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Prolog 

 

Shang Zhoulin, atau lebih dikenal dengan nama Lyn, 

lahir di sebuah pulau kecil dalam kawasan Asia Timur, pada 

tanggal 24 Mei 1988, sebagai putra kedua dan terakhir dalam 

keluarga itu. Ia memiliki seorang kakak perempuan yang 

berjarak 4 tahun lebih tua daripadanya bernama Shang Yinghua, 

atau yang lebih dikenal dengan nama Gnee. 

Lyn dan Gnee terlahir dalam sebuah keluarga yang 

cukup beruntung. Ayahnya bekerja sebagai seorang jenderal di 

negeri Tiongkok, dan ibunya bekerja sebagai seorang guru 

kecapi, dan juga sebagai seorang pelatih dalam teknik berperang 

seperti memanah, bertombak, dan berpedang. 

Karena sang ayah yang bekerja jauh di luar pulau dan 

memiliki banyak kesibukan dalam menjalankan tugasnya, kedua 

kakak beradik itu diasuh dengan sangat baik oleh sang ibu 

seorang diri, bahkan sudah banyak hal yang diajarkan kepada 

mereka sejak mereka masih berusia sangat muda. 

 

Sebelum mencapai usia 10 tahun, Lyn telah diajar 

untuk membaca dan menulis, bermain kecapi, bahkan 

melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga walaupun 

dirinya adalah seorang laki-laki oleh ibunya. Tidak lupa juga ia 
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diberi latihan fisik dan latihan teknik berperang oleh ibunya, 

mengingat ia adalah seorang anak laki-laki, yang mungkin akan 

meneruskan jiwa jenderal ayahnya itu, dan juga untuk melatih 

kepercayaan dirinya dan kesabarannya sejak ia masih kecil. 

Pengajaran dan kesabaran ibunya tersebut 

membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Lyn yang masih 

berusia 10 tahun bahkan sudah bisa mengendarai kuda dan 

mulai menggunakan teknik berperang yang diajarkannya itu dari 

atas kuda, walaupun terbilang masih jauh dari kata sempurna 

dan ahli. 

 

Lalu, suatu hari di tahun 2000, saat Lyn telah 

menginjak usia 12 tahun, 

“Ibu, aku ingin menanyakan suatu hal,” kata Lyn yang 

masih terlihat kanak-kanak itu dengan senyuman polos yang 

menghiasi wajahnya. 

“Ada apa, Zhoulin, nak?” tanya sang ibu, memanggil 

anaknya itu dengan nama aslinya, sambil membaca sebuah buku 

yang cukup tebal dalam pangkuannya. 

“Rambutku sudah sangat panjang saat ini. Apakah aku 

juga harus memanjangkan rambutku seperti Ibu dan juga 

Kakak?” tanya Lyn dengan polosnya, sambil memegang pita 

ikat rambut biru yang mengikat rambut hitam lurusnya yang 
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sudah cukup panjang itu menjadi ekor kuda di bagian atas 

kepalanya. 

“Tentu saja, nak. Itu sudah menjadi tradisi kita. Laki-

laki maupun perempuan harus memanjangkan rambut mereka. 

Menurut para leluhur, panjang rambut kita menandakan betapa 

panjangnya umur kita nantinya,” jelas sang ibu sambil mengelus 

rambut panjang putra bungsunya itu dengan halus. 

“Jadi, kalau rambut kita semakin panjang, umur kita 

juga semakin panjang?” tanya Lyn polos dan cukup kritis itu. 

“Mungkin terdengar aneh, Zhoulin, tapi apa yang 

dipercayai oleh para leluhur kita juga harus kita jalankan,” 

jawab sang ibu sambil menutup buku tebal yang sejak tadi 

dibacanya itu. “Oh ya, Ibu harus segera ke pasar saat ini untuk 

membeli beberapa kebutuhan. Baik-baiklah di rumah, Zhoulin.” 

“Baiklah, Ibu. Hati-hati di jalan,” balas Lyn sambil 

membukakan pintu utama rumah untuk ibunya itu, lalu 

membiarkan ibunya berjalan keluar melalui pintu itu. 

 

Setelah kepergian ibunya itu, Lyn pun segera menutup 

pintu utama rumah itu, dan berjalan masuk ke ruang tengah 

rumah yang cukup besar itu. 

“Mengapa aku tidak melihat Kakak hari ini?” tanya 

Lyn dalam hatinya, tiba-tiba teringat akan kakak sulungnya itu. 
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Dengan langkah pasti, ia pun segera menghampiri kamar Gnee, 

kakak sulungnya itu, lalu mengetuk pintu kamar itu beberapa 

kali. 

“Siapa?” tanya suara seorang wanita remaja dari dalam 

kamar itu. 

“Ini aku, Lyn,” jawab Lyn dengan cukup keras, 

membalas sahutan kakaknya dari dalam kamar itu. 

Lalu, tidak lama kemudian, pintu pun terbuka, dan 

terlihatlah seorang wanita remaja berusia 16 tahun berambut 

hitam lurus panjang yang sedang terurai bebas, yang tidak lain 

adalah Gnee sendiri itu. 

“Kenapa kau sudah ada di rumah? Kau bolos sekolah 

hari ini?” tanya Gnee, keheranan melihat Lyn, adiknya itu, 

sudah berada di rumah saat itu, dengan nada jutek. Kelihatannya 

ia sedang dalam masalah saat itu. 

“Tidak, aku sudah sampai di rumah sejak pukul 2 tadi,” 

jawab Lyn sambil menunjuk ke arah jam dinding jarum yang 

ada di ruang tengah itu. “Sekarang sudah hampir pukul 3, Kak.” 

Mendengar hal itu, Gnee malahan memasang ekspresi 

sebal, lalu membiarkan Lyn untuk masuk ke dalam kamarnya. 

“Ada masalah apa sampai kau memanggilku, Lyn?” 

tanya Gnee, sambil melemparkan dirinya naik ke atas ranjang 
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tidurnya, dan kembali mengarahkan pandangannya ke arah 

sebuah buku yang sedang terbuka di atas tempat tidur itu. 

“Ah, tidak apa-apa, Kak. Aku hanya belum melihat 

Kakak sejak aku pulang sekolah tadi,” jawab Lyn sambil 

tersenyum manis. Ia memang sangat sayang pada kakaknya itu, 

walaupun Gnee sendiri kadang terlihat jutek dan cuek itu. 

“Dimana Ibu?” tanya Gnee lagi, tetap meneruskan 

bacaannya. 

“Baru saja ke pasar untuk membeli kebutuhan,” jawab 

Lyn pendek. 

“Oh,” balas Gnee singkat. 

 

Diam pun menyelimuti kamar itu. Lyn bahkan tidak 

tahu ia harus bercerita apa dengan Gnee yang terlihat sangat 

serius dengan buku bacaannya itu, hingga akhirnya, 

Gnee pun tiba-tiba menutup bukunya dengan keras, 

lalu beranjak dari ranjang tidurnya dan meraih sebuah 

bungkusan panjang dari sudut kamarnya. 

“Lyn, keluar,” kata Gnee tiba-tiba, yang langsung 

mengusir Lyn keluar dari kamarnya itu. “Kau tidak ada kegiatan 

di sini, kan? Keluar saja.” 
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“Baiklah, Kak,” jawab Lyn dengan sangat polos, 

sambil berjalan menghampiri pintu kamar itu, dan berjalan 

keluar dari kamar itu. Tidak ada rasa heran dalam hatinya 

mengapa kakaknya berkata cukup kasar padanya saat itu. 

Dan, baru saja Lyn melangkahkan kakinya menjauhi 

kamar Gnee itu, tiba-tiba saja, 

“Shhhrrriiingg!!” 

Bunyi gesekan besi itu terdengar sangat tidak asing di 

telinga Lyn sendiri. Lyn pun terkaget, dan ia pun segera berlari 

dan masuk ke dalam kamar Gnee, sambil berkata, 

“Kakak? Apa yang Kakak lakukan?” tanya Lyn dengan 

nada kaget. 

Di hadapannya saat itu, terlihatlah Gnee dengan sebilah 

pedang andalannya di tangan, yang sedang mengarahkan pedang 

itu ke arah Lyn, sambil berkata, 

“Kenapa kau masuk lagi?!” seru Gnee dengan kasar. 

“Apa yang akan Kakak lakukan?” tanya Lyn, 

keheranan. “Tidak mungkin Kakak akan berlatih di dalam 

kamar, kan?” 

“Diam, dan keluar!” seru Gnee lagi, yang langsung 

membuat Lyn mundur dari hadapan kakak perempuannya itu, 

dan segera menutup pintu kamar Gnee saat itu juga. 


