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Muhammad 2 Para Pengeja Hujan Tasaro Gk
Elke keer dat Lara Jean verliefd is en het draait weer op niks uit, schrijft ze een
brief aan de desbetreffende jongen om de periode af te sluiten. Ze stort haar hart
uit, adresseert de envelop, doet hem dicht... en stopt de brief in een doos die ze
bewaart onder haar bed. Totdat op een dag de doos weg is, en alle brieven ook.
Ze blijken te zijn gepost, inclusief de laatste, die gericht was aan Josh, het
vriendje van haar oudere zus.
Skys moeder is aromatherapeute in Londen, maar door haar ziekte kan ze weinig
doen. Als Sky met een parfumflesje in zijn hand in slaap valt, stravageert hij naar
een andere tijd en komt hij terecht bij een monnik in Giglia, bij ons beter bekend
als Florence. Daar leert hij over de vorige stravaganti en de bedreiging van de
Chimicis. In het hier en nu wordt hij iets gelukkiger, met zijn moeder gaat het
beter, en hij leert Nicolas en Georgia (de hoofdpersonen uit Stad van sterren)
kennen. Sky krijgt zelfs een vriendin, Alice. Terwijl het in Giglia intussen steeds
gevaarlijker wordt, loopt de oude vete tussen de Chimici-familie en de
Nuccifamilie hoog op. Alle stravaganti zullen nodig zijn om Arianne, de mooie
duchessa van Bellezza, te beschermen. Vooral nu de groothertog nieuwe
plannen voor haar heeft. Kan Sky ervoor zorgen dat de rust terugkeert in Talia?
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Parfum, gif, zwaardgevechten, juwelen, een duel en liefdesverhalen, dat is Stad
van bloemen.
Om te bereiken waar je van droomt, heb je maar een ding nodig... The Power!
De auteur van The Secret, Rhonda Byrne, gaat verder met haar baanbrekende
werk. Na de onthulling van De wet van de aantrekking in The Secret
beantwoordde zij duizenden brieven van lezers van het boek wereldwijd,
waardoor zij tot nieuwe inzichten kwam en het boek The Power ontstond. Het is
de langverwachte opvolger van het internationale fenomeen The Secret. The
Power vertelt over de kracht in het universum die voor het leven op aarde zorgt,
die creëert, uitvindt en verandert. Deze kracht zit in ieder levend wezen, in iedere
mens. The Power helpt je deze grootste kracht van het universum in jezelf te
ontdekken en te gebruiken: de kracht te ontvangen wat je wenst. Met The Power
kan iedereen het leven van zijn dromen creëren en realiseren, want een
droomleven is dichter bij dan je denkt.
Waarom kan Rose de man van haar dromen maar niet krijgen? Waarom heeft
Bean haar flitsende leventje in New York de rug toegekeerd en waarom is Cordy
na jaren gereisd te hebben ineens weer thuis neergestreken?Ongelukkig in werk,
leven en liefde keren de zussen Andreas tegelijkertijd terug naar hun ouderlijk
huis, op het eerste gezicht om voor hun zieke moeder te zorgen. Maar elke zus
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heeft een verborgen agenda, en ze zijn vooral ook thuisgekomen om hun
wonden te likken.Wat hebben de huiselijke en verlegen oudste zus, de wilde
middelste en de bohemien jongste zus nou eigenlijk gemeen? Maar al vliegen ze
elkaar meestal flink in de haren, ergens diep vanbinnen houden ze van elkaar.
Het kleine, slaperige stadje Barnwell en de onverwachte band die tussen de drie
zussen ontstaat zorgen uiteindelijk voor veel meer goeds dan waar ze ooit op
hadden durven hopen.
Een eenvoudig Javaans meisje van 14 jaar wordt uitgehuwelijkt aan een rijke,
dominante en feodale edelman.
Dit is het verhaal van Luce en haar zoektocht naar de waarheid. Dit is het verhaal
waar iedereen voor zal vallen. In vier verhalen en een epiloog ontdekt de lezer
alles over de eerdere levens van de belangrijkste personages uit de Fallen-serie.
Het draait niet alleen om Luce en Daniël. Zo worden Miles en Shelby in de
middeleeuwen verliefd, ontdekt Roland een andere kant van Arriane, vraagt
Arrianes liefde Aleksandr haar hoogverraad te plegen tegenover Daniël en
beleven Luce en Daniël eenmalig een romantische Valentijnsdag. In de epiloog
komen alle karakters samen.
Een Javaanse jongeman raakt begin 20e eeuw verbitterd over de houding van de
Nederlanders tegenover zijn volk.
Page 3/19

Where To Download Muhammad 2 Para Pengeja Hujan Tasaro Gk
Septimus Heap is sinds een jaar Leerling van de Buitengewone Tovenares
Marcia Overstrand en bekwaamt zich in alle Magieke kunsten, zoals
Bezweringen, Betoveringen en het toepassen van Amuletten. Maar het lijkt erop
dat de Duystere Magiek nog niet helemaal is geweken. Septimus heeft het
gevoel dat er iets verschrikkelijks staat te gebeuren. Marcia wordt voortdurend
gevolgd door een boosaardige dreigende Schaduw. En dan wordt Jenna op
klaarlichte dag ontvoerd... Septimus is vastbesloten haar bevrijden, maar dat
blijkt gevaarlijker dan hij ooit had kunnen denken. www.septimusheap.nl
Nieuwe editie van ‘Het 80/20-principe’, de klassieker van Richard Koch waar wereldwijd meer
dan een miljoen exemplaren van verkocht zijn. Het 80/20-principe klinkt als een aardige
vuistregel, maar het is meer dan dat: het is een wetenschappelijk bewezen principe. Richard
Koch toont in dit boek aan dat het 80/20-principe voor organisaties te gebruiken is als analyseinstrument (met welke producten behalen we de hoogste winst?), en op persoonlijk vlak als
denkmethode (op welke thema’s moet ik focussen, wat zijn de beste oplossingen?). In beide
gevallen is het resultaat: betere beslissingen, minder gedoe, meer effectiviteit. Op strategisch
niveau, maar ook in je dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot de professional, kan met dit
boek zijn voordeel doen. Het helpt je te kiezen, te beslissen en sneller vooruit te komen. De
jubileumeditie van dit standaardwerk is aangevuld met nieuwe hoofdstukken over de werking
van het principe in (online) netwerken.
Dimas Suryo is een Indonesische journalist, een bon vivant die samen met drie collega’s door
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de wereld trekt, het avontuur en de vrouwen achterna. Maar na de communistische zuivering
van 1965 is er één weg die niet meer voor hen openligt: de weg naar huis. Terwijl vrienden en
familie in Indonesië hun leven niet zeker zijn, belanden de vier vrienden na vele omzwervingen
in Parijs. Daar openen ze, niet gehinderd door enige ervaring, een restaurant. Een klein stukje
Indonesië ver van huis, waar alle ballingen graag bij elkaar komen. In Parijs ontmoet Dimas
ook zijn grote liefde Vivienne en ze krijgen samen een dochter: Lintang. Pas als student
bezoekt Lintang voor het eerst het land van haar vader. Ze wil een documentaire maken over
de ballingen, maar het loopt anders. Het is 1998: de revolutie die Soeharto ten val zal brengen,
staat op het punt uit te breken.
PENULIS: SIBEL ERASLAN UKURAN 13.5 X 20;420 BW ISBN: 978 979 1479 63 9 "Sarat
makna cinta dengan pilihan bahasa yang indah dan pemikiran mendalam, namun mudah
dipahami." Ria Miranda (Young Muslim Fashion Designer) "Membaca kisah para ibu di zaman
sebelum dan sesudah tahun hijriah, hati siapa pun di antara ummat-Nya niscaya akan tergetar.
Sosok Ibunda Hajar yang begitu penuh pengorbanan telah menginspirasi para muslimah,
bahkan hingga masa kini. Pun dengan Ibunda Khadijah yang senantiasa mengalirkan
kekuatan mahadahsyat tatkala kita merasa terpuruk. Patutlah Khadijah r.a. menjadi cahaya
kalbu Rasululah saw. karena kasih sayang, kecerdasan, kegeniusan, dan kebajikannya tiada
yang bisa menandingi hingga akhir zaman. Buku yang wajib dimiliki para muslimah masa kini."
Pipiet Senja (penulis 124 buku) “Sedikit sekali yang kita tahu tentang Ibunda Khadijah r.a. Kita
merindukannya dengan malu-malu. Takut salah, takut tak sopan, takut dosa? Sampai, Sibel
Eraslan menulis novel ini dan mengajari pembaca untuk mencintainya dengan ekspresif,
revolusioner, dan heroik. Bahasa tutur novel ini membuat pembaca berhadapan langsung
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dengan Khadijah. Memahami betapa akbar peran beliau bagi sejarah kenabian.” Tasaro GK
(Pengarang 2 Novel Laris Biografi Muhammad saw: Lelaki Penggenggam Hujan dan Para
Pengeja Hujan) "Inilah kisah sosok yang jadi first love seorang utusan Allah. Yang mendukung
Rasulullah saw. dengan sepenuh daya dan cinta sampai embusan napas penghabisan."
Ahmad Fuadi (penulis Negeri 5 Menara dan pendiri Komunitas Menara.) "Nikmat dibaca,
menyentuh rasa, dan penuh spirit cinta. Novel bergizi sarat makna." (Abdul Hakim El Hamidy,
Spiritual Motivator) "Membacanya seperti masuk kembali ke masa ribuan tahun lalu. Setiap
kata-katanya begitu menghadirkan keindahan ruang dan waktu kala itu. Buku yang cerdas,
hangat, dan penuh cinta." Oki Setiana Dewi (Aktris Muslimah dan Penulis Best Seller)
De queeste van de Ridders van het Woord loopt ten einde als de krachten van het goede van
over de hele wereld samenkomen om het kwade definitief te verslaan. Logan Tom en Angel
Perez, de Ridders die eden hebben gezworen om hun familie te wreken, Kirisin Belloruus, een
jonge elf die verantwoordelijk is voor het lot van zijn ras, en Havik, de jongen op wiens magere
schouders het lot van de hele wereld rust... Vluchtelingen van Shannara is een epische saga
met alle kenmerken van Terry Brooks' fantasy: actie en magie, geloofwaardige personages,
een verhaal dat boeit van begin tot eind en dat alles onderdeel van het grote verhaal van
Shannara dat wereldwijd inmiddels miljoenen fans kent.
Biografie van de profeet Mohammed (circa 570-632), met bijzondere aandacht voor diens
spirituele lessen en gedragingen die voor hedendaagse mensen van belang zijn.
Om iets te vinden, moet je eerst verdwalen. Het leven van Allyson is als haar koffer: strak
gepland, precies gepakt en tot in de puntjes geordend. Tot ze op de laatste dag van haar
vakantie Willem ontmoet, een acteur. Willem is in alles haar tegenpool. En hij nodigt haar uit
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mee te gaan naar Parijs. Geheel tegen haar natuur in zegt ze ja. Haar dag gaat over deze dag
in Parijs, over een sprankelende verliefdheid met een abrupt einde. Over risico's nemen,
zoeken en dingen vinden die je anders nooit had ontdekt. Haar dag vormt samen met Zijn jaar
een romantisch duet over liefde, reizen en het zoeken naar je identiteit.
Rose staat na de slachting op Academicus Vampyrus voor de grootste uitdaging in haar leven.
Nu Mason naar de andere wereld is vertrokken, moet ze Dimitri Belikov, de liefde van haar
leven, opsporen en... vermoorden. Zal hij hiertoe in staat zijn nadat ze de hele wereld heeft
afgereisd om hem te vinden? Of is het nu eindelijk tijd om zich bij hem te voegen?
Mannen kunnen maar één ding tegelijk, vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht De verschillen
tussen man en vrouw zijn biologisch en mentaal bepaald. Dit boek toont glashelder aan
waarom mannen de stadsplattegrond niet hoeven om te draaien om te kijken of de volgende
afslag links of rechts is, en vrouwen wel. Aan de hand van vrolijke voorvallen en
wetenschappelijk (hersen)onderzoek, evolutionaire biologie, psychologische analyses en
sociale veranderingen bouwen de auteurs hun bewijslast op. Humoristisch, vaak zeer
verhelderend en een enkele keer schokkend laten ze hun licht schijnen op het algehele
raadsel van het verschil tussen man & vrouw. Barbara en Allan Pease hebben een
trainingsinstituut, gespecialiseerd in communicatie.. Hiermee timmeren ze wereldwijd aan de
weg. Allan Pease schreef eerder Body Language (in 32 talen verschenen, in Nederland onder
de titel Lijfspraak). Barbara Pease schreef Memory Language.

Naar Italië ga je voor liefde en gelato, maar soms vind je meer dan dat... Lina brengt de
zomer door in Toscane, maar aanvankelijk is ze niet erg in de stemming voor de
Italiaanse zon en het prachtige landschap. Eigenlijk is ze er alleen maar omdat het haar
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moeders laatste wens was dat ze naar Italië zou gaan om haar vader te leren kennen.
Maar welke vader laat nou zestien jaar lang niets van zich horen? Alles wat ze wil is zo
snel mogelijk weer naar huis gaan. Maar dan krijgt ze een dagboek in handen, waarin
haar moeder schrijft over haar tijd in Italië én haar geheime liefde. Vanaf de eerste
pagina is Lina gefascineerd en wil ze de geheimen van het dagboek ontrafelen.
Daarvoor heeft ze wel wat Italiaanse hulp nodig. Enter buurjongen Lorenzo... Een
prachtig verhaal waarin twee liefdesgeschiedenissen op een geraffineerde wijze met
elkaar worden verweven. 'In Liefde & gelato word je verwend met heerlijke, verleidelijke
beschrijvingen van Renaissancearchitectuur en Italiaans eten.' - Kirkus 'Een tripje naar
Toscane? Geheime liefdes, kunst én Italiaanse ijsjes? Verkocht!' - Waiting on
Wednesday
Onder het poolijs ligt iets wat de wereld voorgoed kan veranderen... Een NASA-satelliet
doet een opzienbarende ontdekking op de Noordpool. Dat is een opsteker voor de
ruimtevaartorganisatie, die al tijden onder vuur ligt. Ook voor president Zach Herney
betekent de vondst goed nieuws: een tweede termijn in het Witte Huis lijkt in zicht.
Rachel Sexton, analiste bij de inlichtingendienst NRO, krijgt opdracht na te gaan of de
vondst authentiek is. In allerijl vertrekt ze naar het noordpoolgebied om het werk van
een team wetenschappers, onder wie de charismatische oceanograaf Michael Tolland,
te controleren. Na Rachels aankomst neemt de zaak een onverwachte wending. Het
`bewijs lijkt minder rotsvast dan gedacht. Voor de president ingelicht kan worden,
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begint een nachtmerrie op het poolijs... De wereldberoemde Dan Brown is de zoon van
een wiskundige en een muzikante. Hij is getrouwd met de kunsthistorica en schilderes
Blythe. Voor hij fulltime schrijver werd, was hij jarenlang docent Engels op een
universiteit. `En reken maar dat De Delta Deceptie spannend is. Nrc Handelsblad `De
Delta deceptie heeft tempo, spanning en een enorm complot. Vns Detective &
Thrillergids `Spannende uurtjes gegarandeerd. Elsevier
De huwelijksreis rond de wereld van Becky en Luke was een daverend succes. En
natuurlijk heeft Becky enkele souvenirs aangeschaft. Zijden kamerjassen uit Hongkong
vijf Turkse tapijten een tafel met tien stoelen uit Sri Lanka... de, eh, manshoge
giraffebeelden uit Malawi alles wordt netjes thuisbezorgd. Luke is ziedend. Becky mag
zelfs haar geheime tweede creditcard niet meer gebruiken. Er is nog meer ongelooflijk
nieuws: ze blijkt een zus te hebben! Maar wanneer Becky Jessica voor het eerst
ontmoet, krijgt ze de schrik van haar leven. Het kan toch niet waar zijn dat haar zus een
hekel heeft aan... winkelen?
Betovernde moderne klassieker over een meisje dat opgroeit bij een heks. ‘Er zit
magie in sterrenlicht. Dat is algemeen bekend. Maanlicht is een heel ander verhaal.
Maanlicht IS magie.’ Elk jaar laten de dorpelingen een baby achter als offer voor de
heks in het woud. Niemand weet dat Xan, de gevreesde heks, de achtergelaten
kinderen juist liefdevol naar families aan de andere kant van het woud brengt. Dit keer
voedt ze het achtergelaten kind per ongeluk met maanlicht, waardoor het meisje
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vervuld raakt van magie. Xan besluit Luna op te voeden als haar eigen dochter. Met de
jaren worden Luna’s magische krachten sterker. Wanneer haar dertiende verjaardag
nadert, besluiten de dorpelingen eindelijk jacht te maken op de heks die hun leven al
jaren overschaduwt. Zij weten niet dat Xan en Luna hun magie goed gebruiken en dat
het echte kwaad veel dichterbij is... ‘Onmogelijk om weg te leggen... Het meisje dat de
maan dronk is net zo spannend en gelaagd als klassiekers zoals Peter Pan en The
Wizard of Oz.’ – The New York Times Book Review Bekroond met de Newbery Medal
voor het mooiste kinderboek.
Als je het van ambtenaar tot speechschrijver bij het ministerie van Cultuur schopt, heb
je serieus promotie gemaakt. Maar eerlijk gezegd valt het Libby tegen. Haar kantoor
blijkt een minuscuul hokje te zijn. De minister voor wie ze schrijft, is onvoorstelbaar
ijdel. Haar werk bestaat meer uit het sjouwen van handtassen en bloemen, dan uit het
schrijven van speeches. En Margo, de assistente van de minister, is nou niet bepaald
een collega op wie ze kan bouwen. Net als Libby spijt begint te krijgen van haar nieuwe
baan, verschijnt consultant Richard ten tonele. Net overgevlogen uit Engeland, strak in
het pak, heerlijk Brits accent En Margo kan totaal niet tegen hem op. Onweerstaanbaar,
dus! Maar of ze met een politiek schandaal op de loer, de hete adem van Richard
letterlijk in haar nek en een afgunstige collega op de koop toe nog altijd feilloos de
juiste woorden weet te vinden, is zeer de vraag
Voordat Malcolm Gladwell zjn eerste bestseller Het beslissende moment schreef, was
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hij al befaamd vanwege zijn stukken in het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker. Alle
goede ideeën werden eerst in dat tijdschrift getoetst. Maar dan zijn er nog tientallen
artikelen over, vol verrassende feiten en fascinerende onderzoeken, en die zijn nu voor
het eerst in boekvorm beschikbaar, langverwacht: het verhaal over de
hondenfluisteraar, over hoe je een misdadiger kunt herkennen, over ras en IQ,
sollicitatiegesprekken, hoe David van Goliath won, hoe je financieel profiteert van
rampen, advertenties en de geschiedenis van de wereld, het verband tussen Duitse
filosofen en Saturday Night Live en over de onvermijdelijkheid van noodlottige
ongelukken. Wat de hond zag is Gladwell op zijn best: snel, intelligent, verrassend en
enorm veelzijdig. '
Allison Glenn is pas 21 als ze na vijf jaar uit de gevangenis komt. Ze heeft op haar
zestiende een gruwelijk misdrijf begaan: ze heeft haar pasgeboren dochtertje gedood.
Eenmaal buiten staat niemand op Allison te wachten. Haar ouders doen alsof ze niet
bestaat en haar zusje Brynn, die altijd zo dol op haar was en die Allison zó graag wil
spreken, wil niets meer met haar te maken hebben. Vanuit een opvanghuis probeert
Allison haar leven weer op te pakken en ze krijgt een baantje bij de lokale boekhandel.
Langzaam maar zeker keert haar vertrouwen in de toekomst terug. Tot ze het
geadopteerde zoontje van haar baas, de vijfjarige Joshua, ziet... Net als in haar debuut
In stile gehuld, weet Heather Gudenkauf als geen ander onderhuidse spanning
voelbaar te maken.
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In ‘De dochter van de heelmeester’ schetst Amy Tan een bewogen
familiegeschiedenis die op ontroerende wijze laat zien hoe belangrijk het is om je eigen
verleden te kennen. Ruth, een Chinees-Amerikaanse vrouw in de veertig, zorgt voor
haar dementerende moeder. Ze heeft haar dochter nooit over haar verleden verteld.
Waarom ze plotseling naar Amerika vertrok, is voor Ruth een raadsel. Maar op een dag
vindt ze de aantekeningen van haar moeder waarin ze haar levensverhaal heeft
opgeschreven. Eindelijk krijgt Ruth de langverwachte antwoorden op haar vragen en
leert ze haar moeder kennen. Waar komt ze vandaan en hoe moet ze nu verder met
haar leven? Amy Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is
bekend van onder meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de
keukengod’. In haar romans schrijft ze over complexe moeder-dochter relaties en over
hoe het is om als kind van Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken
zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38
weken in de New York Times bestsellerlijst en zijn haar werken in 35 talen vertaald.
Haar debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.

Als je hoofd en je hart verschillende dingen zeggen, waar luister je dan naar? Het
leven van Lara Jean loopt op rolletjes: ze geniet van haar laatste jaar op de
middelbare school, ze is smoorverliefd op haar vriendje Peter en haar vader gaat
hertrouwen. Maar met het einde van het schooljaar in zicht, komt er ook een
einde aan haar zorgeloze leventje. Waar gaat ze studeren? Wat als haar relatie
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met Peter onder haar keuze lijdt?
`Ik hou van Rush! Wat een heerlijk boek. Goodreads.com Rush hield een geheim
voor haar verborgen dat haar hele wereld verwoestte, haar hele leven was één
grote leugen. Blaire bleef desondanks van hem houden en wist dat ze hem nooit
zou kunnen vergeten. Nu is ze weer thuis en moet ze opnieuw beginnen,
doorgaan met haar leven totdat er iets gebeurt wat haar leven opnieuw op zijn
kop zet. Wat zou je doen als de persoon die je eigenlijk niet meer kan vertrouwen
degene is bij wie je gedwongen wordt steun te zoeken? Je liegt, verstopt je,
ontwijkt en bidt dat je zonden nooit geopenbaard zullen worden. Nooit verliefd is
het zinderende tweede deel in de populaire Verboden vrucht-serie van de
Amerikaanse bestsellerauteur Abbi Glines. Blaire en Rush stoten elkaar af als
twee magnetische polen, maar de aantrekkingskracht tussen hen is tegelijkertijd
onweerstaanbaar. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar of ze ooit samen zullen
eindigen? `Fantastische serie. Ik heb gelachen en gehuild, een geweldig boek.
Amazon.com
Willem is Lulu kwijt. Zal hij haar vinden? Zijn jaar is het verhaal van Willem. Na
die stralende dag met Allyson, alias Lulu, in Parijs, is Willems leven veranderd.
Hij kan zijn draai niet meer vinden, is rusteloos en reist de wereld rond. Wat wil
hij met zijn leven? Blijven reizen? Meer werken? Wat betekent acteren voor
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hem? Zo door blijven gaan kan niet meer, niet na die dag met haar. Zijn jaar
vormt samen met Haar dag een romantisch duet over liefde, reizen en het
zoeken naar je identiteit.
Misschien ooit van Colleen Hoover neemt je mee in de onwaarschijnlijke liefde
tussen een dove singer-songwriter en het meisje dat hem uit zijn writer’s block
helpt. Een heerlijk boek voor iedereen die houdt van een Amerikaanse setting,
knetterende vonken en een achtergrond van songteksten en muziek. Auteur
Colleen Hoover bracht samen met Griffin Peterson een soundtrack uit met de
nummers uit Misschien ooit, gratis te beluisteren op
maybesomedaysoundtrack.com. Dus kruip op de bank, druk op play, sla het
boek open en beleef Misschien ooit.
"Paman, tolong aku! Tolong aku, Paman!" Suara Xerxes selalu mengiang di
telingan Kashva setiap terbangun dari tidurnya. Anak dari perempuan pujaan
yang dititipkan kpadanya ketika terjadi penyerangan oleh pasukan Raja Khosrou
itu, kini terpisah darinya. Minggu demi minggu dilalui Kashva di Tibet dengan
mendaki 13 gunung suci bersama Biksu Tashidelek. Ia pun tenggelam dalam
lautan peziarah di tempat berkumpulnya segala doa itu, demi satu tujuan.
Menemukan kembali Xerxes! Peristiwa hilangnya Xerxes membuat pikiran
Kashva hanya tertuju untuk menemukan cara agar mereka dapat bertemu
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kembali. Kashva bahkan hampir lupa dengan tujuan utama dari pelariannya kali
ini. Sebuah perjalanan panjang untuk mencari Astvat-ereta, Sang Al-Amin, guna
menyucikan ajaran Zardust, sebelum akhirnya Tashidelek memberinya sutrasutra Budha. Kehilangan yang hampir membuat rasa putus asa juga dirasakan
oleh 'Umar bin Khattab. Ia harus menggantikan Abu Bakar yang telah meninggal
untuk berangkat ke medan jihad di Irak dan Syam. Rasa ragu dan takut sempat
menghampirinya. 'Umar merasa tidak mampu menjadi pemimpin bagi banyak
umat, sebab Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak bisa dijumpainya lagi untuk
meminta bimbingan. Perjalanan pencarian Kashva dan perjuangan para mujahid
pada zaman pasca kenabian akan membawa kita kembali ke Jazirah Arab ribuan
tahun lalu untuk merasakan hidup bersama Muhammad, Sang Manusia Pilihan.
Akankah suasana khusyuk di Tibet yang membuat Kashva belajar banyak makna
kehidupan dapat memberikan jawaban mengenai Al-Amin yang sedang
dicarinya? [Mizan, Bentang Pustaka, Novel, Biografi, Muhammad, Islam, Tasaro
GK, Indonesia]
Muhammad #2Sang Pengeja HujanBentang Pustaka
Stap binnen in de aanstekelijke wereld van een bruisende vrouw, die slechts één
groot probleem heeft: ze kan geen winkel voorbijlopen zonder dat leuke jasje of
die mooie schoenen te kopen. Rebecca werkt voor het tijdschrift Succesvol
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Sparen hoewel haar eigen financiële situatie een puinhoop is. De schulden
stapelen zich in hoog tempo op, evenals de dreigbrieven van de bank. Ondanks
haar groeiende paniekgevoel blijft Becky vrolijk en optimistisch. In haar dromen
ziet ze zichzelf de loterij winnen, of blijkt de bank een vergissing te hebben
gemaakt, waardoor al haar problemen in één klap worden opgelost. Maar de
werkelijkheid is anders!
In het leven van een oude man in een afgelegen dorpje in het Amazonegebied
speelt het conflict tussen natuur en beschaving een grote rol.
Als een legendarisch topmodel een dodelijke val maakt van een balkon in de chique
Londense wijk Mayfair, gaat de politie uit van zelfmoord. Haar broer weigert dit echter
te accepteren en schakelt privédetective Cormoran Strike in. Strike neemt de klus
dankbaar aan. Sinds hij zijn been verloor in Afghanistan is zijn leven een puinhoop. Hij
heeft bijna geen opdrachten en de schuldeisers zitten achter hem aan. En daarbij is hij
net weg bij zijn vriendin en woont hij in zijn kantoor. Dit is zijn kans om een nieuwe start
te maken. Maar naarmate hij dieper infiltreert in de wereld van de rich and famous
nemen de zaken een steeds duisterder wending – en loopt hij zelf steeds meer
gevaar... Koekoeksjong is een traditionele Britse misdaadroman in een modern jasje en
kan zich meten met de grote klassiekers uit het genre. De pers over Koekoeksjong
‘Heel verfrissend: humor en mededogen spelen in dit boek een grotere rol dan bloed
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en geweld. Laat dit alsjeblieft het begin zijn van een reeks.’ **** Vrij Nederland ‘Een
thriller die uitstekend in elkaar zit, geen moment verveelt en een groot publiek zal
aanspreken.’ NRC Handelsblad ‘Een solide detective, waarin vooral het satirische
talent schittert.’ **** de Volkskrant
Het onbekende, duistere Parijs Ontdek het Parijs achter het cliché van de ansichtkaart:
de duistere kant, de stad van de opstanden en opstootjes, revolutionaire ideeën en
onmogelijke verlangens. Hussey legt de rauwe werkelijkheid bloot van de petites gens,
de gewone mensen op straat, die de geschiedenis van Parijs grotendeels hebben
bepaald, op de barricaden, en in de bars, kunstsalons en bordelen. Hij toont de
turbulente ontwikkeling van de stad, van de prehistorie tot de rellen in de banlieue en
de aanslagen in 2015. Parijs belicht de subversieve elementen die hun sporen hebben
nagelaten in het werk van Balzac, Bataille en Breton, Sartre en de existentialisten, Guy
Debord en de situationisten, tot aan Michel Houellebecq.
Psychotherapeutische benadering van het ontstaan en de bestrijding van kanker.
Wacht op mij begint drie jaar na Mia's ongeluk. Adam en zijn band zijn inmiddels
doorgebroken. Aan de vooravond van hun wereldtournee is Adam in New York,
eenzaam en ongelukkig. Sommige mensen denken dat roem alles oplost, maar Adam
kan zijn succes niet aan. Om door te kunnen gaan met zijn leven, zal hij eerst zijn
verleden moeten accepteren.
In 'Een kleine geschiedenis van bijna alles' lukt het Bill Bryson om wetenschappelijke
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kennis uit onder andere de geologie, scheikunde, kwantumfysica, paleontologie en
sterrenkunde voor een groot publiek te ontsluiten. Hij doet dat op zo'n heldere en
spannende wijze dat ook degenen die altijd in slaap vielen tijdens de natuurkundeles
Bryson met veel plezier zullen volgen op zijn avontuurlijke reis door de
bètawetenschappen.
Op een van de paradijselijke stranden van Hawaii verdwijnt een prachtige jonge vrouw.
Nog voor haar zwaar verminkte, levenloze lichaam wordt gevonden, raakt er nog een
jonge vrouw vermist. Journalist Ben Hawkins wordt naar Hawaii gestuurd om verslag te
doen van het onderzoek naar de sensationele moord. Hij raakt ongewild betrokken bij
het dodelijke spel dat de moordenaar speelt en moet, om te overleven, een pact met de
duivel sluiten. Patterson neemt de lezer mee op een huiveringwekkende jacht op de
moordenaar, die voert van de stranden van Hawaii naar de besneeuwde Zwitserse
Alpen en van de achterbuurten in Los Angeles naar de Amsterdamse grachten.
De geliefde prostituee Dewi Ayu staat na eenentwintig jaar plotseling op uit haar graf,
terwijl haar vier dochters - drie beeldschoon en één buitengewoon lelijk - in al die jaren
door het leven zijn getekend. Aan de hand van hun familiegeschiedenis vertelt Eka
Kurniawan op wervelende wijze het verhaal van de onderdrukking van Indonesië: van
de wrede overheersing door Nederland tijdens de koloniale periode en vervolgens door
Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog; van het uitroepen van de onafhankelijkheid in
augustus 1945 en de daaropvolgende politionele acties tot de massamoord op ten
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minste een half miljoen communisten in de jaren 1965-'66. Schoonheid is een vloek
combineert geschiedenis, satire, folklore, humor en romantiek in een zinderende
vertelling.
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