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BAB I 
BERKENALAN DENGAN POPI 

 

 

 Siang ini cuaca panas sekali. Mentari bersinar terik. Membuat gerah dan tidak 

nyaman. Peluh bercucuran di sela-sela kerah baju. Pelajaran terakhir di kelas adalah 

matematika. Vilan sudah tidak bisa konsentrasi saat ini. Di kelas, anak-anak sudah banyak 

yang gelisah. Tetapi, tidak ada satu pun yang berani bicara, takut pada Bu Ivon. Semua 

siswa berusaha untuk tetap mempertahankan konsentrasi mereka yang telah buyar karena 

suasana kurang mendukung.  

 “Uh, panas sekali di kelas ini! Lihat nih bajuku sampai basah, mana bau lagi,” 

bisikku kepada Oliv teman sebangkuku. 

 “Udah ditahan aja, Lan. Tinggal sepuluh menit lagi juga selesai,” Oliv membalas 

dengan bisikan. 

 “Iya. Wah, enaknya beli rujak es krim nih! Pasti seger banget ya!” 

 “Syuuut, jangan berisik dong! Ntar Bu Ivon marah kalau kita ngobrol!” sahut Oliv. 

 “Oke…oke!”  

 Aku pun terdiam dan melanjutkan soal yang kukerjakan.  Untungnya, aku lumayan 

pandai dalam berhitung. Jadi, tidak terlalu susah memecahkan soal-soal yang disuguhkan 

Bu Ivon. Akhirnya, bel pulang sekolah berbunyi. Murid-murid segera bergegas 

meninggalkan kelas matematika dan berhamburan ke luar kelas.  

 Lega rasanya berhasil menghirup udara segar di luar. Segarnya udara membuat 

aliran darahku lancar, setelah sekian ribu detik urat syarafku menegang karena berpikir 

keras memecahkan soal yang sulit. 

 “Lan…tunggu aku!” seru Oliv sambil berlari menghampiriku. 

 “Ada apa Liv?” 
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 “Katanya tadi mau beli rujak es krim? Ayo jadi tidak?” kata Oliv sambil mengusap 

air liurnya yang tertahan di mulutnya. 

 Sepertinya ia begitu ngiler dengan rujak es krim. Terlihat di raut mukanya yang 

memerah. 

 “Ayuuk! Tapi yang nraktir kamu ya, Liv?”  

 “Beres!” 

 Kami menuju ke luar gerbang sekolah, di bawah pohon rindang seberang jalan, ada 

rujak es krim yang terkenal ueenak. Oliv memesan rujak es krim vanila spesial pedas, dan 

aku pesan yang tidak terlalu pedas. 

 “Wuih, enak banget, Lan. Mantap!” kata Oliv sambil kepedasan. 

 “Lan, tahu nggak sekarang di sekolah kita ada majalah baru. Sekolah kita kan buat 

redaksi majalah, Lan.” 

 “Oh ya?” sahutku heran. 

 “Sekarang lagi ada pencarian anggota, buat dijadiin wartawan gitu, Lan. Kamu ikut 

aja, aku juga ikutan kok!” 

 “Di mana tempat pendaftarannya?” tanyaku penasaran. 

 “Ruang OSIS. Besok kita daftar yuk!” kata Oliv sambil memasukkan suapan 

terakhir rujak es krimnya. 

 “Oke. Wuih hebat banget kamu, tahan pedas sampai habis! He he he.” 

 Di sela-sela menikmati rujak es krim yang mantap tadi, sepertinya ada jutaan ide 

yang melintas dipikiranku. Ide untuk menulis, dan kembali berkarya lagi. Setelah sekian 

lama imajinasiku terkubur dalam sebuah impian yang sulit kuwujudkan. Maklum, setiap 

pulang sekolah, aku harus membantu ibu menjaga warung di rumah. Pekerjaan di warung 

cukup menyita waktuku, sehingga tidak bisa menuangkan ide-ideku untuk menulis.

 Semalaman aku berandai-andai sambil merebahkan badanku di tempat tidur. Rasa 
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kantuk dan lelah terhapus oleh imajinasiku. Sejak dulu, aku memang memimpikan menjadi 

seorang penulis handal yang banyak menghasilkan karya. Hobiku adalah menulis. 

Beberapa karya sudah lahir dari imajinasiku. Namun, belum ada satu pun yang terpublikasi 

di media. 

 Esoknya, aku kembali bersekolah. Rupanya Oliv sudah lama menungguku di depan 

rumahnya. Setiap berangkat sekolah aku selalu lewat rumah Oliv, di perumahan elit, 

karena itulah jalan terdekat menuju sekolah. 

 “Vilan, sudah jam berapa ini?” teriak Oliv sambil melihat jam yang melingkar di 

tangannya. Pipi tembemnya semakin besar karena cemberut. 

 “Wuih, jelek banget Liv tampangmu!” sahutku sambil tertawa. 

 “Aku sudah nunggu kamu lama! Ayo cepetan!” tanganku serta merta ditarik Oliv. 

Ia menyeretku. 

 Setiba di sekolah, aku melihat ada undangan di mejaku. Undangan rapat 

pembahasan majalah sekolah bagi para pengurus OSIS. Aku sangat senang sekali bisa ikut 

redaksi majalah sekolah. Hobi menulisku bisa tersalurkan. Tampaknya Olivia dan Argy 

juga dapat undangan.  

 “Kamu dapat undangan rapat juga ya, Lan?” tanya Argy sembari menghampiriku. 

 “Tentu. Sampai ketemu nanti.” 

 “Lan, kita sebagai anak kelas 8 harus ikut serta memajukan OSIS dan majalah 

sekolah kita nantinya! Setuju?” kata Olivia dengan penuh semangat. 

 Seusai jam sekolah pengurus OSIS berkumpul di sekretariat OSIS. Agenda rapat 

akan membahas pembentukan majalah sekolah. Rapat dipimpin oleh Pak Handi, selaku 

Pembina OSIS, dan Bu Anne, guru bahasa Indonesia. Rapat ini dihadiri oleh seluruh 

pengurus dari masing-masing kelas. Aku dan Oliv duduk di kursi depan, karena sangat 
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antusias dengan hal yang akan diperbincangkan. Sebagai sekretaris aku bertugas mencatat 

notulen dalam rapat. 

 “Selamat siang anak-anak. Hari ini agenda rapat kita membahas pembentukan 

majalah sekolah. Majalah sekolah kita nanti harus memuat berita tentang sekolah kita dan 

pengetahuan umum,” sapa Pak Handi membuka pidatonya. 

 Dewan OSIS memilihku menjadi koordinator rubrik cerpen dan dongeng, Olivia, 

Deva, dan Argy akan membantuku mengasuh rubrik tersebut. Sebagai seorang pemula 

dalam bidang jurnalistik, aku dan teman-teman harus fokus dalam bekerja dan belajar. 

Majalah sekolah ini akan diasuh oleh beberapa tim kreatif, yang bertugas meliput dan 

mengolah berita, sehingga bisa dinikmati oleh pembaca. Meski kami masih duduk di 

bangku SMP, kami telah dibekali ketrampilan berorganisasi dan korespondensi. 

 “Kita harus kerja keras nih! Untungnya kita dapat rubrik cerpen dan dongeng.” kata 

Argy sambil tersenyum-senyum. 

 “Langkah kita selanjutnya harus membuka peluang bagi siswa yang lain untuk 

mengirimkan ide kreatif mereka,” sahutku lantang. 

 Majalah sekolah ini akan mengedepankan masalah pendidikan, teknologi 

informasi, pengetahuan umum, sastra, perkembangan sekolah, dan hiburan, yang akan 

diolah ke dalam rubrik-rubrik yang menarik. Setiap bulannya akan mengangkat tema yang 

berbeda, sehingga pembaca dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang inovatif. 

Dari rapat inilah aku berkenalan dengan POPI. POPI (Pelajar Olah Pikiran) adalah majalah 

sekolah yang akan terbit bulanan di sekolahku.  
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BAB II 
BERKUNJUNG KE RUMAH TUA 

 

 

 Sepulang sekolah aku diajak Oliv ke tempat bibinya. Bibi Olivia adalah wanita 

keturunan Inggris yang sudah lama tinggal di Indonesia. Beliau bernama Mary Ollen.

 Nyonya Mary Ollen dan ibunya Oliv, Nyonya Patsy, adalah saudara kandung. Jadi, 

di dalam tubuh Oliv masih mengalir darah keturunan Inggris. Itulah sebabnya Oliv 

berwajah indo, matanya biru, pipinya merah, dan kulitnya putih.  

 “Halo, Vilan, kita jadi ke tempat bibiku kan?” Oliv berbicara lewat telepon. 

 “Halo, oke Liv. Siap! Tunggu ya! Aku akan ke tempatmu sekarang,” sahutku 

dengan semangat.  

 Kuletakkan gagang telepon, aku lalu bergegas ke rumah Oliv. Di depan rumah ia 

sudah menungguku. Ia selalu setia menungguku setiap kali aku terlambat ke rumahnya. 

Wah, aku jadi malu! 

 “Aduh, Miss Late selalu saja terlambat!” seru Oliv sambil berkacak pinggang dan 

geleng-geleng kepala melihatku. 

 “Ya, maaf Liv. Padahal tadi aku sudah siap-siap. Maklum, warung makan ibuku 

banyak pelanggan, rame!” sanggahku membela diri. 

 “Lekas kita berangkat! Bibi Ollen sudah menunggu kita,” Oliv cemberut sambil 

membuka pintu mobilnya. 

 Akhirnya, kami berangkat ke rumah Bibinya Oliv dengan mobil merah kesayangan 

Oliv. Oliv selalu mengajakku ketika ia ingin jalan-jalan. Aku sudah dianggap seperti 

saudara sendiri. Beruntungnya diriku mempunyai sahabat baik seperti Olivia. 
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 Di perjalanan Oliv bercerita tentang Bibi Ollen. Bibi Ollen seorang yang sangat 

rupawan, matanya biru, rambutnya merah berombak, dan sangat pandai. Ia sudah menikah 

tetapi belum dikaruniai anak.  

 “Beliau sudah menganggapku seperti anak sendiri,” cerita Oliv. 

Paman Andrew, suaminya, saat ini sedang ke luar kota, karena ada pekerjaan yang 

harus diselesaikan. Jadi, Bibi Ollen tinggal sendiri di rumahnya. Tentunya, ia sangat 

kesepian. 

 “Lalu, Bibimu itu sekarang tinggal dengan siapa?” tanyaku. 

 “Sendirian. Tapi di rumahnya ada pelayan. Jadi Bibiku tidak kesepian,” sahut Oliv 

pelan. 

 “Bibiku itu seorang yang pandai, karena sejak kecil ia senang membaca buku. Jadi, 

pengetahuannya sangat luas. Dulu, ia sering berpetualang ke negara-negara Asia dan 

Eropa,” jelas Oliv sambil membenarkan kuncir rambutnya yang lepas. 

 Aku tertegun sejenak, takjub dengan cerita Oliv. Sungguh beruntung menjadi orang 

pandai, cerdas, dan banyak wawasan. Cerita Oliv tadi memberiku sebuah inspirasi bahwa 

hidup itu sangat indah kalau kita berwawasan luas dan bisa bermanfaat bagi orang lain. 

 Kami tiba di depan pintu gerbang rumah Bibi Ollen. Rumah itu terlihat tua dan 

besar, seperti rumah dalam dongeng. Rumah besar itu oleh masyarakat disebut dengan 

kastil Tuan Van Ollen. Rumah itu usianya sudah sangat tua. Dibangun sejak masa 

penjajahan, yakni sekitar 100 tahun yang lalu. Sudah tujuh generasi yang mendiami 

bangunan megah itu. Rumah tua itu meski sudah berumur, namun masih sangat megah dan 

gagah. Tak pernah kubayangkan sebelumnya, di kota sekecil ini ada sebuah rumah tua 

yang unik dan megah. Seperti cerita dalam dongeng saja! 

 Mobil yang kami tumpangi akhirnya  tiba di bibir gerbang. Seorang penjaga  

berjalan tergopoh-gopoh untuk membukakan pintu. Saat mobil kami memasuki halaman 
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rumah, aku takjub melihat kemegahan bangunannya. Halamannya sangat luas. Seluas 

lapangan sepak bola. Rumput hijau yang tebal menghampar bak permadani sutra yang 

besar. Pohon pinus, cemara, beberapa pohon buah, mawar, aster, dan melati, tumbuh subur 

di halaman rumah itu. Vegetasi yang hijau itu membuat segar pandangan mata. 

 “Wah, indahnya!” seruku takjub sambil menatap sekeliling rumah. 

 “Nanti akan kutunjukkan tempat lain yang menarik.” 

 “Oke, Liv!” 

 “Halamannya luas sekali, bisa untuk membangun 100 rumahku. Bahkan satu 

rumah di kampungku. He he he. Rumahku kan sangat kecil sekali!” kataku sambil tertawa. 

 “Makanya, besok kamu bangun rumah yang luas. Biar nyaman. Sekarang kamu 

belajar dulu biar pintar!” sambung Oliv. Aku hanya tertawa mendengar celotehan Oliv. 

 Mobil merah itu berhenti di depan tangga batu yang kokoh. Nyonya Ollen 

menyambut kami di depan pintu. Senyum manis mengembang dari bibir merahnya. 

Parasnya sangat cantik dengan balutan gaun yang elegan.  

 “Hello, how are you today, Honey?” sapa Bibi Ollen ramah. 

 “Hello, Aunty Ollen. I’m fine, thank you. This is my friend, her name is Vilan,” 

sambung Oliv sambil mencium pipi Bibi Ollen. 

 “Nice to see you Mrs. Ollen,” sahutku sambil tersenyum. Aku tidak terbiasa 

berbahasa Inggris. Hanya ucapan terima kasih yang bisa aku ucapkan dalam bahasa 

Inggris. 

 Kami dipersilakan masuk menuju ke ruang tamu yang sangat besar. Ketika 

memasuki ruangan itu udara terasa sejuk. Bau wangi bunga mawar tercium saat kuhirup 

udara dalam-dalam. Pandanganku tertuju pada sebuah lemari kayu antik berwarna coklat 

gelap. Di dalamnya berisi beberapa patung antik dan gelas-gelas kristal. Perabot di 
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ruangan itu kuno dan antik, penuh dengan ukiran dan ornamen. Mirip perabot kuno yang 

ada di dalam dongeng. Harganya pasti mahal sekali.  

 “Silakan duduk, Nona Vilan!” Nyonya Ollen menyuruhku duduk di sebuah kursi 

kayu dengan busa yang tebal.  Ternyata Nyonya Ollen bisa berbahasa Indonesia. 

 “Terima kasih, Nyonya,” aku menjawabnya dengan bahasa Indonesia juga. 

 “Bibi, Paman Andrew belum pulang ya?” tanya Oliv heran. 

 “Belum, Sayang.” 

 “Bagaimana kabar mamimu, Liv? Sudah lama kami tidak bersua?” 

 “Mami baik, Bibi. Sekarang Mami sedang ke sekolah.” 

 “Sekolah?” tanya Bibi Ollen heran sambil mengernyitkan dahinya. 

 “Mami sekarang mengajar di sekolah internasional. Jadi, mengajar anak-anak duta 

besar dari negara lain yang tinggal di Indonesia,” jelas Oliv. 

 “Oh, begitu. Mamimu memang orang yang ulet, Liv. Ia selalu saja peduli dengan 

namanya pendidikan”  

 Beberapa waktu kemudian pelayan datang membawakan minuman dan makanan 

kecil. Ia membawakan lemon tea dan kue kering beraroma jahe. Wah, kayaknya enak 

sekali nih! He he he. Perutku juga laper, pikirku dalam hati. 

 “Silakan, Nona Vilan diminum tehnya. Ini juga ada kue kering. Bibi membuatnya 

sendiri lho!” kata Nyonya Ollen sambil tersenyum. 

 “Terima kasih, Nyonya.” 

 “Bibi, apa tidak kesepian tinggal sendiri di rumah sendirian?” kata Oliv. 

 “Bibi juga merasa kesepian, Liv. Bibi hanya melakukan kegiatan penelitian setiap 

waktu. Jadi, Bibi tidak pernah merasa sepi. Karena waktu Bibi tersita dengan berbagai 

pekerjaan,” tegas Bibi Ollen. 
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 “Olivia, Bibi tadi membuat pie apel yang enak kesukaanmu. Ada saus stroberi juga. 

Wow, so delicious!”  

 “Wah, Bibi tahu aja kesukaan Oliv. I love pie apple!” seru Oliv girang. 

 “Nona Vilan, silakan dimakan kuenya. Mumpung masih hangat. Baru saja keluar 

dari panggangan,” Bibi Ollen menawarkannya padaku. 

 “Terima kasih, Nyonya. Kuenya enak sekali. Anda sangat pintar membuat kue,” 

sahutku sambil menggigit kue kering beraroma jahe. 

  Tatapan mataku masih tertuju di beberapa sudut ruang tamu. Interior yang sangat 

mewah tertata rapi di ruangan itu. Meja kayu antik yang berusia puluhan tahun, lampu 

kristal berkilauan, dan hiasan-hiasan yang terbuat dari kayu yang sangat artistik. 

Beruntungnya Olivia mempunyai keluarga yang sangat kaya dan terpandang. Tentunya 

aku juga sangat beruntung punya teman sebaik Olivia, karena ia sudah mengajakku ke 

rumah mewah ini. Aku tak pernah sekali pun membayangkan dapat memasuki rumah 

megah ini. Tiba-tiba aku tersadar dari lamunanku setelah Olivia memanggilku. 

 “Lan, kamu nglamun ya? Dari tadi diam aja!”  

 “Oh, eh iya Liv, aku begitu takjub dengan rumah Bibimu ini,” kataku  

 “Bibi bolehkah aku ajak temanku berkeliling di rumah ini?” rayu Olivia kepada 

Bibinya. 

 “Sure, please. Silakan, Liv. Pergilah sesukamu. Ajak temanmu berkeliling tempat 

ini. Kalau ada sesuatu yang kalian inginkan, nanti panggil Bibi atau pelayan.”  

 “Thanks, Aunty Ollen. So, where are you going?” 

 “Oh, I’m going to work. I have some project. If you want something, please call 

me.” 

 “Sure,” jawab Oliv. 
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 Nyonya Ollen pergi meninggalkan kami berdua yang masih duduk di kursi sambil 

makan kue. Ia sangat baik sekali. Tutur katanya juga halus dan sopan. Aku jadi nyaman 

berada di sini.  

 “Bibimu cantik sekali, Liv. Ia juga pandai berbahasa Indonesia,” kataku pada Oliv. 

 “Of course, Bibiku sangat cantik. Secantik diriku. He..he..he. Ia sudah lama tinggal 

di Indonesia. Tentu saja sudah fasih berbahasa Indonesia,” jelas Olivia sambil tersenyum. 

 Tak lama kemudian, Olivia mengajakku untuk berkeliling rumah ini. Dia tunjukkan 

beberapa ruangan dan menjelaskan kegunaan masing-masing ruang. Lagaknya sudah 

seperti pemandu wisata saja. Ruangan-ruangan di sini sangat luas. Tempat tinggalku saja 

tidak sebesar salah satu kamar tidur rumah ini. 

 “Aku dulu waktu kecil, aku sering sekali datang ke tempat ini. Inilah kamar yang 

biasa aku gunakan untuk tidur. Tentu saja sekamar dengan mami. Karena aku takut tidur 

sendirian.” 

 “Tentu saja, kamu kan penakut. Mana mungkin berani tidur sendiri,” ejekku. 

 “Heh, kamu jangan mengejekku,” kata Oliv sambil cemberut. 

 Gadis berambut merah itu menunjukkan kamar tidurnya yang mewah. Banyak 

lukisan yang tertempel di dindingnya. Membuat suasana kamar menjadi hidup dan 

nyaman. Perabotan antik yang terbuat dari kayu juga menghiasi setiap sudut ruangan.  
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BAB III 
JENDELA SEBUAH DUNIA  

 

 

 Sejumlah ruangan sudah Oliv tunjukkan kepadaku. Kamar tidur mewah, ruang 

tamu yang penuh barang antik, ruang makan dengan meja kayu yang panjang, ruang 

berdoa, kamar mandi, dapur yang penuh makanan, ruang keluarga yang dihiasi lampu 

kristal yang berkilau, dan beranda di samping kastil sudah kami singgahi. Perjalanan kami 

selanjutnya ke lantai tiga. Oliv menunjukkan kepadaku sebuah ruangan yang kelihatannya 

sangat besar. Pintu ruangan itu penuh dengan ukiran. Dinding depannya dihiasi dengan 

beberapa lukisan pemandangan.  

 “Krek…krek!” 

 Terdengar derit pintu yang terasa berat. Pintu sedikit terbuka. Olivia dengan sekuat 

tenaga mendorong pintu itu. Namun, pintu kayu itu belum juga terbuka lebar.   

 “Sini kubantu mendorong, Liv. Terasa berat ya pintunya.” 

 Aku mendorong pintu sembari mengintip ke sisi pintu yang sudah sedikit terbuka. 

Kami mengatur nafas dan mengumpulkan tenaga untuk kembali membuka pintu besar itu.  

 “Satu…dua…tiga. Ahh…!”  

Aku memberi aba-aba kemudian berteriak keras. 

 “Huh, akhirnya terbuka juga,” kata Oliv sambil mengatur nafas. Ia terduduk di 

lantai karena lelah mendorong pintu. 

 Tampaknya ruangan ini tidak pernah dibuka oleh pemiliknya. Terlihat dari pintu 

kayunya yang hampir menyatu dengan lantai marmer abu-abu. Udara di ruangan ini sangat 

lembab dan pengap.  Ruangan itu pun gelap tanpa penerangan. Hanya sedikit sinar 

matahari yang dapat menembusnya lewat lubang angin. Terlihat beberapa rak kayu tinggi 
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menjulang dan memuat ratusan buku di setiap tempatnya. Ternyata tempat ini adalah 

sebuah perpustakaan. Wah, banyak sekali koleksi buku di sini! 

 Perpustakaan kastil ini mempunyai koleksi ribuan buku dari berbagai genre. 

Menurut Olivia, perpustakaan itu memiliki 3.000 judul buku. Koleksi bukunya merupakan 

warisan dari beberapa generasi sebelumnya. Kakek Oliv yang seorang keturunan Inggris 

itu merupakan generasi ketujuh. Menurut cerita Oliv, beliau seorang yang gemar membaca 

dan mengoleksi buku. Sebagian koleksi bukunya didapat dari beberapa koleganya.  

 “Kenapa ruangan ini kotor sekali ya?” kata Oliv heran. Ia membuka beberapa 

gorden yang menutupi jendela. 

 “Fyuh!” 

 Debu yang ada di rak buku ini sangat tebal sekali. Aku meniupnya dan 

membersihkan beberapa buku dengan tisu yang kubawa. Sementara Oliv sedang sibuk 

membuka engsel jendela yang sudah lama tidak dibuka. Tak lama kemudian, sinar 

matahari berhasil masuk dan menyinari tempat yang pengap itu. Suasana ruangan pun 

menjadi sejuk, saat udara luar berhasil memasuki perpustakaan. 

 “Wah, segarnya!” kata Oliv sambil mengibaskan tangannya. 

 “Dulu aku sering diajak kakekku ke tempat ini. Kakek gemar sekali membaca 

buku. Tapi aku heran, kenapa sekarang perpustakaan ini tidak difungsikan lagi,” kata Oliv 

heran. 

 “Mungkin pelayan di sini malas membersihkan ruangan yang sangat besar ini, 

Liv,” tegasku. 

 “Ah, tidak mungkin. Pelayan di sini kan rajin. Apa Bibi Ollen melarang mereka 

untuk masuk ruangan ini ya?” Oliv masih terheran-heran dengan keganjilan yang ada di 

ruangan itu.  

 “Liv, coba ceritakan tentang kakekmu! Aku ingin tahu aja!”  
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 Kami berdua duduk di sebuah kursi kayu yang menghadap ke arah jendela. Oliv 

kemudian bercerita tentang kakeknya. Cerita yang tak pernah sekali pun kudengar dari 

bibir Oliv. 

 “Oh…kakekku. Beliau adalah seorang pengusaha perkebunan teh. Namun sayang 

sekali, beliau kini telah tiada. Beliau adalah sosok orang yang sangat dekat denganku. 

Kakek selalu bercerita tentang hal-hal indah yang ada di luar sana. Maksudku, di luar 

negeri kita,” jelas Oliv. 

 “Tahukah kamu? Nenekku adalah orang Indonesia lho. Beliau bernama 

Kusumastuti, seorang pribumi yang berasal dari keluarga biasa. Tapi aku belum pernah 

bertemu dengan beliau, karena nenekku sudah meninggal sebelum aku dilahirkan,” kata 

Oliv dengan mata berkaca-kaca. 

 “Oh, begitu. Jangan bersedih, Liv!” aku mencoba menghibur sahabatku itu. 

 Aku berhenti bertanya tentang kakek dan nenek Oliv. Tampaknya ia begitu sedih 

saat bercerita tentang orang yang sangat dicintainya itu. Aku pun tak ingin melanjutkan 

pertanyaanku lagi. Oliv masih duduk di kursi kayu itu sambil membuka-buka sebuah buku 

tebal.   

 Aku berjalan menyusuri lorong-lorong di antara rak buku. Kulewati rak buku satu 

demi satu. Aku mencoba menghitung rak buku yang ada di ruangan itu. Jumlahnya ada 25 

rak kayu. Anehnya, nomor yang tertera di setiap rak ditulis dengan nomor ganjil 1, 3, 5, 7, 

9, dan yang terakhir adalah nomor 49. Tidak ada nomor genap di situ. Mungkin 

penomoran itu ada maknanya.  

 Di setiap ujung rak ada sebuah tulisan yang terbalut bingkai kayu berwarna kuning 

keemasan.  Di dalam selembar kertas itu tertulis jenis-jenis buku yang ada di setiap rak. 

Tulisannya ditulis dalam bahasa Inggris. 
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 “Tolong artikan tulisan yang tertulis di bingkai itu, Liv? Aku penasaran dengan 

tulisan itu?” 

 “Buku adalah jendela dunia. Rak no 011 berisi sejumlah buku antara lain 

antropologi, sejarah peradaban Belanda, dan ilmu astronomi. Kalau yang di rak no 013 ini 

berisi buku narasi,” jelas Oliv. 

 “Buku narasi?” aku penasaran.  

 Aku melihat judul buku di rak yang berisi buku cerita. Buku yang sangat aku 

gemari. Kulihat satu demi satu judul buku yang tertulis di situ.  

 “The Story of White Land, Maya The Taller Princess, The Mousedeer and The Ant, 

The King of Claviland, Red House in The Middle of Nowhere. Wah, cerita yang bagus!”  

 Kususuri rak buku cerita, kubaca satu per satu judul buku yang tertulis di 

sampulnya. Buku-buku itu terbungkus debu yang sangat tebal. Buku yang besar-besar itu 

memiliki ratusan halaman. Bisa satu bulan untuk membacanya, pikirku.  

 “Debunya tebal sekali, bisa batuk kalau terhirup hidungku. Hah, ada sarang laba-

labanya lagi!”  

 Kuambil salah satu buku yang berjudul Liliana, Trapped in The Island. Buku cerita 

ini tebalnya 1500 halaman dan ditulis dalam bahasa Inggris.  Sepertinya ini buku yang 

menarik, pikirku sambil melihat sampul depannya. Di sampulnya ada gambar seorang 

gadis kecil yang berambut panjang dan berkulit putih sedang berada di pinggir sebuah 

tebing. Rambut blonde yang berkilauan itu berkibaran diterpa angin. Terlihat kesedihan 

pada wajahnya. Gambar buku itu sangat menarik.  Pembaca seolah bisa membayangkan 

apa yang dialami tokoh Liliana dalam cerita. 

 Perpustakaan itu juga dilengkapi dengan ruang baca. Di beberapa sudut ruangan 

dihiasi dengan patung yang terbuat dari perak dan kuningan. Dengan rasa penasaran aku 

mencoba melangkahkan kaki ke ruang baca. Pandanganku tertuju pada sebuah almari antik 
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yang ada di belakang meja baca. Almari kaca itu berisi beberapa buah buku. Buku-buku 

yang ada di situ tampak lain dari yang lain. Anehnya, ada beberapa bukunya disegel 

dengan logam kuning keemasan. Salah satunya adalah buku bersampul merah yang dihiasi 

ornamen warna perak. 

 “Buku yang aneh. Kira-kira isinya apa ya?” sebuah pertanyaan terlintas dalam 

pikiranku. 

 “Olivia…Olivia…cepat ke mari!” teriakku keras. 

 Tak ada suara yang menyahut. Tampaknya Olivia tidak mendengar teriakanku. 

Padahal jarak kami tidak begitu jauh. Setelah aku periksa, ternyata gadis berambut merah 

itu tidak ada di ruangan ini.  

 “Pergi ke mana Olivia ya?” pikirku dengan penasaran. Bulu romaku berdiri 

sehingga membuat badanku merinding. 

 Aku kembali ke ruang baca. Aku masih penasaran dengan buku bersampul merah 

yang terkunci tadi. Buku bersampul merah itu berjudul Story at The Book. Kuamati dengan 

detil sampul buku yang aneh itu. Ternyata di dalam sampul itu dipenuhi dengan sketsa 

suatu gambar. Sketsa-sketsa yang ada disampul buku itu tampaknya mempunyai makna.  

 “Lan, sedang apa kamu di sini?” tegur Oliv. 

 “Aduh, bikin kaget aja kamu Liv! Nih, jantungku hampir copot! Dari mana aja sih 

kamu? Ku cari ke mana-mana nggak ada!” bentakku pada Oliv. Aku masih kaget dengan 

teguran  Oliv tadi. 

 Jariku menunjuk ke arah buku merah bersegel tadi. Kutunjukkan buku itu kepada 

Oliv. Gadis gemuk itu mengamati dengan cermat. Belum terucap sepatah kata pun yang 

keluar dari mulutnya. 

 “Akan kucoba mencari tahu,” kata Oliv dengan singkat. Diriku masih dihinggapi 

rasa penasaran. Namun semua itu kutepis perlahan. 
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 “Pintu ini terkunci. Aku belum pernah melihat buku ini. Belum pernah aku 

menginjakkan kaki ke ruang baca ini,” sahut Oliv pelan.  

 “Maafkan aku, Liv. Tak sengaja aku tadi ke mari. Kupikir ini bukan ruangan 

rahasia,” jelasku singkat. Aku jadi merasa bersalah telah sembarangan masuk tanpa seijin 

pemiliknya. 

 “Sudahlah, bukan salahmu. Tenang saja! Aku tak akan bilang pada Bibiku.” 

 “Malah aku jadi penasaran, kenapa ada ruangan ini. Setahuku tidak pernah ada 

ruang baca ini.” 

 Kami periksa setiap detil ruangan itu. Mulai dari pintu masuk ruang baca. Tidak 

ada engsel dan daun pintu di situ. Yang ada hanyalah sebuah pintu masuk tanpa daun 

pintu. 

 “Oh, mungkin ruangan ini ditutup dengan almari kayu ini!” teriakku pada Oliv. 

 “Bisa jadi. Ruangan ini dulunya memang tidak ada. Mungkin saja ditutupi dengan 

almari kayu ini. Tapi kan berat sekali, Lan. Tidak mungkin almari itu bisa bergeser dengan 

sendirinya. Apakah ada ilmu sihir, ” Oliv masih heran sambil meraba-raba almari kayu itu. 

 “Tak mungkin ada sihir di zaman modern ini. Ah, sihir kan hanya ada dalam 

dongeng,” tegasku dengan rasa tidak percaya. 

 “Mungkin ada yang menggesernya, Liv. Seseorang pasti tahu ada ruang rahasia ini. 

Kemudian orang itu membuka secara paksa dan tidak menutup almari ini kembali,” 

sambungku meyakinkan Oliv. 

 Ding…dong…ding…dong…ding…dong! Jam raksasa itu berbunyi. Jarumnya 

menunjukkan pukul tiga sore. Tidak terasa ternyata sudah lima jam kami ditempat ini. 

Akhirnya kami memutuskan untuk pulang.  
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BAB IV 
CERITA UNTUK POPI 

 

 

 Terdengar kicauan burung murai yang merdu. Kulihat dari balik jendela burung-

burung datang untuk bermain di pohon mangga dekat rumahku. Mereka berkicau bersahut-

sahutan. Membuat suasana pagi menjadi indah. Kusisir rambut panjangku, dan segera 

bersiap berangkat sekolah. 

 “Ibu, aku berangkat dulu,” pamitku kepada Ibuku yang sudah sejak pagi buta 

menyiapkan hidangan untuk dijual. 

 “Hati-hati, Nak. Belajar yang rajin,” sahut ibuku. 

 Pagi ini aku berangkat ke sekolah sendirian. Pelajaran yang pertama adalah bahasa 

Indonesia. Bu Anne tiba di kelas dengan menenteng beberapa buah buku yang besar-besar. 

 “Bu, mari saya bantu!” kata Argy menawarkan bantuannya kepada Bu Anne. 

 Bu Anne tersenyum sambil menyerahkan buku-buku itu kepada Argy. Pelajaran 

kali ini akan membahas materi dongeng dan cerpen. Kebetulan sekali materi ini ada 

kaitannya dengan rubrik majalah sekolah.  Aku menyimak penjelasan Bu Anne dengan 

saksama. 

 “Anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas materi cerpen dan dongeng. Kita 

mulai dengan pengertian dongeng dulu ya! Dongeng adalah sebuah cerita fantasi yang 

tidak nyata adanya. Tokoh dalam dongeng bisa berupa hewan, manusia, tumbuhan, atau 

benda-benda,” Bu Anne menjelaskan sambil menulis di papan tulis. 

 “Setelah kita tahu tentang konsep dongeng. Kita juga perlu tahu tentang macam-

macam dongeng. Coba siapa yang tahu?” Bu Anne melemparkan pertanyaan kepada para 

siswa. 
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 “Macam-macam dongeng antara lain, LG, FB, SG, MT, dan PB,” jelas Bu Anne. 

Macam-macam dongeng itu masih berupa inisial. Anak-anak harus bisa menebak masing-

masing inisial dengan benar. 

 “Siapa yang bisa menyebutkan inisial-inisial itu?” tanya Bu Anne. 

 Anak-anak tidak ada yang mengacungkan jari. Bu Anne masih memberi 

kesempatan pada mereka. Para siswa mengasah otak untuk memecahkan inisial itu. 

 Tiba-tiba Bon Bon nyeletuk, “Saya tahu, Bu! FB itu pasti facebook! Ha ha ha!”  

 Bocah kocak itu tertawa, yang ia tahu FB itu adalah facebook. Karena akhir-akhir 

ini situs jejaring sosial itu sedang booming di kalangan siswa di sekolahku. 

 “FB itu bukan facebook ya, Bon! Silakan ada pendapat lain?” 

 “FB itu singkatan dari fabel, Bu!” teriak Firman sambil mengacungkan 

telunjuknya. 

 “Bagus sekali! Ada pendapat lain?” 

 “Lha itu, Bu. Saya dulu pernah membaca Bu. Tetapi lupa! Nggak inget, Bu!” jawab 

Bon Bon sambil menggaruk-garuk kepalanya karena saking bingungnya. Siswa yang lain 

menertawakannya. Kelas menjadi riuh dan ramai. 

 “Ada pendapat lain?” tanya Bu Anne. 

 “LG adalah legenda, Bu!” sambung Asni. Asni adalah maskot kelas kami yang 

selalu dielu-elukan siswa laki-laki, karena dia pintar dan cantik. 

 “Ya betul. Masih ada yang mau berpendapat? Baiklah kalau begitu, Ibu Guru akan 

menjelaskan tentang macam-macam dongeng. Tolong jangan ribut!” Bu Guru memberi 

peringatan pada siswa yang ribut. Kemudian melanjutkan penjelasannya tentang macam-

macam dongeng. 

 Bu Anne kemudian menjelaskan pengertian dari masing-masing dongeng tersebut, 

“Mitos adalah cerita tentang mahkluk halus atau dewa-dewi dan berhubungan erat dengan 
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kepercayaan di masyarakat. Mitos ini contohnya cerita tentang Ratu Pantai Selatan, yang 

menguasai pantai di selatan  Pulau Jawa. Selain itu, cerita mitos juga banyak berkembang 

di masyarakat Yunani. Masyarakat di sana masih menganut system politeisme, yakni suatu 

kepercayaan yang menyembah banyak dewa. Konon, di Gunung Olympus, Yunani, tempat 

itu disakralkan karena ditempati para dewa-dewi yang menjadi sesembahan mereka.” 

 Anak-anak begitu antusias dengan penjelasan Bu Guru. Suasana kelas yang riuh 

tadi akhirnya hening. Anak laki-laki yang setiap saat suka bikin ulah pun terdiam, karena 

takut dikeluarkan dari kelas oleh Bu Anne.  

 Sambil menyeka keringat yang mengalir dari dahinya, Bu Anne kembali 

melanjutkan penjelasannya. 

 “Dongeng yang kedua adalah fabel. Tahukah kalian tentang fabel?” tanya Bu Anne 

memberi kesempatan pada murid-murid. 

 “Saya bisa, Bu! Fabel adalah cerita yang tokohnya diperankan oleh binatang,” 

sahutku dengan semangat. 

 “Oke, bagus sekali, Vilan!” jawab Bu Anne. 

 “Fabel itu merupakan suatu cerita binatang. Karena tokoh yang berperan dalam 

cerita itu adalah binatang. Fabel yang sangat populer di Indonesia adalah si Kancil. Contoh 

judul ceritanya adalah Kancil Mencuri Ketimun, Kancil dan Buaya, Kancil dan Siput, dan 

lain-lain,“ jelas Bu Anne. 

 “Dongeng yang ketiga adalah legenda. Apa itu legenda?” 

 Hangga mengacungkan telunjuknya kemudian menjawab, “Saya tahu, Bu! Legenda 

adalah cerita asal mula suatu tempat atau daerah!” 

 “Bagus sekali, benar jawabanmu!” 

 Bu Anne melanjutkan penjelasannya, “Legenda adalah suatu dongeng yang 

menceritakan asal mula (nama) suatu daerah. Contoh ceritanya adalah Legenda Gunung 
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Tangkuban Perahu. Kemudian dongeng yang keempat adalah sage. Sage itu adalah 

dongeng yang mengisahkan tokoh sejarah yang dibumbui dengan kisah fantasi. Dongeng 

yang terakhir adalah parabel. Parabel adalah dongeng yang berisi kiasan yang mempunyai 

sifat mendidik.” 

 Dua jam pelajaran pun berlalu. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Anne aku 

mendapat banyak inspirasi. Kuambil pena dan secarik kertas. Kemudian mulai menulis 

cerita untuk rubrik majalah sekolah. Meski pun aku pengasuh rubrik cerpen dan dongeng, 

cerita yang kubuat juga harus ikut kompetisi penulisan. Jadi, aku harus bersaing dengan 

siswa yang lain. 

 Tak lama kemudian, ada dua orang gadis bertubuh semampai menghampiriku. 

Rupanya mereka ada Sita dan Rika, orang yang selalu menggangguku.  

 “Sok rajin!” Sita memakiku sambil menyenggol tanganku. Pena yang kupegang 

jatuh ke lantai. 

 “Lan, mimpimu itu nggak bakal jadi kenyataan. Tidak akan pernah terwujud!” 

tambah Rika. 

 “Kenapa kalian masih saja menggangguku? Memangnya salah aku apa? Sirik 

sekali jadi orang!” bentakku. 

 “Hei, asal kamu tahu ya, Lan. Kamu itu sudah merebut pekerjaan kita. Seharusnya 

yang jadi koordinator rubrik Cerdong itu kita, bukannya kamu!” Sita membentakku sambil 

berkacak pinggang. Sita memang selalu tidak suka dengan apa yang kulakukan.  

 “Bukan salahku, Sit. Kalau mau protes ya sama Pak Handi! Profesionallah! Aku 

berhasil masuk timred juga karena hasil usahaku,” balasku. Aku agak kesal dengan Sita. 

 “Pokoknya aku mau protes sama Pak Handi. Biar kamu dicoret dari tmred!” gertak 

Rika. 
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 Aku hanya diam saja. Tak ada gunanya berdebat dengan temanku itu. Siswa kelas 

sembilan itu sejak dulu memang suka memusuhiku. Tepatnya ketika ada lomba pemilihan 

siswa teladan. Pihak sekolah memberi kesempatan padaku, bukan mereka berdua. Begitu 

juga saat ada pemilihan lomba karya seni busana daerah di tingkat propinsi, dewan OSIS 

juga memilihku untuk menjadi wakil sekolah. Padahal Sita dan Rika sudah mendambakan 

ikut lomba tersebut. Namun, ia kalah dalam babak penyisihan yang dilakukan oleh Dewan 

OSIS. Sejak itulah timbul rasa tidak suka di hati Sita dan Rika.  

 Jam istirahat masih lima belas menit. Aku kembali melanjutkan menulis dongeng 

untuk rubrik Cerdong. Cerpenku kali ini kuberi judul Pesona Tarian Putri Cerista. 

Mengisahkan tarian seorang putri yang sangat menawan, sehingga membuai orang yang 

melihatnya. Konon, tarian Putri Cerista adalah tarian yang mengandung unsur magis.  

 Aku sangat tertarik dengan cerita fantasi. Karena aku bisa lebih dalam 

mengembangkan imajinasiku dalam dunia fantasi.  

 Kemarin saat berkunjung ke rumah Nyonya Ollen aku belum sempat membaca 

buku. Padahal buku cerita yang ada di sana sangat bagus sekali. Cocok buat 

mengembangkan inspirasi. 

 “Mungkin aku bisa konsultasi dengan Oliv dan Argy nih!” pikirku. Namun, sejak 

tadi pagi aku belum melihat batang hidung sahabatku, Oliv. 

“Ke mana temanku Olivia itu ya?” pikirku dalam hati. 

 Kursi tempat duduk si Nona Oliv itu kosong. Sepertinya Oliv tidak masuk sekolah. 

Dia pun tidak memberi kabar padaku. 

*** 
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 Pagi ini Oliv tidak masuk sekolah. Tampaknya ia sedang sakit demam. Oliv hanya 

meringkuk di tempat tidurnya. Badannya terasa panas dan hidungnya keluar lendir. 

Semalam ia dimarahi orang tuanya perihal perpustakaan di rumah Bibi Ollen. Sepertinya, 

Mami Oliv tidak senang atas kelakuan Oliv yang tanpa izin masuk ke ruang baca.  

 “Kenapa Mami marah ya?” pikir Oliv. 

 “Mungkinkah Mami tahu sebuah rahasia? Aku harus mencari tahu kebenaran! 

Bagaimana pun juga esok aku harus kembali ke rumah tua itu!” kata Oliv semangat. 

 “Tapi apakah aku bisa menguak sebuah rahasia ini? Tempat baca rahasia, buku 

tebal yang bersegel? Lalu, kenapa Mami marah waktu aku tanya soal ruangan itu?” Oliv 

bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Sejuta rasa penasaran menghinggapi pikirannya. 
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BAB V 
MISI EMPAT SEKAWAN 

 

 Keesokan pagi, Olivia beranjak dari tempat tidurnya. Rasa pening masih 

menggantung di kepalanya. Ia bergegas mandi. Rencananya, pagi ini ia akan kembali ke 

rumah tua itu. Setelah berdandan dan mempersiapkan semuanya, gadis cantik itu meluncur 

ke rumah Vilan. Olivia pergi naik taksi, tidak diantar sopir pribadinya. Karena ia takut 

ketahuan maminya. Ia pergi diam-diam. 

 “Selamat pagi, Vilan ada di rumah, Bu?” tanya Oliv kepada Ibu Lien. 

 “Selamat pagi, Nak Oliv. Vilan ada di rumah kok. Sebentar Ibu panggilkan!” sapa 

Ibu Lien ramah. 

 Tak lama kemudian muncul Vilan sambil menenteng handuk di pundaknya. Dia 

kaget melihat Olivia sudah duduk di beranda rumahnya. 

 “Eit…tumben pagi-pagi sudah main, Liv? Kemarin kamu tidak berangkat kenapa? 

Sakit?”  

 “Cepat kamu mandi sana!” bentak Oliv. 

 “Loh…loh ada apa?” tanyaku heran. 

 “Kita ada misi penting. Penjelasannya nanti. Sudah sekarang kamu siap-siap! 

Kutunggu 10 menit. Cepat!” gertak Oliv. Sepertinya  ada hal penting nih! 

 “Oke! Oke!” jawabku sambil lari menuju kamar mandi. 

 Oliv menunggu di beranda depan. Ia ditemani Lena dan Dino, kedua adikku. 

Sepuluh menit telah berlalu. Aku sudah bersiap-siap. Lalu kuhampiri sahabat itu. Dia 

tampak bosan menunggu. Terlihat dari wajahnya yang sudah mulai kuyu. 

 “Kamu mandinya di mana sih? Di Hongkong ya? lama sekali!”  
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 “He he, ini sih sudah kilat, Liv. Namanya juga perempuan, harus tampil cantik 

kalau mau pergi,” jawabku centil sambil menyibakkan rambut panjangku. 

 Akhirnya kami pergi menggunakan taksi. Aku tak tahu arah tujuan Oliv. Dia tidak 

memberi tahu sejak tadi. 

 “Kita pergi ke mana, Liv?” tanyaku heran. 

 “Kita akan ke rumah Argy. Bocah itu harus kita ikutkan dalam misi kita,” jawab 

Oliv tegas. 

 “Tumben kamu ngajak Argy. Seumur-umur baru kali ini kamu mau main sama 

Argy. Kukira kamu tidak suka sama dia, Liv?” tanyaku sambil bersenda gurau 

meledeknya.  

 “Terserah! Pak sopir, perempatan di depan ke kanan ya!”  

 “Baik, Non!” jawab Pak Sopir. 

 Akhirnya kami tiba ke rumah Argy. Taksi biru tua yang mereka tumpangi sudah 

berada di luar pagar rumah Argy. Sepertinya Hangga sedang mengunjungi Argy. Biasa, 

anak laki-laki bermain play station kalau hari libur.  

 “Halo, Gy!” sapa Oliv ramah. 

 “Halo, tumben nih Nona Bule main ke tempatku? Ada apa, Neng?” balas Argy. 

 “Kebetulan Hangga ada di sini. Kalian ada waktu tidak? Aku mau ajak kalian pergi 

nih!” kata Oliv. 

 “Pergi ke mana, Non? Nggak biasanya kalian ngajak kita,” balas Hangga. 

 “Sekarang ikut kami. Gy kamu pamit dulu gih!” kata Oliv. 

 Setelah mendapat izin dari orang tuanya, Argy kemudian bersiap-siap dengan tas 

ransel di pundaknya. Mereka berempat meluncur meninggalkan rumah Argy. Aku, Argy, 

dan Hangga belum tahu arah dan tujuan Oliv. Kami bertiga saling memandang keheranan. 

Nona Bule itu tidak menjelaskan maksudnya mengajak kami. 
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 “Sepertinya aku tidak asing dengan jalan ini,” pikirku dalam hati sambil 

mengingat-ingat. 

 “Oh, iya! Ini kan jalan menuju rumah tua Nyonya Ollen. Apa Oliv mengajak kami 

ke tempat itu lagi?” tanyaku dalam hati. 

 Taksi yang kami tumpangi kemudian berhenti di depan gerbang kastil Nyonya 

Ollen. Hangga dan Argy tercengang dan tak bisa berkata-kata. 

 “Benarkah? Benarkah kita akan masuk ke ruuamah t ini?” tanya Argy heran. 

 “Seumur-umur baru kali ini aku datang ke sini. Oliv, emangnya kamu kenal dengan 

pemiliknya? Setahuku, tempat ini kan tidak boleh didatangi sembarang orang. Harus izin 

pemiliknya dulu,” tanya Hangga. Oliv masih diam membisu, raut mukanya serius sekali. Ia 

tak menjawab pertanyaan Hangga dan Argy.  

 “Tempat ini milik keluarga Oliv!” jawabku pelan. 

 “Haah!” Argy dan Hangga saling pandang. 

 Kedua anak itu terkejut mendengar kata-kataku. Mereka tidak pernah tahu kalau 

keluarga Olivia Kusumastuti adalah pemilik rumah megah ini.  

 Rumah ini tampak sepi. Olivia mencoba memencet bel yang ada di samping kiri 

pintu masuk. Sepertinya Nyonya Ollen sedang tidak ada. Tak lama kemudian terdengar 

langkah seseorang dari dalam menuju ke pintu masuk. Bu Kasmi membukakan pintu. 

 “Pagi, Bu Kasmi. Apakah Bibi Ollen ada?” tanya Oliv sambil melihat-lihat ke 

dalam. 

 “Oh, Nona Olivia. Pagi ini Nyonya Ollen tidak ada di rumah. Nona Oliv kemarin 

sudah janjian apa belum?” 

 “Belum, Bu. Saya kebetulan lewat, jadi saya mampir ke sini,” jelas Oliv. 

 Bu Kasmi mempersilakan kami untuk masuk ke ruang tamu. Hangga dan Argy 

melihat-lihat sekeliling ruangan dengan saksama. Seakan tak mau melewatkan satu pun 
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pandangannya. Hal itu juga pernah terjadi padaku, sewaktu pertama kali diajak Oliv ke 

tempat ini. 

 Bu Kasmi membawakan kami jus jeruk, sepiring penuh kue kering, dan pie apel. 

Ia mempersilakan kami menikmati makanan dan minuman yang sudah dihidangkannya. 

 “Silakan Nona Oliv menunggu di sini sambil menikmati makanan kecil. Saya akan 

telfon Nyonya Ollen memberi tahu kalau kalian datang.” 

 “Oh, tidak usah, Bu. Saya cuma mau main saja. Biar saya yang menghubungi Bibi 

Ollen nanti,” sambung Oliv. 

 “Bibi tidak memberi tahu mau pergi ke mana, Bu?” 

 “Tidak, Non. Saya tadi baru sibuk di dapur. Mungkin Nyonya pergi ke peternakan, 

Non,” jelas Bu Kasmi. 

 Bu Kasmi meninggalkan kami berempat di ruang tamu. Ia dan Pak Umar masih 

sibuk dengan pekerjaan mereka. Maklumlah, ini kan masih pagi.  

 “Tumben Bibi Ollen sudah pergi pagi-pagi gini. Ke mana ya?” kata Oliv. 

 Hangga dan Argy asyik menikmati kue kering dan pie apel. Mereka berdua 

kelihatannya sangat suka sekali dengan makanan itu. 

 “Teman-teman, aku ingin kalian membantuku memecahkan sebuah masalah,” kata 

Oliv dengan serius. 

 “Kamu punya masalah apa, Liv?” tanya Argy heran.  

 “Ayo, ikut aku ke lantai tiga! Tapi jangan sampai ketahuan pelayan di sini. Kita 

pergi diam-diam,” ajak Oliv. Kelihatannya Olivia mengajak pergi ke perpustakaan.  

 Dua buah anak tangga kami lewati. Koridor rumah tua ini tampak seram kalau pagi 

hari.  Udaranya lembab dan gelap. Mungkin karena sinar matahari yang masuk belum 

begitu banyak. Di setiap lantai kami melihat lukisan-lukisan indah yang ditempel di 

dinding.  
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 “Selamat pagi, Nona Olivia. Anda mau ke mana?” tanya Karman. Karman adalah t 

ukang bersih-bersih di rumah tua itu. Karman memperingatkan kami untuk tidak pergi ke 

lantai tiga.  Karena Nyonya Ollen melarang setiap orang di sini menginjakkan kaki ke 

lantai tiga.  

 “Kami mau bermain ke balkon, Pak!” tegas Oliv. 

 Sekian lama tatapan Oliv tertuju pada pelayan-pelayan yang sedang membersihkan 

ruangan di lantai dua. Ia ingin mengambil kesempatan untuk segera ke lantai tiga setelah 

pelayan-pelayan itu pergi. 

 Aku, Hangga, dan Argy menikmati pemandangan di sekeliling rumah tua. Rumput 

hijau yang menghampar, pohon-pohon yang hijau, kolam ikan yang besar, serta taman 

bunga yang harum mewangi. Kupu-kupu senang sekali hinggap di setiap putik bunga. 

Burung-burung pun beterbangan kian ke mari.  

 “Wah, indahnya!” seru kedua temanku. 

 Satu jam kemudian para pelayan telah pergi meninggalkan lantai dua. Kami 

bergegas naik ke lantai tiga. Kami berjalan mengendap-endap. Siapa tahu ada orang yang 

memata-matai kami. 

 Olivia menceritakan keganjilan yang telah ia temui, tentang ruang baca rahasia, 

buku-buku bersegel, dan sikap aneh Bibi Ollen yang melarang setiap orang memasuki 

lantai tiga. 

 “Kita harus menguak misteri yang ada di perpustakaan. Coba kalian periksa sekitar 

ruangan ini! Kalau menemukan keanehan katakan padaku!” tandas Oliv. 

 Kami mencoba mencari setiap detil dalam ruangan itu. Pencarianku mulai dari 

bawah almari kayu. Di situ aku menemukan roda dan rel kecil yang menempel di bagian 

bawah almari. Roda dan rel kecil ini sepertinya digunakan untuk menggeser almari kayu 
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itu. lalu, kudorong almari sampai roda kecil itu menempel pada rel besi di dinding 

belakang almari. Berhasil! Almari itu bisa digeser dengan mudah. 

 “Tak seorang pun tahu tentang roda kecil itu. karena relnya tertutup dengan 

wallpaper. Aku tidak pernah tahu perihal ruang baca rahasia ini. Mungkin Kakekku tahu 

dan menyembunyikannya dariku!” pikir Oliv. 
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BAB VI 
BUKU MERAH BERSEGEL  

 

 Kami berempat masuk ke ruang baca rahasia untuk menyelidiki buku bersegel itu. 

Olivia mencari kunci almari kaca itu di meja baca. Ia juga telah mengobrak-abrik boks 

yang berisi peralatan tulis. Namun, tidak ada satu pun kunci yang ia temukan.  

 Hangga memeriksa di setiap sudut dinding, sementara Argy mencarinya di lantai. 

Aku menurunkan setiap lukisan yang menempel di dinding. Namun tak satu pun ada 

ruangan di balik lukisan itu.  

 “Liv, coba ke sini!” teriak Hangga. Kami bertiga menghampiri Hangga. 

 “Lihatlah! Dinding ini tampaknya aneh. Berbunyi saat kuketuk. Berbeda dengan 

bagian dinding yang lain. Kalau dinding yang lain terasa keras bila diketuk! Tapi dinding 

bagian ini bunyinya lain,” kata Hangga sambil mengetuk dinding itu.  

 “Coba kau pecahkan dinding ini dengan penyangga lampu itu!” kata Oliv. “Biarkan 

dinding itu pecah.” 

 Argy dan Hangga membobol dinding itu. Pyaar! Terdengar bunyi pecahan dinding 

yang dihantam dengan penyangga lampu. Ternyata lapisan kedua dari dinding itu adalah 

kaca. Jenis kaca yang biasa digunakan pada jendela mobil. Jadi, pecahan kaca itu tidak 

melukai bila terkena tangan seseorang. 

 Di dalam dinding itu ternyata ada ruangan, dan ada sebuah kunci. Oliv mengambil 

kunci itu dan menunjukkan kepada kami. Kami berhasil menemukan kunci almari tua itu. 

Kunci almari itu berwarna kuning keemasan, di sisi atasnya ada ukiran kepala naga dan 

badannya menempel pada batang kunci. Kunci itu terlihat kuno dan antik.  

 Olivia membuka almari tua dengan kunci berukir naga itu. Berhasil! Ia mengambil 

salah satu buku yang bersegel dan berusaha untuk mencongkel lubang kunci menggunakan 
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pisau kecil. Namun, buku itu tidak bisa dibuka. Argy mengamati setiap sisi buku. Buku 

bersampul merah itu dipenuhi beberapa gambar sketsa. 

 “Gy, coba kamu periksa gambar apa ini? Coba lihat dengan saksama!” perintah 

Oliv. 

 “Tapi sketsa ini tidak jelas,” tandas Argy. 

 “Nih, pake lup aja!” sambung Hangga sambil memberikan Argy sebuah kaca 

pembesar. 

 “Sepertinya ini gambar sebuah bukit,” kata Argy.  

 “Hmm, ini gambar sebuah jagung,” lanjut Argy. “Yang ini gambar bangunan 

sebuah kerajaan, orang yang memegang cangkul, ada seorang penyihir, gambar seorang 

gadis kecil, dan seekor lebah. Anehnya, lebah ini dilukis dengan cat warna hijau,” jelas 

Argy.  

 Tak lama kemudian sketsa yang tergambar disampul buku itu bisa dilihat oleh 

Argy dengan menggunakan kaca pembesar. Argy kemudian melihat segel yang ada di 

buku itu. Ada beberapa huruf yang tertera di situ. Sepertinya sebuah sandi. 

 

 

 “Sandi ini kira-kira maksudnya apa ya?” pikir Hangga. 

 “Coba kita masukkan kata KING di huruf K,” kata Oliv. 

 Kami mencoba memasukkan beberapa kata yang mungkin cocok dengan huruf 

pertama kata itu. K untuk kingdom, yang artinya kerajaan. H untuk hill, yang artinya bukit. 

M untuk man, yang artinya seorang laki-laki. G untuk girl, yang artinya gadis. B untuk 

bee, yang berarti lebah. W untuk witch, yang artinya penyihir. Yang terakhir M untuk kata 

misery, yang artinya kesengsaraan. Kata-kata itu kami tulis sambil mencocokan sketsa 

K H M G B W M 
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yang ada di sampul depan. Lalu, Olivia menuliskan kata-kata itu di sampul buku bagian 

belakang. 

 “Tapi kita harus buka segelnya. Coba dengan kunci naga itu. Sepertinya kunci 

segel ini sama dengan kunci lemari itu!” kata Hangga. Kunci naga itu dimasukkan ke 

dalam lubang segel buku merah . 

 “Yaah, tidak berhasil!” 

 “Dibuka pakai palu saja! Coba kuambilkan,” kata Oliv sambil bergegas mengambil 

palu. 

 Lima belas menit kemudian Oliv datang dengan memanggul palu besar 

dipundaknya. 

 Praaak! 

 Buku bersampul merah itu terbuka setelah Oliv mengayunkan palu dengan sekuat 

tenaga ke arah segel buku. Segel yang mengunci buku itu akhirnya rusak. Argy 

menjatuhkan buku di lantai, karena buku itu sangat berat. Buku itu memang sangat tebal.  

 “liv, apa kamu tidak takut dimarahi oleh Bibimu?” tanyaku. 

 “Tidak. Asal kamu tidak bilang kepada beliau.” 

 “Liv, jujur saja aku sangat takut dengan bibimu! Apalagi kamu telah merusak segel 

buku itu. Buku itu disegel pasti ada sesuatu di dalamnya, yang tidak boleh diketahui oleh 

orang lain,” jelasku kepada Oliv. 

 “Tidak masalah bagiku! Kalau kamu tidak mau ikut memecahkan rahasia buku ini, 

pergi saja sana! Aku tidak butuh bantuanmu!”  

 “Bukan begitu, Liv. Maksudku…”  

 Kata-kata Olivia membuat Vilan sakit hati. Ia kaget dengan gertakan Oliv tadi. 

Belum pernah ia mendengar kata-kata bernada tinggi dari bibir Oliv. Vilan hanya diam 
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sejenak, sembari menenangkan pikirannya. Ia tak mau bertengkar dengan sahabatnya itu. 

Ia berusaha bersabar. 

 “Sudah, kalian jangan bertengkar! Lebih baik kita pecahkan bersama-sama misteri 

buku ini!” sela Argy. 

 Tiba-tiba buku bersampul merah itu tampak mengeluarkan cahaya kuning terang. 

Segel yang mengunci buku itu luruh seperti logam yang leleh terbakar api. Argy 

menjatuhkannya di lantai, karena buku itu menjadi panas. Buku itu seakan-akan 

mengeluarkan api. Kami berempat kaget dengan kejadian itu. Kami hanya mengamati 

peristiwa aneh itu dari kejauhan. 

 “Wow!” 

 “Seperti dalam dongeng,” pikirku dalam hati. 

 Cahaya kuning kemerah-merahan itu akhirnya lenyap. Namun, buku bersampul 

merah itu tidak terbakar sama sekali. Argy memeriksa beberapa sisinya. 

 “Tak ada yang terbakar. Sisi-sisinya juga masih utuh,” kata Argy. 

 Ku buka sampul buku itu. Di sampul depannya tertulis sebuah judul Story at The 

Book. Pada halaman pertama buku itu tertulis sebuah tulisan dalam bahasa Inggris.  

Part 1 

What is your name? 

Please write on this paper! 

 Lalu Olivia menulis namanya di halaman pertama buku itu. Kemudian ia 

menuliskan nama kami berempat. 

My name is Olivia Kusumastuti 

My name is Vilandrya 

My name is Hangga Aditya 

My name is Argy Laksana 
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 Halaman pertama buku itu tersibak dengan sendirinya. Kemudian terlihat halaman 

kedua. Perintah yang ada di halaman kedua sama persis dengan halaman pertama. Hanya 

saja di halaman kedua kami disuruh menuliskan tanggal lahir. 

Part 2 

What is your birthday? 

Please write on this paper! 

 “Oh, kita disuruh menyebutkan tanggal lahir,” jelas Argy. Argy menulis tanggal 

lahir kami berempat di halaman kedua.  

Argy Laksana: 15 Juli 1997 

 Vilandrya: 11 Maret 1997 

Olivia Kusumastuti: 01 January 1997 

Hangga Aditya: 05 Mei 1997 

  Anehnya, halaman kedua buku itu setelah ditulisi Argy kembali menyibak dengan 

sendirinya. Kami semua kaget dengan kejadian itu.  

 Pada halaman ketiga, masih dijumpai sebuah pertanyaan. Namun kali ini 

menanyakan alamat rumah kami. 

Part 3 

Where do you live? 

Please write on this paper! 

 

 Kali ini giliranku menulis di halaman ketiga buku aneh itu. Aku menuliskan alamat 

rumahku dan ketiga temanku.  

Vilandrya: Jalan Perkutut No. 59 

Olivia Kusumastuti: Jalan Sakura Biru No. 111 

Hangga Aditya: Perum Bukit Permata Hijau No. 79 
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Argy Laksana: Jalan Belibis Merah No.11 

 Halaman ketiga buku itu tersingkap dengan sendirinya. Lalu, mengeluarkan cahaya 

kuning kemerahan. Disusul angin yang sangat besar. Wuus…wuus…wuus! Kami berempat 

saling berpegangan, takut terhempas angin yang dahsyat itu! Badai itu menyeret kami 

masuk ke dalam buku bersampul merah. 

 Sementara di ruang tengah rumah tua, Bibi Ollen sedang menanyai Bu Kasmi.  

 “Bu Kasmi, apakah ada yang datang? Kenapa ada cangkir dan makanan kecil di 

ruang tamu?” tanya Nonya Ollen kepada Bu Kasmi. 

 “Oh, Nyonya, tadi Nona Olivia dan ketiga temannya datang ke sini. Sekarang 

mereka sedang bermain di balkon atas,” jelas Bu Kasmi. 

 “Baiklah, akan kususul mereka!” Nyonya Ollen kemudian menaiki anak tangga ke 

lantai dua. 

 Tidak ada suara anak-anak di situ. Pintu keluar balkon di lantai dua terbuka. Angin 

berhembus ke dalam, menerpa tirai sutra yang menutupi jendela. Udara terasa dingin pagi 

ini. Bibi Ollen melihat keluar balkon. Ia tidak melihat anak-anak bermain di sana. 

 “Ke mana perginya mereka? Jangan-jangan mereka…” Bibi Ollen tidak 

meneruskan kata-katanya.  

 Bibi Ollen curiga, ia melangkahkan kaki menuju lantai tiga. Terlihat pintu 

perpustakaan sedikit terbuka. Bibi Ollen masuk ke ruangan itu dan memeriksa sekitar 

ruangan. Namun tidak ada orang di situ. Bibi Ollen memeriksa lorong-lorong di antara rak 

buku. Tapi ia tidak menemukan mereka 

 “Jendelanya terbuka. Ada pecahan kaca di sini?” 

 “Pasti anak-anak masuk ke mari! Akan kutunggu mereka di bawah!” 

Bibi Ollen sepertinya marah dengan kelakuan keponakannya, Oliv. Ia keluar dan 

mengunci pintu perpustakaan itu. 
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BAB VII 
BERKELANA KE NEGERI JERAMI 

 

 

 Tubuhku terjatuh menghempas tumpukan jerami. Braak! Parahnya, Olivia, 

Hangga, dan Argy jatuh ke ladang jagung yang ada di sisi kiri tumpukan jerami. Tubuh 

mereka mengenai tanaman jagung itu. Pasti sakit sekali! 

 “Aduh! Sakit sekali badanku!” rintih Olivia. 

 “Nih, tubuhku memar. Posisiku jatuh terkena tanah yang keras ini,” sambung 

Hangga. 

 Argy tidak berkomentar. Ia sibuk melihat luka memar yang ada di bahunya. 

Bajunya sobek terkena batang jagung. Beruntungnya aku terjatuh di tumpukan jerami yang 

empuk.  

 “Kok kita bisa jatuh di tempat ini ya?” tanyaku kepada ketiga temanku. 

 “Aneh sekali ya!” Oliv heran.  

 Mereka merasa aneh dengan keadaan yang telah terjadi. Keempat bocah itu tidak 

ingat kejadian sebelumnya. Mereka terdampar di sebuah tempat yang bernama Negeri 

Jerami. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah ladang jagung dan hamparan jerami. 

Di kejauhan tampak berdiri kokoh deretan bukit berbatu. 

 “Tempat apa ini? Wah, aku haus sekali, Kawan!” kataku sambil melihat-lihat 

keadaan sekeliling. Coba kita tanya penggembala domba itu.” 

 “Selamat siang, Pak! Kami ingin bertanya. Tempat apakah ini?” tanya Olivia 

kepada si penggembala domba.  

 “Oh, siapa kalian? Masa kalian tidak tahu ini tempat apa?” jawab si penggembala 

domba itu. 

 “Kami benar-benar tidak tahu, Pak!” tambahku. 
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 “Ini Negeri Jerami. Sekarang kalian berada di Negeri Jerami,” tegas si 

penggembala domba.  

 “Negeri Jerami? Negeri apa ini?” Hangga terkejut mendengarnya. 

 Pakaian penduduk di situ berbeda dengan pakaian yang kami pakai. Pakaian yang 

mereka kenakan mirip kostum yang ada dalam film-film zaman dahulu. Akhirnya, kami 

memutuskan untuk berjalan menyusuri jalan setapak yang ada di ladang jagung. Setelah 

dua jam perjalanan, kami putuskan untuk istirahat di bawah pohon.  

Di bawah pohon yang rindang, duduk seorang anak kecil berambut coklat. Usia 

gadis itu sekitar lima belas tahun. Ia sedang menunggui beberapa ekor domba yang sedang 

merumput. Ia tampak termenung sambil memainkan sebuah ranting kayu. 

 “Adik kecil, mengapa kamu termenung sendirian di sini?” tanyaku. 

 “Oh!”  

 Gadis kecil itu kaget mendengarnya. Tampaknya aku telah membangunkannya dari 

lamunan.  

 “Jangan takut, kami tidak akan melukaimu. Namaku Vilan, dan ini ketiga temanku, 

Olivia, Hangga, dan Argy. Bisakah kau ceritakan tentang negerimu ini?” tanyaku sembari 

memperkenalkan diri. 

 “Oh, namaku Lisa,” jawab anak itu perlahan. 

 “Lisa. Nama yang bagus. Sesuai dengan parasmu yang manis,” rayu Hangga. 

 “Hangga!” bentak Oliv. 

 “Bolehkah kami ikut duduk di sini?” tanyaku. 

 “Silakan!” gadis itu menjawab dengan perlahan. 

 Kami duduk di dekat anak itu. Angin semilir berhembus menerpa tubuh kami yang 

kelelahan. Begitu sejuk dan segar. Rasa kantuk seakan datang menghampiri. Pantas saja 
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Lisa betah duduk diam di situ. Tak lama kemudian ia mulai bercerita tentang Negeri 

Jerami. 

 Negeri ini dijuluki Negeri Jerami, karena suasana alamnya yang indah dan 

banyaknya jerami di negeri ini. Di daerah ini masih banyak ladang jagung, hutan pinus, 

dan hamparan padang rumput. Negeri Jerami ini dulunya dikuasai oleh seorang raja yang 

bijaksana. Namun, sudah beberapa tahun ini Raja Smith II sakit keras. Beliau tidak bisa 

memegang tahta pemerintahan. Rakyat negeri ini sangat khawatir dengan keadaan Baginda 

Raja. 

 Sakitnya Baginda Raja membuat rakyat sengsara. Karena tahta kepemimpinan 

telah disalah gunakan oleh Bangsawan Willy, paman dari Putri Sheryl. Bangsawan Willy 

saat ini memegang tahta pemerintahan, menggantikan Baginda Raja. Beliau adalah 

seorang penguasa yang kejam. Rakyat dibebani pajak yang sangat banyak. Setiap satu 

bulan sekali rakyat harus membayar upeti. 

 “Ayahku dipenjara karena tidak mampu membayar upeti. Padahal kami  sangat 

membutuhkan kasih sayang beliau. Kini, tak ada yang membiayai keluarga. Ibuku terpaksa 

bekerja, karena kami butuh makanan,” ungkap Lisa. 

 Aku merasa kasihan dengan anak itu, karena orang tua Lisa dipenjara dan dijadikan 

budak oleh Bangsawan Willy. Ayah Lisa kemudian diasingkan ke sebuah pulau kecil. 

Lisa, Ibunya, dan kedua adiknya tidak pernah lagi berjumpa dengan sang Ayah. Setelah 

mendengar cerita Lisa, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ibukota.  

 “Baiklah, Lisa. Kami hendak melanjutkan perjalanan. Terima kasih atas 

penjelasannmu. Sampai jumpa!”  

 “Kuharap kalian berhati-hati! Jangan sampai bertemu dengan Bangsawan Willy.” 

*** 
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 Di sebuah pulau pengasingan. Terlihat banyak budak yang bekerja memecah batu. 

Batu-batu besar itu dipecah untuk dicari emasnya. Beberapa orang terlihat hilir mudik 

mengangkut bongkahan batu yang diambil dari dalam gua. 

 Wajah-wajah lelah dan sengsara menghiasi setiap raut muka. Budak pertambangan 

itu bekerja siang dan malam. Makanan yang disediakan oleh penjaga pun hanya seadanya. 

Bahkan tak cukup untuk mengenyangkan perut orang yang kurus. 

 Budak-budak pekerja itu diambil dari orang desa yang tidak sanggup membayar 

upeti. Jumlah mereka ratusan orang. Mereka terpaksa pasrah dengan keadaan. Tuan Willy 

memang orang yang kejam. Ia seorang diktator, yang haus akan kekayaan dan kekuasaan. 

 “Ayah Lisa pasti sangat sengsara ya?” tanyaku. 

 “Sungguh kasihan sekali, sudah miskin masih saja diminta membayar upeti!” 

sambung Olivia. 

 “Sungguh berat cobaan yang mereka hadapi!” tambah Hangga.  

 Suasana di pertambangan sangat berbeda sekali dengan hamparan permadani hijau 

di Negeri Jerami. Terik sinar mentari yang membakar tubuh mereka seakan tidak 

dihiraukan lagi. Debu-debu beterbangan menyesakkan dada. Tuan Willy menyuruh budak-

budak itu untuk menambang emas dan mencari peti harta karun yang disimpan oleh Raja 

Smith. 

 Konon, Raja Smith memiliki bros emas berbentuk kumbang yang beliau hadiahkan 

kepada Permaisuri. Bros kumbang emas itu tak ternilai harganya. Bahkan, orang yang 

memakainya bisa mendapatkan keberuntungan dan kejayaan. Selain berlapis emas, bros 

kumbang emas itu juga dihiasi berlian yang indah. Konon kabarnya, bros emas itu 

merupakan kunci harta kerajaan. Pantas saja kalau Bangsawan Willy berusaha keras 

mendapatkan bros itu. Ia pasti telah lama mengincar harta kerajaan. 
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 Seorang laki-laki kurus menjatuhkan bongkahan batu yang dibawanya. Ia tampak 

lelah dan pucat. Salah seorang temannya mengampirinya. 

 “Sudahlah, jangan dipaksakan. Sebaiknya kamu istirahat saja. Tapi jangan sampai 

ketahuan penjaga. Nanti kamu disiksa lagi!” hibur laki-laki itu. 

 Laki-laki kurus yang terlihat pucat itu adalah ayahnya Lisa. Ia sangat rindu kepada 

anak dan istrinya sampai tidak mempedulikan kesehatannya. Tiga hari yang lalu, Ayah 

Lisa mencoba untuk melarikan diri. Namun penjaga lebih dahulu memergokinya. Laki-laki 

kurus kering itu dipukul dan dicambuki. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka memar dan 

tetesan darah yang belum kering. 

 “Kasihan sekali Ayah Lisa.” Kataku sambil menutup mata, seakan tak sanggup 

melihat penderitaannya. 

 Kami berempat telah masuk dalam cerita di buku itu. Kami tak ingin melewatkan 

setiap segmen cerita. Cerita masih berkutat di daerah pertambangan. Olivia mengamati 

beberapa laki-laki yang mengangkut bongkahan-bongkahan batu. Pandangannya tertuju 

pada seorang laki-laki yang bertubuh tegap. Wajahnya tampak kuyu dan pucat. Kulit 

tubuhnya kecoklatan karena terbakar sinar matahari. 

 “Aku pernah melihat laki-laki itu sebelumya. Tapi siapa ya? Di mana aku pernah 

berjumpa?” pikir Oliv.  Sejenak ia berpikir, berusaha mengingat laki-laki yang ditemuinya 

itu.  

 “Oh, iya. Aku ingat! Laki-laki itu mirip Paman Andrew. Suami Bibi Ollen. 

Mengapa orang itu mirip sekali dengan pamanku?” pikir Oliv. Ia masih memikirkan orang 

yang mirip dengan Paman Andrew. Ia tidak pernah menduga akan melihat orang yang 

sama persis dengan Paman Andrew di dalam buku cerita. 

 “Mungkin hanya kebetulan saja! Mana mungkin orang itu pamanmu!” kataku. 

 “Ayo kita lanjutkan perjalan!” Hangga memimpin perjalanan kami. 
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 Laki-laki yang dilihat Oliv dalam cerita itu memang mirip Paman Andrew. Laki-

laki gagah  itu adalah Rolland. Pemuda desa yang sangat berani melawan Bangsawan 

Willy. Mulanya ia hanya ingin membebaskan orang-orang yang dijadikan budak. 

Malangnya, ia ditangkap dan diperbudak oleh Bangsawan Willy.  
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BAB VIII 
BROS KUMBANG EMAS 

 
 
 

Buku cerita yang bersampul merah itu adalah buku yang istimewa. Karena si 

pembaca bisa masuk ke dalam cerita. Pembaca bisa masuk ke dalam alur cerita apabila 

sejak awal ia mengikuti alur cerita. Cerita yang dikisahkan dalam buku ini semakin 

menarik. Tetapi kami masih terjebak dalam cerita. Untuk kembali ke dunia nyata terpaksa 

kami harus mengikuti alur cerita sampai selesai. Padahal buku ini sangat banyak 

halamannya.  

Di Negeri Jerami orang-orang sering membicarakan perihal bros kumbang emas. 

Tak seorang pun yang tahu keberadaan bros berharga itu. Raja Smith II pun tutup mulut 

tentang keberadaannya. Tak henti-hentinya Bangsawan Willy menanyai Raja Smith II, 

bahkan ia diancam hendak dipenjara. Bros itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang 

salah. 

 Menurut cerita yang kami dengar dari rakyat Kerajaan Archer, Bangsawan Willy 

adalah seorang penguasa jahat. Tuan Willy berencana membunuh Raja secara pelan-pelan. 

Hal itu dilakukannya demi kejayaan dan harta kerajaan. Ia juga bersekutu dengan Zoraida, 

sepupu Raja Smith II. Mereka berdua sangat jahat dan kejam. 

 Nyonya Zoraida tinggal di istana kecil yang letaknya di seberang ladang jagung. 

Kabarnya, Nyonya Zoraida adalah seorang yang jahat. Ia bersikap seperti itu karena iri 

dengan Raja Smith yang menjadi raja di Kerajaan Archer. Nyonya Zoraida sejak dulu 

sangat haus kekuasaan dan harta. Ia akan pertaruhkan seluruhnya demi mendapatkan tahta 

kerajaan. Maka dari itu, ia bersekutu dengan Bangsawan Willy. 

 Nyonya Zoraida juga mempunyai buah pir (pear) beracun. Konon, buah pir hijau 

itu bisa membuat orang yang memakannya sakit keras. Orang yang terkena racun buah pir 
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itu perlahan-lahan akan rusak organ-organnya. Penyakit itu saat ini sedang dialami Paduka 

Raja Smith II dan belum ada yang sanggup mengobatinya. Bahkan tabib termasyur. Racun 

yang terkandung dalam buah pir itu tidak ada penawarnya. Nyonya Zoraida tahu 

penawarnya, tetapi ia ingin orang lain sengsara. Jadi, ia tidak memberi penawar racun itu. 

*** 

 Perjalanan kami telah sampai pada halaman 750. Di halaman itu menceritakan 

seorang gadis remaja seumuran kami yang bernama Annabelle. Annabelle tinggal di 

sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu dan beratap jerami. Ia seorang gadis remaja 

yang sangat cantik, berambut panjang hitam berombak, kulitnya kuning, dan matanya 

hijau. 

 Siang itu ia sedang mengambil air di sumur tua yang ada di belakang pondok. 

Sebuah ember kayu ia tenteng. Kelihatannya ember itu sangat berat. Sesekali airnya 

tumpah  membasahi rok panjangnya yang sudah kumal. 

 Aku mencoba untuk bertanya kepada Annabelle. Aku berusaha keras untuk 

berbicara padanya. 

 “Nona, bisakah kami membantumu? Bisakah kau mendengarku?” 

 “Nona, namamu siapa?” 

 Tampaknya dalam segmen cerita ini kami tidak bisa berinteraksi dengan tokoh 

dalam cerita. Di halaman 750 ini kami hanya bisa melihat kejadiannya, tidak bisa ikut di 

alur cerita. 

  Annabelle berambut hitam itu kemudian mengambil sari bunga dari beberapa putik 

bunga. Ia meletakkannya dalam sebuah cawan kaca. 

 “Hendak diapakan sari bunga itu?” tanya Hangga. 

 “Kita lihat saja!” jawabku sambil mengamati segala yang dilakukan Annabelle. 



45 
 

 Gadis cantik itu membawa sebuah keranjang dari anyaman bambu. Di dalamnya 

ada seekor lebah yang sedang terluka. Lebah itu cukup besar, berbeda dengan lebah-lebah 

pada umumnya. Anehnya, lebah itu berwarna hijau, bukan kuning bergaris hitam. 

 Baru kali ini kami melihat hewan yang unik. Lebah hijau itu diberi makan oleh 

Annabelle. Makanannya adalah sari bunga yang ia dapatkan dari beberapa putik bunga 

krisan. 

 “Makanlah, Birby! Jangan sampai kamu mati. Hanya kamu satu-satunya temanku,” 

kata gadis itu dengan rasa cemas. Ia memberikan sari bunga itu ke mulut lebah hijau. 

Nama lebah itu adalah Birby. Birby lebah dengan susah payah menghisap sari-sari 

bunga itu. Dari kejauhan terlihat seorang laki-laki yang sudah agak tua menghampiri gadis 

muda itu. 

 “Itu kan si penggembala domba!” teriak Argy sambil menunjuk orang tua itu. 

 “Sedang apa dia di sini?” tanya Oliv. 

 “Apa dia bisa kita tanyai?” kataku penasaran. “Pak tua masih ingatkah Anda pada 

kami?” sambungku. 

 “Kami empat anak yang tadi bertemu dengan Bapak,” lanjut Hangga. 

 Laki-laki tua itu tidak bisa mendengar kata-kata kami. Karena kami sudah berada 

di luar jalan cerita. Laki-laki penggembala domba itu ternyata adalah kakek Annabelle, 

gadis muda itu.  

 “Annabelle, Kakek mendapat sebuah pengumuman dari desa sebelah. Kabarnya, 

Baginda Raja Smith II sedang sakit keras. Di dalam pengumuman ini diberitakan bahwa 

barang siapa yang bisa menyembuhkan sakit Baginda, dia akan mendapat hadiah,” jelas 

Kakek itu. 

 “Baginda Raja sakit keras? Sakit apa beliau, Kek?” jawab Annabelle. 
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 “Tanpa sengaja Baginda Raja telah memakan buah pir hijau. Entah siapa yang 

berani dan tega meracuni Baginda Raja,” kata Kakek Annabelle. 

 Saudagar kaya, utusan Nyonya Zoraida dan Bangsawan Willy, dari negeri seberang 

itu bertujuan untuk membeli separuh tanah Negeri Jerami dengan harga tinggi. 

Rencananya, sang saudagar ingin mencari harta karun bros kumbang emas. Namun, 

Baginda Raja tidak setuju. Negeri Jerami tidak akan dijual kepada siapa pun. 

 Beberapa hari kemudian, utusan saudagar kaya itu mengirimkan puluhan 

bingkisan. Hadiah yang paling menarik adalah buah pir hijau keberuntungan. Hadiah-

hadiah itu dikirim oleh saudagar kaya. Ia berniat meminta maaf kepada Baginda Raja 

Smith, karena telah lancang dalam berkelakuan. 

 Utusan itu berkata bahwa buah pir hijau ini bisa membuat orang yang memakannya 

jadi awet muda, sehat dan beruntung. Tanpa berpikir panjang, Raja memakan buah pir itu. 

Malangnya, Raja Smith II terjatuh dan pingsan setelah memakan buah pir hijau itu. 

 “Annabelle, cobalah kamu pergi ke ibukota. Serahkan madu si lebah hijau, untuk 

menawarkan racun buah pir itu. Kita harus membantu demi kesembuhan Baginda Raja,” 

jelas Kakek. 

 “Tapi lebah hijau ini sedang terluka. Ia juga tidak menghasilkan madu warna 

kuning seperti lebah yang lain. Madu yang dihasilkan Birby adalah madu putih, Kek!” 

jawab Annabelle sambil melihat si Hijau.  

 “Tidak apa-apa, Nak. Kita hanya berusaha menolong. Siapa tahu Baginda Raja 

sembuh. Baiklah, tunggulah beberapa hari. Mungkin si Hijau akan pulih. Asalkan kamu 

merawatnya dengan baik.” 

 “Tentu, Kek! Aku akan menolong Raja Smith. Si Hijau pasti senang madu 

putihnya bisa menolong kesembuhan Raja. Iya kan Hijau?” jawab Annabelle sambil 

membelai-belai tubuh kecil lebah hijau itu. 
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BAB IX 
LEBAH HIJAU DAN MADU PUTIH 

 

 

 Beberapa hari kemudian, Annabelle memutuskan untuk membawa si Hijau ke 

ibukota. Lebah hijau itu sudah kelihatan segar. Ia telah pulih dari lukanya, sayapnya 

sedikit patah karena menabrak sebuah pohon.  

 Annabelle berjalan menyusuri hutan dan bukit yang terjal. Ia berangkat saat fajar 

menyingsing. Tanpa sadar, jalan yang ia tapaki ternyata adalah jalan menuju gubuk si 

Pembuat Ramuan. Ia sangat kaget ketika berada di depan pondok menyeramkan itu.  

 Di pondok si Pembuat Ramuan siang itu terlihat sepi. Di halaman pondok kecil itu 

banyak tumbuh buah pir hijau yang tumbuh dengan subur. Terlihat kepulan asap putih 

bergulung-gulung yang keluar dari cerobong asap. Baunya sangat khas, bau ramuan obat. 

Pondok kecil itu seperti tak berpenghuni, karena terasa sepi sekali. Ternyata si Pembuat 

Ramuan sedang meracik ramuan di dapur. Entah ramuan itu akan digunakan untuk apa? 

Mony, anak buah si Pembuat Ramuan, itu terlihat sangat sibuk membantu meracik sesuatu. 

 Di dapur, si Pembuat Ramuan sedang berkonsentrasi menyelesaikan ramuan-

ramuan yang diraciknya. Suasana di depan rumah itu sangat kotor, penuh dengan sarang 

laba-laba. Seperti rumah seorang penyihir, yang identik dengan sarang laba-laba, jelaga, 

tungku ramuan yang besar dan kotor. Menyeramkan! 

 Annabelle bergidik ngeri. 

 “Bibi Zetta, ramuan ini untuk apa?” Mony sengaja bertanya. 

 “Ini ramuan yang bisa menyembuhkan gatal-gatal. Kalau ini ramuan racun lotus 

merah muda, sangat beracun. Jadi, jangan sampai kamu salah memberikan ramuan,” kata 

si Pembuat Ramuan sambil menunjukkan botol racun itu. 
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 “Mony, lebih baik kamu pergi ke hutan. Persediaan ramuan kita sudah menipis. 

Carilah akar-akaran dan daun-daunan. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku dulu. Cepat!” 

bentak si Pembuat Ramuan. 

 “Baik, Bi!” 

 Mony bersiap-siap menuju hutan besar untuk mencari bahan ramuan yang 

dibutuhkan si Pembuat Ramuan. Sedangkan si Pembuat Ramuan kembali menyelesaikan 

pekerjaannya. Di pondok kecil itu terdapat banyak sekali jenis ramuan. Kira-kira ribuan 

jenis ramuan yang disimpan dalam botol-botol kaca. Di setiap botol ada tulisan jenis 

ramuan tersebut. Si Pembuat Ramuan itu selain mahir meramu berbagai jenis obat, ia juga 

pandai meramu racun. Orang yang setia menjadi pelanggan si Pembuat Ramuan adalah 

Nyonya Zoraida. Ia kerap memesan racun kepadanya.  

 Nyonya Zoraida dulu tidak sejahat sekarang ini. Karena ambisinya untuk memiliki 

bros kumbang emas, ia berubah menjadi jahat. Yang ia inginkan adalah kejayaan dan 

harta. Dengan memiliki bros kumbang emas keinginannya itu bisa diwujudkan. Berbagai 

cara ia lakukan untuk membuat pemimpin Kerajaan Archer menjadi sengsara.  

 “Rupanya Nyonya Zoraida sangat jahat sekali. Ia tega meracuni Baginda Raja 

dengan buah pir hijau. Tidak pantas dicontoh!” sahutku dengan geram. 

 “Seandainya kita bisa masuk dalam cerita. Pasti akan ku obrak-abrik ramuan-

ramuan itu,” sahut Argy dengan semangat. 

  Saat melewati pondok kecil itu Annabelle berjalan dengan hati-hati sekali. Jangan 

sampai menimbulkan suara gaduh. Ia mendekap erat kandang si Birby. Tiba-tiba saja ia 

menginjak sebuah cabang pohon yang kering. Krakk! Bunyi patahan cabang itu sangat 

keras. Annabelle berhenti sejenak. Setelah mengatur nafasnya, ia kembali lagi melanjutkan 

perjalanannya. 

 “Untung saja si Pembuat Ramuan itu tidak tahu kalau aku sedang lewat.” 
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 Annabelle lega sekali. Ia berhasil melewati pondok si Pembuat Ramuan tanpa 

bertemu dengan pemiliknya. 

 Di kejauhan, Annabelle sudah dihadang oleh segerombolan penjahat. Penjahat itu 

berjumlah lima orang yang bertubuh gempal. Annabelle semakin panik, ketika salah 

seorang dari mereka menghampirinya. 

 “Gadis manis mau pergi ke mana?” tanya orang itu sambil tersenyum sengit. 

 “Aaah!”  

 Annabelle kaget. Jantungnya hampir terlepas dari tubuhnya saat ia bertemu dengan 

orang-orang itu. 

 “Serahkan bawaanmu itu! cepat!” gertak orang jahat itu. 

 “Tidak, aku tidak mau! Pergi kau!” 

 Annabelle lari tunggang langgang. Ia terus mendekap si Birby Lebah. Ia tak mau 

Birby jatuh ke tangan orang jahat itu. Para penjahat terus mengejarnya. Annabelle 

melemparkan beberapa buah apel untuk menimpuk orang jahat itu. Buah apel itu besar-

besar, akan sangat sakit kalau terkena kepala. Apel itu bekal Annabelle. Ia selalu 

membawa bekal buah apel ketika bepergian jauh.  

 Akhirnya, Annabelle berhasil lolos dari kejaran si penjahat. Kemudian ia 

melanjutkan perjalanannya menuju ibukota. Setiba di istana, Annabelle bertemu dengan 

Tuan Willy. Tuan Willy bertampang kejam, kumis tebalnya selalu ia pelintir ketika sedang 

memaki orang.  

 Annabelle menyatakan maksud kedatangannya, yakni untuk menyelamatkan raja 

dari kutukan buah pir itu. Tapi Tuan willy malah memanggil penjaga untuk 

menangkapnya. 
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 “Penjaga, tangkap anak ini! Penjarakan dia di bawah tanah! Berikan lebah ini 

padaku!” hardik Tuan Willy. Annabelle tidak memberikan lebah hijau itu. Karena lebah itu 

adalah penolong Sang Raja. 

 Annabelle lari ketakutan. Ia berlari menerobos penjaga yang sedang lengah. Di luar 

banyak sekali penjaga yang bersiap untuk menangkapnya. Annabelle lari menuju ke ruang 

utama istana. Ia sekuat tenaga menghindari kejaran penjaga. Tiba-tiba saja rok kumalnya 

tersangkut pada sebuah patung zirah yang sangat besar. Rok Annabelle sobek dan ia 

terjatuh ke sebuah tangga. Kandang lebah hijau itu terlepas dari pegangannya. Tangan 

kecilnya berusaha mengambil kandang lebah hijau dan menggenggamnya erat-erat. 

 Gadis pemberani itu melarikan diri dari penjaga dan Tuan Willy. Annabelle diam 

sejenak di koridor istana. Pandangannya tertuju pada sebuah kamar yang tidak ada 

penjaganya. Annabelle masuk ke ruang itu, ruangan yang tak lain adalah kamar Raja 

Smith. Ia melihat seorang yang sudah sangat renta terbujur kaku di tempat tidur. Tubuh 

laki-laki itu diselimuti kain wol yang hangat. Bau busuk menyengat keluar dari tubuh laki-

laki tua itu.  

 “Wah, bau sekali! Bau apa ini? Seperti bau bangkai.” 

 Di ruangan itu tidak ada satu pun pelayan atau penjaga. Annabelle menghampiri 

laki-laki tua yang malang itu. Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan.  

 “Tuan ini pasti Baginda Raja yang diceritakan Kakekku,” terka Annabelle. 

 Annabelle merasa kasihan dengan kondisi yang menimpa Raja Smith. Gadis kecil 

itu memeriksa kondisi Sang Raja. Tangannya dingin, matanya mengatup rapat, nafasnya 

tersendat-sendat, dan bibir Sang Raja terlihat membiru.  

 “Mungkin pelayan-pelayan di situ tidak tahan dengan bau busuk Baginda Raja. 

Pantas saja ruangan ini luput dari penjagaan,” pikir Annabelle. 
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 Terdengar suara pintu kamar itu berderit. Suara langkah kaki semakin dekat 

menuju ke arah kamar tidur. Ada orang yang memasuki kamar. Annabelle kaget, 

jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi wajahnya yang pucat.  

 “Siapa di situ?” tanya Putri Sheryl. 

 “Saya Annabelle. Saya tidak berniat jahat.” 

 “Sedang apa kamu di sini?” tanya Putri Sheryl ketus. 

 “Begini, Putri. Saya Annabelle. Saya berniat untuk menolong Baginda Raja. Saya 

membawa serta si lebah hijau.” 

 “Lancang sekali kau masuk ke kamar Paduka!” bentak Putri Sheryl. 

 “Maaf Tuan Putri. Hamba hanya ingin menolong Baginda. Hamba tidak berniat 

melukai Paduka.” 

 “Oh, maafkan aku. Aku hanya tidak ingin seseorang mengganggu Ayahku. Sudah 

cukup penderitaan yang dialami Ayahku.” 

 “Hamba membawakan lebah hijau ini untuk Paduka Yang Mulia. Lebah hijau ini 

bisa menghasilkan beberapa tetes madu putih yang mampu menawarkan racun buah pir 

hijau,” kata Annabelle. 

 Annabelle memperlihatkan lebah hijau itu kepada Tuan Putri. Tuan Putri 

mengamati lebah hijau yang ada di dalam kandangnya. 

 “Kenapa hanya kau bawa satu, Annabelle? Apakah hewan ini bisa menghasilkan 

madu putih yang banyak untuk Ayahku?” tanya Putri Sheryl. 

 “Putri, setetes madu putih lebah hijau ini dapat menyembuhkan sakit Paduka. Jadi, 

jangan khawatir. Beliau pasti akan sembuh. Kita juga harus banyak berdoa demi 

kesembuhan Paduka,” jelas Annabelle sambil menghibur Putri Sheryl. 



52 
 

 Putri Sheryl adalah putri satu-satunya penerus Raja Smith. Putri itu sangat kesepian 

semenjak kematian Permaisuri. Kini, Ayahnya pun jatuh sakit. Putri Sheryl sudah sangat 

putus asa, jika penyakit Sang Raja tidak berhasil disembuhkan. 

 Tak lama kemudian Annabelle menyuruh Birby lebah hijau untuk meneteskan 

madu putih itu. Madu yang dihasilkan lebah hijau itu konon bisa menyembuhkan penyakit 

akibat racun.  

 Lebah biasanya menghasilkan madu berwarna kuning kecoklatan. Namun, berbeda 

dengan si Hijau. Hewan bersengat itu menghasilkan madu berwarna putih. Ia rela 

mengorbankan si Hijau demi kesembuhan Sang Raja. Si Hijau meneteskan beberapa tetes 

madu putih. Tak lama kemudian si Hijau mati. Ia hanya bisa sekali mengeluarkan madu 

putih, lalu mati. Annabelle sedih sekali atas kematian Birby, lebah yang sangat 

disayanginya. 

 Annabelle meneteskan madu putih itu ke mulut sang Raja. Ajaib! Sang Raja 

membuka mata. Bau busuk yang ada di sekujur tubuhnya hilang. Sang Raja akhirnya 

sembuh dari sakitnya. Tubuh Sang Raja diselubungi asap warna ungu. Wuus! Asap ungu 

itu terbang membubung tinggi dan lenyap. Tampaknya racun itu sudah hilang dari tubuh 

beliau. 

 Kabar sembuhnya Raja Smith II tersebar ke seantero negeri. Berita itu juga sampai 

kepada Nyonya Zoraida dan Bangsawan Willy. 

 “Mengapa Raja bisa sembuh, Zora?” 

 “Semua ini gara-gara kamu! Mengapa kau tidak menghabisinya saja sejak dulu?”  

 “Rencana kita untuk menguasai kerajaan dan mendapatkan bros kumbang emas itu 

pastilah sulit,” bentak Bangsawan Willy. 

*** 
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Raja Smith akhirnya memberi penghargaan kepada Annabelle. Karena ia sudah 

berhasil menyembuhkannya. Annabelle diangkat anak oleh Sang Raja. Ia mengajak serta 

kakek penggembala domba yang sudah sejak kecil merawatnya untuk tinggal di istana. 

 Inilah akhir dari kisah Annabelle dan Lebah Hijau. Perjuangan gadis belia itu patut 

dicontoh. Ia rela mengorbankan hewan kecil kesayangannya demi menolong Sang Raja. 

Sekarang Annabelle sudah diangkat anak oleh Sang Raja. Ia kini hidup bahagia bersama 

saudara barunya, Putri Sheryl.  

 Sementara itu, para budak yang dipekerjakan oleh Bangsawan Willy dibebaskan 

Raja. Mereka diberikan masing-masing sekantung penuh uang emas dan dikembalikan ke 

keluarga masing-masing.  

 “Pengawal, panggilkan Bangsawan Willy dan Nyonya Zoraida ke mari!”  

 “Baik Yang Mulia!” 

 Tak lama kemudian Bangsawan Willy dan Nyonya Zoraida menghadap Baginda 

Raja.  

“Willy, sudah lama aku tahu rencana jahatmu? Sebenarnya apa yang kau 

inginkan?” kata Baginda. 

 “Ha…ha…ha aku hanya ingin Raja menyerahkan bros kumbang emas dan 

meletakkan tahta kerajaan. Aku ingin menjadi penguasa di negeri ini. Negeri Jerami dan 

Kerajaan Archer tidak pantas dipimpin oleh Raja seperti kau!”  

 “Jaga ucapanmu!” 

 “Zora, kenapa kau ikut membantu Willy? Apa kau juga mengincar bros kumbang 

emas itu?” tanya Baginda. 

 “Smith, yang kuinginkan adalah tahta kerajaan ini. Sebenarnya aku sakit hati ketika 

kau dipilih Ratu untuk dijadikan putra mahkota. Sebenarnya di mana bros itu sekarang? 

Benarkah bros itu kunci pembuka pintu harta istana?” 
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 “Katakan pada kami!” bentak Willy. 

 “Baiklah, Bros itu sebenarnya sudah tidak ada. Tidak akan pernah ada bros 

kumbang emas. Impian kalian menguasai harta Kerajaan Archer akan sia-sia. Aku sudah 

tahu orang yang mencelakaiku selama ini. Kau, Zoraida sepupuku, tega meracuniku 

dengan buah pir hijau. ” 

 “Pengawal, hukum pancung mereka berdua!” 

 Bangsawan Willy dan Nyonya Zoraida yang sudah menyengsarakan rakyat 

akhirnya diganjar hukuman pancung. Kekuasaan Kerajaan Archer kembali ke tangan 

Baginda. 

 Bros kumbang emas, yang diincar oleh beberapa orang itu tidak dapat ditemukan. 

Tidak ada satu pun orang di Negeri Hijau yang tahu keberadaan bros kumbang emas. Di 

tanah pertambangan, di lembah sungai Ferin, di ruang bawah tanah kerajaan, di gudang 

harta istana, di kamar tidur raja, bros itu tak pernah ada di tempat itu. 

 Yang tahu keberadaan bros itu hanyalah Raja Smith dan Annabelle. Bros cantik 

yang ia berikan kepada Permaisurinya itu ada di tangan Annabelle. Mengapa bisa di 

tangan Annabelle? Bros kumbang emas itu ternyata adalah Birby. Setelah mengeluarkan 

madu putih Birby kemudian mati. Birby berubah menjadi sebuah bros kumbang emas yang 

sangat indah. Lebah hijau itu akan hidup lagi setelah 10 tahun. Benar-benar ajaib! 

 Hanya orang-orang yang jujur, berhati tulus, setia, dan mempunyai sifat penolong 

yang bisa mendapatkan bros kumbang emas. Itulah sebuah misteri bros kumbang emas 

yang diincar oleh para penjahat. Di saat hidup lebah hijau menghasilkan madu yang bisa 

menjadi penawar racun. Di kala sudah mati lebah hijau itu berubah menjadi bros kumbang 

emas indah yang bernilai tinggi. 
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BAB IX 
KEMBALI UNTUK POPI 

 
 

 Perjalanan cerita kami sungguh mengasyikkan. Tak terasa kami sudah berada di 

dunia nyata. Banyak misteri yang ada di dalam buku itu. buku bersampul merah itu kini 

sudah aman berada di tempatnya. Ruang baca rahasia itu juga sudah terkunci seperti sedia 

kala. Perjalanan ke Negeri Jerami menjadi rahasia di antara kami berempat. 

 “Tapi bagaimana dengan Bibi Ollen?” tanyaku pada sahabatku, Olivia. 

 “Beliau pasti akan marah. Aku sebaiknya tidak usah bicara ya. Kalian nggak usah 

bilang kejadian ini dengan Bibiku ya!”  

 “Olivia, kalau kamu takut, aku akan bicara dengan Bibimu. Kita harus 

mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Berani berbuat harus berani bertanggung 

jawab!” jelasku. Usulku ini didukung oleh Hangga dan Argy. Oliv hanya cemberut saja. 

 Di ruang tengah Bibi Ollen sudah menunggu dengan wajah cemas. Setelah 

menjelaskan semuanya, beliau akhirnya mengerti. Namun, amarah masih terpendam dalam 

dirinya. Wajah Nyonya Ollen yang cantik jelita berubah merah. 

 “Kalian sudah berani masuk ke ruangan terlarang. Mau tahu mengapa ruangan itu 

dirahasiakan? Karena di dalamnya banyak buku yang tidak boleh dibaca seusia kalian. 

Buku-buku penelitian yang dirahasiakan dan tentu saja buku ajaib. Ruangan itu rahasia, 

hanya kakekmu dan aku yang boleh ke tempat itu! Bahkan Paman Andrew tidak tahu, 

Liv!” 

 “Karena kalian telah lancang, Bibi akan menghukum kalian semua! Oliv, kamu 

juga bersalah! Kalian akan dihukum untuk membersihkan seluruh ruangan rumah ini 

selama seminggu!” gertak Bibi Ollen. 

 “Haah, seminggu?” kami kaget dengan pernyataan Bibi Ollen. 
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 “Oliv, Bibi peringatkan! Jangan sekali-kali masuk ruangan tanpa seijin Bibi!” 

 Kami berempat pun kena marah Bibi Ollen. Meski sudah meminta maaf, kami 

tetap dihukum membersihkan seluruh rumah besar itu. Sejak kejadian itu, akhirnya Olivia 

tahu bahwa Bibi Ollen sangat berhati-hati dengan ruang rahasia itu. Mami Oliv dulu juga 

pernah masuk ruang baca rahasia, tanpa sepengetahuan kakek dan nenek Oliv. Akibatnya, 

ia terjebak dalam sebuah cerita horror yang menyeramkan. Ia berhasil keluar berkat 

bantuan adiknya, yakni Nyonya Ollen. 

 Sejak saat itu Nyonya Ollen selalu hati-hati dengan buku-buku yang bersegel. Ia 

mengunci rapat-rapat ruang baca itu. Namun masih saja ada orang yang ingin tahu tabir 

misteri itu. Buku-buku yang disegel itu konon milik leluhurnya. Ditulis sejak 100 tahun 

yang lalu, oleh Sir Benedict Stevenson. Beliau mahir dalam berbagai ilmu pengetahuan 

dan ilmu sihir. 

 Sebenarnya Nyonya Ollen ingin memusnahkan buku misteri itu. Namun, buku itu 

adalah warisan leluhurnya yang sangat berharga. Kemudian Nyonya Ollen menutup ruang 

baca rahasia itu dengan sebuah tembok.  

 Keesokan harinya, di sekolah, aku pergi ke redaksi POPI. Di sana aku berjumpa 

dengan tim redaksi. Rencananya pagi ini tim Cerdong akan menyeleksi cerpen dan 

dongeng yang telah dikirimkan oleh para siswa.  

 “Banyak sekali ya karya mereka!” kata Argy sambil memilah-milah cerpen dan 

dongeng. 

 “Karyamu diikutkan aja, Lan!” sambung Deva. 

 “Tentu saja karyaku ikut. Baca aja, pasti menarik!” 

 “Kamu nulis cerita apa, Lan?” tanya Olivia. 

 “Yang pasti cerita itu menarik, tidak menjiplak dan karya itu asli!” tegasku dengan 

penuh semangat. 
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 Siang ini akan ada rapat membahas peluncuran majalah POPI. Semua timred hadir 

untuk pemantapan materi yang telah dipilih. Majalah perdana ini harus bisa menarik 

pembaca. Pak Handi membuka rapat pemantapan penerbitan majalah POPI. 

 Hasil kerja kerasku itu berhasil masuk nominasi dongeng terbaik. Tentu saja hal itu 

membuatku senang. Inspirasi yang kudapat dari Negeri Jerami bisa kukembangkan dalam 

sebuah karya. Pengalaman kami berpetualang kemarin memberiku semangat untuk terus 

berimajinasi mengembangkan karya sastra. Aku tak ingin kalah dengan teman-temanku. 
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