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Cover Majalah Paling Vulgar Dengan Pose Telanjang Model
Dunia memang kejam ketika sepasang anak manusia berusia 15 tahun (pria) dan 12 tahun (gadis) harus dinikahkan untuk
kepentingan bisnis keluarga. Mereka tampak kebingungan tetapi tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua mereka.
Namun keduanya dipisahkan hingga 10 tahun kemudian mereka kembali dipertemukan dengan penampilan visual yang sudah
jauh lebih matang dan dewasa. Lalu bagaimana kehidupan mereka setelah pernikahan bisnis itu?
Ensikopedi Hal-Hal yang Haram bagi Muslimah adalah sebuah buku yang sangat ajaib. Sekalipun mengandung tiga puluh tiga
pembahasan yang diharamkan bagi Muslimah, yang dengan meninggalkannya akan mendatangkan kemuliaan. Inilah secuil
aroma dan buku ini yang menggugah selera wanita Muslimah yang bernyali kuat dalam menggapai keridhaan Ilahi Rabbi. Marilyn
Monroe, seorang artis ternama menuliskan dalam suratnya yang dia tinggalkan di sebuah kotak penyimpanan salah satu bank di
New York, sebelum dia bunuh diri, “Berhati-hatilah wahai wanita terhadap kemuliaan. Berhati-hatilah terhadap gemerlap dunia
yang menipumu. Aku adalah wanita yang paling sengsara di muka bumi ini. Aku tidak bisa men jadi seorang ibu. Sesungguhnya
aku adalah wanita yang lebih memilih rumah, menghendaki menjadi ibu rumah tangga, karena itu adalah simbol kebahagiaan
seorang wanita, bahkan manusia. Orang-orang telah menzalimi diriku, dan bekerja di dunia perfilman membuat wanita seperti
barang dagangan yang murah, tidak ada harganya. Biar dia mendapat kan sanjungan dan popularitas yang sernuanya semu.”
Gambir, pematung nomor wahid, mulai merasakan keganjilan-keganjilan dalam kehidupannya. Istrinya, Talyda, seakan
mengombang-ambingkan pernikahan mereka dalam permainan yang penuh siasat dan tipu daya. Kemasyhuran yang mengikuti
Gambir sebagai pematung ternyata berasal dari rahasia masa lalu. Penemuan sebuah pintu terlarang di dalam studionya
membuat Gambir semakin yakin ada kekuatan gelap yang hendak menghancurkannya. Dan ia mulai mencurigai Talyda berada di
balik semuanya. Kehidupan Pusparanti, jurnalis majalah gaya hidup, berubah ketika ia bertugas menyelidiki korban kekerasan
pada anak-anak. Apalagi ketika hubungan cintanya dengan Dion, duda beranak satu, mulai menunjukkan banyak kemiripan
dengan liputannya. Ketika mengetahui perselingkuhan Talyda. Gambir mulai merencanakan pembalasan. Sementara itu, akhirnya
Dion memaksa Pusparanti mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Di saat itulah kehidupan Gambir dan Pusparanti
mulai bersentuhan. Dan kebenaran-kebenaran yang selama ini terselubung lapisan semu mulai menampakkan kebenaran demi
kebenaran.
Hei, Galz..., pernah tahu nggak sejarah cewek pada masa lalu? Ketika cewek nggak ada nilainya sama sekali, bahkan harga
cewek semengkkilat J-Lo aja, kalah jau sama harga seekor keledai! Bayangin!!! [DAR! Mizan, Cerita, Wanita, Indonesia]
Hanya sedetik bibir mereka bersentuhan. Karena di detik yang lain Wulan telah tersentak mundur dengan kagetnya. Dan mereka
sama-sama jatuh terduduk. "Kok Joko gitu sih." gumamnya tersipu-sipu. "Nggak apa, kan? Joko coba membela diri. Padahal dia
sendiri sudah merasa panas dingin. "Tapi kata Lili kalo ciuman bisa..." "Bisa apa?" "Hamil." "Hah?!" Mereka baru berumur lima
belas tahun Masih duduk di bangku SMP Mereka terlibat cinta remaja yang tolol, konyol, tapi assoy. Sampai suatu hari mereka
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melompat ke luar dari jendela SMP. Menginjak bumi terlarang. Yang belum boleh mereka jelang. Dan segala yang lucu dari dunia
remaja berubah haru.
15 Rules of Hot Marketing Aturan #1 Pertama-tama, Patuhi A&W Aturan #2 Maknai Benak Konsumen Aturan #3 Bangkitkan dan
Tularkan Roh Aturan #4 Bentuklah Personality Aturan #5 Nikmati Masa Kecil Aturan #6 Perkuat Barisan Internal Aturan #7
Tebarkan Story for Glory Aturan #8 Waspadai Pisau Bermata Dua Aturan #9 Abaikan Mitos Kualitas Aturan #10 Bergeraklah
seperti 4-Wheel-Drive Aturan #11 Tirulah Pendaki Gunung Aturan #12 Ajukan 1001 Alasan Aturan #13 Sambutlah Anti-Brand
Aturan #14 Tetaplah Awet Muda Aturan #15 Lestarikan Keunikan Bagaimana mendongkrak merek sekaligus mengorbitkan bisnis
dengan pakem-pakem yang tidak terduga, itulah tujuan besar buku ini. Uniknya, cara-cara tersebut mungkin tidak dapat Anda
temukan di buku mana pun. Mengingat harga buku ini, maka setiap aturan tersebut terhitung sangat murah. Kira-kira dua ribu
perak setiap aturannya. Jadi, nggak bakal rugilah! EditorÃ¢â‚¬â„¢s Note: Ã¢â‚¬Å“Ippho Santosa adalah pemasar masa
depan.Ã¢â‚¬Â? Ã¢â‚¬â€¢Hermawan Kartajaya, Asian Marketing Guru Ã¢â‚¬Å“Ippho Santosa mengajak kita agar dapat berbisnis
dengan keutamaan sikap.Ã¢â‚¬Â? Ã¢â‚¬â€¢Aa Gym, Holy Man (Time) & Co-author Qalbu Marketing Ia telah menulis beberapa
buku yang di antaranya menjadi National Bestseller dan menjadi topik seminar, yaitu: Ã¢â‚¬Â¢ 10 Jurus Terlarang! Kok Masih
Mau Bisnis Cara Biasa * WOW! 25 Formula Bisnis Tak Terlupakan, bersama Tantowi Yahya (Gramedia). Ã¢â‚¬Â¢ Qalbu
Marketing: 7 Kunci Menuju Kemenangan, bersama Aa Gym (Kelompok Mizan). Ã¢â‚¬Â¢ 13 Wasiat Terlarang! Menjadi Dahsyat
dengan Otak Kanan (Elex Media). Ã¢â‚¬Â¢ Marketing with Love: Cara Paling Romantis Menggaet Pelanggan (Gramedia). Ippho
Santosa, setelah menamatkan S1 Marketing di Malaysia, ia sempat berkarier sebagai pemasar di Sinar Mas Group, Genting
Highland, dan perusahaan Filipina, interpreter untuk ILO-PBB, dosen di Universitas Internasional Batam. Kemudian ia mendirikan
dan menjalankan EnterTrend Training, di mana belasan ribu orang di seluruh Indonesia telah menjadi peserta pelatihan dan
seminarnya. EnterTrend Training juga menangani konsultasi dan riset pemasaran. Buku ini cocok dibaca oleh umum, terutama
yang mencari alternatif cara meraih sukses, kreatif dengan mengoptimalkan Otak Kanan..
Anthony Jacob, seorang Dokter Bedah Syaraf dan Psikolog di Philips Jacob's Medical Center. Sebagai cucu kedua dari seorang
bangsawan dan pengusaha di Britania Raya, membuatnya sering kali menjadi sorotan publik. Terlebih lagi dengan sifat rendah
hati yang ia miliki. Sejauh ini kehidupannya berjalan baik-baik saja, sampai pada saat kehadiran Claudia Auermann. Gadis manja
putri tunggal pengusaha asal Jerman itu berhasil menjungkir balikkan dunianya.
Konon puisi adalah mahkota bahasa. Puisi adalah hasil yang dicapai jika seseorang mampu bermain-main dengan bahasanya.
Apa yang ditulis penyair tidak serta-merta bisa diartikan secara harfiah. Gerimis bukan berarti hujan, dan bunga belum tentu
berarti kembang. Kerap penyair bilang begini, tapi maksudnya begitu. Lalu bagaimana caranya bisa menikmati puisi dan
menangkap pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh penyair? Buku ini bukan buku teori sastra tetapi semacam ajakan dari
Sapardi Djoko Damono untuk mengapresiasi puisi dengan pengenalan akan sejumlah alat kebahasaan yang dimanfaatkan
penyair untuk menyampaikan sesuatu yang bisa saja berupa cerita, gagasan, sikap, suasana, dan sebagainya. Sejumlah alat atau
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muslihat atau gaya yang biasa digunakan penyair dalam puisinya dijelaskan dengan menampilkan sejumlah contoh. Pemahaman
atas alat-alat itu diharapkan bisa membantu tumbuhnya apresiasi puisi yang lebih baik.
"""Ira punya semua yang diinginkan cewek seusianya: kecantikan, profesi model, kepopuleran di sekolah, serta cowok keren dan
tajir. Cuma satu kelemahan Ira: kalo ulangan pelajaran eksakta, nilainya nggak pernah lebih dari empat! Ini jelas lampu kuning
buat Ira, apalagi dia udah kelas tiga SMA. Karena itu, saat Ira nerima tantangan untuk bertaruh siapa yang bisa lulus ujian masuk
perguruan tinggi negeri dan dapat nilai lebih tinggi, teman-temannya nggak percaya. Gimana nggak? Lawan Ira adalah Kelly,
cewek paling pintar di sekolah. Tapi Ira cuek. Dengan segala cara dia berusaha memenangkan taruhan, termasuk meninggalkan
dunia model, dan minta diajar privat sama Aldo, anak “aneh” dan nggak punya teman di kelas, tapi pinter banget. Ira pengin
membantah mitos yang mengatakan cewek cakep tuh kemampuan otaknya payah. Ira pengin semua orang tahu bahwa model
kayak dia juga bisa bersaing dengan ribuan lulusan SMA lain, dan masuk PTN terfavorit di negeri ini."""
Naruto yang berprofesi sebagai intel, akhirnya rela menyamar menjadi murid SMA untuk membongkar rahasia kematian seorang
murid dan diam-diam merangkap sebagai bodyguard Sasuke. Sasuke cs kira, mereka mendapat barang baru untuk dimainkan.
Namun, apa jadinya jika mereka harus berhadapan dengan Naruto yang jenius dan ahli bela diri?
"""Buku ini merupakan lanjutan buku Jadi Pengusaha, Siapa Takut? Di buku ini dijelaskan secara lebih terperinci bidang-bidang
usaha apa yang dapat Anda lakukan, baik secara paruh waktu (part-time) maupun penuh waktu (full-time), disertai contoh profil
wirausaha yang sudah berhasil. Selain itu, Anda bisa menemukan: - Cara melihat peluang dan memilih jenis usaha - Cara
menyusun rencana usaha - 9 strategi perang yang bisa diterapkan dalam manajemen - Rahasia sukses para pelaku usaha
kawakan Ingin memiliki usaha tapi bingung menentukan bidangnya? Dengan penjelasan 33 bidang usaha HOT di buku ini,
semoga Anda bisa segera melangkah masuk ke dunia usaha dan bergabung dengan jajaran wirausaha TOP yang Anda
idolakan!"""
Selamat Datang Dunia Nyata! Sebagai seorang perantau di ibukota, Kastana mengawali kariernya sebagai reporter?sebuah kasta
terendah?di sebuah majalah musik. Jakarta Kota Metropolitan, memang begitulah adanya. Kastana harus berjuang untuk dapat
hidup ‘layak’ di kota yang kehidupannya serba-cepat dan serba-penuh-kejutan ini. Seluk-beluk pekerjaan di dunia jurnalistik,
khususnya jurnalistik dunia hiburan, digambarkan dengan ringan dan segar oleh Soleh Solihun. Kehidupan di luar pekerjaan tak
luput diceritakan, mulai dari kelakuan copet di atas Metro Mini hingga kisah kasih dengan sang pujaan hati. Pertama kali bertemu
Soleh saat dia mewawancara Gigi memakai bahasa baku yang sontak membuat kami tertawa keras. Gara-gara pertemuan itulah
akhirnya Soleh menjadi sosok yang berkesan buat saya. Kariernya terus melesak maju menjadi seorang ‘komik’, penyiar radio,
dan sekarang penulis! Hebat, Leh! Maju terus pantang mundur! [Armand Maulana] Membaca buku ini seperti membaca sirkus
rock & roll dari seorang anak manusia sederhana. Petualangan jujur tanpa rekayasa. Ada tawa, canda, dan asmara bergumul
menjadi keringat kehidupan. Buku ini membuat saya teringat akan novel Blues Merbabu dari Gitanyali atau Bre Redana. Tapi,
apakah Soleh Solihun menulis kisah nyata atau fiksi belaka? Sebaik-baik teman sepanjang waktu adalah buku? Anggap saja buku
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ini sepenggal kisah lama dari teman untuk Anda… [Adib hidayat, Rolling Stone Indonesia] Membaca buku ini mengembalikan
ingatan masa lampau yang kalau diingat, lucu. Memoar yang dikemas seakan fiksi ini menarik dengan gaya penulisan Soleh yang
mengalir & mampu mengingat banyak hal yang saya bahkan lupa semasa kami bersama. [Arian13, vokalis Seringai]

Dana Birch bersumpah takkan tunduk pada pria mana pun. Sebagai deputi polisi, ia yakin dapat menjaga diri dan
melindungi orang-orang yang ia sayangi. Terutama sahabat-sahabatnya, kakak beradik Titan. Dua puluh tahun lalu,
Garth Duncan bersumpah akan membalas dendam pada Jed Titan karena meninggalkan Garth dan ibunya. Sekarang ia
kembali untuk memenuhi janji itu, sekalipun harus menjatuhkan ketiga putri Titan. Satu-satunya penghalang antara Garth
dan tujuannya adalah Dana, tekad wanita itu… dan ketertarikan tak terbantahkan di antara mereka.
Apa yang Menjadikan Sesuatu Populer? Kalau menurut Anda iklan, coba pikir lagi. Orang tidak mendengarkan iklan;
mereka mendengarkan teman. Tapi, kenapa orang bicara lebih banyak tentang produk dan gagasan tertentu dibanding
yang lain? Kenapa sejumlah cerita dan rumor lebih tersebar? Dan apa yang menjadikan konten online mewabah? Jonah
Berger mengungkapkan ilmu rahasia di balik getok tular dan transmisi sosial. Temukan enam prinsip dasar yang
berkontribusi pada semua hal yang mewabah, seperti bagaimana steakhouse yang mewah mendapat popularitas lewat
cheesesteak biasa, kenapa iklan antinarkoba bisa jadi malah meningkatkan penggunaan narkoba, dan kenapa lebih dari
200 juta orang berbagi video tentang sesuatu yang sepertinya merupakan produk yang paling membosankan: blender.
Entah Anda manajer di perusahaan besar, pemilik usaha kecil yang berusaha meningkatkan kesadaran akan produk
Anda, politisi yang membutuhkan suara rakyat, atau petugas kesehatan yang berusaha mengampanyekan suatu
program, buku ini akan menunjukkan kepada Anda cara membuat produk atau gagasan Anda tersimpan di benak orang.
“Kalau mencari dampak yang lebih besar dengan anggaran yang lebih kecil, Anda memerlukan buku ini. Contagious
akan menunjukkan cara menjadikan produk Anda tersebar melebihi perkiraan Anda.” —CHIP HEATH, rekan penulis
Made to Stick dan Switch
Menurut buku ramalan yang ditulis Agnes Nutter si Penyihir (satu-satunya buku berisi ramalan-ramalan yang sangat
akurat, ditulis tahun 1655, sebelum penulisnya meledak), dunia akan kiamat pada hari Sabtu. Sabtu minggu depan,
tepatnya. Persis sebelum saat makan malam. Maka bala tentara Baik dan Jahat pun berkumpul. Atlantis muncul ke
permukaan, katak-katak berjatuhan dari langit, orang-orang menjadi mudah marah. Kelihatannya segala sesuatu terjadi
sesuai Yang Sudah Direncanakan. Tapi ada malaikat rewel dan setan yang gemar hidup nyamanÐÐdua-duanya sudah
hidup di tengah manusia sejak Permulaan dan lama-kelamaan lumayan menyukai gaya hidup beginiÐÐyang tidak
senang membayangkan Armageddon akan segera tiba. Selain itu, sepertinya si anak Antikristus dikirim ke tempat yang
salah....
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Kehilangan semua yang dimiliki oleh Ayudia Noora Widjaja secara tiba-tiba membuat hidupnya berubah. Ia sudah
kehilangan keluarga, sahabat dan tentunya… cintanya. Kehidupannya seolah kembali setelah ia bertemu dengan
seseorang yang menyelamatkan hidupnya dan Ayudia berjanji akan melakukan apapun untuk membalas kebaikannya
termasuk melepas perasaan cinta yang telah ia temukan kembali. * “Pa… paman, O-om… Om ehh? Maksud aku U-uncle,
iya Uncle. Uncle sedang apa disini?” “Kenapa kau gelagapan begitu? Kaget, kenapa aku bisa masuk kamarmu? Tenang
saja little girl, aku hanya ingin mengecek keadaan dan melindungimu dari pria brengsek di luar sana” “Uncle, mau apa?”
tanya Ayudia ketika Andreas tiba-tiba melangkah maju mempersempit jaraknya. Andreas langsung menangkap dan
menarik tubuh mungil Ayudia menuju ranjang, ia merobek pakaian Ayudia, tangannya terulur membekap mulut dan
memerangkap tubuh Ayudia di bawah kendalinya. “Ssstt, diam sayang tahan ya sakitnya sebentar kok nanti juga kau
akan merasakan nikmat” Tiba-tiba.. Jleb… “Akhh, sakit Uncle… ini sangat sakit sekali… aku mohon berhenti... aku gak
kuat” * Semua yang pernah hilang sudah aku dapatkan kembali… keluarga, sahabat, tentunya aku tidak boleh serakah,
menginginkan semuanya bisa ku miliki lagi tapi tidak usah khawatir. Aku tetap sama, tetap mencintai seorang Andreas
Maximillian Lincolnh. Ayudia Noora Widjaja
Anak-Anak Langit adalah kisah menakjubkan tentang anak-anak rantau di pesantren modern binaan pemerintah di Koto
Baru, sebuah kawasan sejuk di kaki Gunung Singgalang dan Gunung Merapi di Padang Panjang. Anak-anak penuh
bakat ini sejak awal dijanjikan bakal menerima pendidikan unggul yang akan menempa mereka menjadi ulama,
pemimpin, dan manusia berguna di masa depan. Namun, sistem dan praktik pendidikan yang dijanjikan itu hanyalah
bumbu harapan yang tak serasa dengan kenyataan. Bagaimana “anak-anak langit” itu mengatasi rasa putus asa
mereka menghadapi keadaan yang jauh dari harapan? Bagaimana pula mereka dapat terus memelihara impian-impian
mereka untuk meraih kesuksesan di masa depan? Terinspirasi kisah nyata, novel ini mampu menggambarkan dengan
baik kisah unik kehidupan remaja dalam menggapai cita-cita mereka. Sebagaimana novel Melayu lainnya, narasi-narasi
yang berpadu peribahasa dan metafora merupakan kekuatan utama novel ini.
Tipping Point adalah saat ajaib ketika suatu ide, perilaku, pesan, dan produk menyebar seperti wabah penyakit menular.
Sama seperti satu orang sakit dapat menyebabkan epidemi flu, begitu pula sentilan yang disasar dengan tepat dapat
menyebabkan terjadinya tren fesyen, popularitas sebuah produk baru, atau menurunnya tingkat kriminalitas secara
drastis. Di buku bestseller ini, Malcolm Gladwell menyelidiki dan secara brilian menjelaskan fenomena Tipping Point
yang telah mengubah cara pikir orang di seluruh dunia tentang memasarkan suatu produk dan menyebarkan ide.
Gladwell memperkenalkan kita pada tipe-tipe kepribadian orang yang secara alami bisa bertindak sebagai penyebar ide
dan tren baru, orang-orang yang menciptakan fenomena word of mouth atau getok tular. Dia menganalisis tren-tren di
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dunia mode, acara televisi untuk anak-anak, direct mail, dan hari-hari pertama Revolusi Amerika untuk menemukan
petunjuk-petunjuk tentang cara membuat suatu ide menjadi sangat menular. Dia juga mengunjungi suatu komunitas
religius, sebuah perusahaan teknologi tinggi yang sukses, dan salah seorang penjual terbesar di dunia untuk
menunjukkan cara memulai serta mempertahankan epidemi sosial. The Tipping Point merupakan kisah petualangan
intelektual yang ditulis dengan semangat yang mudah menular dalam menggali kekuatan dan kebahagiaan dari berbagai
ide baru. Yang paling penting, buku ini juga adalah sebuah peta penunjuk jalan menuju perubahan, dengan pesan penuh
harapanÑbahwa orang yang imajinatif, asalkan memasang tuasnya di tempat yang benar, tidak mustahil mampu
menggeser bumi dari kedudukannyaÑmengubah dunia.
Pada tahun 2006, Agustinus mulai melintasi perbatasan antar negara menuju Afghanistan, dan selama dua tahun ia menetap di
Kabul sebagai fotografer jurnalis---catatannya di buku ini adalah hasil perenungan yang memakan waktu tak singkat. Selimut
Debu akan membawa Anda berkeliling ""negeri mimpi""---yang biasa dihadirkan lewat gambaran reruntuhan, korban ranjau, atau
anak jalanan mengemis di jalan umum---sambil menapaki jejak kaki Agustinus yang telah lama hilang ditiup angin gurun, namun
tetap membekas dalam memori. Anda akan sibuk naik-turun truk, mendaki gunung dan menuruni lembah, meminum teh dengan
cara Persia, mencari sisa-sisa kejayaan negara yang habis dikikis oleh perang dan perebutan kekuasaan, sekaligus menyingkap
cadar hitam yang menyelubungi kecantikan ""Tanah Bangsa Afghan"" dan onggokan debu yang menyelimuti bumi mereka. Bulir
demi bulir debu akan membuka mata Anda pada prosesi kehidupan di tanah magis yang berabad-abad ditelantarkan, dijajah,
dilupakan---sampai akhirnya ditemukan kembali. "As a backpacker, Agustinus has taken several routes in his journey which other
travelers would have most likely avoided." ---The Jakarta Post "Agustinus tak ingin hanya menjadi penonton isi dunia. Ia mau
terlibat sepenuhnya dalam perjalanan itu. Ia tak sekadar melihat pemandangan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi
juga mengenal budaya dan berinteraksi dengan masyarakat setempat." ---Kompas
A girl has only one simple wish to start each day: no more bad hair day! Begitulah harapan Andita Soekardi. Andita tidak pernah
punya cita-cita menjadi seperti Barbie. Dia lumayan pede dengan tubuhnya yang kurus—eh, langsing—berkulit cokelat—mmm,
eksotis —bermata besar—well, almond—dan tidak juga punya pacar. Pede? Yup. Satu-satunya hal yang bisa membuat kepedean
Andita merosot hanyalah ketika dia mendapati rambutnya tidak bisa diatur. Bisa rusak harinya! For Andita, better hair brings better
luck. Tapi benarkah rambut indah bisa membuat Andita mendapatkan laki-laki pujaan? Atau bahkan bisa membantunya meraih
karier impian?
Menjadi orangtua tak selamanya mudah. Anak-anak bertengkar, tidak mau diatur, atau malas membuat PR. Kita harus berteriak
berulang kali supaya anak-anak mau mendengarkan. Kita harus menjanjikan hadiah supaya anak-anak mau mengerjakan
tugasnya. Kita jadi sering bertengkar dengan pasangan kita soal cara mendisiplinkan anak. Lalu, kita jadi merasa bersalah bila
telah menghukum mereka... Buku ini mengajari kita bagaimana harus bersikap terhadap anak agar mereka mau bersikap baik,
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agar mereka mau mendengarkan dulu apa yang kita minta, agar mereka mau menurut, agar kita terhindar dari perbantahan yang
melelahkan hati dengan mereka. Dengan membaca buku ini, kita akan merasa lebih mudah menerapkan disiplin pada anak-anak.
Buku ini akan menjadikan hidup kita sebagai orangtua suatu pengalaman yang nyaman dan dapat dinikmati: menyaksikan
kelucuan dan mukjizat pertumbuhan anak-anak kita, bangga akan prestasi mereka, dan merasakan kehangatan dan kemesraan
yang mereka berikan kepada kita.
Bagaimana jadinya bila seorang wanita borjuis dikaruniai tiga orang putra yang tampan dan mapan, namun tak kunjung jua
melepas masa lajangnya ? Keresahan itulah yang dirasakan oleh madame Harrisson di usia senjanya. Janda kaya dari mendiang
konglomerat Rudolf Harrisson itu begitu mendamba kehadiran cucu-cucu mungil di mansion megahnya yang terasa sepi bak
wilayah pekuburan, terlebih, saat ketiga putranya yang telah beranjak dewasa dan mapan tersebut, tak lagi tinggal satu atap
dengannya di Mayfair. Madame Harrisson yang semakin tua pun merasa frustrasi, ia kewalahan dalam mengendalikan gaya hidup
anak muda yang work holic dan ambisius. Itulah alasan terbesar, mengapa para pemuda tampan nan mapan di keluarga
Harrisson yang terpandang seantero Inggris ini, kian kompak dalam menunda perihal asmara demi karier cemerlang mereka di
dunia bisnis, politik dan kedokteran. Lalu, bagaimana mereka menemukan cinta sejatinya kelak ? Would you like to marry a
tycoon? Simak perjalanan kisahnya...
Majalah POPULAR Indonesia edisi April 2018.
Nama Sherlock Holmes tentu tidak asing lagi bagi pembaca setianya. Anda telah menyaksikan kiprahnya sejak Petualangan
Sherlock Holmes, saat Anda mulai berkenalan dengan detektif eksentrik itu dan mengunjungi kamar sewaanya di Baker Street.
Anda barangkali terpukul ketika membaca Memoar Sherlock Holmes, dan melihat duel mautnya dengan Profesor MoriartyÑsang
Napoleon dunia kejahatan. Dunia memang menjadi tempat yang lebih aman sejak Holmes menyingkirkan si Profesor, namun
prestasi itu harus ditebusnya dengan nyawa. Bersama sobat setianya, dr. Watson, tentu Anda menyambut gembira Kembalinya
Sherlock Holmes, dan kembali mengikuti aksinya sampai ia memasuki masa pensiun. Namun Anda tak perlu bersedih ketika
detektif kesayangan Anda ini menyampaikan Salam Terakhir, karena Watson sudah menyiapkan pelipur lara. Dalam Koleksi
Kasus Sherlock Holmes, Watson mencatat berbagai kasus itu dijamin akan mengundang decak kagum, membangkitkan rasa
haru, bahkan menegakkan bulu kuduk Anda.
Rentang yang disisir buku ini dimulai dari majalah Poetri Hindia pada 1908 hingga Cantiq dan Mamamia!. Melewati banyak periode,
merekam suara perempuan dalam satu abad perjalanan keluarga Indonesia. Buku ini merupakan persembahan Yayasan Indonesia Buku
untuk jagat pers menyangkut babad pers perempuan dalam sejarah pers Indonesia. Bukan saja ingin menunjukan ke permukaan tentang
bargaining position dan peran strategis perempuan Indonesia dalam dunia pers, tetapi juga bagaimana pers perempuan Indonesia ikut andil
dalam memaknai perjalanan perempuan Indonesia.
Razita Reeves. Seorang artis cantik yang sedang berada di puncak karir. Sangat dimanja dalam keluarga Reeves, terutama sang Kakek
karena ia merupakan satu-satunya cucu perempuan. Layaknya seorang artis dan lahir dari keluarga kaya, Razita hidup dalam kemewahan.
Mobil mahal, pakaian hasil rancangan desainer kelas atas, assesoris seharga jutaan, dan tentu barang-barang yang lain. Adam Walter.
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Seorang dosen di sebuah kota kecil. Yatim piatu sejak berusia sebelas tahun, lalu berada dalam asuhan kakeknya. Namun baru saja duduk
di bangku SMA, sang Kakek juga meninggal sehingga Adam terpaksa hidup seorang diri dan bekerja keras demi bisa terus sekolah.
Terbiasa hidup dalam kesederhanaan menjadikan Adam pribadi yang lembut dan tidak pernah menuntut. Dua anak manusia yang hidup
dalam dunia yang berbeda. Dua orang dengan kepribadian bertolak belakang. Menurutmu, bagaimana cara mereka bertemu? Bagian dari
Full Of Flowers Series : 1. His Lips 2. In His Arm 3. His Smile 4. His Love 5. His Eyes
ENSIKLOPEDI HAL-HAL YANG HARAM BAGI MUSLIMAHDarul Falah
1. Mata Air merupakan majalah bertema sains, budaya, dan spiritualitas yang terbit di Indonesia serta menjadi wadah bagi para cendekiawan
dunia dalam menuangkan tulisan-tulisannya. 2. Mata Air memublikasikan artikel-artikel ilmiah populer yang berkontribusi terhadap
kemanusiaan dan dikemas dengan bahasa santun yang mengedepankan cinta dan toleransi. 3. Mata Air membahas berbagai tema
kehidupan yang disajikan secara menarik, tuntas, dan beretika, serta menggunakan bahasa bertutur yang fasih. 4. Majalah ini diketengahkan
menjadi sumber bacaan positif yang jernih agar mampu menjadi salah satu unsur pendidikan dan perbaikan moral generasi bangsa. 5.
Dengan pengalaman Internasional lebih dari 30 tahun, Mata Air menjadi pilihan para pembaca Indonesia yang akan memberikan harapan
besar bagi terangkatnya literasi bangsa melalui artikel pilihan dari para penulis Indonesia dan mancanegara.
Sang Sabda telah memaklumkan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sebab itu, kebenaran sejati bersumber dari Sang Sabda.
Kenyataannya, orang mencari kebenaran yang bersumber dari gagasan dan ajaran manusia. Sesungguhnya, di luar Dia yang ada hanyalah
kebenaran versi manusia, apa pun vonis kaum fanatik yang menyatakan bahwa inilah kebenaran baru Bincang-bincang dengan Guru Agung
menyajikan topik-topik antara lain: pelecehan nama Yahweh, bahasa roh palsu, sidang pengadilan Yudas Iskariot, Antikris, dan neraka.
Bincang-bincang imajiner yang dikemas dalam buku ini mengajak Anda untuk mendekat kepada Dia Sang Sabda. Pesan yang tersirat dalam
buku ini adalah siapa pun yang mau mendekai-Nya harus berani membunuh ego pribadi dan membiarkan Sang Sabda bertakhta di dalam
hati kita.
“Umum diketahui arsitektur tak berhenti pada sebuah bangunan. Ia bukan saja hasil ide, kreativitas, dan keterampilan; ia juga langsung
berhubungan dengan kekuasaan: selera dan gaya hidup sang patron, corak “keindahan” dan “kenyamanan” yang dominan, hubungan
sosialpolitik antara ruang sosial dan ruang privat. Membicarakan arsitektur yang tak hanya tentang bangunan itu yang saya lihat diusahakan
Avianti Armand dalam buku ini. Di dalamnya kita diperkenalkan bukan saja dengan pemikiran arsitektur (yang menyebabkan arsitek tak
cukup hanya mendesain), tapi juga dengan masalah-masalah yang membuat kita mengamati sesuatu yang lain di balik, di atas, dan di
sekitar karya yang umumnya hanya tampak sebagai konstruksi yang bagus dan sesuai itu.” GOENAWAN MOHAMAD “Avianti membaca
gejala kehadiran arsitektur melalui hati. Di dalamnya, sanubari mendahului rasa. Dengan demikian tanda tak lagi ada batas penafsiran. Kita
mungkin sulit mencari awal dan masih akan menanti akhir kisah karena semuanya memang penggalan. Ada dan tiada hanya menurunkan
antara dan senantiasa bergerak, menyentuh berbagai segi kehidupan manusia yang tampil dengan segenap bungkusan kata dan laku.
Waktu dan ruang saling berlipat dalam tuturan; dan untuk membuka lipatan, Anda perlu berhati-nurani.” PROF. IR. GUNAWAN TJAHJONO,
M. ARCH., PH.D. GURU BESAR ARSITEKTUR TETAP UNIVERSITAS INDONESIA
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