Kata Mereka:
Buku ini memungkinkan kita mengintip dunia remaja, ide kreatif
yang memenuhi otak generasi muda serta semangat membuat setiap
hubungan menjadi istimewa, sesuatu yang wajib dicontek dan pantang
dilupakan bahkan oleh mereka yang sudah melewati batas usia
„remaja‟!
-Margareta Astaman- Penulis After OrchardBukunya renyah, ringan, dan ngagetin! Andai baca dari awal buku
ini, pasti manis hubungan pacaran selama ini, bagai lebah yang
membangun kerajaan “madu”nya =)
-Freddy Yakob- EditorSuka banget penggunaan kata-kata dari Geva yang santai tapi tetap
bisa dengan mudah dimengerti. Kadang-kadang mungkin “gue” sering
banget menganggap Anniversary sebagai suatu hal yang „biasa aja‟
tapi setelah baca buku Geva, jadi ngerti arti sebenarnya dari perayaan
itu dan sudah semestinya kita dapat melihat itu dan memaknainya
seperti penulis muda ini. Hmmm bulan ini gue Anniversary yang ke
berapa yah???
-Putra Praditya-Drumer DREWKeren! Bisa jadi hadiah kejutan yagn unik. Arti dari hadiahnya juga
lucu. Gag pasaran! Hemat untuk yang pacaran dan bikin jadi
kreatif!
-Yulia Astri- PelajarBukunya kreatif! Inspiratif dan inovatif!. Cocok banget untuk
pasangan dan anak muda.
-Iskandar Zahirsyah- Mahasiswa-
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Anniversary 1st Month

CELENGAN KITA
Aku kasih celengan sengaja di anniversary
aku yang pertama. Kenapa? Karena ibarat hubungan,
kita tuh seperti sedang menabung. Nabung apa sih??
Yah nabung kepercayaan, impian, harapan, kasih
sayang kita berdua.
Apa sih isinya? Kalau membayangkan yang
namanya celengan pasti langsung kepikiran uang
kertas, uang logam. Inget 50ribuan, 20ribuan. Aduuh
celengan aku ini jauh banget dari uang tapi tetap
bernilai loh. Apa yah??? hmmm.
Isi celengan aku dan doi adalah kertas
gambar, dan tulisan. Seperti yang tadi aku bilang kita
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lagi nabung kepercayaan, impian, harapan, kasih
sayang.
Tapi kita berdua nggak pernah tau apa yang
kita masukin, selain gambar-gambar impian kita nanti
kalo udah married, (ciiieee seriuss nih yehh. Hehe).
Misalnya: kalo lagi liat majalah ada laptop,
kasur, kulkas, box bayi, rumah, kolom renang, Mall,
Bali, Singapore pasti kami gunting dan kami tulis
tanggalnya.
Tulisan: ini hal pribadi, biasanya kita tulis dihari
anniversary (isinya harapan-harapan kedepan).
-aku makin sayang sama kamu, semoga kamu juga makin
cinta sama aku-

Uhukuhukkk*

4

Biasanya satu bulan pertama itu kaya uji
coba, kalau nggak tahan bisa bubar, makanya bikin
hal-hal indah yah dibulan pertama, “kesan pertama
begitu mengoda selanjutnya terserah anda.”
- Ya Allah kuatkanlah hati hamba, semoga
dia selalu menjaga perasaan hambamu ini Kalau bahasanya udah dalam tahap seperti ini,
berarti lagi broken heart alias patah hati. Ngadunya
sama Allah hati-hati loh, doa orang yang teraniaya itu
manjur. :p
Nggak cuma setiap satu bulan sekali kok,
kamu dan doi bisa isi celengan ini kapan aja,
misalnya kalo kamu lagi kangen.
- Bebb, banyak banget yang mau aku ceritain
sama kamu, sayang kamu gag ada disini Dan jangan lupa tulis tanggalnya. Nantinya
setiap gulungan kertas ini menjadi saksi kenangan
kamu dan si dia selama menjalani hubungan. Asik
kan impian kalian berdua jadi satu di celengan cinta
itu. Asiknya lagi kalian akan punya jadwal ketemu
wajib tiap sebulan sekali untuk bermimpi tentang
perjalanan hubungan kalian. Hmmmmm apa yah
yang pertama mau kamu dan doi tabung???
Tips Memilih Celengan.
1. Beli Celengan dengan uang bersama (karena
ini milik bersama, jangan sekali-kali membeli
dengan uang sendiri yah karena tidak akan
ada efek saling memiliki).
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2. Bentuk, cari yang bentuknya panjang atau
berbentuk hewan (celengen ayam jago boleh
tuh. Hihi*).
3. Simple, Pastikan celengan itu juga bisa
dibawa ketempat ketemuan.
4. Celengan tidak menggunakan kunci, hanya
satu lobang atas, supaya terhindar dari saling
membongkar (karena ingin tau apa yang
ditulis doi, kamu nekat buka celengan itu!
Duhh jangan dehh! Kan harus saling percaya).
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Coming Soon
Anniversary 2nd Year
Pengalaman merupakan sumber ilmu yang paling berharga dan
dengan buku ini, penulis berbagi moment-moment berkesan
dihidupnya, yang pastinya bisa menjadi sumber inspirasi buat kita.
Segala hal bisa menjadi berarti jika kita menemukan momentnya
yang tepat, bahkan sampai untuk hal yang tidak ada bentuk fisiknya
(maya). So, siapa yang mau kasih saya kado?

-Bomie (Toor Kaskus) , Kaskus officer, Community Project Manager-
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