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SINOPSIS 

Novel ini menceritakan pengembaraan batin selama dua hari dari seorang 

gadis remaja 16 tahun bernama Anna. Anna menyentil hakekat keberadaan 

manusia sebagai bagian dari penanggung jawab kehancuran alam semesta. 

Diceritakan, Anna baru saja mendapatkan hadiah ulang tahunnya. Dia menghayal 

dan bermimpi melalui ritme yang cepat melintasi dimensi waktu jarak dan ruang. 

Anna, gadis belia itu digambarkan memiliki kemampuan menelisik jauh ke masa 

lampaudan terbang jauh ke masa depan. 

Dimasa lalu, dia bertemu neneknya bernama Olla. Pertanggung jawaban Olla 

atas dunia yang kini ditempati Anna adalah sebuah pertanggung jawaban moral 

yang melibatkan sebuah cincin rubi berusia ratusan tahun. Cincin itu, diklaim 

sebagai cicin asli Aladin dari dongeng 1001 malam. Sementara di masa depan, 

Anna dikejutkan dengan lintasan bayangan Nova, cucunya sendiri. Melalui 

gadget canggih ditangannya, Anna mengembara ke masa depan. Ia bahkan 

mampu berjalan-jalan pada sebuah kebun binatang virtual di Amsterdam, kota 

yang juga menjadi pusat peradilan iklim.Ketiga generasi ini adalah perwakilan 

kehidupan alam semesta. Bumi, sebuah titik kecil di jagat raya menjadi saksi 

kehancuran dirinya sendiri atas ulah generasi-generasi yang mendiaminya. 

 Bumi adalah perwakilan kosmis unik dengan jejak-jejak peradaban yang 

melancarkan jalan menuju kehancurannya sendiri. Di masa Anna, dalam usianya 

yang ke-enam belas pada 12 Desember 2012 (12-12-12), Bumi telah mengalami 

perubahan yang signifikan. Pencairan es di kutub-kutub bumi telah memicu 

perubahan Iklim. Norwegia, negara dimana Anna tinggal telah menjadi tepat bagi 
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para pengungsi iklim dari jazirah Arab. Para pengungsi ini mencari tempat hidup 

baru yang sesuai dengan kebutuhan manusia. 

 Negara-negara yang dulunya dingin, Norwegia yang diceritakan Jostein, 

merupakan tempat paling cocok buat para pengungsi iklim itu untuk menetap. 

Tapi iklim yang terus berubah akibat eksploitasi sumber-sumber minyak bumi 

serta penggunaannya yang tidak bertanggung jawab telah mengantarkan 

kehidupan di Bumi pada sebuah kehidupan yang tidak lagi nyaman bagi makhluk 

hidup. Lewat kecanggihan teknologi, Anna setiap saat menerima pesan 

kepunahan salah satu spesies di muka bumi. Melalui internet, Anna 

berkomunikasi dengan nenek dan cucunya sendiri. 
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BIOGRAFI 

 

Jostein Gaarder (lahir 8 Agustus 1952) adalah seorang penulis novel, cerita 

pendek dan buku anak-anak dari Norwegia. Gaarder dilahirkan di Oslo, 

Norwegia, di keluarga yang berpendidikan. Dia mempelajari bahasa-bahasa 

Skandinavia dan Teologi di University of Oslo. Sebelum memulai karier 

menulisnya, dia mengajar filsafat. 

Karyanya yang paling terkenal adalah Dunia Sophie, dengan subtitel Sebuah 

Novel Tentang Sejarah Filsafat. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam 

limapuluhtiga bahasa; duapuluhenam juta eksemplar tercetak, dengan tiga juta 

eksemplar terjual di Jerman saja. 

Pada tahun 1997, dia mendirikan Sophie Prize bersama istrinya, Siri 

Danneviq. Penghargaan internasional ini diberikan kepada perjuangan untuk 

pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan, sebesar US$ 100,000, 

yang diberikan setiap tahun. Penghargaan ini dinamai sesuai dengan novelnya 

Dunia Sophie. 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Norwegia
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https://id.wikipedia.org/wiki/Skandinavia
https://id.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Sophie
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