Cinta Itu Kamu Moammar Emka
Right here, we have countless books Cinta Itu Kamu Moammar Emka and collections to check out. We additionally offer variant types
and in addition to type of the books to browse. The all right book, fiction, history, novel, scientific research, as well as various new sorts
of books are readily comprehensible here.
As this Cinta Itu Kamu Moammar Emka, it ends up living thing one of the favored books Cinta Itu Kamu Moammar Emka collections that
we have. This is why you remain in the best website to see the amazing book to have.

Cinta Itu, Kamu Moammar Emka 2010-01-01 Sekiranya cinta melukis bahagiamu malam ini, aku inginkan ia setia mendampingimu di
setiap jejakmu. Menjagamu dari setiap luka yang coba mengecupmu. *** Kalau sampai hari ini aku masih juga berharap kau akan
datang dengan cintamu untukku, itu semua karena aku memang masih menunggumu. Ini memang di luar batas logika, atau malah di
luar batas nalar. Tapi biar saja, aku melakukannya sampai kaki dan hatiku benar-benar tak mau lagi berpihak kepadaku. *** Cinta bisa
jadi apa saja. Cinta bisa berbalas, kadang juga tak terjawab. Cinta menyebabkan luka, tetapi ia juga yang meredakannya. Moammar
Emka, melalui tulisannya ini menceritakan cinta yang sama, cinta yang menjelma dalam diri kita. Cinta itu aku. Cinta itu kamu. Cinta itu
kita. Cinta Itu, Kamu. akan membuat kita hanyut dan kembali berterima kasih karena telah diajari bagaimana cara mencinta yang
sebenarnya. -GagasMedia- #EbookHearts
Slank Nggak Ada Matinya Moammar Emka 2014-01-01 Selama republik ini berdiri, Slank nggak bakal mati, titik! I want to do this, I want
to do that I want to shout because we are SLANK I want to play this, I want to play that, I want to play faster Because we are SLANK I
want to do this, I want to do that I want to shout because we are SLANK I want to play this, I want to play that, I want to play faster
Because we are SLANK Happy together and never grow old Wherever and ever rock n roll. —(Slank Nggak Ada Matinya) *** Slank
Nggak Ada Matinya merupakan novel adaptasi dari film yang berjudul sama, yang berisi cerita perjalanan band Slank dari berbagai
momen tumbuh kembangnya Slank sebagai band ternama. Ada beragam dialog ‘slengean’ khas slank namun sarat moral dan kritis.
Juga ada dialog-dialog dalam cerita ini yang membangkitkan haru ketika upaya untuk memerangi diri dari narkoba harus ditempuh
dengan susah payah dan berat hingga akhirnya Slank mampu bangkit dari jerat kelam itu. Novel ini juga menjadi pembuktian eksistensi
Slank selama ini di dunia musik Indonesia. Ragam cerita menarik yang luput dari sorotan kamera wartawan ada di buku ini yang ditulis
apik oleh Cassandra Massardi dan Moammar Emka. Baca kisah serunya, temukan lebih banyak hal menarik yang patut kalian tahu

tentang Slank. Slank nggak ada matinya. *** -EnterMedia- #bukuemka
Sms Lovaholic Moammar Emka 2006-02-01 Kenapa meski menggunakan istilah LOVAHOLIC? Itu pertanyaan yang sering diajukan
sejumlah teman aku. Sebenarnya, judul itu muncul begitu saja. Mungkin terinspirasi dan tren anak-anak gaul yang lagi doyan
menggunakan istilah "holic". Sebut saja, misalnya, ketika ada cewek yang hobinya belanja melulu dijuluki "shopaholic". Mereka yang
berkamus: tiada hari tanpa minum alkohol mendapat label "alcoholic". Atau bagi mereka yang gila kerja langsung mendapat predikat
"workaholic". Nah, dari situlah munculnya ide menggunakan istilah "lova holic"? -GagasMediaSms Lovaholic Moammar Emka 2006-02-01 Kenapa meski menggunakan istilah LOVAHOLIC? Itu pertanyaan yang sering diajukan
sejumlah teman aku. Sebenarnya, judul itu muncul begitu saja. Mungkin terinspirasi dan tren anak-anak gaul yang lagi doyan
menggunakan istilah "holic". Sebut saja, misalnya, ketika ada cewek yang hobinya belanja melulu dijuluki "shopaholic". Mereka yang
berkamus: tiada hari tanpa minum alkohol mendapat label "alcoholic". Atau bagi mereka yang gila kerja langsung mendapat predikat
"workaholic". Nah, dari situlah munculnya ide menggunakan istilah "lova holic"? -GagasMedia- #bukuemka
Hart van inkt Cornelia Funke 2012-04-26 Meggie is dol op verhalen en op boeken, net als haar vader Mo. Toch heeft Mo nooit iets willen
voorlezen, in al die lange jaren sinds Meggies moeder op een raadselachtige manier is verdwenen. Op een nacht klopt er een vreemde
figuur bij ze aan. Hij komt ze waarschuwen voor een nietsontziende schurk die achter Mo aan zit, en achter een bijzonder boek dat Mo
in handen heeft: Hart van inkt. Meggie heeft dat boek nog nooit gezien. Nu moet Mo zijn dochter wel zijn grote geheim vertellen, en haar
uitleggen waarom hij nooit meer wil voorlezen. Mo is in levensgevaar! Ze slaan op de vlucht, en dat is het begin van een uitzonderlijk
avontuur.
Een geschiedenis van God Karen Armstrong 2018-12-31 Het idee van één goddelijk wezen bestaat al vierduizend jaar. In dit boek
onderzoekt Karen Armstrong het ontstaan en de ontwikkeling van dat idee in het jodendom, het christendom en de islam. Wat zijn de
verschillen en wat de overeenkomsten? In dit belangrijke en controversiële boek beschrijft Armstrong niet een geschiedenis van God
zoals hij `is, maar de manieren waarop de mens in hem gelooft. Ook stelt ze de vragen: wat betekent God tegenwoordig nog? Heeft hij
wel toekomst? En zo niet, hebben we dan een vervanging nodig?
Het nieuwe leven Orhan Pamuk 2013-05-14 Osman, een jonge student in Istanbul, is zozeer onder de indruk geraakt van een boek dat
hij volledig wil opgaan in het `nieuwe leven waarover hij in dat boek gelezen heeft. Hij raakt zo geobsedeerd dat hij vervreemdt van
vrienden en medestudenten en hij verlaat ten slotte Istanbul per bus om het land in te trekken.Hij doorkruist zo Anatolië, tot in de meest
afgelegen provinciestadjes, in zijn zoektocht naar het nieuwe leven, de nieuwe wereld en vooral zoals uiteindelijk blijkt de liefde.
Jangan lihat kelaminku! Merlyn Sopjan 2005
Misschien is het anders David Yoon 2019-09-10 Een eigenzinnig, knap en romantisch coming-of-ageverhaal. Voor lezers van Rainbow
Rowell, Nicola Yoon, John Green, Becky Albertalli en Adam Silvera. Frank Li is een Tussenpersoon – zijn zelfverzonnen term voor
Koreaans-Amerikaanse kinderen die gevangen zitten tussen enerzijds de traditionele verwachtingen van hun ouders en anderzijds hun
Amerikaanse omgeving. Zijn ouders hebben één regel wanneer het over relaties gaat: date een Koreaanse. Dat wordt moeilijk wanneer
Frank verliefd wordt op de slimme, mooie, maar ook witte Brit. Mede-Tussenpersoon Joy heeft hetzelfde probleem, dus ze sluiten een
deal: ze doen alsof ze met elkaar daten om zo hun ouders om de tuin te leiden. Het lijkt een perfect plan, maar uiteindelijk leiden hun

nepdates ertoe dat Frank zich afvraagt of hij de liefde – en zichzelf – ooit echt goed begrepen heeft. 'Misschien is het anders gaat over
een jongen die doet alsof hij verliefd wordt om vervolgens echt verliefd te worden. Deze jongen is Koreaan-Amerikaans, net als ik.'
David Yoon
Love is cinta Moammar Emka 2007 #bukuemka
Dear You Again Moammar Emka 2016-11-01 Apakah mencintaimu dibutuhkan perpanjangan waktu? Esok saat kita bertemu, aku ingin
mencintaimu tanpa takut lagi. Ini hatiku. Mana hatimu? Kenapa kita tak saling membukakan pintu dan menyilakan cinta masuk dengan
salam, agar kita seia setujuan. DEAR YOU AGAIN, Buku ini dipersembahkan untukmu, yang berani jatuh dan tenggelam dalam cinta.
Penuh barisan kata kerinduan yang lebih dari kenyataan dan jejak-jejak penantian yang berharap pada pertemuan. Apakah kamu siap
merasakan senang dan takut dalam waktu bersamaan? Dear You Again, akan membuatmu sadar bahwa dalam cinta, tak ada
penantian yang sia-sia. -GagasMedia- #bukuemka
Kamus Gaul Hare Gene Moammar Emka #bukuemka
Siti Madonna Moammar Emka 2005-01-01 SITI MADONNA Berapa harga dirimu? Rp. 100 juta! ?!?! KAMAR SUITE 1208. HARUSNYA
SEPERTI APA SEORANG STRIPER Seharusnya, tampang seorang striper seperti apa? Pertanyaan itu sama sekali tidak disangka oleh
Surya. Aku tidak tahu. Tapi, yang jelas, mereka tidak terlihat seperti kamu. BUAH CHERRY, BIRAHI & NO HAND SERVICE Donna
mengambil buah cherry merah dan mulai memainkannya di bibir dan sekitar va****nya, mirip pertunjukan striptis Thai Girl Show di
Thailand. Hush... kamu tidak boleh menyentuh. Biarkan aku saja yang bekerja. Kamu hanya boleh pasrah saja, bisik Donna ketika
Surya hendak menyentuh tubuh Donna. PELESIR SEKS & NIKAH KONTRAK Apakah ikatan perasaan harus bernama
pernikahan? ------------------------------------------------------------ 132 KM SMS CINTA ABISSS...! Moammar Emka 102 Kau bukan saja
terindah, tapi juga terdalam dalam hidupku. Tak salah lagi, aku memilih mencintaimu. Di suatu hari. aku rela menunggu jawab cintamu.
Kini, atau nanti, tak ada bedanya. Aku terlalu lelah mengeja hari tanpa sandaran cinta pasti. Hanya sepi yang tersisa, selebihnya adalah
wajahmu yang kucipta. Tak lelah ditebas mimpi semu, tak hilang disembunyikan langit hitam. Cinta atau bukan, yang pasti kau tetap
yang terindah dalam hidupku. Tak pernah ada kata terlambat untuk mengatakan cinta. Ungkapkan saja, biar semua menjadi nyata.
Yang kuharap malam ini hanya tenangmu. Yang kuinginkan saat ini hanya damaimu. Yang kupinta detik ini hanya bahagiamu. Met tidur,
sayang. Rebahlah di peraduanmu dengan kepala tengadah dan hati tak resah. Percayalah, aku selalu gelisah bila tidurmu diselimuti
gundah. -GagasMedia- #bukuemka
Glenn Fredly Glenn Fredly 2015-04-01 Aku bukan siapa-siapa, dengan cara apa aku bisa menjadi segala? Apa yang harus kutulis agar
kau menangkap makna yang digelatarkan dadaku? Jangan tanya di mana akal sehat, saat hati yang mengambil alih. Bahkan, saat kau
kira hatimu sedang dalam titik terlemahnya, ia tetap mampu mengendalikan pikiran yang paling rasional sekalipun. "Percuma membakar
rindu. Abunya tetap akan menyesakkanmu." *** Sebagaimana kehidupan, setiap cinta punya jalannya sendiri. Begitu juga dengan 13
lagu Glenn Fredly ketika diterjemahkan oleh 12 penulis. Beragam kisah cinta dengan sudut pandang dan cara bertutur yang berbeda
bisa ditemukan dalam buku ini. Selamat membaca dengan cinta. -EnterMedia- #bukuemka
Red diary Moammar Emka 2003-07-01 Buku ini bukan kelanjutan Jakarta Undercover (sex 'n the city) yang banyak bercerita tentang
pengalamanku menyisir kehidupan remang-remang Jakarta. Sama sekali bukan. Jakarta Undercover jilid 2 mungkin baru akan aku rilis

sekitar Oktober 2003, tentunya dengan berbagai fenomena baru dari kehidupan seks yang terjadi di Jakarta. Buku Jakarta Undercover
sejatinya memang akan aku buat dalam bentuk "trilogi". Jujur, aku akui, semata-mata buku ini lahir karena terlalu banyak uneg-uneg di
hati dan "pergolakan batin" yang mengendap di kepala. Tidak saja tentangku, yang punya catatan tersendiri tentang liku-liku mencintai,
tapi juga tentang sejumlah laki-laki dan wanita yang dalam perjalanan hidupnya pernah mengenal cinta, meskipun cinta itu ada yang
tumbuh di antara gelimang nafsu yang lapar, menggoda, menerkam, dan menggelepar. -GagasMedia- #bukuemka
Jatuh Cinta Awalnya Sederhana Anggrek Lestari 2016-05-19 Franko Untuk apa aku menunjukkan perasaan jika akhirnya harus
ditinggalkan? Marina Aku hanya dijadikan pengecoh takdir oleh seorang lelaki yang ingin kembali dengan mantannya, lalu lelaki itu
mengantarku pada seseorang di masa laluku juga. Haruskah aku kembali pada lelaki dari masa lalu, yang menghadirkan begitu banyak
cinta baru? Bukankah menerima kembali berarti rela terlukai lagi? Rij Aku cinta dia tapi tak berani berkomitmen. Aku tak berani
berkomitmen tapi tak mau melepasnya. Bukankah berkomitmen ketika belum siap hanya akan merusak hubungan? Ini kisah cinta yang
sederhana tapi terumitkan oleh hadirnya ketakutan. Siapakah yang pada akhirnya mampu melawan rasa takutnya dan membangun
cinta yang memang tidak hanya berisi bahagia tapi juga luka? Kebencian ada karena ketakutan. Hanya cinta yang mampu
menyembuhkan.
Perfect chemistry Simone Elkeles 2010-10-11 Zij is blond, braaf en rijk. Hij is donker, arm en lid van een gang. Samen moeten ze een
scheikundeproject doen. En dan worden ze, ondanks hun aanvankelijke aversie, verliefd op elkaar. Is haar leventje wel zo perfect als
het lijkt? En is hij wel zo wild als hij zich voordoet? Speelt zich achter hun beider voordeuren niet iets heel anders af? Perfect Chemistry
is de leukste Young Adult-roman sinds tijden. Spannend, romantisch en ontroerend. In de Verenigde Staten werden in korte tijd al
100.000 exemplaren verkocht
Love Moammar Emka 2008 Banyak alasan untuk jatuh cintaÄ. –Senyumannya dalam sekejap menghangatkan hariku.” –Dia
membuatku mengerti arti disayang dan menyayangi.” –Dia memberiku harapan baru dalam hidup.” Dan, tanyakan alasan jatuh cinta
kepada: Gilang-Miranda, Dinda-Restu, Tere-Awin, Iin-Rama, Nugroho-Lestari. Mereka juga punya jawaban tersendiri tentang cinta yang
saat ini bergemuruh di dada mereka. Ini kisah lima pasang anak manusia. Lima cerita, bermuara pada satu arti: cinta. -GagasMedia#bukuemka
I Do Moammar Emka 2015-08-01 "Aku banyak melakukan kesalahan, tetapi mencintaimu bukan salah satunya. Aku mencintaimu,
sebelumnya. Aku mencintaimu, sesudahnya. Aku mencintaimu, apapun hasilnya." Inta, aku berpikir untuk tidak berpikir tentangmu.
Maaf, aku tak mampu. Aku berpikir untuk tidak menantimu. Maaf, aku menunggu. Nuri, aku berpikir untuk tidak mencintaimu. Maaf, aku
terlanjur jatuh cinta kepadamu. Aku berpikir untuk tidak terburu-buru. Maaf, aku tergopoh merindukanmu. Aku pikir, aku mencintaimu
tanpa ini itu. Aku mencintaimu, benar atau salah. Babak paling menyedihkan dari percintaan bukan perpisahan, tetapi terlambat sadar
ada seseorang yang lain di sana yang lebih layak diperjuangkan, bukan seseorang yang sekarang dalam ikatan. Seseorang yang lain,
yang diam-diam setia mempertahankan cintanya meskipun separuh hati kamu sayangi. Seseorang yang diam-diam mendoakan dan
menunggumu, meskipun kamu telah dijodohkan. Ini cerita tentang cinta antara Bumi, Inta, dan Nuri. Apakah akan menitik bahagia?
#MariBaca -EnterMedia- #PromoBulanCinta #PromoBulanCintaEntermedia
Zomer aan het meer Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 1 - Zomer aan het meer Na de zoveelste teleurstelling in de liefde heeft

het zelfvertrouwen van Olivia Bellamy een knauw gekregen. Het liefst wil ze haar ex, haar ouders en iedereen in Manhattan ontvluchten.
De opdracht om het idyllisch gelegen oude zomerkamp van haar familie in de originele staat terug te brengen zou dus als geroepen
moeten komen. Haar grootouders willen er dolgraag hun gouden bruiloft vieren, met al hun vrienden en familie. Maar voor Olivia brengt
de terugkeer naar Kamp Kioga ook een hoop ongemakkelijke herinneringen met zich mee uit de tijd dat ze nog een brildragende, te
dikke tiener was. Zonder vrienden, behalve één heel bijzondere jongen: Connor Davis. Hij was net zo ongelukkig en eenzaam als zij. En
hij brak haar hart, de laatste zomer voordat ze ging studeren. Al op de eerste dag dat ze in het verwaarloosde kamp aan de slag gaat,
ontdekt ze dat er in de wijde omtrek maar één aannemer is die haar kan helpen - en hij heet Connor Davis!
Hana's koffer / druk 1 Karen Levine 2003 Fumiko, hoofd van het Holocaust Centrum in Tokio, ontvangt een koffer van het in de Tweede
Wereldoorlog omgekomen joodse meisje Hana. In een spannende tocht door Europa en Noord-Amerika probeert ze meer te weten te
komen over Hana. Met zwartwitte foto's. Vanaf ca. 10 jaar.
Cewek Smart Ria Fariana 2008
In de fuik Pramoedya Ananta Toer 1994
365 HARI, 3 Cinta, 2 Selingkuh Moammar Emka 2005 Usaikan kisahku. Letih kuarungi hidup.Tak dapat kupilih tiga cinta ini. Namun
ringankanlah kakiku untuk melangkah. Tak ingin sakiti lebih baik kutinggalkan semua. Sendiri lagi. Engkau yang dulu pernah kucinta.
Namun terlanjur kau bersamanya. Dan kau terluka oleh cintanya. Kini kau hadir, ku sudah jera. Separuh hati, kuingin kau mati saja. Biar
pisah denganku, tak termiliki oleh yang lain. -GagasMediaDear You Moammar Emka 2014-05-01 Untuk apa jauh-jauh lagi mencari, sementara dalam dirimu saja aku sudah menemukan alasan
hidup: bahagia bersamamu. Ini sudah benar dari awal. Aku mencintaimu tanpa tanda tanya. DEAR YOU, Buku ini dipersembahkan
untuk cinta, demi cinta,dan kepada cinta. Ingat-ingatlah semua pagi yang kau syukuri karena masih bisa terbangun di sisinya, semua
siang yang kau habiskan dengan merindukannya, juga malam-malam yang kau tutup dengan doa memohon kebahagiaannya. Temukan
cerita tentang cintamu di buku ini—dan bersiaplah untuk jatuh cinta lagi.... -GagasMedia- #EbookHearts
Meisje van het strand Pramoedya Ananta Toer 1999 Een eenvoudig Javaans meisje van 14 jaar wordt uitgehuwelijkt aan een rijke,
dominante en feodale edelman.
Wereld zonder hemel Veronica Rossi 2012-03-28 In haar futuristische debuutroman heeft Veronica Rossi de mensheid in twee kampen
verdeeld. Of je woont in een koepel en leidt een zo goed als compleet virtueel leven, of je woont buiten de koepel en bent overgeleverd
aan de wetten van de natuur.Aria weet dat haar overlevingskansen in de woestenij – oftewel de Winkel des Doods – minimaal zijn nu ze
is verstoten van haar thuis; de hermetisch afgesloten stad Reverie. Als ze al niet in handen valt van rondzwervende kannibalen, dan
raakt ze waarschijnlijk wel gewond tijdens een van de zeer agressieve elektrische stormen die over de vlakte jagen en waarvan alleen
de vrijgekomen lucht al dodelijk kan zijn. Wanneer ze de vlaktebewoner Perry tegenkomt, lijkt hij haar enige hoop om in leven te blijven.
Ze besluiten samen op te trekken en luiden op die manier een nieuw tijdperk in voor iedereen die leeft in de wereld zonder hemel.
Beb, Aku Sakau Moammar Emka 2015-01-09 Kepada Bulan, Jika cinta itu luka, lukai aku lebih dalam lagi. Jika cinta itu luka,
teruskanlah menancapkan rindu di dadaku sampai tak kenal lagi kata berhenti. Luka adalah salah satu cara cinta menguji, seberapa
kuat kita bertahan menuju kebersamaan yang lebih berarti. Cinta itu luka; luka yang membahagiakan. Mencintaimu adalah awalan tanpa

akhiran yang mengajariku kesabaran dan ketabahan menunggu. Cinta itu luka karena mengajarkanku bagaimana menunggu dan
menangis dengan benar. Jika cinta itu luka, mari kita menitikkan air mata bersama, dan tersenyum di titik pertemuan, nanti. Jika cinta itu
luka, masihkah kita bisa bertemu, dan bersama di kursi pelaminan? Dari Bintang, yang mencintaimu dengan terluka. -EnterMedia#PromoBulanCinta #PromoBulanCintaEntermedia
Cinta Daur Ulang Moammar Emka 2015-02-01 Sam, kau memang pantas marah. Menunggu cinta Tanya selama dua tahun dan ujungujungnya malah disia-siakan. Kau pantas kecewa. Kau boleh saja menganggap cinta abadi hanyalah khayalan utopis para romantis. Itu
hakmu! Tapi, bukankah sekarang kau sudah mempunyai Maura, Sam? Gadis itu sangat mencintaimu dan jangan kau dustai
perasaanmu sendiri. Kau juga mencintainya, bukan? Jadi apa yang kurang? Kenapa masih meragu, Sam? Ya, Tanya datang lagi. Wajar
kau tiba-tiba bimbang. Bagaimanapun, kau tak bisa begitu saja membunuh perasaan yang selama ini tumbuh dan berakar di hatimu.
Tapi, dia masa lalumu, kenapa kau masih saja menoleh dan melukai diri sendiri? Kau lihat apa akibatnya, Sam? Di hadapanmu kini ada
Maura dan Tanya, dua jalan berbeda yang akan membawamu menuju bahagia atau luka. Tapi intinya tetap sama, Sam. Kau harus
memilih, kini atau masa lalu. Dan, jangan kau kira bisa berbalik dan mengingkari keputusanmu sendiri. -EnterMedia- #PromoBulanCinta
#PromoBulanCintaEntermedia
Samen op het ijs Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 4: Samen op het ijs Gerechtigheid voor iedereen, overal ter wereld... dat is
waar juriste Sophie Bellamy voor vecht met haar werk bij het Internationaal Strafhof. Maar terwijl ze dat doet, glipt haar huwelijk haar
door de vingers. Ze mag dan succesvol zijn, ze is ook eenzaam. Noah Shepherd wil niets liever dan een gezin stichten, maar welke
vrouw zit te wachten op een leven met een plattelandsdierenarts? Dan ontdekt hij tijdens een sneeuwstorm opeens een van de weg
geraakte auto, met daarin een bloedmooie mysterieuze vrouw. Hoewel ze een totaal verschillende achtergrond hebben, worden Noah
en Sophie verliefd op elkaar, en lijkt er een mooie toekomst voor hen te liggen. Tot Sophie iets ontdekt wat haar ernstig aan het twijfelen
brengt...
Gue kapok jatuh cinta Moammar Emka 2006-05-01 Hanya ada 5 pilihan yang akan membuat hidup David berawal atau malah berakhir
di ujung kematian… 1. Lebih baik dia menunggu Mega daripada harus mencintai orang lain. 2. Lebih baik dia mencintai setiap wanita
yang dia jumpai daripada menjaga hati hanya untuk satu nama. 3. Lebih baik dia hidup dalam ke-jomblo-an daripada harus mencintai
Mega, sekali lagi. 4. Lebih baik dia kapok jatuh cinta. 5. Lebih baik dia mati! “Begitu kita jatuh cinta dengan seseorang, kita harus siap
untuk kehilangan orang itu. Karena di dunia ini nggak ada yang abadi.” “…cinta itu nyakitin dan mengecewakan. Konsep cinta itu sendiri
aja sebenernya udah nggak masuk akal. Masa sih kita harus percaya dan ngasih hati kita sepenuhnya hanya untuk satu orang. Itu
nekad namanya?” -GagasMediaDe eindeloze nacht Agatha Christie 2015-03-25 Michael Rogers ontmoet bij de verkoop van een oud Engels huis een Amerikaans
meisje, Ellie Guteman. Ze leren elkaar beter kennen en besluiten te trouwen. Ellie blijkt schatrijk te zijn en koopt het huis en de grond
waar ze Michael voor het eerst heeft gezien. Het oude huis wordt afgebroken en samen laten ze een modern droomhuis bouwen. Maar
de grond heeft vroeger toebehoord aan zigeuners, en volgens de dorpsbewoners rust er een vloek op.
Tentang dia Moammar Emka 2005 #bukuemka
De lange dagen van Castellamare Catherine Banner 2017-06-07 De lange dagen van Castellamare van Catherine Banner is een

prachtige familieroman die zich afspeelt in Italië. Een aanrader voor wie houdt van de romans van Isabel Allende en van Schitterende
ruïnes. Wanneer de arts Amedeo Esposito uit Florence op het kleine eiland Castellamare in 1914 zijn praktijk opent, wordt hij met
argusogen bekeken. Maar hij trouwt en krijgt een zoon. Als hij door een schandaal zijn positie en aanzien verliest, heropent hij samen
met zijn vrouw het enige café van het eiland. Dat wordt het middelpunt van de familie – en van het eiland, waar de eilandbewoners
komen om te roddelen, limoncello te drinken onder de bougainville, ruzie te maken en het weer bij te leggen, gedurende meerdere
generaties door alle oorlogen en crises heen, alle veranderingen ten spijt. Het verhaal van de Esposito’s beslaat vier generaties, een
verhaal vol liefde en strijd, oorlog en vooruitgang, waar op de achtergrond de geschiedenis doorgaat. Een prachtige, meeslepende
roman die je deelgenoot maakt van de familiegeschiedenis. Niet weg te leggen!
Beib, aku sakau Moammar Emka 2005 #bukuemka
Voetsporen Pramoedya Ananta Toer 1986 Een Indonesische journalist wordt in de periode 1901-1912 politiek bewust en actief tegen
het Nederlandse koloniale bewind in Indië.
132 KM SMS CINTA ABISSS...! Moammar Emka 2005-01-01 Kau bukan saja terindah, tapi juga terdalam dalam hidupku. Tak salah
lagi, aku memilih mencintaimu. Di suatu hari. aku rela menunggu jawab cintamu. Kini, atau nanti, tak ada bedanya. Aku terlalu lelah
mengeja hari tanpa sandaran cinta pasti. Hanya sepi yang tersisa, selebihnya adalah wajahmu yang kucipta. Tak lelah ditebas mimpi
semu, tak hilang disembunyikan langit hitam. Cinta atau bukan, yang pasti kau tetap yang terindah dalam hidupku. Tak pernah ada kata
terlambat untuk mengatakan cinta. Ungkapkan saja, biar semua menjadi nyata. Yang kuharap malam ini hanya tenangmu. Yang
kuinginkan saat ini hanya damaimu. Yang kupinta detik ini hanya bahagiamu. Met tidur, sayang. Rebahlah di peraduanmu dengan
kepala tengadah dan hati tak resah. Percayalah, aku selalu gelisah bila tidurmu diselimuti gundah. -GagasMediaGet Real!; Maka Hidup Ini Menakjubkan Abi Maulana 2007-07-01 Buku yang berjudul Get Real! ini diambil sama persis dengan nama
program radio Mustang yang disiarkan setiap kamis jam 19.00-20.00 WIB. Buku ini terlahir sebagai bentuk inspirasi baru bagi setiap
orang yang mau melihat dunia secara nyata dengan warna-warninya, melalui tulisan yang berisi masalah, pengalaman hidup dengan
jalan keluar yang sederhana tanpa harus menggurui. Penasaran kan?! Ya iyalah. Jarang-jarang kan ada buku yang bisa dampingin
hidup kita tanpa menggurui, khususnya untuk remaja. Tapi, buku ini bukan cuma untuk remaja aja, orang tua ataupun manula yang mau
melihat dunia nyata bersama dengan permasalahan dan penyelesaiaannya, disarankan baca buku ini! Get real to do the positive things
gak semudah yang kita bayangin, dengan tutur bahasa yang sederhana pasti bisa membawa setiap pembacanya kedunia nyata yang
menakjubkan dengan cara yang lebih positif. *** “Kontemplatif! Lagu Jalan Cahaya yang liriknya mengungkap kerinduan dan
kepasarahan pada Tuhan menemukan bentuk kongkritnya lewat buku ini....” --ADA BAND “...Terlepas dari perbedaan cara pandang
terhadap beberapa hal, berkesempatan diajak ikut turun rembuk tentang buku ini adalah perjalanan yang mengesankan. Ada ketawa
cekikikan, air mata, perenungan juga pergulatan dengan konsep-konsep yang telah terlanjur tertambat dalam hati dan pikiran. Wajah
Tuhan....” --Haryati Chaerudin, Editor lepas “Sebuah buku yang ditulis berdasarkan kenyataan lapangan tentang masalah yang begitu
variatif dalam kehidupan remaja Jakarta pada khususnya, dikupas dengan ringan namun tetap solutif. Buku ini merupakan jawaban
yang pas bagi orang tua, yang ingin mendapatkan cara terbaik untuk menjalin kedekatan dengan buah hati.” --Soni Teguh Trilaksono,
Head of Jabotabek Region INDOSAT “Gaul. Cerdas. Menyentuh. Abi datang dengan sebuah tawaran berbeda, untuk anak muda, di

tengah serangan berbagai tanda yang banal (dangkal), yang mengeringkan jiwa. Ia fasih mengutip ayat al-Quran dan seruan Nabi
Muhammad SAW, tapi juga tak kalah tangkasnya mengutip sang Buddha Siddhartha Gautama, Yesus Kristus, Gandhi, Voltaire. Maka,
patut dibaca oleh siapa saja—apa pun latar agama, etnis, ras, dan golongan.” --Iskandar Siahaan—Kepala Litbang Pemberitaan SCTV
“Asyik dan nggak menggurui, yang pasti deket banget sama anak muda. Apakah ini karena Abi adalah ustad gaul?” --Arie Dagink—Host
Radio Prambors “Life is Beautiful….. jikalau anak muda bisa menyikapi kehidupan ini dengan baik dan benar. Buku GET REAL ini sarat
dengan pesan moral dan kebaikan ….bisa mengisi jiwa anak muda untuk menjadi lebih “Baik Lagi”. Bahasanya yang “Universal & Gaul”
bisa menambah “Keyakinan” hubungan anak muda dan “Tuhan Yang Maha Baik “semoga tertancap di hati pembacanya. Good Luck“. -Hario Wijanarko-Director of MRA Broadcast Media “Mau memahami nilai-nilai keagamaan dengan rileks tapi sarat isi? Baca buku ini.
Wonderful!” --Moammar Emka, penulis dan pengamat entertainment lifestyle -GagasMediaMidah, het liefje met de gouden tand Pramoedya Ananta Toer 1992 Een jonge Indonesische vrouw neemt haar lot in eigen handen en
kiest voor vrijheid en liefde.
Malam pertama FX. Rudy Gunawan 2003-07-01 Akhirnya, Surti menjerit agak keras ketika Tejo menghunjam pada tubuhnya.... Terasa
ada sesuatu yang robek di dalam vaginanya. Namun, belum sempat ia merasa sakit dan perih lebih lama, Tejo melanjutkan
hunjamannya.... Dalam hatinya, Surti merasa ada sesuatu yang meranggas, ada suatu kehilangan bersamaan dengan gairahnya yang
terpacu oleh semua yang dilakukan Tejo. Dan seperti di film-film, jemari Surti mencengkeram sprei sampai kuku-kukunya beradu
sendiri. Seperti itukah rasanya persetubuhan? -GagasMedia-
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