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Paper Boats Sep 28 2019 She's a free-spirited dreamer. He's a
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into something deeper.... For as long as she can remember, Kugy
has loved to write. Whimsical stories are her passion, along with
letters full of secret longings that she folds into paper boats and
sets out to sea. Now that she's older, she dreams of following her
heart and becoming a true teller of tales, but she decides to get a
"real job" instead and forget all about Keenan, the guy who makes
her feel as if she's living in one of her own fairy tales. Sensitive
and introverted, Keenan is an aspiring artist, but he feels
pressured to pursue a more practical path. He's drawn to Kugy
from first sight: she's unconventional, and the light radiating from
her eyes and the warmth of her presence pull him in. They seem
like a perfect match-both on and off the page-but revealing their
secret feelings means risking their friendship and betraying the
people they love most. Can they find the courage to admit their
love for each other and chase their long-held dreams?
A Street Dream: The Evergreen Architecture (Mimpi Jalanan:
Arsitektur yang Hijau Abadi) Oct 22 2021 “Just like a dream I’ve
found on the street—tak peduli kau arsitek atau bukan, arsitektur
paling agung tetaplah bangunan bernama kehidupan. Penari atau
DJ, rapper atau pembalap liar, apa pun, all is good, jadilah arsitek
untuk kehidupanmu sendiri... Seperti pepohonan evergreen yang
selalu hijau, waktu dan musim bisa mengubah segalanya, tapi
tidak dengan siapa dirimu sebenarnya...” - Sean Walker
Menyimpan mimpi untuk mengubah dunia dengan kejujuran,
jutawan muda Sean Walker mengubur masa lalu gelapnya di
balapan liar hutan evergreen bersama kisah misterius lenyapnya
Billy. Ketika kehidupan barunya sebagai pembalap nasional
sekaligus mahasiswa biasa di departemen arsitektur malah
mempertemukannya dengan sahabat-sahabat tak biasa: Nathan
Evan—mahasiswa miskin nyaris dropped-out yang berjuang
menjadi DJ berbekal sepasang turntable tua, di tengah trauma
akan kematian adiknya yang tertembak dengan kepala pecah
dalam perkelahian gangster di club kota. Rachel
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pada mimpi. Hingga George Thomas—mahasiswa departemen
musik yang membawa handgun kemana pun, rapper mantan
penghisap ganja yang lahir dari kerasnya kehidupan kumuh
ghetto penuh kriminalitas. Cerita anak-anak muda yang
mempertaruhkan sebuah keyakinan, mengejar mimpi, dan
mencari arti kejujuran yang akhirnya malah mereka temukan di
jalan-jalan pinggiran kota. Mulai dari kisah imigran gelap yang
menjadi pembalap kriminal di pinggir pelabuhan, corat-coret
pemberontakan dalam graffiti ilegal di dinding lorong-lorong
kota, cinta seorang stripper, hingga penari dan rapper-rapper
jalanan yang mengejar mimpi di bawah garis kemiskinan. Mulai
dari nyaris terbunuh berandal-berandal kota yang berjuang
bertahan hidup, anak kecil buruh perkebunan yang mengajarkan
makna terbang tanpa sayap, hingga cerita kakek tua yang
menjadi penyanyi jalanan di atas kursi roda. Semua akhirnya
menguak filosofi indah di balik kisah lenyapnya Billy serta
mimpinya dan Sean yang tak pernah berubah: mimpi untuk
mengubah dunia... dengan murninya sebuah kejujuran hati.
Ratings and reviews on Goodreads
https://www.goodreads.com/book/show/18528829-a-street-dream
On the Hills of God Oct 10 2020 On the Hills of God describes
the year-long journey of a boy becoming a man, while all that he
has known crumbles to ashes. The novel has been translated into
German and Arabic and won the PEN Oakland Award for literary
excellence. Critic Ishmael Reed calls it “a monumental book.”
This revised edition includes a new introduction. When we first
encounter Palestinian Yousif Safi in June 1947, he is filled with
hopes for his education abroad to study law, and with daydreams
of his first love, the beautiful Salwa. But as the future of Palestine
begins to look bleak due to the pressure on the United Nations
from the international Zionist movement, Yousif is frustrated by
his fellow Arabs' inability to thwart the Zionist encroachment and
by his own inability to prevent the impending marriage of Salwa
Free
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imminent establishment of Israel, Yousif resolves to face his own
responsibilities of manhood. Despite the monumental odds
against him, Yousif vows to win back both his loves -- Salwa and
Palestine -- and create his world anew.
CRISIS TO WIN REVOLUTION (NEW EDITION) Feb 11 2021
Cara mengatasi krisis dalam berbisnis dengan menggunakan
strategi barat dan timur. Serta menganalisis kualitas perusahaan
tidak lagi bersadarkan omzet melainkan melalui kualitas SDM.
Buku terbitan Transmedia
Minat baca murid sekolah dasar di Jawa Timur Nov 10 2020
Reading interests of primary school children in East Java.
The Darkest Hour Jan 25 2022 Buku ini mengupas tokoh-tokoh
yang dikenal masyarakat sehingga lebih mudah menginspirasi.
Dikupas dalam format narasi dan cerita singkat sehingga lebih
mudah diserap oleh siapapun. Selain itu, tema yang diangkat
sangatlah riil dan mengena kepada setiap orang. Dengan
demikian, buku ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi siapa pun
yang hidupnya sangat terpuruk dan satu-satunya yang masih
dimiliki hanyalah harapan. Bisa digunakan orang tua untuk
mengajarkan kegigihan dan kesabaran bagi anak-anak mereka
sendiri. Juga, bisa dipakai untuk renungan guru kepada muridmurid tentang arti kerja keras dalam kondisi apapun. Dilengkapi
juga, kisah yang bisa dijadikan pengetahuan umum tentang
bagaimana orang kaya mendapatkan kekayaannya.
Setelah musim jamur Jan 31 2020
Origin Story: Kisah Asal-Usul Jan 01 2020 INILAH KISAH EPIK
ALAM SEMESTA DAN TEMPAT KITA DI DALAMNYA, DARI 13,8
MILIAR TAHUN LALU SAMPAI MASA DEPAN NAN JAUH.
Bagaimanakah perjalanan kita dari Ledakan Besar ke
kompleksitas luar biasa hari ini, ketika tujuh miliar manusia
terhubung dalam jejaring-jejaring yang mampu mengubah planet?
Dan mengapa primata kerabat terdekat kita malah terdesak
sampai hampir punah? Penggagas Big History (Sejarah Besar)
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kosmologis berskala mahabesar yang memperluas wawasan akal
budi. Dia menelusuri bagaimana delapan ambang batas penting
memunculkan kondisi yang pas sehingga bentuk-bentuk
kompleksitas baru muncul, dari bintang ke galaksi, Bumi ke
Homo sapiens, dan pertanian ke bahan bakar fosil. Mega-inovasi
yang terakhir itu memberi kita pesta energi yang membawa
manfaat besar bagi umat manusia, tapi juga mengancam segala
sesuatu yang telah kita bangun. Kita baru saja bisa mulai
menceritakan kisah asal-usul global ini, berkat pemersatuan
pengetahuan modern yang mendasarinya. Dengan luas dan
mengasyikkan, buku ini mengungkap apa yang sudah kita pelajari
tentang keberadaan manusia dipandang dari skala universal.
Bengkel Ilmu: Astronomi Jul 31 2022
The Land of Five Towers (English Edition) Nov 30 2019 "Alif
had never set foot outside of West Sumatra. He passed his
childhood days searching for fallen durian fruit in the jungle,
playing soccer on rice paddies, and swimming in the blue waters
of Lake Maninjau. His mother wants him to attend an Islamic
boarding school, a pesantren, while he dreams of public high
school. Halfheartedly, he follows his mother’s wishes. He finds
himself on a grueling three-day bus ride from Sumatra to Madani
Pesantren (MP) in a remote village on Java. On his first day at
MP, Alif is captivated by the powerful phrase man jadda wajada.
He who gives his all will surely succeed. United by punishment,
he quickly becomes friends with five boys from across the
archipelago, and together they become known as the Fellowship
of the Manara. Beneath the mosque’s minaret, the boys gaze at
the clouds on the horizon, seeing in them their individual dreams
of far-away lands, like America and Europe. Where would these
dreams take them? They didn’t know. What they did know was:
never underestimate dreams, no matter how high they may be.
God truly is The Listener. The Land of Five Towers is the first
book in a trilogy written by A. Fuadi—a former TEMPO & VOA
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George Washington University and Royal Holloway, University of
London for his masters. A portion of the royalties from the trilogy
are intended to build Komunitas Menara, a volunteer-based social
organization which aims to provide free schools, libraries, clinics
and soup kitchens for the less fortunate. To learn more about
Komunitas Menara and their activities, check out
www.negeri5menara.com"
Javanese Gentry Apr 15 2021 "In my mind rose a misty picture of
a little girl in a floral dress. As for her face: nothing. I could only
hope that she had been pretty. I sat overcome. What a procession
of developments in one day! Only that morning I had left Madiun;
at midday I was wobbling on a buggy past an ocean of rice fields;
tonight, suddenly, I had been renamed by my parents and handed
a wife." Thus begins Sastrodarsono's life, returning to his village
as a newly- appointed schoolteacher, and by virtue of that
position, a member of the "priyayi" - functionary gentry
awesomely elevated above the peasantry of his origins. From
those most traditional of Javanese institutions - change of name
and a virtually imposed marriage-he moves on with his bride to
found a line of modernizing generations active across the whole
span of recent Indonesian history: the 20th century late-colonial
period, Japanese occupation, war of independence and two
decades of social disorder ending in the mid-1960s with the rise
of Suharto's authoritarian New Order government. The ideal of
gentrification threads through this saga, both in the implicit
concerns of a variety of characters and in the hopes of wretched
villagers for whom the literacy necessary to approach that higher
status is largely a forlorn dream.
MEMOAR SERPIHAN HATI DALAM DIKSI Sep 08 2020
MEMOAR SERPIHAN HATI DALAM DIKSI PENULIS: Resti
Fitriani, S.Pd. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-129-2
Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Antologi puisi
'Memoar Serpihan Hati dalam Diksi' merefleksikan perjalanan
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yang mengalir begitu saja dalam benak, bahkan menguraikan
setiap persoalan, dan proses perjuangan dalam menjalani
kehidupan. Antologi puisi ini menyiratkan berbagai pesan tentang
kehidupan, ketuhanan, karakter, cinta, kasih sayang, dan segala
aspek kehidupan manusia dari berbagai sudut pandang adalah
sisi yang paling menarik untuk dirangkai dalam kata. Buku ini
seperti bumbu dapur. Ada beraneka rasa, mulai dari manis, pahit,
asam, asin, pedas, diramu menjadi satu kenikmatan yang
santapan hati dan otak. Semoga suguhan ini bisa memanjakan
hati dan pikiran pembaca. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping &
reading Enjoy your day, guys
Sembilan Bintang Farmasi Jun 29 2022 Farmasi memiliki
sejarah panjang dalam dunia kesehatan. Perkembangan farmasi
tidak bisa dilepaskan dari kedokteran. Farmasi dan kedokteran
awalnya satu bidang, yaitu upaya penyembuhan atau pengobatan
meliputi proses penegakan diagnosis dan penyiapan obat. Ketika
farmasi menjadi disiplin ilmu tersendiri, perubahan ini
berdampak pada ilmu dan teknologi farmasi, seni pengobatan,
praktik, industri, distribusi, apotek, dan asosiasi profesi. Ini yang
menyebabkan farmasi berinteraksi dengan ilmu lain. Keluasan
ilmu farmasi tidak lepas dari tanggung jawabnya, yaitu
berorientasi menyediakan obat yang berkualitas dan melayani
pasien. Dua orientasi ini membentuk formulasi kompetensi utama
farmasis, yaitu penguasaan di bidang sains kefarmasian dan
manajemen kefarmasian, sekaligus berusaha mencapai visi
Sembilan Bintang Farmasi. Buku Sembilan Bintang Farmasi ini
menyuntikan booster moral-motivasional bagi calon farmasis atau
mahasiswa baru program studi farmasi, terutama dalam
menghadapi tantangan, tegar, hingga mampu menciptakan
peluang masa mendatang. Penulis juga mengulas sejarah dan
tanggung jawab kefarmasian. Terinspirasi dari pengalaman
penulis sebagai dosen membuat buku ini kental dengan suasana
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Mar 27 2022
Anne of Windy Poplars Jul 07 2020 ?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 menginginkan salah satu keluarga mereka sebagai kepala sekolah.
Akibatnya, Anne meng-hadapi perlawanan anak-anak Pringle di
sekolah, mulai dari kenakalan Jen Pringle memimpin temantemannya 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?
Mitologi, Tradisi dan Politik Otonomi Khusus Papua May 29
2022 Serangkaian fakta-fakta bahasa, sejarah, memori kekerasan
yang terungkap dalam buku ini hanylah sebagaian ekspresi
pengalaman hidup yang dialami oleh sebagian besar orang Papua
termasuk penulis yang memiliki kesempatan belajar hingga ke
jenjang yang lebih tinggi serta menikmati peluang dan fasilitas
yang diberikan oleh Negara, sementara di sisi yang lain masih
banyak orang tak berkesempatan menikmati campur tangan
Negara tersebut. Inikah sebuah keadilan yang dirasakan sebagai
warga Negara???? Refleksi di ataslah yang menjadi dasar
kumpulan-kumpulan pemikiran dan tulisan ini dihadirkanAccess
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ruang publik untuk dikonsumsi bersama semoga mendapat
perhatian yang serius dari berbagai pihak. Naskah buku ini
didahului dengan Bagian Pertama: Rekam Jejak Suku Byak yang
dimulai dari Tradisi, Mitos Koreri hingga Pengetahuan Teknologi
Moderen. Bagian Kedua dengan pemikiran-pemikiran tentang PT.
Freeport Indonesia dan Bayang-Bayang NKRI: Dari Eksplorasi,
Eksploitasi hingga Kekerasan; Bagian Ketiga: Otonomi Khusus
Papua: Dari Glokalisasi menuju Globalisasi; Bagian Keempat:
Arfak Manokwari: Politik Anak Negeri Menuju Politik Demokrasi.
Buku ini merupakan sebuah deskripsi kritis etnografis atas fakta
sejarah masa lalu, masa kini, dan masa depan orang Papua, tanah
Papua, politik Papua, dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua
yang berbeda, unik, dan istimewa diterima dari Negara atas nama
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, semoga buku ini
mampu memberikan sedikit pencerahan dan membangun ruang
diskusi yang komprehensif demi keadilan dan kebenaran.
TZU HSI Dec 24 2021 Sinopsis “Nona adalah aura yang
menyimpan kedahsyatan sebuah cinta dan ketangguhan seorang
Kaisar!” Itulah kalimat pertama yang ia dengar dari salah seorang
kasim di Kota Terlarang. Kalimat yang membuatnya makin
perkasa dan tegar dalam menapaki wajah kelam kehidupan
malam dan sepi mendebarkan di sekitar Istana Merah. Putaran
usia ke tujuh belasnya, mengantar dirinya yang berwajah elok
berlayar di atas dermaga tepian cinta Sang Kisar Putra Langit
Hsien Feng. Ia memang hadir membawa tebaran pesona yang
menawan pada setiap gerak langkahnya. Ia laksana kanvas
memikat pada sebuah matahari senja di atas rangkaian ombak. Ia
seperti pelangi berlatar halaman langit di sebuah pulau kosong
yang hening. Ia ibarat peneduh yang berkesanggupan menjalani
hidup di tengah hiruk pikuk pemerintahan ~ yang selalu hadir
dengan materi perebutan, persekongkolan, lirikan iri dan
rapatnya kecemburuan tersembunyi. Baginya, sebuah cita-cita
adalah perjalanan sarat pengorbanan. Maka ia pun menjejak
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pada pemuda yang dicintainya. Ia berlari menjauhi dunia masa
lalunya, yang penuh debu kemelaratan, keterasingan wilayah, dan
kehidupan normal sebagai perempuan biasa. Keberanian,
kecermelangan otak, kepiawaian kalkulasi, kecermatan
menghitung dalam detail langkah dan, kesempatan takdir, adalah
seperangkat tunas yang ia semai lalu ia rangkai menjadi bagian
dari sejarah hidupnya. Tak lupa, ia pun berani mengambil
tindakan sensasional dengan menggandeng para kasim bahkan
menyelinapkan sang kekasih dalam bingkai pintu-pintu sepinya.
Dan, bahasa langit adalah irama yang tak lelah
menyenandungkan irama syahdu bagi iring-iringan cita-citanya.
Di depan Sang Kaisar, ia muncul sebagai jalan keluar. Disanalah,
ia merajut kepingan-kepingan yang berserak dan liar di antara
para selir juga sang Permaisuri. Di depan Sang Kaisar, yang diam
penuh kemisteriusan, yang menggelegak sarat nafsu pengakuan
~ baik sebagai seorang Kaisar atau sebagai seorang laki-laki ~ ia
menasbihkan diri sebagai perempuan terpilih. Tatkala lingkungan
semesta negerinya gelisah dengan hingar bingar hadirnya putra
mahkota, Sang Pewaris Istana Merah. Tatkala pasukan negerinya
mulai tersudut akibat pemberontakan dari perwira tangguh di
arah selatan dan pasukan Inggris dan Perancis. Tatkala Ibu
Permaisuri sudah mengumandangkan suara perkabungan bagi
negerinya. Dan, tatkala Sang Kaisar telah menghadapi titik-titik
kebekuan, ia meletakkan dirinya sebagai satu-satunya matahari.
Ia adalah Orchid. Ia lahir dari darah Manchu. Ia hadir sebagai
karya tak terlupakan. Ia muncul membawa angin baru. Ia
pertemuan antara kecantikan dan kecermelangan otak. Ia adalah
seorang perempuan. Dan, ia adalah Tzu Hsi sang Ratu Istana
Barat. Prolog Beredar di sekitar Kota Sang Kaisar ~ Kota
Terlarang ~ laksana menempel pada dada rembulan. Teduh
namun sarat panorama tak tertebak dan kalimat-kalimat
dramatis. Pada permukaannya, menggenang pesta segenap
kerinduan manusia. Pada halamannya, berlalu lintas seluruh
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persekongkolan, pemberontakan terselubung, penindasan nurani
dan, hegemoni sejarah kelam setiap makhluk. Dan pada
kedalamannya, mengendap nyanyian cinta sekaligus praharanya.
Kota Terlarang adalah sederet baris perjalanan sejarah. Ia
menyimpan gravitasi besar pada medan buminya, sehingga
seluruh perhatian tak henti menatap ke arahnya. Ia dilingkari
seperangkat timbunan tak terjamah dan, jauh dari ruang-ruang
berudara. Ia digenggam tangan-tangan kekar yang
berkesanggupan meniupkan gelombang dahsyat dan, mampu
mengantar manusia pada sebuah petualangan mendebarkan. Ia
adalah sebuah pusat pemerintahan serta pusaran sebuah
romantika yang menggelisahkan, kasat mata, dan terkadang tak
terjawab ~ pada sejarah zamannya. Menonton Kota Terlarang,
seperti menyaksikan pagelaran wayang di sebuah malam di
halaman luas penuh sesak penonton. Di atas pentas, Sang Dalang
melantunkan bait-bait tembang. Kedua tangannya bergerak
menggeliat, berlintangan, terkadang lembut namun tak jarang
menghentak. Saat mana layar meredup, maka pagelaran telah
usai dan, seluruh wayang adalah bagian yang masih menyisakan
cerita. Para wayang ~ tanpa membedakan peran yang baru
dilakukan ~ dikumpulkan pada sebuah tempat, kemudian
menunggu jalan sejarah berikutnya. Kota Terlarang lahir sebagai
pusat pemerintah kerajaan. Ia berdiri berlapis empat tembok
tebal dan tinggi berwarna merah. Ia melambangkan tahtanya
sebagai Tahta Naga dan menggelari sang pemimpinnya sebagai
Putra Langit. Ia tumbuh dan besar dibawah asuhan beberapa
Kaisar. Bersama silsilahnya dari daratan utara yang berdarah
Manchu, bersama ikatan matahari yang berputar dalam kurun
ratusan tahun, bersama seluruh sikap-sikap kehidupan yang
melekat pada setiap darah para Kaisar dan, bersama kisah-kisah
asmara yang tak terlihat, Kota Terlarang muncul sebagai ikon
besar. Ia mengeluarkan energi memikat yang sanggup menarik
molekul-molekul pada semesta di sekitarnya. Sehingga Kota
Free
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sarat ornamen liar dan, padat fragmen-fragmen menakjubkan. Ia
sebuah peradaban yang hadir dengan segala kemegahan,
keanggunan sekaligus kerapuhannya. Seperti kemunculan dan
kebesaran dinasti-dinasti yang lain, Kota Terlarang pernah
mengalami sejarah kemegahan dan kemasyhuran di bawah
bendera keturunan Manchu. Pasukannya serupa karnaval megamega hitam yang tak henti mengejar matahari. Mereka kibarkan
panji-panji kebesaran kerajaan dengan segenap komponen yang
melekat pada individu para prajurit. Kebudayaan, seni, dan
peradaban melaju laksana derap langkah-langkah kaki kuda
menggiring debu. Karya-karya agung para cendekiawan, para
pengrajin, dan para pekerja seni, melambung bersama angin,
melintasi negeri-negeri jauh. Estetika ketimuran, corak
keseimbangan antara individu dengan lingkungan, dan keakraban
bersama lingkar sekitar adalah pahatan yang tertanam demikian
dalam dan tak tergoyahkan. Namun ~ seperti halnya sebuah
pemerintahan pada wajah dinasti-dinasti lain ~ di bawah kursi
Tahta Naga sang Putra Langit Hsien Feng, kerajaan mengalami
masa-masa redup dan lembab. Sosoknya yang kurang cerdas,
lamban dalam mengambil keputusan, labilnya kesehatan karena
sejak usia belasan tahun telah terpuruk dalam lembah perilakuperilaku yang belum sepantasnya dilakukan dan, belum adanya
tanda-tanda munculnya sang putra mahkota dari sang Permaisuri
atau para selir-selirnya, membuat kursi Tahta Naga-nya mulai
dilirik para Pangeran dari silsilah Manchu di seantero negeri.
Pemberontakan dari selatan pun, mulai mendekati Kota
Terlarang. Bertepatan dengan tahun ke 208 dari perhitungan
Manchu, hadir sebuah wajah indah. Ia mosaik anggun yang
memiliki mata berlian dan otak cemerlang. Ia melangkah tegar
memasuki Istana Merah membawa seperangkat imajinasi,
keinginan, hasrat, tubuh dan sebuah cinta. Ia muncul di hadapan
sang Putra Langit memberikan matahari, bulan, dan, putra
mahkota. Orchid sang legenda adalah perempuan yang
Free
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Putra Langit. Sikap-sikapnya ialah angin sejuk Ibu Permaisuri.
Bersama guratan takdirnya, ia adalah perempuan ambisius
namun penuh langkah-langkah terhitung. Ia adalah perempuan
yang tegak menelanjangi halaman langit dengan cita-citanya. Ia
beredar di sekitar Kota Terlarang lalu mengepakkan sayap-sayap
kekuatannya. Ia sebuah potret dari tulisan tinta emas. Dan, ia
adalah sejarah. Demi sebuah cita-cita, ia rela berkarib dengan
sepi pada dinding-dinding balairung penantian. Ia rela
merebahkan kobaran cintanya dengan kehidupan di balik pintupintu tertutup, yang berselimut tirai panjang di atas peraduan
yang dingin namun terkadang penuh jilatan api. Ia rela
menidurkan segenap tarian eksotis di kepalanya dengan tangantangan para kasim, yang sarat keinginan individu dan muatan
cemburu. Dan, demi sebuah cita-cita, ia berani tegak memandang
wajah Sang Kaisar ~ di Balairung Pemilihan ~ saat digelar
seremoni pemilihan Para Selir. Tzu Hsi adalah titik awal
berangkatnya sebuah kelahiran bagi Sang Pewaris. ZHAENAL
FANANI
MANUSIA DAN GUNUNG Dec 12 2020 Prolog Buku ini berusaha
menyajikan pembahasan gunung berdasarkan konteks ketuhanan,
sejarah, budaya, bentang alam, hingga hubungannya dengan
ekologi. Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk tidak
hanya sekadar mendaki ketinggian pengetahuan gunung,
melainkan juga menyelami kedalaman kebijaksanaan gunung.
Teologi Gunung Pada bagian “teologi gunung”, dalam buku ini
dipaparkan pembahasan tentang gunung yang disebutkan
sebanyak 60 kali dalam alquran, penyebutan tersebut mewakili
keberadaan manusia sebelum diturunkan ke muka bumi, mewakili
keberadaan manusia ketika hidup di muka bumi, dan mewakili
akhir keberadaan manusia di muka bumi (kiamat). Pada bagian
ini dipaparkan pula bahwa Nabi Muhammad SAW juga
merupakan “pendaki gunung”, ia mendaki dalam konteks
tahannuts; mendaki untuk merenungkan setiap persoalan dan
mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ilahiah, ia Access Free
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kemudian mendapatkan pencerahan di Gunung Hira (642 Mdpl
[?]), dan setelah itu ia kemudian “turun gunung” untuk
mengamalkannya apa yang ditemukannya, ke tengah masyarakat.
Catatan Peziarah & Pendaki Bagian ini menceritakan sejarah
“backpacker”, “traveling” dan kisah-kisah yang identik dengan
petualangan, khususnya terkait gunung. Dalam kultur Timur,
salah satu catatan budaya bertualang bisa ditemukan pada
naskah “bujangga manik" di sekitar abad ke XV, sedangkan
catatan eropa yang dijadikan pembahasan merujuk pada buku
“bergenweelde” yang ditulis C.W Wormser awal abad ke XX
(1890-1900). Gunung Para Petapa Jika Rosul pergi ke gunung
untuk melakukan tahannuts, di Timur peristiwa tersebut disebut
tapabrata, jika Nabi kemudian mengamalkan temuannya di
gunung pada masyarakat, di Timur beberapa sosok berakhir
dengan moksa, ngahiang, “abadi” di gunung-gunung. Maka,
gunung pada bagian ini dikenal juga sebagi tempat yang identik
dengan para petapa. Bagian ini membahas gunung Bandung yang
dijadikan pertapaan Bujangga Manik sebelum akhirnya ngahiang
di tempat lain. Gunung yang sakral sebagai tempat bertapa
tersebut kondisinya hari ini begitu sangat memperihatinkan,
bahkan kerusakannya telah menyentuh bagian puncak. 700
Gunung Bandung Gunung dalam bahasa Sunda merupakan
konsep tentang “unggul - unggulan”, dalam bahasa Indonesia
kurang lebih berarti “khusus”, merujuk pada sesuatu hal yang
“spesial”, “menonjol” dalam arti memiliki keunggulan atau
kelebihan. Dalam bahasa populer “unggul - unggulan” disebut
“prominen” asal kata dari “prominence”, dan dalam bahasa
Sunda setiap “prominen” diklasifikasikan pada dua hal, yakni;
“gunung” dan “pasir”, secara umum (dan pragmatis) tidak dikenal
istilah “bukit”. Merujuk pada konsep prominen, di bandung
melalui telaah yang dilakukan komunitas JGB ditemukan
kemungkinan jumlah 700 dengan kecenderungan merujuk pada
konsep “gunung”. Mandala Rakutak Gunung Rakutak merupakan
Access Free
gunung yang belakangan berhenti dikunjungi karena statusnya
Access Free 1000 Musim
Mengejar Bintang Charon
Free Download Pdf

14/23

oldredlist.iucnredlist.org
on December 4, 2022 Free
Download Pdf

cagar alam. Berhenti mendaki gunung adalah hal mudah bagi
siapa pun yang menyatakan dirinya “pencinta kelestarian alam”.
Sebab jika berhenti mendaki merupakan bagian dari proses
melestarikan alam, sungguh “berhenti” merupakan tindakan yang
paling sederhana dari kata “berbuat banyak”. Gunung Rakutak
spesial karena secara histori banyak kisah melekat pada dirinya,
sebut saja misalnya peristiwa “pagar betis”, di mana seorang
kawan Soekarno pada akhirnya memilih “menyerah” dalam
pertarungan ideologi di masa awal kelahiran Negara bernama
“Indonesia” ini. Mitos Aul Bagian ini membahas keberadaan
manusia berkepala serigala di gunung bandung yang “pernah”
menjadi penjaga kelestarian alam. Ia menjaga sumber-sumber
mata air, menjaga keutuhan hutan di gunung-gunung, serta
mendisiplinkan masyarakat yang hidup di sekitarnya untuk tidak
merusak alam. Sosok manusia berkepala serigala ini banyak
ditemukan di hampir setiap bagian arah mata angin gunung di
bandung raya, khususnya bagian selatan, timur dan barat.
Gunung Artefak Nusantara Jauh sebelum disebut “nusantara”,
kepulauan Indonesia lampau dikenal dengan nama
“nusakendeng”. Nusantara merujuk pada konsep kepulauan yang
identik dengan laut, sedangkan Nusakendeng merujuk pada
konsep daratan yang identik dengan gunung. Catatan
Nusakendeng relatif sulit ditemukan, kecuali kode-kode dari
kidung pantun Sunda dan catatan Eropa seperti; Raffles dan
Jonathan Rigg pada awal abad XIX, serta pengetahuan
masyarakat Nusantara yang terrekam dalam cara
memperlakukan gunung-gunung. Bagian ini membahas sisi
gunung sebagai pencatat sebuah peradaban, sebab melalui kajian
tentang gunung, khususnya gunung kendeng, kita bisa
menemukan peradaban lampau yang sudah mengenal jarigan
gunung-gunung yang barangkali hari ini identik dengan konsep
“ring of fire”.
Menggugat Alam, Mengejar Sunyi Nov 22 2021 Seri Puisi Esai
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Tanah Luruh Benteng Lentera Pasundan Bahana Bumi Antasari
Luka Zamrud Khatulistiwa Balada Ibu Kota Mantra Laut Mandar
Di Balik Lipatan Waktu Menggugat Alam, Mengejar Sunyi Di
Gerbang Stasiun Penghabisan Merisik Jalan Ke Percut Gaung
Moluku Kie Raha Nyayian Perimping Gema Hati Mongondow Palu
Gemuruh Laut Timur Penyelam Dari Padang Hitam Genderang
Bumi Rafflesia Raja Alam Barajo Ironi Tanah Pungkat Di Lambung
Langit Renjana Khatulistiwa Jejak Jerit Di Tambun Bungai
Serambi Madinah Jiwa-Jiwa Yang Resah Serat Sekar Tanjung
Kepak Cendrawasih Sergam Kesaksian Bumi Anoa Sisa Amuk
Kidung Kelam Suara-Suara Yang Terbungkam Kidung Tambura
Surat Cinta Untuk Negeri Seribu Labirin “Penyair generasi ini
akan dikenang karena ikhtiar bersama memotret batin dan
kearifan lokal Indonesia di 34 provinsi, dalam karya kolosal 34
buku. Ini sepenuhnya gerakan masyarakat, tanpa dana
sepersenpun dari pemerintah, atau bantuan luar negeri, atau
konglomerat. Gerakan ini melibatkan lebih dari 170 penyair lokal,
dengan cara penulisan baru puisi esai, puisi panjang bercatatan
kaki, mengawinkan fakta dan fiksi” Buku persembahan penerbit
Inspirasi.Co ( Cerah Budaya Indonesia)
Merekat Keping Hati yang Luka (HC) Apr 03 2020 Kau tahu
sesuatu tentang hati? Dia memiliki kemampuan menyembuhkan
diri sendiri. Hanya butuh sedikit waktu untuk merekatkan semua
kepingan. Setelah utuh, ia akan menyesap habis semua racun
yang memahitkan hidupmu. Lalu menjadikanmu hidup. Kembali.
Cinta Sepanjang Masa Elmatera Jun 25 2019 Kahlil adalah
sesosok pemuda yang rindu tanah kelahirannya dan ingin
mengabdikan diri lewat karya sastra dan seluruh hidupnya. Jika
pengabdian masih bisa diukur dengan materi, maka kecillah
pengabdian itu, tetapi jika engkau mengabdikan seluruh
hidupmu, maka besarlah pengabdianmu, demikian butir
mutiaranya yang selalu terkenang oleh dunia.
Vengeance is Mine, All Others Pay Cash Mar 15 2021 Vivid,
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Indonesian phenomenon Ajo Kawir is one of the toughest fighters
in the Javanese underworld, his fearlessness matched only by his
unquenchable thirst for brawling. But the young thug is driven by
a painful secret – he is impotent. When he finally meets his match
in the shape of the fearsomely beautiful bodyguard Iteung, Ajo is
left bruised, battered and overjoyed – he has fallen in love. But
will he ever be able to make Iteung happy if he can’t get it up?
Vengeance is Mine, All Others Pay Cash is a gloriously pulpy tale
of bloody fists, broken hearts and dueling Jakarta truckers, from
the Man Booker International-longlisted author of Beauty is a
Wound. Eka Kurniawan was born in Tasikmalaya, Indonesia in
1975. He studied philosophy at Gadjah Mada University,
Yogyakarta and has since published several novels and short
stories. He was longlisted for the Man Booker International Prize
2016 and his books have been translated into 33 languages. His
highly acclaimed, epic work of magical realism Beauty is a Wound
is also available from Pushkin Press.
Sinyo Apr 27 2022 Novel “SINYO” bercerita tentang seorang Ibu
yang dihadiahi Allah anak yang “istimewa”. Buah hatinya
didiagnosa mengalami gangguan perilaku Hiperaktif sehingga
mengalami keterlambatan bicara (speech delay) dan gangguan
fokus, serta tantrum akibat kondisinya. Segala usaha dilakukan
untuk mengubah perilaku hiperaktifnya dan membantunya untuk
dapat berbicara. Dalam novel ini diceritakan tentang perjuangan
seorang ibu mandiri yang tetap semangat berjuang melakukan
terapi atau latihan-latihan untuk perkembangan Sinyo.
Tujuannya, agar menjadi media bacaan untuk menambah
inspirasi para ibu dalam mengasuh anak-anaknya. Anak-anak
yang dititipkan oleh Allah adalah amanah dan tanggung jawab
yang harus diemban. Tidak ada kata “ini adalah cobaan!” tetapi,
seharusnya kita merasa, “ini adalah anugerah karena kita
terpilih”. Allah paling tahu, kita sebagai manusia hanya
menjalankan skenario yang telah disusun- Nya. Akan ada pelangi
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Chasing Tomorrow - Mengejar Hari Esok Feb 23 2022 Tracy
Whitney memutuskan dirinya dan Jeff Stevens harus mulai hidup
normal. Namun seiring waktu, Tracy menyadari kehidupan biasa
tidak cocok untuknya. Dan suatu hari, Jeff terbangun mendapati
Tracy pergi, menghilang tanpa jejak. Dunia menyangka Tracy
Whitney sudah mati… hingga serangkaian pembunuhan
membawa seorang detektif Prancis ke pintu rumah Tracy. Sebelas
korban, di sepuluh kota, selama lebih dari sembilan
tahun––semuanya memiliki ciri dari pembunuh yang sama.
Madrid, Lima, London, Chicago, Buenos Aires, Hong Kong, New
York, Mumbai… semua kota tempat Tracy menjalankan aksi
kriminalnya yang paling brilian. Seseorang menjadikan Tracy
target. Sekali lagi wanita ini mendapati dirinya di ujung tanduk,
dan harus mempertaruhan segala yang dimilikinya––termasuk
pria yang tak bisa ia lupakan. Hari esok akhirnya datang. Tapi ini
bukanlah masa depan yang diinginkan Tracy…
When Author Meets Editor Oct 02 2022 """Sejak 2005, terjadi
booming pengarang di dunia fiksi Indonesia. Mendadak banyak
yang bisa menjadi pengarang fiksi. Mendadak muncul nama-nama
baru yang langsung melesat jadi bintang. Mendadak pula, banyak
yang ingin menjadi pengarang fiksi. Bukan hanya karena bisa
dipuja-puji penggemar, tampil di sana-sini, dan menang
penghargaan ini-itu, tapi juga karena ternyata bisa menghasilkan
uang. Apakah kamu punya mimpi yang sama? Berbeda dari buku
tip menulis lain yang ditulis oleh/dari sisi pengarang/editor saja,
When Author Meets Editor merupakan karya kolaborasi antara
pengarang novel teenlit bestseller, Luna Torashyngu dan sang
editor, Donna Widjajanto. Berdua mereka menyajikan rahasia dan
fakta di balik lahirnya pengarang fiksi andal dan novel-novel laris.
Saling melengkapi, duet pengarang-editor ini secara lengkap dan
blak-blakan juga membeberkan seluk beluk dapur keramat
bernama """"Redaksi Penerbitan"". Ketidaktahuan calon
pengarang, seperti: - cara mengirimkan naskah ke penerbit, prasyarat yang harus dipenuhi agar naskah diterbitkan, -Access Free
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kesalahan sederhana yang membuat naskah langsung ditolak, tema tulisan yang disukai editor dan pembaca, - kunci menjalin
hubungan baik dengan editor, serta - jurus rahasia untuk tetap
konsisten berkarya dijawab tuntas di sini berdasarkan
pengalaman keduanya. Dilengkapi contoh-contoh karya Luna,
kamu akan semakin mudah mengasah kemampuan menulismu.
Bonus yang tidak boleh kamu lewatkan: Bocoran lengkap bab-bab
naskah asli Mawar Merah: Matahari yang dihapus sehingga tidak
muncul dalam buku jadinya."""
Al-Amin Aug 08 2020 Sebelum sampai ke cakerawala, sedang
lena di masjid yang suci, telah dijernihkan kalbunya, menunggang
Buraq layang yang sakti, dan jauh dari Hijir di mana tidur alam
dan manusia, dan dalam mimpi, telah jauh ke angkasa seluruh
diri dan batin Nabi, dan kini selepas meneguk susu, menolak arak
dan madu, menghadap ia keajaiban, terlintas sebentar, melintas
sebentar, amat haru; pesanan yang kemerlap, dibaca dalam
aneka tamsil, mengembang di hadapannya, ditenung dan dihayati
sebelum dipetik satu-satu.
1000 Musim Mengejar Bintang Nov 03 2022 "Ketika pertama kali
bertemu Niko, Laura hanyalah siswi kampung, sedangkan Niko
siswa terkenal. Laura sudah memendam rasa suka sejak
pertemuan mereka yang pertama. Tapi ternyata Niko sudah
mempunyai pacar yang supercantik dan juga terkenal, Erika.
Laura hanya bisa melihat Niko dari kejauhan dan memendam
perasaan sukanya dalam hati. Ketika akhirnya dia sekelas dengan
Niko, kesempatan pun datang. Laura bisa berbicara, bahkan
bekerja sama dengan Niko. Ternyata di balik kesempurnaan Niko
ada masalah yang hanya bisa dimengerti oleh Laura. Lamakelamaan keduanya bisa berteman baik. Namun, hal ini tidak
berlangsung lama karena Erika yang cemburu berusaha
memisahkan keduanya. Di akhir masa sekolah, Niko dan Laura
berpisah dengan menyakitkan. Beberapa tahun kemudian
keduanya bertemu kembali. Laura sudah menjadi chef pasta, dan
Access
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kembali hubungannya dengan Laura, tapi Laura berusaha
menjauh, karena ada luka masa lalu yang terus
membayanginya...."
Sejarah nasional Indonesia: Jaman pertumbuhan dan
perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Jul 19
2021
Sejarah nasional Indonesia Aug 20 2021
Musim rontok di Tokyo May 17 2021
Serayu Oct 29 2019
Happy with You Sep 20 2021 Buku persembahan penerbit
MediaPressindoGroup #MediaPressindo
Jejak-Jejak Mimpi Jun 17 2021 Semoga cinta, kesetiaan, dan
pengabdian menjadi kandil yang tetap menyala menerangi jalan
ketika kita kembali ke anasir, pada derap kekal tanpa suara.
Sebagai sayap senyap dan kerlip bintang di malam dingin,
sebagai sinar tipis yang berkilau di kereta kuda berwarna perak
yang berhenti di depan pintu menjemput kita. Jika saat itu tiba,
ketika lonceng di menara sunyi berdentang—gaung hening dari
tidur lelap—yang menguras air bening dari danau purbawi, ketika
kuda-kuda berkilau itu tertunduk pilu, maka gairah perjuangan
yang melelahkan akan membaringkan tubuhnya dalam kedamaian
sempurna yang dianugerahkan semesta hidup. Ketika kuda-kuda
tanpa ringkik menarik kereta meninggalkan halaman, kata-kata
terberai akan bangkit dari perca catatan, mekar menjadi bungabungayangteruntai, menjadi pelangi di langit bening pelangi
pelaminan kita. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia KakilangitKencanaSAYANG PERAHU MUDIK HILIR Jun 05 2020
Lullaby Sep 01 2022 "Audy dan Rosalind memang dua gadis
kembar, tapi Audy selalu merasa semua orang dalam keluarganya
terlalu mengistimewakan dirinya dan mengasingkan Rosalind.
Audy yakin ini semua karena kelainan jantung yang dideritanya.
Bahkan hingga mereka dewasa, dan Audy menemukan pria
impiannya, Rosalind tetap harus puas dengan sisa kasih Access
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terbelah, dan perasaan disisihkan sepanjang hidupnya. Bersama
Mardinanto Nolan, lelaki yang teramat mencintainya, Audy
mengenal kebahagiaan yang tak pernah terpikir akan bisa
dirasakannya. Namun Audy tak ingin Rosalind menderita karena
dirinya. Ia ingin Rosalind juga merasakan kebahagiaan seperti
dirinya. Dan ketika Audy diharuskan memilih antara pria
impiannya atau saudari kembarnya, rahasia kelam yang
mengungkung hidup Audy akhirnya terkuak."
Sejarah lari tergesa Mar 03 2020
Tukang Insinyur Jadi Bos Jan 13 2021 Tukang Insinyur Jadi Bos
Penulis : FR Hayat & Marjohan Usman Ukuran : 14 x 21 cm ISBN
: 978-623-283-997-7 Terbit : Desember 2020 Ha Sinopsis : Hidup
memang menjadi rahasia Tuhan Yang Maha Esa. Semua sudah
tercatat dan tertulis rapi. Prediksi ilmu manusia tak mampu
menembusnya. Manusia hanya mampu berencana, tapi Tuhanlah
yang menentukan. Manusia di dunia persis seperti pengembara.
Berjalan menelusuri tapak-tapak kehidupan untuk mencari air
suci kehidupan. Pengembara mencoba memungut setiap katakata dan merangkainya menjadi sabda kehidupan. Seluruh aksara
tertulis dalam altar kehidupan. Setiap kisah dan romansa menjadi
catatan yang tak akan pernah pudar. Setiap cerita menghadirkan
gejolak emosi dan dia akan selalu terkenang bak bingkai angin
surga menyibak hati. Perjuangan itu tidak ada yang mudah, bak
kata orang tidak semudah membalik telapak tangan. Singgasana
kesuksesan hanya untuk orang-orang yang tidak mudah
menyerah, orang-orang yang terus melangkah meskipun cobaan
mendera karena dia tahu segala sesuatu akan indah pada
waktunya. Johnny Widodo adalah segelintir kisah pengembara
dan penyair buta. Dia belajar merangkai dan mengeja kata demi
terciptanya syair kehidupan. Dari kisahnya kita tahu bahwa orang
sukses itu lahir dari kerja keras, doa, dan air mata. Tidak ada
kesuksesan yang datang begitu saja tanpa adanya usaha dan doa.
Realita kehidupan Johnny dan perjuangannya patut untuk
diacungkan jempol. Kisah dan perjuangan begitu banyakAccess
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makna. Johnny adalah pribadi yang selalu berusaha mencapai apa
yang diimpikannya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh.
Bersyukur terhadap apa yang sudah diraih dan tidak menyesal
terhadap apa yang belum didapatkan. Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia Aug 27 2019
Tuhan Yang Mahakuasa, Kristus akhir zaman, yang telah
menampakkan diri untuk melakukan pekerjaan-Nya,
mengungkapkan seluruh kebenaran yang menyucikan dan
menyelamatkan manusia, dan semua itu tercakup dalam Firman
Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Ini telah menggenapi
apa yang tertulis dalam Alkitab: "Pada awalnya adalah Firman,
dan Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan Firman itu
adalah Tuhan" (Yohanes 1:1). Mengenai Firman Menampakkan
Diri dalam Rupa Manusia, inilah pertama kalinya sejak
penciptaan dunia, Tuhan berbicara kepada seluruh umat manusia.
Perkataan-perkataan ini membentuk teks pertama yang
diungkapkan oleh Tuhan di antara manusia, di mana Dia
menyingkapkan manusia, membimbing mereka, menghakimi
mereka, dan berbicara dari hati ke hati kepada mereka, dan
semua itu juga merupakan perkataan-perkataan pertama, di mana
Tuhan mengizinkan manusia mengetahui jejak langkah-Nya,
tempat di mana Dia berdiam, watak Tuhan, apa yang dimiliki
Tuhan dan siapa Tuhan, pikiran Tuhan dan kepedulian-Nya
terhadap umat manusia. Bisa dikatakan bahwa ini adalah
perkataan-perkataan pertama yang telah Tuhan ucapkan kepada
umat manusia dari surga tingkat ketiga sejak penciptaan, dan
pertama kalinya Tuhan telah menggunakan identitas yang
melekat pada diri-Nya untuk menampakkan diri dan
mengungkapkan suara hati-Nya kepada manusia dengan banyak
kata. "Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia"
(disingkat menjadi "Firman"), yang diungkapkan oleh Kristus
Akhir Zaman, Tuhan Yang Mahakuasa, sekarang ini terdiri dari
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Dua, "Tentang Mengenal Tuhan"; Jilid Tiga, "Pembicaraan Kristus
Akhir Zaman"; Jilid Empat, "Menyingkapkan Antikristus"; Jilid
Lima, "Tanggung Jawab Para Pemimpin dan Pekerja"; dan Jilid
Enam, "Tentang Pengejaran akan Kebenaran".
Website:https://id.kingdomsalvation.org/ Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCF7QE60s1sHhVh-PcYaubtw
Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalvationid/
WhatsApp:https://api.whatsapp.com/send?phone=628126457033
7 contact.id@kingdomsalvation.org
Pelayaran dan perniagaan Nusantara abad ke-16 dan 17 May 05
2020 History of shipping and merchandising in Indonesia in the
16th and 17th centuries.
Kisah Kuda Tua dan Cerita-Cerita Lainnya Jul 27 2019 Di
sebuah desa, tinggallah seorang lelaki tua bernama Pímen
Timoféich. Ia berumur sembilan puluh tahun. Ia tinggal di rumah
cucunya dan tidak bekerja.

Access Free 1000 Musim
Mengejar Bintang Charon
Free Download Pdf

23/23

Access Free
oldredlist.iucnredlist.org
on December 4, 2022 Free
Download Pdf

