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1. Mimpi Yang Sama 

 

Seorang gadis muda baru saja terjatuh ke dasar jurang yang cukup dalam. Suara debuman terdengar 
ketika tubuhnya menghantam permukaan tanah yang keras, tapi gadis itu seperti tidak apa-apa. Dia 
bangun dengan sigap seperti halnya terjatuh di kasur empuk–bukan batuan keras. 

 Kemudian, dalam sekejap gadis itu sudah berada di tepian sebuah danau. Hamparan hutan 
pinus menjadi latar di belakangnya. Danau itu sangat jernih, gadis itu bisa melihat jelas pantulan 
dirinya di permukaan air, kemudian danau itu mulai diselimuti kabut tipis.  

 Belum juga habis heran mengapa dirinya bisa berpindah-pindah tempat, kini dia sudah 
berpindah tempat lagi. Sebuah goa yang gelap, namun dengan pantulan cahaya dari beberapa 
lubang di ujung gua bisa membuat gadis itu melihat sekeliling. Ada sekitar sembilan lubang ketika 
gadis itu mencoba menghitung lubang-lubang yang berderet rapi di ujung goa. 

 Gua itu berbau apak, aroma yang tercium membuat gadis itu teringat bau tumpukan cucian 
yang tak kering selama berhari-hari. Perhatiannya teralihkan saat dirinya melihat isi goa, matanya 
tertumbuk ke dinding dan langit-langit, terdapat puluhan kristal-kristal air yang mengeras dan 
membentuk sudut tajam yang menggantung indah bak hiasan lampu. 

 Belum juga selesai mengagumi isi goa, kembali dia menghilang. 

Keadaan tempat gadis itu berada sekarang tidak lebih baik. Suasana sekitar lebih suram dan 
menakutkan dari beberapa tempat sebelumnya. Kali ini gadis itu berada di sebuah pulau kecil yang 
dikelilingi tumpukan batu karang tajam. Tapi gadis itu tidak melihat laut ataupun mendengar debur 
ombak yang menghantam karang. Mulut gadis itu seperti mau lepas ketika dia berdiri di tepian dari 
pulau itu dan melihat bahwa pulau itu ternyata melayang. Dia membalik badan segera, karena 
terlalu lama melihat ke bawah rasanya tubuhnya akan tertarik oleh gravitasi dan jatuh. Di tengah 
pulau berdiri kokoh sebuah bangunan besar, berupa kastil yang sering terlihat di film jaman 
pertengahan. Hal yang membuatnya takjub adalah menara kastil yang teramat tinggi menjulang; 
seakan puncaknya dapat merobek langit. 

Gadis itu kini berdiri tepat di depan pintu masuk kastil, ada banyak jendela di kastil itu. Dia 
terkesiap saat mendongak dan melihat salah satu jendela di kastil tiba-tiba muncul cahaya. “Halo!!” 
teriak gadis itu, “ada orang di sana?“ Tak ada jawaban. Hanya gema dari suara gadis itu yang 
terdengar memenuhi pulau dan baru hilang beberapa detik kemudian. Tempat itu sunyi, teramat 
sunyi sampai-sampai gadis itu bisa mendengar degup jantungnya sendiri–antara rasa takut dan 
penasaran. 

Sepertinya tidak ada makhluk hidup di pulau itu, sedari tadi akuu tidak melihat  apapun 
bahkan seekor binatang, gumam gadis itu. Bahkan seekor cicak yang biasanya ada pada dinding–
umumnya–pun tak nampak. Mungkin karena ini kastil aneh? Pertanyaan besar yang muncul dari 
awal adalah sebenarnya dia ada dimana? Apakah ini mimpi? Tapi jika ini adalah mimpi kenapa bisa 
ada memar pada tangan kirinya ketika dia mencubit-cubit pergelangan tangannya, rasanya sungguh 



tak wajar. Tapi jika tidak ada seekor pun binatang, tidak berarti tidak ada manusia kan? tanya gadis 
itu di dalam hati.  

Kembali gadis itu menatap ke arah jendela yang bercahaya, berharap seseorang akan 
melongok dari sana–walaupun akan sangat menakutkan jika seseorang atau sesuatu tiba-tiba 
muncul dari jendela itu. Baru saja berpikir demikian, pintu kastil yang terbuat dari kayu dan 
berukuran besar itu terbuka dengan sendirinya, membuat gadis itu mundur beberapa langkah 
karena terkejut. 

Gadis itu memilih melangkah masuk, baginya lebih masuk akal mengetahui ada sesuatu atau 
seseorang di dalam kastil itu daripada berdiri di luar seorang diri. Mungkin saja ada seseorang di 
dalam sana, sehingga dia bisa mengetahui jawaban mengapa dirinya bisa ada di tempat itu. 

Kakinya berhenti melangkah, bagian dalam kastil terlalu gelap, dia tidak bisa melihat apapun 
di dalam sana. Dia memutuskan untuk berbalik ketika satu persatu nyala obor di tiap sudut kastil 
menyala sendiri. “Halo,” sapanya lagi, “siapa di situ? Tolong keluar, aku hanya ingin bertanya.“ 

Langkahnya semakin dalam menuju kastil. Obor-obor itu berhenti menyala sampai di depan 
sebuah singgasana. Hanya ada sebuah kursi kosong disana, tirai-tirai raksasa terpasang rapi di 
dinding kastil. Warnanya merah darah kontras dengan dinding batu yang berwarna hitam pekat, 
apalagi nyala obor yang temaram membuat gadis itu merasa seperti sedang berada di rumah hantu 
yang dua hari lalu baru saja dikunjunginya bersama Clarice, sahabatnya. 

 “Halooooo... siapapun yang ada disini tolong keluar. Apakah kau yang membuat aku sampai 
ke tempat ini? Jika benar, kenapa kau tidak memperlihatkan diri. Jangan bermain-main denganku.“ 
Gadis itu mulai kesal, kakinya menghentak-hentak lantai batu karena sudah cukup lama dirinya di 
dalam kastil tapi tidak ada seorang pun yang muncul. Matanya menelusuri isi ruangan, tidak ada 
tangga menuju atas padahal jelas-jelas kastil itu memiliki beberapa tingkatan. Lalu bagaimana 
jendela di lantai atas kastil bisa muncul cahaya.  

Sebuah tanya kembali muncul di kepala gadis itu ketika matanya menangkap ada gerakan di 
balik tirai di belakang kursi. Dia melangkah mendekat dan langsung terhenti saat muncul sesosok 
tubuh dari balik dinding ketika tirai merah darah itu terkuak. Sosok itu muncul membelakanginya, 
siapapun yang berada dalam posisi gadis itu pasti sudah terkena serangan jantung. Tapi tidak dengan 
gadis muda itu, dia diam tak bergeming tanpa ada ekspresi takut di wajahnya walau sebenarnya 
gadis itu sangat terkejut, namun dia dapat mengontrol emosinya. 

Kejutan lain adalah saat sosok itu berpaling–yang mungkin adalah sosok ini seorang pria. 
Sosok itu tidak memiliki wajah, berperawakan sedang, memakai jubah hitam menutupi seluruh 
tubuhnya, kepalanya polos tak ada rambut sehelai pun. “Siapa kau?“ tanya gadis itu tegas. Anehnya, 
seketika muncul perasaan rindu di hatinya, dia seperti sudah mengenal sosok tanpa wajah di 
depannya. Tak ada jawaban, sosok itu hanya diam, kedua tangannya mengatup menimbulkan bunyi 
gemerutuk jemari yang berbenturan. Sosok itu menggerakkan kepalanya kedua arah, bersamaan 
dengan itu secara ajaib sebuah telinga keluar dari samping kiri kepalanya–yang memang adalah 
tempat telinga seharusnya ada–kemudian di ikuti organ-organ lainnya; mulut, hidung, mata. Sebuah 
wajah hampir terbentuk di sana. Tapi belum juga gadis itu bisa melihat bagaimana rupa sosok itu, 
tubuh gadis itu tertarik ke dalam kegelapan dan menghilang. 

 



Sebuah tarikan nafas panjang keluar dari mulut seorang gadis yang baru saja terbangun tiba-
tiba. Butuh beberapa saat agar gadis itu bisa menyesuaikan diri dengan sekitar, lalu tangan kecilnya 
mulai meraba-raba tempat tidur dan matanya menyelidik seisi ruangan, dan kemudian dia bernafas 
lega saat mengenali ruangan tempatnya berada sekarang. Ini kamarnya, bukan goa ataupun pulau 
kecil yang baru saja dikunjunginya. 

Gadis itu menunggu beberapa saat, dia ingin memastikan bahwa ini benar kamarnya. Bahwa 
ini adalah bukan bagian dari mimpinya. Bahwa dia tidak akan secara tiba-tiba menghilang dan 
muncul di tempat asing lagi. Selama setengah jam gadis itu diam dan menunggu. Tidak terjadi apa-
apa, dia masih di kamar, tumpukan baju kotor miliknya masih ada di sudut lemari, buku dan majalah 
masih berserak di lantai; tidak ada yang berubah. Ya,  ternyata semua hanya mimpi, mimpi yang 
teramat aneh. 

Mimpi semalam bukanlah kali pertama gadis itu bermimpi aneh. Ada beberapa bagian dari 
mimpi itu yang sudah sering muncul di mimpi sebelumnya. Mimpi yang sudah lama, bahkan dirinya 
hampir lupa hingga mimpi itu muncul kembali malam ini dan dia mengingatnya. 

Satu tahun yang lalu, setelah sebuah kematian yang mengejutkan dari anggota keluarganya, 
selama empat puluh hari lamanya dia mengalami mimpi yang sama dan berulang-ulang. Sebuah 
ruangan, kursi, sesosok tanpa wajah, lalu organ-organ tubuh yang satu persatu muncul di wajah 
sosok tak berwajah itu, namun tiap kali gadis itu akan melihat rupa dari sosok itu, dia sudah 
terbangun dari mimpinya. Yang membekas hanyalah perasaan rindu yang mengental. 

Hari masih larut, jam weker digital di rak meja dekat tempat tidur gadis itu menunjuk angka 
1.38 A.M. Masih ada beberapa jam lagi sebelum matahari muncul. Tangannya mengatup mulutnya 
yang sedang menguap, kantuk kembali mendatanginya. Tubuh kecil itu perlahan merebah ke tempat 
tidur, tak lupa menarik selimut dan menutup hampir seluruh tubuhnya. Udara di luar memang 
dingin, apalagi ini sudah musim gugur.  Dengan cepat gadis itu terlelap. 

2. Hari Pertama di Sekolah 

 

“Tididit. Tididit. Selamat pagi. Waktu menunjukkan pukul enam. Tididit. Tididit. Selamat pagi. 
Waktu....” Bunyi alarm bersuara itu keluar dari jam weker digital. Suaranya cukup keras karena 
memang diatur pada volume maksimum, sehingga gadis yang ada di tempat tidur itu tersentak 
bangun. 

Rasanya baru semenit dia menutup mata untuk tidur, tangannya menggapai-gapai jam 
weker, tapi sebuah tangan lain sudah lebih dulu menyambar jam itu dan mematikan alarmnya. 

“Ayo bangun pemalas,” sapa sebuah suara lembut.  

“Ehmmm... lima menit lagi, Mom,” jawab gadis itu sambil menguap panjang. Dia lalu 
merubah posisi tidur ke arah sebaliknya; memunggungi ibunya. 

 “Satu menit, Sayang. Satu menit,” balas Mom, “ini hari pertama kau masuk sekolah, Cj. 
Jangan sampai terlambat.” Mom kembali mengingatkan, tangannya menenteng beberapa pasang 
baju kotor yang diambilnya dari sudut lemari. Setengah terpaksa, gadis muda yang dipanggil Cj oleh 
ibunya itu–nama sebenarnya Corin Jane–bangun dari tempat tidurnya. Kantuk masih menggelayut di 



kedua kelopak matanya, dengan langkah gontai dia menyeret tubuhnya ke kamar mandi yang 
letaknya bersebelahan dengan kamarnya. 

Corin Jane baru saja selesai berpakaian. Dari dapur Mom berteriak menyuruhnya turun 
untuk sarapan, itu adalah teriakan ketiga yang didengar Corin Jane sejak dirinya masih di kamar 
mandi. Dia menyisir rambut cokelat sebatas bahunya perlahan, kedua bola mata berwarna senada 
dengan rambutnya menatap kosong ke cermin. Pikirannya melayang ke mimpinya semalam, kembali 
dia mengingat apa saja yang ada di dalam mimpinya dan menerka apakah mimpi itu bermakna 
sesuatu. 

“Aku harus menceritakan mimpi semalam kepada Clarice,” ucap Corin Jane kepada 
bayangan dirinya yang dipantulkan cermin. Clarice adalah sahabat terbaik Corin Jane. Kepadanyalah 
Corin Jane biasa menceritakan semua hal yang dialami dan dirasakannya.  

Tiba-tiba dirasakan telapak tangannya gatal, di bekas luka yang sudah hampir hilang. 
Setahun yang lalu sebuah kejadian aneh membuat tangannya terluka cukup parah. 

“Aneh, seharusnya bekas luka ini sudah samar. Kenapa malah muncul lagi.” Corin Jane 
mengusap kembali telapak tangannya, rasa gatal itu semakin menjadi bersamaan dengan empat titik 
yang tiba-tiba saja muncul. 

Corin Jane menghiraukan bekas luka di tangannya, jam di kamar sudah menunjukkan jam 
7.15, artinya dia punya sisa waktu tiga puluh menit sebelum jam pertama di mulai. Dengan segera 
dia langsung menuju dapur. 

Setangkup roti selai dan segelas jus jeruk dilahap Corin Jane dengan buru-buru sebelum 
pamit. Dia melesat cepat dari meja makan sampai menabrak meja dan hampir menjatuhkan hiasan 
gajah marmer di atasnya. Mom dan Dad hanya menggeleng saat melihat tingkah anak perempuan 
mereka. Ini hari pertama dia kembali masuk sekolah setelah liburan musim panas, pun pertama kali 
naik bus jemputan. Biasanya Dad yang selalu mengantar sampai depan sekolah. 

Baru beberapa langkah dari rumahnya, dia berpapasan dengan seorang pemuda yang amat 
dikenalnya. “Hai Cj,“ sapa pemuda jangkung itu. Corin Jane kaget, ini kali pertama mereka bertegur 
sapa lagi. 

Hey, sejak kapan dia setinggi ini? Padahal hanya tak bertemu selama musim panas saja, dan 
dia banyak berubah, pikir Corin Jane. “Hai Liam,“  balasnya canggung lalu mempercepat langkahnya 
setengah berlari kecil, jelas dia berusaha menghindari pemuda itu. Pemuda yang ditinggalkannya 
hanya bisa memandangi punggung gadis itu sampai menghilang di belokan jalan. 

 

Seorang gadis muda bermata sipit melambaikan tangan penuh semangat ketika Corin Jane 
turun dari bus sekolah. Dia tersenyum melihat sahabatnya itu, mereka terlihat begitu gembira 
karena bertemu lagi setelah liburan musim panas. “Kau berponi sekarang?“ Corin Jane menyadari 
ada yang berubah dari penampilan sahabatnya, Clarice.  

“Aha! Ada lagi?” Clarice mengedipkan mata dengan genit dan tersenyum lebar seolah dia 
sangat bangga dengan penampilan barunya.  



“Astaga. Kau, kau tidak memakai kacamata. Softlens? Keren.”  Binar mata Corin Jane takjub 
melihat penampilan baru sahabatnya. 

Keduanya terus bercerita hingga memasuki halaman sekolah. Saling bertanya tentang apa 
saja yang dilakukan selama tak bertemu, lalu sesekali tertawa ketika ada hal yang lucu, atau saling 
mencocokkan jadwal pelajaran yang mereka ambil. Tahun ini mereka sudah menjadi murid grade 7 
di Oaksville Middle School. Sejenak keduanya berhenti di loker untuk mengambil dan meletakkan 
barang sebelum masuk kelas.  

“Hey, pake mata dong!” teriak Corin Jane ketika seseorang menabraknya dengan keras. Tas 
ranselnya terjatuh sehingga menghamburkan semua isinya ke lantai. Seorang gadis pirang cantik 
dengan tampilan bak Paris Hilton tapi dalam versi lebih kecil, hanya terkekeh menanggapi umpat 
Corin Jane yang sedang memasukkan kembali isi tasnya. 

“Ups. Sengaja,” kata gadis itu disertai tawa mengejek dari empat gadis lainnya, yang selalu 
setia mengekor kemanapun gadis di depan mereka pergi.  

“Kau seharusnya minta maaf, Sophie. Atau tinjuku yang akan mengajarkannya padamu?” 
ancam Clarice yang sudah mengepalkan tangannya bersiap memukul namun ditahan oleh Corin 
Jane. 

“Sudahlah. Kita pergi saja dari sini.” Corin Jane menarik lengan Clarice menjauh karena 
mereka sudah menjadi tontonan anak-anak lain yang mulai berkerumun.  

“Hus... Hus... Pergi sana.” Gadis bernama Sophie itu semakin mengejek dengan gaya 
mengusir membuat empat temannya terbahak.  

“Kau seharusnya membiarkan aku memukulnya, Cj.” Clarice masih kesal dengan kejadian 
tadi ketika keduanya berada di kelas, tangannya masih mengepal saking marahnya. 

 “Dan membuatmu kembali diskors untuk itu? Kau tahu siapa Sophie, biarkan saja.” 

“Justru karena dia Sophie. Sophie Summer the Queen Bee, yang selalu saja mengganggumu. 
Menggang—”  

“Sudahlah  Eonnie,“  potong Corin Jane cepat saat sahabatnya makin menjadi. Clarice 
merengut, mulutnya dimanyunkan tanda kesal, tapi akhirnya tersenyum ketika mendengar 
sahabatnya menyebutnya dengan Eonnie, yang berarti kakak perempuan dalam bahasa Korea. 

“Ah, karena kau memanggilku Eonnie, aku jadi ingat sesuatu. Ini hadiah untukmu,” Clarice 
mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari ranselnya. “Itu sedang trend di Korea, kuharap kau 
menyukainya,“ ucap Clarice ketika sahabatnya membuka bungkusan pemberiannya. Sebuah botol 
kecil bertuliskan bb cream Missha. 

 “Oh. Thank you. Walau aku tidak tahu apakah aku akan memakai ini, kau mengenalku aku 
seperti apa,“ jawab Corin Jane datar. 

 “Hey, kau tahu kenapa para gadis di Korea mulus bak porselen. Ini rahasianya,” renggut 
Clarice karena oleh-olehnya hanya ditanggapi biasa saja oleh sahabatnya. 



Clarice adalah keturunan Korea-Amerika. Ayahnya, Mr. Choi keturunan asli Korea, datang ke 
Amerika dua puluh tahun lalu jatuh cinta dan menikah dengan ibu Clarice, Andrea Smith.  Clarice 
sangat tergila-gila dengan kebudayaan ayahnya apalagi sejak K-Pop mem-booming. Itulah sebabnya 
liburan musim panas kemarin Clarice memilih pulang ke Korea, karena apapun yang berhubungan 
dengan Korea membuat dia bersemangat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


