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Collection of letters of the author from Japan, 1980-2002.
Justice Wallington, pengawal pribadi dari agensi keamanan elite Body Armor, menerima kontrak sebagai pendamping avunkular untuk melindungi putri seorang jutawan. Selain menjaga privasi dan kemanan
gadis itu, ia dituntut bersih dari ketertarikan personal. Hanya saja ia tidak memperhitungkan betapa menawannya gadis itu. Pasca mengalami kejadian tragis yang meninggalkan jejak luka di sekujur
tubuhnya, Fallon Wade harus menerima sikap keluarganya yang overprotektif. Ia beranjak dewasa dengan segala kenaifan yang mengundang ancaman. Ketika Justice mengerahkan segenap kemampuan
profesionalnya untuk menjaga gadis itu, rahasia tergelap Fallon turut terkuak. Tidak hanya menyeret mereka berdua dalam bahaya, namun membelit mereka dalam pusaran gairah. Di titik ini, Justice harus
mempertaruhkan kariernya dan segala yang ia punya.
Pada ulang tahunnya yang ke-25, Amy Stone memutuskan sudah saatnya melakukan sebuah perubahan. Karena itulah dia pindah ke New York, meninggalkan keluarganya yang selalu membuat ulah, dan
memulai karier sebagai publisis di Hot Zone. Sayang, dia justru mendapatkan John Roper sebagai klien pertama—pemain tengah tampan dengan rentetan prestasi gemilang, namun sedang terpuruk karena
kegagalannya di musim pertandingan lalu akibat cedera di bahu. John kesulitan mengikuti program yang Amy buatkan karena pria itu terlalu sibuk mengurusi keluarganya yang perongrong. Belum lagi
kenyataan bahwa semakin hari pesona kliennya itu semakin membangkitkan sesuatu dalam diri Amy yang selama ini mati-matian dia redam. Apakah Amy bisa mengurus karier, John, dan keluarganya
sekaligus tanpa melukai hatinya sendiri?
When turbocharged Park Avenue mom Ivy Ames finds that she's been downsized from her platinum-card corporate job and her marriage, she swiftly realizes that she's going to need a whole new way to
support herself and her two private-school daughters. So she dreams up a new business--helping upscale New Yorkers get their little darlings into the most exclusive kindergartens in the city. What begins as
one woman's bid to earn a living becomes an everywoman's tale of midlife reinvention and unexpected romance, set in a looking-glass world where even tots have résumés [Mizan, C Publishing, Novel,
Indonesia]
Mempelajari kebudayaan masa lalu tidak harus dengan berkutat di perpustakaan ditemani buku-buku tebal berdebu. Kartu pos bisa mengenalkan kekayaan tradisi masa silam dengan cara yang ringan dan
menyenangkan. Kartu pos yang terbuat dari foto-foto menarik di masanya merekam sejarah-sejarah kecil yang kerap dianggap remeh-temeh. Di antaranya sebut saja busana pengantin, perhiasan yang
dipakai, kesenian yang sekarang sudah punah, permainan tradisional yang hampir terlupakan, hingga tata cara pemakaman yang sudah tidak dilakukan lagi di zaman modern ini. Olivier Johannes Raap,
kolektor ribuan benda antik Indonesia, bersama 140 lebih koleksi kartu posnya, disertai penjelasan-penjelasan informatif, mengajak pembaca buku ini kembali ke satu abad silam untuk menyaksikan suka
duka di Jawa tempo dulu.
Essays on socio-religious aspects; articles previously published in Jawa pos daily.
Thoughts of a youth activist of Nahdlatul Ulama, a conservative Islamic organization in Indonesia, on Islamic fundamentalism and neo-liberalism.
China today is sexually (and in many other ways) a very repressive so ciety, yet ancient China was very different. Some of the earliest surviving literature of China is devoted to discussions of sexual topics,
and the sexual implications of the Ym and Yang theories common in ancient China continue to influence Tantric and esoteric sexual practices today far dis tant from their Chinese origins. In recent years, a
number of books have been written exploring the history of sexual practices and ideas in China, but most have ended the discussion with ancient China and have not continued up to the present time. Fang
Fu Ruan first surveys the ancient assumptions and beliefs, then carries the story to present-day China with brief descriptions of homosexuality, lesbianism, transvestism, transsexualism, and prostitution, and
ends with a chapter on changing attitudes toward sex in China today. Dr. Ruan is well qualified to give such an overview. Until he left China in the 1980s, he was a leader in attempting to change the
repressive attitudes of the government toward human sexuality. He wrote a best selling book on sex in China, and had written to and corresponded with a number of people in China who considered him as
confidant and ad visor about their sex problems. A physician and medical historian, Dr. Ruan's doctoral dissertation was a study of the history of sex in China.
Setelah sukses dengan novel perdana Anak Lumpur Menggapai Matahari, kini kelanjutan kisah sejati K.H. Junaedi Al-Baghdadi, Anak Lumpur Menggapai Matahari Bagian 2 diluncurkan untuk menjawab
keingintahuan dan pertanyaan para pembaca. Salah satu daya tarik terkuat novel ini adalah pengungkapan apa adanya mengenai sejarah hidup seorang kiai yang saat ini dikenal luas oleh begitu banyak
kalangan. Masa lalu Abah, begitu K.H. Junaedi Al-Baghdadi biasa disapa, yang dihiasi berbagai kesulitan dan kepelikan, baik dari segi ekonomi keluarga, perjuangan menuntut ilmu, maupun pergaulan
dengan banyak teman dan sahabat dengan latar belakang begitu beragam yang diungkap dalam novel ini, tak pelak akan membuat pembaca kaget, terpelintir haru, dan terbawa rasa kagum. Warna-warni
kisah nyata ini begitu membumi dan mudah dicerna karena diceritakan dengan bahasa yang lugas dan enak dibaca, ceplas-ceplos apa adanya. Berbagai strategi Abah dalam menghadapi kemelut yang
seolah tiada berkesudahan sangat layak dijadikan suri teladan. Bukan hanya generasi muda yang bisa memetik ilmunya, tapi juga masyarakat luas umumnya. Ketawakalan pada-Nya serta rasa hormat dan
cinta kepada orangtua mengingatkan kita bahwa sejatinya Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hamba-Nya dan bahwa keridaan orangtua juga merupakan keridaan-Nya. Inilah kunci
perjuangan hidup yang sesungguhnya.
Awalnya ini hanyalah hubungan simbiosis mutualisme hubungan saling menguntungkan yang terjadi pada dua orang. Tapi semua mulai berubah seiring hati memegang kendali, seiring gadis itu mulai
menjadi bagian penting dalam hidupnya. Yuki ingin membenci Al, tapi tidak dengan hatinya. Dia muak dan tak ingin mengakui bahwa cinta mulai tumbuh di hatinya yang beku. Karena yang Yuki yakini cinta
hanya akan membuatnya lemah. Dia harus kuat, karena itu adalah pesan terakhir Ibunya. Sampai akhirnya, orang itu datang, membawa mimpi buruk untuk Yuki dan orang-orang di sekitarnya.
Paijo Si Kadal buntung Penulis : Zee Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-437-5 Terbit : Januari 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Gajah berjalan perlahan-lahan dan semakin lama semakin mendekat
ke arahnya dan gubrak, Nayla langsung jatuh duduk saking kagetnya. Ternyata sang ayah yang dari tadi diperhatikannya adalah papinya sendiri, yang tadi pagi tidak bisa mengantarnya karena masih tidur.
Dan kedua anak itu adalah Salsa dan Haikal, anak-anak tante Devi yang pernah dikenalkan padanya sebagai saudara jauh Papinya. Nayla segera membalikkan badan dan bersembunyi di dekat pohon
Bougenville, sambil jongkok, dadanya bergetar hebat, jantungnya berdegup kencang, batinnya bergejolak, dan tanpa terasa bulir-bulir air mata menetes di kedua pipi putihnya. “Nayla benci sama Papi, Nayla
benci sama Papi!” teriak Nayla sambil terus sesenggukan. “Lho? Kan Papi kerja, dan Nay juga tetap dianter dan dijemput Mami kok biarpun cuma naik becak.” jawab Melati sambil mengusap lembut kepala
putrinya, dia mengira Nayla marah ke Papinya gara-gara tidak diantar-jemput ke sekolah hari ini. “Bukan itu Mami!” ujar Nayla lagi masih berderai air mata. “Papi dari mana tadi?!” “Papi tega sekali
menyakiti hati Nay, kalo Mami sudah biasa Papi sakiti, tapi ini Nay, gadis yang baru beranjak remaja harus merasakan sakit hati juga!” teriak Melati sambil menangis sesenggukan. “Mami ngomong apa
sih?” tanya Paijo tanpa rasa bersalah. Akankah Melati terus bertahan? www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
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Benci namun merindukannya itulah yang Ares alami. Bayang-bayang mantan istrinya seolah enggan pergi dari hidupnya. Pertemuan tak terduga dengan Nura membuat dendam Ares kembali memenuhi
hatinya. Ares harus membuat Nura menderita karena Nura lah hidup Ares kini berubah.

Buku kumpulan esai afrizal malna ini merupakan rekaman pengembangan wacana-wacana kuratorial seni rupa yang direkamnya di beberapa kota di Indonesia, termasuk manca
negara: Wina, Berlin, Paris, Zurich, Bern, Beijing, Shanghai, Tokyo.
Tragedi malam itu benar-benar mimpi buruk. Seorang manusia api mengurung ayah Carter dan Sadie Kane dalam peti mati dan menenggelamkannya ke bawah lapisan bumi.
Kakak beradik itu pun terjebak dalam sebuah petualangan menegangkan yang akan menguak rahasia keluarga mereka. Sebelum menghilang, sang ayah tanpa sengaja telah
membangkitkan lima dewa Mesir kuno. Dan, kini salah satu dewa Mesir yang suka membuat onar, Set, mengicar nyawa Carter dan Sadie. Dengan hanya berbekal sedikit
pengetahuan tentang kekuatan magis, mereka terus berjuang untuk menyelamatkan diri dan mencari ayah mereka. Mengapa Set mengincar nyawa kakak beradik itu?
Mampukah mereka menemukan ayah mereka? “Penggabungan mitologi dan dunia modern dengan cara yang genius.” —Susan Carpenter, Los Angeles Times “... petualangan
fantasi ini menceritakan hal-hal yang sangat disukai penggemar seri Percy Jackson and the Olympians. Kejutan pada akhir cerita membuat pembaca mulai mencari loker yang
tepat di setiap sekolah.” —Carolyn Phelan, Booklist “... Rick memiliki sebuah rumusan tersendiri, dan buku ini benar-benar melampaui formula tersebut dalam menceritakan
mitologi Mesir asli ....” —Tim Wadham, School Library Journal [Mizan, Noura Publishing, Noura Books, Fiksi, Fantasi, Novel, Dewasa, Indonesia]
Yang datang telanjangsurat-surat Ajip Rosidi dari Jepang, 1980-2002Kepustakaan Populer Gramedia
Apa jadinya kalau seorang gadis ayu, Alia, bermain cinta kepada tiga lelaki dalam waktu yang sama. Mulanya hanyalah sekadar pendekatan. Namun, ulahnya itu menyeretnya
pada sebuah prahara. Derasnya arus gelora jiwa membuat Alia terlena akan norma dan etika. Dalam kelana percintaannya tak sekadar penjajagan tetapi merambah jauh
melampaui batas norma kewajaran. Ia terbakar oleh permainan api asmaranya, sampai-sampai ia harus kehilangan kehormatannya. Ketika ia harus mengakhiri perkelanaan
cintanya dan menentukan pilihannya, cowok yang diputus tidak terima. Ia kecewa dan balas dendam. Apa yang ia lakukan dan bagaimana akibat ulahnya? Bagaimana pula
nasib Alia? Ikuti kisah selengkapnya dalam Prahara Cinta Alia.
Setelah berpisah dengan Mala, Nora menggelandang dan dalam kesuraman inilah ia menemukan hakikat cinta. Nora menempuh perjalanan panjang untuk bisa bersama Mala
lagi. Ia terjebak di lokalisasi yang membenamkannya dalam kelamnya dunia prostitusi. Sosok Nora yang lugu dan polos rentan membuat pembaca simpati dan jatuh hati. Putu
Wijaya secara cekatan mengangkat fragmen-fragmen kehidupan rakyat jelata sebagai imbangan atas dunia para politisi dan konglomerat yang serba gemerlap. Lewat tetralogi
ini beserta percakapan di dalamnya yang sekelas dengan dialog di drama-dramanya, Putu Wijaya kembali meneguhkan dirinya sebagai penulis papan atas Indonesia. Buku ini
tak hanya menjadi capaian tersendiri bagi Putu Wijaya, tetapi juga menjadi karya penting dalam sastra Indonesia.
"Ruski, kamu cinta aku?" Ika bertanya tiba-tiba dengan nada lirih dan pandangan yang tak mampu Ruski artikan. Seakan penuh harap, sedih, atau cemas yang berlebih. Pelan,
ia berjalan mundur, melepaskan topi wisudanya. "Sebuah pertanyaan yang sangat bodoh dari kamu. Tentu saja, untuk saat ini... iya," jawab Ruski tanpa senyum. Entah kenapa,
perempuan itu mulai terisak. "Seberapa besar?" Ruski yang semakin bingung, terus berjalan mundur. "Cukup besar untuk jadi jerawat kalau kamu tolak." Perempuan itu masih
menatapnya dengan sorot mata yang tak biasa. "Kalau aku... menikah... dengan orang lain?" Langkah Ruski seketika terhenti. Ia kenakan kembali topi wisudanya lalu setengah
berteriak, "Pastikan orang itu tahan pukulan, tahan tusukan, dan tahan api." *** Novel yang membuat sisi kelaki-lakian saya bergetar.... - Indra Hasta Adi, Pelatih Hockey Garagara Love For Show, saya jadi menyesal cepat-cepat lulus kuliah.... - Rangga Jantan, Job Seeker Andi berhasil mengemas novel ini.... 'Cowok Banget'! - Seszy Yuniorrita,
Karyawati sebuah BUMN -GagasMediaDari awal niat Chanyeol Park memang tidak pernah didasari oleh ketulusan untuk menikahi gadis kaya raya seperti Jennie Kim. Yang ada dalam otak lelaki itu hanyalah kebebasan, keinginan seksual yang
menggebu-gebu terhadap sosok Jennie Kim yang merupakan seorang model sensasional di negeri tempatnya tinggal. Jennie sendiri adalah seorang gadis kaya raya yang angkuh, sombong, egois dan
teramat mencintai dirinya sendiri melebihi apapun, bagi Jennie pernikahannya dengan Chanyeol hanya sebatas perasaan kotor yang tidak pernah didasari oleh janji suci pernikahan yang terjalin diantara
keduanya. Ketika pernikahan telah terjadi, Chanyeol dengan angkuh dan tidak mau kalah membuat banyak perjanjian bodoh yang justru menjadi senjata makan tuan untuk dirinya sendiri. Hal yang paling
konyol adalah ketika salah satu diantara mereka merasakan rasa cemburu diantara kotornya perasaan-perasaan itu. Chanyeol dan Jennie sangat membenci diri mereka saat merasakan cemburu, perasaan
yang tanpa alasan muncul dengan bodoh diantara keduanya. “kau tahu kan open marriage? Seharusnya kau menyadari itu... kau bebas melakukan seks dengan siapapun, termasuk aku!” ujar Chanyeol
angkuh, menyepelekan Jennie dengan senyum playboy nan mesum kehadapan Jennie yang tersenyum getir menatapnya. “pernikahan kita hanya bisnis... mengapa kau tidak terima dengan perjanjian yang
kau buat! Jangan bersikap bodoh, apa perlu aku menjelaskan semua perjanjian yang dulu kau bicarakan itu dengan besar kepala?!” balas Jennie ketika Chanyeol menatapnya dengan pandangan meredup
sakit hati.
Historiography of Indonesia.
The Fanboy Penulis : Jijixi Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-6430-24-8 Terbit : Juli 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Ini kisah Xavier Indra Purnama. Anak tunggal pasangan bapak Rafli dan ibu Dita.
Xavier begitu mengidolakan artis korea. Ibunya mendukung hobinya namun ayahnya tidak. Wajarlah! Ayahnya begitu otoriter karena beliau seorang anggota TNI angkatan darat.SIfat itu yang membuat
Xavier dan ayahnya gak akur. Karena menurut beliau, putranya terlalu fanatik. Sampai suatu saat ia bertemu dengan gadis berponi bernama Praneta yang membuat harinya lebih asik dan mampu melepas
kefanatikannya. Sebuah kisah ringan yang dapat dibaca sambil bersantai sambil mendengarkan musik. Kisah yang mengajarkan arti sebuah idola, kenangan, pertemuan dan juga perpisahan tak teduga yang
sebenarnya sering kita alami. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
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Kencan panas Hendrix Harris dan Rosalind ÒRozÓ Carpenter di Las Vegas ternyata tidak menjadi kenangan yang tertinggal di kota itu. Foto mereka menghiasi majalah gosip, mengancam kampanye
pencalonan gubernur ibu Hendrix. Dan entah bagaimana, Hendrix berhasil diyakinkan oleh ibunya bahwa pernikahan dengan Roz yang merupakan putri pengusaha terkemuka akan menjadi solusi terbaik.
Roz yang pada awalnya meragukan solusi itu akhirnya sepakat, asalkan dengan beberapa syarat. Hendrix pun dengan senang hati menyanggupi. Namun ketika kehangatan di balik sikap playboy pria itu
membuat Roz jatuh cinta dan sungguh-sungguh menginginkan keluarga, diam-diam ia mulai berharap apa yang mereka miliki akan bertahan selamanyaÉ
1) Lose my virginity 2) Apologize to Rachel 3) Get back at Biff 4) Jam and party with Shakes the Clown 5) Laugh in death’s face 6) Go to Africa 7) Rob a bank 8) Tell Mark to screw himself 9) Find out why
Grandpa and Dad don't talk 10) Tell the truth
Memiliki kehidupan yang berkualitas adalah impian semua manusia. Namun, kenyataan membukti kan lebih banyak orang yang hidup berkubang dalam kualitas yang tidak pernah diinginkannya ketimbang
yang hidup dalam kualitas yang diidam-idamkannya. Berbagai cara sudah dijalani dan berbagai alat untuk mencapai tujuannya pernah dicoba, tapi mengapa kualitas idaman itu terasa, terlihat, dan terdengar
semakin menjauh? Buku ini secara sederhana memperlihatkan konektivitas yang signifikan antara Kualitas Hidup dan Pembentuknya, yaitu Respons! Panduan runut yang ada di dalamnya bukan saja sangat
masuk akal dalam konteks menghadapi kehidupan, namun juga sangat ilmiah, mudah, sekaligus aplikatif. Kita akan digiring oleh narasi yang begitu memudahkan dan mencerahkan tentang bagaimana
seseorang dapat menjelaskan, memprediksi, bahkan mengontrol kehidupan. Dalam buku ini, Anda tidak akan menemukan bagaimana Kolonel Sanders, Thomas Alfa Edison, atau sederet nama beken dalam
merespons beribu kegagalannya. Sebaliknya, contoh-contoh yang disajikan adalah manusia biasa saja, seperti saya dan Anda, yang memiliki tantangan permasalahan hidup yang mungkin jauh lebih besar
keti mbang orang kebanyakan. Namun, kini mereka memiliki kualitas kehidupan yang JAUH di atas rata-rata karena memiliki sesuatu dalam mencapainya, yaitu HIGH CLASS RESPONSE!
I Can Penulis: Aisha Devi Gumulya Putri, dkk. Editor: Aria Mandiri Penata letak: Aria Mandiri Desain sampul: Fuji Hartati Copyright © 2018 oleh Aisha Devi Gumulya Putri, dkk. Penerbit Aria Mandiri Group
Bandung – Jawa Barat No. Telp. 089657405447 ariamandiri.publisher@gmail.com Cetakan Pertama, Juni 2018 vi + 198 halaman, 14 x 21 ISBN: 978-602-6616-46-3 Hak cipta dilindungi undang-undang. All
Right Reserved
Kau harus terbiasa, karena sebelum kau jadi juara kedua, hati ku memang sudah pernah dimenangkan
Kyle cowok paling tajir dan populer di sekolahnya. Dia nggak mau turun ?derajat? dengan bergaul sama anak-anak culun dan nggak populer. Menindas dan mengejek anak-anak culun adalah hiburan sehariharinya. Karena keangkuhannya, penyihir mengutuk Kyle menjadi makhluk buruk rupa. Sesosok monster yang ditakuti teman-temannya, bahkan ayahnya sendiri pun membuangnya. Kutukan itu bisa terurai
apabila Kyle bisa menemukan gadis yang mencintai dia apa adanya. Gadis yang bisa melihat kebaikan di balik keburukan. Hanya Lindy satu-satunya harapan Kyle. Lindy, gadis biasa dan miskin yang
sempat diberinya sekuntum mawar. Lindy gadis yang dulu tak pernah diliriknya dan menjadi sasaran ejekannya. Namun, setelah Kyle berhasil membawa Lindy ke rumahnya, gadis itu tetap tak tertarik. Lindy
tak suka baju, tas, ataupun make up. Sekamar penuh barang-barang bermerek pun tak diliriknya. Lindy bahkan merasa, Kyle telah menculik dan memaksanya. Bagaimana Kyle bisa mendekati Lindy?
Beastly, saduran kontemporer dari Beauty and the Beast, meramu nuansa modern dan klasik dengan sangat indah. Romansa cinta yang tak lekang oleh waktu. [Mizan, Pustaka, Novel, Remaja, Indonesia]
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