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Prolog 

 

Di suatu kota kecil yang cukup ramai dan hidup, 

tinggallah seorang wanita muda berusia 23 tahun dalam sebuah 

kamar apartemen kecil yang sederhana. Namanya adalah Joan 

Kelly, atau lebih dikenal dengan sebutan Neil, nama panggilan 

akrabnya sejak kecil. Ia adalah seorang lulusan interior 

arsitektur dari salah satu universitas yang berada di kota itu, dan 

saat itu ia bekerja dalam banyak pekerjaan agar bisa bertahan 

hidup. Ia sendiri tidak berasal dari kota kecil tempat dimana ia 

berada dan tinggal saat itu. Ia sengaja meninggalkan kampung 

halamannya untuk berkuliah dan akhirnya bekerja di kota kecil 

itu dengan cita-cita agar ia dapat kembali menafkahi kedua ayah 

dan ibunya yang tentunya sangat ia cintai itu. Ia sudah merasa 

bahwa itu adalah tanggungjawabnya sebagai anak tunggal dari 

keluarganya itu, walaupun di sisi lain ia tahu betapa kesepian 

dan beratnya kedua orangtuanya membiarkannya hidup 

sendirian jauh dari kampung halamannya itu. 

Hidup di apartemen terasa biasa saja menurutnya, 

walaupun memang terasa jauh lebih menyenangkan tinggal di 

rumah bersama dengan keluarga daripada harus tinggal 

sendirian dalam satu kamar apartemennya yang berukuran 4 x 5 

meter persegi. Ia tidak pernah merasa kesepian walaupun hidup 

sendirian saat itu. Hidupnya diwarnai dengan kehadiran banyak 
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orang, baik di lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan 

kerjanya, bahkan lingkungan tempat dimana ia biasa berjalan-

jalan atau bermain untuk menghilangkan rasa penatnya akan 

dunia pekerjaan. Apalagi dengan adanya teknologi telepon 

pintar yang sudah sangat canggih, bukanlah hal yang mustahil 

lagi baginya jika ia ingin berkomunikasi dengan keluarganya 

yang jauh di sana. Walaupun kadang ia merasa ia butuh lebih 

banyak pemasukan untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga 

menafkahi kedua orangtuanya, tapi ia tetap menjalani semuanya 

dengan ringan. Tidak ada yang dapat menghentikannya dalam 

melakukan pekerjaannya dan apapun yang ia sukai, bahkan rasa 

lelah sekalipun. 
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Bab 1 

Kedai Teh Bibi Lucy dan Keseharian Neil 

 

“Biiiip!! Bip bip biiip!!!” 

“..halo?” 

“Hei, Neil! Apa kau sibuk hari ini?” 

Suara seorang wanita muda terdengar dari seberang 

telepon saat itu. 

“Tidak. Hari ini hari Kamis dan aku juga belum ada 

proyek. Kenapa?” 

“Ah, syukurlah. Ayo ke sini, Bibi Lucy 

membutuhkanmu!” 

“He? Apa kalian kekurangan pelayan lagi di sana?” 

kata Joan Kelly, atau lebih dikenal sebagai Neil itu sambil 

tertawa bercanda. Ia terlihat masih berbaring di atas ranjang 

tidurnya lengkap dengan piyama tidurnya itu. 

“Kau selalu tahu masalah kedai teh ini, Neil,” balas 

suara wanita dari telepon itu lagi. “Cepatlah ke sini, oke? Aku 

dan Bibi Lucy menunggumu!” 

“Oke, oke, baiklah,” kata Neil sambil bangkit dan 

terduduk di atas ranjang tidurnya itu, dengan telepon yang 
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masih melekat di telinga kirinya. “Tunggu aku sekitar 25 menit, 

oke? Dadah!” 

“Oke, dadah!” 

Begitulah, pembicaraan telepon itupun berakhir, dan 

Neil pun segera meletakkan telepon pintarnya itu di atas 

kasurnya dan meregangkan tubuhnya sebentar. 

Ia pun melihat ke arah jam meja yang terletak tepat di 

nakas samping ranjang tidurnya. Waktu masih menunjukkan 

pukul 7.15 pagi. 

“Kedai teh Bibi Lucy buka jam 8 kan?” kata Neil pada 

dirinya sendiri dengan pelan sambil mengucek kedua matanya 

pelan dan menggaruk rambut pirangnya yang lurus dan 

bervolume itu. Setelah itu, ia pun segera berdiri dari ranjang 

tidurnya, mengambil handuknya yang selalu ia gantung dekat 

dengan pintu menuju ke balkon kamar itu, lalu segera masuk ke 

dalam kamar mandi untuk mandi pagi. 

 

Lalu, setelah mandi pagi, Neil pun langsung 

mengenakan pakaian yang selalu menjadi andalannya saat ia 

sedang bekerja dimanapun itu. Selembar kemeja biru muda 

berlengan panjang yang lengannya selalu ia gulung hingga 

mencapai siku, yang dipadukan dengan celana panjang jeans 

lurus berwarna biru agak tua, sebuah rompi hitam berkerah biru 
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tua yang tidak pernah ia kancingkan kecuali saat ada acara 

formal, dan sepasang sepatu chuck taylor kesukaannya yang 

berwarna biru tua dengan warna putih di ujungnya. Tidak lupa 

juga ia mengikatkan rambut pirangnya yang sudah sedikit 

melewati bahu itu menjadi ekor kuda di bagian atas agak kiri 

kepalanya, dan mengenakan sepasang kaos tangan tanpa jari 

dari kulit sintetis berwarna coklat tua. Dan satu hal yang sudah 

menjadi khasnya adalah ia selalu menggantungkan sebuah 

meteran pengukur sepanjang 10 meter di sebelah kiri ikat 

pinggang kulit sintetisnya yang juga berwarna coklat tua. 

Sampai saat itu, tidak ada yang tahu mengapa ia suka 

menggantungkan meteran pengukur itu di pinggangnya. 

Setelah selesai berpakaian, ia pun mengambil sebuah 

tas selempang berwarna coklat tua yang cukup besar, 

menempatkan dompet, telepon, sebuah buku catatan tebal, 

sebuah botol minum 650 ml, sebuah earphone hitam, sebuah 

tempat pensil berisi 2 buah pulpen, 2 buah pensil kayu dan 

mekanik, penggaris berukuran 15 cm, sebuah flashdisk 8 GB 

berwarna merah, serta sebuah penghapus hitam di dalamnya. Ia 

selalu membawa barang-barang tersebut dalam tas coklat tua 

kesayangannya yang sudah cukup usang itu, dan nyaris tidak 

pernah melupakan satu barang pun yang dianggapnya menjadi 

keharusan untuk dibawanya kemana-mana itu.  
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Dan akhirnya, setelah semuanya siap, ia pun segera 

mematikan alat pendingin ruangan kecil dalam kamarnya itu, 

memadamkan semua lampu yang ada, dan segera keluar dari 

kamar apartemennya itu. Neil, yang baru saja selesai mengunci 

pintu kamarnya, terlihat bersiul-siul riang sendiri sambil 

melempar-lemparkan kunci kamar apartemennya di tangan 

kanannya beberapa kali dan berjalan menyusuri koridor lantai 3 

apartemen itu. Hingga akhirnya, ia pun sampai di lift yang 

berada tidak jauh dari kamarnya, menyimpan kunci 

apartemennya itu di dalam tasnya, dan menunggu lift tersebut 

sampai di tempatnya saat itu. 

 

Singkat cerita, sekitar 10 menit kemudian, 

Sebuah bus kota terlihat berhenti di sebuah halte yang 

berada di sebuah jalan yang tidak terlalu besar dan cukup ramai. 

Neil, yang selalu menaiki bus kota kemanapun ia pergi, pun 

segera turun dari bus kota itu, dan berjalan santai dengan kedua 

tangan di dalam saku celana di sepanjang koridor yang ada. 

Hingga akhirnya, tatapannya pun mengarah ke sebuah 

bangunan yang cukup tua dengan fasad depan bangunan yang 

terdiri sebagian besar dari jendela kaca yang besar, yang 

memajang beberapa buah piring, teko, dan cangkir tua yang 

terlihat bagus di balik jendela tersebut. Melihat ke arah  


