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Dimsum Terakhir Clara Ng
As recognized, adventure as without difficulty as
experience more or less lesson, amusement, as
without difficulty as bargain can be gotten by just
checking out a books dimsum terakhir clara ng
afterward it is not directly done, you could resign
yourself to even more approaching this life, a propos
the world.
We meet the expense of you this proper as with ease
as easy habit to get those all. We offer dimsum
terakhir clara ng and numerous ebook collections
from fictions to scientific research in any way.
accompanied by them is this dimsum terakhir clara ng
that can be your partner.

HUGE BIRTHDAY BOOK HAUL !!! // TinyOwnUniverse
Imanshoppe Book Haul what Clara did for her
birthday||(read pinned comment) Author Debbie
Dadey reads aloud from the Bailey School Kids book,
Martians Don't Take Temperature.
When I was young by Anne ClaraThe Day of Darkness
The Fierce Wife - Final Movie - Complete Forvr Mood
Unboxing and Birthday Book Haul Storytime with
SCETV: Net Numbers Clara Nov 20
The Fierce Wife Thai Version 犀利人妻（泰版）Official Trailer
Book Talk Dear Martin Story Telling of The Very Lazy
Ladybug | 4yo | Cassiel Gabriana Eskuwelaro: Episode
1, Lunes Fierce Wife trailer Dimsum Terakhir Clara Ng
Clara Ng memang banyak menulis hal-hal yang gak
biasa, dalam buku ini semua hal jadi numplek dalam
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Dimsum Terakhir. Buku ini menguliti banyak tentang
budaya Cina. Tentang keluarga keturunan Cina yaitu
Nung Atasana yang punya anak perempuan kembar
empat 208 - 2019
Dimsum Terakhir by Clara Ng - Goodreads
PM; Clara Ng; Books; 370 Comments; Title: Dimsum
Terakhir; Author: Clara Ng; ISBN: 9789792220698;
Page: 348; Format: Mass Market Paperback; Empat
perempuan kembar yang mempunyai empat
kehidupan berbeda
Dimsum Terakhir Clara Ng |
unite005.targettelecoms.co
Dimsum Terakhir adalah drama penuh harum
memikat, cerdas, dan dituturkan dengan amat indah
oleh novelis bestseller Indonesia, Clara Ng. Kisah
ditulis modis dengan gaya lembut tapi kuat ini
menyuarakan keberanian serta kekuatan yang
(selalu) ada di setiap hati kita semua.
Download Novel Dimsum Terakhir by Clara Ng Pdf |
Indonesia ...
Dimsum Terakhir – a Novel by Clara Ng Kebudayaan
Cina di Indonesia, bahkan seluruh dunia, udah banyak
menjamur. Di tiap sudut kota, bahkan negara, selalu
ada sudut kecil di mana orang-orang Cina ngumpul.
Kebudayaan ini juga yang menurut gw paling njelimet,
karena banyaknya cabang-cabang dan lain-lain. Tapi,
ngga menutup kenyataan bahwa ...
Dimsum Terakhir – a Novel by Clara Ng | Hiromi no
Hibi
Dimsum Terakhir bisa jadi akan menjadi novel
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pertama dan terakhir karya Clara Ng yang saya baca.
Dimsum Terakhir, hingga kini, seingat saya, juga satusatunya novel yang tidak tuntas saya baca. Mungkin
saya memang bukan sasaran pembaca dia. ***
Dimsum Terakhir dari Clara Ng
Dimsum Terakhir mengisahkan empat kembar
tionghoa dewasa; Siska, Indah, Rosi, dan Novera.
Keempatnya telah terpecah di empat penjuru, Siska
di Singapura tengah menjalankan perusahaannya,
Indah di Jakarta dengan job wartawannya, Rosi di
Puncak Bogor sebagai petani mawar, dan Novera di
Yogya sebagai guru.Yang menyatukan mereka kali ini
adalah kondisi kritis sang ayah.
[Review] Dimsum Terakhir by Clara Ng - Dedul
Faithful
Judul: Dimsum Terakhir Penulis: Clara Ng Penerbit:
Gramedia Pustaka Utama Terbit: Mei 2012 (Cetakan
ke-4) Tebal: 368 h...
Mari Membaca: [Review] Dimsum Terakhir by Clara
Ng
Dimsum Terakhir Clara Ng As recognized, adventure
as skillfully as experience practically lesson,
amusement, as capably as contract can be gotten by
just checking out a book dimsum
Dimsum Terakhir Clara Ng - builder2.hpdcollaborative.org
Judul : Dimsum Terakhir Penulis : Clara Ng Editor :
Hetih Rusli Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama
Tebal : 361 hlm Dimsum adalah makanan khas Cina,
banyak sudah restoran-restoran Chinese food
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meyuguhkan Dimsum dalam daftar menunya.
Dimsum adalah istilah dari bahasa Kanton dan artinya
adalah "makanan kecil".
BUKU YANG KUBACA: Dimsum Terakhir
Dimsum Terakhir Clara Ng Dimsum Terakhir Clara Ng
This is likewise one of the factors by obtaining the soft
documents of this Dimsum Terakhir Clara Ng by
online. You might not require more time to spend to
go to the books launch as well as search for them. In
some cases, you likewise pull off not discover the
message Dimsum ...
[MOBI] Dimsum Terakhir Clara Ng
Clara Ng adalah pengarang sejumlah novel dewasa
dan juga buku anak-anak. Ibu muda berbintang Leo
ini lahir di Jakarta tahun 1973. Lulusan di Ohio State
University jurusan Interpersonal Comunication ini
tidak pernah bercita-cita jadi penulis, namun kini
karya-karyanya mengalir tanpa henti.
Clara Ng (Author of Dimsum Terakhir) - Goodreads
In Clara Ng’s Dimsum Terakhir Lisetyo Ariyanti English
Department-Language and Art Faculty, State
University of Surabaya lisetyo_a@yahoocom Abstract
Chinese culture is the one of many unique cultures
that is exist in Indonesia Since the Chinese people
[PDF] Dimsum Terakhir Clara Ng
In Clara Ng’s Dimsum Terakhir Lisetyo Ariyanti English
Department-Language and Art Faculty, State
University of Surabaya lisetyo_a@yahoocom Abstract
Chinese culture is the one of many unique cultures
that is exist in Indonesia Since the Chinese people
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Read Online Dimsum Terakhir Clara Ng
Dimsum Terakhir. Satu lagi karya dari Clara Ng,
Seperti beberapa buku lainnya, buku ini diterbitkan
oleh penerbit Gramedia. Mengambil format standar
(20 cm), rasanya buku ini pas untuk dibawa kemana
saja, atau hanya sekedar menghiasi rak buku.
Book Review: Dimsum Terakhir by Clara Ng | Mboten
Clara Ng (Author of Dimsum Terakhir) - Goodreads
craftsman lawn tractor manual download , 2012 2013
sat answer key , awry the archers of avalon 2 chelsea
fine , all mathematics solution of s n dey , manual
transmission used cars for sale , integrated solution
power system , repair manual vauxhall astra
Utukki Sayap Para Dewa Clara Ng
Buku MetroPop Klasik: Dimsum Terakhir, Clara Ng.
Rp69.600. Tangerang OPID Merchandise (1) Tambah
ke Wishlist. Clara Ng - Mantra Dies Irae. Rp30.000.
Kab. Sleman Lapak Buku. Tambah ke Wishlist. CLARA
NG ANGIN DARI TEBING 1. Rp100.000. Bekasi toko
buku pangaribuan. Tambah ke Wishlist. Cashback.
Jual Clara Ng Murah - Harga Terbaru 2020
Clara Ng is an Indonesian writer who is known for both
adult fiction and children's literature. During her
childhood in Jakarta, Ng enjoyed reading and read at
an advanced rate. After finishing her primary and
secondary education in Indonesia, during which time
she took up writing, Ng went to the United States to
study at Ohio State University. After her graduation in
1997, she worked in the US for a year before
returning to Indonesia to work at a shipping company.
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After three years working ther
Clara Ng - Wikipedia
Dimsum Terakhir adalah drama penuh haru, memikat,
cerdas, dan dituturkan dengan amat indah oleh
novelis bestseller Indonesia, Clara Ng. Kisah yang
ditulis modis dengan gaya lembut tapi kuat ini
menyuarakan keberanian serta kekuatan yang
(selalu) ada di hati kita semua.
Novel Clara Ng - DIMSUM TERAKHIR di Lapak Pororoya
| Bukalapak
Dimsum Terakhir novel by Clara Ng and hope can be
used for study at school. This literature research use
descriptive qualitative is kind method that is used to
analyze Tionghoa culture in Dimsum Terakhirnovel.
Based on the research we can conclude that Tionghoa
culture in
KEBUDAYAAN TIONGHOA DALAM NOVEL DIMSUM
TERAKHIR
Clara Ng ini sebetulnya lebih banyak nulis karya
sastra anak-anak yaa ketimbang buku Metropop. Aku
justru lebih suka baca novel Metropopnya dia hihi
favoritku sampai hari ini masih Dimsum Terakhir,
terus baru kemarin ini baca yang judulnya Tiga Venus.

" novel about being single and becoming part of a
family... when everything is going totally wrong.
Empat perempuan kembar yang mempunyai empat
kehidupan berbeda. Empat masa depan yang
membingungkan. Empat rahasia masa lalu yang
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menghantui. Dan satu usia biologis yang terus
berdetik. Siska, Indah, Rosi, dan Novera terpaksa
harus pulang untuk mendampingi ayah yang
diprediksi tidak punya harapan hidup lagi. Mereka tak
pernah menyangka bahwa kesempatan berkumpul
kembali ternyata mengubah segalanya. Pertanyaanpertanyaan penting tentang kehidupan bermunculan,
termasuk ketakutan, kecemasan, dan keangkuhan
mengakui bahwa kehidupan dan kematian hanyalah
sekadar garis tipis. Dimsum Terakhir adalah drama
penuh haru, memikat, cerdas, dan dituturkan dengan
amat indah oleh novelis bestseller Indonesia, Clara
Ng. Kisah yang ditulis modis dengan gaya lembut tapi
kuat ini menyuarakan keberanian serta kekuatan
yang (selalu) ada di hati kita semua."
Empat perempuan kembar yang mempunyai empat
kehidupan berbeda. Empat masa depan yang
membingungkan. Empat rahasia masa lalu yang
menghantui. Dan satu usia biologis yang terusmenerus berdetik. Siska Yuanita, Indah Pratidina, Rosi
Liliani, dan Novera Kresnawati terpaksa harus pulang
untuk mendampingi ayah yang diprediksi tidak punya
harapan hidup lagi. Mereka tidak pernah menyangka
bahwa kesempatan berkumpul kembali ternyata
mengubah segalanya. Pertanyaan-pertanyaan penting
tentang kehidupan bermunculan, termasuk
ketakutan, kecemasan, dan keangkuhan mengakui
bahwa kehidupan dan kematian hanyalah sekadar
garis tipis. Dimsum Terakhir adalah drama penuh
harum memikat, cerdas, dan dituturkan dengan amat
indah oleh novelis bestseller Indonesia, Clara Ng.
Kisah ditulis modis dengan gaya lembut tapi kuat ini
menyuarakan keberanian serta kekuatan yang
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(selalu) ada di setiap hati kita semua.

Criticism on modern Indonesian literatures.

Buku Pedoman Resmi EYD ini dilengkapi dengan
Peribahasa, Sajak, Puisi, Prosa, Drama, Majas,
Sinonim, dan Antonim. Semua materi tersebut sangat
dibutuhkan untuk mempelajari bahasa Indonesia.
Buku ini disusun secara sistematis dan praktis
sehingga enak dibaca dan mudah dipelajari.
-WahyuMedia-

Pengantar Katrin Bandel Bagi saya, salah satu unsur
terpenting dalam penulisan esei adalah memposisikan
diri. Memposisikan diri bisa dimaknai sebagai
“berpendapat”, dalam arti mengekspresikan
pandangan atau penilaian mengenai permasalahan
tertentu. Namun dalam perkembangannya,
khususnya dalam jangka waktu tujuh tahun yang
terdokumentasikan dalam kumpulan esei ini, usaha
memposisikan diri juga semakin sering dan semakin
eksplisit saya kaitkan dengan peta relasi kekuasaan
global dan posisi saya sendiri di dalamnya. Sebagai
perempuan berkulit putih asal Eropa yang menulis
dalam bahasa Indonesia, di manakah saya berdiri?
Ada persoalan apa dengan identitas saya sebagai
perempuan berkulit putih asal Eropa, dan apa
kaitannya dengan kegiatan tulis-menulis yang saya
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geluti? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin
berangkat dari sebuah anekdot yang diceritakan
pemikir pascakolonial asal India Gayatri Chakravorty
Spivak dalam sebuah dialog seputar masalah
representasi: I will have in an undergraduate class,
let’s say, a young, white male student, politicallycorrect, who will say: ‘I am only a bourgeois white
male, I can’t speak.’ In that situation—it’s peculiar,
because I am in the position of power and their
teacher and, on the other hand, I am not a bourgeois
white male—I say to them: ‘Why not develop a certain
degree of rage against the history that has written
such an abject script for you that you are silenced?’
(Gayatri Chakravorty Spivak 1993, hlm. 197)
(Misalnya, dalam sebuah kelas untuk matakuliah S1
yang saya ampu akan ada seorang mahasiswa lakilaki muda berkulit putih yang, karena ingin bersikap
politically-correct, akan berkata: ‘Saya hanya laki-laki
borjuis kulit putih, saya tidak bisa bicara.’ Dalam
situasi tersebut—dan situasi itu memang unik, sebab
saya dalam posisi berkuasa sebagai dosen mereka,
tapi di sisi lain, saya bukan laki-laki borjuis berkulit
putih—saya akan kemudian berkata pada mereka:
‘Kenapa Anda tidak mencoba untuk, sampai tingkat
tertentu, menumbuhkan kemurkaan dalam diri Anda
terhadap sejarah yang telah menuliskan naskah yang
begitu keji bagi Anda, sehingga kini Anda tidak dapat
bicara?’) Mengapa mahasiswa laki-laki borjuis berkulit
putih itu merasa “tidak bisa bicara”? Mahasiswa
tersebut tampaknya berangkat dari kesadaran bahwa
identitasnya cenderung menempatkannya pada posisi
yang sangat diuntungkan. Untuk masa yang cukup
lama, justru umumnya hanya laki-laki borjuis berkulit
putih yang bisa dan berhak bicara, dalam arti diberi
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kesempatan untuk menyuarakan pandangannya
secara publik dan dengan demikian berpartisipasi
dalam pengambilan kebijakan (baik secara
nasional/lokal maupun global). Manusia lain—
perempuan, kelas buruh, orang berkulit coklat atau
hitam—umumnya hanya dibicarakan, namun tidak
diberi kesempatan untuk ikut bersuara. Political
correctness yang disebut dalam anekdot di atas
berdasar pada kesadaran akan ketidakadilan kondisi
tersebut. Meskipun sampai saat ini tetap saja
terdapat cukup banyak laki-laki borjuis berkulit putih
yang berbicara dengan suara otoritatif seperti
sediakala, di bidang-bidang akademis tertentu kini
situasi telah berubah secara cukup substansial. Suarasuara lain kini ikut hadir, tidak jarang untuk
menyampaikan gugatannya, antara lain lewat
perspektif teoritis yang dikembangkan misalnya
dalam Kajian Pascakolonial, Kajian Gender dan Kajian
Budaya. Berangkat dari kesadaran akan
perkembangan tersebut, di manakah kini posisi
seorang laki-laki borjuis berkulit putih? Selain posisi
otoritatif yang cenderung meniadakan perspektif lain,
masih adakah pilihan lain yang tersedia? Tampaknya
mahasiswa dalam anekdot Spivak di atas tidak
melihat adanya alternatif apa pun, sehingga dia
merasa satu-satunya pilihan adalah diam. Saya
memang bukan laki-laki. Tapi sebagai orang Eropa
berkulit putih yang berasal dari kelas menengah, saya
tetap merasa tersapa oleh anekdot yang diceritakan
Spivak. Sesuai dengan yang dikatakan Spivak, tidak
jarang saya merasa ada semacam script (naskah)
yang sudah disediakan untuk saya, dan script
tersebut memang kurang mengenakkan. Apabila saya
setia pada bidang studi yang saya pilih semasa kuliah
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(di dunia Barat), saya “seharusnya” menjadi
indonesianis yang berperan menjelaskan kebudayaan
Indonesia kepada orang sebangsa saya, atau kepada
“komunitas akademis internasional” (alias komunitas
akademis berbahasa Inggris). Dengan kata lain, saya
seharusnya menduduki posisi otoritatif sebagai “ahli
Indonesia” yang diberi wewenang khusus untuk
berbicara mengenai Indonesia dalam forum-forum
tertentu, dengan catatan bahwa sampai saat ini orang
Indonesia sendiri kerapkali kurang memiliki akses
untuk ikut bersuara dalam forum tersebut. Dari
manakah datangnya script tersebut? Dalam karya
monumentalnya Orientalism (1978) yang kerapkali
disebut sebagai tonggak awal Kajian Pascakolonial,
Edward Said mendeskripsikan betapa dalam tradisi
pemikiran Barat tumbuh sebuah wacana khusus
mengenai “Orient” (“Timur”), yaitu wacana
“orientalisme”. “Timur” dipelajari sebagai sebuah
entitas yang konon memiliki ciri khas sendiri,
sehingga berbeda secara substansial dari “Barat”.
Lewat wacana itu hadirlah sebuah suara otoritatif
yang mendefinisikan dan menguasai “Timur”. Otoritas
suara di sini secara langsung berkaitan dengan
kekuasaan sebab wacana orientalisme berkembang
bersamaan dengan kolonialisme. Pengetahuan
tentang “Timur” dan penjajahan fisik saling
menopang. Di dunia akademis, orientalisme antara
lain mengambil bentuk institusi-institusi khusus yang
melakukan atau mendukung studi mengenai “budaya
oriental”. Struktur semacam itu kerapkali masih
berbekas sampai saat ini, meskipun orientasi
keilmuannya tentu saja sudah mengalami banyak
perubahan. Misalnya, saat saya kuliah di Universitas
Hamburg, Jerman, fakultas tempat saya mempelajari
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budaya Indonesia masih bernama “Orientalistik”.
Jurusan yang saya ambil, yaitu jurusan “Bahasa dan
Budaya Austronesia” (di mana bahasa Indonesia
dipelajari sebagai bagian dari rumpun bahasa
Austronesia), merupakan salah satu jurusan tertua di
universitas itu sebab jurusan itu berawal sebagai
sebuah “institut kolonial”. Jerman memang sempat
memiliki beberapa koloni di wilayah tersebut, yaitu di
kepulauan Pasifik dan di Papua. Struktur-struktur
semacam itu ikut melanggengkan relasi kekuasaan
global yang timpang. Universitas di negara-negara
Barat mempelajari budaya-budaya di seluruh dunia,
kemudian pengetahuan tersebut dipublikasikan dalam
bahasa Inggris atau bahasa Eropa lainnya di mediamedia akademis yang dipandang bergengsi dan
terpercaya. Manusia-manusia yang budayanya
dipelajari tersebut kerapkali melakukan hal
sebaliknya, yaitu mempelajari bahasa dan budaya
Barat, namun bukan dalam rangka memperoleh suara
otoritatif seperti manusia Barat yang membicarakan
“Timur”. Akses terhadap dunia Barat dirasakan perlu
sebab pada kenyataan memang pengetahuan dan
gaya hidup Barat tetap (atau bahkan semakin?)
dominan secara global. Bahkan tidak jarang budaya
sendiri kemudian dipelajari lewat pengetahuan Barat,
misalnya lewat tulisan peneliti asing (orientalis).
Sebagai manusia Eropa berpendidikan orientalis, saya
tidak mungkin mengelak dari wacana tersebut.
Namun meskipun secara institusional strukturstruktur orientalis yang hierarkis itu tetap
dipertahankan, manusia-manusia yang bekerja dalam
struktur tersebut belum tentu sepenuhnya patuh
padanya. Misalnya, sebagian peneliti Barat yang
bekerja di bidang “Studi Asia-Afrika” (untuk menyebut
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salah satu istilah yang telah menggantikan istilah
“orientalisme” pada masa kini, termasuk di
almamater saya Universitas Hamburg) kini bersikap
kritis terhadap struktur-struktur tersebut, dan
mengekspresikan kritik itu dalam tulisan-tulisan
mereka. Di samping itu, usaha untuk lebih melibatkan
suara-suara non-Barat dalam produksi pengetahuan
tersebut pun banyak dilakukan. Dalam pengalaman
pribadi saya, struktur yang timpang tersebut pada
mulanya hanya saya rasakan secara samar-samar
saja. Saat kuliah, saya tidak memiliki kesadaran
politis yang cukup kuat, dan saya pun tidak pernah
berkesempatan mempelajari teori pascakolonial atau
teori-teori lain yang dapat membantu saya untuk
sampai pada sebuah semangat yang lebih kritis
dalam memandang dunia. Yang saya alami pada
tahap itu hanya semacam perasaan kurang nyaman
dan kurang termotivasi untuk memasuki dunia
akademis di mana saya diharapkan memproduksi
tulisan-tulisan berbahasa Jerman atau Inggris
mengenai Indonesia. Untuk siapakah saya menulis,
dan apa yang ingin dan perlu saya sampaikan?
Pekerjaan tersebut terasa hambar dan kurang
mengasyikkan. Perjalanan hidup kemudian membawa
saya menetap dan bekerja di Indonesia. Disebabkan
oleh kondisi hidup tersebut, saya lalu mulai aktif
menulis dan berpublikasi bukan dalam bahasa Jerman
atau Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia. Hal itu
pada mulanya saya lakukan sama sekali bukan
disebabkan oleh sebuah semangat “heroik” untuk
melawan struktur kekuasaan wacana akademis,
namun sekadar mengikuti naluri dan keasyikan
berkarya. Dengan menulis di Indonesia dalam bahasa
Indonesia, saya merasa menyapa audiens yang jelas
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(yaitu orang-orang yang menaruh minat pada sastra
Indonesia), dan lewat respon dan apresiasi yang saya
peroleh saya pun merasakan betapa kontribusi
tersebut memberi manfaat yang nyata bagi pembaca
saya. Maka kemudian fokus pada tulisan dalam
bahasa Indonesia pun berlanjut. Dalam
perkembangannya, kadang-kadang terbersit niat
untuk menulis dalam bahasa Inggris atau Jerman,
dilandasi semacam rasa keharusan dan kecemasan.
Pada awalnya saya tidak merefleksikannya lebih jauh,
tapi saya sekadar secara samar-samar merasa bahwa
ada yang aneh atau keliru pada perjalanan penulisan
dan karir akademis saya. Sepertinya saya sedang
“salah jalur”: bukan inilah pekerjaan yang
“seharusnya” saya lakukan sebagai indonesianis!
Namun karena permintaan untuk menyumbang
tulisan dalam bahasa Indonesia atau menjadi
pembicara dalam acara-acara berbahasa Indonesia
terus-menerus berdatangan, dan berbagai
perdebatan dan perkembangan di dunia sastra
Indonesia terus memancing saya untuk ikut bersuara,
rencana untuk menulis dalam bahasa Jerman atau
Inggris itu sangat jarang terwujud. Saya tetap asyik
menulis dalam bahasa Indonesia. Seiring dengan
waktu, fokus pada tulisan dalam bahasa Indonesia
semakin saya mantapkan sebagai pilihan yang
memberi saya kesempatan untuk menduduki posisi
yang sedikit unik. Peta relasi kekuasaan global yang
saya gambarkan di atas semakin tampak bagi saya.
Dengan demikian, perjalanan karir yang “salah jalur”
itu pun berubah makna, yaitu menjadi keistimewaan
yang saya syukuri. Tanpa pernah merencanakannya
dengan sadar, saya rupanya sudah menyimpang dari
script yang disediakan bagi saya. Meskipun tentu saja
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saya tetap tidak dapat sepenuhnya mengelak dari
wacana orientalisme, paling tidak secara institusional
saya kini berada pada jalur yang agak berbeda.
Kumpulan esei ini mendokumentasikan perjalanan
penulisan saya selama tujuh tahun terakhir, yaitu
masa yang membawa saya kepada kesadaran
semakin kritis akan relasi kekuasaan global yang
membentuk dunia intelektual tempat saya berkarya.
Dalam anekdot yang saya kutip di atas, Spivak
menganjurkan sebuah “kemurkaan” atas “script keji”
yang disediakan bagi kami, manusia keturunan
penjajah yang mesti berhadapan dengan berbagai
bentuk ketidakadilan yang disebabkan oleh ulah
bangsa-bangsa kami. Kemurkaan semacam itu yang
coba semakin eksplisit saya kembangkan dan saya
ekspresikan dalam esei-esei saya.

*Cosmopolitan Must-Read* *InStyle Book Club Pick*
*Glamour Book Club Pick* *#1 May read on
POPSUGAR.COM* *Featured on NPR* *Featured on
HuffPost Live* This unforgettable debut novel asks us
to look up from our screens and out at the world . . .
and to imagine what life would be like with no
searches, no status updates, no texts, no Tweets, no
pins, and no posts Evie Rosen has had enough. She's
tired of the partners at her law firm e-mailing her at
all hours of the night. The thought of another online
date makes her break out in a cold sweat. She's over
the clever hashtags and the endless selfies. So when
her career hits a surprising roadblock and her heart is
crushed by Facebook, Evie decides it's time to put
down her smartphone for good. (Beats stowing it in
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her underwear—she's done that too!) And that's when
she discovers a fresh start for real conversations,
fewer distractions, and living in the moment, even if
the moments are heartbreakingly difficult. Babies are
born; marriages teeter; friendships are tested. Evie
may find love and a new direction when she least
expects it, but she also learns that just because you
unplug your phone doesn't mean you can also unplug
from life.
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