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Prolog 

“Aku, Putri Makota Daratan Czarina Garshita Greengrass tidak 

akan membiarkan kamu mati. Karena kamu, Alvin Aldini adalah Panglima 

dari Kerajaan Daratan.” 

Hening beberapa saat, suara angin yang mengisi pendengaran 

mendadak menghilang. Lalu Alvin tertawa, “Sudah gila ya? Tidak ada nama 

kerajaan seperti itu di sini. Maungkin kalau kamu dari kerajaan Inggris aku 

masih bisa percaya, tapi ini… apa tadi? Daratan? Hmph… yang benar saja.” 

Pepohonan dan angin mendadak bergerak membrutal. Alvin 

terhuyung kesaan-kemari, ia menggunakan kedua tangan untuk menghalau 

debu yang ingin masuk ke mata, tanpa disadari jika Czarina sudah berada 

tepat di depan wajahnya. “Jangan bicara sembarangan…” suara gadis itu 

bergitu rendah, begitu mengintimidasi, terdengar berbahaya. “…Aku 

memang tidak akan membiarkan orang lain atau bahkan diri kamu sendiri 

memanggil kematian, tapi aku bisa melakukan itu.” 

“Tidak adil.” 

“Hidup mu adalah hidup ku.” Czarina mengatakan itu lalu 

berbalik pergi menghilang di bawah cahaya lampu. Pepohonan dan angin 

pun sudah mulai tenang, Alvin hanya bisa terdiam di tempat. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

BAB 1 

“Kakak.. aku juga ingin punya banteng yang warna-warni  seperti 

teman-teman..” Rengekan itu tidak berhenti mendatanginya yang saat ini 

sedang belajar untuk ujian tengah semester besok. 

“Banteng? Bagaimana bisa banteng berwarna-warni Alicia? Dan 

teman-teman kamu benar-benar punya banteng?” Sahut sang Kakak dengan 

pandangan yang terfokus pada buku-buku nya. 

Si Adik, Alicia, mengambil paksa buku-buku di atas meja 

Kakaknya dan membantingnya ke lantai. Kakaknya hanya menatap pasrah 

pada Alicia yang sudah pasti menuntut perhatian penuh padanya. “Ya ya.. 

sekarang kakak dengarkan, banteng apa maksud kamu?” 

“Itu kak yang ada di kepala! Yang ada pita nya! Aku ingin yang 

ada pita dan berwarna kuning!” Suara bersemangat Alicia begitu 

menggebu-gebu, tak lupa ia juga menarik-narik ujung kaos yang dikenakan 

Kakaknya. Ini adalah salah satu taktik jika keinginan nya ingin terpenuhi 

oleh sang Kakak. 

Kakaknya menunduk sambil terkekeh kecil. “Ih kakak! Ngapain 

ketawa?!” Seru Alicia. Lalu Kakaknya mengangkat wajah dan 

menampilkan senyum manis. “Itu namanya bandana Alicia Aldini… Nanti 

kakak belikan ya, setelah kakak selesai ujian.” 

“Yes!” Seru Alicia kesenangan, ia melompat-lompat di sekitar 

Kakaknya, merayakan kemenangan. Lalu ia memeluk Kakaknya, masih 

sambil tertawa girang dan jangan lupa senyumnya yang kelewat lebar. 

“Terima kasih Kakak! Sayang Kakak!” 

“Sama-sama Adik ku sayang..” Si Kakak mengelus-elus pelan 

pucuk kepala Adiknya. Kegembiraan mereka terintrupsi suara ketukan pintu 

kamar. Kakak bangkit dari kursi dan membuka pintu, “Mama? Belum tidur 

Ma?” 



8 
 

Orang yang disebut Mama itu tersenyum di wajah kantuknya, 

“Mama tidak bisa tidur karena Alicia tidak ada di samping Mama.. kamu 

mengapa belum tidur?” 

“Besok ada ujian.” 

“Oh.. sistem kebut semalam?” Tanya Mama yang membuat sang 

Kakak cengengesan di tempat. “Alicia ayo tidur lagi, besok kamu juga 

sekolah kan?” 

“Iya Ma.” Lalu Alicia berpindah memeluk Mama. “Dadah Kakak, 

selamat tidur.” 

Kakak menundukkan tubuhnya lalu menubrukkan ujung hidung 

nya dengan ujung hidung Alicia sambil menggerakkan kepala nya ke kanan-

kiri. “Dadah Alicia, selamat tidur juga.” 

Ia menegakkan tubuhnya, “Selamat tidur Ma.” Sang Kakak 

hendak berbalik menutup pintu kamar, namun sahutan dari Mama 

menghentikan gerakannya. 

“Selamat malam Alvin.. Jangan lupa tidur malam ini..” Alvin 

mengangguk lalu munduk beberapa langkah, mempersilahkan Mama dan 

Alicia pergi duluan. Mama nya tahu, dan selalu tahu kebiasaan buruknya 

menjelang ujian. Setelah menutup pintu, ia memunguti satu persatu buku 

yang tadi dilempar Alicia, lalu menaruhnya di atas meja dan kembali belajar. 

 

“Putri Mahkota Czarina datang!” 

“Suruh dia masuk.” 

Pintu yang terbuat dari campuran kayu mahoni dan titanium itu 

bergerak perlahan. Semua orang di dalam ruanga terlihat begitu tegang, 

menunggu kedatangan Putri Mahkota kerajaan yang tidak pernah dilihat dan 

tidak pernah menunjukkan diri ke semua orang, kecuali keluarga kerajaan 
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dan beberapa dayang nya. Semua orang menahan napas, menunggu pintu 

berukuran sangat besar dan berbobot lebih dari 50 kg itu terbuka sempurna. 

Putri Mahkota berdiri di sana. Orang-orang yang berada di dalam 

ruangan tidak bisa mengalihkan pandangan dari Putri Mahkota yang mulai 

berjalan dengan menatap lurus ke depan dan menegakkan kepala, tanpa 

malu dan penuh percaya diri ia berjalan menuju sang Ayah yang sedang 

duduk di atas kursi kebesarannya. Gerakan Putri Mahkota sangat anggun, 

dan sudah mencapai tingkat dimana ia mencapai kesempurnaan. Kecantikan 

dan keanggunan serta aura yang dipancarkan membuat semua orang merasa 

terintimidasi. 

Tidak akan ada yang akan menyangka jika Putri Mahkota ini tidak 

pernah muncul di publik karena sikap sempurna yang diperlihatkan Putri 

Mahkota. Saat ia sampai beberapa meter dari Ayah atau Raja kerajaan 

Daratan, ia membungkuk memberi hormat. “Salam ku kepada Yang Mulia 

Raja, Putri Mahkota Czarina memenuhi panggilan anda.” 

Setiap pria maupun wanita yang ada di dalam ruangan begitu 

terpana, terpesona, terpukau dengan Putri Mahkota. Terutama setelah Putri 

Mahkota mengeluarkan suaranya tadi. Suara itu seperti menghipnotis setiap 

orang yang mendengar untuk tetap diam dan patuh pada orang yang 

mengeluarkan suara itu. 

“Selamat datang Putri Mahkota.” Sang Raja meminta salah satu 

Pelayan untuk menuntun Putri Mahkota ke tempat duduknya yang berjarak 

5 meter darinya. Tempat itu memang sudah dikhususkan untuk Putri 

Mahkota, tetapi seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Putri Mahkota 

tidak pernah muncul di publik dan tidak pernah mengikuti pertemuan-

pertemuan kerajaan seperti yang sedang diadakan saat ini. Seluruh mata 

orang yang hadir, mengikuti arah pergerakan yang Putri Mahkota buat. 

Setelah Putri Mahkota duduk, Raja berdeham keras membuat 

orang-orang yang sedari tadi memelototi Putri Mahkota tersentak dan 

mengalihkan pandangan. Lalu Raja menyuruh Baba, penyihir tingkat tinggi 

itu memulai topik pembicaraan pertemuan penting ini. Baba yang mendapat 

perintah itu pun mengatakan, “Menurut bola elemen, Putri Mahkota dari 
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kerajaan Daratan harus menemui dan membaawa Panglima yang akan 

memberikan kemenangan pada kerajaan dalam perang yang akan datang.” 

“Dan Putri harus pergi di malam ke-21 saat bulan purnama. 

Karena di saat itu, portal ruang waktu akan terbuka.” Perkataan itu lantas 

membuat seisi ruangan menjadi gaduh. Semua orang sibuk berbicara. Portal 

ruang waktu merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. 

Putri Mahkota bergeming di tempat, hanya menatap lurus ke 

depan. Raja memukul ujung gagang kursi nya keras, menyuruh orang-

oranng untuk diam yang langsung dilakukan oleh orang-orang yang hadir di 

sana. Raja menghela napas, lalu melirik Putri Mahkota yang sama sekali 

tidak merespon perkataan Baba. 

Ramalan dari bola elemen selalu terjadi dan benar terjadi. Baik 

ramalan ataupun bola elemen, keduanya merupakan hal sakral yang sangat 

diagungkan oleh setiap kerajaan di dunia ini. “Panglima perang yang akan 

dijemput Putri Mahkota berada di dunia manusia, yang saat ini dijaga 

keutuhannya oleh setiap kerajaan.” 

Lagi, orang-orang semakin ribut mengenai ramalan ini. Lalu 

Menteri Pertahanan mengangkat tangan, Raja mengizinkan ia bicara. 

“Dunia manusia saat ini tidak stabil, terlalu banyak kejahatan di sana. Jika 

membiarkan Putri Mahkota pergi ke sana itu sangat berbahaya, dan 

mungkin manusia di sana juga akan mengambil keuntungan dari ramalan 

ini.” 

“Kau mungkin memiliki pengalaman buruk di dunia manusia, tapi 

kita membutuhkan Panglima itu untuk memenangkan peperangan ini.” Kata 

Baba. 

Menteri Pertahanan mengeraskan rahang, seperti mendadak 

mengingat sesuatu yang membuat nya kesal setengah mati. “Mohon maaf 

Raja, tapi aku memang memiliki pengalaman buruk saat di sana. dan aku 

benar-benar tidak menyarankan Putri Mahkota pergi ke sana. Lagipula, 

kerajaan kita memiliki tentara yang kuat dan banyak. Kerajaan kita terkenal 

dengan militer nya yang sangat kuat dan tidak terkalahkan, lantas mengapa 

anda begitu khawatir wahai Raja ku?” 
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“Karena Jendral Oz telah mati.” Suara rendah Raja masih 

terdengar oleh orang-orang yang berada di ruangan, ada beberapa orang 

yang terkejut dengan kabar itu. Raja melirik sedikit ke Putri Mahkota, 

ekspresi di wajah nya tidak berubah. “Maka dari itu, kita perlu seseorang 

yang membawa kemenangan pada kita.” 

Menteri Pertahanan melupakan fakta itu. Jenderal Oz merupakan 

Jenderal yang terkuat dalam sejarah kemiliteran di kerajaan Daratan, bahkan 

kekuatannya mampu membuat beberapa kerajaan iri dengan kerajaan 

Daratan yang mempunyai Jenderal Oz. Namun, karena pengkhianatan yang 

dilakukan oleh tangan kanannya sendiri, Jenderal Oz mati diracuni. Ia pun 

membungkuk lalu kembali duduk, mendumal kesal di dalam hati. 

Setengah jam kemudian pertemuan itu selesai, menyisakan Raja, 

Putri Mahkota, Baba, dan dayang pribadi Putri Mahkota di dalam ruangan 

itu. Raja berjalan mendekati Putri Mahkota yang sudah bangun dari 

duduknya. “Putri Mahkota… apa kamu terkejut?” Raja ingin memastikan 

perasaan Putri nya terkait kabar yang begitu mendadak ini. 

Putri Mahkota berbalik menghadapkan seluruh tubuhnya pada 

sang Raja. “Saya baik-baik saja. Yang Mulia, apakah saya boleh bertanya?” 

“Apa itu?” 

“Bagaimana rasanya melewati portal ruang waktu itu?” Kedua 

mata Putri Mahkota menatap lurus kepada Raja. Raja tersenyum, “Aku 

tidak pernah melewati portal itu, tapi Baba pernah melewati nya dan 

bertemu langsung dengan manusia.” 

Baba yang baru bergabung dengan mereka mengatakan, “Aku 

bertemu dengan seorang ilmuwan yang saat itu sedang kebingungan dengan 

penemuannya, ia bernama Albert Einstein. Dia manusia yang cukup unik 

dan baik, dia membiarkan ku melihatnya mencari-cari jawaban yang 

nantinya bisa memajukan umat manusia di bidang teknologi. Itulah yang dia 

katakan padaku saat itu.” 

“Dan portal itu.. rasanya seperti langkah biasa, namun langkah 

itulah yang membuatmu bisa berada di dunia lain. Untungnya, anggota 
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kerajaan kita memiliki fisik nyaris sama dengan manusia, maka dari itu kita 

tidak perlu repot-repot mengubah fisik kita saat pergi ke sana.” 

“Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Putri 

Mahkota akan mendapat pembelajaran khusus mengenai dunia manusia 

sampai tiba waktunya untuk pergi.” Baba menatap Putri Mahkota yang 

dibalas anggukan. 

Lalu setelah itu, hingga malam ke-21 tepat ketika bulan purnama 

berada di puncak kepala Putri Mahkota mempersiapkan diri dan melatih diri 

terkait dunia manusia. Entah itu dari buku-buku yang ada di kerajaan nya 

atau dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah mengunjungi 

dunia manusia. Menteri Pertahanan pun ia tanyai mengenai dunia manusia, 

tetapi karena dendam dan rasa kesal yang sudah mengakar di hati, Menteri 

Pertahanan bungkam dan hanya memberi peringatan mengenai betapa 

bahayanya dunia manusia. 

Sudah malam ke-20, Putri Mahkota Czarina sedang memainkan 

alat musik biola nya yang beberapa hari ini tidak tersentuh karena 

kesibukan mempersiapkan kepergiannya menuju dunia manusia. Tak lupa ia 

ditemani Dayang nya yang setia menemani, meskipun waktu sudah 

menunjukkan pukul 11 malam. Dayang nya hanya menatap penuh kagum 

melihat permainan Putri Mahkota Czarina yang begitu menyentuh hati dan 

sarat akan pesan yang mampu membuat siapapun yang mendengar 

permainannya akan langsung terpesona dan terkagum padanya. 

Tiba-tiba permainan biola Putri Mahkota Czarina berhenti, kedua 

tangan nya menjulur ke bawah. Tanpa menoleh ia mengatakan, “Kembali ke 

kamar mu.” 

Dayang nya tersentak, lantas berdiri buru-buru mendekati Putri Mahkota 

yang setia berdiri di ujung balkon kamar miliknya. Ia membungkuk, 

menundukkan kepala. “Mohon maaf Yang Mulia Putri Mahkota.. namun 

hamba tidak akan pergi sebelum anda berada di tempat tidur anda.” 

Putri Mahkota nya masih diam, Si Dayang tersenyum, “Terima 

kasih atas hadiah yang telah anda berikan pada hamba untuk pernikahan 

hamba lusa nanti. Hamba memohon ampun dari Putri jika hamba 

melakukan kesalahan-kesalahan ketika sedang melayani anda.” 
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Putri Mahkota berbalik, “Ada yang kamu inginkan lagi? Aku akan 

memberikannya padamu sebagai hadiah pernikahan.” 

Dayang itu menunduk semakin dalam, ia tersenyum lagi. “Nyawa 

yang telah anda selamatkan ini adalah hal yang sangat penting dan tidak 

ternilai harganya. Hamba hanya menginginkan Yang Mulia Putri Mahkota 

kembali dengan selamat ke negeri ini, dan hamba meminta izin untuk 

bekerja yang terakhir kalinya. Hamba juga ingin mengantar Yang Mulia 

Putri Mahkota pergi menuju Gerbang O.” 

Putri Mahkota hanya terdiam, memandangi Dayang nya yang 

masih setia menunduk tak berani menatap tuannya. “Angkat kepala mu.” 

Titahnya. 

Ia pun mengangkat kepala, lalu penglihatannya bertubrukan 

dengan netra indah berwarna abu-abu milik Putri Mahkota. “Hamba hanya 

bisa mendoakan keselamatan Putri dari sini. Hamba memohon ampun 

karena tidak bisa mengikuti Putri ke dunia manusia. Hamba---“ 

Perkataan itu terputus begitu saja karena Putri Mahkota Czarina 

mendadak menubruk tubuhnya dan memberikan pelukan yang begitu erat. 

Di detik-detik awal ia agak terkejut, tetapi karena Putri Mahkota terlihat 

tidak akan melepas dekapannya dalam waktu dekat ia pun balas memeluk. 

Putri Mahkota nya ini, benar-benar tidak banyak bicara ya… 
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BAB 2 

Czarina memutar tubuhnya, untuk melihat dan merekam wajah-

wajah orang yang mengantarnya ke depan Gerbang O. Ia tidak tahu kapan 

bisa kembali lagi, maka dari itu ia lebih lama melakukan nya. Bulan 

purnama sedikit lagi muncul, awan mulai menyingkir memberi kesempatan 

bagi Czarina untuk melaksanakan tugasnya yang pertama sebagai Putri 

Mahkota. 

Pandangannya kembali terarah pada Gerbang O yang mulai 

bereaksi dengan kekuatan bulan. Guratan-guratan seperti sengatan listrik 

yang sedikit demi sedikit berkumpul dan membuat portal membuat 

jantungnya berdegub 10 kali lebih cepat. Namun, orang-orang yang berada 

di belakangnya, yang melihatnya pergi dengan sejuta harapan, tidak akan 

menyadari jika ia sedang gugup. 

Lalu portal itu mengeluarkan kabut dan asap. Terlihat sedikit 

menyeramkan karena mulai terdengar desisan-desisan listrik yang beradu di 

dalam portal itu. 

Baba menyentuh pundak Czarina, membuatnya menoleh 

mendapati Baba sedang tersenyum menyemangati. Ia memegang erat gaun 

yang dikenakan, lalu memasukkan sebelah kakinya ke dalam portal yang 

disusul kaki nya yang lain dan tubuhnya yang mulai masuk sepenuhnya. 

Tepat sebelum ia hilang dari pandangan orang-orang yang 

mengantar, petir menyambar dari langit tepat ke badan Gerbang O. 

membuat desisan-desisan listrik itu terdengar semakin liar. Baba yang 

berada paling dekat dengan portal bergegas menjauh. Raja dan Dayang 

Putri Mahkota pun mengambil jarak dari Gerbang O, beberapa saat 

kemudian Gerbang itu hancur dan kabut portal pun menghilang akibat dari 

aliran listrik yang tiba-tiba naik tinggi. 

Debu dan bebatuan berhamburan kesana-sini, pohon dan 

tumbuhan bergerak mengikuti angin yang berhembus kencang seolah 

mereka sedang melakukan protes kepada petir yang sudah menghancurkan 

portal tersebut. Saat debu mulai menghilang, orang-orang disana berlari 

mendekat Gerbang, meneriaki nama Putri Mahkota mereka tapi tidak 
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ditemukan sosoknya. Wajah-wajah yang ada di sana memucat, ada dua hal 

mengerikan yang ada di pikiran masing-masing dari mereka. Pertama, 

Gerbang O telah hancur dan itu artinya kerajaan Daratan sudah tidak 

memiliki portal untuk melintasi ruang waktu. 

Kedua, Putri Mahkota mereka tidak akan bisa kembali jika portal 

milik mereka hancur lebur seperti ini. Raja menggeram penuh amarah, 

wajahnya merah padam menahan emosi. Seharusnya peristiwa alam tidak 

bisa menghancurkan sebuah portal, bahkan topan dan gempa bumi 

sekalipun, namun petir ini… Adalah hal yang sudah melewati batas. Hal 

yang pertama terlintas di kepala nya hanya ini semua ulah dari kerajaan 

Langitan. 

 

Czarina terlempar dari dalam portal, membuatnya harus 

merasakan keras dahan pohon dan tanah lumpur yang kotor. Ia berusaha 

bangun sambil meringis kecil, tangan kiri nya menjadi tumpuan untuk 

bangun lalu bersender pada dahan pohon. Gaun dan tubuh nya kotor terkena 

lumpur, tatapannya jatuh pada Gerbang O yang baru saja mengeluarkannya 

secara kasar. Tidak ada yang memberitahu nya jika melewati portal ruang 

waktu akan se-brutal ini. 

Mendadak ada suara dari semak-semak di belakangnya. Ia 

berusaha bangkit dan melawan kalau-kalau apa yang keluar dari semak-

semak itu melakukan perbuatan jahat padanya. Tangan kiri nya sudah 

mengeluarkan cahaya kehijauan, ia berniat menggunakan sihir. Ketika suara 

itu semakin keras dan mulai terlihat kaki-kaki manusia yang keluar dari 

sana, ia mengangkat tangan kiri mulai merapalkan mantra sihir. 

Namun, manusia yang keluar dari sana itu mendadak bersimpuh 

di hadapannya dalam jarak 5 meter. Czarina yang melihat itu sedikit 

menurunkan tangan kirinya, “Siapa?” 

Manusia itu menunduk dalam di persimpuhannya, “Aku Thea 

Dinata akan menemani anda Yang Mulia Putri Mahkota Czarina saat di 

dunia manusia. Aku adalah putri dari Raymond Clark dan Lita Dinata.” 
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“Raymond Clark?” Ulang Czarina memastikan. 

Orang itu mengangguk, “Benar Yang Mulia.” 

“Bangunlah.” Lalu Thea bangun dari simpuhannya dan termangu 

begitu ia melihat wajah Czarina, yang sekalipun terkena lumpur tetap 

terlihat sangat cantik. Tapi ia terkejut mendapati penampilan Czarina yang 

terlihat kacau dan penuh tanah. “Y-yang Mulia.. A-apa yang sudah terjadi?” 

“Nama ku Czarina Garshita Greengrass, jangan panggil aku Yang 

Mulia karena aku bukan orang yang bisa kamu hormati.” Usai mengatakan 

itu Thea tersenyum lebar. “Nama anda terlalu panjang.. boleh aku panggil.. 

Hmm.. Greengrass.. Reren? Oh dan apa aku boleh berbicara non-formal 

dengan anda?” 

Czarina mengangguk, yang disambut dengan cengiran lebar lagi 

dari Thea. Kalimat yang dikeluarkan Czarina tadi bukan tanpa alasan, 

karena anak hasil perkawinan manusia dengan makhluk dari dimensi lain 

tidak memiliki „kewarganegaraan‟ dan tidak memiliki „tuan‟ untuk 

dihormati, dilayani, dan dijunjung oleh mereka. Mereka bebas dari segala 

macam pengabdian, namun mereka juga tidak memiliki „hal‟ yang bisa 

melindungi diri mereka. 

Anak hasil dari perkawinan silang manusia dengan makhluk 

dimensi lain sangat rawan dibunuh oleh makhluk-makhuk dari dimensi lain. 

Entah itu dari dimensi Czarina yang disebut dimensi Elemen, dari dimensi 

Kegelapan, dan dari dimensi Tanpa Waktu yang secara teknis diisi oleh 

makhluk-makhluk yang kehilangan arah. 

“Kalau begitu, ayo Reren kita pulang dan membersihkan badan 

kamu.” Kata Thea sambil menarik tangan Czarina yang sekarang berganti 

nama menjadi Reren. “Pulang?” 

Thea berbalik dan berdiri berhadapan dengan Reren yang 

menatapnya bingung. “Iya, tempat kamu tinggal di sini, di dunia manusia. 

Baba si penyihir tua itu yang menyuruh Ayah untuk menyiapkan segala 

perlengkapan untuk kamu dan katanya Raja juga memberikan banyak uang 

untuk kebutuhan kamu di sini.” 



17 
 

Reren melemaskan pundaknya yang sempat tegang, ah.. pantas 

saja Baba mengatakan jangan khawatir dan lakukan yang terbaik saja untuk 

membawa Panglima perang mereka. “Ayo kita pulang!” 

Saat mereka baru melangkah Thea mendadak berhenti dan 

kembali menghadap Reren, yang tak lupa cengiran lebar membuat gigi 

putihnya terlihat. “Kamu bisa teleportasi kan? Aku gak tau harus pulang 

naik apa dari sini, dan sepertinya kita tepat berada di tengah-tengah hutan 

belantara. Tadi aku kesini juga diteleportasikan oleh Ayah.” 

Reren mengangguk, ia gunakan tangan kiri nya untuk membentuk 

simbol dari mantra sihir dan mereka langsung menghilang dari sana. 

 

Mereka sampai di depan rumah bergaya modern-klasik. Thea 

menariknya menuju dalam rumah, Reren hanya diam mengikuti tarikan 

Thea hingga ketika sampai di depan pintu utama yang mendadak dibuka 

dari dalam oleh seorang pria yang mengenakan setelan rapihnya. Orang itu 

bersimpuh di depan Reren membuat Thea harus melepas pegangan pada 

„teman baru‟ nya dan sedikit menjauh 10 cm dari mereka berdua. 

“Hormat hamba pada Yang Mulia Putri Mahkota Czarina Garshita 

Greengrass.” Kata orang itu. 

“Jadi kamu menghilang karena menikah dengan manusia… 

Raymond Clark Kepala Penjaga Keamanan kerajaan Daratan?” Balas Reren 

dengan nada dingin nya. Secara teknis, Raymond adalah pengkhianat yang 

seharusnya sudah dijatuhi hukuman mati. Tetapi Reren tidak tahu 

kesepakatan apa yang telah terjadi diantara Raymond,Baba, dan Raja nya 

hingga Raymond masih bisa hidup bahkan berani menampakkan wajah 

padanya. 

Raymond bangkit dan berdiri di hadapan Reren, kepala nya 

menunduk ke bawah. “Hamba sudah berkhianat, namun hamba tidak akan 

memohon ampunan atas hal itu. Izinkan hamba dan putri hamba melayani 

anda selama berada di dunia manusia.” 
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Reren membuang muka, melihat ke mana saja asal bukan kepada 

pria yang sedang menunduk di depannya. Pria ini benar-benar tidak berubah, 

rambut pirang, rahang tegas, hidung mancung, bibir nya yang tipis, dan aura 

maskulin yang dikeluarkannya benar-benar tidak berubah. Dan Reren benci 

ini. 

“Ayah, Reren harus mandi.” Sahut Thea membuat Raymond 

membulat terkejut mendapati anaknya menyebut panggilan yang tidak 

sopan pada Putri Mahkota kerajaan Daratan. Ketika Raymond hendak buka 

mulut memprotes Thea mengatakan, “Tadi Reren sudah mengizinkan aku 

untuk menganggapnya sebagai teman kok hehe… Iya kan Ren?” 

Thea mengamit lengan kiri Reren lalu menggoyangkannya sedikit. 

Raymond yang melihat itu semakin terkejut hendak memisahkan putri nya 

dari Putri Mahkota. Tak terduga Reren mengangguk sekalipun wajah nya 

masih menghadap ke arah lain. 

“Tapi Yang Mulia…” Ucapan Raymond terhenti karena Reren 

yang tiba-tiba melakukan sihir untuk diri sendiri. Sihir itu membuat 

penampilan Reren menjadi bersih dan rapih kembali, luka-luka dan gaun 

nya yang sedikit robek pun kembali seperti semula. 

Thea ternganga melihatnya, ini adalah pertama kali baginya 

melihat seseorang melakukan sihir. “Ya ampun! Reren! Keren banget! Coba 

lagi coba lagi!” 

Reren diam, tidak menanggapi seruan-seruan semangat dari Thea. 

Raymond menghela napas panjang, “Yang Mulia, tolong jangan lakukan 

sihir di tempat umum atau secara terbuka seperti ini lagi. Dunia manusia 

bisa geger gonjang-ganjing jika ada yang melihat anda melakukan ini.” 

Reren mengangguk mengerti lalu Raymond mempersilahkan 

Reren dan Thea untuk masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. 

Ketika malam datang, Raymond mendatangi kamar Reren untuk 

memberitahu hal-hal yang berkaitan dengan Panglima yang saat ini sedang 

dicari. Setelah mengetuk pintu dan izin masuk telah diberikan oleh Reren, 

mereka menempati balkon kamar Reren yang sudah tersedia dua kursi dan 

sebuah meja yang menjadi pemisah. 
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Mereka berdua duduk berhadapan, Reren hanya menatap lurus 

pada Raymond. “Karakter anda sama sekali tidak berubah ya.. tetap diam, 

dingin, dan tidak tersentuh..” 

Kalimat pembuka dari Raymond itu mengundang kebingungan 

dari Reren. Raymond tersenyum menenangkan lalu kedua tangannya 

bersilangan di atas meja, “Baiklah.. saya hanya mengetahui Panglima 

perang itu berada di sekolah yang sama dengan Thea dan anda akan 

menyamar sebagai salah satu murid di sana. Saya sudah mendaftarkan data 

diri anda ke sana, dan anda bisa mulai bersekolah lusa. Apa ada yang 

membuat anda bingung Yang Mulia?” 

“Terima kasih...” Terima kasih karena telah sehat dan hidup 

sampai saat ini. Jawaban dari Reren mengundang pertanyaan di pikiran 

Raymond. Mengapa calon Ratu kerajaan nya ini mendadak berterima kasih? 

“Maafkan saya Yang Mulia, tapi mengapa anda berterima kasih? 

Apa yang sudah saya lakukan?” Tanya Raymond kebingungan. 

Reren menggeleng lalu menolehkan kepala nya ke atas langit, 

bulan terlihat malu-malu diantara awan itu. “Apakah Ibu nya mati?” 

Pertanyaan itu membuat wajah Raymond mendadak sendu. “Teori 

itu benar Yang Mulia..” Nada bicara nya merendah, terselip rindu yang 

mendalam dari suara yang dikeluarkan. “Ibu Thea meninggal di saat hari 

kelahirannya. Thea hanya tahu jika Ibu nya meninggal karena pendarahan, 

bukan karena hukum alam yang pasti terjadi.” 

Dengan kepala yang masih menengadah ke langit, Reren 

mengatakan, “Kamu pengkhianat, jangan panggil aku seolah aku ini tuan 

mu.” 

Raymond merespon itu dengan senyum sopan, sudah ia duga Putri 

Mahkota nya akan mengatakan hal itu. “Hamba terlahir untuk mengabdi 

pada keluarga kerajaan Daratan, sekalipun hamba berkhianat pada seisi 

dunia, jiwa dan raga ini tetaplah milik keluarga kerajaan Daratan.” 

Reren menggeram kecil, terlampau kecil, bahkan partikel-partikel 

halus disekitarnya pun tidak akan bisa mendengar geraman itu. Raut 
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wajahnya masih tidak menampilkan ekskpresi apa-apa. Ia hanya bisa 

berharap misi ini cepat selesai agar ia bisa cepat kembali ke kerajaan nya. 

Terasa sangat sesak baginya bernapas di sini. 
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BAB 3 

Padahal Raymond mengatakan jika Reren bisa mulai „bersekolah‟ 

lusa, tapi Reren tidak peduli dan tetap ikut bersekolah bersama Thea 

esoknya. Rok selutut dan kemeja yang digulung hingga siku, lalu 

ditambahkan sweater milik sekolah merupakan hasil kreasi dari Thea yang 

sedari pagi sudah sibuk mencari style apa yang harus dipakai Reren ketika 

pergi ke sekolah. 

Wajahnya tidak perlu dipoles make up sedikit pun, karena wajah 

Reren sangat halus dan ia memang sudah terlihat cantik alami. Ketika 

pertama kali melihat, Thea sangat terkejut dengan kecantikan yang dimiliki 

Reren. Kata Ayah nya, Reren adalah wanita tercantik di seluruh wilayah 

kerajaan Daratan, bahkan rumor nya salah satu Putri dari kerajaan Langitan 

iri dengan kecantikan Reren. 

Jika diperhatikan dengan seksama, kedua mata Reren berwarna 

abu-abu namun yang berbeda adalah mata kanan berwarna abu-abu terang 

sedangkan mata kiri berwarna abu-abu gelap dan entah apa memang dia 

yang salah lihat atau bagaimana, tapi di mata kiri Reren terdapat garis-garis 

berwarna merah darah namun ia yakin seratus persen jika itu bukan darah 

melainkan warna nya saja yang seperti itu. Mengapa ia bisa tahu? Itu terjadi 

ketika ia sedang ingin mendandani Reren tapi tidak jadi karena pada 

akhirnya ia hanya diam, terpaku memandangi kecantikan Reren. 

Reren juga lebih tinggi 5 cm dari Thea. Thea termasuk gadis 

dengan wajah yang cantik serta populer di sekolah tapi sepertinya kalau 

dibandingkan dengan Reren maka Thea hanyalah kentang yang tiada artinya. 

Saat pergi ke sekolah mereka diantar Raymond dengan mobil 

sampai ke depan gerbang sekolah, Thea mengecup pipi Raymond lalu 

mengucap terima kasih dan sampai jumpa lalu pergi keluar yang diikuti 

Reren. Raymond menghela napas melihat Reren, ia jadi sedikit bingung 

bagaimana harus bersikap dengan Putri Mahkota nya, karena Reren terlihat 

lebih diam dan dingin padanya dibandingkan ketika dulu saat ia masih 

menjadi Kepala Penjaga keamanan kerajaan. 
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“Jadi umur kamu sekarang 1000 tahun?” Tanya Thea sembari 

memainkan ujung tali tas nya. Mereka berdua berjalan beriringan melewati 

halaman sekolah yang agak luas itu. Reren hanya mengangguk tanpa 

menoleh. Tempat ini sangat sepi, pikirnya. 

Tentu saja sepi, Thea membawa Reren ke sekolah di saat bel 

masuk masih berbunyi 1 jam lagi. 

“Kamu sudah menikah?” Tanya Thea lagi, yang direspon dengan 

gelengan dari Reren. “Kamu bisa main alat musik?” Reren mengangguk. 

Seketika Thea berjingkrak kesenangan di depan Reren, tangan nya bertepuk 

beberapa kali. “Bagus! Nanti ajari aku ya Reren! Aku benar-benar bodoh 

dalam musik.. padahal menghitung lebih menyenangkan dari pada do re mi 

fa sol la si do sialan itu.” 

“Oh iya, tempat ini namanya Element’s School. Kata Ayah sih 

yang bangun dan yang punya tempat ini dari dimensi kamu Ren, dan kata 

Ayah juga ada beberapa murid di sini yang berasal dari dimensi kamu. Aku 

gak tau yang mana orangnya, Ayah cuman spoiler itu aja sama aku. 

Katanya aku disuruh kasih tahu kamu ini, biar kamu gak merasa sendiri 

banget gitu. Sebenarnya aku lumayan shock saat dikasih tahu, tapi ya.. aku 

nyaman aja.. toh mereka gak menggangu juga.” 

Thea masih terus berceloteh sampai mereka memasuki koridor 

sekolah mengenai tempat ini dan fasilitas-fasilitas yang ada. Reren 

mendengar namun pandangannya menyapu segala hal yang ia lihat dan ia 

lewati. Berharap cemas bisa menemukan Panglima nya di tempat ini. 

Pendengaran tajam nya menangkap suara lonceng yang beradu 

dengan ketukan sepatu ke lantai. Terlalu berisik, gumamnya. Reren benci 

suara lonceng karena terlalu bising. Thea berhenti berjalan lalu menoleh ke 

belakang, hendak meneriaki orang yang berlari itu namun terlambat dan tak 

terduga malah menabrak Reren. 

Seharusnya Reren yang mengaduh kesakitan habis ditubruk laki-

laki tinggi ini, tetapi malah dia yang mengaduh sambil memegangi lengan 

kiri nya. Bahkan Reren tidak bergeser sedikit pun dari posisi. “Argh.. Sakit 

banget.. Apaan sih?!” 
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Ketika kedua mata lelaki itu bertemu dengan mata Reren yang 

juga sedang menatapnya, Reren merasa ada sengatan kilauan cahaya merah 

dari mata laki-laki tinggi ini. Lalu ia merasa tersengat pada lengan kiri nya. 

Mata nya membola terkejut mendapati lambang kerajaan Daratan yang 

muncul pada kening laki-laki ini. Mungkinkah.. secepat ini? 

“Alvin Aldini! Jangan lari-larian di koridor nanti Bu Tet marahin 

kamu lagi.” Suara Thea mengintrupsi lamunan keduanya. Al yang lebih 

dulu memutus adu tatap diantara mereka. Ia mengambil jarak sedikit dari 

kedua perempuan itu. 

“Pagi Thea. Masih datang pagi aja nih?” Kata Al sambil 

tersenyum tengil. Thea cemberut karena Al sudah merusak mood pagi nya 

yang cerah dengan ejekan itu. 

“Pergi sana! Gak usah ngomong sama Thea sampai pulang 

sekolah! Dasar kacung sekolah. Hmph..” Thea membuang muka di akhir 

kalimatnya, ia menyilangkan kedua tangan di dada tak lupa mendengus 

kesal. 

Al tertawa kecil, senang karena berhasil membuat Thea kesal. Ia 

meraih dagu Thea lalu digoyangkannya sedikit ke kanan dan kiri. “Ya 

ampun.. bayi besar ngambek nih? Kan kemarin aku sudah bilang sama 

kamu, aku gak janji karena sekarang aku lagi sibuk mengurus acara sekolah 

minggu depan.” 

Thea menepis tangan Al dan berpindah mendekati Reren yang 

masih setia memandangi Al. Raut wajah Al seketika berubah menjadi datar, 

tidak memiliki ekspresi sebanyak ketika sedang berbicara dengan Thea tadi. 

“Siapa?” 

Thea melirik Reren yang masih setia membeku di tempat, “Murid 

baru. Jangan jahili dia, kena karma nanti!” 

Al tersenyum meremehkan, “Sini suruh karma datang, gak takut.” 

“Panglima…” Gumam Reren tidak sengaja. 
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Al mengernyit bingung, ia menoleh ke kanan-kiri lalu ke belakang, 

lalu menunjuk dirinya sendiri. “Aku?” Pandangan mereka beradu lagi. 

Reren bisa melihat lambang kerajaan nya lagi pada kening laki-laki itu. 

“Nama ku bukan panglima, nama aku Alvin Aldini. Halo selamat 

pagi murid baru, salam kenal.” Ucap Al disertai senyuman manis, kemudian 

Reren melihat lambang itu memudar. 

Al melihat jam tangan nya seketika ia membola terkejut, “Astaga! 

Aku terlambat! Bye Thea! Bye murid baru! Aku duluan.” Serunya tergesa-

gesa meninggalkan mereka berdua. 

Reren masih terus memandangi nya sampai Al tidak terlihat lagi 

ketika berbelok ke koridor lain. Dia adalah Panglima perangnya, pasti. Baba 

sudah mengatakan padanya jika Panglima perang itu akan memiliki 

lambang kerajaan nya disaat mereka berpapasan untuk pertama kali. Maka 

tahap selanjutnya tinggal membawa laki-laki itu pergi ke dimensi nya dan 

memenangkan peperangan. 

“Ish, dasar.. telat apaan, telat jadi kacung kali maksudnya..” 

Dumal Thea. Lalu pandangannya kembali pada Reren. “Kamu pakai 

skincare apa sih sampai shining shimmering splendid sekali dari atas sampai 

bawah?” Thea kembali melanjutkan omongannya, mengabaikan fakta jika 

Reren masih diam membeku di tempat. 

 

Reren disuruh pergi ke tempat yang bernama ruang guru sendirian, 

karena Thea tidak bisa mengantar sampai dalam. Bel masuk sudah berbunyi, 

tadi Thea mengajaknya pergi ke salah satu atap gedung sekolah untuk 

memakan sarapan. 

Kala Reren masuk, orang-orang yang berada di dalam ruangan termangu 

memandangi Reren. Seperti yang sudah dikatakan, Reren memiliki aura 

yang sangat memikat selayaknya seorang Putri Mahkota. Pergerakan 

manusia-manusia itu terhenti karena sibuk memandangi Reren hingga 

gebrakan keras membangunkan mereka semua dari lamunan. 
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Reren yang berdiri di dekat pintu masih diam ketika melihat 

manusia-manusia itu kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. “Ikut 

saya.” Suara itu membuatnya menoleh, mendapati Raymond Clark yang 

sedang tersenyum tenang seperti biasa. Reren menahan napas, Thea dan 

Raymond tidak mengatakan apa-pun tentang Raymond Clark-lah Kepala 

Sekolah dari sekolah ini! 

Namun Reren bertindak tenang seperti biasa dan memasang wajah 

datar. Raymond menuntunnya pada seorang manusia yang terlihat sedang 

sibuk menyusun beberapa buku di atas meja. 

“Permisi.. Pak Aji?” Suara sopan dari Raymond membuat pria 

setengah baya itu menghentikan kegiatannya. Orang yang dipanggil Pak Aji 

itu tersenyum lebar lalu berdiri. “Ada apa Kepala Sekolah?” 

“Ini murid baru di kelas Pak Aji, tolong di bimbing ya pak.” Kata 

Raymond dengan sopannya sambil menunjuk Reren. Pak Aji terdiam 

sebentar ketika tidak sengaja bertemu pandangan dengan Reren, yang 

diinterupsi oleh dehaman dari Raymond. 

“A-ah.. i-iya Kepala Sekolah. Tapi sepertinya rambut nya terlalu 

panjang dan berwarna ya..” Ucap Pak Aji sambil memindai penampilan 

Reren dari atas sampai bawah. Rambut Reren memang sampai se-pinggang 

bahkan ada beberapa helai yang sudah melewati nya, ia lupa memotong 

rambut ketika di Daratan dan warna hijau di beberapa helai rambut diantara 

rambut hitam legam nya itu sudah alami sejak lahir. Ia juga tidak mengikat 

rambut karena Thea ingin cepat-cepat sampai ke sekolah. Baba sudah 

memberitahu ini, mungkin akan ada perbedaan budaya dan perilaku di 

antara mereka dan yang perlu Reren lakukan hanya diam. 

Raymond terkekeh kecil, “Mohon maklumi saja Pak, dia ada di 

masa ingin mencoba ini-itu. Lagipula sekolah kita tidak melarang itu kan?” 

Pak Aji mengangguk-angguk, “Anda terlalu memanjakan para 

murid Kepala Sekolah.” Raymond hanya tersenyum sopan lalu 

mempersilahkan Pak Aji untuk membawa Reren ke dalam kelasnya. 

Reren mengikuti Pak Aji berjalan menyusuri koridor demi koridor 

hingga mereka naik ke lantai dua dan sampai di kelas paling ujung. Saat 
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mereka berdua memasuki kelas, situasi mendadak hening dan begitu tenang. 

Mereka berekspresi terkejut dan terkagum-kagum karena pesona dan aura 

yang dimiliki Reren. 

“Dia murid baru, kenalkan diri kamu.” Kata Pak Aji. 

“Czarina Garshita Greengrass.” Suara nya semakin menghipnotis 

suasana yang sejak awal kedatangannya sudah membuat kekaguman. 

Bahkan Pak Aji menjadi diam karena mendengar suara merdu namun penuh 

intimidasi dari Reren. 

Mereka tetap bertahan diam seperti itu sampai sebuah suara 

memecah suasana khidmat yang sedang terjadi. “Reren! Sini-sini!” 

Ternyata Thea sedang menunjuk kursi kosong yang berada di sebelahnya. 

Reren berjalan menuju kursi itu tanpa diminta dan duduk dengan tenang 

tidak memerdulikan tatapan setiap orang yang mengikutinya. 

Dehaman keras dari Pak Aji membuat seluruh murid di dalam 

kelas kembali memerhatikan Pak Aji yang berada di depan. “Baik-baik 

sama dia. Mengerti?” 

“Mengerti!” Mereka menjawab serentak. Tiba-tiba pintu belakang 

kelas terbuka, seluruh pandangan beralih pada objek yang sama. Yakni, 

anak laki-laki yang berpenampilan sedikit acak-acakan dan keringat yang 

masih mengucur di kening. 

“Aldini..” Gumam geraman itu datang dari Pak Aji yang dibalas 

cengiran lebar dari pelaku terlambat masuk kelas itu. 

“Maaf pak! Tadi saya dari Center, ada banyak hal yang harus 

dilakukan di sana. Saya sudah datang dari 1 jam yang lalu kok pak. Saksi 

mata nya Thea sama anak baru itu.” Al menunjuk Reren yang belum 

tersadar dari rasa terkejutnya. 

Benarkah apa yang dilihatnya? Jika ya, maka ia semakin dekat 

dengan Panglima nya. 
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BAB 4 

“Halo cantik.. nama aku Raden Oliver. Nama kamu siapa?” 

“Najis.” Sahut Thea ketika orang yang duduk di depan mereka 

berbalik menghadap Reren yang berada dibelakangnya dan menyapa nya 

dengan genit seperti itu. “Namanya Reren, tadi kan di depan sudah dikasih 

tahu. Punya telinga gak sih Liv?” 

Wajah laki-laki itu langsung masam, “Jangan panggil aku seolah 

nama Oliver aku ini nama perempuan! Nama ku Raden Oliver!” 

“Suka-suka dong mau panggil apa.” Balas Thea tak kalah sengit. 

Mereka beradu tatap beberapa saat sampai sebuah suara memecah suasana 

sengit itu. 

“Ayo makan, istirahat cuman 30 menit.” Seorang laki-laki 

mendatangi meja Thea dan Reren. Laki-laki itu melihat ke arah Reren lalu 

mengulurkan sebelah tangannya, “Halo. Nama ku Abian Buana. Boleh aku 

panggil kamu Reren?” 

Reren memandangi tangan yang terulur itu. Ia sedikit tersinggung, 

apa yang sedang dilakukan anak laki-laki ini padanya? Jika itu kontak fisik, 

maka berani sekali laki-laki ini menginginkan kontak fisik dengannya. 

Melakukan kontak fisik dengan anggota kerajaan merupakan hal yang tidak 

mungkin terjadi di dunia nya, tapi ini? 

Abian melihat wajah Reren dengan bingung, Thea yang peka 

dengan Reren yang tidak pernah melakukan kontak fisik seperti itu 

langsung menyambar tangan Abian yang masih terulur, tak lupa cengiran 

lebarnya. “Halo juga Abian, boleh kok kamu panggil Reren.” 

Abian mendengus menarik tangannya, “Mengapa kamu yang 

menyalami aku?” 

Thea bangun lalu beralih duduk di atas meja nya, mata nya 

memicing curiga pada Abian, “Ngomong-ngomong.. Tumben kamu mau 

langsung kenalan sama temen aku? Biasanya kamu suka interogasi teman 

ku.” 
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Abian menunjuk Reren dengan dagu nya, “Yah.. ku rasa dia gak 

seperti „teman-teman‟ kamu yang sebelummya. Dan ku rasa dia juga baik. 

Jadi gak ada salahnya kalau dia berteman sama kamu… dan kami.” 

Reren mendongak pada Abian yang dibalas senyuman olehnya. 

“Jangan ganggu anak baru Abian.. kelihatannya dia gak suka tuh kita dekati.” 

Reren langsung menolehkan kepala ketika Al mengeluarkan suara. 

Matanya sedikit berbinar walau tidak memperlihatkan ekspresti apapun saat 

melihat Al. Thea lalu berpindah ke belakang Reren dan memegang kedua 

pundaknya, “Gak apa-apa kok. Reren itu baik meskipun muka nya gak 

menampilkan ekspresi yang hmm… Yaudah ayo makan..” 

Thea mengamit lengan kanan Reren lalu menggeretnya keluar 

dari sana, ketiga laki-laki itu hanya menggelengkan kepala ketika melihat 

Thea yang terlihat agak memaksa Reren. 

“Itu Thea gak mau dilarang?” Tanya Raden pada Al yang masih 

memeriksa beberapa buku. Al mendongak lalu kembali memerhatikan 

buku-buku lagi, “Tadi pagi mereka berangkat bareng kok, jadi gak masalah.. 

I guess..” 

“Tuh kan! Kamu juga gak yakin kan? Itu anak baru lempeng 

sekali wajahnya tuh.. Lagian nih ya, anak baru itu punya vibes yang beda 

gak sih menurut kalian?” Sahutan Raden mengundang rasa penasaran dari 

Abian dan Al. 

“Maksudnya?” Tanya Abian. 

“Tadi ya, pas dia masuk kelas tuh waktu berasa berhenti. Terus 

pas dia mengeluarkan suaranya, berasa seperti ada angin sejuk yang 

berhembus.. Lihat sendiri kan kalau Pak Aji yang strict dan cerewet nya 

minta ampun saja sampai gak bisa berkata-kata?” Tanya Raden disela-sela 

penjelasan menggebu-gebu nya. Al menoleh pada Abian yang dibalas 

anggukan membenarkan perkataan Raden, karena Al tidak ada di tempat 

ketika kejadian. “Terus tatapan matanya tuh seperti menyuruh kita untuk 

menunduk takut bahkan menyembah dia.” 



29 
 

Al langsung berekspresi datar dan memukul pelan kepala Raden 

dengan buku sastra bahasa nya yang memiliki tebal 10 cm. “Sakit!” Protes 

Raden sambil memegangi kepalanya. 

“Lagian omong kosong lagi sih, dipukul Al kan jadinya.” Kata 

Abian sambil tertawa kecil, “Udah ah, yuk makan.” 

Abian berbalik lebih dulu lalu diikuti Al yang sempat mengancam 

Raden, “Banyak omong lagi aku ikat mulut kamu itu.” Ancamannya 

membuat Raden langsung menutup mulut dengan kedua tangannya sambil 

menatap ngeri pada Al yang sudah berjalan menjauh. Teman-temannya 

sangat jahat, bagaimana bisa dia berteman dengan mereka? 

 

Sepanjang jalan menuju Cafetaria sekolah, orang-orang tidak 

berhenti memandangi Reren juga Thea. Thea adalah sosok populer di 

sekolah ini maka wajar jika beberapa orang ingin melihatnya, tapi sosok 

disamping nya yang menjulang tinggi itu lebih mendapat sorotan saat ini. 

Reren hanya mengikuti tarikan Thea, sekalipun beberapa kali 

mereka hendak menabrak dinding karena Thea yang berjalan dengan 

menunduk melihat ponsel di tangan. Untungnya Reren berjalan seperti biasa. 

Sebenarnya, ia ingin bicara dengan Panglima nya itu, tapi ia takut jika hal 

ini terlalu mendadak. Namun kerajaan nya membutuhkan Panglima, segera. 

“Berani kamu memelototi aku seperti itu?!” Teriakan menggema 

itu mengalihkan perhatian orang-orang di pintu Cafetaria, termasuk Thea 

dan Reren yang baru sampai. Saat Thea mendongak dan kedua bola 

matanya membulat terkejut melihat sebuah kelompok yang berisikan 5 

orang perempuan. Ia langsung berdiri di belakang Reren, bisa dirasakan 

oleh Reren jika tangan yang sedang memegangi lengan kanannya itu 

bergemetar dan cengkraman padanya sedikit menguat. 

Reren melirik sedikit pada Thea yang seperti sedang bersembunyi 

di belakangnya, “A-ayo cepat ambil makanannya..” Kata Thea pelan lalu 

mendorong Reren berjalan menuju konter makanan. 
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Reren bisa melihat orang yang berteriak tadi masih berusaha 

mengintimidasi seorang perempuan yang sedang duduk di kelilingi mereka, 

orang-orang di tempat ini juga hanya melihat dan enggan mendekat apalagi 

sampai ikut campur.  Posisi mereka berada di tengah-tengah Cafetaria, 

membuat orang-orang susah lewat karena mereka menghalangi jalan 

menuju konter makanan. 

Saat Reren dan Thea hendak melewati mereka, sebuah suara 

menghentikan pergerakan mereka berdua. “Hoi Thea Dinata!” 

Bisa dirasakan Reren jika tubuh Thea membeku. Reren berbalik 

menghadap orang yang memanggil Thea itu, dan melihat jika semua orang 

sedang memandangi nya. Mereka terdiam saat Reren menatap mereka 

dengan tatapan yang terlampau dingin. Orang yang memanggil Thea itu 

menggelengkan kepala nya beberapa kali guna menghilangkan lamunan lalu 

berjalan ke arah keduanya yang diikuti 2 orang di belakangnya. 

Orang itu memandangi Reren dari atas sampai bawah. “Okay, 

kamu layak. Kamu bisa masuk geng kita.” Orang itu melirik ke arah 

belakang Reren, mendapati Thea yang masih menunduk takut. Reren hanya 

menatap malas pada mereka bertiga. “Hai Thea, bagaimana teleportasi nya? 

Berhasil gak?” Ucapan itu mengundang gelak tawa diantara mereka berlima. 

Sambil takut-takut, Thea menunjukkan sedikit kepala nya dan 

mengatakan, “Stella.. J-jangan ga-ganggu.. Reren..” 

“Hah? Apa? Ngomong yang benar dong!” Salah satu diantara 

mereka bertiga membentak Thea hingga membuat Thea mendadak jatuh 

terkejut ke lantai. 

“Hak apa kamu menyebut nama aku!” Teriak orang yang disebut 

Stella itu kepada Thea. 

“Thea!” Seseorang menyeru dari arah pintu Cafetaria. Reren 

menoleh, melihat Panglima dan kedua temannya berlari dengan aura yang 

diliputi kekhawatiran dan amarah. Saat mereka sampai Raden membantu 

Thea berdiri dan memegangi nya bersama Al. Abian mengambil posisi di 

sebelah Reren yang tidak bergeser dari tempatnya. 
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“Sudah berapa kali kami memperingati kamu untuk tidak 

mengganggu Thea?” Kata Abian dengan penekanan di setiap kalimatnya. 

Stella mendengus mengejek, ia menyilangkan kedua tangan di 

dada menunjukkan bahwa ia yang berkuasa di sini. “Kami hanya kesepian, 

anak itu…” Stella melirik gadis yang duduk menunduk di lantai, gadis yang 

ia bentak saat Reren dan Thea memasuki Cafetaria. “Sama sekali tidak seru. 

Dia selalu melawan, tidak seperti Thea kami yang patuh.” 

Al mengepalkan tangannya, gejolak amarah meningkat. Lengan 

kiri Reren mendadak terasa tersengat, lalu menoleh kepada Al yang bersifat 

defensive pada Thea. 

“Kami bisa melaporkan kamu ke pihak sekolah Stella!” Ancam 

Raden yang sebenarnya agak-agak takut saat mengatakan itu. Stella 

menanggapi nya dengan dengusan kecil. 

Abian menggertakkan gigi, “Kamu—“ 

“Berlutut.” Kata Reren dengan nada yang rendah. Ia menatap 

lurus pada Stella. 

“Hah? Apa kamu bilang? Berlutut?! Berani ya ka— Akh..” Stella 

mengaduh sakit karena lututnya tiba-tiba dipertemukan dengan lantai 

Cafetaria. Ia tidak bisa bangun, dan hanya menatap marah pada Reren dan 

Abian. Lalu teman-teman Stella juga mendadak berlutut bersamaan. 

Orang-orang semakin mengerubungi mereka, ingin melihat apa 

yang sebenarnya sedang terjadi. Bagaimana Stella dan geng nya bisa 

bertekuk lutut seperti itu. 

“Apa-apaan kamu!” Stella berteriak. 

“Begini seharusnya kamu melihat padaku.” Kata Reren. “Kamu 

tidak berhak meninggikan suara.” Lanjut Reren yang mendadak membuat 

Stella dan teman-temannya tidak bisa mengeluarkan suara. Bibir mereka 

bergerak kesana kemari tetapi suara mereka tidak bisa keluar. Thea yang 

menyadari kalau Reren sedang menggunakan kekuatannya langsung 
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melepaskan diri dari pegangan Al dan Raden beralih menarik-narik lengan 

Reren. “Berhenti! Reren! Jangan!” Seru nya dengan suara pelan. 

Reren tidak bergerak dan masih menatap lurus pada Stella yang 

juga sedang menatap sangat kesal dan marah padanya dengan lutut 

bersimpuh paksa. 

“Czarina..” Suara Al mengaburkan lamunan Reren, Thea 

langsung mengambil kesempatan untuk menarik Reren keluar dari Cafetaria 

yang diikuti ketiga lelaki itu. 

Namun Al berhenti sebentar dan kembali menghadap Stella yang 

sedang berusaha bangkit dari posisi memalukan itu. Al mencodongkan 

tubuh pada Stella dan mendekatkan wajah pada telinga gadis itu, “Jangan 

berani macam-macam dengan Thea… kecuali kamu sudah tidak ingin hidup 

lagi.” 

Tubuh Stella merinding mendengarnya. Al bangun dan pergi 

meninggalkan tempat itu. 

 

“Reren jangan lakukan itu lagi! Tempat ini berbeda! Kamu 

mengerti?!” Kata Thea, raut wajahnya cemas namun lebih cemas lagi ketiga 

lelaki di belakang mereka. 

Sekarang mereka sedang berada di salah satu atap gedung sekolah. 

Atap ini biasa mereka jadikan „tempat nongkrong‟ mereka, bahkan setiap 

orang dari mereka memegang kunci pintu menuju kemari. Sebelumnya 

Reren dan Thea sudah diinterogasi oleh Abian dan Al sambil Raden 

memeriksa lengan dan kaki Thea takutnya ada luka saat tadi terjatuh. 

Reren menatap tidak mengerti pada Thea. Thea menghela napas 

frustasi, “Begini saja, mudahnya kamu tidak diperbolehkan menggunakan 

kekuatan kamu di sini. Mengerti?” 

Ketiga laki-laki itu saling pandang. Kekuatan? 
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“Mereka melakukan kejahatan.” Sahut Reren yang dibalas 

gelengan kencang dari Thea. Lalu Thea mengambil tangan Reren dan 

digenggamnya dengan kuat, “Percaya sama aku, hanya sampai kamu 

menemukan apa yang kamu cari... hm?” 

Thea memohon, Reren tidak bisa menolak raut wajah seseorang 

yang seperti itu. Ia pun mengangguk. Tiba-tiba ia merasa tubuhnya 

terlempar ke belakang membentur dinding, serta leher yang dicekik. 

Kejadian itu begitu cepat seperti sedang berkedip. 

Semua orang yang berada di sana membulat terkejut, sangat 

sangat terkejut. Thea berseru histeris, “Leo!” 

Si pelaku pencekikan, yang dipanggil Leo itu tersenyum jahat. 

“Jadi ini asal gelombang kekuatan tadi, eh..” Ujung bibirnya naik semakin 

tinggi, “Kita berjumpa lagi Yang Mulia Putri Mahkota..” 

Reren menarik ujung bibirnya, “Halo lagi Pangeran Leo… atau… 

Raja Kegelapan?” Laki-laki yang dipanggil Leo itu tersenyum jahat. 

Orang-orang di sana menganga kaget, tidak berani mendekat 

kepada mereka berdua yang sedang beradu tatap dengan sengit. Ketika Thea 

hendak melerai mereka berdua, ketiga lelaki itu kompak mencegah langkah 

Thea. Entah bagaimana, mereka bertiga mendapat perasaan peringatan 

berbahaya jika mendekat ke sana. 

“Leo dan Reren itu teman aku, mengapa kalian melarang aku ke 

sana?! Jangan sampai mereka berkelahi di sini.” Kata Thea gusar. 

“Leo juga teman kita Thea, tapi rasanya kita akan benar-benar 

mati kalau sampai mengganggu mereka. Jadi lebih baik kamu diam.” Kata 

Raden. Mereka bertiga mengambil posisi melindungi Thea. 

“Sedang apa kamu di sini?” Tanya Leo dengan raut wajah 

seramnya. 

“Kamu sendiri sedang apa di sini?” Reren berbalik Tanya, 

membuat Leo semakin mengeratkan cekikan di leher Reren. 
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Reren menghadap ke atas berusaha mencari oksigen, kedua 

kakinya mulai tidak menapak di lantai. Leo menulikan telinga nya dari 

teriakan-teriakan Thea dan teman-teman nya. 

Pintu  mendadak terbuka, keluarlah seorang laki-laki yang 

menatap heran pada Thea, Al, Abian, dan Raden. Dengan herannya ia 

bertanya, “Ada apa?” 

“Lihat samping kamu bodoh!” Seru Al kesal dengan sikap 

temannya yang terlampau santai padahal sedang ada adegan berbahaya. 

Orang itu menoleh ke kanan mendapati adegan pencekikkan 

langsung jatuh terduduk akibat terkejut, makanan yang berada ditangannya 

berhamburan begitu saja ke lantai. “What on earth are you doing guys?!” 
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BAB 5 

“Aku tidak percaya kamu berada di dunia manusia.” 

Reren tidak menjawab, membuat Leo melirik Reren yang ternyata 

sedang melakukan sihir penyembuhan pada lehernya sendiri. Sekarang 

mereka hanya berdua, Leo berteleportasi bersama Reren, memaksa lebih 

tepatnya. Leo berteleportasi secara acak, membuat mereka berakhir di 

sebuah puncak gunung antah berantah. Angin sangat kencang hingga 

menerbangkan rambut mereka. 

“Czarina, apa ini karena ramalan itu?” Tanya Leo sambil menatap 

lurus, memandangi lautan awan yang bergerak mengikuti angin. 

Reren merespon dengan dehaman lagi, Leo tahu apa artinya. Leo 

mendengus pelan, menunduk. “Kalau begitu kita tetap menjadi musuh, 

padahal ku pikir kita akan berteman begitu berada di dunia lain.” Suara nya 

terdengar rendah dan sakit. 

Reren menatap Leo dari samping. Ia bisa melihat perbedaan fisik 

dan aura dari laki-laki disamping nya yang sekarang dengan yang dulu. 

Sangat berbeda. “Bagaimana caranya agar kita tidak bermusuhan seperti 

ini?” 

“Hentikan peperangan.” Jawab Reren penuh keyakinan, “Dan aku 

tidak akan membawa Alvin Aldini ke Daratan.” 

“Apa?” Leo terkejut, “Panglima itu adalah Alvin Aldini?” Reren 

mengangguk. Bibir Leo terangkat sedikit demi sedikit, lalu berubah menjadi 

tawa yang keras dan menyeramkan. 

“Kamu yang pertama mengetahui ini.” 

Leo menarik sebelah ujung bibirnya, “Terima kasih sudah 

memberitahu hal sepenting itu. Kalau begitu akan ku beritahu juga apa yang 

ku lakukan di sini…” 

Leo mendekatkan wajahnya pada Reren yang masih menatap ke 

arahnya dengan tenang. “Aku ditugasi oleh bola kegelapan untuk mencegah 
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Panglima perang kerajaan Daratan membawa kemenangan..” Suara Leo 

merendah, memberi penekanan. 

Bola kegelapan sebanding kesakralannya dengn bola elemen, 

hanya saja bola kegelapan berlaku di dimensi Kegelapan sedang bola 

elemen berlaku di dimensi Elemen. Reren tercekat, namun ekspresi di wajah 

nya tetap tidak berubah. Leo mengeluarkan senyum jahat lagi, “Bukankah 

menyenangkan? Ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang seru bagi 

kita.” 

“Hanya untuk mu.” 

Leo mendengus, menjauhkan tubuh nya dari Reren yang masih 

duduk di atas tanah. Pandangannya lurus ke depan, “Menurut kamu, siapa 

yang akan berhasil? Raja Kegelapan ini.. atau Putri Mahkota Daratan?” 

“Bola kegelapan tidak mengatakan apa-apa tentang rasa cinta ku 

kepada mu, jadi izinkan aku mengalahkan mu untuk yang terakhir kalinya.” 

Ia berbalik berjalan menuju Reren yang setia dengan keheningan, kedua 

bola mata Reren mengikuti pergerakan laki-laki itu. 

“Karena setelah aku mengalahkan mu dalam peperangan, aku bisa 

menjadikan mu Ratu Kegelapan.” Leo mengatakan itu dengan keras. Wajah 

tampan itu berbanding sepadan dengan perilaku licik nya. Konon katanya, 

semakin licik perbuatan yang dilakukan makhluk kegelapan, maka semakin 

elok pula paras yang dimiliki. 

Reren pun bangkit dari duduknya. “Aku tidak sudi menikah dan 

menjadi Ratu mu. Aku memiliki kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Daratan.” 

Katanya dengan serius. 

Leo terhenyak, begitu merindu suara pujaan hati. “Mari kita lihat 

siapa yang menang..” Leo melempar senyum manis, tetapi Reren memasang 

sikap waspada. Lalu tanpa aba-aba mereka berdua melakukan teleportasi 

kembali ke sekolah. 

Ketika mereka berdua sampai di tempat semula, yakni atap 

gedung sekolah ke-4 orang yang menyaksikan adegan tadi langsung 

mengkeret ketakutan. Leo melirik malas pada Reren, “Kamu putar waktu 
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dan aku hilangkan ingatan mereka yang tadi. Deal?” Reren mengangguk 

setuju. Lalu Leo menggunakan telunjuk nya untuk mengambil memori 

mereka yang melihat kejadian pencekikan tadi, dan Reren melakukan sihir 

memutar waktu. 

Setelah itu, semuanya kembali normal. Leo diperkenalkan pada 

Reren begitupun sebaliknya. Kemudian datang seorang laki-laki lagi, yang 

sebelumnya menjatuhkan kantung plastik berisi makanan yang bernama 

Darrel Harun. 

Leo dan Reren kompak melakukan akting yang terlampau baik. 

Semua orang bersikap seperti semula, namun Al merasa ada yang aneh 

dengan kejadian ini, ia merasa ada yang terlewat. Perasaan aneh nya 

bertambah saat Al tak sengaja menangkap tatapan kedua mata Leo yang 

seperti ingin membunuhnya. 

 

Hal yang dipikirkan Reren ketika kembali ke rumah adalah 

tentang bagaimana bisa Rowan Gregory Leo Oakley berada di dunia 

manusia dengan misi yang hampir mirip dengannya? Bahkan batu elemen 

yang memberi tugas. Leo adalah seorang raja, bagaimana bisa Leo sendiri 

yang pergi menunaikan tugas kecil bagi seorang Raja Kegelapan sepertinya? 

Ia menaiki takhta Kegelapan bukan dengan kekuatan yang kecil, bahkan 

jika ia ingin membunuh seorang manusia dari dimensi Kegelapan, ia 

mampu melakukannya. Tetapi, mengapa menjadi seperti ini? 

Gaun tidur berbahan satin yang dibelikan Raymond untuknya 

membuat Reren sedikit gerah juga, dan sepertinya Raymond tidak tahu jika 

ia sudah tidak melakukan ritual istirahat seperti tidur sejak 500 tahun yang 

lalu hingga detik ini. Ia menggeser selimut lalu mengenakan sandal kamar, 

berjalan menuju balkon kamar yang sebelumnya menjadi tempat berbincang 

pertama nya kembali bersama Raymond setelah 500 tahun. 

Kedua tangan Reren menyentuh pagar balkon yang terasa dingin. 

Kedua netra nya menatap jauh ke depan, melihat banyak gedung-gedung 

tinggi yang dihiasi banyak lampu-lampu. Ia ingin tahu dimana Panglima 

nya berada, apa yang sedang dilakukan Panglima nya, bagaimana keadaan 
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Panglima nya.. dan jika Panglima nya tidak pergi ke Daratan akibat ulah 

Leo, apa yang harus dilakukan? Apa ia akan pulang membawa kekalahan? 

Reren bisa merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. 

Ia tidak menoleh dan tidak peduli. “Yang Mulia, apakah anda tersinggung 

dengan perbuatan Thea sebelumnya?” Reren tidak merespon, masih sibuk 

dengan pikirannya. 

Perbuatan Thea yang dimaksud Raymond terjadi tadi sore, namun 

perbuatan gadis itu bukan hal yang bahkan mampu merasuki akal 

pikirannya (itu berarti perbuatan Thea sama sekali tidak penting baginya). 

Ia hanya sempat terkejut karena belum pernah ada yang berani 

menyentuhnya. 

Thea memotong rambutnya sepanjang 5 cm dan dirapihkan lagi 

oleh Thea, penyebabnya karena ia marah ketika tahu jika Reren sempat 

ditegur oleh Pak Aji. Katanya biar Reren tidak kena salty dari Pak Aji lagi, 

lalu saat warna hijau di rambut Reren ingin diwarnai menjadi hitam oleh 

Thea, Reren memberikan tatapan terkejut yang teramat karena dengan 

berani nya Thea menyentuh helaian rambut berwarna hijau itu, untung 

Raymond datang tepat waktu dan menyadari perubahan wajah dari Reren 

lalu menyeret Thea untuk menjauh sementara. 

Raymond mengangkat kepala, melihat Putri Mahkota nya yang 

tidak kunjung memberi tanggapan. “Yang Mulia?” 

“Berdiri di samping ku.” Kata Reren, Raymond sedikit keheranan 

tetapi tetap menurut. 

Setelah mereka berdiri bersampingan, Reren tiba-tiba memegang 

sebelah pundak pria itu, Raymond bersikap tenang. Ia tahu apa yang akan 

dilakukan oleh Putri Mahkota nya. Beberapa saat kemudian Reren menarik 

tangannya, lalu menatap Raymond. “Sekarang, kamu hanya makhluk 

kosong… sama seperti putri mu. Ini kan keinginan mu sejak melihat ku 

pertama kali?” 

Raymond mendengus kecil memandangi kedua tangannya, “Jadi 

saya sudah tidak bisa memegang pedang Daratan lagi? Saya juga tidak bisa 

menggunakan kekuatan apa-pun lagi?” 
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“Jangan bertanya jika sudah tahu.” 

Raymond tersenyum, tubuhnya menghadap ke pagar balkon. 

“Anda masih sesuai dengan julukan anda ketika itu… The expresionless 

crown princess.” Raymond melirik Reren yang masih bergeming 

memandang ke arahnya. “Masih adakah yang menyebut anda seperti itu?” 

“Sebutan itu berhenti ketika kamu menghilang..” 

Raymond menghela napas, “Bukankah itu bagus? Saya bisa pergi 

dengan tenang setelah ini.” 

“Bersamaan dengan kematian Ratu Astrid.” Suara Reren 

merendah, memberi kesan menyakitkan pada kalimatnya. Napas Raymond 

seolah terhenti, ia menolehkan kepala dengan perlahan. “M-maksud anda?” 

Mata keduanya bertemu, saling mencari keseriusan di mata lawan 

bicara. “Ratu Astrid mati karena dibunuh oleh sekelompok bandit suruhan. 

Itu terjadi karena mereka pikir kerajaan Daratan sedang lemah dalam hal 

penjagaan karena si kepala penjaga terkuat sepanjang sejarah telah 

menghilang ditelan oleh portal ruang waktu.” Reren tidak berani membalas 

tatapan Raymond yang kini terpaku padanya. 

“Mereka menyusup, membunuh, dan mengundang peperangan. 

Waktu itu Raja sedang pergi dan hanya ada aku dan Ratu di istana. Aku 

membunuh mereka, tanpa sisa. Sayangnya aku tidak sempat menyelamatkan 

Ratu. Ketika Raja tahu, dia memajang tubuh para pembunuh yang ku bunuh 

itu di public sebagai bentuk kemarahannya..” 

“Seketika julukan ku berganti menjadi The heartless crown 

princess.” 

“Ya-yang Mulia.. ham-hamba.. hamba tidak bermaksud---” 

Reren melirik sedikit pada Raymond, “Hentikan. Itu sudah berapa 

ratus tahun yang lalu.” 

Raymond tidak mengatakan apa-apa lagi, hening, tapi bisa terlihat 

jelas dari raut wajahnya jika ia benar-benar terkejut atas berita itu. 
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BAB 6 

“Bagaimana? Enak?” Pertanyaan Thea membuat Reren sedikit 

bingung harus menjawab apa karena ia menjadi kelinci percobaan untuk 

masakan pertama gadis itu. Reren merasa ingin memuntahkan makanan 

yang baru saja ia suap ke mulutnya, meskipun dimensi mereka berbeda tapi 

menu makanan yang dikonsumsi tetap sama. 

Kekakuan dari Reren membuat keceriaan di wajah Thea 

menghilang, “Mengapa? Tidak enak ya?” Reren pun mulai mengunyah 

sedikit demi sedikit yang membuat senyum Thea kembali terbit. Thea 

bersiap menyuapi Reren lagi dengan nasi goreng buatan nya. Dari tampilan 

nya memang menarik dan biasa saja, namun rasa nya itu yang tidak biasa. 

Reren menelan, lalu Thea menyuapi Reren lagi sampai nasi 

goreng di piring itu kosong setengah. Thea terlihat begitu gembira, hingga 

Raymond menginterupsi mereka dengan wajah yang panik. “Thea Dinata!” 

Geraman yang tertahan itu membuat mereka menengok bersamaan pada 

Raymond. 

Reren kembali melanjutkan kunyahannya, tanpa memedulikan 

Raymond yang sudah mengambil piring nasi goreng itu. Bibir Thea menjadi 

maju beberapa cm, merajuk, “Ayah!” 

Raymond tersenyum paksa menatap anaknya, “Thea Dinata.. 

Siapa yang menyuruh kamu masak hmm?” 

“Tidak ada, ini keinginan aku.” 

“Ingat tidak terakhir kali kamu masak ada kejadian apa?” 

“Abian, Harun, Al berebutan kamar mandi katanya sakit perut. 

Terus mengapa?” Jawab Thea polos. Raymond menurunkan suara, “Dan 

kamu berani menyuruh seorang Putri Mahkota memakan makanan kamu?” 

“Reren gak masalah kok. Ya kan Ren?” Reren mengangguk, 

masih sibuk mengunyah. Raymond jadi semakin gemas dengan perbuatan 

anaknya. 
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Raymond menghela napas berat, kelelahan dengan perilaku 

keduanya. Yang satu menerima saja, dan yang satunya lagi selalu memberi 

„sesuatu‟. 

“Mengapa kamu mendadak mau memasak?” Tanya Raymond 

setelah selesai merapihkan piring dan peralatan masak di dapur, yang 

sedikit membuatnya terkejut adalah wajan penggorengan yang digunakan 

Thea gosong menghitam. Ia tidak bisa membayangkan indera perasa macam 

apa yang dimiliki Reren hingga masih bisa duduk tenang meminum 

secangkir teh dengan gaya kerajaan nya. 

“Abian bilang, katanya laki-laki suka dibuatkan masakan oleh 

perempuan.” 

Raymond mendengus, “Abian kurang pengalaman, buktinya 

perempuan lebih suka dibuatkan makanan oleh laki-laki.” Tatapan 

Raymond pun beralih kepada Reren yang sedang memandang keduanya. 

“Benar kan Putri Mahkota?” 

Reren diam. Thea ikut-ikutan memandanginya, “Benar… 

masakan mu yang terbaik.” 

 

Thea menuruni tangga dengan riang sambil menenteng dua buah 

kotak bekal di tangan kiri, barusan ia habis memakan bekal bersama di 

basecamp dengan Reren yang kini ditinggalkannya di sana. Reren bilang ia 

butuh waktu untuk sendiri, Thea tidak masalah, ia juga ingin melakukan hal 

lain sebenarnya. 

Thea berbelok di ujung koridor, pergi menuju ruang Center untuk 

memberikan satu kotak bekal yang masih terisi penuh pada Al. Namun 

langkahnya mendadak terhenti karena ia melihat Raden dan Harun yang 

seperti sedang berbicara serius di ujung koridor sana. 

Raden dan Harun adalah tipikal orang jenaka, bagaimana bisa 

mereka berdua berbicara di ujung koridor yang jarang dileawati siswa dan 

berada di bagian yang kurang pencahayaan? 
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Posisi mereka membelakangi arah datang Thea, ia perlahan 

mendekat lalu bersembunyi di balik tembok yang paling dekat dengan 

posisi mereka. 

“Aku menyukai Thea.” Jantung Thea seolah berhenti berdetak. Ia 

mengenali sura orang yang mengatakan itu. Thea meberanikan diri untuk 

melihat sedikit. 

Harun memasukkan sebelah tangannya ke saku celana, “Lalu apa 

hubungannya dengan ku?” 

“Aku ingin minta bantuan kamu untuk confess.” 

“Bantuan apa?” 

Raden berdecak sebal, temannya yang satu ini sudah pintar tapi 

bodoh pula. “Kamu itu kan teman sejak kecil nya Thea, pasti kamu banyak 

tahu kan tentang dia. Makanya aku mau minta bantuan kamu untuk aku 

mendekati Thea.” 

Harun mengambil napas dalam, “Asal kamu tahu, sekarang Thea 

lebih dekat dengan Abian dan Al. Jadi minta bantuan saja dengan salah satu 

dari mereka.” 

Raden memutar tubuh, menyender pada dinding. “Aku tahu, tapi 

aku rasa Abian tidak akan memberitahu apa-pun, dan Al… sepertinya dia 

juga menyukai Thea.” 

Harun memijat pelipisnya pusing. “Al hanya menyukai Thea 

seperti seorag adik, mengerti? Thea seperti Alicia, mereka manja dan 

menempel pada Al.” 

Raden terlihat gembira, “Kalau begitu apa aku bisa membicarakan 

ini pada Al juga?” 

Harun menyipitkan mata sembari mengelus dagu nya, “Tetap 

tidak. Dia adalah kakak yang posesif, remember?” Raden menggumam kata 

makian dan kembali menyender dengan lesu. 
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Harun menatap Raden beberapa saat sebelum ia mengatakan, 

“Aku bisa membantu mu, tapi tidak akan banyak. Bagaimana cara dan 

hasilnya itu tergantung kamu.” 

Raden kembali ceria, ia mengangguk cepat sambil memegangi 

kedua lengan Harun, “Tentu. Terima kasih banyak Darrel Harun-ku sayang.” 

Harun lantas mengernyit tidak suka, ia melepas paksa tangan 

Raden dan mengambil jarak, “Geli sialan.” 

Si pelaku hanya bisa cengengesan, ia mengecek jam tangan lalu 

berkata, “Aku kembali dulu ke Center. Pulang nanti kita bicarakan ini lebih 

lanjut. Mengerti?” 

“Gak. Malas.” 

“McDonald‟s..” Baru saja Harun ingin melakukan penolakan, 

Raden sudah lebih dulu melanjutkan, “Beserta saham-sahamnya.” 

Harun membuang muka berusaha menahan senyum, “Deal.” 

Raden langsung pergi dari sana. Harun melihat punggung yang menjauh itu 

dengan sendu. Siapa yang sebenarnya mengajari nya untuk korban perasaan 

seperti ini? Tapi setidaknya Raden lebih berani daripada dia. Sekali lagi, 

Harun hanyalah seorang pengecut kelas kakap. 

 

Al membawa beberapa map di tangan nya, kini ia ingin 

beristirahat sejenak dari segala jenis perbudakan dan tugas-tugas. Al ingin 

makan siang dengan tenang di basecamp sambil menikmati angin asli dari 

alam, bukan buatan dari AC. 

Pergerakannya terhenti tepat ketika tangannya sedikit lagi 

menggapai gagang pintu yang terbuka setengah, ia tidak sengaja mendengar 

sesuatu. 

“Bagaimana bisa?” 
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Al mengintip keluar, ia melihat Reren yang sedang duduk terdiam 

di atas sofa lapuk mereka. Suara gadis itu terdengar sedih di telinga nya.  

“Portal ruang waktu dihancurkan oleh Putri Lydia, Yang Mulia.. 

Maafkan kami karena tidak bisa menjaga portal dengan baik.” 

Entah apa yang terjadi, tapi Al bisa melihat Reren menundukkan 

kepala nya. Seperti sedang menahan sesuatu. 

“Lalu bagaimana caranya Panglima bisa datang ke sana? Segel 

sihir tingkat tinggi ku masih belum terbuka..” Suara Reren begitu rendah, 

seperti berbisik di keheningan. 

“Yang Mulia, apakah anda sudah bertemu dengan Panglima?” 

Reren mendongak, menatap langit seraya berkata, “Aku sudah 

bertemu dengan Panglima. Sesuai perkataan mu Baba, dia memiliki 

lambang kerajaan di keningnya.” Al mengernyit bingung di tempatnya, 

Panglima? Kerjaan? Sebenarnya gadis itu sedang berbicara dengan siapa? 

“Siapa nama manusia itu kalau boleh saya tahu Yang Mulia?” 

“Alvin Aldini.” 

Al mendadak jatuh menubruk pintu membuatnya tersungkur ke 

depan. Reren tersentak dan berbalik kea rah pintu. Gadis itu hanya 

bergeming di tempat melihat Al berusaha bangun dari jatuhnya. Al menatap 

Reren sebentar lalu bangkit, “Kalau ada yang jatuh setidaknya bantu dan 

jangan melihat nya seperti itu.” 

Reren heran, “Seperti itu?” 

“Mata kamu seolah mengatakan kalau aku sedang melakukan 

kejahatan di sini.” Al menepuk kedua tangannya lalu berjalan mendekati 

Reren. “Sedang berbicara dengan siapa kamu?” 

“Aku tidak bicara dengan siapa pun.” Jawabam Reren dipertegas 

dengan wajah seriusnya. 
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Al terlihat tidak puas dengan jawaban itu, “Kalau begitu mengapa 

tadi kamu menyebut nama ku?” kedua mata Al memicing menatap Rerem. 

Reren membalas dengan tatapan seperti biasanya. 

Hening beberapa saat sebelum Reren mengatakan, “Kamu sedang 

apa di sini?” 

Al menganga, “Hei tempat ini milik umum ya. Jadi aku berhak 

keluar masuk tempat ini, mengerti?” 

Reren mengangguk lalu bangun dari kursi, “Kalau begitu 

silahkan.” Kemudian ia berlalu begitu saja meninggalkan Al yang 

keheranan dengn sikap Reren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

BAB 7 

Ternyata misi membawa Panglima ke Daratan bukanlah hal yang 

mudah seperti dugaan Reren ketika belum sampai di dunia manusia. Ia 

belum bisa menemukan waktu yang tepat untuk mengajak Panglima nya 

pergi atau pun berbicara serius karena Panglima nya selalu sibuk dan jarang 

menunjukkan diri, kata Thea penyebabnya karena ia menjadi kacung 

sekolah. Setelah diberitahu arti „kacung‟ dari Thea, ia berpikir berani sekali 

sekolah ini membuat Panglima nya sebagai seorang kacung? Raymond 

perlu bertanggung jawab atas hal ini. 

Dia pun tidak bisa lepas dari Thea dan teman-temannya, mereka 

menempel padanya. Hari ini ada yang berbeda dari tempat yang di sebut 

sekolah itu, banyak pernak-pernik dan benda berwarna-warni yang 

terpasang di lingkungan sekolah mulai dari gerbang depan sekolah. Ia 

sedang ditemani Abian dan Harun untuk mengelilingi sekolah yang sudah 

ramai dengan murid-muridnya yang sedang membawa barang kesana-

kemari. Thea tidak bersamanya hari ini karena gadis itu harus menampilkan 

sesuatu bersama Raden. 

Harun sedang malas bantu-bantu teman kelas yang sedang 

mempersiapkan stand makanan (mini Café tepatnya) bagi festival sekolah 

hari ini, ia pun diseret oleh Harun yang mengaggap jika dirinya sudah akrab 

dengan Reren. Abian juga tidak bisa meninggalkan Reren dengan Harun 

begitu saja, alhasil mereka bolos bersama. 

Di sepanjang mereka berjalan-jalan hanya Harun dan Abian yang 

bertukar bahan pembicaraan sambil melempar candaan garing atau candaan 

yang membuat keduanya tertawa tanpa henti. Reren hanya bisa 

memperhatikan, ia tidak pernah mengerti arti dari sebuah lawakan. 

Bagaimana bisa lawakan membuat orang tertawa begitu lepas? Ketika ia 

masih kecil, ia banyak melihat orang saling melempar candaan, begitu juga 

padanya, tapi ia tidak bisa tertawa karena ia tidak mengerti dimana letak 

lucu dan apa yang harus ditertawakan. 

Itu adalah salah satu alasan mengapa ia pernah dijuluki the 

expressionless crown princess. “Leo!” Teriak Harun sambil berlari menuju 

pinggir lapangan yang sekarang terdapat panggung di salah satu sisi nya. 
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Leo menengok lalu mendapat lambaian tangan dari Abian yang 

sedang berjalan menuju Leo juga yang diikuti Reren. Ketika Harun sampai, 

ia langsung duduk disebelah Leo. “Sedang apa?”Tanya Harun dengan mulut 

penuh karena sedang mengunyah snack keripik yang berada di tangannya. 

“Tidak sedang apa-apa.” Jawab Leo sekenanya. Kemudian datang 

Reren dan Abian. Abian mempersilahkan Reren untuk duduk lebih dulu, itu 

berarti berada di sebelah Leo, kemudian Abian duduk di sebelahnya. Jika 

bukan karena kesopanan Abian maka Reren tidak sudi untuk duduk 

bersebelahan dengan Leo. 

Leo hanya tersenyum miring melihat Reren yang begitu jinak 

beberapa hari terakhir. Sepertinya calon Ratu nya sedang dalam keadaan 

suasana hati yang kurang baik. “Tidak bantu yang lain?” 

“Kami bolos, disuruh Harun.” Ujar Abian. 

“Gak ya, aku hanya ajak Reren. Kalau kamu itu kemauan kamu 

sendiri. Ketua Center kok malah santai-santai aja, tuh anak buah nya lagi 

pada repot juga.” Sembur Harun tak terima sambil menunjuk sekelompok 

orang yang sedang melakukan duduk melingkar dengan raut serius, mereka 

mengenakan seragam panitia acara festival hari ini. 

Abian menyender pada dinding batu di belakangnya, “Gak peduli, 

mereka bergerak sendiri tanpa sepengetahuan aku. Sekalian dilepas saja 

kalau mereka memang gak mau ada campur tangan aku di dalam acara ini.” 

“Ya. Dan gara-gara tuan Abian Buana lepas tangan begitu saja, 

wakilnya yang tiada lain dan tidak bukan adalah Alvin Aldini jadi gila dan 

stress.” Balas Harun. Reren mendadak memasang pendengarannya baik-

baik semenjak nama Panglima nya disebut. Benarkan Panglima nya menjadi 

gila? 

“Oh ya? Ku rasa itu pantas dia dapatkan karena dia adalah salah 

satu pelopor dari gerakan propaganda ini.” Sanggahan Abian yang dingin 

membuat Harun mengkeret diam, tidak ada yang berani melawan Abian jika 

sudah berada pada nada seperti itu. Leo tersenyum miring, manusia-

manusia sangat mudah untuk diarah. 
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“Oh jadi itu alasan kamu dan Al gak pernah bicara beberapa hari 

ini kecuali di kelas dan tentang pelajaran saja?” Sebuah suara mendadak 

datang dari arah belakang mereka. Mereka serempak menoleh, kecuali 

Reren yang sudah terpaku pada sosok Panglima nya yang sedang berdiri di 

lapangan, berposisi ditengah-tengah orang yang berseragam di tengah 

lapangan itu. 

Mereka menemukan Thea dan Raden yang sedang mengenakan 

kostum untuk pementasan drama musikal nanti. Thea berputar di tempat 

membuat kostum gaun nya berputar, “Bagaimana? Cantik tidak?” 

Abian dan Leo mengangguk kalem, sedangkan Harun 

mengangguk cepat sambil bangun dari duduk. “Cantik sekali. Warna nya 

cocok dengan kamu Thea.” 

“Tentu saja, aku yang memilihkan warna nya. Ya kan Thea?” 

Ujar Raden sambil menggandeng tangan Thea, memamerkan pada teman-

temannya jika dia dan Thea sudah resmi menjadi sepasang kekasih. 

Satu minggu berlalu, dan inilah hasil dari Raden yang meminta 

pertolongan kepada Harun. Thea sejujurnya sudah menyukai Raden sejak 

awal masuk sekolah, tapi karena Thea lebih memilih memendam perasaan 

nya maka mereka menjadi teman. Lalu siapa sangka ternyata keduanya 

melakukan hal yang sama? 

Harun mencebik iri, “Show off.” 

Raden mendengus, “Ya sudah, sekarang kami pergi dulu ya. Kita 

masih harus latihan untuk drama musikal nya.” 

“Semangat latihan nya.” Kata Leo tanpa semangat. Raden dan 

Thea pun berbalik menuju salah satu gedung sekolah. Harun kembali duduk 

di tempat semula. 

“Aku mendengar sesuatu yang patah.” Sahut Abian, mengejek. 

“Shut up.” Harun terlihat sedang menetralkan emosi nya. Leo 

yang duduk disebelahnya terkekeh geli, “Bukankah kamu yang 

menyarankan warna itu pada Raden untuk gaun Thea Dinata?” 
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Harun mengangguk lemas, ia memakan snack nya tanpa semangat. 

Mood nya menghilang. 

“Makanya berani, kesempatan jadi hilang kan.” Pernyataan 

menohok Abian membuat Harun semakin ingin menggigit jari. 

Reren melihat jika Al sudah membubarkan kelompok itu dan 

tengah berbicara dengan seseorang. Raut wajahnya tidak berubah, masih 

serius. “Darrel Harun..” 

“Apa?” Jawaban nya terdengar malas. 

Reren menoleh pada Harun yang sedang menatap sayu pada nya, 

“Apa kamu cinta Thea?” Tanpa ragu Harun mengangguk. “Tapi mengapa 

tidak memiliki?” 

Harun menghela napas, “Benar juga ya, mengapa tidak bisa 

dimiliki…” Kalimat nya menggantung. Reren masih setia menunggu 

jawaban, “Tapi cinta tidak harus selalu memiliki. Melakukan suatu hal 

untuk membahagiakan orang yang disukai saja menurutku itu sudah hal 

yang sangat menakjubkan.” 

Hening sesaat, ketiga orang yang mendengarkan itu dengan 

seksama „sedikit‟ terketuk hatinya. Karena Harun yang biasa suka 

melontarkan recehan yang garing dan selalu tertawa ternyata bisa 

mengeluarkan pendapat se-dewasa itu. 

“I think I have goosebumps because of you..” Ujar Abian yang 

dibalas tinjuan dari Harun. 

 

Festival sekolah sudah dimulai, Reren terpisah dari teman-teman 

nya ketika mereka sedang berada di antara banyaknya kerumunan manusia 

yang memadati tempat ini. Reren ingin pergi ke kelas atau setidaknya ke 

atap gedung basecamp milik teman-temannya, tapi Reren belum begitu 

hapal jalan menuju keduanya. Ia selalu diseret dan ditarik ketika hendak 

menuju ke sana sehingga tidak begitu memperhatikan jalan. Reren bisa saja 
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melakukan teleportasi, tapi ia ingat kata-kata Thea sebelum ia bertemu Leo 

untuk pertama kalinya. 

Kedua kaki nya berhenti di depan gedung gymnasium, ia sempat 

kesini beberapa hari yang lalu ketika pelajaran olahraga. Pendengarannya 

menangkap suara-suara berisik dari dalam, dan sepertinya hanya gedung ini 

yang tidak ramai diisi oleh manusia-manusia. Ia pergi masuk ke dalam, 

tetapi sepi tidak ada siapa pun. Lantas dari mana suara berisik tadi? 

“AAAKKKHHH!!!” Seseorang mendadak berteriak, sumber 

suara nya terlalu dekat. Reren menoleh, matanya membulat melihat Al yang 

hendak jatuh ke arahnya. Ia segera menghentikan waktu tepat sebelum Al 

jatuh menimpa dirinya. 

Wajah Al berada tepat di depan matanya, mereka saling pandang, 

kedua mata Al yang mengedip membuat Reren tersentak kaget lalu Reren 

mengangkat Al yang jtuh dari tangga dan memindahkannya ke bangku 

penonton dengan teleportasi. Dirasa cukup, Reren kembali melanjutkan 

waktu. 

Al terkesiap, tiba-tiba ia beringsut menjauhi Reren yang sedang 

berdiri menatap nya khawatir. “Siapa kamu?!” 

“Reren.” 

Al berdecak sebal, “Teleportasi! Menghentikan waktu!” 

Kening Reren mengernyit, “Maksud kamu?” 

“Itu tadi yang kamu lakukan! Kamu bukan manusia kan? Kamu 

siapa?” Al memasang posisi waspada, ia mengambil jarak beberapa meter 

dari Reren. Reren masih sangat tenang di tempatnya. “Waktu itu juga begini 

kan!” 

“Waktu itu?” 

“Jangan pura-pura lupa. Kamu pernah dicekik oleh Leo!” Seru Al. 
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Apakah penyamarannya terbongkar? Tapi bagaimana bisa Al 

menyadari perbuatannya? Seharusnya hal itu tidak mampu diingat oleh 

manusia biasa, ah tungu… ia lupa jika Panglima nya bukan manusia biasa. 

Al melihat tangga yang tadi digunakannya sudah tergeletak di 

pinggir lapangan dekat ring basket. Sebelah tangan Al menunjuk ke sana, 

“Seharusnya aku jatuh di sana. Tapi sekarang malah di sini bersama kamu.” 

“Jangan berlagak bodoh. Aku sadar selama ini kamu selalu 

memperhatikan aku, dan berusaha mendekati aku. Apa maksud kamu?” 

Reren terdiam, ia masih berdiri dengan tenang membiarkan Al yang masih 

mengoceh. 

Al tersenyum menantang, “Waktu kamu dicekik Leo tidak ada 

yang ingat kejadian itu satu pun. Bahkan Abian yang punya memori yang 

lebih baik diantara kita semua tidak mengingat itu, aku sempat tidak sengaja 

melihat kamu melakukan teleportasi ketika pulang sekolah, aku pernah 

tidak sengaja mendengar kamu bicara sendiri dan menyebut-nyebut tentang 

„kerajaan‟, dan Stella.. kamu yang melakukannya ketika di kantin waktu itu 

kan?” 

Reren tidak menjawab juga tidak menyangkal, hal itu membuat Al 

gemas sendiri. “Apa kamu tidak punya mulut?! Mengapa kamu selalu diam 

saja ketika orang sedang berbicara pada mu?!” suara Al semakin meninggi 

di akhir kalimatnya membuat Reren mendaadak merasa sengatan di lengan 

kiri. 

Reren tersentak kecil, ia memutar kepala ke segala arah. Raut 

wajahnya berubah menjadi serius, Al yang melihat menjadi bingung. “Ada 

apa?” 

Reren terdiam beberapa saat sampai ada suara terjatuh yang 

lumayan keras, ia melompat ke arah Al berusaha melindungi nya. Debu 

beterbangan kemana-mana, serpihan-serpihan bangunan mengenai mereka. 

Al terbatuk-batuk karena debu itu, Reren yang melihat Al menderita seperti 

itu seketika merasa ada yang bergejolak dari dalam diri. Ia tidak menyukai 

Panglima nya merasa sakit seperti ini. 
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Ia menengok ke belakang, lalu memasang sikap waspada di depan 

Al. “Lydia…” Geraman marah itu disertai serangan sihir yang mengarah 

pada peaku perusakan tempat ini. 

Samar-samar Al bisa melihat bayangan seorang wanita ayng 

mengenakan pakaiamn berwarna serba putih dari atas sampai bawah, ia 

melihat kilauan di antara gelap yang masih menyelimuti mereka. Al baru 

menyadari jika Reren sudah berada di depannya dan bersikap seperti sedang 

melindungi nya. ini konyol sekali, hal ini melukai harga dirinya. 

“Apa-apaan ka---“ Suara Al menghilang di akhir kalimat, ia terasa 

tercekik. Al memegangi lehernya sendiri sambil berusaha mencari oksigen. 

Reren terkejut bersamaan dengan ringisan akibat lengan kirinya yang terasa 

sangat sakit, ia berfokus pada Al dan merapalkan suaru mantra sihir untuk 

menghilangkan sihir yang membuat Al kesakitan seperti itu. 

Saat Reren berhasil melakukan mantra, Al langsung menghirup 

oksigen sebanyak mungkin. Ia bersimpuh di lantai dengan napas yang tidak 

beraturan. Reren berbalik, menatap sengit pada pelaku yang membuat 

Panglima nya kesakitan. 

“Terlalu lemah… bagaimana bisa dia seorang Panglima yang 

diramalkan itu?” Kata orang yang sudah berbuat kekacauan iut. 

“Tidak seharusnya kamu berada di sini Putri Lydia Cecilia Sky… 

atau harus ku panggil Putri bungsu dari selir raja yang kelima?” Kalimat 

yang dikeluarkan Reren bershasil membuat Lydia menghilangkan senyum 

jahatnya yang sedari tadi terpatri di wajah cantik khas kerajaan Langitan. 

Tidak akan ada yang menyangka jika Putri yang dipuja-puja 

kecantikannya itu sering melakukan kejahatan dan percobaan pembunuhan 

pada Reren. 

Reren tidak masalah jika mereka harus kembali bertarung di sini, 

tapi Panglima nya tepat berada di belakangnya, memandang ngeri pada 

mereka berdua. 
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“Ucapan mu terlau kasar sebagai Putri Mahkota, apa kamu tahu?” 

ujar Lydia disertai hujaman sihir yang datang bertubi-tubi ke arah Reren 

serta Al. 

Awalnya Reren tidak menyangka jika Lydia akan menarget Al 

juga, namun dugaannya salah, karena Al kembali berteriak kesakitan di 

belakangnya. Ia menengok ke belakang, memantrai Al agar tidak merasa 

kesakitan lagi dan melindungi nya. Sedari tadi ia tidak bisa menggunakan 

lengan kirinya, karena terasa keram dan sangat sakit jika sedikit saja 

digerakkan. Ia harus menormalkan rasa sakit dan perasaan Al jika ingin 

menggunakan lengan kiri nya. 

Hujaman sihir-sihir penuh kebencian itu masih terus mengarah 

pada mereka, tapi Reren sudah membuat benteng perlindungan. Lalu ia 

membuat Al berada dalam ligkaran pertahanan sihir yang sangat kuat dan 

tidak tertembus. Al yang sudah meringkuk kesakitam di lantai mulai 

terdiam, rasa sakitnya berkurang. Ia bisa melihat Reren yang menatapnya 

khawatir, baru kali ini ia melihat ekspresi lain di wajah gadis itu. 

Reren memutar tubuhnya pada Lydia yang masih serta melempar 

sihir padanya. Warna mata kanan nya berubah menjadi merah darah, aura 

disekitar tubuhnya mulai menggelap. 

Serangan Lydia berhenti, ia tertawa keras melihat perubahan 

Reren yang tidak pernah membuatnya kecewa. “Lihat! Kamu berubah 

seperti orang Kegelapan! Bagaimana bisa rakyat bahkan anggota kerajaan 

mu menghormati mu jika kamu saja hasil dari perkawinan silang…” Ia 

tersenyum miring. 

Reren melangkah keluar garis sihir pertahanan nya, ia tidak 

menampilkan ekspresi apa-apa. “Apa kamu tidak pernah belajar sesuatu dari 

pertarungan kita selama ini?” 

Alis Lydia terangkat sebelah, “Apa maksud mu Czarina? 

Mnegapa aku harus belajar dari seorang anak Kegelapan yang menyasar di 

Daratan?” 

Langkah kaki Reren semakin mendekati Lydia yang masih setia 

menampilkan senyum jahat. Ia cantik, sangat cantik sampai kecantikannya 
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dipuja oleh hampir setiap kerajaan. Akan tetapi, hatinya terlalu dipenuhi 

rasa iri dengki pada paras cantik Reren yang jika diketahui oleh semua 

orang, maka akan teralihkan perhatian orang-orang itu pada Reren. 

“Lydia, aku ingin menawarkan sesuatu jadi kamu tidak perlu 

pulang penuh luka seperti pertarungan kita yang sebelum-sebelumnya.” 

Tawa Lydia pecah, Reren menunggu wanita itu menyelesaikan 

gelak tawa aneh nya. Ia sudah terbiasa mendengar suara tawa yang tulus, 

dan kini mendadak suara tawa yang aneh dari Lydia membuatnya sedikit 

terganggu juga. “Baiklah-baiklah, aku akan mendengarkan penawaran mu 

itu…” 

Sebenarnya Lydia memang selalu kalah di setiap pertarungan nya 

dengan Reren. Hal itu membuat Lydia yang semakin gila menyerang Reren 

setiap ada kesempatan seperti saat ini. Tapi persetan dengan segala 

penawaran itu, harga dirinya sudah tercoreng ketika Reren mengatakan itu 

di depan manusia yang berada di dalam lingkaran pertahanan sihir itu. 

Al sudah terbangun sejak tadi. Mendengar, melihat, dan 

menyaksikan semuanya. Tubuhnya bergemetar melihat Reren yang 

mengeluarkan aura sekuat itu. Bisa jadi ia akan semakin ketakutan jika 

melihat mata kanan nya yang berwarna merah, namun Reren tahu jika Al 

sedang menyaksikan semuanya makanya ia tidak berbalik atau Al akan 

ketakutan melihat mata merahnya. 

Lydia langsung melayangkan serangan bertubi-tubi pada Reren 

yang dirasa sedang lengah bersamaan dengan satu serangan mematikan 

yang diarahkan pada Al. Tubuh Reren lantas bergerak menghadang sihir 

yang mengarah kepada Al hingga membuat lengan kiri nya sedikit terluka. 

Al sempat melihat mata kanan Reren yang berubah warna, membuat 

tubuhnya bergidirk ngeri. Walau hanya sebelah, tapi ia seperti melihat 

pantulan makhluk yang sangat liar dan buas. 

Reren langsung memutar wajahnya tatkala menyadari jika mata 

mereka berdua sempat bertemu dan membuat AL mengkeret ketakutan. 
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Lydia kembali tertawa, kali ini lebih menyeramkan daripada yang 

tadi. Al berbalik melihat ke arah Lydia, “Lihat.. bahkan Panglima mu 

ketakuam melihat mu yang berubah menjadi hewan buas seperit itu.” 

“Kamu benar-benar memalukan dimensi ku Czarina. Lebih baik 

kamu kembali ke asal mu, dimensi Kegelapan.” 

Reren tertunduk di tempat, ia mengarahkan bayangan nya menjadi 

sebilah pidang dan bergerak cepat menuju Lydia. Saat ujung pedangnya 

mengenai kulit Lydia, pedang bayangan itu hancur, melebur ke bawah. 

“Czarina!” Teriakan Leo mengembalikan kesadarannya. Ia 

tersentak, memandangi ke arah Leo yang bersikap melindungi Lydia di 

belakangnya. “Jika kamu melampaui batas, kamu bisa melukai manusia itu 

Czarina.” 

Reren lupa hal itu. ia terlalu fokus untuk melampiaskan rasa 

marahnya. Ia tidak bisa melihat ke arah Al, ia merasa bersalah. 

Lydia berdecak sebal, “Untuk apa Raja Kegelapan berada di sini?! 

Pergi dan jangan ganaggu pertarungan kami!” 

Leo berbalik dengan aura nya yang berubah dan mata merah yang 

menyala seperti api. Lydia jetuh terudduk, ia bahkan tidak mampu untuk 

berkedip melihat aura kegelapan yang begitu pekat dari Leo. Leo 

merundukkan tubuhnya, “Jika kamu sedang mencari kematian maka aku 

dengan senang hati mendatangkannya untuk mu.” 

Tangan kiri Leo berada di udara hendak melayangkan sihir 

serangan namun terlambat karena Lydia yang sudah dibawa pergi seseroang. 

Yakni kakak perempuannya. Kedua mata biru itu sempat bertubrukan 

dengannya, lalu mereka pergi menghilang begitu saja. 

Leo berbalik, namun tidak menemukan Reren dimana pun. Hanya 

ada Al yang tergeletak pingsan di tempat. Leo segera mengeluarkan mantra 

agar tempat ini kembali seperti semula lalu membawa Al menuju ruang 

kesehatan. 
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BAB 8 

Al terbangun dengan pandangan yang bertemu dengan atap 

berwarna putih. Cukup lama hingga matanya menyesuaikan dengan cahaya, 

ia menengok perlahan ke kanan dan kiri, hanya ada tirai berwarna hijau dan 

sebuah meja kecil disampingnya. Sekarang ia tahu berada di mana, ia ada di 

ruang kesehatan. 

Tirai di sebelah kri nya digeser lalu muncullah Abian dari sana. 

Tatapan laki-laki itu begitu dingin, Abian kemudian duduk di kursi samping 

ranjangnya tanpa mengatakan apa pun. 

Al menghela napas lelah, ia tidak bisa terus perang dingin dengan 

Abian seperti ini. Mereka berteman, dan Al sangat mempercayai Abian, ia 

tidak bisa jika situasi diantara mereka terus seperti ini. namun untuk 

berbicara saja rasanya ia tidak memiliki tenaga untuk sekarang. Sebenarnya 

ia ingin menanyakan banyak hal, seperti apakah festival hari ini berjalan 

baik? Bagaimana caranya ia berakhir di ruang keseharan? Ia juga ingin 

menanyakan keberadaan Reren yang seingatnya sudah membuat kerusakan 

hebat di gedung gymnasium. 

“Seperti biasa…” Sahutan Abian mengundang lirikan penasaran 

dari Al, lalu tanpa disangka Abian tersenyum, mengejek. “Kamu lemah…” 

Al mendengus pelan, matanya kembali terpejam. Kepala nya 

terasa sakit. “Masa jatuh dari tangga saja kamu langsung pingsan sampai 

lima jam? Padahal dulu---“ 

“Apa?!” Karena memaksa tubuh nya mendadak bangun, ia 

meringis sakit sambil memegangi kepalanya. Abian sedikit panik, hendak 

memanggil Dokter tapi ditahan oleh Al. “Katakan padaku, apa yang 

sebenarnya terjadi.” 

Abian mengernitkan kening, “Kamu tidak ingat? Kamu jatuh dari 

tangga saat kamu sedang memasang poster di dekat ring basekt di 

gymnasium. Leo menemukan kamu yang sudah tidak saadarkan diri.” 
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Al menganga tidak percaya, lagi-lagi hanya ia yang merasa aneh 

sendirian. Padahal ia ingat dengan pasti kejadian yang sangat aneh setelah ia 

terjatuh dari tangga. Ia tidak bisa menerima ini, ia menggeser kaki ke 

pinggir ranjang lalu berusaha menegenakan sepatu nya dengan sisa tenaga 

yang ada. 

Abian bangun, “Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu masih 

sakit.” Abian berdiri di depan Al yang sudah bediri dengan kedua kaki nya 

sendiri. Wajah Al terlihat sangat pucat. 

Al menarik ujung bibirnya, “Apa ini? Kamu khawatir? Siapa yang 

kemarin-kemarin mengundurkan diri dan menyerahkan segalanya pada ku?” 

Kalimat sarkasme itu sama sekali tidak menyinggung Abian. Ia 

tahu jika ia sudah salah langkah sebelumnya dengan mengambil keputusan 

seperti itu. “Maafkan aku. Aku bukan Ketua yang baik, Raden sudah 

meluruskan semua kesalahpahaman.” 

Al membuang muka, mendadak muak membahas hal ini. “Sejak 

kita pertama kali berteman, aku tidak pernah sekalipun mengerti jalan 

pikiran mu… hingga saat ini.” Al membalas tatapan Abian kesal. “Sekarang 

katakan dimana Reren dan menyingkir dari hadapan ku.” 

“Alvin Al---“ 

“Abian Buana!” Abian berjengit terkejut karena Al mmbentak 

padanya untuk pertama kali. “Beritahu dimana Reren dan cepat menyingkir 

dari hadapan ku.” 

Bibir Abian terkatup rapat, ia tidak mengerti mengapa Al terlihat 

begitu marah. 

 

Abian mengatakan padanya jika ia sempat melihat Reren yang 

berada di sekitar ruang kesehatan lalu pergi setelah memastikan jika Al 

sudah mendapat pertawatan. Juga, memberitahu kalau Reren dan Thea 



58 
 

tinggal serumah, maka dari itu disinilah ia sekarang di depan gerbang ruamh 

Thea DInata. 

Ia tidak tahu harus masuk atau tetap berdiam di luar seperti ini 

sedangkan keadaan sudah mulai gelap dan sepi. Malam terasa semakin 

dingin karena ia tidak mengenakan jaket, ia tidak membawa apa-pun kemari. 

Tas nya ia tinggalkan di sekolah. Saat ini ia harus memastikan mengenai 

siapa dirinya dan Reren sebenarnya? 

Ketika kaki baru melangkah mendekati pagar tinggi itu sebuah 

suara menghentikan gearakannya. “Sedang apa kamu di sini?” 

Tubuh Al membeku, entah mengapa ia merasa ketakutan 

mendengar suara itu. Sekuat tenaga ia memutar tubuhnya menghadap orang 

yang mengeluarkan suara. 

Al bisa melihat Reren beridri di sana, berjarak dari tempat ia 

beridiri. Gadis itu terdiam di sana masih mengenakan seragam sekolah 

seperti siang tadi, ia juga melihat ada bercak-bercak darah di wajah dan 

lengannya. 

“Cepat pergi dari sini.” Usiran itu membuat Al tersentak dari 

lamunan, lalu segera mencegah Reren ketika gadis itu mulai berbalik 

hendak pergi. “Tunggu.” 

Reren terdiam di tempat. Ia tidak berbalik menghadap Al. 

“Katakan siapa kamu sebenarnya.” 

Lama menunggu, tidak ada jawaban dari Reren membuat Al 

mendesah frustasi. Uap udara keluar dari setiap napas yang dikeluarkan, 

menandakan suhu udara yang semakin menurun. “Aku bisa gila kamu tahu?! 

Teleportasi, memutar waktu, sihir…” Ucapannya menggantung, ia mneyisir 

rambut ke belakang lalu tertawa. “Dan hanya aku yang merasakan dan 

mengingat semua itu.” 

“Silahkan! Kamu ingin mengatakan aku gila atau apa pun itu 

terserah! Tapi semua menjadi buruk dalam hidup ku ketika kamu datang 

dan mulai mengikuti ku di setiap kegiatan ku. Itu sangat menakutkan kalau 

kamu ingin tahu. Kamu seorang stalker, sadarkah kamu itu?” 
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“Jika kamu hanya menarget ku itu tidak masalah, tapi kamu juga 

menarget keluarga ku. Adik ku sampai tidak bisa tidur karena ketakutan, 

katanya ia melihat bayangan seorang perempuan di dekat jendela kamarnya. 

“Apa kamu sudah gila?” Al menunggu tanggapan dari Reren, namun gadis 

itu masih bergeming di tempat. 

Al mendnegus, “Benar juga, kamu memang seperti ini kan? Egois, 

manja, tidak pernah bisa menghargai perasaan orang lain, bahkan aku 

sendiri meragukan kalau kamu memiliki hati.” 

Ternyata provokasi nya masih tidak ampuh pada Reren. Al 

menendang batu di sekitar kakinya, “Damn it!” napas beradu memburu 

menahan marah. 

“Lalu bagaimana dengan kejadian hari ini? Kamu tidak bisa 

menyangkalnya. Aku melihat semuanya dengan mata kepala ku sendiri 

kalau kamu melakukan semua hal aneh itu… Mengapa kamu menyeret ku 

kepada kejadian-kejadian mengerikan seperti ini hah?!” Teriakan itu 

memberikan sengatan di lengan kiri Reren. 

Hanya sengaatan kecil, namun karena lengan kiri nya sedang 

terluka rasa nya terasa sakit berkali lipat, karena rasa sakit ini datang dari 

Panglima nya. 

“Tahu alasan aku menghindari mu dan menyibukkan diri? Itu 

karena aku merasa ada yang aneh dengan diriku sendiri ketika berada dalam 

tempat dan waktu yang sama dengan mu dalam waktu yang lama…” Nada 

rendah Al membuat perasaan bersalah Reren semakin besar. “Aku menjadi 

mendengar dan melihat hal-hal yang aneh, aku bahkan bisa melakukan 

telekinesis!” 

Tawa paksaan Al membuat rasa nyeri di dalam jantung Reren, 

hingga membuat gadis itu berjongkok di tempat. Al tidak tahu jika Rern 

sudah mengeluarkan airmata akibat menaahan rasa sakit. 

“Apa? Kamu pasti tahu sesuatu bukan? Ini gila Reren. Awalnya 

aku juga tidak percaya ini terjadi, tapi hal-hal aneh ini terjadi hanya ketika 

aku berada di dekatmu. Bisa tolong kamu jelaskan? Jika tidak ada seorang 
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pun yang memberitahu ku lebih baik aku mati bukan? Mati terdengar lebih 

baik dibandingkan menghadapi kegilaan-kegilaan seperti itu.” 

“Tidak!”  Teriakan Reren membuat angin dan pohon di sekitar 

mereka bergerak kesana-kemari semakin keras, seolah sedang melakukan 

protes karena tidak menginginkan Putri Mahkota mereka tersakiti. Ia 

bangkit menghadap Al yang masih berjarak darinya, “Jangan mati.. Aku 

tidak akan membiarkan kamu mati. Akan ku bunuh kematian itu jika berani 

menyentuh mu.” 

“Lalu katakan! Sebenarnya ada apa! Sekarang aku tidak bisa 

mengenali diriku sendiri karena semua ini!” 

Reren melangkah mendekati Al yang setia berdiri di tempat. 

“Kamu adalah Panglima Kerajaan Daratan dari dimensi elemen.” 

“Apa?” Pertanyaan tanpa suara itu keluar dari mulut Al. terlihat 

sangat jelas jika Al tidak percaya dengan omongan Reren yang menurutnya 

sudah amat sangat mengada-ada. 

Reren mengusap airmata dari pipi nya. “Aku, Putri Makota 

Daratan Czarina Garshita Greengrass tidak akan membiarkan kamu mati. 

Karena kamu, Alvin Aldini adalah Panglima dari Kerajaan Daratan.” 

Hening beberapa saat, suara angin yang mengisi pendengaran 

mendadak menghilang. Lalu Al tertawa, “Sudah gila ya? Tidak ada nama 

kerajaan seperti itu di sini. Mungkin kalau kamu dari kerajaan Inggris aku 

masih bisa percaya, tapi ini… apa tadi? Daratan? Hmph… yang benar saja.” 

Kedua mata Reren menajam, bersamaan dengan pepohonan dan 

angin yang bergerak membrutal. Al terhuyung kesaan-kemari, ia 

menggunakan kedua tangan untuk menghalau debu yang ingin masuk ke 

matanya, tanpa disadari jika Reren sudah berada tepat di depan wajahnya. 

“Jangan bicara sembarangan…” Suara gadis itu bergitu rendah, begitu 

mengintimidasi, terdengar berbahaya. “…Aku memang tidak akan 

membiarkan orang lain atau bahkan diri kamu sendiri memanggil kematian, 

tapi aku bisa melakukan itu.” 

“Tidak adil.” 
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“Hidup mu adalah hidup ku.” Reren mengatakan itu lalu berbalik 

pergi menghilang di bawah cahaya lampu. Pepohonan dan angin pun sudah 

mulai tenang, Al hanya bisa terdiam di tempat. 

Pikiran nya berkecamuk sepanjang jalan pulang. Al terkadang 

menabrak beberapa pejalan kaki ketika menuju halte bis. Saat duduk 

menunggu bis nya datang, ia mengambil ponsel di saku dan memeriksa nya. 

Banyak pesan yang datang rupanya, dimulai dari panitia-panitia kegiatan 

hari ini yang menanyakan perihal kesehatannya sampai Abian yang 

mengirim pesan maaf. 

Ia tertawa kecil, kontak Abian Buana ia pilih untuk diblokir. Lalu 

sebuah pesan masuk datang dari Mama nya, menanyakan keberadaan nya 

kini. Ia hanaya membalas pesan dari Mama nya, lalu mematikan ponsel nya. 

Kepala nya tertunduk dalam, bahkan ketika sudah berada di dalam 

bis. Apakah yang dikatakan Reren benar? Apa menjadi Panglima dari 

kerajaan yang disebut Reren menjelaskan hal-hal aneh yang terjadi padanya? 

Perhatiannya mendadak teralihkan ketika mendengar suara-suara 

ribut dari arah seberang kursi nya, ia menoleh mendapati ada seorang 

perempuan yang sepertinya sedang hamil sedang dimarahi oleh seorang 

laki-laki. Sepertinya perempuan itu sedang berusaha mencari tempat untuk 

duduk. Al bangun lalu mengampiri perempuan itu, “Permisi…” 

Ocehan lelaki itu terhenti ketika Al berdiri dibelakang perempuan 

itu. Sesaat mereka bedua mengalihkan pandangan pada Al, pada saat yang 

sama Al merasa seperti waktu diberhentikan lalu muncul sebuah bayangan 

jika lekali itu sedang menusuk-nusuk tubuh perempuan itu yang kemudian 

menjadi korban tabrak lari dari sebuah truk semen. 

Saat bayangan itu hilang, ia sedikit terhuyung ke belakang sambil 

memegangi dada, mengambil napas sebanyak mungkin. Sebelah tangannya 

memegangi tiang. “Hei.. Apa kamu baik-baik saja?” 

Al mengalihkan pandangan pada perempuan hamil itu, lalu 

menggeleng pelan sembari memperbaiki posisi berdiri nya, “Silahkan 

duduk di kursi sana.” Tunjuk Al pada kursi yang tadi diduduki nya. 



62 
 

Perempuan itu tersenyum, berterima kasih, lalu pergi duduk. Al 

melirik lelaki yang tadi memarahi perempuan itu masih berwajah masam, 

lalu tak sengaja pandangannya melihat tangan lelaki itu sedang memegang 

benda seperti kayu di saku mantel nya. Al memicingkan mata berusaha 

mencari tahu lebih lanjut, tapi gagal karena lelaki itu menyadarinya dan 

mendorong benda itu semakin dalam ke saku mantel nya. 

Al berusaha untuk tidak memikirkan benda apakah itu tapi ia 

tidak bisa. Maka dari itu ia membuntuti lelaki yang sedang membuntuti 

peremuan hamil itu. Entah apa yang merasukinya sehingga berani 

melangkah sejauh ini. 

Perempuan hamil itu berbelok ke sebuah gang yang diikuti oleh 

lelaki itu. Al menghentikan langkah, berusaha untuk berhenti dan tdak ikut 

campur. Bisa berbahaya jika apa yang tadi dilihat nya benar terjadi. 

Ketika ia hendak berbalik ia mendengar suara teriakan. Tubuhnya 

meremang, ia segera berputar berlari menuju sumber suara tanpa 

memedulikan rasa sakit di tubuhnya sendiri. 

Begitu sampai, tubuhnya mendadak kaku dari ujung rambut 

hingga ujung kaki. Apa yang dilihatnya sekarang persis seprti apa yang 

sebelumnya ia lihat di bayangan aneh itu. Perhatian lelaki itu beralih 

padanya yang masih terdiam kaku di tempat, kedua mata Al bergerak 

melihat perempuan hamil itu yang sudah berlumuran darah. 

Tenggorokan Al terasa kering, ia tidak bisa mengeluarkan suara 

apapun. Bahkan napasnya tidak ingin keluar menghadapi lelaki psikopat 

yang mulai berjalan ke arahnya. ia harus berteriak meminta bantuan tapi 

suara nya enggan keluar. Lelaki itu semakin dekat tapi ia tidak bisa 

menggerakkan kaki nya, rasa takut itu semakin menjadi kala ia melihat 

sebilah pisau di tangan kanan lelaki itu. 

Al memusatkan seluruh tenaga pada kedua kaki nya, ketika ia 

mulai merasakan kaki-kaki nya ia berjalan mundur, tanpa sengaja ia 

menginjak batu dan terjatuh dengan bokong yang mendarat duluan. Kaki 

nya melemas, tidak bisa bangkit. Ia melihat psikopat itu semakin mendekati 

nya, bersamaan dengan sebuah bayangan gelap yang berada di belakang 

lelaki itu yang membuat langkah kakinya berhenti. 
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Al hendak mengeluarkan suara meminta tolong pada bayang 

gelap itu, karena sepintas ia seperti melihat wajah Leo. Namun, belum ia 

diberi kesempatan lelaki psikopat itu sudah berlari ke arahnya dengan pisau 

yang mengacung tinggi. 

Al meringkuk, bergumam di dalam hati meminat tolong kepada 

siapa pun dengan keringat dingin yang mengucur deras. Sekilas, walau tidak 

begitu masuk di akal, ia berharap memiliki kekuatan yang mampu melawan 

lelaki psikopat itu dan segera menolong perempuan hamil yang akan segera 

kehilangan banyak darah di sana. 

Kedua matanya terpejam erat, menunggu rasa dakit dari benda 

tajam yang diarahkan padanya. Namun hal itu tidak kunjung datang. Ia 

berusaha mendongakkan kepala melihat apa yang terjadi sekalipun begitu 

takut untuk melihat. 

Seketika bola matanya membulat, mulutnya menganga menatap 

apa yang sedang terjadi. Seorang perempuan berdiri didepannya, 

mengenakan seragam yang sama, dari belakang sini terlihat rambut panjang 

hitam legam dengan beberapa helai warna hijau nya, terlihat begitu 

berkilauan. Namun apa yang semakin membuatnya terkejut adalah lelaki itu 

menusuk Reren tepat di dada gadis itu, tepat di jantung. 

Al berusaha bangkit untuk menolong, tapi sepertinya ia terlambat 

karena lelaki itu mendadak terlempar ke tembok hingga mengeluarkan 

banyak darah. Matanya beralih pada tangan Reren yang seperti sedang 

mengepal sesuatu namun mengarah pada lelaki yang sudah terbujur kaku itu. 

Teriakan kesakitan yang dikeluarkan lelaki itu begitu nyaring dan perlahan 

mengecil menjadi rintihan lalu menghilang. 

“Re… Reren?” Suara nya putus-putus. Al melihat Reren berbalik 

padanya, lalu entah mendapat energi darimana ia bisa bangkit dan berdiri di 

depan Reren. Wajahnya terlihat khawatir, cemas, dan begitu ketakuan saat 

matanya melihat ke arah pisau yang masih menancap di jantung Reren. 

“Ki.. kita harus ke urmah sakit. Kita harus melepas ini. a-aku 

harus telpon ambulans.” Al mengleuarkan ponsel dari saku nya tergesa-gesa, 

tangannya bergemtar hebat hingga membuat ponsel nya jatuh ke tanah. Ia 

membungkukkan tubuh untuk mengambil ponsel, tapi ketika ia hendak 



64 
 

mengangkat kembali tubuhnya mendadak ia mendengar suara pisau yang 

seperti sedang menusuk sesautu dari arah belakangnya. 

“Aku tidak akan mengampuni mu jika aku melihat kamu melukai 

Panglima lagi.” Itu suara Reren. Suara itu terdengar lebih berbahaya 

daripada sebelumnya, ia tidak berani untuk mengangkat kepala sekedar 

memenuhi hasrat penasarannya. 

“Mari menjalani tugas nya masing-masing…” Leo menyeringai di 

ujung kalimatnya lalu menghilang bersamaan dengan gelapnya malam. 

Al tersentak, mengeanali suara yang baru saja berbicara. 

“Mengapa tidak langsung pulang?” 

Suara Reren membuatnya tersentak, mendadak lupa dengan suara 

yang didengarnya tadi, lalu ia menegapkan tubuh. Kedua tangannya masih 

bergemetar hebat. Kepala nya bergerak kesana kemari, kemana saja, asal 

tidak melihat Reren. “L-luka kamu… harus segera diobati.” 

Reren mengangkat sebelah alisnya, lalu Al melirik sedikit pada 

area yang sebelumnya menjadi sasaran penusukan. Namun matanya melotot 

kaget ketika tidak melihat bekas tusuakan apapun di sana. Bahkan kondisi 

kain pada bagian itu terlihat baik-baik saja, “A-apa yang sebenarnya terjadi?” 

Al mendadak ingat sesuatu, ia berlari ke perempuan hamil yang 

sudah tergelatak tidak berdaya. Ia berjongkok disampingnya, lalu mengecek 

nadi, “D-dia masih hidup.. lemah… tapi hidup. Kita harus membantunya! 

Aku akan panggil ambulans.” Baru saja Al ingin mengeluarkan ponsel nya, 

Reren mendadak memegang tangannya. 

“Akan terlambat jika membawanya ke rumah sakit.” 

Al mendongak, matanya menyiratkan perasaan panik serta 

bingung, “Lalu harus bagaimana? Dia dan bayi nya bisa mati jika dibiarkan 

seperti ini.” 

Reren menunjuk Al dengan dagu nya. “Kamu bisa.” 

“Apa?” 
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“Gunakan kekuatan kamu.” 

“Jangan bercanda! Nyawa seseorang dipertaruhkan saat ini!” 

Gertakan Al tidak mebuat wajah datar Reren berubah. 

Lalu Reren bergerak mendekatinya, “Kamu yang memintanya tadi, 

gunakan.” Titah Reren. 

Al menampilkan ekspresi bingung, namun ia tetap menurut. Ia 

mengarahkan tangan Al ke atas perempuan itu. Jantung Al berdetak lebih 

cepat ketika posisi wajah Reren yang terlalu dekat dengan wajahnya. 

“Tekadkan di dalam hati mu, jika kamu akan menyembuhkan 

perempuan ini.” Kata Reren, menatap lurus ke perempuan itu. 

Al melirik sebentar, lalu melakukan apa yang disuruh gadis itu. 

kemudian kedua matanya membola terkejut, mulutnya menganga lebar saat 

melihat cahaya kehijauan yang keluar dari telapak tangnanya sendiri. 

Sebenarnya sudah berapa kali dalam satu hari ini ia dikejutkan oleh hal-hal 

yang sangat aneh dan tidak lazim seperti ini? 

Beberapa saat kemudian Reren menarik tangan Al menjauh dari 

perempuan itu. Lalu mereka melihat jika perempuan itu sudah mulai 

bernapas dengan normal, tidak seperti tadi. Bahkan tatapannya tidak lepas 

dari setiap luka yang sedang meregenerasi dengan sendirinya, kini 

perempuan itu sudah kembali seperti semula walau kesadarannya masih 

belum berkumpul seluruhnya. 

Al menatap kedua telapak tangannya dengan tidak percaya, lalu 

melihat ke samping, tempat dimana Reren yang sedang menatap nya juga. 
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BAB 9 

“Di mana Reren?” Pertanyaan itu tak sengaja terlontar begitu saja 

dari mulut Al ketika melihat Thea yang datang sendirian, lagi, pada pagi ini. 

Sebenarnya ia sudah gemas ingin mengeluarkan pertanyaan itu sejak tiga 

hari yang lalu, tapi ia masih terlalu takut untuk menanyakan keberadaan 

gadis yang sudah mengubahnya itu. 

Ia akui, sejak kejadian di malam itu ia mulai bisa melakukan 

beberapa hal aneh. Seperti telekinesis, bahkan mengangkat sebuah beban 

yang beratnya melampaui 30 kg dengan sebelah tangannya! Garis bawahi 

dengan sebelah tangan saja! Saking frustasi nya, ia pernah melukai dirinya 

sendiri lalu menyembuhkan dirinya sendiri, dan berhasil. Berhasil 

membuatnya untuk semakin tersadar jika memang sudah ada yang berubah 

di dalam dirinya. 

Setelah sekian lama mencoba untuk menerima, barulah ia 

memberanikan diri untuk bertanya mengenai keberadaan gadis itu. 

“Benar juga, mengapa dia tidak masuk sekolah tiga hari ini?” 

Tanya Abian yang mendadak duduk di samping Thea yang sedang 

memainkan ponselnya. Raden dan Harun yang sedang mengobrol pun 

menjadi ikut penasaran dan menunggu Thea memberi jawaabn. 

Thea menaruh ponsel nya lalu menatap satu-persatu wajah orang-

orang yang pensaran itu. ia membuka mulut lalu menutup lagi, membuka 

lalu menutup lagi, buka lalu tutup lagi. Beberpa kali seperti itu hingga mau 

tak mau membuat Al menarik pipi kiri gadis itu. Dengan tatapan datarnya ia 

berkata, “Aku seruius Thea Dinata.” 

Raden mendumal lalu memukul tangan Al. “Jauhkan tangan mu.” 

“Dasar budak cinta.” Sahut Abian. 

Raden hanya melirik tajam Abian lalu menmbuat gerakan bibir 

yang jika diterjemahkan menjadi „Apa? Kamu iri?‟ 

Thea mengambil napas sedalam mungkin, “Aku tidak boleh 

mnegatakan hal itu. Reren dan Ayah melarang aku. Apalagi ayah 
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mengancam ku, kalau bilang nanti aku tidak boleh pergi di akhir pekan lagi 

dengan Oliver.” 

Bibir atas dan bawah Thea maju beberapa cm membuat Raden 

gemas hingga mencubit kedua pipinya. Mereka yang melihat langsung 

menampilkan ekspresi seperti ingin muntah, kecuali Al. 

“Aku serius Thea.” Ujar Al membuat mereka menatap Al heran. 

“Hei, Thea sudah bilang tidak boleh diberi tahu. Mengapa masih 

keras kepala? Bukankah kemarin-kemarin justru kamu menghindari Reren 

kan?” Sahutan Harun membuat ia merasa sedikit bersalah. Namun ia tidak 

boleh goyah, ia harus tetap meminta pertanggungjawaban, karena 

bagaimanapun ia menjadi aneh sperti ini adalah ulah gadis itu. 

“Hei Aldini, ikut aku.” Leo angkat bicara, lalu berjalan keluar 

kelas. Al segera mengikuti langkah Leo yang ternyata mengarah ke sebuah 

gudang yang terlihat sangat tua yang ada di sekolah. 

Suasana nya benar-benar tidak menyenangkan, tapi tidak ada 

diantara mereka berdua yag merasa takut atau merinding sekalipun. 

“Menagapa ingin mengetahui tentang Czarina?” 

Alis Al terangkat sebelah, tangan kiri dimasukkan ke saku celana, 

“Ada apa dengan nada bicara mu?” 

Leo mengalihkan tatapan ke segala arah, lalu menunduk sambil 

mengangguk-angguk cepat. “Baik baik… ku beritahu. Dia sekarat.” 

Kedua mata Al terbelalak terkejut, “Apa? Se-sekarat bagaimana?” 

“Coba sja daang ke rumah Dinata. Czarina berada di sana, 

terbaring lemah seperti orang mati.” Perkataan Leo membuat Al semakin 

terkjetu. “Padahal besok hari lahir nya…” Kalimat dengan suara parau itu 

hanya terdengar oleh Leo sendiri. 

Pikiran Al berkecamuk memikirkan berbagai alasan penyebab 

Reren bisa sampai sekarat seperti itu, tapi ia hanya bisa memikirkan satu 
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penybeab, yakni ketika jantung nya ditusuk. Al segera berbalik emnuju 

kelas lalu mengambil jeket ebserta tas rasnel nya dan berlari ke arah 

gerbang, tidak peduli degnan teriakan demi teriakan teman-temannya. Ia 

harus bertemu Reren sekarang, harus. 

 

Reren meringis sakit setiap kali tak sengaja ia gerakkan lengan 

kiri nya, sepertinya Panglima nya itu maih belum menyadari benang yang 

terhubung diantaranya, karena setiap hari, sampai saat ini ia masih 

merasakan sakit pada lengan kiri nya. Apalagi besok adalah hari 

kelahirannya, hari yang paling dibenci olehnya, hari yang menjadikan 

dirinya sasaran utama para penjahat karena kekuatannya yang sedang 

melemah, benar-benar lemah, ia benci menjadi lemah walau sedetik. 

Pintu kamarnya diketuk beberapa kali, lalu terdengar bunyi pintu 

terbuka. Reren hanya melirik, tidak memiliki energi hanya urnuk sekedar 

melihat sepenuhnya. 

“Ini aku… Alvin Aldini.” 

Reren tersentak, bangkit secara paksa dari posisi tidur. Kepala nya 

berputar hebat, ia memegangi kepala nya sambil meringis. Tentu saja sangat 

sakit, tiga hari ini ia hanya berbaring di atas tempat tidur. 

Al yang mendengar rintihan itu segera berlari ke dalam kamar 

menemukan Reren yang sedang terduduk di atas kasur sambl memegangi 

kepalanya. Lantas ia bergerak menyentuh kepala Reren lalu memijitnya 

secara perlahan. 

Kala Reren merasa ada tangan yang menyentuh kepala nya ia 

mendongak, mata mereka bertemu, dan ini kedua kalinya Reren melihat ada 

kecemasan di mata Al yang mengarah untuknya. “Apa sakit? Mengapa 

kepala kamu yang sakit? Bukankah jantung mu yang ditusuk? Apa jantung 

kamu baik-baik saja?” 

Reren meringis lagi, ia agak terkejut mendapat serentetan 

pertanyaan seperti itu. “Behenti bicara.” 
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Tanpa disadari Al mengangguk patuh, lalu duduk dihadapan 

Reren sembari memijit-mijit kepala Reren. “Orangtua ku selalu memijit 

kepala ku ketika aku sedang sakit kepala.” 

“Yang lain juga mengatakan kalau pijitan ku membuat nyaman, 

jadi tenang saja. aku tidak akan menyakiti mu walaupun aku sudah bisa 

mengangkat mobil dengan satu tangan.” 

Reren memejamkan kedua matanya, lalu ia menjatuhkan 

kepalanya ke bahu lebar Al. Kedua tangan Al terdiam di udara, membeku 

terkejut karena pergerakan Reren yang mendadak. “Diam, jangan banyak 

bicara.” 

Mulut Al terkatup rapat. Deru napas Reren terdengar begitu berat. 

“Apa ini karena aku?” 

Reren tidak langsung menjawab. Mereka terdiam cukup lama 

hingga Reren menjawab, “Ya.” 

“Aku akan menyembuhkan kamu.” Kata Al, lantas Reren 

mengondak menatap langsung ke mata Al. mereka beradu tatap, entah 

mengapa, tapi Al merasa gugup dipandangi begitu dalam oleh pemilik netra 

abu itu. “Ma-maksud aku.. aku.. aku punya kemampuan penyembuhan kan? 

Seperti sebelum-sebelumnya, aku bisa menggunakan kekuatan yang kamu 

berikan padaku itu.” 

Kening Reren mengernyit, “Kekuatan itu suda ada di dalam diri 

kamu, aku hanya mengaktifkan nya saja.” 

Mulut Al membulat, “Wah, benarkah?” Ia memandangi kedua 

telapak tangannya, lalu beralih pada Reren lagi. “Ternyata selama ini aku 

manusia super.” 

“Dan maksud kamu apa dengan sebelum-sebelumnya? Kamu baru 

menggunakan itu sekali bukan?” Tanya Reren, lalu Al tersenyum misterius. 

“Karena kemarin-emarin aku mengganggap diri ku gila karena 

bisa melakukan itu saat malam itu, aku mencoba nya lagi pada diriku 

sendiri…” Kata Al mantap. Tentu hal itu mengundang keterkejutan dari 
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Reren, jangan bilang jika apa yang sedang ada dipikiran Reren saat ini 

adalah benar. 

“Pada awalnya aku hanya mencoba untuk membuat lengan ku 

lebam dengan sengaja bertubrukan deengan tembok atau suatu benda yang 

keras dan ternyata aku bisa menyembuhkannya. Bahkan luka itu seperti 

tidak pernah ada.” Al mengatakannya dengan menggebu-gebu, akibat 

terlalu bersemangat. Hal itu berbanding terbalik dengan perubahan raut 

wajah Reren dan aura disekitarnya yang mulai terasa menyeramkan. 

Al mengerjap beberapa kali, “A-ada apa?” 

“Dan kamu berkali-kali melukai diri kamu sendiri karena rasa 

penasaran itu?” 

Al mengangguk, tapi hal tidak terduga malah terjadi. Reren 

meneteskan airmata. Al dibuat bingung, ia tidak tahu harus seperti apa jika 

Reren menangis. Kalau Thea atau adiknya mudah untuk dibujuk jika sedang 

menangis, namun Reren… sepertinya bukan tipe orang yang mudah dibujuk. 

Reren memukul dada Al berkali-kali dengan sekuat tenaga yang 

ada, tapi tidak terasa apa-apa, bahkan rasa pukulan itu seperti udara biasa 

saja. Al bingung tidak tahu harus melakukan apa. “Pantas saja lengan ku 

rasanya mau copot berkali-kali… kamu gila! Dasar brengsek! Kamu bisa 

saja mendatangiku daripada melukai diri sendiri! Dasar manusia sombong! 

Angkuh! Arogan!” 

“Hei hei hei… tunggu...” Al mencengkram pergelangan tangan 

Reren yang masih terisak. “Aku baik-baik saja, dan apa kata mu? Lengan 

mu terasa sakit? Bukankah seharusnya jantung mu yang sakit?” 

“Ya! Jantung ku rasanya sangat sakit.. sekujur tubuhku rasanya 

sakit… aku lemah, namun perang sudah berlangsung… Putri Mahkota 

macam apa aku ini.. bahkan tidak bisa membawa mu ke sana…” 

Kening Al mengernyit, “Apa maksud kamu?” 

“Perang sudah dimulai di kerajaan ku Panglima.. Dan aku malah 

berbaring di sini dengan nyaman.. Aku benar-benar tidak berguna.” 
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“Perang? Sebenarnya ada apa Reren? Katakan padaku semuanya!” 

Al mengguncang pelan kedua bahu ringkih itu. 

Isakan Reren berhenti, berganti dengan tatapan datar yang. “Baik, 

jika itu mau mu. Kita terhubung.. tidak. Kamu terhubung pada ku. Ketika 

kamu mengalami perasaan negatif, ketika kamu merasa sakit, ketika kamu 

gelisah… aku bisa merasakan semua itu. dan rasanya berkali-kali lipat lebih 

menyakitkan. Mengapa? Karena kamu terikat pada ku.” 

“Ramalan dari bola elemen membawa ku kemari dan menyuruhku 

untuk membawa mu ke kerajaan kami… Untuk membawa kemenangan 

pada perang yang akan pecah… dan perang itu sudah dimulai.” Reren 

mendengus, terkekeh kecil, sangat kecil di ujung kalimatnya. “Mereka pikir 

jika aku sedang tidak berada di sana dan sedang berada dalam  kondisi 

lemah ku, aku tidak bisa berbuat sesuatu.” 

“Kondisi lemah?” 

Reren mengangguk kecil, “Kekuatan dan fisik ku menurun drastis 

selama satu hari sebelum, sesudah, dan ketika hari lahir ku. Aku benci Putri 

Mahkota cacat ini.” 

Pandangan Al melembut, lalu ia mengusap pelan pundak Reren. 

“Hei.. jangan bicara seperti itu..” 

Mereka beradu tatap agak lama, sampai Reren yang memutus 

lebih dulu. Ia menepis tangan Al yang berada di pundaknya, “Aku terlalu 

banyak bicara, lebih baik kamu pergi.” 

Al mengernyit tidak suka. Ia bangkit, berdiri di pinggir ranjang. 

“Mengapa mengusir aku? Aku akan membantu kamu! Kata mu aku 

Panglima yang akan membawa kemenangan pada kerajaan mu kan?” 

Reren merunduk, ujung bibirnya terangkat ke atas. Namun Al 

tidak akan bisa melihatnya karena terhalang rambut panjang Reren. “Jika 

kamu tidak serius mengatakan itu lebih baik kamu pergi sekarang sebelum 

aku berubah pikiran dan membunuh kamu sekarang juga.” 



72 
 

Al terdiam mendengar kata „pembunuh‟ keluar dari mulut Reren. 

“Apa kamu sering… membunuh?” 

Tanpa melihat ke arah Al Reren mengangguk. Al sedikit 

terhuyung ke belakang, dia tidak menduga hal ini, tidak pernah. Perempuan 

yang membuat jantung nya berdetak lebih cepat ini, pernah bahkan seirng 

membunuh? 

“Menyeramkan bukan? Jadi lebih baik kamu pergi sekarang 

sebelum aku melakukan hal itu padamu.” Ujarnya. 

Tiba-tiba Reren mendengar suara tepukan keras, lalu memutar 

kepla mendongak melihat Al yang sedang menangkup wajahnya sendiri.  

Ternyata dia habis memukul wajahnya sendiri. “Tidak.” 

“Hah?” 

Al segera meraih kedua tangan Reren lalu menggenggamnya erat, 

“Aku akan membantu mu. Aku akan menjadi pelindung mu semasa lemah 

mu. Aku akan menjadi Panglima mu. Apa kamu mau menerima ku?” 

Reren terperangah. Seseorang pernah mengatakan hal yang 

hampir mirip, tapi dulu, dulu sekali, ketika ia masih kanak-kanak dan 

berada di bawah penjagaan yang begitu ketat di Kerajaan.  

Orang yang sedari tadi mendengar pembicaraan itu dari balik 

pintu kamar Reren tersenyum lega. “Semoga kebahagiaan akan selalu 

datang pada anda Yang Mulia…” Gumamnya seraya menjauhi pintu kamar 

itu. Rasanya tidak sopan terlalu lama menguping pembicaraan. Tadi ia 

hanya sempat khawatir karena mendengar nada tinggi yang dikeluarkan 

Putri Mahkota nya, meskipun begitu sepertinya mereka akan baik-bai k saja. 

Selepas itu Reren memberitahu semua hal yang berhak Al ketahui. 

seputar Kerajaan nya, posisi Reren dan Al saat ini, bola elemen dan ramalan, 

serta kekuatan macam apa saja yang bisa dilkukan oleh Al. Namun Reren 

tidak memberitahu apapun mengenai Leo dan ramalan bola kegelapan. 

Kala Al pulang ke rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 8 

malam. Mama nya hanya bertanya pertanyaan biasa seperti habis darimana 
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dan mengapa baru pulang jam segini, ia menjawab habis dari kerja kelmpok 

di rumah Thea. Tidak sepenuhnya berbohong bukan? 

Namun Alicia masih merajuk padanya, merajuk karena Al tidak 

memberi kabar akan pulang terlambat padahal Alicia sudah menunggu 

sedari tadi karena Al sudah berjanji akan membantunya mengerjakan tugas. 

Al berusaha membujuk dengan berbagai hal yang disukai adik kecilnya itu. 

Saat ia menyebut jalan-jalan berdua ke taman bermain, Alicia menoleh 

padanya sekalipun bibir maju 5 cm nya tidak pudar dari wajah. 

“Kakak benar?” Tanya gadis itu memasitikan yang dibalas 

anggukan mantap adri Al. 

“Kakak selalu jujur dan menepati janji Alicia.” Al menghela 

napas lalu mengelus pelan pucuk kepala adiknya. “Siapa yang mampu 

berbohong pada anak se-cantik dan se-imut kamu?” 

“Ayah.” Jawab Alicia, yang seharusnya tidak menganggap 

perkataan Al tadi sebagai sbuah pertanyaan. Usapan di kepala Alicia 

terhenti, Alicia mendongak mendapati tatapan dingin dari kakaknya. 

“Ayah hanya tidak mengerti dan tidak tahu cara untuk 

menyayangi kita sepenuhnya, jadi tidak perlu memikirikan dia lagi. 

Mengerti Alicia?” Kali ini Al tidak mendapat jawaban dari adik kecilnya. 

Al mengangkat ujung bibirnya, lalu menarik tangan dari kepala 

Alicia. “Dari mana kamu belajar berpihak hmm?” Kemudian Al mnearik 

Alicia ke dalam dekapan. 

Mereka menjatuhkan diri ke ranjang Alicia. Jika Al tidak sibuk 

dengan buku-buku atau urusan sekolah nya, mereka biasa menghabiskan 

waktu seperti ini ketika malam hingga Alicia tertidur lelap barulah Al 

kembali ke kamar. 

Alicia menatap lurus ke mata Al, “Kakak berjanji kan? Kapan kita 

akan jalan-jalan?” 

Al tersenuym, “Akhir pekan nanti? Bagaimana?” 
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“Mau!” Alicia mengangguk cepat seraya tersenyum lebar yang 

dibalas senyuman pula dari Al. “Kalau begitu sekarang tidur.” 

Kala Alicia mulai terlelap Al bangun dan memindahkannya ke 

tengah ranjang lalu mneyelimutinya. Al mengusap perlahan pelipis Alicia 

yang sedikit berkeringat. Tadi ia sempat kesal karena Alicia menyebut kata 

„Ayah‟. Namun rasa kesal itu terlalu kecil dibandingkan dengan rasa sayang 

pada adik kecilnya itu. Tidak tahu sejak kapan, namun ia merasa tidak akan 

bisa hidup jika tidak ada Alicia disampinngnya. 

Pintu kamar diketuk secara perlahan, lalu muncul Mama dari sana. 

“Apa Alicia sudah tertidur?” 

“Sudah Ma. Ada apa?” Tanya Al, lalu Mama nya menyuruh untuk 

mendekat. Mereka pergi ke ruang tengah setelah Al menutup pintu kamar 

Alicia. 

Al sudah memiliki perasaan tidak enak jika Mama nya sudah 

menyuruhnya untuk duduk berdampingan seperti ini. Mama dengan Al 

cukup jarang berbicara dari hati ke hati, bukan karena ia berubah ketika 

semasa pubertas, tapi memang karakter nya seperti ini, ia berubah karena 

sikap Mama nya juga yang berubah. Biasanya hanya ada 3 hal yang 

membuat mereka harus berbicara dengan suasana seperti ini. Pertama 

tentang kesalahan fatal yang telah ia perbuat, kedua tentang Alicia, yang 

ketiga tentang… 

“Ayah akan datang akhir pekan nanti.” 

…Ayahnya. Al menghela napas dalam-dalam, raut wajahnya 

mendatar seketika. Al memalingkan wajah kemana pun asal tidak melihat 

tatapan melas dari wanita yang sudah melahirkannya itu. 

“Jika kalian jalan-jalan nanti, lalu Ayah bagaimana?” 

Al berdecak sebal, “Jika dia memang seorang Ayah, maka dia 

akan menuruti saja apa keinginan kami.” Al membalas tatapan itu, “Aku 

sudah mengatakan berkali-kali pada Mama, jangan pernah menerima orang 

itu lagi jika datang kemari.” 
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“Alvin Aldini…” 

“Aku benci nama belakang ku.” 

Mama nya menggenggam tangan Al, “Alvin…” Tatapan dan 

suara itu melembut. “Kami belum resmi… ingat?” 

“Dan tidak sopan menyebut Ayah kamu seperti itu.” 

Al melepas paksa genggaman itu, ia bangkit dari sofa. “Ma, 

maaf… sampai mati aku tidak akan pernah bisa menerima kehadiran orang 

yang selalu memukul, menyiksa, berteriak dan berkata kasar pada Mama 

dan aku ketika dulu.” 

Lalu Al pergi menuju ke kamar, tangannya terkepal menahan 

emosi. Setibanya di kamar ia bersender pada daun pintu, menjatuhkan 

tubuhnya hingga ke lantai sambil berusaha menetralkan napas. Ia teringat 

perkataan Reren tentnag lengan kiri Reren, ia mencoba meraba tengkuk nya 

berusaha merasakan lambang kerajaan yang dikatakan Reren. 

Ia tidak bisa membiarkan Reren terluka terus-menerus terluka 

karena nya, ia harus bisa mengendalikan emosi dan mencegah luka fisik 

agar gadis itu tidak kesakitan. Hanya ini yang bisa ia lakukan sekarang. 

Ia mendadak ingat saat-saat pertama kali mereka saling menatap, 

waktu ia terburu-buru untuk menyelesaikan proposal acara. Saat itu waktu 

terasa berhenti, ia merasa terserap ke dalam mata yang menatapnya juga. 

Lalu ia merasa kagum juga ketika melihat Reren dengan tenangnya 

menantang Stella saat gadis licik itu sedang merundung Thea. Namun 

jantungnya juga merasa akan copot ketika melihat gadis itu bertarung di 

gymnasium. 

Tak terasa deru napasnya mulai teratur, bibirnya mengembang 

tanpa sadar, sepertinya mengingat Reren mampu menurunkan 

kamarahannya. Serta membuat kedua pipi nya memerah. 
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BAB 10 

“Gregory...” Sahut Reren masih dengan pandangan lurus ke depan, 

memandangi langit malam yang terang karena bintang-bintang dari dalam 

kamar nya. Ia tidak memiliki kekuatan untuk beranjak dari atas ranjangnya, 

sangat menyedihkan. 

“Aku dipanggil Leo di sini, bukan Gregory.” Kata Leo yang 

masih menyatu di kegelapan. 

“Bukankah perang sudah pecah? Mengapa Raja penyerang berada 

di sini? ingin menyerang Putri Mahkota lawannya?” Ujar Reren sarkastik. 

“Aku datang ingin mengingatkan sebuah cara… cara yang 

membuat mu tidak menjadi cacat di semur hidup mu, Czarina.” Balas Leo. 

Reren yang sedang bersandar pada kepala ranjang nya berdecih, 

“Apa kamu akan datang selalu? Di setiap hari lahir ku dan mengatakan hal 

itu? apa Raja yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh rakyatnya ini 

memanfaatkan situasi kelemahan dari lawannya pada setiap tahun?” 

“Perkataan mu terlalu jahat Czarina, aku hanya mengatakan fakta.” 

“Kamulah yang jahat Rowan Gregory Leo Oakley.” 

Tiba-tiba Leo sudah berada tepat di hadapan Reren, berwajah 

seram dengan aura intimidasi na yang sangat kuat, “Jangan macam-macam 

dengan ku Putri… ingat kondisi cacat mu ini… Kerajaan Daratan itu akan 

benar-benar kehilangan haapan jika kamu juga menjemput kematian.” 

Perasaan tidak enak, tidak nyaman, dan gelisah menghampiri 

relung hati Reren.  “Maksud mu apa dengan „juga‟ huh?” 

Leo menjauh sedikit, tempat berdiri lelaki itu menghalangi cahaya 

rembulan membuat Reren tidak bisa begitu melihat dengan benar ekspresi 

apa yang dikeluarkan olehnya. Namun Reren sempat melihat sekilas jika 

tadi Leo tersenyum lebar menampilkan gigi taring menyeramkan nya. 
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Mata Reren membulat, mulutnya hendak mengatakan sesuatu 

namun tidak ada suara yang keluar, “J-jangan bilang…” 

Leo mengangguk santai, “Ayah mu… Raja Daratan… yang 

menikahi ibu ku telah meninggal hari ini di hari pertama penyerangan. 

Ternayata kalian sangat lemah jika tidak dilindungi Raymond Clark dan 

Jenderal Oz.” 

Jantung Reren berhenti berdetak. Dada nya sakit sekali seperti 

sedang dihantam sesuatu yang tak terhingga beban beratnya. Airmata 

mengucur keluar begitu saja tanpa bisa dikendalikan. Ia memegangi dada 

nya sambil berusaha mengatur napas yang sialnya tak bisa ia atur. 

“Ini akibat dari penolakan mu selama ini Yang Mulia Putri 

Mahkota Daratan… atau mungkin… Ratu Daratan?” Kata Leo. “Tidakkah 

aku sangat baik pada mu? Aku telah memberikan takhta kepada mu… dan 

bukankah akan menjadi sangat luar biasa jika kerajaan kita bersatu dengan 

kita yang menyatukannya?” 

“Berhenti bicara…” 

“Czarina Garshita Greengrass… Benarkah nama itu? Seharusnya 

kamu menyandang nama Oakley! Kamu pikir aku akan berhenti hanya 

karena kita memiliki darah yang sama?! Ingat, Ayah mu mengambil Ibu 

ku… jadi bukan salah ku bukan jika mengambil keduanya?” 

“Berhenti Gregory…” 

Leo tersenyum jahat, ia mendekati wajah Reren lalu berbisik tepat 

di telinga Reren. “Perkawinan silang hanya akan menghasilkan anak cacat, 

sseperti mu… dan Thea DInata.” 

“Gregory!!!” Teriakan keras Reren menggema di kamar, cahaya 

hijau keluar dari tubuhnya bersamaan dengan terpentalnya tubuh Leo keluar 

kamar dan hancur nya benada-benda di kamar. Leo mengembalikan raut 

wajah datarnya lalu berbalik pergi menyatu dengan gelap malam. 
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Tangisan Reren semakin menjadi, ia terjatuh dari ranjang nya saat 

mencoba untuk bangun. Tak ada energi untuk bangkit atau menangis lebih. 

Di setiap napas yang dikeluarkan, isak tangis nya semakin meningkat. 

Tanaman merambat perlahan keluar dari tempat dimana Reren 

berada, merambat ke seluruh kamar. Menempeli dinding-dinding yang retak 

akibat kemarahannya tadi, membawa potongan-potongan benda hingga ke 

langit-langit kamar. 

Hentakan-hentakan kaki yang berdatangan dengan ribut itu 

mengganggu pendengarannya, ia memegangi kepala dan telinga nya. 

Tubuhnya bergemetar hebat. 

“Yang Mulia!” 

“Reren!” 

Raymond dan Thea berteriak bersamaan saat mendengar teriakan 

Reren. Namun mereka tidak bisa menghampiri Reren karena akses satu-

satunya ke dalam sana sudah terhalang oleh tanaman rambat. Mereka hanya 

bisa melihat dari lubang-lubang kecil yang tersedia di antara tanaman itu. 

“Ayah…” Suara memelas Thea yang hendak menangis membuat 

kecemasan Raymond bertambah. Ini kedua kalinya Raymond melihat 

tanaman jenis ini, tanaman ini seolah-olah adalah pelindung bagi Reren. 

Tidak ada yang bisa menaklukan tanaman ini, kecuali Reren sendiri. “Ayah 

bagaimana ini? Ada apa dengan Reren? Aku khawatir sekali Ayah…” 

Raymond merangkul Thea, mengusap pelan pundak anaknya, 

berusaha menenangkan. Mereka berdiam di depan tanaman rambat yang 

menghalangi akses masuk ke dalam kamar. “Jika Ayah masih memiliki 

kekuatan, Ayah bisa menembusnya walau sedikit membutuhkan waktu.” 

“Apa Ayah sudah tidak memiliki kekuatan? Bagaimana bisa? 

Reren sedang kesusahan di dalam sana Ayah!” 

Raymond terdiam. Ia memikirkan cara lain untuk menembus 

tanaman rambat ini. alat manusia tidak akan mungkin bsia menembusnya. Ia 
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tersentak mengingat sesautu lalu menghadap Thea segera, “Thea, panggil 

Aldini kemari!” 

“Al-Alvin? Mengapa?” 

“Panggil saja dia sekarang.” 

Setelah itu Thea langsung menghubungi Al, dan seketika Al 

datang dengan kekuatan teleportasi. Posisi Al masih memegang ponsel di 

dekat telinga nya, ia langsung berteleportasi begitu mendengar nama Reren 

yang keluar dari suara Thea yang panik. 

Laki-laki itu terperangah melihat kondisi akses masuk ke dalam 

kamar Reren yang tertutupi tanaman rambat, tangan yang memegang 

ponselnya terjatuh ke samping kaki. Ia mendekati tanaman itu lalu 

menyentuhnya perlahan, “Mengapa ini bisa terjadi?” 

“Kami tidak tahu. Kami tadi tidak sengaja mendengar teriakan 

dari Reren.” Jawab Thea. 

“Gunakan kekuatan kamu Aldini.” Ujar Raymond, membuat Thea 

dan Al menoleh. Thea mengernyit bingung, “Kekuatan apa Ayah?” 

“Kamu Panglima itu, bukan?” Tanya Raymond, yang sebenarnya 

ia sudah tahu jawabannya. Tapi ia ingin memastikan jika lelaki 

dihadapannya ini benar-benar menerima kondisi itu. Al menghadapkan 

seluruh tubuhnya pada Raymond lalu mengangguk mantap, “Katakan yang 

harus ku lakuan.” 

Raymond terdiam, ia melangkah menyentuh tanaman rambat itu. 

“Hancurkan ini.” 

“Bagaimana caranya?” 

“Ucapkan destruirlo.” 

Al menelan saliva nya, ia gugup khawatir tidak bisa melakukan 

ini dengan benar. Tapi rasa khawatirnya lebih tinggi. Ia mendekati tanaman 

itu, telapak tangan kirinya menyentuh tanaman itu lembut. “Destruirlo.” 
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Mendadak muncul cahaya menyilaukan mata, Raymond beralih 

memeluk Thea. Setelah beberapa detik cahaya itu menghilang, mereka 

membuka mata perlahan. Mantra sihir itu tidak berpengaruh banyak karena 

masih ada beberapa tanaman rambat yang bertengger manis, namun hal itu 

masih bisa diterobos. Al memotong paksa tanaman rambat itu dengan kedua 

tangannya, lalu berlari masuk ke dalam kamar yang diikuti Raymond dan 

Thea. 

Mereka melangkah dengan hat-hati karena lantai sudah berubah 

menjadi akar-akar dari tanaman rambat itu. kedua netra Al menangkap 

siluet tubuh Reren, ia pun bergegas menghampiri. 

Setiba di hadapan Reren ia terkejut melihat penampakan yang 

dilihatnya. Mata Reren terlihat begitu kosong, namun ada keanehan, yakni 

mata kanan Reren telah berubah warna menjadi merah darah. Namun hal itu 

segera ditepis olehnya karena Reren mendadak membuat tempat mereka 

berpijak bergetar. 

Raymond memeluk melindungi Thea. Al mengambil kedua 

tangan Reren yang sedang menekan telinga nya sendiri sekuat tenaga. Al 

menggenggam tangan itu perlahan, lalu menurunkannya. Ia berjongkok di 

depan Reren, tatapannya lurus kepada Reren, “Czarina…” 

Getaran itu terhenti. Tanaman rambat yang tadinya bergerak pun 

ikut berhetni. Kepala Reren bergerak patah-patah ke arah Al, “Panglima…” 

Al mengangguk pelan, “Ya… aku berada di sini.” 

Seketika Reren menumpukan kepala ke bahu Al, badannya masih 

bergetar ketika Al mendekapnya, namun tidak seperti saat tadi ia lihat 

pertama kali. Perlahan, tanaman rambat yang berada di kamar ini 

menghilang dan menyusut ke arah Reren. 

 

“Portal ruang dan waktu kerajaan telah hancur.” 
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“Tapi bukan berarti anda bisa meminta bantuan ke Putra Mahkota 

Aldrich, Yang Mulia…” Raymond berseru gemas pada Reren yang duduk 

di samping Al itu. 

Mereka sudah berpindah ke kamar Thea, karena sudah dipastikan 

jika kamar Reren sudah hancur lebur dan tidak layak huni. Reren digendong 

oleh Al menuju kamar Thea dan ditempatkan di atas ranjang, namun saat Al 

hendak bangun, Reren malah menahannya dan menyuruh agar duduk 

disampingnya. Thea juga bersiaga dengan duduk di tepi ranjang, entah 

bersiaga untuk apa. 

“Ada Pangeran Laurent dan Pangeran Damen.” Ujar Raymond, 

mengundang pertanyaan dari Al. 

Al memutar kepala, melihat ke arah Reren, berusaha meminta 

penjelasan pada orang yang masih berada pada kondisi shock beratnya. 

“Keinginan membunuh sepupu-sepupu ku itu… jauh lebih besar 

daripada Aldrich.” 

“Lalu bagaimana dengan Edlynne? Bukankah dia Kepala Penjaga 

saat kerajaan saat ini?” 

“Edlynne adalah teman baik dan cukup dekat dengan kakak 

perempuan Putri Lydia. Jika aku meminta bantuan padanya, maka Putri 

Lydia bisa tahu.” Jawab Reren dengan lemah. Tubuhnya bersender pada 

kepala ranjang. “Aku sedang lemah, dan jika berhadapan dengan Lydia 

sekarang, maka aku bisa mati… Daratan sedang membutuhkan ku Raymond. 

Aku perlu kesana secepatnya.” 

“Tapi Putra Mahkota Aldrich juga bisa melukai anda!” 

“Siapa kamu berani mengarahkan ku untuk melakukan ini dan 

itu?” Pertanyaan itu membuat Raymond membungkam. Thea bolak-balik 

memandang ke arah mereka berdua. 

“Panglima…” 
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“Y-ya?” Jawab Al, gugup. Melihat perdebatan seperti tadi 

membuatnya seketika tunduk pada Reren. 

“Bawa aku ke Segitiga Bermuda.” 

Wajah serius Al mendadak terperangah, lalu menjadi bingung. 

Sama halnya dengan Thea. “Segitiga bermuda?!” 

“T-tunggu… tunggu sebentar.” Al mendekati Reren, memasang 

wajah tidak percaya nya. “Aku tahu setelah bertemu kamu banyak hal tidak 

masuk di akal dan aneh terjadi… tapi, bahkan Segitiga Bermuda juga?”  

“Segitiga Bermuda yang berada di Samudra Atlantik?! yang 

luasnya mencapai 4 juta km persegi?!” Thea ikut angkat bicara. 

Raymond mengambil napas dalam. “Aldini…” 

Al segera menengok, “Ya?” 

“Jika kamu tidak benar menjaga Yang Mulia ketika berada di sana, 

aku sendiri yang akan membunuh kamu. Mengerti?” Mendengar itu, Alvin 

mengangguk cepat. Jelas ia tidak akan membiarkan Reren terluka di bawah 

pengawasannya. 
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BAB 11 

Sudah akhir pekan, dan Al masih belum mendapat kabar dari 

Reren setelah mengantar gadis itu ke sebuah tempat aneh yang berada di 

Segitiga Bermuda. Ternyata, teori-teori konspirasi yang berada di sekitarnya 

mengenai Segitiga Bermuda salah besar. Di sana sangat indah, walau secara 

teknis berada di dasar laut, dan hanya terdapat sebuah rumah kecil dan dua 

buah tiang yang berdiri kokoh yang disebut portal ruang dan waktu. Saat 

mereka dibawa ke dasar laut oleh para penjaga kerajaan Lautan itu, Al tidak 

berhenti mengucapkan kekagumannya. 

Karena ia banyak melihat hewan laut yang beragam dan melihat 

begitu banyak bangkai kapal yang sudah keropos oleh waktu. 

Al sebenarnya sangat cemas dengan keadaan Reren, karena 

bagaimanapun gadis itu sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. 

Ketika mengantarnya ke sana pun, Al perlu menuntun Reren hingga di 

depan kabut Gerbang O yang menurutnya sedikit menyeramkan itu. 

Lalu ternyata ia mengerti alasan mengapa Raymond tidak 

menyetujui Rren meminta bantuan pada Putra Mahkota Kerajaan Lautan 

yang baru-baru ini ia ketahui nama lengkapnya, Ogilvie Xanth Edwin 

Aldrich Nirankara, ia ingat karena nama itu sangat rumit dan terlalu panjang. 

Alasan utama nya adalah karena Aldrich menyukai, tidak, terobsesi pada 

Reren hingga ingin melukai Reren. 

Al mendadak merinding ketika mengingat betapa agresifnya pria 

yang disebut Putra Mahkota itu saat mengetahui kedatangan Reren. 

“Kakak!” Seruan Alicia membuyarkan lamunannya. Al menepuk 

kedua pipi nya beberapa kali, lalu menoleh ke arah Alcia. 

“Y-ya?” 

Bibir Alicia sudah maju 5 cm. Ah… sepertinya ia melewatkan 

sesuatu hingga bisa membuat bibir adiknya seperti itu. Al tersenyum manis. 

“Ada apa Alicia?” 
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Alicia mendengar sebal lalu membuang muka, tangannya 

bersedekap di dada. “Kakak mengapa selalu gak fokus sih akhir-akhir ini? 

Kakak gak senang ya datang ke taman bermain bersama Alicia?” 

Al mengatup rapat-rapat bibirnya, tuh kan. “Bukan seperti itu 

Alicia… Kakak hanya sedang memikirkan seseorang. Maaf ya kalau kamu 

merasa seperti itu, kakak senang kok jalan-jalan bersama mu. Kamu adalah 

harta kakak, kamu adalah hidup kakak…” 

Kalimatnya menggantung, Al mengusap pucuk kepala Alicia 

setelah mensejajarkan tinggi mereka. Alicia terperangah diam. “Jadi, 

bagaimana bisa kaka menyakiti seseorang dari bahgian hidup kakak?” 

“Kakak… sedamg memikirkan siapa?” Tanya Alicia saat Al 

hendak bangun. 

Al berhenti, lalu tersenyum lebar. “Seseorang… yang sama 

seperti mu, yang akan menjadi bagian dari hidup kakak.” 

Al bangun lalu menggenggam tangan adiknya dan menuntunnya 

jalan ke dalam area taman bermain. Alicia tersenyum serta tertawa saat Al 

pun sepeti itu. Namun, jauh di lubuk hatinya Al sudah memiliki perasaan 

tidak enak akan sesuatu. 

Jalan-jalan akhir pekan mereka sebenarnya tidak jadi berdua, 

karena Thea mendengar rencana jalan-jalan itu akhirnya mereka berangkat 

bersama-sama. Bahkan Leo yang biasanya tidak pernah ikut keluar jalan 

bersama mereka pun mendadak ikut. Awalnya Alicia merasa kesal karena 

teman-teman kakaknya itu mendadak datang, tapi karena Thea yang sangat 

perhatian pada Alicia hati Alicia pun luluh. 

Sangat menyenangkan dan juga menegangkan. Al merasa dirinya 

diawasi oleh Leo sepanjang waktu. Ia tahu Leo ingin bertanya perihal kabar 

Reren, tapi ia yakin jika Leo sudah memiliki jawabannya sendiri mengingat 

status Leo adalah seorang Raja. 

Ia dan Leo pernah berhadapan, sekali, setelah Reren kembali ke 

Kerajaan dan hasilnya Al dibawa ke rumah Raymond untuk beristirahat 

sekalipun ia bisa menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Mereka berhadapan 
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karena Al mengetahui pelaku penyebab tangisan Reren hingga membuat 

Reren meluapkan amarahnya dengan tanaman rambat itu adalah Leo. Ia 

tahu dengan kemampuannya yang masih berada jauh, sangat sangat jauh di 

bawah Leo yang nyatanya seorang Raja Kegelapan. Namun ia lebih tidak 

bisa menerima jika Reren yang menangis karena lelaki tiu. 

Abian dan dirinya juga sudah membicarakan dengan kepala 

dingin, hal-hal yang menjadi salah paham diantara mereka beberapa hari 

terakhir. Semuanya selesai. Akan tetapi Al tidak merasa lega sekalipun, 

justru ia semakin gelisah. Apakah ini karena Reren yang tak kunjung datang? 

Al melihat dari kejauhan interaksi Alicia dengan Ayah mereka. Ia 

tertunduk, menghela napas. Tanpa disangka ia mendapat usapan di 

punggung. 

“Don’t worry my friend, you still have me.” Sahut Harun yang 

duduk disampingnya sambil memakan popcorn caramel yang baru 

dibelinya. 

Al mendengus lalu melirik ke arahnya, “Di mana yang lain?” 

“Thea dan Raden sedang naik bianglala, lalu Abian sedang naik 

rollercoaster, Leo aku tidak tahu, Alicia dan Ayah mu berada di sana 

sedang mencoba menjadi keluarga sungguhan.” 

Decihan itu keluar begitu saja dari mulut Al, hendak memprotes 

kalimat terakhir Harun tapi ia merasa senang melihat Alicia yang terlihat 

begitu bahagia di gendongan Ayahnya. Harun mengangkat sebelah alisnya, 

merasa heran, “Tidak biasanya.” 

Al menoleh, “Apa?” 

“Kamu  tidak marah atau tersinggung ketika aku menyebut Alicia 

dan Ayah mu dalam satu kalimat. Biasanya kamu langsung akan menarik 

kerah ku, menatap ku seperti orang kesetanan lalu menyuruh ku untuk 

menarik kata-kata.” 

“Wah, apa aku seperti itu?” 
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“Ya! Dan selalu aku yang menjadi sasaran kalian! Hmph..,” 

Al menyenggol lengan Harun sambil memasang wajah menahan 

tawa, “Apa ini? Kamu marah? Benar-benar tidak sesuai. Apa Raden 

mengganggu kamu lagi?” 

“Ya! Dia meminta pendapat ku tentang tempat kencan yang baru. 

Benar-benar merepotkan.” Keluh Harun, membuat Al tertawa tanpa sadar. 

“Kamu bisa saja menolaknya.” 

“Tidak bisa… aku melakukan itu untuk Thea… untuk 

kebahagiaan Thea…” 

“Oh…” Al terkesima mendengar perkataan Harun, tidak 

menyangka jika lelaki jenaka di sampingnya ini mampu mengatakan hal 

seperti itu juga. 

“Lalu kamu dengan Reren bagaimana?” 

“Hm? Maksud kamu?” 

“Hubungan kalian…” 

“Hubungan kami apa? Aku tidak mnegerti.” 

Harun berdecak kesal, “Apa kamu tidak peka? Astaga… aku tidak 

menyangka ini, padahal sudah jelas sekali.” 

Al semakin bingung dibuatnya. “Hah? Apa sebenarnya maksud 

kamu? Jangan bertele-tele Darrel Harun!” 

Harun terlihat menahan tawanya, “Ini baru Al namanya. Keras 

kepala.” 

“Kalau kamu masih bicara berputar-putar mulut mu itu akan ku 

robek ya.” Ancam Al yang membuat Harun tertawa. Ia memang bisa 

melakukan itu sebenarnya, mengingat kekautan yang ada pada dirinya, 

namun ia tidak akan pernah melakukan itu pada temannnya sendiri. Kecuali 

Leo. 
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“Oke oke… Begini maksud ku, apa kamu tidak peka dengan 

perasaan Rerren kepada mu?” 

“Hah?” 

“Jangan hah hah terus Aldini, kamu bukan tukang keong.” 

“Um… Okay… Lalu?” 

“Apanya yang lalu?! Reren menyukai kamu dasar bodoh!” 

“Apa?!” 

 

Al dan Alicia bergandengan tangan menuju rumah, Alicia tidak 

berhenti mengoceh tentag wahanan permainan yang dinaiki dan dilihatnya. 

Ia juga meluapkan kekecewaannya karena tidak bisa jalan berdua, namun ia 

juga senang karena Ayah mereka datang. Al hanya mendengar sepintas-

sepintas perkataan adiknya. Kini kepala nya hanya dipenuhi oleh Reren, 

Reren, dan Reren. Pipinya memerah setiap kali mengingat perkataan Harun 

tadi siang, dan akan semakin merah. Untung saja sudah malam, jadi Alicia 

tidak akan bisa melihat wajahnya yang sudah semerah kepiting rebus. 

Ketika mereka melewati jembatan, tidak sengaja Al melihat siluet 

seorang perempuan sedang duduk di atas pagar pembatas jembatan. 

Perempuan itu mirip sekali perawakannya dengan Reren. 

Al menepuk pipi nya kuat-kuat. Sial, ini semua karena perkataan 

konyol Darrel Harun! Ia harus meminta pertanggungjawaban pada Harun 

besok di sekolah. 

Alicia menghentikan langkah nya mendadak. Membuat perhatian 

Al teralih pada adiknya. “Ada apa Alicia?” 

Pegangan Alicia di tangannnya menguat, ia merasa tangan Alicia 

yang bergemetar sebelum adiknya itu melepas pegangan mereka. Alicia 

berjalan mendahului Al, membuat Al kebingungan dan menyusulnya. 
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Ternyata Alicia berhenti di sekitar perempuan yang sedang duduk 

di atas pagar jembatan itu. Al bisa lihat dari sini jika perempuan itu 

memakai gaun yang terlihat sangat menawan. Namun pandangannya 

membola saat menyadari bahwa gadis itu memegang sebilah pedang, Al 

segera menarik Alicia ke belakang tubuhnya. Memasang posisi waspada, 

“Siapa kamu?” 

Kepala perempuan itu bergerak, menoleh pada Al. “Putri Mahkota 

mu.” 

Al terkesima, ia terkejut, tubuhnya tidak bisa digerakkan. 

Perlahan senyumnya mengembang lebar, terlampau lebar. “Reren!” Ia 

segera merapikan penampilannya, lalu berusaha mengendalikan pipi 

merahnya. 

“Halo Panglima…” Reren menarik ujung bibirnya, “Halo juga 

Alicia… Portkey.” 

Kening Al mengernyit, “Alicia… Portkey? Siapa itu Reren?” 

Reren turun dari pagar jembatan, lalu berdiri menghadap Al. 

dengan dagunya ia menunjuk Alicia. “Adik mu.” 

Al menengok ke arah Alicia yang sepertinya terlihat ketakutan, 

lalu kembali ke Reren. “Nama adik ku Aldini, bukan Portkey.” 

Reren menatap Al, lalu tanpa belas kasih ia berakata, “Alicia 

Portkey… jika kamu terus bertindak berkhianat, maka aku akan 

menghukum Alvin Aldini juga sekalipun dia adalah Panglima yang 

diramalkan bola elemen.” 

Tubuh Al dan Alicia menegang. Alicia langsung bersimpuh di 

tempatnya seraya penampilannya yang mulai berubah. Mulai dari warna 

rambut hingga pakaian yang dipakai, semuanya berubah. Bahkan ukuran 

tubuhnya pun agak membesar. 

“Alicia Portkey memberi penghormatan terhadap Yang Mulia 

Ratu Daratan Czarina Garshita Greengrass… tolong terima penghormatan 

hamba Yang Mulia.” 
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Al berjengit kaget, “Alicia! Rambut kamu warna tosca!” 

Alicia ingin menertawai kalimat itu, namun ia tidak bisa. Saat ini 

ia harus bersimpuh bahkan bersujud di depan Reren jika perlu. Tiba-tiba Al 

menyadari sesuatu, “Hamba? Ratu Daratan?” 

“Aku pergi untuk penyerahan mahkota Panglima… Kerajaan ku 

tidak memiliki pemimpin, makanya aku pergi untuk mencegah perang lain 

yang bisa saja terjadi.” 

“T-tunggu… lalu mengapa… adik ku… Reren sedang apa kalian?” 

Al menatap heran keduanya. 

Alicia masih setia bersimpuh dihadapan Reren. Sebilah pedang 

yang dibawa Reren diarahkan pada leher Alicia membuat Al berjengit 

terkejut. “Alicia!” 

Reren mengarahkan pedang itu pada Al yang hendak mendatangi 

merkea, “Diam di sana Panglima. Kamu hanya diizinkan melihat ini.” 

“A-apa?” 

“Yang Mulia tolong maafkan hamba… maafkan atas keserakahan 

hamba… seharusnya hamba menjalani tugas dengan baik. Maafkan hamba 

karena memiliki perasaan kotor ini.” Kata Alicia yang masih bersimpuh. Al 

hendak menarik Alicia namun lagi-lagi dihalangi Rren. 

“Reren! Apa-apaan maksud semua ini?!” 

Mata nya menatap datar pada Al, “Menurut mu mengapa aku 

mengawasi adik mu?” 

“Apa?” 

Reren menatap datar kepadaa Al, ia kemdian mengarahkan tangan 

kiri nya pada Alicia. “Apa tugas mu?” 

“A-aku ditugasi Baba… untuk menjaga Panglima yang akan 

membawa kemenangan pada kita.” 
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“Apa?” Al terkejut mendengarnya. Ia maju beberapa langkah 

hingga berdiri di samping Alicia yang masih dengan setia dengan posisi nya. 

“Apa maksud kamu Alicia Aldini?” 

“Maafkan aku Panglima. Dan nama ku adalah Alicia Portkey, 

bukan Alicia Aldini.” 

Al tertawa, ia tidak tahu apa yang lucu namun ia tidak bisa 

mengatakan apa-apa hingga ia hanya bisa tertawa. “Kalian sedang bercanda 

bukan? Reren, mengapa kamu memegang pedang sambil berekspresi serius 

begitu?” 

Reren menatap lurus ke arah Alicia. “Dia bukan adik mu 

Panglima. Sejak awal kamu tidak memiliki seorang adik. Yang berada di 

sini hanya seorang pengkhianat.” 

Di saat Al masih berusaha mencerna apa yang sebenarnya sedang 

terjadi saat ini, Reren sudah melakukan sesuatu pada Alicia. Reren 

mengangkat tangan kiri nya yang tidak memegang apapun dan 

mengarahkannya ke Alicia, lalu mengangkat gadis itu ke udara. Alicia 

merasa tercekik, ia kesusahan untuk bernapas. 

Al yang mendengar rintihan itu segera berlari ke arah Reren, 

hendak mencegah perbuatan gadis itu lebih jauh namun yang terjadi malah 

tubuhnya terpental sedikit jauh. “Reren hentikan!” 

Tidak bisa. Reren tidak mendengar apapun, dan masih terus 

mengangkat Alicia tinggi-tinggi. “Y-yang… Mu-mulia… T-tolong…” 

“Kamu pengkhianat. Sekali pengkhianat, tetaplah pengkhianat.” 

Reren melempar Alicia keluar area jembatan. Al terbelalak lantas berlari ke 

pagar jembatan, hanya untuk menyaksikan Alicia terserap ke bawah tanah. 

Kedua tangan itu meraih udara, memohon pertolongan. Ia berbalik kepada 

Reren yang menatap datar padanya. 

“Tolong dia! Aku mohon Reren tolong Alicia!” 

“Tidak.” 
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Al berdecak lalu berteleportasi ke bawah sana, namun terlambat. 

Alicia sudah tidak ada dimana-mana, bahkan tanda-tanda keberadaannya 

pun tidak ada. Adiknya lenyap, seperti tidak pernah hidup dan berpijak di 

tempat ini. Al meraba-raba tanah sekitarnya, berharap menemukan lubang 

yang menyerap Alicia tadi. 

“Panglima ini pedang mu…” Reren menyerahkan pedang yang 

dipegang, “Kamu harus ikut aku sekarang ke Daratan.” 

Al masih sibuk meraba-raba tanah, tidak memedulikan Reren. 

Airmatanya sesekali keluar menerobos pertahanan. Ia tidak bisa 

membiarkan adiknya lenyap begitu saja. Manusia atau bukan, Alicia 

tetaplah Alicia, adik kesayangannya. 

“Panglima…” Suara Reren melembut. 

Pergerakan Al terhenti, ia bangkit. “Mengapa Alicia di sebut 

pengkhianat? Dosa apa yang sudah ia perbuat hingga kamu 

memperlakukannya sekeji itu?” 

Reren terdiam, menimang apakah perlu memberitahukan hal ini 

kepada Al. “For god sake! Can you just tell me my Lord?!” 

Sekarang Al berbalik, melangkah mendekati Reren yang masih 

setia berdiri di tempatnya. “Apakah kamu senang membuat ku menderita 

seperti ini? Mengapa…” Isakannya mendadak keluar, ia menarik napas 

dalam-dalam berusaha mencegah. “Mengapa kamu selalu melakukan ini 

pada ku? Waktu itu juga seperti ini kan?” 

Rahang Reren mengeras, ia tidak suka dengan gagasan Panglima 

nya yang menderita. “Alicia Portkey adalah mata-mata suruhan Baba, 

Penyihir kami yang kini telah mati terbunuh di medan perang bersama 

dengan Ayah ku yaitu Raja Daratan. Portkey ditugasi menjaga dan 

mengawasi mu.” 

“Ia berkhianat karena ia memiliki perasaan terlarang pada mu 

Panglima.” 

“Perasaan terlarang?” 
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“Cinta.” 

“Hmph…” Al tertawa kecil, “Ini benar-benar konyol…” 

“Kamu bisa bertemu Portkey jika ikut dengan ku ke Daratan 

sekarang.” 

Al sampai tepat dihadapan Reren, ia memegang kedua pundak 

gadis itu. “J-jadi… jadi Alicia belum mati kan? Dia masih hidup kan?” Al 

menggoncang tubuh Reren. 

Belum sempat Reren menjawab sebuah bisikan datang langsung 

ke telinga Al. “Tentu saja sudah mati…” Badannya seketika menegang, ia 

terhuyung ke belakang. 

“Gregory…” Rren menggeram mendapati Leo yang berdiri tak 

jauh darinya. 

Leo tersenyum dari sana, ia berkata, “Panglima… Menurut mu 

mengapa Czarina tiba-tiba datang muncul setelah berhari-hari tidak 

memberi kabar?” 

“Lihat baik-baik Panglima, dia datang kembali dengan sebilah 

pedang dan mahkota bertengger di atas kepala nya. Bukankah dia ingin 

menunjukkan kekuasaannya atas dirimu?” 

“Tidak. Panglima, dengarkan aku…” 

“Diam!” Leo berpindah menjadi di samping Al. Lalu ia berbisik, 

“Ia memanfaatkan mu dan adikmu. Sebenarnya dialah yang telah berkhianat, 

tetapi dia melampiaskan pengkhianatan itu pada adikmu. Lalu jika dia 

membuktikan kalau adik mu berkhianat, maka kamu akan ikut dengannya 

dan membawa kemenangan bagi kerajaannya.” 

Kedua bola mata Al membola. “Re-reren… berkhianat?” 

“Hm.” Leo menangguk mantap. “Menurut kamu mengapa 

Czarina membawa pedang kerajaan nya? Karena dia ingin memberikannya 

padamu dan memanipulasi kejadian ini, bahwa dengan tangan kamu 
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sendirilah Alicia Aldini mati. Lalu dia bisa menghukum mati kamu, dan 

mendapat kemenangan itu sendirian. Sungguh keserakahan yang tiada 

habisnya.” 

“Gregory!” Sejulur tanaman rambat mengarah pada Leo, namun 

laki-laki itu lebih cepat darinya, hingga Reren tidak bisa mendapatkan nya. 

Reren mendekati Al yang terduduk diam. Matanya kosong, tidak 

memiliki harapan. “Panglima, semua yang dikatakan Gregory salah.” 

“Hah?” 

“Panglima…” 

Awalnya Al tertawa tapi sedetik kemudian ia menangis, 

“Sebenarnya siapa  yang bisa aku percaya?” 

“Aku membutuhkan mu..” 

Hening cukup lama. Al membalas sengit tatapan Reren, “Aku 

benci kamu.” 

Ia terdiam.  

“Rakyat Daratan membutuhkan mu.” Mata mereka beradu. Reren 

menggenggam tangan Al pelan, berusaha menghilangkan rasa cemas di 

dada Panglima nya. 

“Kembalikan Alicia.” 

Genggamannya mengendur, nada suaranya semakin merendah, 

masih berusaha membujuk. “Panglima…” 

“Pergi.” 

“Please, I beg you…” 

“PERGI!!!” 
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Al mendorong Reren lumayan keras, hingga mampu membuat 

Reren terhuyung ke belakang menyisakan luka pada fisik dan  batin. Al 

bangkit lalu berbalik dan tidak melihat ke belakang, berjalan pergi menjauhi 

Reren yang masih terdiam tidak menyangka dengan perbuatan Al barusan. 
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Epilog 

“Alvin terlihat sangat kacau beberapa hari ini. bahkan dia sudah 

tidak pernah mengikuti rapat Center lagi sejak kita pulang dari taman 

bermain.” Kata Abian dengan pandangan jauh ke depan, melihat Al yang 

hanya duduk di pinggir lapangan. Matanya kosong, matanya lurus 

menyaksikan pertandingan sepak bola yang sedang terjadi tapi sepertinya 

pikiran tidak berada di sana. 

“Pulang dari taman bermain dia masih terlihat baik-baik saja, 

bahkan sempat tertawa karena lelucon garing ku.” Sahut Harun. 

Raden memasang wajah melasnya, “Kasihan Al. Lagipula 

mengapa sih dia tidak mau membicarakan masalahnya dengan kita? 

Setidaknya kita bisa mendengar nya jika bantuan yang dibutuhkan tidak 

mampu kita penuhi.” 

Thea berdecak kesal mendengar percakapan ketiga temannya, 

“Siapa yang tidak sedih jika Alicia dibunuh oleh Leo hah?! Dan Leo juga 

membuat dia harus meninggalkan cinta pertamanya yang bernama Reren! 

Astaga… kalian memang tidak pernah peka ya.” 

“Alicia? Leo?” 

“Cinta pertama? Reren?” 

“SIAPA?!” Seru Harun. 

Ketiga pertanyaan itu terlontar bersamaan dari orang yang 

berbeda. Mereka bertiga langsung menatap penasaran pada Thea yang 

dibalas tatapan bingung, “Kalian tidak ingat Alicia? Reren? Leo?” 

“Hah?” Ujar ketiganya bersamaan. “Siapa tuh?” Tanya Harun. 

Kedua mata Thea membesar, “Kalian tidak mengingat  mereka?!”  

Thea beralih kepada Abian, “Abian ingat siapa yang Abian tolong 

di taman dekat rumah aku? Waktu itu satu minggu yang lalu.” 
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Abian mengangguk, “Ingat. Tetangga kamu yang baru pindah 

kan?” 

“Lalu apa Abian ingat Reren? Orang yang pernah membuat Stella 

sangat malu! Kejadiannya di kantin.” 

“Bukannya waktu itu ada guru ya? Jadi masalahnya cepat 

terselesaikan.” Sahut Abian. 

Kedua bahu Thea melemas, “Kalian… benar-benar tidak ingat.” 

 

“Yang Mulia, orang-orang yang terluka sudah disembuhkan. 

Beberapa sudah siap untuk bersiaga kembali.” 

“Ya.” 

“Yang Mulia, pasokan makanan sudah diisi ulang oleh pemasok.” 

“Ya.” 

“Yang Mulia, ada sekelompok penyerang yang datang dari arah 

timur. Mereka berusaha menyelinap tetapi berhasil dibunuh oleh pasukan 

yang berjaga di sana.” 

“Ya.” 

Saat gelap malam semakin pekat Czarina bangun dari 

peraduannya, memakai jubah dan tudung hitam, tak lupa lentera nya. Ia 

menyusuri jalan setapak menuju penjara bawah tanah. Bisa saja ia langsung 

berteleportasi menuju sana, tapi ia sedang membutuhkan angin segar. 

Segala urusan kerajaan membuatnya susah untuk bernapas. 

Sesampainya di sana ia disambut senyuman manis dari orang 

yang ia tangkap saat di dunia manusia. “Selamat datang kembali Yang 

Mulia Ratu.” 
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Czarina mengangguk pelan. Ia duduk menyender ke dinding di 

seberang teralis penjara lalu menaruh lentera di sampingnya. “Bagaimana 

kabar mu Portkey?” 

Alicia tersenyum, “Tidak baik, tapi tidak buruk juga.” Czarina 

kemudian mengangguk mengerti. 

Alicia yang melihat Czarina mulai memejamkan mata sembari 

menyender sepenuhnya ke dinding sedikit terkikik, “Apa selelah itu Yang 

Mulia?” 

“Ya… sangat lelah. Terutama tanpa kehadiran Panglima di sini.” 

Alicia menunduk, berusaha tersenyum tegar. “Raja Kegelapan 

hebat sekali ya.” 

“Ya, saking hebatnya ingin ku bunuh dalam sekali tebasan.” 

Alicia tertawa kecil mendengarnya. 

“Segel yang mengekang kekuatan anda sudah terbuka, lalu 

mengapa anda tidak mencoba nya?” 

Czarina membuka mata, menatap lurus ke langit-langit ruangan 

lembap ini. “Aku tidak akan memaksanya, jika dia ingin maka aku akan 

membuka gerbang dengan lebar dan jika tidak…” 

 Alicia yang melihat Czarina tidak akan melanjutkan kalimatnya 

mengalihkan pembicaraan, “Bagaimana lengan kiri anda?” 

 “Tidak baik. Rasanya seperti mau patah dan seperti ada yang 

memelintir setiap harinya.” 

Alicia terdiam sebentar, merasa prihatin dengan kondisi Ratu nya. 

“Apa anda tidak menghukum mati saya? Saya telah mencintai dan tidak 

tahu diri dengan meminta perpanjangan waktu bersama Panglima.” 

Akhirnya Alicia mengutarakan kegelisahannya pada Czarina langsung. Ia 

sangat dibuat bingung semenjak dibawa pertama kali ke penjara ini. 
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“Karena kamu tidak sepenuhnya bersalah.” Kemudian Czarina 

bangkit, namun sebelum melangkah Alicia mengatakan sesuatu. 

“Mengapa anda tidak mengatakannya juga? Mengapa anda tidak 

mengatakan kalau anda mencintainya? Terlepas dari status Alvin Aldini 

sebagai Panglima, dia adalah takdir anda. Takdir yang dikatakan oleh 

ramalan bola elemen.” 

“Cinta tidak harus memiliki, itu yang dikatakan seseorang saat 

aku berada di dunia manusia.” Czarina berbalik menuju pintu. Namun 

sebelum tangannya mencapai gagang pintu ia berbalik, “Aku sudah tidak 

mempercayai ramalan itu lagi. Aku akan membawa kemenangan dengan 

atau tanpa Panglima ku.” 
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