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Buku

shanghai. seorang pria amerika 
kembali pada shanghai pada masa 
penjajahan Jepang empat bulan 
sebelum peristiwa Pearl harbor dan 
menemukan fakta bahwa rekan-
rekannya telah terbunuh. Di tengah 
upaya mencari keterangan atas misteri 
kematian tersebut, ia malah terlibat 
kisah cinta dan menemukan bahwa 
pemerintahnya sendiri menyimpan 
rahasia yang lebih besar. Dalam film 
ini, John Cusack dan Chow Yun Fat 
beradu akting seperti beradunya aktor 
terbaik barat dan timur.

Julie & Julia. Julia Child (meryl 
streep) dan Julie Powell (amy adams) 
berperan di dalam adaptasi dua novel 
memoar Julie & Julia karya Powel 
dan My Life in France  karya Julia 
Child dan alex Prud’homme. Fim ini 
diarahkan oleh penulis skenarionya  
sendiri, nora ephron. mengisahkan 
kehidupan yang berkaitan antara dua 
perempuan yang terpisah oleh ruang 
dan waktu. Dalam keputusasaan, 
mereka sadar bahwa kombinasi tepat 
dari semangat dan keberanian akan 
membawa mereka pada jalan keluar. 

Taking WooDsToCks. ang lee kini 
membuat film komedi semi biografi 
yang terinspirasi dari elliot Tiber 
(Demetri martin) dan keluarganya yang 
tanpa sengaja memegang peranan 
penting dalam memopulerkan Wood-
stock Music and Arts Festival. orang 
tua elliot memintanya mengurus motel 
el monaco yang kurang laku. ketika 
mendengar kota tetangga berhasil 
mendapatkan izin untuk membuat 
festival musik, elliot segera melakukan 
berbagai hal yang akhirnya mengubah 
hidupnya dan budaya amerika. 

The BoaT ThaT RoCkeD. Film 
komedi mengenai DJ inggris yang 
memilih untuk memainkan musik 
yang mendefinisikan generasinya, 
bukan jazz seperti yang diutamakan 
pemerintah. mengisahkan The Count, 
penguasa gelombang radio amerika 
saat itu; Quentin, bos sebuah stasiun 
radio bajakan; gavin, seorang DJ 
ternama di inggris yang baru kembali 
dari tur narkoba di amerika; Dave, 
penyiar radio yang cerdas; dan seorang 
pegawai pemerintahan inggris yang 
memburu para pengguna narkoba. 

BoY alone: a BRoTheR’s memoiR 
- kaRl TaRo gReenFelD. Buku ini 
merupakan catatan masa kecil jurnalis 
karl Taro greenfeld yang tumbuh 
besar di balik bayang-bayang adiknya, 
noah, yang autis. Pertanyaan penting 
di sini: dapatkah sebuah hubungan 
dibina tanpa bahasa? Bagaimana orang 
tua harus membesarkan seorang anak 
yang bisu dan violent yang kemudian 
menjadi seorang lelaki dewasa yang 
tidak mampu menghidupi dirinya 
sendiri? adakah yang dapat dilakukan 
untuk menolong mereka?

healTh anD BeauTY FRom The 
RainFoResT: malaYsian TRaDi-
Tions oF Ramuan - geRaRD 
BoDekeR anD FRienDs. Buku 
terbitan Didier millet ini mengupas 
faedah ramuan dari kekayaan hutan 
hujan tropis malaysia yang berangkat 
dari warisan tradisi melayu, China, dan 
india untuk kesehatan dan kecanti-
kan perempuan. Di sini anda akan 
temukan berbagai penjelasan tentang 
ramuan untuk obat-obatan mulai dari 
ramuan vitalitas, tongkat ali, sampai 
ramuan perawatan kulit tubuh. 

ouR ChoiCe - al goRe. Dalam buku 
ini, al gore mengajak kita untuk me-
mahami krisis iklim dengan serius. ke-
ahlian al gore dalam mengungkap 
abstraksi ilmiah menjadi sesuatu yang 
mudah dipahami dan dekat dengan 
kehidupan sehari-hari sudah terbukti. 
ia menunjukkan upayanya mengubah 
rumahnya sendiri menjadi lebih ramah 
lingkungan dan memaparkan mitos 
baru. Dengan kemampuannya bertutur 
yang puitis, ia menyadarkan kita untuk 
menjadi bagian yang satu dengan 
bumi, bukan hanya penghuninya saja.

Bali shui Pani ameRTa, seCReT oF 
holisTiC healing in The islanD 
oF goDs (Bali sPa) - maRTha 
TilaaR. Buku ini menjelaskan secara 
informatif mengenai spa di salah satu 
destinasi travel favorit, Bali. martha 
Tilaar mengeskplorasi spa dari definisi, 
persiapan upacara ritual, latihan tenaga 
dalam melakukan senam dan meditasi, 
metode pengurutan, penyiapan air, 
serta lingkungan dan lansekap spa ber-
nuansa Bali yang terutama ditujukan 
sebagai wadah untuk mengapresiasi 
indahnya alam dan kekayaan Bali. 
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