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Yeah, reviewing a ebook mawar merah mosaik luna torashyngu could be credited with your near associates listings. This is just one of the
solutions for you to be successful. As understood, attainment does not suggest that you have fantastic points.
Comprehending as with ease as treaty even more than additional will offer each success. next to, the pronouncement as competently as
acuteness of this mawar merah mosaik luna torashyngu can be taken as competently as picked to act.
Browse the free eBooks by authors, titles, or languages and then download the book as a Kindle file (.azw) or another file type if you prefer.
You can also find ManyBooks' free eBooks from the genres page or recommended category.
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Riva tertarik pada sifat teman sekelasnya, anak baru bernama Elsa, yang suka menyendiri. Riva merasa Elsa menyimpan misteri, dan ia
tertarik untuk mengungkap misteri itu. Riva akhirnya berhasil mengajak Elsa menjadi panitia acara bazar sekolah. Tapi gawat! Ternyata
nggak cuma Riva yang tertarik pada Elsa, tapi juga Arga, ketua OSIS yang sudah lama ditaksir Riva. Dan kelihatannya Elsa juga senang
pada Arga. Riva jadi pusing melihat Elsa yang jarang masuk, ditambah lagi dengan kedatangan Saka, sepupunya yang merupakan anggota
Interpol. Saka langsung mencurigai Elsa sebagai pembunuh bayaran internasional yang sedang dicari Interpol di seluruh dunia. Tentu aja
Riva nggak percaya atas tuduhan Saka. Nggak mungkin Elsa yang kalem dan lembut itu seorang pembunuh bayaran. Tanpa sadar, Riva
terjebak dalam sebuah konflik dan konspirasi besar. Konflik yang melahirkan Mawar Merah, mesin pembunuh yang paling dicari di seluruh
dunia.
Riva menghilang. Rachel yang telah pulih ingatannya mencoba mencari sahabatnya itu. Tidak mudah, karena Riva selalu berpindah-pindah
demi menghindari kejaran para pembunuh lain yang terus memburunya. Dengan berbagai cara Rachel terus mencari keberadaan Riva,
bahkan sampai membuat dia menunda untuk bertemu dengan mamanya. Di sisi lain, Matahari terus beraksi membunuh para pembunuh
mantan anggota SPIKE. Sosoknya yang misterius membuat semua orang penasaran, termasuk Rachel. Kelompok Oni juga terus
melancarkan aksinya. Bukan hanya memburu Riva, mereka juga mulai membunuh para pemimpin Yakuza, kelompok kriminal terbesar di
Jepang. Hal ini membuat pihak kepolisian setempat kalang kabut dan kuatir Yakuza akan mengadakan aksi balasan. Jika hal itu sampai
terjadi, bakal ada banjir darah di Jepang, dan itu bisa berpengaruh pada situasi politik dan ekonomi negara matahari terbit tersebut. Rachel
harus bisa menemukan Riva dan mencegah perang terbuka antara kelompok Oni dan Yakuza sebelum terlambat. Dia juga harus bisa
mengungkap rahasia besar kelompok Oni, termasuk menemukan dalang di balik semua kejadian ini.
Saat kembali ke Jepang, Ista tidak dapat menemukan ayahnya. Ternyata ayahnya telah lama menghilang dan menjadi buronan karena
dituduh membunuh. Ista yang tidak percaya akan tuduhan tersebut, berusaha menemukan ayahnya sekaligus mencari bukti kalau ayahnya
tidak bersalah. Pada saat bersamaan, Shinta juga berada di Jepang untuk mengadakan transaksi bisnis dengan Yakuza. Bisnis yang tidak
biasa karena sangat rahasia dan berbahaya. Kecelakaan di lab milik Yakuza membuat tujuan Shinta yang sebenarnya terungkap, sehingga
membawanya dalam kesulitan yang lebih besar, yang tidak hanya melibatkan Yakuza, tapi juga militer Jepang. Saat Shinta dan Ista bertemu,
keduanya sadar kalau mereka mempunyai masalah yang sama. Pihak-pihak yang ingin kembali membuat prajurit genoid untuk
kepentingannya dan bisa mengancam keamanan dunia. Perjalanan panjang kedua kakak beradik itu membawa mereka pada sebuah
petualangan besar yang bisa mengungkapkan asal usul genoid yang sebenarnya.
Memangnya ada cewek yang sempurna? Aturannya kan kalau pintar dalam pelajaran, orang itu bakal bodoh dalam olahraga. Kalau
orangnya cantik, tidak mungkin dia jagoan di sekolah. Tapi Fika membuat semua aturan itu jadi basi. Dia cantik, pintar, sekaligus jagoan
olahraga. Plus, beruntung pula dalam cinta! Kayaknya nggak mungkin deh ada cewek sesempurna dia. Tapi keberuntungan dan
kesempurnaannya rupanya tidak berlaku lama. Saat jalan-jalan di mal untuk merayakan jadian pacaran dengan Reza, ada yang menculik
Fika! Bukan hanya itu, peristiwa penculikan yang heboh itu juga makan korban jiwa! Fika terpaksa menurut ikut lari dengan Andika yang
menolongnya. Andika kemudian menjelaskan, Fika bisa begitu sempurna serta akan diculik orang karena sebenarnya cewek itu bukan
manusia. Fika adalah Genoid, manusia rekayasa yang serbasempurna. Apa-apaan sih? Kayaknya Fika bakal lebih percaya kalau Andika
bilang diam-diam Fika punya kakek kaya yang memberi warisan miliaran rupiah deh!
Fika sakit parah, padahal sebagai Genoid, ketahanan tubuhnya jauh lebih baik daripada manusia normal. Saat mencari pengobatan di Negeri
Sakura, Fika malah menemukan teka-teki baru yang membawanya kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Fika diminta bantuannya untuk
menjadi pengawal pribadi putri bungsu Presiden. Jadilah Fika kembali masuk SMA sebagai pengawal Gayatri––yang lebih akrab dipanggil
Gya. Tapi, putri presiden ini ternyata bersifat dingin dan tertutup, juga dijauhi teman-temannya. Gya juga terang-terangan menentang
keberadaan Fika, padahal sedang ada ancaman pembunuhan bagi seluruh anggota keluarga Presiden. Fika berusaha keras mencairkan
sifat Gya yang keras itu, sekaligus menguak teka-teki keluarga serta masalah seputar dunia Genoid yang pelik. Masalah Fika makin rumit
ketika sakitnya makin parah, dan tiba-tiba muncul Genoid lain yang kemampuannya jauh lebih dahsyat daripada dirinya. Padahal setahu
Fika, ia adalah Genoid terakhir yang ada di dunia. Saat harus melawan Genoid baru ini, Fika mau tak mau bertanya-tanya, apakah ini akhir
hidupnya?
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Pesawat yang membawa Presiden Prancis, yang akan mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, hilang saat akan memasuki
wilayah perairan Indonesia. Pesawat diduga diculik kelompok bersenjata yang ingin menggulingkan pemerintahan RI yang sah. Beberapa
hari kemudian, jaringan komunikasi di seluruh Indonesia mati total, disusul serangan militer kaum pemberontak ke sejumlah objek vital di
Jakarta, termasuk Istana Negara. Harapan satu-satunya untuk menyelamatkan negara ada pada MATA. Namun, MATA juga kehilangan
sebagian agenagen terbaiknya. Rachel alias Mawar Merah masih berada di luar negeri dan sulit kembali ke Indonesia akibat terputusnya
komunikasi, sedangkan Ista tidak diketahui keberadaannya. Dengan personel dan peralatan terbatas, MATA harus bisa membebaskan
Presiden dan pejabat negara lainnya. Mereka harus menghadapi para pemberontak yang selain punya persenjataan lengkap, juga didukung
kekuatan dari dimensi lain sehingga mereka semakin sulit dikalahkan.
Rachel mendapat tugas menyusup ke dalam Vortex, sindikat kejahatan internasional yang menjadi sumber dari berbagai peristiwa terorisme
di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Tugas itu tidak mudah, karena organisasi ini sangat tertutup dan tidak menerima anggota
baru. Untuk mendapatkan kepercayaan dan mendekati para pemimpin Vortex, Rachel harus mendapatkan apa yang diinginkan organisasi
itu, yaitu sebuah senjata rahasia militer Rusia bernama Gorynych yang disimpan di sebuah tempat dengan penjagaan sangat ketat dan
hampir mustahil ditembus. Sementara itu, seseorang dari masa lalu Rachel menginginkan kematian gadis itu. Beberapa kali nyawa Rachel
hampir melayang. Belum lagi, Vortex ternyata juga ingin membunuh Rachel demi mendapatkan Gorynych yang dipegang oleh gadis itu.
Rachel berada di persimpangan jalan. Dia harus memilih antara menyelamatkan dirinya sendiri atau melanjutkan tugasnya. Apalagi setelah
dia tahu Vortex berhubungan dengan berbagai peristiwa teror di Indonesia, dan menghancurkan organisasi kejahatan tersebut berarti
menyelamatkan bangsa dan negaranya.
Ren dan Kya adalah dua sahabat yang tidak terpisahkan sejak pertama kali masuk SMA 321 hingga sekarang di kelas XI. Ren
berpenampilan kalem, pakai kacamata, rambut disisir asal saja. Cowok itu irit bicara. Berbeda 180 derajat dengan Kya yang tomboi, suka
bicara seenaknya, berani, dan jago karate. Namun, dua kepribadian yang bertolak belakang itu saling melengkapi. Ren tinggal bersama
pamannya, Paman Bagas yang merawatnya sejak bayi, tepatnya setelah kedua orangtua Ren tewas karena kecelakaan mobil. Setidaknya
itulah yang selalu didengar dan diketahui Ren mengenai orangtuanya selama tujuh belas tahun, sebelum sebuah peristiwa dan hadirnya
orang-orang asing yang tidak dikenal Ren, membuka jati diri Ren yang sebenarnya.
Sebenarnya Fika bertekad melupakan hidupnya yang hancur dan memulai hidup baru yang tenang di Malaysia. Tapi, pihak intelijen
Indonesia menemukannya, dan memintanya kembali ke Jakarta untuk membantu misi mencari anak seorang koruptor. Fika jadi seolah
kembali ke kehidupannya yang lama. Ia masuk SMA tempat anak koruptor itu bersekolah, dan memakai nama Ista. Fika segera terbuai
kehidupan remaja yang belum puas dinikmatinya. Ia segera mendapat sahabat-sahabat baru, ikut terlibat dalam pertandingan voli antarkelas,
juga pemilihan ketua OSIS. Tapi, penyamarannya lalu terbongkar, dan Fika harus kembali kepada kenyataan dan tugasnya. Ia juga harus
kembali menghadapi Jenderal Rastaji, orang yang menghancurkan hidupnya. Bukan hanya itu, ternyata Rastaji membawa kejutan besar bagi
Fika!
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