
We see, we observe, we investigate, we conclude, we

solve



“Kejuaraan  nasional  hanya  tinggal

menghitung minggu.” ujar Kak Adrian, pelatih tim

basket  gue.  Biarpun  umurnya  udah  30-an,  tapi

pelatih  gue  ogah banget  dipanggil  dengan sebutan

'Pak'.  Makanya  kami  memanggil  beliau  dengan

sebutan  'Kak'.  “Untuk  memberikan  latihan  yang

lebih intensif pada kalian, maka sesuai tradisi, mulai

minggu depan, kita akan mengadakan training camp

selama 4 hari  3  malam,  berhubung minggu depan

kalian sudah resmi libur.  Besok pagi jam 6 kalian

sudah wajib kumpul di gerbang depan sekolah untuk

berangkat.”

Wah, training camp! Pasti seru banget!

Yap! Ulum memang sudah selesai dan kami

sudah  memasuki  masa  liburan.  Akan  tetapi,

beberapa hari setelah ulum, kami masih diwajibkan

untuk  masuk  sekolah.  Kami  diberikan  preview

materi-materi yang akan kami dapatkan setelah kami

dinyatakan  naik  kelas  saat  pembagian  rapor.



Lumayan, sebelum benar-benar libur, otak kami diisi

pengetahuan dulu. Harapannya sih biar begitu masuk

tidak begitu lupa.

Tapi  sayangnya,  gue  itu  pelupa  ulung.

HAHAHAHA!

“Kak  Adrian,  boleh  bawa  pacar?”  tanya

Gino, salah satu pemain.

Kak Adrian tertawa. “Iya boleh, tapi jangan

harap  kalian  bisa  punya  banyak  waktu  untuk

pacaran! Jadwal kalian super padat!”

Wah, makin asyik nih! Gue bisa bawa Vara!

“Oke, ayo latihan sore ini!” ujar Kak Adrian

sambil meniup peluit.

*

Vara  menghampiri  gue  sambil  membawa

handuk dan air minum. Tanpa banyak basa-basi, gue

segera  menenggak  air  yang  disodorkan  Vara  dan



mengelap keringat dengan handuk.

“Eh  iya  princess,  minggu  depan  kan  kita

udah  resmi  libur,”  ujar  gue.  “mau  ikut  aku  ke

training camp?”

Kedua mata  Vara langsung berbinar.  “Wah,

mau,  mau!”  sahutnya  segera.  “Berapa  hari  tuh

Thon?”

“4 hari 3 malam.” jawab gue. “Kamu nggak

ada rencana liburan?”

Vara menggeleng.

“Sip!” jawab gue. “Kalau gitu, besok kamu

aku jemput ya!”

Vara mengangguk. “Eh, Andre dan Elle bisa

diajak juga nggak ya?”

Gue  terkekeh.  “Andre  juga  ada  training

camp  mulai  besok,  princess.  Tapi  tenang saja,  tim

basket dan tim futsal latihannya barengan kok.”

“Oh,  jadi  kalian  satu  training  camp  gitu?”

tanya Vara.



Gue mengangguk. Kejuaraan nasional untuk

futsal dan basket SMA memang diadakan pada saat

yang bersamaan. Sesuai tradisi dari dulu-dulu, kami

selalu  mengadakan  training  camp  menjelang

kejuaraan  agar  dapat  berlatih  dengan  lebih

maksimal.

Peluit  pelatih  kembali  berbunyi  dan  gue

berlari  kembali  ke  lapangan  untuk  latihan.  Di

bayangan  gue,  training  camp  pertama  ini  akan

menjadi super menyenangkan!

Tanpa gue sadari bahwa ada kasus yang lebih

berbahaya mengancam nyawa The Case Solvers.


