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In the tradition of A Year in Provence and Under the Tuscan
Sun, acclaimed English travel writer Tahir Shah shares a
highly entertaining account of making an exotic dream come
true. By turns hilarious and harrowing, here is the story of his
family’s move from the gray skies of London to the sundrenched city of Casablanca, where Islamic tradition and
African folklore converge–and nothing is as easy as it
seems….
Inspired by the Moroccan vacations of his childhood, Tahir
Shah dreamed of making a home in that astonishing country.
At age thirty-six he got his chance. Investing what money he
and his wife, Rachana, had, Tahir packed up his growing
family and bought Dar Khalifa, a crumbling ruin of a mansion
by the sea in Casablanca that once belonged to the city’s
caliph, or spiritual leader.
With its lush grounds, cool, secluded courtyards, and relaxed
pace, life at Dar Khalifa seems sure to fulfill Tahir’s
fantasy–until he discovers that in many ways he is farther from home than he imagined. For in
Morocco an empty house is thought to attract jinns, invisible spirits unique to the Islamic world. The
ardent belief in their presence greatly hampers sleep and renovation plans, but that is just the
beginning. From elaborate exorcism rituals involving sacrificial goats to dealing with gangster
neighbors intent on stealing their property, the Shahs must cope with a new culture and all that
comes with it.
Endlessly enthralling, The Caliph’s House charts a year in the life of one family who takes a
tremendous gamble. As we follow Tahir on his travels throughout the kingdom, from Tangier to
Marrakech to the Sahara, we discover a world of fierce contrasts that any true adventurer would be
thrilled to call home.
From the Hardcover edition.

título

:

The Caliph's House

Autor

:

Tahir Shah

Categoria

:

África

Publicado

:

31/01/2006

Editora

:

Random House Publishing Group

Vendedor

:

Penguin Random House LLC

Páginas impressas

:

368 páginas

Size

:

1.97MB

PDF File: The Caliph's House

Ler ou baixar Online The Caliph's House PDF, ePub, Mobi Tahir Shah Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, In the tradition of A Year in Provence and Under the Tuscan Sun,...

Baixar The Caliph's House (PDF, ePub, Mobi) Tahir Shah GRATIS

PDF File: The Caliph's House

Ler ou baixar Online The Caliph's House PDF, ePub, Mobi Tahir Shah Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, In the tradition of A Year in Provence and Under the Tuscan Sun,...

Baixar The Caliph's House (PDF, ePub, Mobi)
Tahir Shah GRATIS
Baixar The Caliph's House (PDF, ePub, Mobi) Tahir Shah GRATIS
THE CALIPH'S HOUSE PDF - Are you looking for eBook The Caliph's House PDF? You will be glad
to know that right now The Caliph's House PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find The Caliph's House or just about any type of ebooks, for any type of product.
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

Um marido de faz de conta
http://media.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

A mentira mora ao lado (Um mistério psicológico de Chloe Fine –
Livro 2)
[PDF]

http://media.beebok.info/br-1439131077/a-mentira-mora-ao-lado-um-misterio-psicologico-de-c
hloe-fine-livro-2.html

“Uma obra-prima de suspense e mistério. Blake Pierce fez um trabalho magnífico criando
personagens com lados psicológicos tão bem descritos que nos fazem sentir dentro de
suas mentes, acompanhando seus medos e celebrando seu sucesso. Cheio de reviravoltas,
este...
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Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado
pela primeira vez em 1864, na&#xa0; França, sendo hoje o livro espírita mais lido no
Brasil.Escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências,...
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21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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O Livro dos Espíritos
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http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o
mundo invisível ou espiritual,&#xa0; isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em
1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina Espírita e...
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A coragem de não agradar
http://media.beebok.info/br-1339630031/a-coragem-de-nao-agradar.html

Na periferia de uma cidade milenar vivia um filósofo que ensinava&#xa0;que o mundo
era simples e que a felicidade estava ao&#xa0;alcance de todos. Certo dia, um jovem
insatisfeito com a vida&#xa0;foi&#xa0;desafiá-lo a provar sua tese. Com mais de 3
milhões de...
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Uma dama fora dos padrões
http://media.beebok.info/br-1411544663/uma-dama-fora-dos-padroes.html

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não é uma dessas
vezes.&#xa0;&#xa0;&#xa0; Todos esperam que Billie Bridgerton se case com um dos
irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há séculos e,...
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Você acredita mesmo em amor à primeira vista?
http://media.beebok.info/br-1435110108/voce-acredita-mesmo-em-amor-a-primeira-vista.html

Um romance sobre o amor verdadeiro e sobre a pessoa mais importante da sua vida: você
mesma! Quando nos deparamos com o amor pela primeira vez podemos perder as
estruturas, fazer loucuras, viver com mais intensidade e acabar até nos esquecendo de
nós mesmos. Não que amar...
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No meu sonho te amei
http://media.beebok.info/br-1446919143/no-meu-sonho-te-amei.html

Na noite da formatura, Vale McKinley sofre um terrível acidente de carro. Junto com ela
está Crawford, seu namorado, que acaba entrando em coma. Eles pretendiam aproveitar
o verão fazendo planos para a universidade, com um futuro brilhante cheio de
possibilidades. Agora, Vale...
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