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Sayap-sayap patah “Aku hanya seorang wanita yang hidupnya hancur karena dendam seseorang. Aku tidak pernah ingin membenci orang
lain tapi kali ini aku benar-benar membenci orang yang sudah merusak hidupku. Dan kali ini aku bertemu lagi dengannya, dalam situasi
berbeda. Aku tak selemah dulu. Aku akan membuat dia hancur dengan kedua tanganku.” -Eurydice Marilyn Clifford “Setelah 7 tahun
lamanya kini aku menemukannya lagi. Kali ini kau tidak akan lolos dariku lagi, Eury. Aku akan melakukan hal yang lebih parah dari yang aku
lakukan 7 tahun lalu. Aku benar-benar membenci keluarga Clifford.” -Archelaus Kevin Evander Ini kisah tentang pembalasan dendam tanpa
cinta, namun apa yang terjadi ketika satu per satu rahasia terkuak. Akankah dendam akan berubah jadi cinta?
Ahed Tamimi menjadi perhatian dunia ketika dia ditangkap tentara Israel menjelang Natal 2017. Mereka menerobos masuk rumah Ahed di
tengah malam buta, dan menyeret pergi gadis berusia 16 tahun ini. Gara-garanya? Ahed menampar tentara Israel yang masuk ke rumahnya.
Ahed kesal karena tentara Israel menembak sepupunya tepat di wajah. Ahed tinggal di Nabi Saleh, 20 kilometer di utara Yerusalem dan
mengalami pahitnya pendudukan Israel. Aktivitas penduduk setiap saat diawasi. Siapa pun, termasuk anak-anak, bisa ditangkap dan
dijebloskan ke penjara tanpa alasan jelas. Dunia marah dan prihatin atas ketidakadilan yang menimpa Ahed. Kampanye #FreeAhed tidak
hanya beredar luas secara online, melainkan dalam bentuk poster dan grafiti yang terpampang di tempat-tempat umum, seperti London dan
Lisbon. Ahed memberi keberanian dan harapan pada siapa pun, di mana pun, untuk berani membela diri ketika diperlakukan tidak adil.
[Mizan, Mizan Publishing, Kisah, Inpirasi, Religi, Motivasi, Biografi, Palestina, Remaja, Dewasa, Indonesia]
Sejak duduk di bangku kuliah Surya mempunyai sebuah nama yang menjadi matahari kecil dalam hidupnya. Jalan hidup yang berliku
membuatnya tak bisa meraih sang mentari dan menjadikannya sebagai belahan jiwanya. Belasan tahun berlalu takdir kembali
mempertemukan Surya dengan matahari kecilnya, namun semuanya jauh berbeda dari apa yang ia harapkan. Sang mentari telah
mempunyai seseorang di sisinya begitu juga dengan dirinya. Akankah Surya mampu mewujudkan mimpi-mimpinya untuk menjadikan
matahari kecilnya menjadi miliknya seorang? ¤ Sebaik-baiknya ikatan adalah ikatan yang sah baik di mata hukum maupun agama ¤
“Salah satu dari mutiara hadits yang tampak sederhana tetapi mengandung filosofi yang mendalam adalah Segala sesuatu perbuatan
tergantung atas niatnya. Inilah yang menjadi pijakan nalar didik ajar pendidik secara holistik baik kognitif afektif maupun psikomotorik. Buku
ini memeberi solusi menuju kesana” Dr.KH. Muchotob Hamzah, M.M. (Rektor UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, Penulis Buku Agama dan
Negara) “Buku ini cocok sekali untuk dijadikan cermin pendidikan etika, di saat kondisi masyarakat dan anak-anak muda khususnya
kehilangan orientasi etik. Dengan contoh Nabi SAW sebagai uswah hasanah yang telah berhasil mencetak para sahabat sebagai muridmurid terbaik di sepanjang masa, yang dipoles melalui pendekatan Neuro Linguistic Programming (NLP), maka tak ada alasan bagi kita
untuk tidak berkaca padanya” Asmaji Muchtar, Ph.D (Dekan Fikes UNSIQ Wonosobo, Penulis Buku Best Seller di Malaysia) “Hidup itu harus
meniru. Begitupun mendidik akhlak anak perlu meniru pola mirroring Rasul dalam mendidik para sahabatnya dengan teknik NLP yang Rasul
terapkan. Dan buku ini sudah cukup mewakilinya” Dr.KH. Abdurrahman Asy’ari, Alh. M.Pd.I (Pengasuh PPTQ Al Asy’ariyyah Kalibeber
Wonosobo, Penulis Buku Quantum Tahfidz)
Blurb: Nadi anak seorang pemulung. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari kehidupannya. Selain kemiskinan, wajahnya-pun buruk rupa.
Mengalami pelecehan seksual ketika kecil, bulian dari teman-teman, dan kematian kedua orang tuanya karena tabrak lari menjadikan
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seorang Nadi memiliki jiwa psikopat. Dia yang tidak pernah mengecap manisnya kebahagiaan, menemukan caranya sendiri untuk
menyenangkan hati. Airmata, Darah, Kematian, Dia menyukai hal itu. Pembunuhan demi pembunuhan-pun dia lakukan. Sampai akhirnya,
dia menemukan siapa pembunuh orang tuanya. Nadi-pun semakin berubah menjadi iblis yang datang dari kerak NERAKA. Hak cipta
dilindungi undang-undang
Billy Milligan was a man tormented by twenty-four distinct personalities battling for supremacy over his body - a battle that culminated when
he awoke in jail, arrested for the kidnap and rape of three women. In a landmark trial, Billy was acquitted of his crimes by reason of insanity
caused by multiple personality disorder - the first such court decision in history. Among the twenty-four are: Philip, a petty criminal; Kevin,
who dealt drugs; April, whose only ambition was to kill Billy's stepfather; Adalana, the shy, affection-starved lesbian who 'used' Billy's body in
the rapes that led to his arrest; David, the eight-year-old 'keeper of the pain'; and the Teacher, the sum of all Billy's alter egos fused into one.
In The Minds of Billy Milligan, Daniel Keyes brings to light the most remarkable and harrowing case of multiple personality ever recorded.
'Fascinating' LA Times '[Keyes] has carried it off brilliantly, bringing not only a fine clarity but a special warmth and empathy' Washington Post
Pada suatu ketika, hidup tiga gadis cantik di dunia ini, kemudian tersisa dua… Julia, kakak sulung Claire dan Lydia, hilang. Tidak ada pesan,
tidak ada kabar, tidak pernah ditemukan. Duka itu telah mengoyak keluarga mereka. Luka keluarga mereka kembali menganga ketika suami
Claire mati dibunuh. Hilangnya seorang gadis dan pembunuhan pria paruh baya yang terpisah dua dekade… apa gerangan kaitannya? Claire
dan Lydia menjalin kembali hubungan yang rapuh untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi, tapi mereka dipaksa menghadapi
kebenaran yang mengerikan dan mengguncang. Karin Slaughter menceritakan misteri pembunuhan ini dengan beberapa penggambaran
yang terasa begitu nyata. Ini adalah peringatan bagi para pembaca.
Menjadi remaja di era digital atau jaman now memiliki tantangan yang lebih kompleks dari remaja generasi sebelumnya. Penggunaan gadget
atau teknologi lainnya tanpa memperhatikan waktu, kapasitas dan dampak psikologis yang terjadi. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa
gadget memiliki manfaat yang sangat membantu kegiatan sehari-hari. Bagaimana cara menjadi remaja yang memiliki nilai lebih? yang tidak
menjadi pecandu media sosial. Tapi tahu bagaimana menyikapi penggunaan teknologi yang baik, kapan harus menggunakannya, dan
bagaimana mencapai kedewasaan secara emosional, mengubah paradigma dan menjadi lebih di era teknologi ini? Menjadi lebih
membutuhkan usaha yang lebih. memperbaiki cara pandang, kemampuan dan pergaulan yang baik. Semuanya memang membutuhkan
pengorbanan. Dalam buku Do More To Gain More, dijelaskan bagaimana cara remaja menyikapi perubahan, cara pandang dan pergaulan di
dunia remaja. Dan pada akhirnya bisa melakukan sesuatu lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih. LAKUKAN LEBIH, UNTUK
MENGHASILKAN LEBIH!
Another Sunshine2P Publisher
Buatlah daftar semua hal yang kau anggap sangat penting dalam hidupmu. Itu permintaan yang janggal dan penuh paksaan, dan
mengundang konsekuensi besar bagi dua wanita yang rela menjawabnya. Emma hanya ingin menemukan tempat tinggal baru yang aman.
Dan dia menemukannya di One Folgate Street, rumah berdesain minimalis yang merupakan sebuah mahakarya arsitektur. Tapi ada dua
ratus peraturan yang harus dipatuhinya. Tidak boleh ada foto. Tidak boleh ada buku. Jane hanya ingin memulai hidupnya lagi setelah
kemalangan yang dia dapatkan. Dan dia menemukannya di One Folgate Street, tempat tinggal yang indah dengan elemen batu dan kaca.
Tapi ada tragedi lain yang harus dia hadapi: misteri kematian Emma, penghuni rumah terdahulu. Tidak boleh ada tirai. Tidak boleh ada
bantal sofa.
Page 2/6

File Type PDF Melihat Video Pemerkosaan
Hampir menabrak seorang wanita, lalu diminta pertanggungjawaban yang to the point. “Pokoknya, aku minta tanggung jawab!” “Oh God!
Tanggung jawab seperti apa maksudmu?” “Nikahi aku.” “Uhuk! Uhuk!”
The issue of child sexual abuse has gained widespread attention over the last three decades, but minimal attention has been paid to sexual
abuse by women. Victims of female sex offenders have been virtually ignored or neglected from serious study. Consequently we have little
knowledge of the experience of victims or of professional perspectives on female sex offending. Myriam Denov fills these critical gaps in the
literature by examining the life histories and experiences of both male and female victims of female sex offenders, and by investigating the
impact and consequences of the sexual abuse. She also explores professional responses to female sex offending and the ways in which
police officers and psychiatrists have understood, portrayed and managed such cases. In addition to filling the substantial empirical void that
surrounds the issue, the book contributes to policy and practice issues relating to victims and to the training of different professional groups
involved in child sex abuse.
Sydney Alena, cewek cantik dengan masa lalu yang begitu pahit. Trauma di masa lalu membuat Sydney memiliki kepribadian ganda alias
alter ego. Namun, sifat itu tidak dominan, hanya akan muncul disaat dirinya mulai tertekan. Dia takut berdekatan dengan seorang cowok, jika
ada yang tanpa sengaja menyentuhnya, dia akan langsung membayangkan wajah buruk dari masa lalunya pada wajah orang tersebut. Lalu
datanglah seorang Regan Meshach, cowok populer yang digandrungi banyak cewek. Pertemuan awalnya dengan Sydney membuat Regan
begitu penasaran, terutama karena cewek itu sangatlah cuek. Hingga pada akhirnya Regan tau seperti apa kelamnya masa lalu Sydney.
Apakah dia akan mundur?
Keseimbangan dalam hidup manusia – itulah kira-kira dalam satu kalimat ringkas yang disampaikan Indri Makki dalam buku ini. Dengan latar
belakang psikologi, secara sistematis Indri menguraikan keseimbangan kehidupan ini dengan sejumlah kasus nyata yang relevan dan
terperinci. Bagi saya yang sangat menarik adalah dasar pikirannya "memperindah keindahan dunia", yang menunjukkan sifat optimisme
terhadap kehidupan kita. Sikap optimistik ini penting bagi kita di Indonesia pada awal abad XXI ini, ketika negara dan bangsa kita sedang
dilanda musibah berat di hampir seluruh bidang kehidupan: niat baik, kejujuran, gotong-royong, kedermawanan, keikhlasan, kesopanan,
permaafan, dan akhlak mulia. Buku Harmonis Seumur Hidup ini disusun oleh psikolog Indri Makki, rekan sekantor saya di Unilever
(1977–1990), merupakan kontribusi penting bagi pembaca yang merindukan keseimbangan dalam menjalani kehidupan, baik secara pribadi
maupun keluarga. Selamat Indri, untuk buku anda yang relevan ini. Taufiq Ismail Penyair dan Sastrawan
Lila Nurjanah adalah gadis desa korban pemerkosaan oleh pemuda kota enam tahun yang lalu. Karena ke uangan-nya yang memburuk, Lila
bertekad untuk merantau ke kota. setelah enam tahun berlalu, Lila dengan wajah yang pucat dan pasih bertemu kembali dengan laki-laki
yang telah memperkosanya dulu dan menjadi majikannya! Lila takut karena Lila telah memiliki sesuatu yang merupakan bagian dan milik dari
laki-laki itu juga. Beruntung-nya, Lila tidak membawa serta anak-nya untuk ke kota. Bagaimana kalau Tuan-nya tau, kalau pembantunya
memiliki anak dengan dia yang merupakan ayah kandungnya! Dapatkah Tuan-nya menerima anak dari pembantunya?
Anak-anak di seluruh dunia terancam oleh indoktrinasi agama palsu. Seringkali anak rusak dan tidak bisa lagi berpikir sendiri. Suara itu
adalah kisah indah tentang seorang pemuda yang kabur dan diburu. Dia adalah seorang mukmin yang kuat dan harus menggunakan
imannya untuk mengalahkan kejahatan.
Niat hati ingin membalas dendam, Clara tidak pernah menyangka akan berakhir di ranjang pria yang sama sekali tak pernah ada dalam
daftar orang yang kemungkinan tidur dengannya. Clara berusaha tenang, ini hanya gairah konyol karena kesalahan satu malam, bukan?
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Terlalu sibuk menenangkan diri, Clara sampai melupakan satu hal ... bahwa pria itu sangat sulit ditebak. Tidak, tidak ... pria itu malah
membuat Clara terpaksa mengikuti alur keinginannya. Lari? Sayangnya terlambat. Sepertinya Clara sudah benar-benar terjebak. Ia tak bisa
melarikan diri lagi dari skandal gila ini.
Cuplikan kisah kehebohan Alxi dan Nanik ( Keluarga lontong dan apem ) Tentang kelima anaknya yang mulai beranjak remaja dan dewasa.
Mengenal cinta dan makna sebuah keluarga.

VI. BODY AND SOUL
Rasanya miris sekali bila menyaksikan kondisi sebagian generasi muda Muslim saat ini seolah kehilangan jati dirinya. These are
the real facts, betapa banyak anak muda saat ini yang terjerumus dalam pergaulan bebas, bertindak kriminal, nggak mengenal
Islam, bahkan menghabiskan masa mudanya dengan hal-hal nggak bermanfaat. Namun, yakinlah sahabat muda, atas izin Allah
kita bisa menghalaunya. Untuk lebih memantapkan dalam menghadapi kehidupan ini, yakinlah Allah SWT menginginkan kita agar
sukses dan mulia. Yakinlah akan pertolongan-Nya dengan memenuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya
akan membawa kita pada kebahagiaan hakiki tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Sahabat muda, mari bulatkan azzam
untuk menjadi anak muda keren akhir zaman, anak muda yang keren agamanya, keren dunianya, dan keren akhiratnya. Kita
harus mulai dari mana? Yuk, baca buku ini sampai habis! :)
Legal and social assistance for juvenile delinquents in Indonesia.
ÒAsking women why they didnÕt report their sexual assault right away is akin to asking someone why they didnÕt report their own
kidnappingÓ ÑAparna Nancherla Bekerja di Vakansi Travel awalnya menjadi peluang besar bagi Oksana untuk bertemu dengan
idolanya di band Cosmic. Sebagai marketing, dia pun merancang rencana perjalanan ke luar negeri bersama ketiga personel
band Cosmic: Wing Zachary, Lilo Bhaskara, dan Adolf Bhimantara. Sambil menyelam É minum air, begitulah kira-kira rencana
Oksana. Tetapi nahas untuk gadis itu, pertemuannya dengan sang idola malah meluluhlantakkan hidupnya.
Revealing the shocking and detailed accounts of how adult women stalk, sexually assault, and even rape adult men, this book
portrays an eye-opening reality: women can act as aggressive predators and victimize men. • Details the rape trials of two women
as well as other personal accounts and interviews • Utilizes careful analysis of research to determine the extent of this crime by
adult women against adult men • Addresses a range of actions in which adult women sexually abuse or assault adult men, and
offers advice and counsel to these victims • Provides surprising information that will be of value to law enforcement and
corrections practitioners, social workers, business administrators, human resources personnel, academics in the fields of
sociology, psychology, gender issues, and criminology, as well as general readers
“Sebuah karya unik tentang dua disiplin keilmuan yang terlihat berjauhan, namun dapat dipadukan secara menarik oleh penulis.
Pemahamannya yang mendalam tentang syari’ah dan pengalamannya sebagai jurnalis menjadi modal besar karya tulis ini.” Prof.
Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag. Guru Besar Ilmu Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya “Bahasan tentang berbagai aturan dan etika
media ini menarik karena mengambil sudut pandang berbeda, dan baru pertamakalinya digunakan oleh pengamat dan penulis
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media massa. Berbagai contoh yang disajikan, dari isu pornografi hingga ghibah, kabar bohong, dan amplop wartawan, membuat
kajian ini terasa berpijak ke bumi, karena hal-hal itu kita hadapi dan kita alami sehari-hari.” Sirikit Syah Pendiri dan Aktivis
Lembaga Konsumen Media (Media Watch) “Buku ini intinya menjelaskan bahwa nilai-nilai universal seperti kejujuran (dalam
konteks ini kejujuran dalam menyajikan fakta perstiwa oleh wartawan) adalah selaras dengan Islam. Penulis sekaligus mengkritisi
praktik pers umum yang bebas nilai dalam menjalankan kebebasan pers.” Dr. Muhammad Baharun Mantan Wartawan Tempo
dan Pemateri Diklat Jurnalistik “Sebuah upaya terpuji dari seorang yang memahami, sekaligus pelaku, agar karya jurnalistik
sesuai dengan tuntunan Allah. Penulis dapat menyajikannya secara akurat, obyektif, komparatif, dan aplikatif.” KH. Abdurrahman
Navis Wakil Katib Syuriah PWNU dan Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim “Buku ini tak hanya menjelaskan tentang pentingnya
dakwah bil qalam bagi kaum Muslimin, tapi juga memberikan batasan mana yang ‘halal’ dan ‘haram’ dalam dunia jurnalistik.
Dalam kondisi dunia pers yang kini sering kehilangan kendali, buku ini layak jadi panduan.” Hepi Andi Bastoni Pemimpin Redaksi
Majalah Al-Mujtama’ - Pustaka Al-Kautsar Publisher -

Bajingan itu kembali. Bajingan yang membuat Della kehilangan kehormatan sekaligus ketagihan. Bajingan itu seperti
cahaya. Della adalah ngengat yang akan selalu datang menghampiri walau Della tahu hal itu akan menghancurkannya.
Della ingin berlari untuk menghindar. Tetapi Della selalu mendapati dirinya malah berlari ke dalam pelukan sang
Bajingan. Della marah sekaligus bahagia. Della benci sekaligus Cinta.
Sampai kapan pun tema cinta akan selalu menarik untuk diangkat menjadi sebuah cerpen. Ibarat masakan, cinta adalah
garam atau gula yang kehadirannya sangat dibutuhkan. Tanpa cinta hidup ini terasa hambar. Karena cinta kita bisa
bahagia. Karena cinta pula orang bisa merana dan kecewa. Bahkan, mengalami kehancuran. Kalau kita perhatikan judul
antologi cerpen ini, Muara Cinta Nanggroe, ada kebahagiaan yang ditawarkan di sini. Ya, memang benar. Cinta adalah
lambang kebahagiaan. Ibarat bunga, sebelum bermekaran, tentu melalui proses. Proses menanam, memupuk dan
menyirami sampai akhirnya, bunga pun bermekaran. Nah, dalam proses itu sendiri kebahagiaan sudah bisa dinikmati
tergantung bagaimana menyikapi proses itu. Dan, kalau salah menyikapinya, kebahagiaan itu tidak akan datang.
Bahkan, layu sebelum berkembang. Semua itu tentu saja tidak luput dari takdir Tuhan. Betapa sedih dan merananya si
aku ketika orang yang dicintainya dikabarkan mengalami kecelakaan ketika pulang kampung. Inilah takdir yang tidak bisa
dihindari sang tokoh. Hal ini digambarkan dalam cerpen Sayup Doa Di Keheningan Malam. Di samping itu, tema
keluarga, lingkungan alam dan sosial, pendidikan, juga ada di sini. Dari beragam tema tadi kita bisa menemukan kesan
yang beragam. Ada kesan derita, ada bahagia, haru, ngeri, percaya diri, pantang menyerah, kecewa dan geram dengan
tingkah para pejabat. Dan, ada humor yang membuat Anda nyengir sendiri karena kenaifan sang tokoh.
Bahasa Spanyol merupakan satu dari lima bahasa terpenting di dunia. Kecuali di spanyol sendiri, bahasa ini juga
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menjadi bahasa resmi di semua Negara Amerika Latin-kecuali Brasil-dan menjadi salah satu bahasa resmi di forum PBB.
Kamus saku ini merupakan alat penunjang untuk mengetahui seluk beluk budaya dan bahasa Spanyol. Isinya antara lain
memuat lebih dari 13.000 entri, dilengkapi dengan contoh-contoh kalimat sehari-hari dan idiom-idiom populer.
Inilah kisah perjalanan seorang pemuda yang, dengan semangat jiwa mudanya yang menggebu-gebu, berkomitmen
untuk aktif dalam berbagai kelompok Islamis ternama. Pada awal 1990-an, saat berusia belasan tahun, Ed Husain
terlibat dalam sejumlah organisasi Islam ternama di London, termasuk Hizbut Tahrir, organisasi yang tidak diizinkan
hidup di banyak negara di dunia. Waktu, tenaga, dan pemikiran, semua dicurahkan demi satu tujuan: menegakkan
Negara Islam. Sebuah Negara utopis yang mungkin dan perlu diwujudkan demi ‘kebaikan’ seluruh umat manusia,
terutama umat Islam. Namun, di tengah gelora semangat yang sedang menggelora itu, sebuah insiden di kampus
menyentak kesadarannya. Perkelahian antar-siswa yang berbuntut pada hilangnya sebuah nyawa. Ia pun sadar, ini
bukan perkelahian biasa. Inilah wajah buruk ‘perjuangan’ yang ia jalani selama ini dengan sepenuh hati. Kekerasan.
Hasil mengerikan dari sebuah ekstremisme tanpa wawasan yang memadai. Memoar yang sangat lugas dan memukau
ini bisa menjadi rujukan untuk melihat kehidupan Islam (politik) kontemporer. Sejak pertama kali terbit dalam versi
aslinya, The Islamist, buku ini tak lepas dari cercaan dan pujian. Keberadaannya telah memicu debat dan diskusi yang
marak mengenai isu agama, identitas, serta politik di pelbagai media massa internasional dan ruang publik lainnya.
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