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BAGIAN 1
PERPISAHAN

T

ujuh tahun yang lalu…
Lee Hyukjae, seorang anak laki-laki berusia

sepuluh tahun tinggal di Seoul bersama ibu dan satu
kakak perempuan bernama Sora. Ia memiliki banyak
teman di sana, namun hanya satu teman yang spesial,
Lee Donghae. Ia menyukai Donghae sebagai teman
dan anak itu juga dengan senang hati berteman
dengannya saat pertama kali mereka bertemu.
Mereka berdua selalu saja melakukan hal yang
menyenangkan jika Hyukjae mengunjungi rumah
Donghae atau sebaliknya, saat Donghae main ke
rumah Hyukjae.
Suatu hari, Hyukjae ingin Donghae datang untuk
bermain dengannya di rumah. Donghae setuju. Ia
berkata akan datang segera. Ketika Donghae telah
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tiba di rumah Hyukjae, anak itu sedang bermain bola
kaki dengan sepupunya, Cho Kyuhyun, di taman
belakang. Donghae menyapanya dengan senyum dan
langsung ikut bermain bola kaki dengan mereka.
Mereka bertiga sangat bahagia.
Setelah bermain PS2, mereka bertiga merasa lelah.
Namun, sebelum Hyukjae bisa meminta Donghae
untuk menginap malam itu di rumahnya, orang tua
Donghae yang sedang berada di rumah Hyukjae ingin
anak mereka agar pulang bersama mereka. Hyukjae
mengeluh. Ia masih benar-benar ingin mengobrol
banyak dengan sahabat baiknya itu. Mereka bertemu
orang tua Donghae dan meminta agar sahabatnya itu
menunggu hingga ia benar-benar merasa lelah dan
bosan bermain dengan Hyukjae, meskipun mereka
pada saat itu juga sudah merasa lelah.
Ibu Donghae tersenyum padanya berkata bahwa
mereka harus segera pergi ke bandara. Hyukjae
bertanya pada mereka, kenapa mereka harus pergi ke
bandara saat itu juga, padahal hari sudah sore, dan
mereka mengatakan bahwa Donghae akan belajar di
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