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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.
Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak tiga tidak dapat kembali rujuk sebelum mantan istrinya menikah dengan orang laki-laki lain, atau nikah muhallil. Demi bisa kembali rujuk dengan
Hamzah, Sekar harus mencari muhallil yang bersedia menikah dengannya. Sebuah insiden memalukan yang menimpanya mengharuskan Sekar menikah dengan Lukman Al Hakim, bosnya. Duda seksi yang
memiliki sejuta pesona namun juga sangat dibencinya lantaran terlalu kejam dalam memberinya pekerjaan. Sekar pun bermaksud menjadikan Lukman sebagai muhalillnya. Namun, bagaimana jika ternyata
Sekar justru jatuh cinta pada Lukman? Akankan ia kembali kepada Hamzah?
Small is Beautiful, adalah sebuah ungkapan dari Shoemacher yang tepat untuk menggambarkan sebuah aktivitas kecil, tetapi sangat bermanfaat. Sebuah aktivitas yang timbul dari mata air kecerdasan sosial
atau social intelligence. Kecerdasan seperti ini merupakan salah satu di antara banyak kecerdasan yang dimiliki perempuan yang mengandung dimensi nilai yang tak terhingga kadarnya. Gagasan konsep
social intelligence ini menetes dari bulir-bulir kepedulian, keberanian berkorban, cinta kasih terhadap sesama, dan kerelawanan yang luar biasa dalam konteks sosial. Kecerdasan sosial bisa muncul ketika
kita melihat peristiwa kekerasan terhadap seorang perempuan—bisa kebetulan tetangga kita—dari lingkungan domestiknya, kemudian kita terdorong untuk menolong, bahkan melindunginya.
Life and political journey of Barack Obama.
Inspirational stories from Kick Andy Program in Metro TV Jakarta, hosted by Andy F. Noya.
Mengejarnya ... ternyata butuh perjuangan yang teramat besar. Mengapa ia harus terlahir jauh terlambat dari lelaki itu? Mengapa ia jatuh cinta pada lelaki 12 tahun lebih tua darinya? Dan mengapa ia tidak
bisa berhenti mencintainya, padahal jelas-jelas dia tidak akan pernah memiliki rasa yang sama terhadapnya. Perempuan yang lebih dewasa lah yang selalu berhasil mengikat dia. Bukan gadis 18 tahun
seperti dirinya yang masih berseragam SMA. Lantas, siapa yang harus disalahkan dengan rasa ini? Ia hanya tidak bisa berhenti. Sungguh. Kamu tidak bisa memilih dengan siapa kamu jatuh cinta, bukan?
"Kamu tidak akan pernah tahu rasanya jatuh cinta sendirian." Allea Devgan Danishwara
Terlibat skandal adalah hal biasa bagi dirinya,siapa yang tidak kenal Carolus Spancer. Dara cantik yang berprofesi sebagai seorang model ternama ini menjadi sorotan publik setelah kisah peliknya
terungkap. Bagaimana tidak,berpaacaran selama nyaris lima tahun lamanya,hingga kabar terakhir akan mengadakan tunangan,semuanya terpaksa gagal setelah media memuat foto kekasihnya,Benjamin
Richardson tengah berciuman panas dengan seorang wanita naked disalah satu club ternama New York. Bertahan dengan rumor panas selama satu bulan membuat hidupnya nyaris berakhir,terlebih ketika
Benjamin,pria kaya dengan kerajaan bisnis terbesarnya malah membenarkan kabar tersebut. Dan semuanya bertambah rumit ketika Benjamin hadir di sebuah pesta yang diadakan keluarganya dengan
wanita barunya.Mengatakan jika mereka akan segera menikah,meski tidak dipungkiri,Corolus masih mengenakan cincin tunangan mereka. Hidup memang penuh kejutan,keadilan selalu jadi bumbu manis
dalam kisah cinta.Tapi apa yang bisa ia lakukan sebagai seorang wanita rapuh,terluka dan hancur. Dengan segala perasaan mati dan luka dihatinya,Carolus memutuskan untuk memulai kehidupan baru.
Dan pergi meninggalkan tanah kelahiranya menuju Spanyol menjadi pilihan akhir. Dan drama sesungguhnya dimulai ketika Corolus memutuskan melamar sebagai seorang sekertaris,untuk bos brengsek
yang menarik perhatianya. Dan seiring berjalannya waktu,segala kejutan hebat menemani kisah epik Carolus.Akankah ada akhir untuknya?
Essays on socio-religious aspects; articles previously published in Jawa pos daily.
Angka kejahatan di kota Metro akhir-akhir ini menurun drastis dikarenakan aksi seseorang yang berkeliaran malam-malam dan membunuhi para penjahat. Devan, polisi detektif andalan kepolisian itu pun
diutus untuk menyelidiki kasus tersebut.
Legal advocacy for women's rights and gender equality in Indonesia.
Facebook adalah jejaring sosial yang sedang membumi saat ini, apapun status sosialnya, status pendidikan, status agamanya, berbaur menjadi satu melalui jejaring sosial besutan Mark Zuckerberg. Walau
keberadaannya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, tapi tetap saja banyak pengguna yang enggan untuk meninggalkannya. Facebook memang seperti dua sisi mata pisau, ada sisi positif
dan negatif. Layaknya sebuah Yin Yang, Facebook memiliki dua unsur yang berbeda. Buku "Hitam Putih Facebook" akan membuka mata Anda, bahwa Facebook harus dilihat dari dua sisi yang berbeda.
Banyak hal yang bermanfaat dan berguna dengan adanya Facebook, namun ada juga hal yang tidak bermanfaat dan merugikan dengan menggunakan perantaraan Facebook. Hal itu tentu harus disikapi
oleh penggunanya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Melalui buku ini juga kita akan menemukan berbagai cerita menarik dari Facebook yang inspiratif, seperti kisah seorang tukang becak dari yogya
yang memanfaatkan Facebook untuk mencari pelanggan, adik kakak yang dipertemukan oleh Facebook setelah berpisah selama 70 tahun, kampanye Barack Obama dengan Facebook, dua sejoli yang
menikah karena memiliki nama yang sama di Facebook dan masih banyak lagi. Silakan kunjungi juga web http:/hitamputihfacebook.com/
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
Collection of letters of the author from Japan, 1980-2002.
Buku #dearRain ini berisi cerita-cerita yang saya kumpulkan untuk Rain. Sebagian memuat pesan moral, sebagian lagi sangat “receh” dan hampir tidak ada faedahnya sama sekali. Ada kisah-kisah penyejuk
jiwa, ada juga tips-tips ringan mengatasi persoalan sehari-hari, yang saya pikir mungkin masih akan ia hadapi di masa depan. Sebagai perempuan, sebagai umat manusia. Seiring ia tumbuh besar, seorang
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anak perempuan akan membangun kehidupan sendiri, mengembangkan pemikiran sendiri yang tidak selalu bisa dipahami oleh ayahnya, sekalipun ia berkali-kali menyebut ayahnya sebagai cinta
pertamanya. Anggaplah ini upaya seorang ayah untuk menjaga anak perempuannya, karena ia tahu tidak akan selalu bisa berada di dekatnya.
On crimes of violence against women in Indonesia during 2003 as reported by prominent Indonesian newspapers.

Rana adalah gadis biasa yang mengandalkan beasiswa untuk dapat berkuliah. Lalu tiba-tiba saja ayah yang telah meninggalkannya sejak kecil muncul dihadapannya.
Kebencian yang selama ini terpendam tidak dapat dia bendung. Ayahnya mengajak Rana tinggal bersama. Yang menyebabkan Rana sering berkelahi dengan adik tiri yang
sangat tidak menyukainya. Disisi lain, Reno yang kaya dan berwajah tampan selalu bisa membuat Rana kesal. Mereka selalu saja bertengkar setiap ada kesempatan. Yang
membuat teman-teman mereka bingung dan merasa bingung dengan sikap mereka.
"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 -GagasMediaGagasMedia. Novel komedi cinta, jatuh hati dengan cowok yang usianya lebih muda. *** Shimaisya Rani, alias Shisa, sudah berkali-kali pindah kosan, karena berbagai hal, dari
penampakan kuntilanak, pencuri baju dalam, dikejar lesbi sampai psycho, yang terakhir... diserbu pasukan kecoa. Akhirnya, dia memutuskan untuk pindah ke rumah terakhir
yang sudah ia tekadkan akan dipertahankan sampai ia lulus kuliah. Tapi malang, Shisa kali ini dihadapkan dengan seorang bocah SMA, bernama Rayuji Mulia, alias Yuji, yang
jailnya minta ampun. Hidup Shisa memang berjalan lancar-lancar saja, apalagi setelah dia menyetujui rencana Yuji untuk pura-pura pacaran.Tapi lambat laun, Shisa merasakan
perasaan lain pada Yuji, dan begitu juga sebaliknya. Kisah cinta mereka akan berakhir seperti apa? Apakah mereka akan tetap bersatu? Atau berpisah?
Portrayal of women on Indonesian private televisions; study.
Ditemukan babak belur lalu dirawat oleh seorang dukun, kemudian menjalani hidup penuh rasa lapar dan dendam. Dari kecil ia telah menerima perlakuan jahat dari orang-orang
di sekitarnya. Suatu ketika ia mendapat wangsit, sebuah agama baru. Agama "Kau adalah apa yang kau makan" membawanya pada pemahaman bahwa ia bisa menjadi apa
pun, asal memakannya terlebih dahulu. Dalam perjalanannya, Beruk sudah memakan banyak hewan dan menjelma masing-masing. Sampai suatu ketika ia dilanda krisis
identitas. Dan untuk kembali lagi menjadi manusia.... ia harus...... ?
Sindroma de Clerambault atau juga dikenal dengan Erotomania adalah suatu bentuk gangguan kepribadian di mana para penderitanya memiliki keyakinan bahwa orang lain
memendam perasaan cinta kepadanya, atau mungkin memiliki suatu bentuk hubungan intim. Erotomania berasal dari bahasa Yunani, eros yang artinya cinta, serta mania yang
artinya berlebihan. Dalam tahap yang parah, erotomania tak perlu kontak langsung dengan seseorang untuk menyangka orang itu jatuh cinta padanya. Ia bisa saja mengagumi
seorang artis di televisi, dan menganggap semua yang dikatakan sang artis di televisi itu ditujukan pada dirinya. Ia pun merasa diperhatikan, dan menganggap sang artis jatuh
cinta padanya. * “Aku mulai memahami kenapa kamu pergi meninggalkan rumah tak pulang-pulang. Perasaan sedih dan sendirian memang terasa tak tertahankan. Orang di
jalan yang tertawa sendirian, apakah kau telah melewati batas itu? Kesadaran ternyata bisa melumpuhkan, menghancurkan....”
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 anakanak culun adalah hiburan sehari-harinya. 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]
Yang datang telanjangsurat-surat Ajip Rosidi dari Jepang, 1980-2002Kepustakaan Populer Gramedia
Penyesalan terbesar dalam hidup Chase Ferguson mungkin adalah mengakhiri hubungannya dengan Mimi Andrix sepuluh tahun lalu. Dan kini setelah bertahun-tahun tanpa
kontak, situasi yang mungkin berpotensi mengancam kampanyenya memaksa Chase untuk kembali menghubungi Mimi. Dan ternyata wanita itu masih memengaruhinya.
Bertemu lagi dengan Chase dan terjebak badai salju di mansion pria itu jelas bukan niat Mimi. Namun perasaan dan kenangan yang masih tersimpan kini kembali ke permukaan.
Dan sekali lagi, keadaan memaksa mereka untuk memilih: memperjuangkan atau merelakan cinta mereka.
MASARU TAKUMI, WAKIL KETUA YAMAGUCHIGUMI SINDIKAT YAKUZA MENUNTUT GANTI RUGI KEPADA STASIUN TELEVISI TBS DI JEPANG 10 JUTA YEN,
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SEBAGAI DENDA PENYALAHGUNAAN HAK CIPTA. TBS MENYIARKAN KEGIATANNYA.
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