Winna Efendi
Yeah, reviewing a book Winna Efendi could amass your close contacts listings. This is just one of
the solutions for you to be successful. As understood, feat does not suggest that you have fantastic
points.
Comprehending as capably as harmony even more than new will manage to pay for each success.
next-door to, the proclamation as competently as keenness of this Winna Efendi can be taken as well
as picked to act.

Tomodachi dipersembahkan untukmu yang
sedang melewati masa-masa pahit-manis dalam
cinta dan persahabatan. Juga untuk setiap orang
yang pernah melewati dan merindukannya.
Selamat menyusuri kisahnya. „Editor
S.C.H.O.O.L -GagasMediaRemember When - Winna Efendi 2011-03-01
Apa pun yang kau katakan, bagaimanapun kau
menolaknya, cinta akan tetap berada di sana,
menunggumu mengakui keberadaannya. Bagi
kita, senja selalu sempurna; bukankah sia-sia
jika menggenapkan warnanya? Seperti kisahmu,
kau dan dia, juga kisahku, aku dan lelakiku. Tak
ada bagian yang perlu kita ubah. Tak ada sela
yang harus kita isi. Bukankah takdir kita sudah
jelas? Lalu, saat kau berkata, “Aku
mencintaimu”, aku merasa senja tak lagi
membawa cerita bahagia. Mungkinkah katakatamu itu ambigu? Atau, aku saja yang
menganggapnya terlalu saru? “Aku
mencintaimu,” katamu. Mengertikah kau apa
artinya? Mengertikah kau kalau kita tak pernah
bisa berada dalam cerita yang sama, dengan
senja yang sewarna? Takdir kita sudah jelas.
Kau, aku, tahu itu. -GagasMediaGirl Meets Boy - Winna Efendi 2015-09-01
Dear Ava, Saat kamu menerima surat ini,
mungkin aku udah nggak ada di sini. Mungkin
aku udah jadi murid senior di Alistaire. Mungkin
aku akan ada di lingkungan baru. Atau, mungkin
di Broadway, tampil perdana untuk pertunjukan
Annie dan tiketnya terjual habis dalam lima
menit (boleh dong, ngarep). Who knows? :)
Itulah hebatnya dunia, selalu penuh dengan
kesempatan yang nggak terduga. Satu hal yang
mesti kau ingat, kita punya janji untuk saling
menemukan, bukankah begitu? Love, Rae
________ Dear Kai, And then I said, “Kai, aku

Tentang Teman Seperjalanan - Wahyu Nur
Cahyo 2018-07-01
Kita mengenal cinta melalui sebuah perjalanan.
Lewat cerita para pejalan, kita tahu banyak hal
yang sebelumnya tak terceritakan. Tentang jatuh
cinta yang membuat kita seakan punya jutaan
tambahan tenaga untuk berbuat yang terbaik
untuk yang kita cinta. Tapi cinta juga datang
bersama luka. Bersama kecewa saat harap tak
kunjung jadi nyata. Saat sebuah usaha dianggap
tak pernah ada. Buku ini merangkum kisah-kisah
perjalanan – pertemuan, dengan mereka yang
dicinta dan dengan mereka yang memberi
cerita. Tidak semua cerita dari yang dicinta
adalah sesuatu yang bahagia pula tidak selalu
penuh nestapa. Kisah Tentang Teman
Seperjalanan ini mencoba memberi perspektif
baru bahwa bahagia bisa ditemukan dalam diri
sendiri. Dalam menghargai upaya pribadi saat
berbagi kasih kepada yang dicintai.
Tomodachi - Winna Efendi 2014-06-01
Pernahkah kau bertemu seorang perempuan
yang tak pernah lelah menyalakan harap di
hatinya? Dalam Tomodachi, kau akan bertemu
perempuan itu. Perempuan biasa, tetapi punya
harap luar biasa. Baginya, berlari dan
menemukan garis akhir adalah sebuah
keharusan. Tidak akan ada kata menyerah.
Pernahkah kau memiliki seseorang yang selalu
bisa menghapus cerita sedihmu? Dalam
Tomodachi, kau akan menemukan tangan-tangan
yang terikat pada satu kata: sahabat. Mereka
yang keberadaannya membuat kau tak lagi
merisaukan hari esok yang mungkin masih
gelap. Juga dalam Tomodachi, kau akan bertemu
seorang laki-laki yang berlari dengan sepasang
sayap. Yang selalu mengejar garis akhir, tetapi
tak pernah ragu untuk diam sejenak menunggu.
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sayang kamu.” Kamu menatapku, lalu mengusap
rambutku lembut. Ini adalah kali pertama aku
mengucapkannya kepada siapa pun. Kamu
nggak mengatakannya balik. Dan, kurasa, sejak
awal aku udah tahu. Aku tahu tindakan kamu
barusan adalah ucapan i-love-you terbaik yang
mungkin bisa kudapatkan, but it’s okay, because
I love you. And unlike you, I’m not afraid of
saying it. Love, Rae Novel ini bercerita tentang
kehilangan dan tentang menemukan. Tentang
mimpi, tentang keluarga, tentang persahabatan,
juga tentang memaafkan diri sendiri. Lewatnya,
saya ingin berkisah perihal momen-momen yang
sudah seharusnya berlalu dan dilepaskan.
Karena setiap hal indah pada waktunya. Semoga
kamu menyukai sepotong kisah ini dan
mendengar musik yang bermain di baliknya. Winna Efendi *** Salah satu novel favorit
tentang kisah percintaan yang romantis,
persembahan penerbit Gagasmedia
Menjadi Penulis Kreatif - Ipnu Rinto Nugroho
2017-03-24
Apakah Anda memiliki hobi menulis? Ataukah
Anda ingin menerbitkan buku tapi terkendala ide
yang buntu? Nah, buku ini menjadi jawaban bagi
Anda yang ingin belajar menulis kreatif. Buku
yang disusun oleh Ipnu Rinto Nugroho ini tidak
hanya memberikan self-motivation bagi calon
penulis, melainkan juga menjabarkan secara
detail tentang bagaimana menulis buku fiksi dan
nonfiksi, serta kiat-kiat menerbitkan buku laris.
Sehingga, buku ini bisa dijadikan referensi wajib
bagi pembaca yang ingin terjun di dunia literasi.
Believe - Morra Quatro 2011-12-01
Kalau bagimu merindukanku adalah hal yang
berat, harusnya kau mencoba bagaimana caraku
merindukanmu. Kau adalah matahari yang
menghangatkan pagiku, dan bulan yang
menerangi selama tidur malamku. Tak bosan
aku merapalmu dalam doa-doaku, berusaha
mengetuk hati Tuhan supaya berbaik hati
mengirimkanmu untukku. Tak perlulah kamu
tahu berapa banyak air mata yang membasahi
bantal saat khayalku terbawa dalam kenangan
tentangmu. Dan, aku pun tak ingin kamu ikut
sedih ketika tahu betapa dinginnya hari-hari
tanpa senyummu.... Jadi, beri tahu aku, kapan
kau akan kembali?Atau, haruskah aku lagi-lagi
mengganggu Tuhan sampai Dia mengabulkan
permintaanku? -GagasMedia#RamadhanWeek2Gagasmedia

The Journeys - Adhitya Mulya 2011-03-01
Account of the Indonesians on their travel to
various places.
Unforgettable - Winna Efendi 2012-01-01
Ini adalah satu kisah dari sang waktu tentang
mereka yang menunggu. Cerita seorang
perempuan yang bersembunyi di balik halaman
buku dan seorang lelaki yang siluetnya
membentuk mimpi di liku tidur sang perempuan.
Ditemani krat-krat berisi botol vintage wine
yang berdebu, aroma rasa yang menguar dari
cairan anggur di dalam gelas, derit kayu di
rumah usang, dan lembar kenangan akan masa
kecil di dalam ingatan. Pertemuan pertama telah
menyeret keduanya masuk ke pusaran yang tak
bisa dikendalikan. Menggugah sesuatu yang
telah lama terkubur oleh waktu di dalam diri
perempuan itu. Membuat ia kehilangan semua
kata yang ia tahu untuk mendefinisikan dan
hanya menjelma satu nama: lelaki itu. Sekali
lagi, ini adalah sepotong kisah dari sang waktu
tentang menunggu. Kisah mereka yang pernah
hidup dalam penantian dan kemudian bertemu
cinta. -GagasMedia- #PromoBulanCinta
#PromoBulanCintaGagasmedia
Ai - Winna Efendi 2013-12-01
Cinta seperti sesuatu yang mengendap-endap di
belakangmu. Suatu saat, tiba-tiba kau baru
sadar, cinta menyergapmu tanpa peringatan.
SEI Aku mencintai Ai. Tidak tahu sejak
kapan–mungkin sejak pertama kali dia
menggenggam tanganku–aku tidak tahu
mengapa, dan aku tidak tahu bagaimana. Aku
hanya mencintainya, dengan caraku sendiri. AI
Aku bersahabat dengan Sei sejak kami masih
sangat kecil. Saat mulai tumbuh remaja, gadisgadis mulai mengejarnya. Entah bagaimana, aku
pun jatuh cinta padanya, tetapi aku memilih
untuk menyimpannya. Lalu, datang Shin ke
dalam lingkaran persahabatan kami. Dia
membuatku jatuh cinta dan merasa dicintai. GagasMedia101 Hearts of Flores - Mattia Nizzardo
2021-01-05
English and indonesian language. 101 messages
and impressions, 101 unlimited scenic, 101
sensations of feelings and hopes. Flores komodo
island is the future of the Indonesia.
Beyond the Postcard - John R. Swatridge
2022-02-11
Beyond the Postcard is a collection of one man’s
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world-spanning travel stories. From the
humorous to the heart-warming, these tales each
show how travel, despite the inevitable
surprises, is rewarding in so many ways. It stirs
emotions that reinforce and affect what we know
about the world, about each other, and even
about ourselves. Travel is one of the best
safeguards against war, racism, and indifference
to the less fortunate. Through quotes, stories,
short philosophical comments, and his own
pictures, Swatridge sketches a rich landscape
that anybody with a sense of adventure will
enjoy. Whether you love to travel or have never
left your own backyard, you can experience the
joy, challenge, and adventure of a life on the
road through these stories.
Berbagi Matahari - Threes Emir 2014-06-16
"""Di antara teman-teman SMP-nya, ada satu
teman Adet yang berbeda dari teman-temannya
yang lain. Banyak sekali perbedaan antara Adet
dan temannya itu, tapi mereka bersahabat. Di
kalangan teman-temannya sesama mahasiswa,
Adet mempunyai dua sahabat yang juga unik.
Yang satu dianggapnya unik karena jatuh cinta
pada cowok cakep tapi pemalas. Yang satunya
lagi dianggap ajaib karena membiarkan
kerabatnya melecehkan dirinya. Di kantor
tempatnya bekerja, Adet bersahabat dengan
Rino, cowok gay yang mengaku pernah
diperkosa guru agamanya. Persahabatan indah
ini melengkapi hidup Adet menjadi lebih
berwarna seperti pelangi. Latar belakang,
pengalaman, maupun rintangan yang dialami
sahabat-sahabatnya selalu menempatkan Adet di
antara mereka, bahkan sangat dekat. Membuat
Adet berbagi matahari...."""
All that is lost between us - Winna Efendi 2021

semua, ini adalah ceritanya dalam menemukan
jati diri, serta apa yang benar-benar
diinginkannya. Bahwa tidak semua yang kita
harapkan dapat berjalan sesuai keinginan.
Bahwa terkadang, kita jatuh dan terluka.
Terkadang kita menempatkan hati pada orang
yang salah. But it's okay; maybe not today, but
someday. Lewat sekeping ceritanya, saya ingin
percaya bahwa suatu hari semuanya akan baikbaik saja. Salam, Winna Efendy -GagasMediaHamlet yang Tak Lekang Oleh Waktu Siswa-siswi SMAN 8 Jakarta 2020-02-06
Pembaca tidak pernah kekurangan penulis.
Setumpuk buku fiksi terus muncul setiap
bulannya dari beragam penulis. Pembaca perlu
menjelajah dari satu tumpukan ke tumpukan
buku lain untuk dapat mengaku sebagai
pembaca sastra. Di sekolah, perpustakaan dan
guru adalah referensi penting bagi bacaan
siswa. Di luar sekolah, ada orang tua, teman,
dan media sosial yang memperkenalkan siswa
kepada buku bacaan. Reda Gaudiamo lewat
tokoh Na Willa dalam buku Na Willa (2019)
menceritakan tokoh kecil yang gemar membaca.
Na Willa belum bersekolah dan segala bahan
bacaannya diperoleh dari kedua orang tua.
Dengan perlahan, ibu Na Willa mengajarkannya
mengenal huruf-huruf. Na Willa membayangkan
perpustakaan sebagai kamar yang
menyenangkan jika dapat terus ditinggali. Cara
anak menerima dan menolak ide-ide dalam
sebuah buku sering di luar dugaan orang tua
dan guru. Di sekolah, anak-anak hingga beranjak
remaja diajarkan jika membaca adalah
perbuatan baik. Perkenalan anak-anak pada
buku sudah berlangsung lama bahkan sebelum
mereka dapat membaca. Namun referensi
bacaan mereka terkadang tidak cukup meluas
bahkan hingga mereka dewasa dan menjadi
orang tua. Dalam penerbitan buku Hamlet yang
Tak Lekang Oleh Waktu, sekolah tidak hanya
mengenalkan siswa kepada buku namun juga
kepada dunia tulis. Selain sebagai pembaca,
siswa mesti pula menjadi pencipta karya. Siswa
diajak mengulas buku lewat tulisan. Buku-buku
yang dibahas pun cukup beragam, meskipun
karya-karya Tere Liye tetap menjadi primadona.
Pande mengulas buku Tere Liye berjudul Daun
yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin
(2010). Buku berkisah mengenai Tania sebagai
gadis miskin yang ditolong pemuda mapan.

Someday - Winna Efendi 2017-04-01
Kepada pembaca, Cerita ini tentang seorang
perempuan muda yang sederhana, dengan
mimpi besar dan harapan yang besar pula.
Berperawakan tomboi, dengan penampilan yang
biasa saja. Dengan kehadirannya dia membawa
kesepian, dan meskipun bersikeras tidak
percaya pada cinta, ia menyimpan keinginan
yang besar untuk menemukan sesuatu, atau
seseorang, yang membuktikan sebaliknya. I find
a little bit of everyone of us in her. Ini adalah
kisahnya dalam mencari, menemukan, juga
merasakan kehilangan. Namun lebih dari itu
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Tania yang luar biasa cerdas dan cantik dengan
waktu cepat dapat merombak kehidupannya.
Tania tentu saja jatuh cinta dengan
penolongnya, namun si pemuda mapan justru
menikah dengan perempuan lain. Tania yang
baik hati lekas sembuh dari perasaan sakit
hatinya. Astronia mengulas buku Rembulan
Tenggelam di Wajahmu yang menceritakan
perjalanan hidup Ray. Dunia tidak memberikan
kesempatan pada Ray untuk hidup menjadi
orang baik. Namun dengan segala keburukan
yang dilakukan, Ray berusaha untuk memaknai
hidupnya. Jilan Kansa mengulas buku Ayahku
(Bukan) Pembohong. Menceritakan hubungan
yang retak antara ayah dan anak hanya karena
sebuah kecurigaan. Pembaca tentu tidak kaget
jika buku Tere Liye banyak diulas. Tere Liye
telah bertahun-tahun memberikan kegembiraan
dan semangat membaca kepada siswa hingga
mahasiswa. Tentu siswa perlu diingatkan,
membaca banyak buku dari beragam penulis
adalah satu-satunya cara untuk dapat mengulas
buku dengan penuh kecurigaan dan kritik. Dapat
mempertemukan dan membenturkan satu buku
dengan buku yang lain adalah kegemaran
pembaca sastra.
MetroPop: Some Kind of Wonderful - Winna
Efendi 2017-01-23
Liam Kendrick dan Rory Handitama memahami
arti kehilangan. Liam pergi ke Sydney dengan
dalih menggapai impian sebagai koki, walau
alasan sebenarnya untuk menghindari cinta
pertama yang bertepuk sebelah tangan. Di lain
pihak, Rory sedang berusaha menata
kehidupannya setelah suatu insiden
membuatnya kehilangan orang-orang yang
disayanginya, dan melepaskan impiannya sendiri
sebagai pemusik. Keduanya paham arti berduka,
meski belum mengerti caranya. Kesedihan dan
kesepian mendekatkan Liam dan Rory, sampai
akhirnya ada rasa lain yang menyusup. Saat
perasaan sudah tak terelakkan, Liam dan Rory
terjebak keraguan, dan rasa lama masih terlalu
kuat untuk dilupakan. Dapatkah dua orang yang
pernah mencintai orang lain dengan segenap
hati menyisakan ruang bagi satu sama lain?
Winter Dreams - Perjalanan Semusim Ilusi Maggie Tiojakin 2013-07-24
"""Karakter dalam Winter Dreams akan memicu
simpati para pembaca; perjalanan mereka
adalah sesuatu yang ingin terus saya ikuti

sampai habis."" -Awi Suryadi, sutradara & cowriter SIMFONI LUAR BIASA. Nicky F. Rompa
tak sengaja terdampar di negeri orang bersama
jutaan imigran ilegal yang membawa kisah
mereka masing-masing ke dalam salah satu kota
paling bersejarah di Pantai Timur AS.
Mengambil setting di Boston, Mass.-dan dikemas
dalam atmosfer romantisme urban-Winter
Dreams menyajikan mimpi-mimpi yang tak
jarang melebur ke dalam realita dan melahirkan
sebuah ilusi epik. Sekali lagi, Maggie Tiojakin
menunjukkan kepiawaiannya dalam
menghadirkan tokoh-tokoh anti-hero klasik yang
berpotensi memicu perdebatan baru dalam
kancah penulisan fiksi di Indonesia. Sambutan
untuk karya-karya Maggie Tiojakin: ""Balada
Ching-Ching sarat akan karakter menarik dan
drama menggelitik..."" -ELLE Indonesia
""Kekuatan Balada Ching-Ching terletak pada
penuturan yang sederhana meski kaya diksi. "" MEDIA INDONESIA ""Balada Ching-Ching
adalah karya yang mendefinisikan karier Maggie
sebagai penulis... benar-benar suatu pengayaan
sastra yang patut dipuji."" -THE JAKARTA POST
""Bittersweet, with a subtle sense of humor,
because that's just the way life is."" -Winna
Efendi, penulis REFRAIN ""WINTER DREAMS
menjelma harapan jutaan orang asing yang ingin
mengecap indahnya hidup di Amerika."" -Ratih
Kumala, penulis KRONIK BETAWI ""Maggie
berhasil membungkus tiap momen dengan
kesederhanaan yang memikat."" -Adeste
Apriyanti, MEDIA INDONESIA ""Maggie sangat
bisa memainkan karakter."" -Agustinus Wibowo,
penulis GARIS BATAS"""
Unbelievable - Winna Efendi 2009-11-01
GLAM GIRLS. YOU WILL LOVE US—WE
PROMISE. In the world of popularity, being
perfect is everything. Kamu adalah pusat
perhatian, jadi pastikan kamu memang layak
mendapatkannya. Kamu juga harus mengerti,
tujuan tampil sempurna adalah demi dibenci. Di
dunia kami, dibenci dan dicemburui adalah
sebuah pujian. So true, Dahling! Orang-orang
seperti tak bosan bergosip tentang Paris Hilton,
tetapi apa yang dia dapat di kemudian hari?
Kontrak reality show sendiri dan signature
perfume yang dijual ke seluruh dunia. Cantik itu
wajib hukumnya dan kesempurnaan adalah
segalanya. Pastikan kau selalu tampil memesona
dan bungkam mereka dengan senyuman
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terbaikmu. Satu kesalahan kecil
saja—voilà!—bibir-bibir ber-lipgloss itu pasti
ramai menghabisimu.... -GagasMediaHappily Ever After - Winna Efendi 2014-12-01
Tak ada yang kekal dalam dunia ini. Namun,
perempuan itu percaya, kenangannya akan tetap
hidup, dan ia akan terus melangkah ke depan
dengan berani. Ini adalah kisah tentang orang
favoritku di dunia. Dia yang penuh tawa. Dia
yang tangannya sekasar serat kayu, tetapi
memiliki sentuhan sehangat sinar matahari. Dia
yang merupakan perpaduan aroma sengatan
matahari dan embun pagi. Dia yang
mengenalkanku pada dongeng-dongeng sebelum
tidur setiap malam. Dia yang pada akhirnya
membuatku tersadar, tidak semua dongeng
berakhir bahagia. Ini juga kisah aku dengan
anak lelaki yang bermain tetris di bawah
ranjang. Dia yang ke mana-mana membawa
kamera polaroid, menangkap tawa di antara
kesedihan yang muram. Dia yang terpaksa
melepaskan mimpinya, tetapi masih berani
untuk memiliki harapanÉ. Keduanya
menyadarkanku bahwa hidup adalah sebuah hak
yang istimewa. Bahwa kita perlu menjalaninya
sebaik mungkin meski harapan hampir padam.
Tidak semua dongeng berakhir bahagia. Namun,
barangkali kita memang harus cukup berani
memilih; bagaimana akhir yang kita ingini. Dan,
percaya bahwa akhir bahagia memang ada
meskipun tidak seperti yang kita duga. ---------------------- Chapter 5 dari 10 buku Happily Ever After
-GagasMediaBook Of Forbidden Feelings.The - Hard
Cover - Lala Bohang 2016-07-11
I wanted to say, "I would love to know your
obsessions, Is it landed house, gadgets, power,
domestic life, succulent plants, achievements,
money, work, more likes and followers, health,
validations, sex, organic food, pets, perfect
selfies, children, sports, Religion & Spirituality,
relationship, minimalism, perfection, muscles,
urban toys, shoes, traveling, or fame?" but
nobody is prepared for that kind of question on a
first date. So I said, "You look great."
Menyelami Keindahan Sastra Indonesia Lianawati W.S. 2019-06-11
Tak banyak orang yang benar-benar mengerti
tentang sastra Indonesia dan berbagai jenis
tulisan yang termasuk di dalamnya. Buku ini
memberikan jawaban yang cukup lengkap dan

mendetail atas berbagai pertanyaan tentang
sastra Indonesia, mulai dari pengelompokan
karya sastra berdasarkan zaman dan bentuk,
contoh karya sastra berupa prosa dan puisi,
serta ragam tulisan fiksi dan nonfiksi.
Menyelami Keindahan Sastra Indonesia cocok
bagi siapa saja yang ingin mempelajari sastra
Indonesia secara lebih mendalam. Penulisannya
yang mudah dipahami membuat buku ini cocok
digunakan oleh berbagai kalangan, seperti anak
sekolah tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, para
guru, maupun umum. Sastra Indonesia terlalu
indah dan terlalu berharga untuk dilupakan.
Oleh karena itu, setiap pecinta sastra Indonesia
wajib memiliki buku ini.
Rindu - Sefryana Khairil 2010-04-01
Terkadang, kita melupakan hidup yang harus
tetap kita jalani karena menyesali sesuatu yang
telah pergi. Seperti Zahra yang merasa
kebahagiaan telah berlalu saat Daffa, anak
pertamanya, menghadap Sang Pencipta..
Dunianya mendadak hening. Tak ada lagi tawa.
Semua tak lagi baik-baik saja. Krisna pun
merasakan yang sama. Saat Daffa pergi, ia tak
hanya kehilangan satu, tetapi dua cahaya
hidupnya. Zahra, istrinya itu, lebih sibuk
menyesali diri sendiri dan tak pernah lagi
mengindahkan kehadirannya. Jarak di antara
mereka semakin lebar. Perpisahan, mungkin jadi
satu-satunya jalan agar tak ada lagi yang terluka
lebih dalam. Tapi, benarkah pilihan itu sanggup
mengembalikan semangat hidup mereka
berdua? Ah, cinta mungkin terlalu sederhana.
Terkadang, kata-kata menjadi terlalu rumit
untuk mengungkapkannya. -GagasMediaMelbourne - Winna Efendi 2013-05-01
Pembaca tersayang, Kehangatan Melbourne
membawa siapa pun untuk bahagia. Winna
Efendi menceritakan potongan cerita cinta dari
Benua Australia, semanis karya-karya
sebelumnya: Ai, Refrain, Unforgettable,
Remember When, dan Truth or Dare. Seperti
kali ini, Winna menulis tentang masa lalu, jatuh
cinta, dan kehilangan. Max dan Laura dulu
pernah saling jatuh cinta, bertemu lagi dalam
satu celah waktu. Cerita Max dan Laura pun
bergulir di sebuah bar terpencil di daerah West
Melbourne. Keduanya bertanya- tanya tentang
perasaan satu sama lain. Bermain-main dengan
keputusan, kenangan, dan kesempatan.
Mempertaruhkan hati di atas harapan yang
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sebenarnya kurang pasti. Setiap tempat punya
cerita. Dan bersama surat ini, kami kirimkan
cerita dari Melbourne bersama pilihan lagu-lagu
kenangan Max dan Laura. Enjoy the journey,
EDITOR ----------------------- Chapter 3 dari 10 buku
Melbourne -GagasMediaWords in Deep Blue - Cath Crowley
2018-10-08
Winner for Gold Inky Award 2017. Winner for
Indie Book Awards Young Adult 2017. Runner-up
for CBCA Book of the Year for Older Readers
2017. Winner for Prime Minister's Literary
Award for Young Adult Fiction 2017. Short-listed
for ABIA Book of the Year for Older Children
2017. “Cinta hidup di antara barisan kata-kata.”
Ini adalah sebuah kisah cinta. Kisah tentang
sebuah toko buku yang menyediakan ruangan
khusus bagi para pengunjung untuk menuliskan
pesan pada pinggiran kosong halaman buku
yang mereka baca, entah untuk orang asing,
teman, ataupun kekasih. Kisah tentang Henry
Jones dan Rachel Sweetie, sepasang sahabat
yang terpisah dan bertemu kembali. Mereka
menyusuri kata-kata yang tertinggal pada
lembaran usang buku-buku bekas. Kata-kata
yang penuh kenangan dan kebahagiaan. Katakata yang penuh ketidakpastian dan kesedihan.
Kata-kata yang dulu diabaikan Henry Jones dan
membuat Rachel Sweetie patah hati. [Mizan,
Noura Books, Nourabooks, Novel, Dewasa,
Terjemahan, Indonesia]
Ya Lyublyu Tebya - Jia Effendie 2017-11-13
Ya Lyublyu Tebya adalah kumpulan cerita
pendek Jia Effendie yang tersebar di sejumlah
media cetak antara 2007-2013. Kesebelas
cerpen dalam buku ini menceritakan kegelisahan
perempuan 20 tahunan akan cinta dan
pernikahan, dengan dibumbui oleh dongengdongeng dan mitologi klasik. Buku Persembahan
Penerbit Nawalapatra
Metropolis - Windry Ramadhina 2009

berharap banyak. Kita hanyalah dua orang asing
di tempat asing. Akan lebih banyak risikonya jika
aku memutuskan untuk jatuh cinta. Jika aku
tidak akan menjadi bagian dalam sisa perjalanan
hidupmu, bisakah kamu mengingatku sebagai
bagian terbaiknya? Aku tidak berani
menanyakannya karena diam-diam kutahu
tujuan terakhir kita ternyata tak sama. Kita
kemudian bukan lagi dua orang asing di negeri
asing. Namun, mengapa sakit ketika mengingat
ternyata rasa ini terasa lebih asing daripada
sebelumnya? Audy dan Ibi bertemu di Paris, kota
yang menyimpan banyak pesona cinta. Karena
impulsif, Ibi mengikuti Audy melakukan
perjalanan keliling Eropa. Entah di Praha, Roma,
atau Venezia, mungkin di sanalah cinta
menyapa. Namun, apakah kebersamaan singkat
itu berarti banyak jika sejak awal tujuan akhir
mereka ternyata tak sama? *** Sebuah buku
novel percintaan yang berceritakan kisah
romantis, persembahan penerbit Gagasmedia GagasMediaMetroPop: Scars and Other Beautiful Things Winna Efendi 2020-08-10
Dulu Harper Simmons memiliki segalanya.
Keluarga hangat dan kekasih yang penyayang.
Prestasi gemilang, tim debat tangguh yang
memenangi turnamen demi turnamen
antarsekolah, dan sahabat yang
mendampinginya untuk menaklukkan dunia.
Sampai suatu malam, seorang pria bernama
Scott Gideon merenggut itu semua. Kini, yang
gadis itu miliki adalah malam-malam penuh
mimpi buruk yang hanya terlewati dengan
bantuan obat tidur. Psikiater yang kerap kali
menanyakan apa ketakutan terbesarnya. Ayah
yang larut di balik tumpukan pekerjaan, adik
kembar yang berhenti mengejar impiannya,
sahabat yang tak kunjung mengerti, dan cinta
yang perlahan-lahan berubah serapuh porselen.
Harper pikir, ia hanya perlu menjadi lebih kuat
daripada seharusnya. Bukankah orang-orang
berkata semuanya akan berlalu seiring waktu?
Ini adalah kisah perjalanan untuk melupakan.
Untuk mene mukan diri sendiri setelah
kehilangan begitu banyak; walau sering kali,
penemuan dan kehilangan tak berjalan pada sisi
yang sama.
One Little Thing Called Hope - Winna Efendi
2016-06-01
Aeryn. Hidup Aeryn seolah nyaris sempurna.

Sunset Holiday - Nina Ardianti 2015-07-01
“We are all strangers until we meet.” Jatuh cinta
dan bertemu denganmu tidak ada dalam rencana
perjalananku. Namun, di perjalanan sejauh ini,
kamulah hal terbaik yang terjadi kepadaku. Aku
menebak-nebak di mana akhir senyum manismu
yang menghangatkan. Hal paling menyakitkan
dari jatuh cinta adalah kehilangan setelah
memilikinya. Karena itulah, aku tidak berani
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Cantik, pintar, populer. Namun, setelah
kehilangan ibunya, Aeryn menyadari bahwa
kebahagiaan tidak pernah berlangsung terlalu
lama. Selalu ada sesuatu yang terjadi. Kehadiran
Flo dan Tante Hera dalam hidupnya membuat
segalanya berubah. Bahagia ternyata tak seperti
yang ia duga. Flo. Bagi Flo, hidup adalah
makanan manis, kue, tas perca dan aksesori
buatan tangan, kotak-kotak susu aneka rasa.
Juga Genta dan Theo‰ÛÓdua cowok paling
berarti baginya. Bahagianya hampir terasa
lengkap ketika ia memiliki Aeryn sebagai kakak
perempuan yang ia idamkan. Namun, bahagia
ternyata tak seperti yang ia duga. *** Ini kisah
persahabatan yang tak terduga di antara orangorang yang dipertemukan secara tak sengaja,
keteguhan hati untuk bertahan pada pilihan
meski itu sulit. Juga tentang cinta dan harapan
yang harus dibagi dan direlakan pergi. ---------------------- Chapter 1 dari 10 buku One Little Thing
Called Hope -Gagasmedia- #SnackBookGagas
Quotes On Courage - Dr Purushothaman
In this short volume “Quotes on Courage” the
reader can find the most useful Quotes &
Sayings about Courage in Life. Courage &
Confidence are highly essential in Our Life.
Without adequate courage, we cannot succeed in
Our Life. The selected Qutoes on Courage,
presented in this Book will definitely activate the
Courage of the reader. With these few words we
are presenting this title “Quotes on Courage” for
everybody.
Draf 1 - Winna Efendi 2012-09-01
Menulis itu susah? Banget. Terutama kalau kita
nggak punya komitmen kuat dan disiplin untuk
itu. Truth to be told, menulis itu gampanggampang susah. Terkadang terasa mudah dan
menyenangkan, apalagi jika ide mengalir
selancar air. Namun, menulis juga dapat terasa
sulit karena tanpa teknik yang benar dan
loyalitas untuk kembali ke halaman-halaman
yang belum rampung, tulisan kita akan terus
tidak selesai atau menjadi sebaik yang kita
inginkan.Selama ini, banyak sekali teman dan
pembaca yang bertanya kepada saya: - Gimana,
sih, caranya menulis fiksi yang enak dibaca? Bagaimana caranya menciptakan konflik yang
nggak klise? - Gimana proses menulis cerita dari
awal sampai akhir? - Ceritaku mandek dan
nggak kelar-kelar, gimana ya supaya aku bisa
menyelesaikannya? - Bagaimana cara

mengirimkan naskah ke penerbit, dan apa yang
bisa kita lakukan supaya naskah tersebut
‘dilirik‘? - Prosedur penerbitannya bagaimana?
Bagi kalian yang ingin tahu jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan di atas, well, this book
might be the one for you. Dan, mari bersamasama menikmati proses menyenangkan menulis
naskah fiksi pertamamu. -GagasMediaEnhancing Joy in Travel - Virginia MurphyBerman 2021-06-15
Why do so many people love to travel, but
sometimes come away unhappy and
disappointed in their trips? What can people in
the travel industry do to prevent such discontent
and promote optimal travel experiences? As a
clinical psychologist and an avid traveler, I
wanted to write a book that offers fresh
perspectives on these questions. Readers will
learn a new way of thinking about the nature of
travel and about solutions to common travel
problems. Strategies informed by psychological
theory and research that travel providers can
use to enhance their clients’ positive travel
encounters are given. Questions explored
include: How do travelers’ personalities impact
travel satisfaction? Why can seeking perfection
in travel and trying to keep up with the oftenunrealistic depictions of travel on social media
undermine travel joy? What can be done to
overcome travel fatigue and boredom? How can
travelers prepare for trips in ways that spark
excitement and receptivity for what is to come?
And what can enhance the enjoyment trips give
travelers long after their trips are over? This
book is a must read for those in the hospitality
and travel industry (both students and
professionals) and general readers who want to
better understand the complexities of the
psychology of travel. It will serve as an
invaluable guide to all who would like to learn
what it means to travel well.
Orange - Windry Ramadhina 2008-06-01
Dikuncinya pintu di belakangnya lalu ia
bersandar lemas pada pintu tersebut. Ia seperti
dipaksa menyadari kenyataan. Konyol rasanya,
bercinta dengan Diyan di dalam kamar yang
penuh dengan kenangan mengenai Rera. Ah,
dirinya kesal setengah mati.Õ Faye ditunangkan.
Tanpa dasar cinta dan murni karena alasan
bisnis. Calon tunangannya, Diyan, adalah
eligible bachelor yang paling diinginkan di
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Jakarta. Laki-laki yang tak bisa melepas
kenangan masa lalunya dengan seorang model
cantik blasteran Prancis. Harusnya hubungan
mereka hanya sebatas ikatan artifisial saja. Tapi
cinta, ego, dan ambisi yang rumit mendorong
mereka ke situasi yang lebih emosional. Situasi
yang mengharuskan mereka memilih dan
melepaskan. Pertanyaannya: apa... dan siapa? GagasMediaMetroPop: All That Is Lost Between Us - Winna
Efendi 2021-08-20
ÒIt's good to see you, Bee." Bee dan Bas. Dulu
sekali, kami pernah menjadi kesatuan dalam
kalimat yang sama. Sebelas tahun lalu, Bee
meminta Bas untuk pergi. Dokter ahli bedah
pediatri tersebut pindah dari kota ke kota,
bekerja di berbagai rumah sakit, sebelum
berakhir di klinik sederhana di kota kecil
pedalaman Australia. Di sana, Bas akhirnya
memutuskan berhenti berlari, kembali ke
Melbourne, dan memulai segalanya dari awal. Di
sisi lain, Bee menenggelamkan diri dalam
pekerjaannya sebagai dokter Unit Gawat
Darurat dengan segala kekacauannya. Dia sama
sekali tidak menyangka akan bertemu kembali
dengan Bas di rumah sakit tempatnya bekerja.
Bee tak berencana hidup di masa lalu; baginya,
kesalahan besar yang mereka perbuat sebelas
tahun silam sudah cukup menghancurkan hidup
mereka. Kini, keduanya berada di tempat
mereka bermula. Semuanya tergantung
merekaÑApakah lebih baik meninggalkan rasa
yang terkubur di masa lalu itu dalam-dalam,
atau justru cinta berhak mendapatkan
kesempatan kedua.
Melodi - Dedek Fidelis 2014-10-01
Bagi Kiara, kejutan datang bersama denting
piano Pachelbel Canon In D yang dimainkan
sosok pemuda di sebuah senja, sepersekian detik
selanjutnya, ia jatuh cinta pada pemuda itu.
Namun, saat Kiara merasa telah menemukan
cinta pertamanya, ia justru mengalami
kecelakaan. Kiara berpikir ia sudah meninggal,
tapi sesuatu yang tidak pernah ia percaya
terjadi. Kiara mengalami perjalanan waktu;
berpindah ke masa depan dan berjumpa dengan
banyak hal yang tak pernah ia bayangkan. Lalu,
apakah cinta Kiara menghilang begitu saja
seperti halnya waktu yang acapkali menipu? ***
Gio Tidak peduli berapa kali aku akan terlahir
kembali dan bertemu denganmu, tidak peduli di

mana dan bagaimana kelak kita akan berjumpa,
aku akan selalu jatuh cinta kepadamu. Lagi. Dan
lagi. Kiara Kau masih ingat cinta pertamamu?
Aku masih. Dan cinta pertama dalam hidupku
hadir dari waktu yang tidak mungkin lagi kita
bertemu. -MokaMediaBiru & Mimpi Kita - Gaung Kosong 2021-02-01
Kepada Tuhan, saat ini aku menghadap ke
langit. Bukankah aku dan Engkau sudah sedekat
jengkal tangan? Aku ingin bercerita tentang
mimpi dan harapan-harapanku pada fase
kehidupan ini. Tuhan yang baik, bebaskanlah
mimpi-mimpiku pada saat yang tepat,
lepaskanlah harapan-harapanku pada titik yang
tak salah. Saat aku telah siap nanti, akan kupikul
dunia di atas bahu. Buku persembahan penerbit
GradienMediatama #AgroMedia
Refrain - Winna Efendi 2009-08-01
Tidak ada persahabatan yang sempurna di dunia
ini. Yang ada hanya orang-orang yang berusaha
sebisa mungkin untuk mempertahankannya. Ini
bisa jadi sebuah kisah cinta biasa. Tentang
sahabat sejak kecil, yang kemudian jatuh cinta
kepada sahabatnya sendiri. Sayangnya, di setiap
cerita harus ada yang terluka. Ini barangkali
hanya sebuah kisah cinta sederhana. Tentang
tiga sahabat yang merasa saling memiliki
meskipun diam-diam saling melukai. Ini kisah
tentang harapan yang hampir hilang. Sebuah
kisah tentang cinta yang nyaris sempurna,
kecuali rasa sakit karena persahabatan itu
sendiri. ----------------------- Chapter 1 dari 10 buku
Refrain -GagasMediaAnger Quotes - Dr Purushothaman
We all know that Anger is every common
emotion in everybody & all of us experience it in
varying degrees. Actually an Angry situation in
our Life is very distressing & miserable. The real
question is, Can we lead an Anger Free Life?,
Yes! We can. Here in this title, “Anger Quotes”
you can find the most useful Quotes &
Quotations on the various aspects of Anger.
Supertuntas Bahas dan Kupas Fisika SMA Muhamad Akrom S.Si 2014-01-01
"Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa
depan. Dan, yang paling penting adalah jangan
berhenti bertanya" - Albert Einstein Setiap orang
terlahir sebagai bintang. Syaratnya jangan
pernah bosan membaca dan selalu rajin berlatih.
Bagi kamu yang ingin menjadi bintang dalam
pelajaran fisika, buku ini paling tepat jadi
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masa depan. Bersiap-siaplah menjadi bintang
paling cemerlang dalam pelajaran Fisika!
Quotes On Beauty - Dr Purushothaman
In this Title “Quotes On Beauty”, we have
collected & compiled the best & most beautiful
Quotes & Quotations on Beauty & it’s
importance in our daily Life. If we observe, we
can find that the World we live is very beautiful.
But it all depends on our perception of Beauty.
Let’s express, experience & enjoy the beauty by
going through this collection of Quotes under
this title “Quotes On Beauty”

temanmu. Di buku ini, materi Fisika sudah
diringkas dengan tepat sesuai kurikulum
terbaru. Ratusan soal dan pembahasan
disesuaikan dengan soal-soal yang sering
muncul saat ujian. Jadi, kamu akan selalu siap
menjadi bintang saat ulangan harian, ujian
semester, dan ujian nasional, juga ujian masuk
perguruan tinggi negeri. Lab Humor Fisika:
Tempat kamu bersantai sejenak dengan
membaca berbagai lelucon lucu seputar dunia
Fisika. Pojok Semangat: Kumpulan kata-kata
motivasi agar dirimu selalu semangat mencapai
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