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Kejora Di Langit Cinta Oct 04 2020 NUR FARADILA bahagia bersama mama dan adik perempuannya walaupun papa
sudah pergi buat selama-lamanya. Walaupun berdepan dengan kenakalan murid-murid, dia tetap gembira menyandang tugas
seorang guru. Malah, hidupnya semakin ceria dengan kehadiran Khalish di ruang yang sangat istimewa. Memang Khalish lelaki
dambaannya sejak empattahun yang lalu. Sejak bertemu di Kota Makkah ketika menunaikan umrah, langit jiwanya dipenuhi
kejora cinta buat si dia. Namun, dipendamkan rasa itu kerana malu. Bimbang kalau bertepuk sebelah tangan. Jejaka itu terlalu
memukau akal dan fikirannya.
FKKP : Pembangunan yang Intrinsik dan Organik dari Gereja sebagai Tubuh Kristus May 11 2021 Buku ini adalah
pelengkap Konferensi Internasional Berbahasa Tionghoa 2021 (13 – 14 Februari 2021) (International Chinese Speaking
Conference 2021) Pembangunan yang Intrinsik dan Organik dari Gereja sebagai Tubuh Kristus : 1. Esensi Intrinsik Gereja
bagi Eksistensi Organiknya 2. Pertumbuhan Intrinsik Gereja bagi Pertambahan Organiknya 3. Pembangunan Intrinsik Gereja
bagi Fungsi Organiknya 4. Persekutuan Intrinsik Gereja-gereja bagi Hubungan Organik Mereka 5. Faktor Intrinsik dari Anginangin Pengajaran bagi Tujuan Jahatnya Buku ini dimaksudkan untuk membantu kaum beriman dalam mengembangkan waktu
kebangunan pagi bersama Tuhan dalam firman-Nya setiap hari. Melalui kontak yang intim dengan Tuhan dalam firman-Nya,
kaum beriman dapat disusun dengan hayat dan kebenaran sehingga diperlengkapi untuk bertutur-sabda di dalam sidang-sidang
gereja bagi pembangunan Tubuh Kristus. Buku ini dibagi menjadi beberapa minggu. Setiap minggu membahas satu berita.
Bahan setiap minggu diawali dengan garis besar beritanya, diikuti dengan porsi 6 hari. Garis besar berita dibagi menjadi 6 hari,
sesuai dengan porsi harian minggu itu. Porsi harian dimulai dengan “Rawatan Pagi.” Bagian ini berisi ayat-ayat yang telah
dipilih dan bacaan pendek yang dapat memberikan perawatan rohani yang kaya melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan.
Kemudian ada “Pembacaan Hari ini,” porsi ministri yang lebih panjang yang berhubungan dengan poin-poin utama hari itu.
Setiap porsi harian diakhiri dengan referensi untuk bacaan lebih lanjut dan sedikit ruang bagi orang-orang kudus untuk
membuat catatan mengenai inspirasi, terang, dan kenikmatan rohani mereka untuk mengingatkan apa yang telah mereka
terima dari Tuhan hari itu.
Aku Turut Bahagia Feb 08 2021 "Ija… abang tahu, Ija isteri yang baik dan jujur. Abang tak pernah pertikaikan layanan Ija
terhadap abang. Cuma, abang perlukan seseorang untuk bantu Ija menguruskan maahad. Izinkan abang berkahwin lagi, Ija.”
Ummi Khadeeja tergamam. Hanya matanya yang berbicara. Angin tiada, ribut pun tidak, tiba-tiba pokok bergoyang. Selama
16 tahun hidup bersama, hari ini suaminya berterus terang ingin berkahwin lagi. Haruskah dia tersenyum? Demi cinta dan
agama, Ummi Khadeeja berkorban. Jika suaminya bahagia dengan perkahwinan ini, dia akan turut bahagia. Cuma, dia
berharap pengorbanan ini tidak disia-siakan.
Bersatu Dalam Rindu Dec 26 2019 Camelia Haryani – Bukan duit ringgit yang menjadi pilihannya, tapi bohonglah kalau dia
tidak mahu duit. Sebenarnya bukan dia mahu sangat masuk dalam keluarga kaya itu, namun dia terpaksa. Hidupnya jadi tidak
menentu semenjak mengenali Ariel dan Reyna. Reyna Natasha – Dia punya segalanya. Sekali kemahuannya dibantah, parah
jadinya. Lantaran cintanya ditolak, dia membuat onar. Siapa Ariel dan Camelia? Ah... mereka hanya setumpuk debu dalam
hidupnya. Ariel Zhafran – Dia sengaja mengambil kesempatan gara-gara insiden cermin keretanya pecah. Suka benar dia
mengenakan gadis polos itu. Perempuan seperti itu hanya patung mainan baginya. Titik persahabatan menjadi pemula
segalanya. Benarkah pipit hanya terbang sama enggang? Tidak layakkah pipit untuk terbang bersama?
Awak Jangan Nakal Jul 13 2021 Pernah dengar pasal Geng Mat Ngek? Ya, memang Ayu jatuh cinta dengan Shahrul. Tapi
Shahrul tak senakal Geng Mat Ngek yang suka mengusik, menyakat, membahan dan mengenakan kaum perempuan. Lebihlebih lagi ketua Geng Mat Ngek, Jeffry. Nakalnya… Bencinya dia melihat Jeffry. Namun, apa yang kita harapkan adakala lain

yang jadi. Disebabkan berada pada masa, tempat dan keadaan yang salah, Ayu terpaksa menerima Jeffry sebagai suaminya.
Perkara yang tak pernah dibayangkan terjadi dalam hidupnya, membuatkan dia sengsara. Hubungannya dengan ibu menjadi
dingin. Terpaksa pula berhadapan dengan keluarga Jeffry yang kacau-bilau. Argh... tertekan! Macam manalah hidup dia
selepas sebumbung dengan Jeffry? Sedangkan dia masih mengharapkan Shahrul.
PROJEK THRILLER - BAYI Oct 28 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!
Aku Cinta Dia Jul 01 2020 DANIA, gadis kota yang liar, mengandung anak luar nikah. Akibat nya, papanya, Datuk Safuan
mendesak agar kandungan itu digugurkan. Namun, kerana tidak mahu menanggung dosa, mamanya, Datin Kay terpaksa
melarikannya ke Pusat Perlindungan Wadi Saffiyyah, tempat perlindungan gadis-gadis bermasalah sosial. Sepanjang tinggal di
Wadi Saffiyyah, Dania sentiasa bermunajat kepada ALLAH. Walaupun dosa yang ditanggung selama ini tidak mampu
mengembalikan lelaki yang bertanggungjawab atas kandungannya itu, dia pasrah. Baginya dia harus meneruskan kehidupan
sehingga anaknya lahir.
Mr Singa Miss Selamba Jun 19 2019 Miss Selamba, itulah gelaran yang sesuai untuk Maira Qaisarah. Dialah manusia
pertama berani melawan cakap Iqram Fattah a.k.a Mr Singa merangkap bosnya. Dengan beraninya Maira Qaisarah tayang
muka selamba sambil tersengih bak kerang busuk ketika Iqram Fattah tengah marah? Memang buku bertemu ruas! Namun,
sikap caring Maira Qaisarah membuatkan Iqram Fattah jatuh cinta, sampai sanggup masuk meminang. Gila ke apa? Tak pasalpasal Iqram Fattah makan penumbuk Maira Qaisarah! “Kenapa tiba-tiba aje bos hantar rombongan meminang saya?” - Maira
Qaisarah “Sebab saya dah jatuh cinta pada awak, Maira Qaisarah.”- Iqram Fattah Kata orang kalau dah jodoh tak ke mana.
Lepas kahwin, Iqram Fattah jadi romantik pula. Maira Qaisarah terus jadi cair. Adat berumah tangga tak semestinya indah
selama-lamanya. Tup… tup… Ain Suraya datang buat kacau, Aladdin Aimar pula tak habis-habis menggoda Maira Qaisarah.
Rumah tangga mereka jadi huru-hara!
Colloquial Indonesian Mar 29 2020 Colloquial Indonesian: The Complete Course for Beginners has been carefully
developed by an experienced teacher to provide a step-by-step course to Indonesian as it is written and spoken today.
Combining a clear, practical and accessible style with a methodical and thorough treatment of the language, it equips learners
with the essential skills needed to communicate confidently and effectively in Indonesian in a broad range of situations. No
prior knowledge of the language is required. Colloquial Indonesian is exceptional; each unit presents a wealth of grammatical
points that are reinforced with a wide range of exercises for regular practice. Key features include: A clear, user-friendly
format designed to help learners progressively build up their speaking, listening, reading and writing skills Jargon-free,
succinct and clearly structured explanations of grammar An extensive range of focused and dynamic supportive exercises
Realistic and entertaining dialogues covering a broad variety of narrative situations Helpful cultural points explaining the
customs and features of life in Indonesian An overview of the sounds of Indonesian Balanced, comprehensive and rewarding,
Colloquial Indonesian is an indispensable resource both for independent learners and students taking courses in Indonesian..
Audio material to accompany the course is available to download free in MP3 format from
www.routledge.com/cw/colloquials. Recorded by native speakers, the audio material features the dialogues and texts from the
book and will help develop your listening and pronunciation skills.
Cinta Hujan Panas Jul 25 2022 MIA ZARA, bukanlah model popular. Dia datang ke Kuala Lumpur untuk temu duga kerja
setelah dipaksa keluarga angkatnya. Sebelum sempat ditemu duga, dia terpaksa menjadi isteri kepada lelaki yang dia benci
demi maruah dirinya yang tercalar. “Awak ingat kita suka sangat dengan perkahwinan ini? Kita buat ni demi maruah diri kita.
Kalau apa-apa terjadi selepas peristiwa malam itu, nasib kita terjamin. Masyarakat tak pandang serong pada kita!” Munif, cucu
hartawan terkenal. Seorang yang kacak dan sukakan perempuan cantik dan seksi. Belum sempat menikmati zaman bujangnya,
dia dipaksa berkahwin. Perkahwinan itu adalah satu kesilapan besar bagi dirinya. Bagaimana dia boleh terjebak dalam
perangkap gadis itu? Dia yakin apa yang berlaku adalah muslihat gadis itu untuk menjerat dirinya. Untuk membalas dendam
pada gadis itu, dia melancarkan ‘perang.’ “Kau jangan ingat senang-senang aku nak lepaskan kau! Kau jangan nak berlagak
jadi puan besar pula! Kau mesti buat kerja dalam rumah ni. Mulai esok, kau mesti sediakan segala keperluan aku!” Inilah kisah
Mia Zara dan Munif. Rumah tangga yang dibina bagaikan kapal karam sebelum belayar. Namun, jodoh itu rahsia ALLAH,
tiada siapa tahu apa akan terjadi.
Ratu May 31 2020 PAGI itu Baizura terjaga dari tidur dan berasa hidupnya kosong. Dia seperti kehilangan sesuatu. Hidupnya

tidak ubah macam boneka. Bila diperlukan dibelai dan disayangi tapi bila sudah tidak diperlukan ditinggalkan begitu sahaja.
Sepatutnya dia gembira kerana berpeluang melancong ke Hong Kong secara percuma. Hanya di hari pertama sahaja dia berasa
gembira tapi tidak di hari ketiga ini. Fikirannya melayang jauh. Cahaya mentari pagi masuk melalui tingkap yang terbuka luas
di depannya. Dari katilnya dia boleh melihat pemandangan sebahagian dari Pelabuhan Hong Kong yang sentiasa sibuk itu.
Pantulan cahaya di permukaan laut itu membalikkan kilauan warna-warna kristal dan menyilaukan mata. Beberapa buah
tongkang kecil bergerak perlahan-lahan dan memecah kilau permukaan laut yang kelihatan berkaca itu.
Kasihnya DIA Jan 07 2021 SEJAK kecil Rina Melati membesar di Rumah Anak-anak Yatim. Nilai-nilai agama diterap dan
diamalkan agar dia menjadi muslimah solehah yang berdikari berlandaskan syariat. Namun, dugaan didatangkan ALLAH
untuk menguji ketabahannya sebagai hamba. Dalam pencarian mencapai cita-citanya, Rina Melati hampir menjadi mangsa
lelaki hidup belang. Muncul Khalid Afandi menjadi penyelamat. Lafaz syukur tidak henti-henti diucapkan. Malang sekali bagi
Rina Melati bila Khalid Afandi minta budinya dibalas dengan harga yang cukup murah. Lelaki itu mahu mengeksploitasi
kecantikan si gadis dengan memaksanya menjadi model foto tercemar. Kesuciannya diperdagangkan dan Rina Melati terus
terperangkap dalam cengkaman lelaki itu. Takdir menemukan gadis itu dengan Umar di dalam kereta api sewaktu perjalanan
dari Kuala Lumpur ke Butterworth. Sejak itu, nama Umar bersemadi di dalam ingatannya. Kebetulan mereka belajar dalam
satu kampus. Dia mengharapkan Umar menjadi teman istimewa untuk membimbingnya kembali ke jalan ILAHI. Malangnya,
peristiwa ngeri mendatangi mereka di malam pertemuan. Umar hilang tanpa khabar berita. Begitu juga Khalid Afandi.
SELAUT KASIH Sep 03 2020
Resistance on the National Stage Nov 17 2021 Resistance on the National Stage analyzes the ways in which, between 1985 and
1998, modern theater practitioners in Indonesia contributed to a rising movement of social protest against the long-governing
New Order regime of President Suharto. It examines the work of an array of theater groups and networks from Jakarta,
Bandung, and Yogyakarta that pioneered new forms of theater-making and new themes that were often presented more
directly and critically than previous groups had dared to do. Michael H. Bodden looks at a wide range of case studies to show
how theater contributed to and helped build the opposition. He also looks at how specific combinations of social groups
created tensions and gave modern theater a special role in bridging social gaps and creating social networks that expanded the
reach of the prodemocracy movement. Theater workers constructed new social networks by involving peasants, Muslim youth,
industrial workers, and lower-middle-class slum dwellers in theater productions about their own lives. Such networking and
resistance established theater as one significant arena in which the groundwork for the ouster of Suharto in May 1998, and the
succeeding Reform era, was laid. Resistance on the National Stage will have broad appeal, not only for scholars of
contemporary Indonesian culture and theater, but also for those interested in Indonesian history and politics, as well as scholars
of postcolonial theater and culture.
Colloquial Indonesian (eBook And MP3 Pack) Apr 29 2020 Colloquial Indonesian provides a step-by-step course in Indonesian
as it is written and spoken today. Combining a user-friendly approach with a thorough treatment of the language, it equips
learners with the essential skills needed to communicate confidently and effectively in Indonesian in a broad range of
situations. No prior knowledge of the language is required. Key features include: • progressive coverage of speaking, listening,
reading and writing skills • structured, jargon-free explanations of grammar • an extensive range of focused and stimulating
exercises • realistic and entertaining dialogues covering a broad variety of scenarios • useful vocabulary lists throughout the
text • additional resources available at the back of the book, including a full answer key, a grammar summary and bilingual
glossaries Balanced, comprehensive and rewarding, Colloquial Indonesian will be an indispensable resource both for
independent learners and students taking courses in Indonesian. Course components: The complete course comprises the book
and audio materials. These are available to purchase separately in paperback, ebook, CD and MP3 format. The paperback and
CDs can also be purchased together in the great-value Colloquials pack. Paperback: 978-0-415-09199-2 (please note this does
not include the audio) CDs : 978-0-415-30161-9 eBook: 978-0-203-88962-6 (please note this does not include the audio,
available to purchase from http://ebookstore.tandf.co.uk/audio_viewbooks.aspx) MP3s: 978-0-415-47083-4 (available to
purchase from http://ebookstore.tandf.co.uk/audio_viewbooks.aspx) Pack : 978-0-415-42928-3 (paperback and CDs) For the
eBook and MP3 pack, please find instructions on how to access the supplementary content for this title in the Prelims section.
Cinta di Blue Mountains Aug 02 2020 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.
Epilog 3 Naga Mar 21 2022 Mereka merupakan sahabat karib sejak kecil. Di mana ada Fazarul, pasti akan kelihatan Khalid
dan Sean di sampingnya. Kenakalan zaman remaja dirasakan suatu lumrah. Namun, ia mula membawa padah tatkala batasnya
dilangkah. Jiwa remaja mereka mula hanyut tidak terbendung. Khalid tersilap memilih jalan hidup. Sedikit demi sedikit dia

terheret ke kancah kumpulan kongsi gelap. Semakin hari semakin sukar untuk melarikan diri. Keinginan untuk berseronok di
sebuah pusat hiburan hanya mengundang sengketa. Tempat sueh itu menjelmakan tragedi. Sean menjadi mangsa pertama.
Fazarul pula masih kuat semangatnya. Dia nekad mahu melepaskan Khalid dari dunia itu. Rakannya dipujuk untuk menyerah
diri. Tetapi, tiada yang pasti apabila hati sudah diselubungi dendam. Di manakah titik pengakhirannya?
Bukan Dia Tapi Aku Jun 24 2022 Pernikahan Zariq Fahri dan Lisa Erina terjadi tanpa dirancang. Disebabkan satu kemalangan
kereta, Zariq menikahi Lisa tanpa kerelaan hati gadis itu. Hakikatnya Zariq lupa bahawa Lisa merupakan kekasih Iqbal,
sahabatnya. Namun disebabkan cintanya pada gadis itu sudah tidak dapat ditahan, inilah peluang yang perlu diambil. Dia mahu
bertanggungjawab atas kemalangan itu. Lisa pula terpaksa menerima lelaki itu sebagai suami kerana desakan ibu bapanya. Dia
cuba menyambut huluran kasih Zariq namun dia tidak mampu. Jiwanya sering dibelenggu rasa bersalah kerana Nadira, kawan
baiknya sendiri menyukai lelaki itu. Dia takut dituduh perampas! Hatinya pula tidak tenang bila wajah Iqbal yang jauh di
perantauan sering bermain di matanya. Bayangan Nadira pula muncul dalam igauan ngerinya. Sampai bila dia harus
menyembunyikan status mereka daripada Nadira dan Iqbal? Apabila keikhlasan hati dan jodoh tidak bertemu di garisan takdir,
wajarkah taat dan setia dijadikan pilihan? Lisa dalam dilema.
Akulah Si Jelita Oct 16 2021 Kesat air matamu, Jelita! Orang yang sepatutnya menangis, Asfahan. Dia harus menjilat setiap
dosa yang dia tinggalkan buatku. Luka ini terlalu lama. Kini, masa untuk melunaskan dendam. Bukan lagi meratap tangis. –
Jelita Aku ingin merasainya. Aku amat merinduinya. Biarpun hatiku telah digilis berkali-kali, aku tetap menyimpanmu jauh di
sudut hati. Aku teringin menjadi yang dicintai dan dibelai dengan penuh kasih sayang. Berikan aku sedikit cinta… - Lara
Adakah ini balasan yang adil buat aku? Ya ALLAH… sungguh aku manusia berdosa. Bila cinta itu masih boleh dipupuk, aku
sia-siakan. Bila cinta itu jadi dambaan, aku ditolak seperti sampah yang kian membusuk! Maafkan aku kerana tidak mampu
berhenti daripada terus mencintai kau! – Asfahan
Kutemukan Engkau di Setiap Tahajudku Nov 24 2019 Airin sekarang berbeda dengan yang dulu. Rasanya Agus telah
jatuh cinta pada Airin. Apakah Agus punya kesempatan untuk menggandeng Airin ke mahligai perkawinan? [Mizan, Hikmah,
Novel, Agama, Islam, Motivasi, Indonesia]
PCPK Yummy World Apr 10 2021 Fira dan Fara adalah artis kembar yang bekerja sebagai pembawa acara wisata kuliner
ke luar negeri. Apa yang terjadi? Cari tahu jawabannya di buku ini! [PCPK, Noura, Cerita, Anak, Indonesia]
Fantasia Romantika Sep 15 2021 AKU bercita-cita ingin menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya. Memang itulah
impianku sejak kecil lagi. Aku membayangkan suatu hari nanti, aku akan mempunyai rangkaian perniagaan dalam pelbagai
jenis sektor. Aku membayangkan, kalaulah aku mempunyai perniagaan membaik pulih kereta yang melibatkan kesemuanya,
seperti kedai tayar, aksesori dan mekanikal. Alangkah seronoknya!
Anne of Windy Poplars Aug 22 2019 ?Summerside penuh dengan klan Pringle, dan kabarnya mereka tak menyukaimu,
Miss Shirley,? kata Mrs. Braddock. ?Kenapa?? tanya Anne heran. ?Aku sama sekali tak kenal mereka.? ?Yah, sepupu ketiga
mereka melamar menjadi kepala sekolah, tapi malah kau yang diangkat.? Kali ini, Anne datang ke Summerside, sebagai
kepala sekolah menengah, terpisah jauh dari sang kekasih, Gilbert Blythe. Karier pertama Anne sebagai kepala sekolah tak
mulus. Dia ditentang Keluarga Pringle, ?trah bangsawan? Summerside, yang meng-inginkan salah satu keluarga mereka
sebagai kepala sekolah. Akibatnya, Anne meng-hadapi perlawanan anak-anak Pringle di sekolah, mulai dari kenakalan Jen
Pringle memimpin teman-temannya membangkang dan menghina Anne, hingga Mary Pringle yang hanya memikirkan
kecantikannya. Namun, Anne tak menyerah. Dengan keceriaan dan keberaniannya, dia meng-ubah kehidupan banyak orang.
Membantu Jarvis dan Dovie kawin lari, melumerkan hati keluarga Pringle dengan informasi rahasia, menguak kutukan
keluarga Tomgallon, hingga mengantarkan Elizabeth kecil ke hari esok. Kehadiran Anne di Summerside, bagaikan sinar
mentari yang mencerahkan dan menumbuhkan Summerside. Akankah Anne melupakan rencananya bersama Gilbert?
Benci Itu Rindu Dec 18 2021 Mariah gadis kampung yang tabah dan cekal menghadapi liku-liku kehidupan. Dia ditakdirkan
lahir dalam keluarga yang serba kekurangan. Demi kasihnya terhadap keluarga, Mariah sanggup berkorban waima terpaksa
melupakan cita-citanya. Sesungguhnya, takdir itu tidak pernah teramal. Nasib hidup Mariah berubah tanpa terduga apabila
ditakdirkan bertemu jodoh dengan Azizan. Sangkanya panas hingga ke petang, rupa-rupanya hujan di tengah hari. Tatkala
mengetahui Azizan berkahwin dengannya atas dasar ingin membalas dendam, hancur lebur sekeping hati Mariah. Parah luka
hatinya bila harga diri jadi sendaan. Mahligai indah impiannya bergoncang, retak seribu ditiup ribut kekecewaan. Dendam
Azizan akhirnya bertukar cinta. Dilupakan kisah masa lalu setelah menyedari hatinya sudah terpaut. Mariah cinta pertamanya.
Sungguh hati lelakinya diburu kekesalan berpanjangan. Sukarnya meleburkan sekeping hati Mariah yang sudah membeku.
Mampukah dia merawat kelukaan Mariah? Dapatkah Azizan mencantumkan semula keretakan mahligai cinta mereka?
Rahsia Cinta Ibu (Mom's Secret Love) Nov 05 2020 Cut Hamizalia, a Grandaughter of The last King of Aceh decendent
Teungku Panggiran Achmad, has decide to across the sea alone, and get her step aunt, that study in Penang Island to cure her
mother, Cut Zamrina from depression after both kids death. A pretty young lady that split with her fiancee, Teuku Lendra
Hakiem during the journey since Teuku heard about the conflict of Sabah 1963, must agreed with God's faith to settle down as
normal people in Kampung Sungai Tapah, Ipoh Malaysia and grew up two step sons after her read a letter from juwita bin
kusadi. Cut Hamizalia found life was hard as a normal people with step son that always against her, regardless how good she

taking care of them. Her son always utilize Nadia to reach his dream living in England as rich boy. After waiting for 17 years,
Cut Hamizalia was terrible shock meeting her fiancee ever again in her daughter's wedding, where her step aunt, Cut Zamalia
has using critical situation, to pressure Teuku Lendra Hakiem stop look after Cut Hamizalia and marry her. Hamra marrying
Lukman is a new momentum of reunion the tengku panggiran achmad's family, but Teuku Lendra Hakiem still keep his love
and respect to Cut Hamizalia, therefore he always protect Hamra for Cut Zamalia's pressure. Hamra that having overweight
body, even a very pretty look always suffer on bully by her mom's step aunt as well as all rich family of Teuku Lendra
Hakiem, Hamra always thought marrying richest Petroleum business man is the most heaven on earth, therefore she marrying
Teuku Lendra Hakiem, owner PT. Permina Oil in Jakart
Bertekuk lutut New Marriage Life Mar 09 2021 Edisi exlusive Idr : 125 552 halaman. Terdapat kertas bergambar ilustrasi
tokoh pada novel. Emerald genius putri kembali. Ia kembali setelah tujuh tahun kepergiannya. Ia kembali demi
mempertanyakan kembali status pernikahannya. Dulu, ia hanya seorang gadis tamat lulusan SMA Eka Perwira Amran tak mau
di bantah. Ia berniat secepatnya mengakhiri pernikahan dengan wanita yang dulu dinikahinya, karena telah menemukan wanita
yang lebih sepadan bersanding dengannya. Namun siapa yang menduga jika semuanya berjalan tidak sesuai rencana saat
mereka dipertemukan kembali setelah beberapa tahun lamanya. Terkadang kita hanya bisa berencana, namun Tuhan sebaikbaiknya penyusun rencana. Bahkan sekali lagi saat mereka berpisah sang penyusun rencana sudah membuat banyak masalah
yang tak henti membelit keduanya.
Poems of a Sinner Feb 26 2020
Amalan Pembuka Rezeki May 23 2022 Kita sering terpana atas rezeki yang tidak terduga. Kehadirannya tidak bisa dinalar.
Tahu-tahu kita mendapat rezeki begitu saja. Mengapa bisa demikian? Bagaimana sebetulnya cara kerjanya? Lalu bagaimana
kita bisa mendapatkan keajaiban rezeki tak terduga itu? Allah Swt. telah mengajari kita tentang amalan-amalan yang perlu kita
lakukan agar pintu-pintu rezeki itu selalu terbuka lebar. Buku ini mengungkap semua itu. Tidak hanya itu, buku ini juga basah
dengan kisah-kisah inspiratif dari para pelaku amal saleh yang dapat membuka pintu rezeki. [Mizan, Bentang Pustaka, Bunyan,
Islam, Ibadah, Indonesia]
Tunang Tak Guna Feb 20 2022 Shila bertunang dengan Ezzat. Mereka suka sama suka. Si Shila ni perangainya pelik sikit.
Cepat menggelabah. Kalut tak tentu pasal. Kuat melatah. Lurus bendul. Tapi baik hati. Ezzat ni pulak kononnya cinta sepenuh
hati pada Shila. Namun pada hari mereka bakal disatukan, Ezzat lari dari kampung! Tak tahulah sebab apa. Sakit otak
agaknya. Tak guna! Shila punyalah kecewa... menangis tak berhenti. Dahlah satu keluarga dapat malu. Menanggung hutang
lagi. Kena kutuk pulak tu. Siapa yang tak sedih? Tanpa disangka, rumah Shila terbakar. Semua tak dapat diselamatkan. Berita
duka itu sampai ke pengetahuan Ezzat. Menyesal tak sudah Ezzat dibuatnya. Walau dah bertahun-tahun, dia masih menyesal
tinggalkan Shila. Ditakdirkan dia jumpa gadis berwajah seiras Shila. Tapi gadis tu bergaya. Perangai pulak garang gila. Muka
Ezzat selamba dia lempang. Padan muka Ezzat! Barulah bertemu buku dengan ruas. Ezzat panggil gadis tu awek rimau.
Hmm... apa yang terjadi antara Ezzat dengan awek rimau agaknya?
Cinta Kuasa Tinggi Aug 26 2022 Que bekerja sebagai penghantar surat. Dia sangat komited dengan kerjanya walaupun dia
berpelajaran tinggi. El, bosnya sangat tegas dan suka memaksa. Que sangat bengang. Rupa-rupanya dalam diam, El suka pada
Que. Dia suka tengok Que marah dan berbalas kata dengannya. Cuma satu sikap Que yang paling El tidak suka. Que kaki
motor dan ada Kelab Motosikal Berkuasa Tinggi. Akhirnya, mereka berkahwin juga. Akibat dua-dua keras kepala dan ego,
mereka berpisah tanpa lafaz. Lima tahun Que hidup di Jepun. Selama itu, dia membesarkan anaknya sendiri. Selama itu juga
El mencari. Akhirnya, selepas penat bermain dengan takdir, pertemuan terjadi semula. Kekusutan terlerai dan mereka gembira
akhirnya.
Gali Lobang Gila Lobang Sep 22 2019
Perpustakaan Ajaib Bibbi Bokeen Jan 27 2020 Dua saudara sepupu, Berit dan Nils, tinggal di kota yang berbeda. Untuk
berhubungan, kedua remaja ini membuat sebuah buku-surat yang mereka tulisi dan saling kirimkan di antara mereka.
Anehnya, ada seorang wanita misterius, Bibbi Bokken, yang mengincar buku-surat itu. [Mizan, Novel, Memoar, Indonesia]
Air Mata Siti Hajar Dec 06 2020 SITI HAJAR – Rasa cintanya terhadap Ibrahim sangat mendalam. Meskipun dimusuhi
Khadijah… Hajar tetap mampu bertahan kerana ALLAH sentiasa melindunginya. ILAH itu dekat dengannya, lebih hampir
daripada urat merihnya sendiri. IBRAHIM – Tidak diragui sama sekali, cintanya terhadap Hajar menggunung tinggi. Namun
sayang, dia berlaku tidak adil tatkala mengadili konflik antara Hajar dan adiknya, Khadijah. Akibatnya, sang isteri asyik
menjeruk hati. Namun, rasa cinta Ibrahim berubah sejak kehadiran Sarah. Dia kasihkan Hajar tetapi tidak mampu
menidakkan kesetiaan Sarah terhadapnya. Hajar pula, sudah tidak berdaya mempertahankan cintanya lagi. Kata-kata Aisyah
mungkin ada benarnya. Cinta Hajar kepada Ibrahim selama ini bukanlah kerana ALLAH. Buktinya jelas. Hajar tidak mampu
menerima hakikat hidup bermadu. Ada, tetapi… Hajar bukanlah gerangannya.
Asam Pedas Untuk Dia Apr 22 2022 AKU AININ SOFIYA, hanya seorang pembantu rumah separuh masa. Tugasku bukan
setakat mengemas rumah, malah urusan dapur diserahkan kepadaku. Buat pertama kalinya, asam pedasku mendapat pujian.
Dalam diam, aku diintai oleh salah seorang anak majikanku, Ahmad Ziyad. Rupa-rupanya, asam pedasku menjadi
kegemarannya. Namun tidak kusangka, dia ingin melamarku, hanya kerana ingin membantuku dari segi kewangan. Aku bukan

mata duitan! Aku hanya bekerja di rumahnya dengan hasil usahaku sendiri. Setelah berfikir panjang, aku menerima
lamarannya, tetapi dia meletakkan syarat. Perkahwinan ini harus dirahsiakan daripada pengetahuan keluarga dan teman
wanitanya. Aku juga tidak dibenarkan hamil. Malah, aku tidak dimaafkan jika perkara itu berlaku. Sampai bila aku harus
berlakon dan menyorok statusku? Jiwaku terseksa menjadi isteri rahsianya walaupun halal di sisi agama. Ziyad seolah-olah
tidak memahami perasaanku. Hidupku terseksa dengan permainannya sehingga takdir menentukan aku hamil anaknya!
Cinta Untuk Disewa Oct 24 2019 Hei, ini doktor cintalah! Doktor cinta yang menyewa cintanya untuk mereka yang buntu
dalam menilai rasa. Itulah Anis Sofea. Namun, bila cinta mula bertandang di hati, dia kibar bendera putih. Dia menjadi doktor
cinta yang gagal. Pertama; Anis jatuh cinta pada Iskandar, sahabat baiknya. Tapi... cintanya tidak berbalas, malah terus
terpendam. Parah! Kedua; Hatinya terpaut pada Kamarul Bahrain. “He is amazing!” Tapi sayang, Kamal lelaki yang sudah
berhenti percaya pada cinta. Ketiga; Ashraf Hadi, lelaki paling cerewet yang pernah Anis jumpa. Kamal kata, Ashraf itu sesuai
untuk dirinya. Gila apa? Ashraf itu karbon dioksida, bukan oksigen!
Bayangan Gurauan Jan 19 2022 IRISH QIARA,zaman remajanya tercalar dek kepedihan masa silam. Reza, lelaki yang
diharap akan menjaga seumur hidup, pergi meninggalkannya menikahi perempuan lain. Pergi bersama janji-janji serta beban
yang tersisa buat dirinya. Hinggakan Irish tawar hati untuk menerima insan bernama lelaki, apatah lagi untuk jatuh cinta
semula. TENGKU HARRYS DAMIEN,hidupnya hanya tertumpu pada kerjaya. Setelah memiliki Ijazah dari sebuah universiti
di United Kingdom, dia memilih untuk menetap dan bekerja di sana sambil meneruskan pengajian di peringkat Sarjana. Bagi
Tengku Harrys, cinta bukanlah sesuatu yang penting untuk difikirkan biarpun ramai gadis datang padanya menagih perhatian.
Pertemuan antara mereka terjadi di syarikat milik keluarga Tengku Harrys. Setahun selepas Irish berkhidmat di sana, Tengku
Harrys pulang semula ke Malaysia untuk membantu keluarga menguruskan syarikat tersebut setelah puas menimba
pengalaman di perantauan. Yang seorang tidak banyak bercakap, yang seorang hanya memerhati dari jauh. Namun disebabkan
beberapa insiden yang berlaku suatu ketika dulu membuatkan wajah Irish terpahat kemas dalam ingatan Tengku Harrys. Malah
bayangan gadis itu juga yang selalu datang bergurau di dalam lena mahupun hari-harinya semenjak kejadian itu. Keadaan
berubah apabila Tengku Dafina menyuarakan hajat memetrai ikatan antara Tengku Harrys dan Irish. Di saat itu, Reza muncul
semula bersama agenda tersembunyi. Tengku Melissa pula tidak henti mencuri perhatian Tengku Harrys demi meraih cinta
yang terpendam rapi. Dan kehadiran Tengku Zafran untuk memiliki Irish bagai ingin memparahkan lagi. Masih tegarkah dua
hati menyulam kasih pabila rahsia yang sekian lama terlempar jauh disingkap kembali? Masih utuhkah dua jiwa menganyam
cinta kala badai yang hadir menyapa seakan tidak mahu beransur pergi? “Saya rasa perasaan Tengku belum pergi lebih jauh.
Atau mungkin belum ada sekelumit pun perasaan dalam hati Tengku. Jadi masih belum terlambat untuk undur diri...” –IRISH
“Seumur hidup saya mungkin belum pernah bercinta. Tapi sekali saya dah jatuh cinta, jangan harap saya akan berpatah balik!”
–TENGKU HARRYS
Asas Kejuruteraan Sep 27 2022
Aug 14 2021
Salju Kasih Jun 12 2021 WAKTU pertama mata pelajaran sudah lama berlalu. Tingkatan 4A2 Sekolah Menengah Kota Setia
sunyi sepi. Para pelajar sedang sibuk membuat latihan bertulis. Cikgu Salwa, guru tingkatan duduk di kerusi mengambil
kedatangan para pelajarnya hari ini. Hanim masih merenung kelakuan rakan di sebelahnya yang amat mengganggu
konsentrasinya menulis. Sudah empat kali dia melihat rakannya itu memeriksa beg kain yang dikendongnya. Dia kelihatan
resah.
Nota Cinta Origami Jul 21 2019 Saera nekad menjadi jururawat peribadi kepada Aunty Rosnah; ibu Faris yang sedang koma.
Sebenarnya tidaklah sesukar mana pun menjadi jururawat peribadi di rumah agam itu. Namun, sikap Faris yang penuh syak
wasangka dan sering mendesaknya membuatkan hidup dia haru-biru. Kedatangan Mia Sara, anak kecil Faris dan kepulangan
Zafran ke tanah air, mula mengubah tanggapan Faris terhadap Saera. Namun, sifat cengilnya tetap menyukarkan Saera.
Berlandaskan alasan khuatir Zafran dikecewakan lagi, Faris mula tidak menyenangi hubungan baik antara Saera dan Zafran.
“Saya cuma minta awak jangan main-mainkan perasaan Zafran. Awak tahu kan dia pernah dikecewakan dulu,” ingati Faris
kepada Saera.
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