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WARNING . . . 

 

 

Membaca buku ini tidak akan menyebabkan 
antrax,rabies,flu burung,flu babi ,apalagi  mencret, 

Buku ini tidak mengandung BORAX & FORMALIN!!! 

Hindari kontak langsung dengan dedemit,teroris,& 
rentenir. 

Jauhkan dari jangkauan orang bunting & maling!!!!! 

 

 

-dindasaurus- 

 

HOW TO EAT THIS BOOK? 

1.buku ini bukan semur jengkol jadi jangan coba coba di 
telen,efeknya sih paling nginep di UGD dengan tuduhan 
“kanibal galau”(galau karna yg di telen buku,bukannya 
ELPIJI  ) 

2.tataplah dengan seksama buku ini.RASAKAN AURA 
nya....,lakukan berulang ulang sampai anda kentut dan 
kebelet setor. 

3.siapkan beberapa TRUK TISYU,beberapa TIM 
MEDIS,beberapa truk sampah & ambulance,serta 
buking KAMAR di RSJ...untuk menghadapi segala 
keajaiban yang mungkin terjadi 



4.berjanjilah pada diri sendiri,dengan hanya di saksikan 
rumput yang bergoyang & tong sampah yang 
bergelindingan bahwa”YOU WILL NEVER STOP TO 
READ,TILL YOU GET THE FINISH LINE”(artinya: 
jangan pernah nikahin onta dan kudanil,karna anaknya 
pasti ga akan jauh sama TRENGGILING  
 

 

 

“SPIDERMAN PENGHUNI 
SALON” 
MOTO HIDUP;”KELUARKAN JARING DARI HIDUNGMU,GEMPARKAN DUNIA 
DENGAN BIBIR JONTORMU” 

 
 

tong surotong tampubolon atau yang biasanya di 
panggil piter (PANTAT KEJEPIT KONTAINER) 
adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu santet yang kerja 

sambilan di sebuah salon hewan  !!! .kenapa namanya 
harus PITER??itu karna pantat si otong kejepit container 
saat dia akan menyebrangkan seorang bencong yang 
kakinya terluka akibat di cakar bencong lainnya.nyaris saja 
otong kehilangan pantat bohainya…tapi akibat 
pertolongan PROFESSOR MOMON…si otong bisa 
tetap mempertahankan kemacoan pantatnya..nah sejak 
saat itu orang-orang di sekelilingnya memanggilnya 
PITER. 

O 



 

Kehidupan piter berubah 1000 derajat celcius ketika 
gunung merapi meletus…karna saat gunung merapi 
meletus piter kehilangan lowongan jadi juru kunci gunung 
merapi….dan akhirnya hal yang gak di duga merasuki 
tubuh piter..tapi piter bukan kerasukan monyet atau 
gorilla lapar..justru piter merasakan tubuhnya yang bohai 
menajdi semakin semakin bohai ketika ia sadar bahwa 
dirinya yang sebenarnya adalah SUPER 
HEROES!!yah…ternyata saat insiden pantat kejepit 
itu…professor momon yang menolong piter melakukan 
mal praktek dan kesalahan penanganan 
medis…seharusnya professor momon menyuntik piter 
dengan cairan BENSIN tapi ini malah menyuntik piter  

dnegan kotoran laba-laba yg ia koleksi sebagai cemilan 
sehari-hari.jadilah piter 
SPIDERMAAAAAAAAAAN!!!kini piter menjadi 
pahlawan kota…kapan saja ada kejadian gawat seperti 
induk monyet yang mau melahirkan,bencong nyangkut di 
pohon.,atau maling kemalingan..piter akan siap 
membantunya..namun piter bukan sepenuhnya 
MANUSIA ABAL-ABAL..karna setelah di suntik oleh 
professor momon,rupanya piter sempat di gigit monyet 
rabies..sehingga piter jadi manusia abal-abal setengah 
sunggokong. 

 

                                                                   



 

“eh piter..lo udah ngapalin mantra nyantet dari lobang 
WC belom”??tiba-tiba si dodo teman baik piter mendekati 
piter yang sedang merajut baju,untuk anak kambing 
neneknya. 

“mhh…belom do..mantranya panjang banget sih.waktu 
gue praktekin mantra cinta buat si munaroh aja kan malah 
meleset ke LOLITA bencong yang suka nelen elpiji 
itu”kata piter sambil terus menjahit baju kambing itu.piter 
memang rada ngondek..,bahkan piter punya cita-cita buat 
kerja sambilan jadi bencong juga…pelatihan sebelum jadi 
penjinak kingkong katanya. 

 

“TOLOOOOOOOOOOOOOOONG”!!tiba-tiba 
terdengar sebuah teriakan wanita.peter langsung 
peka…dan melempar baju kambingnya 

“WOOOY…do tolong jaitin baju kambingnya dulu.gue 
lupa belom kasih makan kambing nenek gue”dengan 
cepat piter langsung berlari sekencang mungkin,untung 
piter ada pengalaman di kejar bencong,,,gara-gara 
ketahuan maling WIG tuh bencong.piter pun 
bersembunyi di dekat bak sampah..dan segera mengganti 
bajunya..dengan baju pakaian dinas..baju 
SPIDERMAAAAAN!! 

  



Wuuuuuuuuuush!!piter segera datang ke arah suara 
teriakan perempuan tersebut..dengan gagahnya 
piter…meloncat loncat dari pohon satu ke pohon 
lainnya.. 

“kenapa toh bu”?tanya piter sambil berpose ala kingkong 
ketiban bis 

“tolongin dong dek..gigi palsu saya kebawa arus solokan 
itu” 

APA??GIGI PALSU?!!! 

 


