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Ucapan Terimakasih:

Allah SWT atas segala karunia-Nya yang
telah diberikan

hingga hidupku

terasa sangat

berwarna. Mama, Papa, Mas Alif, Mbak Ita atas
segala support yang diberikan. Untuk keluarga besar
Damanhoeri dan Soedarno, thanks a lot.
Special BIG thanks buat semua teman-teman
SMAN 1 Pandaan yang mengenalku terutama
Mc.Scot yang luar biasa, Team Kharisma Magazine
yang telah memberikanku berjuta-juta ide dan
membuatku tetap menulis untuk dinikmati warga
SMANDA. Teman-teman FOR 8, Indomerica dan
teman seperjuangan di dunia maya, yang saling mensupport untuk terus berkarya dan berlomba-lomba
untuk menambah karyanya. Last, buat kalian
pembaca buku ini yang entah itu beli atau nebeng.
Thanks a lot and Happy Reading!
Cheers,

Alinda Putri
3

DAFTAR ISI
1. Pertemuan
2. Masa Lalu
3. Secarik Kertas?
4. Transfusi Darah
5. Pesta Kesembuhan
6. Who Is That Girl I See?
7. Teka-Teki
8. Impossible
9. Dewa Kematian
10. Revealed
11. Epilog
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Pertemuan
“Ayah… Ibu…,” teriak seorang anak lakilaki. Mereka tampak seperti keluarga bahagia.
Tengah asyik bermain di sebuah taman dengan
diselingi tawa bahagia. Aku seperti mengenal
ketiga sosok itu.
DHEG!
Sontak aku terbangun dan meninggalkan mimpi
itu.

Samar-samar

wajah

orang-orang

yang

berada di dekatku mulai terlihat.
“Cliff… kau tak apa-apa kan? Kami sangat
khawatir melihat kondisimu. Kamu tiba-tiba saja
terjatuh saat berada di koridor tadi,” ucap salah
seorang

temanku.

Sepertinya

penglihatanku

mulai membaik. Ia adalah Ken, teman satu
kamarku.
BRAKK
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TENTANG PENULIS:
Perkenalkan

namaku

Alinda

Putri

Dewanti. Akrab dipanggil Alin. Aku lahir di
Pasuruan, 13 April 1999.
Aku sangat menyukai seni, sastra, dan
sains.

Oleh

membaca,

karena

itu

mendengarkan

hobiku
musik,

menulis,
bernyanyi

sambil sesekali bermain musik yaitu gitar,
nonton film karya disney dan film animasi, dan
bermain games. Aku senang sekali bermimpi.
Mimpi terbesarku adalah bisa bermanfaat bagi
lingkungan sekitarku. Entah itu melalui citacitaku yang ingin menjadi psikolog, jurnalis,
penulis terkenal, atau melalui berbagai hal
lainnya.
Ini

adalah

karyaku

keempat

setelah

Cooking Show (Edelweiss, 2011), Jeanie Vs Trio
Usil (Bentang Belia, 2012), dan Antologi My
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Spooky Moment (Nourabooks, 2013). Oh ya,
yang mau berkenalan denganku bisa melalui

Facebook: Alinda Putri Dewanti dan Twitter:
@alinda_putri13,

atau

Instagramku

@alindaputri13.

di

kalian

bisa

kunjungi

Jika

kalian

punya waktu luang kalian bisa kunjungi blogku
di coretanalin.blogspot.com. Sampai jumpa di
karyaku berikutnya! 
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