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Helaian rambut hitam panjang melambai 
tertiup hembusan angin di bawah terik matahari 
yang menunjukkan betapa indahnya warna 
rambut itu. Sang pemilik rambut langsung 
mengikat rambutnya membentuk ekor kuda 
dengan tali dari akar pohon. Ia memandang luas 
ke tempat yang lebih rendah dari dirinya 
berpijak di mana rumah-rumah penduduk 
berada. Sekarang ia sudah berada berpuluh-
puluh kilometer jauhnya dari tempat 
tinggalnya. Kira-kira kemarin ia memutuskan 
untuk meninggalkan Obi setelah didesak oleh 
ibunya. Rasanya aneh. Semuanya terasa begitu 
mendadak terjadi dan berubah. 

Pembicaraannya dengan Nathan ketika 
melangkah di sepanjang jalan rahasia yang telah 
merubah keadaannya. 

“Buku tadi sebenarnya kitab Dave 
Morgan―” kata Nathan kala itu. 

“Apa?”Willy terperangah. 

Nathan mengangguk. “Buku yang hanya 
ada tiga di dunia.” 
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“Ayolah, Nath, itu hanya mitos belaka. 
Kau tidak benar-benar menganggap buku yang 
hanya berisi satu paragraf adalah buku Dave 
Morgan kan― aku bahkan tidak menganggap 
itu sebuah buku.” 

Nathan menunjukkan kertas koran lusuh 
yang dipungutnya di jalan siang tadi. Ia yakin 
bahwa temannya itu akan terkejut, tapi ternyata 
ia salah besar. Willy sudah mendengar 
sebelumnya tentang Negara Zartan yang 
menyerang Pandaidori dan baginya tidak aneh 
kalau sekarang tentara Zartan sudah memasuki 
wilayah Pandaidori. Hanya ada satu pertanyaan 
di benaknya, kenapa pasukan Zartan 
menyerang kota Obi terlebih dahulu? 

“Kau sudah tahu hal ini sebelumya?” 

“Wakil Komandan Rie pernah menjelaskan 
sebelumnya kepadaku.” 

Nathan tertegun. Otaknya berpikir cepat. 
“Apakah dia memberitahumu tentang sesuatu 
yang diincar oleh pasukan Zartan?” 

Willy menyipitkan matanya dengan dahi 
berkerut. Nathan langsung menyimpulkan 
bahwa gadis jangkung itu belum diberitahu 
apa-apa. 
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“Ada kekuatan besar di dalam negeri ini. 
Kekuatan pelindung. Kau salah satunya, tapi 
bukan yang terkuat,” kata Nathan. Ia 
mengeluarkan buku― yang katanya buku Dave 
Morgan― dan menunjukkan simbol segi enam  
yang menjadi cover depan buku itu kepada 
Willy. “Kau adalah ini,” Nathan menunjukkan 
simbol tiga garis bergelombang di dalam salah 
satu bangunan segi enam kecil yang 
memanjang. “Ini air,” kata Nathan, “kau dan 
empat kekuatan lainnya adalah pelindung 
kekuatan terbesar―” telunjuk Nathan bergerak 
ke bagian bangunan segi enam kosong paling 
atas yang berada di tengah-tengah. “―tidak ada 
yang pernah tahu kekuatan macam apa yang 
harus dilindungi itu.” 

Willy diam berpikir dengan langkah terus 
melaju. Lutfhi berjalan di depan mereka berdua, 
memimpin, karena hanya dia yang tahu jalan 
keluar. Jalan rahasia yang mereka lewati lebih 
mirip lorong bawah tanah dengan beberapa 
jalur jalan dimana setiap jalur menentukan 
pintu keluar. Tanahnya agak basah, kasar, dan 
beberapa kali mereka menemukan semburat air 
keluar dari dalamnya. Jalanan lorong itu juga 
tidak rata, terdapat jalan menanjak― itu artinya 
mereka mendekati tanah kota secara tidak 
sadar. 
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“Kau tidak menganggap hal ini serius 
kan?” ucap Willy sarkastis. 

Nathan menatap Willy tajam. “Kau harus 
percaya padaku, Willy. Kau memiliki kekuatan, 
kau sudah tahu itu― dan kekuatanmu bukanlah 
sihir lemah, sihirmu sihir kuat yang diincar 
pasukan Zartan. Mereka mengincarmu, Willy,” 
jawabnya tegas. 

Entah kenapa, otak Willy menolak untuk 
percaya. Banyak hal-hal yang membutuhkan 
penjelasan meski hatinya mempercayai setiap 
kata pemuda penyihir itu. Zartan yang 
mengincarnya― ia bahkan tidak bisa menyentuh 
mereka. Semuanya terasa tidak masuk akal. 

“Aku yakin pasukan Zartan sekarang 
sudah mencapai kota. Semoga saja penduduk 
Obi sudah mengungsikan diri,” kata Lutfhi 
getir. “Merapat padaku!” serunya. 

Mereka sudah berada di ujung jalan 
rahasia yang tak lain adalah pintu keluar. Bau 
busuk menyeruak langsung menusuk hidung, 
pertanda bahwa mereka keluar di tempat yang 
tidak ‘normal’. Lutfhi sedikit menjulurkan 
kepalanya memeriksa situasi. Willy baru 
menyadari bahwa jalan rahasia ternyata 
berujung pada  salah satu ruang sempit di 
antara pertokoan Jalan Utama. Di bawah 
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mereka merupakan air selokan yang mengalir 
menuju pembuangan. Mereka bertiga harus 
bersusah payah berjalan kepiting di sisi dinding 
yang bisa dipakai berpijak― kecuali jika mereka 
merelakan dirinya berjalan di air selokan yang 
entah ada berapa macam jenis kuman dan 
bakteri di dalamnya. 

“Begitu keluar, kalian harus lari secepat 
mungkin. Kita tidak tahu siapa yang akan 
datang,” Lutfhi mewanti-wanti. 

“Kau yakin di sana aman?” Tanya Nathan. 

“Untuk sementara aman.” 

Mereka berdua saling mengangguk. Lutfhi 
keluar lebih dahulu lalu diikuti Willy dan 
Nathan. Jalan Utama benar-benar sepi. Rasanya 
aneh mendapati satu-satunya tempat paling 
sibuk di kota Obi menjadi sunyi senyap. Kertas-
kertas koran masih bertebaran di jalanan itu.  

“AWAS!” 

Nathan menarik tubuh Willy membuat 
mereka terbanting ke lantai. Suara bedebam 
keras merubuhkan salah satu tiang listrik Jalan 
Utama. Seketika pikiran Willy kosong. Ia cukup 
shok. Tiang listrik itu cukup dekat dengannya. 
Kalau saja Nathan telat menariknya mungkin ia 
yang akan hancur.  
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“Kita harus cepat lari!” seru Nathan 
menarik lengan Willy. 

Gadis jangkung itu dapat merasakan 
kakinya lemas. Tapi ia berusaha tetap berdiri 
mengikuti Nathan lalu lari. Perasaan takut 
melanda dirinya. Ia panik. Satu-satunya hal 
yang ada dipikirannya adalah nyawanya 
terancam. Nathan membawanya bersembunyi 
di dalam sebuah gang tanpa jalan keluar. 
Kilatan-kilatan cahaya mewarnai langit diikuti 
dengan suara bedebam yang menghancurkan 
segala yang berdiri di Jalan Utama. 

Willy baru menyadari ia tidak melihat 
Lutfhi di manapun. Di mana teman barunya itu? 

“Tetaplah bersamaku, jangan jauh-jauh 
dariku,” kata Nathan. 

Willy menelan ludah. Sekilas ia melihat 
sebuah genangan air yang bergerak perlahan ke 
arahnya. Ia mengenali genangan itu. Ternyata 
Lutfhi langsung merubah dirinya menjadi air 
begitu serangan yang pertama. 

“Jangan keluar dari sana, Jalan Utama 
benar-benar tidak aman,” Lutfhi berbisik tanpa 
mengembalikan tubuhnya ke bentuk semula. 

Sebuah kilatan cahaya lagi. Kali ini bukan 
ke arah Jalan Utama tapi menuju dua remaja 
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yang sedang bersembunyi. Willy menutup 
matanya ketakutan dengan meremas kaus 
Nathan. Ia tidak mau membayangkan apa yang 
akan terjadi pada dirinya begitu terkena kilatan 
cahaya itu. Hancur, hilang, atau matikah? Tapi 
sesuatu yang ditunggu-tunggunya tak kunjung 
terasa. Akhirnya ia mengintip sampai akhirnya 
benar-benar membuka matanya. Kilatan cahaya 
itu seperti tertahan sampai akhirnya memudar 
dan hilang. Gadis jangkung itu memandang 
pada seseorang yang berdiri di depannya. 
Nathan yang melakukannya. Pemuda itu 
berhasil menahan kilatan cahaya dengan 
sihirnya. 

“Wah wah wah, aku tidak tahu kalau putra 
Pandaidori ternyata ada yang pandai sihir.”  

Sosok makhluk bertubuh sangat besar 
memiliki paruh panjang berwarna gelap dengan 
gigi-gigi runcing yang ditunjukkannya untuk 
menunjukkan kuasanya. Sayapnya lebar bahkan 
sanggup menutupi seluruh toko yang ada di 
Jalan Utama. Cahaya matahari pun tertutup 
olehnya. Kuku-kukunya panjang dan tajam; 
mampu mencabik apapun yang 
menghalanginya. Ia memiliki ekor panjang 
seekor singa. Dalam sekali kibasan ekor itu 
dapat menghancurkan sebuah bangunan. Tapi 
daripada itu, sosok berjubah yang berdiri di atas 
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monster itu jauh-jauh lebih membuat otot-otot 
Willy lemas.  

Wajah sosok berjubah itu sepucat kertas. 
Matanya sepenuhnya merah bila dilihat sekilas, 
tapi korneanya berwarna lebih gelap. Kedua 
mata itu mendelik ke arah dua remaja di 
bawahnya. Tatapannya tajam, mematikan, dan 
menakutkan. Ia tidak memiliki alis. Dari postur 
dan suaranya jelas sekali bahwa ia adalah 
wanita. 

Otot-otot Nathan menegang. Ia 
merapatkan dirinya pada tubuh Willy. 
Kesiagaannya meningkat. Melindungi Willy 
adalah satu-satunya hal yang ada di benaknya.  

“Tidak ada warga Pandaidori yang bisa 
sihir―” 

“Kalau begitu kau adalah orang yang sok 
tahu,” potong Nathan. 

Sang Wanita memicingkan mata merahnya, 
tampak berpikir. Seulas senyuman muncul dari 
bibir yang tak kalah pucat dengan wajahnya. 
“Sepertinya Zartan telah menemukan harta 
karun,” ujarnya, “kau pasti salah satu dari enam 
kekuatan itu.” 

Nathan terperangah. Namun akhirnya ia 
menunjukkan seulas senyuman. “Kau tidak 
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akan pernah menangkapku,” ucapnya penuh 
percaya diri. 

Willy mengangkat alisnya. Nathan belum 
mengatakan bahwa remaja itu juga salah satu 
pemilik enam kekuatan terkuat. 

“Kau diam saja, jangan mengatakan apa-
apa,” bisik Nathan kepada Willy. Gadis 
jangkung itu mengangguk menurut. 

“Ayo Pericon, kau pasti ingin merasakan 
lezatnya anak itu!” seru si wanita memberi aba-
aba kepada tunggangannya. Suara pekikan 
keras melambung di udara. Monster itu 
mengepakkan sayapnya melambung turun. 
Sebuah pusaran api besar keluar dari mulutnya. 
Nathan membuat semacam dinding tak terlihat 
yang membuat dirinya dan Willy terlindungi. 
Api yang dikeluarkan berhasil membuat 
dinding-dinding pertokoan hangus dan pohon-
pohon menjadi abu. 

Remaja laki-laki itu sadar bahwa ia tak 
selamanya bertahan. Dinding pelindungnya tak 
selamanya melindungi. Ia harus menyerang. 
Tapi bagaimana caranya agar memastikan 
bahwa Willy tetap aman? Otaknya berputar 
cepat. Ia membutuhkan Lutfhi. Tapi sahabatnya 
itu entah berada dimana― sesuatu yang 
menurutnya tidak aneh. 


