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Gara-gara Laras berdiri di ujung roof top saat membaca surat mendiang ayahnya, Radit yang kebetulan sedang mengecek persiapan lokasi syuting di sana mengira Laras
hendak bunuh diri. Terdorong naluri untuk melindungi Laras, Radit spontan merangkul gadis itu. Rangkulan tulus yang diam-diam menimbulkan debar hangat di hati Laras . Tak
di sangka, mereka bertemu kembali di Taman Nasion al Gunung Leuser. Laras bergabung dalam tim peneliti dari kampusnya, sedangkan Radit memimpin tim produksi film
dokumenter. Kehidupan di stasiun riset yang menantang semakin menguatkan perasaan Laras pada Radit. Sayangnya, Laras harus memendam cintanya dalam-dalam, sebab ia
tahu Radit telah memiliki kekasih. Laras pun mulai membuka hatinya untuk menerima perhatian Zay, peneliti yang bekerja sama dengan tim mereka. Zay bahkan serius melamar
Laras di Leuser. Ketika akhirnya Laras meninggalkan Leuser, pertanyaan besar tetap membayanginya. Jika memang cinta harus diperjuangkan, haruskah Laras
memperjuangkan cintanya pada Radit atau berjuang menumbuhkan perasaannya pada Zay?
Denia sudah naksir Janu bertahun-tahun lamanya, tapi di depan Janu, Denia berusaha bersikap senormal mungkin. Sayangnya, Janu yang masih terhitung kerabat itu
menganggap Denia sebagai adik. Maka saat mengetahui Janu akan bertunangan dengan Sasa, jantung Denia serasa mau copot. Dalam perjalanan menuju Jakarta, di kereta
api, Denia bertemu Saka, si cowok nyebelin, judes, nggak peka, walaupun sebenarnya ganteng kalau mau senyum. Dan kebetulan banget, sepupu Saka yang jadi fotografer di
acara pertunangan Janu-Sasa. Kekecewaan Denia terbaca jelas lewat foto-foto yang tertangkap kamera fotografer. Sejak itu, ada saja tingkah semesta yang bikin Denia harus
berurusan dengan Saka. Sampai suatu saat, Saka menawarkan ide gila untuk menjadikan Denia pacarnya. Katanya sih supaya Denia bisa ngelupain Janu. Tapi tiba-tiba Janu
bertindak aneh dan overprotektif pada Denia. Lalu, Denia harus bagaimana? Melakoni ide gila Saka, atau jujur pada perasaannya sendiri?
Dalam pertandingan voli ataupun naklukin cewek, Aryo pantang nyerah. Gelar pemain andalan sekaligus playboy melekat erat dalam dirinya. Kalau macarin cewek, Aryo paling cuma tahan dua bulan.
Setelah itu... bosen dan cari lagi yang baru! Tapi di rumah Aryo kalah dari Ardi. Kakaknya ini ulet berbisnis dan selalu macarin cewek-cewek cakep. Makanya Aryo bingung waktu Ardi mau aja dijodohin sama
Rayana, anak kelas 3 SMA yang cakepnya sedeng-sedeng aja. Aryo merasa Rayana nggak selevel dengan Ardi. Aryo juga curiga Rayana cewek matre. Aryo berniat menguji kesetiaan sang calon kakak ipar
yang ternyata adik kelasnya waktu di SMA itu. Dia sengaja menggoda Rayana supaya cewek itu jatuh cinta padanya. Rayana yang pendiam namun bukan cewek melempem ternyata membuat dunia Aryo
jungkirbalik. Dan... kali ini Aryo kena batunya!
Amore: Love, Letter, And LeuserGramedia Pustaka Utama
Dalam pertandingan voli ataupun naklukin cewek, Aryo pantang menyerah. Gelar pemain andalan sekaligus playboy melekat erat dalam dirinya. Kalau macarin cewek, Aryo paling cuma tahan dua bulan.
Setelah itu... bosen dan cari lagi yang baru! Tapi di rumah, Aryo kalah dari Ardi. Kakaknya ini ulet berbisnis dan selalu macarin cewek-cewek cakep. Makanya Aryo bingung juga waktu Ardi mau aja dijodohin
sama Rayana, anak kelas 3 SMA yang cakepnya sedeng-sedeng aja. Aryo merasa Rayana nggak selevel dengan Ardi. Aryo juga curiga Rayana cewek matre. Aryo berniat menguji kesetiaan sang calon
kakak ipar yang ternyata adik kelasnya waktu di SMA itu. Dia sengaja menggoda Rayana supaya cewek itu jatuh cinta padanya. Rayana yang pendiam namun bukan cewek melempem ternyata membuat
dunia Aryo jungkir-balik. Dan... kali ini Aryo kena batunya!
“Aku ingin melihatmu bahagia, tetapi bersamaku. Hanya bersamaku.” Casta selalu yakin, seterjal apa pun jalannya, impian harus bisa dicapai. Karena itulah, ia meninggalkan Jakarta, meninggalkan cinta,
untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang desainer di Paris. Ia terbiasa hidup seorang diri, tak terlalu memedulikan jika hatinya sepi. Namun, pertemuan tak sengaja dengan Philip Bouvier, seorang
seniman pasir, membuatnya sadar bahwa ia tak bisa selamanya sendiri. Kepada Casta, laki-laki yang pernah kehilangan itu menemukan kembali kepercayaan akan cinta. Mereka saling mengisi kekosongan
yang lama menggelayut di hati. Ternyata, cinta tak selalu seperti dongeng. Orang dari masa lalu Casta hadir kembali dan meninggalkan jejak yang tak mungkin terhapus. Casta tak ingin melepaskan
genggaman Philip. Namun, ia juga tahu, ketidaksempurnaannya telah meninggalkan luka mendalam bagi lelaki itu. Sama sepertimu, Casta dan Philip juga membutuhkan seseorang yang mendekap hatinya.
Keduanya tak pernah bisa menerka akhir mana yang terbaik untuk mereka. -GagasMediaCopyright: 5c99cde452dc684955a09496b2bd15bb
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