnya pilu,
sedangkan dia sebenarnya menyimpan rasa untuk kakak angkatnya bernama Dirga? Lalu,
siapakah sebenarnya kakak panti yang yang tega meninggalkan Fiza dalam kegelapan itu?
How to Have a Healthier, Smarter, Happier Baby
Karma Perselingkuhan Ayah
Karunia di Seperempat Abad
Cinta Pangeran Es
Berilah Judul untuk Kisahmu

Marrying for the baby's sake Prince Dominic Sancho has always lived up to his family's royal
expectations. Until one irresistibly spontaneous night with teacher Ginny Jones has dramatic
repercussions—she's now carrying the next heir to Xaviera's throne! There's only one solution—a
royal wedding… A marriage of convenience is Ginny's worst nightmare, but for their baby's sake,
she says "I do." And as the royal couple jet off on their honeymoon, she begins to realize that
beneath the royal etiquette, Dominic is a daddy—and loving husband—in the making!
“But if you loved me, why’d you leave me?” Bram dan Kirana tersiksa dalam rotasi kehidupan
yang terus menerus membawa mereka ke dalam satu pertemuan menyakitkan. Beribu cara telah
dilakukan tetapi takdir bak untaian benang kusut diantara mereka, sulit diatur dan
membutuhkan usaha ekstra untuk itu Kirana memutuskan meninggalkan kehidupan itu dengan
segenap jiwa dan raganya. Angan-angannya adalah memulai segalanya kembali dari awal. Dia
hanya ingin memiliki kehidupan normal seperti yang pernah ia rasakan dulu. Ia ingin tidur
dengan nyaman dan bangun di sisi orang yang dikasihinya dalam setiap hembusan napasnya
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Namun Kirana terus menerus tersandung dalam setiap langkah yang dia ambil. Pertemuannya
dengan Bram seolah titah yang tidak dapat terelakkan terutama setelah kejadian itu. Waktu
berjalan. Musim berganti. Tahun berlalu. Dan begitulah Kirana mengharapkan kisah cintanya
berlalu. Meski lambat namun pasti segalanya akan berakhir. Namun persoalannya adalah ....
apakah Kirana sanggup menjalaninya?
The Mosha Family – Buku 3 Giraya Elisheba Mosha adalah seorang Youtuber yang lumayan
punya nama dengan konten-konten traveling dan fotografinya di berbagai negara yang dia
kunjungi. Dia juga punya cita-cita yang sangat sederhana yaitu menjadi istri dan mama yang
baik bagi keluarganya. Namun dia hanya menginginkan pria matang yang baik hati, setia dan
jujur seperti ketiga papanya. Papa kandungnya, papa Ateng dan papa Abung. Masalahnya,
Giraya tidak pernah percaya pada cinta pada pandangan pertama atau pada istilah Jawa yang
terkenal itu ‘witing tresno jalaran soko kulino’ alias cinta tumbuh karena terbiasa. Buktinya,
Giraya nggak pernah tuh jatuh cinta pada teman-teman kuliahnya yang akrab maupun tidak
akrab. Jadi gimana caranya dia mau dapat suami coba kalau semua pria yang mendekat selalu
kurang di matanya? Untuk menghilangkan stres karena belum punya pacar, Giraya nekat
mengikuti kompetisi The Greatest World Race. Setelah melewati berbagai babak di Indonesia,
Giraya terpilih mewakili Indonesia bersama seorang pria yang akan menjadi partnernya untuk
menjelajahi dunia selama 21 hari ke depan. Melihat calon partnernya itu, Giraya hanya
membatin, ya bagus sekali! Aku dapet cowok yang cuma modal otot doang dan udah tua pula!
Mereka berangkat bersama dari Jakarta, starting dan finish line di New York lalu pulang
kembali ke Jakarta dan kembali ke kehidupan masing-masing. 21 hari yang benar-benar
mengguncang dunia Giraya hingga membuatnya mulai mempercayai istilah Jawa itu. Jeremiah
Einhard Williams sudah berusia 40 tahun kurang sedikit tapi dia masih belum berniat
melepaskan masa lajangnya. Padahal adiknya sendiri, Annabeth sudah lama menikah dengan
Nicholas Panggabean. Dulu Jeremiah memiliki sebuah perusahaan IT terkenal di Singapura
tetapi dia memutuskan untuk menjual perusahaannya dan bergabung bersama Andrew
Panggabean dan Clement Dimitri. Baginya menjadi mantan CEO muda, terkenal, tampan dan
punya banyak pacar yang berganti-ganti adalah hal yang menyenangkan. Untuk apa punya istri
kalau dia punya seorang pacar cantik dan seorang model pula? Soal cinta? Cintanya sudah
habis dia berikan pada mommy dan adiknya, Annabeth juga buat 2 keponakannya yang cantikcantik itu, Achazia dan Nathania. Gilanya, Jeremiah sempat berpikir untuk menikah di usia 50
saja atau menjadi playboy seumur hidup. Lalu tantangan dari Andrew dan Clement datang dan
dia menerimanya dengan sukacita. Jeremiah membatin, siapa takut keliling dunia? Biar udah
40 juga tapi bodi masih berasa 20 tahun! Ketika Jeremiah melihat sosok partnernya untuk
acara The Greatest World Race ini, Jeremiah hanya bisa mengeluh dan pasrah. Dia tidak yakin
kalau perempuan imut yang tingginya tidak sampai sebahunya itu, terlihat ringkih, putih pucat,
tanpa otot ini bisa mengimbangi dirinya keliling dunia. Mereka berangkat bersama dari
Jakarta, starting dan finish line di New York lalu pulang kembali ke Jakarta dan kembali ke
kehidupan masing-masing. Anehnya, Jeremiah merasa tidak rela melihat gadis itu dijemput oleh
seorang pria padahal dirinya sendiri sedang dipeluk erat oleh sang pacar.
Tanyakan hatimu bila kau bimbang. Mengapa sang cinta pertama, sosok yang kau kenal dekat,
tak mampu kau raih? Lalu, apakah hati ini siap untuk pilihan cinta yang lain? Bagi Gwen, jatuh
hati kepada Aidan terasa mudah. Hatinya selalu tertuju kepada dirinya. Namun, hati Aidan sulit
dijangkau olehnya. Lalu, Edgar hadir menawarkan rasa yang sehangat lagu cinta. Bersamanya,
yang Gwen tahu adalah ia tak terlalu merasa sakit karena hati laki-laki itu selalu terbuka untuk
dirinya. Namun, cobalah tanya hati sekali lagi. Benarkah Edgar sosok pilihan kedua
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terbaiknya? Atau... diam-diam Aidan masih ia rindukan? GagasMedia
As Obsession
The Land of Five Towers (English Edition)
The Ugly Duckling
Beemedia
Femina
Raina Winatama Di hari pernikahanku, aku kehilangan mempelaiku. Bukan karena dia
melarikan diri. Tapi dia pergi untuk selamanya. Prakarsa Dwi Rahardi Di hari pernikahanku, aku
kehilangan mempelaiku. Bukan karena dia melarikan diri. Tapi aku harus pergi untuk
selamanya. Pramudya Eka Rahardi Di hari pernikahan adikku, aku harus menjadi mempelai lakilaki. Menjalankan sebuah pernikahan yang harusnya dilakukan oleh adikku, Prakarsa Dwi
Rahardi.
Dia rindu sosok seseorang yang lembut dan penyayang. Dia rindu memeluk tubuh yang hangat
ketika hujan. Namun, tak diungkapkan kerinduannya. Karena janji telah diingkari. Karena hati
terlanjur tersakiti. Apa yang akan kamu lakukan jika seseorang yang kamu cintai dan percaya
ternyata menikammu, menghempas kebahagiaan yang kamu selalu rindukan? Buku
persembahan penerbit aPOPmedia #aPOPmedia
Remi, 16 tahun, hanya satu dari sedikit populasi siswa aneh dan introver di sekolahnya. Bukan
kutu buku, bukan juga genius perfeksionis. Sehari-hari hanya berkhayal, berkeliaran, dan
menghabiskan waktu sendirian. Karena suatu mimpi, dia bertekad melakukan perubahan
dengan melibatkan Kino, ketua kelasnya yang supel. Bersama Kino, dia memulai
pemberontakan—Rebellion—yang mengajarkan hal-hal baru soal persahabatan dan
pengembangan diri. Namun menginjak usia seperempat abad, usai ditinggal sahabat terbaik
dan menghadapi kegagalan dalam meraih cita-cita, Remi merasa kembali ke titik awal. Dia pun
mencari arti lain dari pemberontakannya, lewat kakak beradik—Emir dan Elang—yang
mengantarkannya pada solusi baru: Resilience. Bukan sekadar mengejar cinta, ini adalah
perjalanan mencari jati diri ketika konflik terbesar adalah konflik batin yang berasal dari diri
sendiri.
Jono begitu girang, saat berhasil mengucap ijab-kabul yang baru saja berlangsung. Pemuda itu
begitu bahagia, karena akhirnya bisa mempersunting gadis yang bisa membuatnya tergila-gila.
Nurlela, gadis cantik, baik, idaman para lelaki, tapi lumayan rese dan matre, akhirnya jatuh ke
pelukan pemuda paling kaya di desa itu. Jono, anak juragan jengkol pemuda beruntung itu.
Nahas, pas malam pertama bukan cita-cita mulia yang selama ini Jono impikan yang didapat,
tapi malah sakit perut akibat ulah sang istri yang memberikan syarat makan 10 cabai jika ingin
mewujudkan cita-cita mulia itu. Alhasil, dia harus masuk rumah sakit dan malam pertamanya
harus ditunda. Banyak kejadian lucu dan konyol dalam cerita ini. Apalagi, kehadiran para
mantan yang mengusik rumah tangga mereka. Apakah mereka kuat menahan godaan, dan
apakah Jono berhasil mewujudkan cita-cita mulianya? Yuk, peluk novelnya, dijamin kalian
bakal ngakak jika baca cerita ini!
A Gift for a Little Child's Baptism
The Better Baby Book
Sergey Brin, Larry Page, Eric Schmidt, and Google
Not A Perfect Wedding
Kejadian di Malam Pertama
Cinta dan Takdir Penulis : DERANI Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-6430-80-4 Terbit : Juli 2021 www.guepedia.com Sinopsis :
CINTA DAN TAKDIR Allah sang pembolak-balik hati, Satya yang awalnya
menyukai Putri teman sekelas dari Ratna, namun karena kejadian
tertentu berubah menjadi menyukai Ratna. Sampai ketika Satya
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mengungkapkan perasaannya pada Ratna, namun Ratna yang sebenarnya
juga menyukai Satya lebih memilih menolaknya karena tidak mau
melakukan hubungan yang dilarang oleh agama dan memilih berpasrah
diri pada Allah. Dia percaya jika dirinya berjodoh dengan Satya dan
Satya memang ditakdirkan untuknya, dan jika nama Satya-lah yang
memang tertulis di Lauhul Mahfuz untuk berjodoh dengannya. Maka suatu
saat di waktu yang tepat dirinya akan dipertemukan lagi dengan Satya.
Tidak ada yang tahu tadir yang dibuat oleh Allah seperti apa, namun
satu yang pasti Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Akankah
takdir akan mempertemukan mereka kembali dan mempersatukan keduanya?
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Penulis : Lisca Angelhia Hal : 176 ISBN : 978-602-6236-24-1 Sinopsis
: Matthew tak dapat mengontrol perasaannya, cintanya tak dapat ia
atur akan jatuh pada siapa, karna hatinya yang memilih.. dan hatinya
memilih jatuh kepada Grace, putri asuhnya. Graceya Almondya Blaxton
tidak akan pernah lupa bagaimana ayahnya menyakitinya hingga sedalamdalamnya, Grace tidak akan pernah lupa ketika sang ayah dengan tega
merenggut harta berharganya tanpa ampun, dan saat itu pula Grace
bersumpah tak akan pernah lagi menganggap Matthew sebagai ayahnya.
Matthew merupakan ayah angkat Grace yang di benci oleh Grace di
karenakan suatu kejadian sehingga mereka bertikai. Bagaimana bisa
Matthew bisa menyukai anak angkatnya sendiri? Apa yg membuat Grace
begitu membenci Matthew? Apakah mereka akan bersama sebagai sepasang
kekasih?
Sinopsis : Ucapannya Manis, semanis gula. Iya, nyatanya orang pada
menyukai manisnya gula, padahal lama-lama bisa membuat diabetes jika
sering mengkonsumsinya. Mungkin aku sudah terkena diabetes gara-gara
ucapan manis Mbak Rasti. Hingga aku lengah saat dia mengintaiku.
Hingga membuat rencanaku berhasil dia gagalkan. Hancur berantakkan.
Tunggu pembalasan pahit dariku, Mbak Rasti. Sepahit kopi tanpa
campuran gula.
The charmingly oblivious elephant Little Jumbo "saves the day" in a
superhero story that’s perfect for fans of Ian Falconer’s Olivia
Being a superhero isn’t easy. All Little Jumbo wants to do is fight
crime and defend the weak, by doing things like halting traffic for
snails to cross the street and stopping Dad from sneaking cookies.
It’s not his fault grown-ups don’t appreciate his heroic deeds!
Luckily, Little Jumbo doesn't give up easily. He even powerfully
resists cake (his greatest weakness!) to help a new friend in need!
Super Jumbo is the hilariously sweet companion to Fred Koehler’s
standout debut, How to Cheer Up Dad, which received three starred
reviews.
Love Around The World
MetroPop: Rona Hidup Rona
Namina Books
gaya hidup masa kini
Cinta untuk Fiza

Pandangannya terkait dunia mulai berubah sejak Karunia Miderlani memasuki usia
seperempat abad. Karunia tak pernah menyangka bahwa menjadi dewasa ternyata tak
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semenyenangkan seperti orang-orang dewasa dalam telenovela yang ia lihat sewaktu
kecil. Karunia pikir dengan hidup tanpa mengusik kehidupan orang lain saja itu sudah
cukup, nyatanya hal itu tidak menjadi jaminan bahwa orang lain pun akan berlaku sama
sepertinya. Kerasnya kehidupan, rumitnya cinta, dan pahitnya kehilangan membuat
Karunia mulai mempertanyakan kenapa kehidupannya tak seindah namanya? Meski
begitu, ada juga beberapa hal yang baru Karunia mengerti setelah ia menjadi dewasa.
Lantas, mampukah Karunia bertahan dan memahami arti kedewasaan yang
sesungguhnya dalam seperempat abad kehidupannya?
This prenatal guide offers nutrition and environmental advice to reduce toxins in the body
and in the home to have a healthier, more intelligent and happier baby that will be less
susceptible to allergies, asthma and other issues. Original.
Setelah men-Duda selama 17 tahun, Asgar Aldama (46 tahun) memutuskan untuk
menikah lagi. Kali ini dengan gadis yang berusia 19 tahun. Rania, gadis yang selama ini
menjadi pacar anaknya Jawad Aldama. Cerita kehidupan dua manusia setelah mereka
terikat tali pernikahan. Bagaimana Asgar melalui hari-harinya setelah memperistri Rania
yang usianya sepantar dengan putri Asgar.
Blurb Bintang Sabda Alam, gadis remaja bertubuh tambun, dekil dan jerawatan akibat
masa pubertasnya, tergila-gila pada Christian Diwangkara Junior—anak sahabat orang
tuanya—dewasa, canggih dan sudah memiliki pacar seorang model professional. Hingga
suatu hari, secara tidak sengaja, ia mendengar kalau laki-laki pujaannya itu menghinanya
dengan sebutan 'buntelan jerawatan' pada pacarnya. Sejak hari itu, Bintang bersumpah;
bahwa tidak akan pernah lagi menampakkan dirinya di hadapan Tian sebelum ia kurus
dan tidak kalah cantik dari pacarnya. Enam tahun kemudian, mereka bertemu kembali
dalam keadaan Bintang yang sudah berubah 180 derajat dari masa remaja culunnya.
"Kamu yang sesempurna ini, mana mungkin dibandingkan dengan 'buntelan jerawatan'
seperti bocah halu itu? Kayak bumi dan langit, tahu?" -Christian Diwangkara Junior.
"Kalau mau ngejelek-jelekin orang itu, ngomong di depannya, dong. Suka banget sih,
main belakang! Situ banci atau gay?" -Bintang Sabda Alam
My Father
Black Paper: Novelindo Publishing
Cinta-Mu seluas samudra
Busy Farm

PASAL satu Undang-Undang Lelaki Sejati, berbunyi: bila
berpasangan, harus dengan perempuan. Inilah sejatinya lakilaki yang dipahami keluarga kami. Tidak seorang pun di
keluarga yang melihat Mikhael pada masa kecilnya, akan
berpikir anak itu bisa tumbuh menjadi seutuhnya laki-laki.
Kepribadian dan pembawaannya tidak selaras dengan pasal
dua, tiga, dan seterusnya. Pasal satu seakan mustahil.
Sedikit yang tahu Mikhael pernah berciuman panas dengan
seorang perempuan pada pertengahan 2002. Saat itu, dia
pulang kampung sebagai mahasiswa tingkat akhir Teknik
Perminyakan. Dan Meta, perempuan itu, calon istri orang.
"Dari mana kautahu?" tanya Mikhael, abangku itu, pada suatu
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kesempatan kumpul keluarga tahun 2014. "Ardo? Om?"
Kepalanya mengedik pada keduanya. Aku menggeleng. "Istri
kau, Bang," Dia menyeringai lebar. "Memang ngilu begitu
tahu perempuan itu calon istri orang," ujar Om Sam. "Tapi
ada leganya juga, setidaknya dia tulen laki-laki. Yah,
walau miskin humor, sih. Laki-laki harus punya selera humor
yang lentur. Ini bunyi pasal sebelas." Om Sam dan Bang Ardo
melanjutkan beberapa hal tentang kisah itu dari kacamata
masing-masing, lalu tertawa-tawa. Yah, terasa biasa, hanya
tentang manusia yang nalurinya acapkali menang melawan
aturan. Diam-diam aku tahu, tidak demikian rasanya bagi
Bang Mikha. Kisah itu serupa hujan yang tak kunjung reda
selama bertahun-tahun, menenggelamkan Sachio, satu-satunya
perempuan yang pernah dicintainya.
Rachel Nanelia Setiadi tidak pernah bermimpi kalau dia
menyukai Reva, adiknya Rezky Dimitri di usianya yang masih
16 tahun. Kata orang, cinta pertama itu nggak pernah mati
dan itu juga terjadi pada Rachel. Di hatinya hanya ada Reva
walaupun pria itu lebih sering berada di belahan bumi yang
lain daripada di Jakarta. Kalaupun Reva libur, dia lebih
banyak berada di Manado. Sekalinya ke Jakarta, dia sudah
dimonopoli oleh Rezky atau pun Randu atau bahkan oleh
Revina. Dan untuk ketemu Reva tuh susahnya minta ampun.
Bagi Rachel, cinta itu harus dikejar dan dia nekat
‘menembak’ Reva di hari pernikahannya Rezky dan Amor. Pria
itu hanya tersenyum dan menjawab ‘terima kasih’. Tapi
Rachel tidak menyerah. Dia bertekad membuat Reva
mencintainya. Tapi siapa sangka, setelah sekian banyaknya
kesedihan dan perjuangan, dia malah harus berhadapan dengan
pria ‘tua’ menyebalkan dan sok ngatur yang menjadi
bodyguardnya. Timothy Reva Hasim luar biasa malu ketika
gadis abege yang cantik itu menjulukinya si ‘Kapiten Pedang
Panjang’. Awalnya Reva selalu menghindar dan bersyukur
dengan penugasannya di luar Jakarta tapi ketika Rachel
menyatakan cintanya, Reva mulai goyah. Hanya saja dia tidak
berani menerima cinta itu. Bukan karena Reva tidak menyukai
Rachel tapi karena Reva terlalu mencintai Rachel makanya
dia menghindar. Bagaimana mungkin seorang tentara yang
selalu ditugaskan di daerah-daerah konflik menjalin cinta
dengan gadis cantik, kaya dan pintar? Reva rasa itu hanya
mimpi. Jonathan Martua Hutagalung menjalani hidupnya dalam
perkabungan panjang sejak Marian Rivera, istrinya meninggal
dunia saat melahirkan Jason Hasian Hutagalung, anak pertama
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mereka. Untuk menghilangkan dukanya, Jonathan menyibukkan
diri dengan pekerjaannya sebagai Polisi dan menerima
penugasan di Badan Intelijen Negara (BIN). Saking jarangnya
Jonathan pulang, dia baru tersadar kalau Jason sudah
berusia 7 tahun dan membutuhkan perhatiannya. Dia
mengundurkan diri dan menerima pekerjaan lepas sebagai
pengawal pribadi alias bodyguard. Kesabarannya benar-benar
diuji melihat sepak terjang gadis cantik dan kaya yang
dikawalnya itu. Semakin Jonathan menutup hatinya, semakin
Rachel Setiadi mengusiknya. Jadi salahkah bila suatu saat
panah cupid itu berhasil menembus hatinya dan membuatnya
melupakan Marian?
Dikenal sebagai mafia penjual senjata paling tersohor di
underground. Tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya
adalah putra mahkota kerajaan Cavendish. Selain Lucas Smith
yang menjadi patner abadi. As. Punya satu obsesi. Menguasai
dan menjadi pusat persenjataan di seluruh dunia. Demi
obsesinya. As rela melakukan apa saja. Bahkan menipu
keluarganya. Setelah semua hampir dia raih. Ada satu obsesi
lain yang lebih besar yang harus dia dapatkan. Obsesi yang
sayangnya bertentangan dengan tujuan utamanya. As harus
memilih. Menguasai seluruh daratan Eropa sebagai mafia.
Atau menerima nasib dan menjadi putra mahkota kerajaan
Cavendish sepenuhnya.
Aku ingin memulai cerita hidupku dengan tokoh-tokoh yang
baru. Lina, Maya, dan Ifa, tak lagi menjadi tokoh dalam
cerita hidupku yang baru. Ini adalah sebuah cerita tentang
anak remaja yang akan beranjak dewasa dengan segudang
cerita hidup. Mengubur cerita lama yang menyakitkan tentang
hakikat persahabatan. Sebuah kisah menemukan tokoh-tokoh
untuk mengisi jalan cerita hidupnya dan memainkan dialog
untuk setiap cerita. Tapi, kehidupan memang tak dapat
memberikan kepastian. Bagaimana ia dapat memerankan diaolog
tanpa mengetahui skrip skenario dan jalan ceritanya?.
Bagaimana pula ia mengungkapkan ceritanya saat melihat awan
bersalju, dengan dua tokoh berbeda dan dalam tiga suasana
berbeda?. Ini kisah tentang kerinduan kepada seorang
sahabat dan awal dari terciptanya perpisahan termanis.
Apakah ia dapat mengungkapkan dialognya yang telah ia
hafalkan hingga berbulan-bulan kepada sang sahabat? “ Cinta
tak harus memiliki” , Ya. Itu kondisi ketika seseorang yang
dicintai menjadi milik orang lain. Tapi bagaimana jika
mereka sama-sama mencintai, namun mereka tak ingin samaPage 8/12
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sama memiliki sebuah Label Berpacaran?. APRIL LUSIANA akan
memulai cerita itu dengan para tokohnya.
Runaways, Rodents & Giant Bugs
Pregnant with a Royal Baby!
kumpulan KISAH, Kontes Inspirasi dan Harapan Esensi,
2007/2008
Perempuan di rantai kekerasan
Paper Boats
Bagaimana Akhir Kisahku?Guepedia
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?
Runaway children who meet up with monsters. A giant talking bug. A secret world
of mouse-people. The stories of Franz Kafka are wondrous and nightmarish,
miraculous and scary. In My First Kafka, storyteller Matthue Roth and artist Rohan
Daniel Eason adapt three Kafka stories into startling, creepy, fun stories for all
ages. With My First Kafka, the master storyteller takes his rightful place alongside
Maurice Sendak, Edward Gorey, and Lemony Snicket as a literary giant for all ages.
Presents simple prayers and blessings to mark a baptism that touch on such themes
as love, peace, faithfulness, gentleness, and self-control.
Rachel, The Magic of Love
Bagaimana Akhir Kisahku?
Super Jumbo
Hate First, Love You Later
Nabila-Arthur

NAGA OJI & KUMALA Seno Bayu Aji, seorang putra mantan petinggi negara
Indonesia berkelana ke seluruh Indonesia demi mendapatkan istri baru dan
membantu adiknya, Kirana Maheswari, menemukan tuan yang mempunyai naga
sebagai peliharaannya. Tanpa terduga, di Gunung Mera, Jawa Tengah, mereka
bertemu lagi dengan masa lalu mereka yang terlupakan, Kumala Indira. Di sana
bukan hanya ada pemandangan alam yang sangat indah, namun juga takdir luar
biasa antara Seno, Kirana, dan Kumala. Selain itu, di Gunung Mera ternyata juga
terdapat mitos mengenai salah satu penjaga gunung berupa ular naga legendaris
di alam gaib, Naga Oji. Mampukan Seno mendapat istri baru dari
sayembaranya? Akankah Kirana berhasil bertemu dengan tuan pemilik naga
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yang selama ini dicari-cari olehnya?
The company that is now Google began as a partnership of ideas between two
Stanford University graduate students, Sergey Brin and Larry Page, with a
shared vision. They both had the confidence and nerve to set out on their own to
start up a technology company together. Eric Schmidt was recruited as CEO in
2001 to help guide the company with his management expertise, without
changing its exuberant corporate culture. Google has grown from an ambitious
little start-up with the dream of changing the world into a global giant that really
could, and has, changed the world. In this compelling text, readers learn about
Google’s business model, the range of products and services––most of which the
company gives away for free––and its mission: “to organize the world’s
information and make it universally accessible and useful.” This perceptive book
includes sidebars on the company’s innovations, a biographical fact sheet on
Brin, Page, and Schmidt, as well as a fact sheet that profiles the company’s key
accomplishments. A timeline offers readers a concise overview of significant
events in the history of Google.
"Alif had never set foot outside of West Sumatra. He passed his childhood days
searching for fallen durian fruit in the jungle, playing soccer on rice paddies, and
swimming in the blue waters of Lake Maninjau. His mother wants him to attend
an Islamic boarding school, a pesantren, while he dreams of public high school.
Halfheartedly, he follows his mother’s wishes. He finds himself on a grueling
three-day bus ride from Sumatra to Madani Pesantren (MP) in a remote village
on Java. On his first day at MP, Alif is captivated by the powerful phrase man
jadda wajada. He who gives his all will surely succeed. United by punishment, he
quickly becomes friends with five boys from across the archipelago, and together
they become known as the Fellowship of the Manara. Beneath the mosque’s
minaret, the boys gaze at the clouds on the horizon, seeing in them their
individual dreams of far-away lands, like America and Europe. Where would
these dreams take them? They didn’t know. What they did know was: never
underestimate dreams, no matter how high they may be. God truly is The
Listener. The Land of Five Towers is the first book in a trilogy written by A.
Fuadi—a former TEMPO & VOA reporter, photography buff, and a social
entrepreneur. He went to George Washington University and Royal Holloway,
University of London for his masters. A portion of the royalties from the trilogy are
intended to build Komunitas Menara, a volunteer-based social organization which
aims to provide free schools, libraries, clinics and soup kitchens for the less
fortunate. To learn more about Komunitas Menara and their activities, check out
www.negeri5menara.com"
Kaku, dingin, dan saat bicara selalu menyakitkan hati. Itu Andra, si Pangeran Es
versi Cinta. Bertahun-tahun, Cinta mencoba melupakan kenangan buruk garagara si Pangeran Es. Bertahun-tahun, Cinta mencoba membunuh perasaannya.
Tentu saja, itu tidak pernah berhasil. Dalam satu pertemuan tidak sengaja, Cinta
langsung masuk lagi ke dalam harapan-harapan yang dia bangun sendiri. Dia
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bertanya-tanya, apakah harapannya mampu mencipta bahagia? Atau, justru
akan lebih menyakitkan dari sebelumnya? Pernahkah kamu melakukan semua
hal untuk mendapatkan sebuah cinta yang sempurna? Pernahkah kamu merasa
semakin hari, semakin sulit menggenapkan harapanmu? Cinta pun merasa
begitu. Untuk cintanya, untuk Pangeran Es, dia sudah melakukan semuanya.
Namun, benarkah cinta yang sempurna itu benar-benar nyata? Penerbit Kata
Depan #HutaMediaGroup
The Second Best
How to Make Money Selling Stocks Short
Eternity Publishing
Resilience : Remi's Rebellion
Child Health Nursing
Rona mantap batal menikah sama Tion, tunangannya yang terbukti cowok
brengsek. Biarpun semua sudah fix, biarpun dia harus menghadapi
keluarganya dan keluarga Tion, Rona nggak peduli. Lebih baik batal
sekarang daripada nekat dan akhirnya jadi janda cerai! Umur Rona 28
tahun, dan ternyata batal nikah bukan cuma kembali jadi jomblo, tapi
memicu kepanikan massal dari lingkungan sekitar. Semua takut Rona
trauma jatuh cinta dan jadi perawan tua. Great! Padahal Rona sama
sekali nggak trauma. Dia jatuh cinta lagi. Betul-betul jatuh cinta.
Love is blind, kata orang, dan itu betul. Cinta nggak mengenal tempat,
usia, maupun waktu. Rona setuju seratus persen! Tapi kenapa harus dia?
Kenapa harus laki-laki itu yang bikin Rona jatuh cinta?! Yah, cinta
dan logika memang bukan pasangan akur, bukan?
Cinta bisa membuat orang gila dan melakukan hal yang tidak biasa
dilakukan. Kisah cinta sepasang manusia yang harus terpisahkan karena
takdir yang dibuat oleh orang-orang yang takut kehilangan dengan
alasan cinta. Khairen Shanum dan Davedan Khayaka , pramugari dan
pramugara yang bekerja di maskapai penerbangan asing harus terpisah
saat hari pernikahan sudah di depan mata. Davedan menghilang tanpa
jejak. Sedangkan Riko, suami pengganti mengharuskan Shanum mengabaikan
luka hidup dengan perempuan tanpa identitas jelas. Berharap bayi yang
akan lahir dari perempuan itu bisa mengungkapkan rahasia besar yang
suaminya tinggalkan. Jerman adalah tempat pilihannya untuk liburan.
Mengalihkan penat menghadapi masalah yang belum menemukan titik
terang. Pertemuan dengan Jude selama sepuluh hari di Jerman membuat
dia merasakan cinta yang ada pada diri Davedan kembali hadir. “Pertama
aku melihatmu aku merasa kamu adalah Dave.” “Kamu salah, aku Jude
Narayan.” Lelaki itu mengeluarkan identitas dari dompet dan
menyerahkan padaku, memang benar namanya Jude Narayan. Shanum kembali
terbelenggu dengan keraguan, dia mencari jawaban tentang siapa Jude?
Lelaki yang memiliki banyak kesamaan dengan Davedan. Kelebihan dari
novel ini adalah Cerita yang dikemas dengan latar belakang keindahan
negara Jerman. Tentunya ada perbincangan dengan bahasa Jerman yang
bisa pembaca pelajari. Pembaca juga akan dimanjakan dengan tempattempat indah di musim summer dan winter. Situasi dan kondisi di bulan
November tepatnya di Kaufbeuren, kota kecil di pinggiran Munchen,
provinsi Bayern. Pembaca bisa melihat dan menilai karakter, sifat dan
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kebiasaan orang-orang yang tinggal di negara itu sebagai gambaran jika
akan berlibur ke Jerman.
Walaupun pada awalnya Nabila dan Arthur menjalin hubungan sebatas
status sosial saja. Namun siapa tahu, dibalik rencana konyol mereka,
Tuhan merencanakan hal indah untuk keduanya. Pernikahan yang semula
demi sebuah status saja, demi melindungi kepentingan masing-masing
kini berubah menjadi status yang sesungguhnya. Status sebagai pasangan
suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, saling
mengerti dan menjaga perasaan masing-masing. Dan tentunya saling
menjaga cinta kasih yang telah tumbuh diantara keduanya.
Selaksa Rindu
My First Kafka
Istriku Pacar Anakku
Touch, Slide and Lift
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