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Pembantuku Istriku Dec 12 2020 Dahlia nekat pergi ke kota bersama temannya untuk membantu perekonomian keluarga. Ia ingin
sekali membantu ibunya yang telah salah memilih suami, yang hanya bisa bermalas-malasan dan melimpahkan seluruh beban
pada ibunya. Ayah tiri yang sangat Dahlia tidak sukai. Ia berangkat bersama temannya untuk menjadi asisten rumah tangga.
Upah di kampung sebagai pekerja di kebun sangatlah tak sebanding dengan rasa lelahnya. Jadi Dahlia ingin mencari uang yang
lebih baik meskipun ia hanya bisa menjadi seorang pembantu. Tuan Muda Bian adalah anak yang harus ia asuh setiap harinya,
sifatnya nakal dan selalu membuat Dahlia tak tahan ingin berhenti dari pekerjaan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu
Dahlia menemukan sesuatu yang tak pernah anak kecil itu perlihatkan pada semua orang termasuk pada ayahnya sendiri. Hingga
kedekatan ia dengan Bian malah menghubungkan takdir yang tak di sangka-sangka. Mario Albern majikan dingin yang
merangkap sebagai ayah biologis Bian. Lelaki yang tak pernah bisa tersentuh hatinya sedikitpun menawarkan sebuah pernikahan
padanya.
Learn Indonesian! Serigala Besar Jahat itu Kaya! Memoar Dongeng di Manhattan Jul 27 2019 “Adults dissatisfied by manufactured
children’s literature, rejoice! The impish satirical tale of The Big Bad Wolf Strikes It Rich! Fairy Tale Memoirs is The Art of the
Deal written by Red Riding Hood’s nemesis and it’s all sorts of brilliant.” — Essex Magazine, giving a very wolfy compliment The
bilingual edition of The Big Bad Wolf Strikes It Rich! is perfect for learning a new language at school, home or work for ages
8-1,000. The Big Bad Wolf isn’t who you think he is. For starters, he has a legal name – Aladdin Todd Jackson – and from the time
he meets the magical genie trapped in a recycled energy drink can, he embarks on a grand, wolfy Wall Street adventure. In stories
based on Grimm’s Fairy Tales and European folklore with a modern Manhattan twist, come along as this luxury loving wolf with a
heart of gold beneath his scary teeth learns lessons about business and real life.
The Gogons 1 : James & Incridible Incidents (unedited version) May 17 2021 6 sahabat baik sejak kuliah. Terus berteman setelah
memasuki dunia kerja. Dengan suka-dukanya. Buku ke-1. **Novel ini adalah naskah awal (asli) dari penulis; tanpa sentuhan
editing, layout serta cover dari penerbit, dengan demikian, naskah ini berbeda dengan versi cetak, pun memiliki kelebihan dan
kelemahan masing-masing.**
Sekali Lagi Sep 01 2022 “Walau apa pun niat kau, hasilnya takkan sama Nadiah. Takkan sama!” *** Nadiah mula menulis apa
saja yang ingin diluahkan perasaannya pada waktu itu. Tidak semena-mena, Nadiah terasa kepalanya berpusing. Semuanya
menjadi gelap. *** Nadiah membuka mata perlahan-lahan. Dia sedang terbaring di atas katil. Fikirnya, mesti Ilyani yang
memapahnya. Dia tidak ingat apa yang berlaku sebelum itu, tiba-tiba semuanya gelap. “Nad, pukul 6.15 pagi dah. Bangunlah. Dah
empat kali aku kejut kau ni.” “Kenapa? Ada apa?” tanya Nadiah kebingungan. “Bangun nak pergi sekolahlah. Kau mamai ek?”
“Sekolah?”
Dahlia Jun 29 2022
Dendam Semalam Jan 25 2022 Fakar sanggup melakukan apa sahaja demi kepentingan diri sendiri. Semakin hari sifat tamaknya
kian meracuni fikiran sehingga terjadinya pakatan membunuh Hartina, isterinya sendiri. Ternyata kerana wang, manusia
sanggup butakan mata hati dan hilang pertimbangan diri. Pembunuhan Hartina diharapkan bakal mengakhiri segalanya. Namun,
siapa menyangka... roh Hartina mula mengganggu. Kehidupan Fakar dan teman wanitanya, Dahlia tidak pernah aman. Hari-hari
yang dilalui mereka penuh dengan keperitan. Bagi Hartina, kezaliman perlu dibayar dengan kezaliman. Meski diusir, namun dia
tetap `hadirÕ dalam kehidupan Fakar seperti sediakala. Amarahnya tidak pernah sudah selagi Fakar dan teman wanitanya tidak
dihapuskan. Ibarat api membakar sekam, dendam itu tak mungkin berakhir malah kian hangat membahang diri.
TEMAN ROH: 2 Jul 19 2021 SURAYA mulai biasa dengan keadaan paranormal yang dialaminya. Tapi dia perlu hati-hati dengan
setiap langkah, bukan semua roh yang datang kepadanya perlu dibantu. Dan dia tidak boleh mempercayai sesiapa dalam hal itu!
Kali ini dia bertemu JUWITA seorang penulis novel thriller bestseller yang terkenal. Preorder bukunya sahaja terjual hampir 100
ribu unit dalam masa sebulan kerana sentuhan magis melalui novelnya berjudul KERAT. Siapa sangka SURAYA perlu
berhadapan dengan obses seorang pembaca yang sanggup menurut apa sahaja yang tertulis di dalam novel KERAT termasuk
membunuh! Paling aneh, simbol rama-rama muncul kembali dan Suraya perlu pantas bertindak dengan hanya berpandukan
sebuah novel dan JUWITA yang hanya dia dapat melihatnya! SALAH PERCAYA BOLEH MEMBUNUH!
SANCTUARIA Jan 01 2020 Satu kampung ni tau pasal tempat tu. Orang-orang kat situ buat ajaran sesat. Sembah patung,
sembah api, minum air kaki orang, seks liar, hisap dadah, sumbang muhrim, macam-macam lagilah kerja setan yang dorang
buat." "Mana Pakcik tau semua ni? Pakcik pernah pergi sana, ke?" "Tak." SANCTUARIA (baca: sang-tu-a-ria) membuka
misteri satu kelompok manusia yang ingin mencari pegangan hidup yang lebih baik di satu dunia yang baru. Hidup yang lebih

bebas dan bertoleransi. Tiada agama yang mengekang dan melarang. Tiada bangsa yang menang. Semua hidup dalam satu
ideologi yang sama. Semuanya satu: Satu Sanctuaria. (Buku Fixi)
Cinta Untuk Elyana May 05 2020 HIDUP Elyana sering dihimpit penderitaan tatkala berhadapan dengan insan bernama lelaki.
Bapa tiri zalim yang cuba menodainya serta suami yang suka mendera, sering menghantui mimpinya. Elyana berasa lega apabila
Murad dipenjarakan atas kesalahan berat. Dia berjaya memohon cerai daripada mahkamah. Dan akhirnya, dia bebas daripada
cengkaman lelaki yang tidak pernah menghargainya sebagai isteri.
Awak Semanis Red Velvet Sep 20 2021 Izzul Iskandar, jejaka yang serba tahu dan mahir membuat pelbagai jenis kek. Dia
dipertemukan dengan Aireen, perancang perkahwinan yang cerewet. Bekerjasama dengan Aireen bagi menyediakan tempahan
pelanggan membuatkan kepala Izzul Iskandar pusing. Kerjasama yang terjalin antara mereka penuh cabaran! Namun tanpa
mereka sedari, cabaran itu yang menyatukan mereka.
Jadi Isteri Aku Dec 24 2021 Antara amanah & cinta, mungkinkah ada peluang kedua?’ Kepulangan Fareed Izwan usai
peperiksaan akhir di perantauan membawa berita gembira untuk seisi keluarga. Namun, hajat untuk memperisterikan Rebecca
yang berjaya mengetuk pintu hatinya berkecai di tengah jalan. Rajuk Puan Dahlia menyebabkan Fareed Izwan terperangkap
untuk menerima Zahra Umairah, amanah yang dititipkan untuknya. Diikat atas dasar perkahwinan, Zahrah Umairah hidup
bagaikan tunggul. Entah sampai bila dia harus bertahan, dia sendiri tidak tahu. Lebih pedih, apabila Amri Khaleed yang dalam
diam disukainya tiba-tiba membawa wanita lain kepadanya, seolah-olah hendak memberitahu kepadanya yang dia sudah
berpunya.
Metropop: The Gogons James and The Incredible Incidents Nov 22 2021
Dewan budaya Jan 31 2020
TENGGEK Jun 25 2019 Raksasa berkepala 10, makhluk setinggi pokok kelapa kencing berasid, jin hodoh bernama Buriwan –
semua Rostam pernah hadap, atau sekurang-kurangnya membaca tentang mereka. Selaku seorang penyeludup makhluk aneh
merangkap Along tak berlesen, dia juga mempunyai kelebihan bercakap dengan haiwan. Bachik pula penganggur yang punya
nenek seorang bomoh. Suatu hari, neneknya meninggal dan dia harus pulang ke kampung. Masalahnya dia takut untuk bermalam
di rumah nenek kerana dua perkara: bunyi lembu melenguh, dan bayangan pokok pisang meliuk di tingkap. Rentetan kejayaan
menumbangkan scammer di kedai Ali Cendol, Rostam setuju untuk menemani Bachik pulang ke Ayer Tebing berserta ganjaran.
Malangnya wasiat yang dijanjikan meragukan. Kematian Nenek Maemon mencurigakan. Kerisauan Bachik paling besar – saka
tak bertuan. Ganjaran yang dijanjikan juga tipu belaka, lalu membawa kepada sengketa, misteri dan penampakan makhlukmakhluk aneh yang mendorong deria detektif Rostam untuk membongkarkan segalanya. (Buku Fixi)
Misteri gugurnya sekuntum dahlia Mar 27 2022
Pulang: Stiletto Book Oct 10 2020 Andromeda Bahwa ketidaksamaan tak akan pernah kita buat untuk menjadi sama. Kuswara
“Kita tidak mungkin bisa membenci seseorang yang tidak kita cintai.” Melodia Untuk apa menyatakan cinta jika kau tidak
pernah benar-benar ingin bersama? Arnandi Seandainya aku cukup mensyukuri bahwa aku sudah punya orang-orang yang aku
cintai dan mencintaiku. Mereka berdiri di lereng sebuah bukit. Melepas pergi, berusaha menenangkan diri, tapi ada yang tak
merelakan. Antara sakit hati dan kelegaan, bercampur menjadi satu. Namun hidup akan terus berlalu. Terus berjalan pergi.
Untuk kemudian pulang
Kenanga Nov 30 2019 Seperti Namaku KENANGA yg perlu dikenang di hari ini besok,lusa hingga masa depan.Aku bukan masa
lalu,Aku hanya seorang gadis yg memiliki Masa depan. KENANGA Identik dengan bau harum dan misterius,Tapi tidak untuk
Aku. Aku hanya ingin seperti bentuk dan warna Bunga Kenanga yg seperti bintang dan berkilau untuk semua orang
Cinta Akan Indah Aug 08 2020 Anis bukan Lina. Mereka cuma kembar seiras, tetapi berlainan perwatakan. Kerana sebuah
peristiwa pahit, Anis koma. Kala sedar, dia mengakui bahawa dia adalah Lina. Kerana tidak mahu melihat Anis menderita
menanggung kesakitan, keluarga mereka terpaksa membenarkannya menggunakan identiti Lina. Dengan pengenalan sebagai
Lina, Anis meneruskan pelajaran di universiti. Di sana, cintanya terhadap Irsyad berputik. Malangnya, Anis koma semula.
Apabila sedar, dia tidak ingat segala yang terjadi sepanjang menjadi Lina. Lebih memilukan, saat Anis pulih... Lina pula pergi
buat selama-lamanya. Irsyad menyangkakan bahawa kekasihnya yang meninggal dunia. Hati yang pilu dibawa pergi. Namun,
takdir menemukan mereka kembali. Dalam keadaan Anis masih kabur akan dirinya, Irsyad terpaksa menerima gadis yang
hendak dijodohkan dengannya walaupun dia tidak pernah melupakan arwah Lina.
ASRAMA: 2 Feb 23 2022 Dahlia tidak pernah gagal menyambut harijadi setiap pelajar di asrama itu. Bukankah Dahlia dan
harijadi memang sinonim? Kehadiran Lily membuka lembaran baharu di asrama tempat mereka bertapak. Lily istimewa kerana
dia satu-satunya mangsa yang terselamat bahana penculikan 'Pembunuh Tangan Hilang' suatu ketika dulu. Namun, misteri
menyelubungi asrama sekali lagi apabila histeria berantai melanda dan menyebabkan pelajar dalam ketakutan! Adakah ini semua
berkaitan dengan Lily yang seolah cuba dilindungi 'sesuatu'? Dan dapatkah Dahlia dan kawan-kawannya menyelamatkan asrama
yang mereka huni? (Buku Fixi) p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 13.0px Arial; color: #222222;
-webkit-text-stroke: #222222; background-color: #ffffff} span.s1 {font-kerning: none} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; lineheight: 15.0px; font: 13.0px Arial; color: #222222; -webkit-text-stroke: #222222; background-color: #ffffff} p.p2 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 13.0px Arial; color: #222222; -webkit-text-stroke: #222222; background-color: #ffffff;
min-height: 15.0px} span.s1 {font-kerning: none}
Kesedihan Raja Pohon Apr 27 2022
Cemburu di Hati Penjara Suci Mar 03 2020 Novel ini memang sepertinya bernuansa khusus pesantren karena berjudul Penjara
Suci. Tapi sebenarnya tidak. Cemburu di Hati Penjara Suci merupakan sebuah karya kelima Ma’mun Affany dengan menitik
beratkan pesan kepada wanita untuk tidak mengejar laki-laki yang tidak mencintainya. Usaha-usaha wanita akan sia-sia dan
hanya menghasilkan sesak di dada. Novel cemburu becerita tentang sosok Sayyi yang jatuh hati dengan Azmi. Sayangnya ada hal

yang tidak diketahui oleh Sayyi sehingga Azmi tidak mengungkapkan perasaannya. Ketika Sayyi tidak sabar, dan datang laki-laki
lain, Sayyi membuka hati dan menerima laki-laki itu yang sebenarnya adalah ustadznya sendiri. Azmi pun pergi memilih cinta
pada seorang Rhafie yang sesungguhnya adalah murid Sayyi. Kejutan demi kejutan dalam novel ini memang cukup membuat
pembaca terkesima. Lagi-lagi emosi Anda akan terus terbawa perlahan tapi pasti dalam cerita cinta karya Ma’mun Affany.
Destined Love Jul 07 2020 Destined Love Penulis : GienaKusuma Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-794-2 Terbit :
November 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Bercerita tentang Dahlia yang menyukai seniornya di kampus yang bernama Iqbal.
Namun, karena masalah orangtua, cinta mereka tidak direstui. “Kamu!?” Mamahnya Iqbal kaget. “Eh, kamu ngapain di sini!?”
kata ibunda Dahlia bernada tinggi. “Seharusnya saya yang nanya, ngapain kamu ke sini? Dasar koruptor!” mamahnya Iqbal juga
bernada tinggi. Iqbal dan Dahlia heran, lalu Iqbal menanyakan kepada mamahnya itu. “Mamah, udah kenal sama keluarga
Dahlia?” tanya Iqbal. “Oh, ini ibunya Dahlia? Yah Mamah sudah kenal lama, karena ayahnya Dahlia seorang koruptor!” kata
mamah Iqbal sambil menunjukkan tangannya ke muka ibu Dahlia. Dahlia langsung manatap ibunya. Paman Jack juga kaget
dengan kejadian ini. Semua orang di cafe menatap ke arah mereka. “Sembarangan…! Suami saya bukan korupsi, suami saya di
fitnah.” ibunda Dahlia sambil teriak, Dahlia langsung menenangkannya sambil merangkul ibundanya. “Maling di mana-mana
engga akan ngaku…! Kalo ngaku, penjara penuh!” mamah Iqbal dengan sinis, “Iqbal, jangan kamu sesekali temuin keluarga
mereka lagi, apalagi punya hubungan sama Dahlia!” bentak mamah Iqbal. “Tapi, Mah...” Iqbal merasa sedih melihat yang terjadi
ini, lalu mamah Iqbal menarik tangan Iqbal pergi meninggalkan tempat itu, Dahlia merasa sakit hati dan sedih bahwa tidak akan
bertemu dengan Iqbal lagi. Ibunda Dahlia lalu menangis di cafe itu, Fahmi dan Dahlia menenangkannya dan membawanya pulang
ke rumah. Bagaimana perjuangan cinta mereka? Apa akhirnya mereka dapat bersatu? www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Yang Terlupakan dan Dilupakan Apr 03 2020 RUANG PEREMPUAN DAN TULISAN adalah kolektif perempuan penulis yang
membaca, meneliti, dan membicarakan kiprah para perempuan penulis Indonesia. Didirikan pada 2018 dengan seorang inisiator
dan dua belas orang anggota (keterangan biografis bisa dilihat di bagian akhir buku), kolektif ini me- ngumpulkan informasi dan
mengolah data mengenai kiprah dan karya perempu- an penulis Indonesia dalam bentuk kajian yang komprehensif dan ilmiah
popu- ler, sehingga karya-karya tersebut lebih dikenal dan diapresiasi. Kolektif ini berharap dapat mendorong tumbuhnya para
perempuan penulis dan peneliti muda Indonesia yang sadar akan pentingnya narasi perempuan yang berdaya demi terwujudnya
sebuah ekosistem sosial dan budaya yang inklusif; menye- diakan wadah untuk arsip karya perempuan penulis Indonesia yang
dikelola secara aktif; serta menghadirkan karya, profil, dan kiprah para perempuan pe- nulis kepada publik dalam berbagai
bentuk dan kegiatan. Ruang Perempuan dan Tulisan membuka kesempatan memperluas jaringan dan kemitraan dengan berbagai individu dan organisasi perempuan, atau yang mendukung pemberdayaan perempuan dan karyanya, baik di dalam maupun
luar negeri, dapat dihubungi melalui surel: ruangperempuandantulisan@gmail.com. Buku persembahan penerbit MarjinKiri
#MarjinKiri
KASIH ANTARA KITA Sep 08 2020 Siri Novel Ana Muslim - Kasih Antara Kita “Kalau Atul masih marah pada saya, saya minta
maaf. Saya cuma tak nak Atul berterusan buat perkara yang salah,” kata Maisarah lagi sambil kakinya berterusan mengekori
Rabiatul. Rabiatul menoleh ke belakang. Matanya begitu tajam memandang Maisarah. “Maisarah, awak dengar sini baik-baik.
Saya tak pernah minta mama saya mengambil anak angkat. Saya tak pernah mengimpikan hidup ada adik-beradik yang lain.
Selama ini apa yang saya lakukan, tak ada sesiapa yang peduli. Jadi tolong jangan masuk campur hal saya!” kata Rabiatul, tegas.
************ Rabiatul seorang kanak-kanak yang lasak, ego, pentingkan diri sendiri, sombong, malas dan suka menyendiri.
Sikapnya itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya di sekolah. Rabiatul sering membawa masalah dan menimbulkan permusuhan
dengan kawan-kawannya. Kehadiran Maisarah dalam keluarganya mengundang ketidakselesaan kepada Rabiatul. Dia tidak
dapat menerima Maisarah. Di sekolah, mereka sekelas dan duduk bersebelahan. Suatu hari, Rabiatul terlibat dalam
permasalahan dengan Fuad dan Amir. Lantas, dia merancang untuk mengenakan mereka. Maisarah pula telah bertindak
menasihati Rabiatul atas tindakan itu, tetapi Rabiatul tidak mengendahkannya. Sehinggalah sesuatu berlaku. Apakah perkara
yang berlaku? Adakah Rabiatul berjaya mengubah dirinya?
Gadis Lolipop Nov 10 2020 “Mahu lolipop? Undilah saya.” Marsha, gadis pintar yang tergila-gila pangkat dan kedudukan. Dia
sanggup menggunakan apa sahaja usaha, menghalalkan apa sahaja cara, asalkan cita-citanya tercapai. Jawatan wakil fakulti
telah hampir berada dalam genggamannya apabila tiba-tiba... muncul Aizat dan Hafizah. Perang tiga segi pilihan raya fakulti
bermula. Mana yang akan mernjadi pilihan Fakulti Perakaunan Universiti Gemilang? Aizat Power? Hafizah Terserlah? Atau
Kuasa Marsha?
Rain in Bahrain Jun 17 2021 Rain in Bahrain Penulis : Dinda Jeyaar Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-398-022-7 Terbit :
Oktober 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Harapan Kyai Abdullah untuk melihat putrinya menikah membuat Dahlia menulis
surat pada seorang Imam Masjid di Minneapolis. Tak hanya jatuh hati karena keshalihannya, bagi Dahlia, kualifikasi pria
Pakistan itu sangat cocok untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Hadid yang didirikan bapaknya.
Namun status Dahlia sebagai mahasiswa program pertukaran pelajar di Amerika membuatnya tak bisa menghadiri
pernikahannya sendiri. Udin, sepupu Dahlia yang diberi amanah menjemput si calon suami, ternyata menjemput orang yang
salah di Bandara. Semua kesalahan berlangsung sedemikian rupanya hingga hari pernikahan. Dari Indonesia, Dahlia dapati
kabar mencengangkan. Roman, pria yang sama sekali asing, tahu-tahu jadi suaminya. Beredar pada garis takdir yang melenceng
dari rencana, Dahlia dihadapkan pada sebuah kenyataan, mengikuti rotasi atau memutus begitu saja. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
NYAI DAHLIA Apr 15 2021 Dia terkenal sebagai Nyai Dahlia. Istri kedelapan dari konon lelaki terkaya setanah Jawa. Nyai
Dahlia hidup bergelimang harta. Namun siapa yang menyangka, meski dia adalah istri kesayangan sang tuan tanah ... Nyai Dahlia
lebih diperlakukan sebagai gundik daripada istri. Dia menjadi pemuas hasrat suami beserta kroni-kroninya. Dibalik

kebinalannya, Nyai Dahlia menyimpan lukanya dengan rapi. Hingga muncul lelaki itu. Lelaki yang menculiknya karena dendam
pada suaminya. Namun siapa yang menyangka api dendam yang berkibar justru membakar gairah diantara mereka berdua?
Usang Aug 27 2019 Prize winning novel in the novel writing contest of Sempena 50 Tahun Merdeka.
Kerana Dikau Oct 02 2022 Angin malam berhembus lembut. Menyegarkan tubuh gadis itu yang dibaluti pakaian cantik. Bibirnya
mengukir senyuman, menyaksikan keindahan malam yang penuh berwarna-warni. Di dada langit, warna jingga kemerahmerahan masih samar-samar kelihatan menandakan tirai malam baharu sahaja berlabuh. Cuaca cukup baik dengan bintang
berkerlipan. Cahaya bulan yang malu berselindung di sebalik dedaun kelapa meliuk-lintuk dipuput angin. Alam seakan-akan
turut bergembira meraikan malam itu. Malam penyatuan jiwa mungkin untuk selama-lamanya. Sitah tersenyum lagi. Kakinya
mengorak langkah dalam gementar. Ruang tengah banglo mewah itu sesak dengan para tetamu yang pelbagai gelagat. Setiap kali
berselisih dengan orang-orang kampung, Sitah tidak lupa menyapa mesra. Tangannya masih menggenggam erat sebuah bungkusan bereben merah. Dia menuju ke bilik berlangsir ungu muda yang terhias cantik. Hatinya tidak sabar-sabar lagi untuk menemui orang yang sangat dirindui. Langkah Sitah semakin lebar.
Cinta di Blue Mountains Jul 31 2022 Awadilia dan Fahmi Sazly saling menyintai antara satu sama lain. Tetapi lelaki itu, tidak
pernah melafazkan kata. Pinangan keluarga lelaki itu ditolak. Dia tahu, dia bukannya pilihan hati Fahmi Sazly tapi kemahuan
keluarganya. Dengan hati yang remuk, Awadilia mengahwini Dani dan berhijrah ke Australia. Tidak lama selepas itu, Dani pergi
menghadap Ilahi. Hanya Jimie, anak tirinya sebagai teman pengubat duka. Selepas enam tahun, Awadilia kembali ke Malaysia.
Fahmi Sazly muncul dan mengaku masih mencintainya. Hati Awadilia terubat. Cinta mereka mula bertaut. Tetapi malangnya,
jodoh mereka bukan di dunia. Awadilia pasrah. Dia yakin Fahmi Sazly redha andai lelaki lain yang menjadi pendamping
hidupnya.
PROJEK THRILLER - BAYI Nov 03 2022 PRODIGI – Fitri Hussin Selepas lebih sepuluh tahun menunggu, akhirnya pasangan
Yakub dan Zarina dikurniakan juga seorang anak oleh ALLAH SWT. Tetapi tidak lama selepas dilahirkan, Sofea, bayi mereka
diculik dan diburu oleh dua pihak. Siapakah sebenarnya bayi yang ditunggu dan dicari Agensi Palang sejak tahun 1824 itu? Siapa
pula Iqbal? Apakah yang berlaku kepada Sofea? “Terlalu penting. Lahirnya akan membawa bencana kepada kita. Dia akan
membongkar segala penipuan kita. Menggegarkan dunia dan mungkin menjatuhkan kita." Stamford Raffles. Bayi Karnivor –
Syaida Ilmuna "Modus operandinya sama. Wanita, berseorangan dan muda. Ditikam pada bahagian leher. Cuma kali ini,
janinnya dikeluarkan. Seperti ada orang lain yang melakukan cara pembunuhan yang sama dalam lingkungan tempat yang lebih
kurang dekat dengan pembunuhan pertama.” Novel untuk Atikah – Resmanshah “Betul kata ayah kamu. Kejap lagi, semuanya
akan berakhir!” laung gadis itu ketawa semahu-mahunya. Lalu diangkat kapaknya. Lantas dilibas sekuat tenaga!
Kupinjam Napas Iblis Jun 05 2020 "Dua minggu sebelum pernikahannya, mantan suaminya muncul kembali. Dia menepati
sumpahnya. "Suatu hari aku akan mencarimu. Untuk melunasi utangku. Sekalipun harus meminjam napas iblis." Laki-laki itu
melunasi janjinya yang tertunda hampir sepuluh tahun. Tetapi dia bukan hanya membayar utang. Dia membawa kemelut baru
dalam hidup mantan istrinya. ""Saya selalu baik pada orang lain. Kenapa saya dihukum seberat ini?" Suaminya berselingkuh
dengan seorang wanita yang lebih muda. Lebih cantik. Anaknya mengidap autisma. Lelaki yang diam-diam dicintainya memiliki
kelainan seksual. Merasa jijik jika menggauli wanita. Petaka seperti tak henti-hentinya silih berganti menghampiri. Seolah-olah
iblis membayanginya ke mana pun dia pergi. Mampukah dia bertahan? Tidak meninggalkan Tuhan kendati Tuhan seolah-olah
menjauh?"
Melati di musim kemarau Sep 28 2019
Sesudah hujan, Dahlia Oct 22 2021
Dahlia: Novelindo Publishing May 29 2022 Dahlia seorang gadis yang mandiri dan berani berjuang menghadapi apa pun di dunia
ini. Kematian orangtuanya dengan peninggalan harta dan dua perusahaan yang cukup besar tidak membuatnya gamang
meskipun pengalaman hidupnya tidak banyak. Lebih-lebih dalam mengarungi kehidupan ini ada Andy, kakak angkatnya yang
sangat menyayanginya dan menjadi pahlawannya semenjak ia masih kecil. Sebelum meninggal dunia almarhum ayahnya
menghendaki agar Dahlia nantinya bisa menikah dengan mitra usahanya yang masih muda yaitu Bambang. Tetapi ternyata
Melati, adik Dahlia jatuh cinta kepada lelaki itu. Sedangkan Dahlia sendiri tak mampu mencintai Bambang. Hatinya tetap dingin
terhadap lelaki yang sangat diharapkan oleh almarhum ayahnya itu. Ketika Andy menikah, Dahlia merasa kehilangan dan jatuh
sakit. Pada saat itulah ia mulai menyadari bahwa sebenarnya lelaki yang ia harapkan di dunia ini adalah kakak angkatnya
sendiri. Maka gadis yang biasanya berani berjuang itu nyaris terkapar sendirian. Ia takut menghadapi dunia. Akankah
masyarakat bisa menerima percintaan antara dirinya dengan Andy, kakak angkatnya itu?
Hari Terakhir di Rumah Bordil Feb 11 2021 Pada mulanya mereka hidup dalam sebuah kewajaran. Tetapi musabab persoalanpersoalan yang tidak bisa saya jelaskan kepada kalian, akhirnya mereka berada dalam sebuah kanal gelap. Hidup dalam binaan
badan usaha keberahian. Saudara yang budiman, cerita ini akan sibuk oleh ketakberdayaan-ketakberdayaan pelacur. Di tangan
mucikari, mereka dikendalikan dan dijadikan mesin pendapatan. Dalam beberapa lembaran literatur kuno juga modern,
mucikari dipandang tangan sakti yang mampu mengangkat seseorang dari jurang kemiskinan. Jelas sekarang bahwa kemiskinan
itu justru pangkal dari pelacuran.
Lafazkan cintamu Aug 20 2021
Om Ganteng Dan Keponakannya Oct 29 2019 Dicari seorang calon istri. Bonus paket lengkap om ganteng dan keponakannya
yang manis. Sejak saudara kembarnya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Ersa dan Tita yang notabene om dan keponakan,
berubah menjadi pasangan ayah dan anak. Ersa masih single, tapi menikahi Ersa dapat bonus anak perempuan yang manis.
Mau?
NYAI DAHLIA Season 2: VC BOOKS Mar 15 2021 Awalnya Nyai Dahlia mengira hidupnya akan bahagia bersama lelaki
pilihannya. Namun siapa yang menyangka bencana datang menghampiri. Suaminya meninggal, dan dia dijual ke rumah bordil

sebagai pemuas hasrat kaum lelaki mata keranjang. Nyai Dahlia menganggap dirinya perempuan yang tak layak bahagia. Apalagi
kemudian datang adik ipar yang menuntut balas akan kematian misterius kakaknya. Antara dendam dan benci, jalinan cinta
mereka begitu membingungkan. Apakah Nyai Dahlia bisa meraih kebahagiaannya?
Gadis Basikal Jan 13 2021 Qalisha dan Adam sering tidak sefahaman. Qalisha menggelar Adam sebagai lelaki perasan, manakala
Adam pula menganggap Qalishan seorang perempuan sombong. Meskipun begitu, mereka berdua mempunyai minat yang sama,
iaitu berbasikal. Bermacam-macam hal yang berlaku antara mereka sehinggalah suatu hari, Adam ditimpa kemalangan kerana
kesilapan Qalisha.
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