




 
Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang HAK CIPTA
     1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan 

tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 
49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara masing-masing paling singkat 
1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).

     2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, 
memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu ciptaan atau barang 
hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak 
terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Ucapan Terima Kasih

rey memejamkan matanya, 
pasrah melihat pusaran api itu 
menyambar dirinya. Dia merasakan 
kobaran api menyelimuti tubuhnya, 
membekap wajahnya, dan 
membuatnya tidak bisa bernapas...

Selama ini, dia menyadari 
hidup yang dijalaninya penuh 
dengan bahaya dan risiko. Sebagai 
seorang pencuri dan pemburu liar 
yang berulang kali melakukan 
perbuatan-perbuatan nekat—kalau 
tidak mau disebut gila—hidupnya 
selalu berteman dengan bahaya. 
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Hanya tinggal menunggu waktu sampai keberuntungan tak 
lagi berpihak padanya, maka segalanya akan berakhir. 

Tapi tak pernah sekali pun Vrey mengira hidupnya akan 
berakhir dengan cara seperti ini, di hadapan orang yang per-
nah sangat berarti baginya. 

Rasa terbakar yang menyengat kulitnya perlahan-lahan 
menghilang. Segala sesuatunya menjadi semakin kabur dan 
gelap. Pikiran Vrey pun melayang pada peristiwa empat 
bulan yang lalu, saat semua ini belum terjadi.

Bulan yang terlihat bagaikan cincin bersinar enggan dari 
balik awan gelap yang menyelimuti Hutan Telssier. 

Di tengah pelataran terbuka yang dikelilingi pohon 
jati, Vrey mengamati keadaan sekelilingnya. Kelebatan 
gerakan seekor kelelawar yang terbang beberapa meter 
di sampingnya membuat Vrey berjengit. Wajar jika Vrey 
sangat waspada, saat itu dia tengah menyusup ke dalam 
hutan Telssier, tempat suci bangsa asli penghuni benua Ther 
Melian, Bangsa Elvar.

Mereka awet muda dengan wajah menawan, memiliki 
pendengaran dan penglihatan setajam rubah, dan mampu 
bergerak secepat angin. Tapi yang lebih hebat lagi, Elvar ada-
lah makhluk abadi; dengan kata lain, mereka tidak dapat 
meninggal karena usia tua. 

Manusia; yang merupakan bangsa pendatang, tidak me-
miliki semua keistimewaan itu.

Vrey sendiri adalah seorang Vier-Elv, istilah bagi kaum 
setengah Elvar setengah Manusia. Dia mewarisi pendengar-
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an dan penglihatan bangsa Elvar. Itulah sebabnya dia yang 
mendapat tugas mengawasi keadaan, sementara teman-
temannya bekerja.

Dua orang teman Vrey, Blaire dan Rufius, sedang 
menyiapkan jebakan jala di tanah. Seorang bocah kecil ber-
nama Evan memegangi lentera minyak untuk menerangi 
mereka. Ketiga orang itu adalah Manusia, karena itu mereka 
memerlukan lentera untuk melihat di kegelapan. 

Mereka semua masih sangat muda. Vrey sendiri baru 
berusia delapan belas tahun. Tapi, dia sudah terkenal sebagai 
seorang pencuri dan pemburu yang andal. Walaupun be-
gitu, mereka yang tidak mengenalnya, pasti tidak akan 
menyangkanya sama sekali.

Penyebabnya tentu saja karena Vrey adalah seorang 
Vier-Elv. Para Vier-Elv dikenal sebagai kaum yang selalu 
menjauhi masalah. Mereka tidak akan berani melanggar 
semua hukum Elvar. Atau melakukan hal-hal terlarang 
seperti  mengendap-endap di tengah malam buta, di tengah 
hutan suci milik bangsa Elvar, seperti yang dilakukan Vrey 
saat ini.

Ya, Vrey mungkin satu-satunya Vier-Elv yang memilih 
menjalani hidupnya sebagai pencuri dan pemburu liar. Tapi, 
dia selalu bangga akan pilihan hidupnya itu.

Selain itu, penampilan Vrey juga tidak terlihat seperti 
seorang pencuri. Wajahnya terlihat menarik dengan 
rambutnya yang berwarna cokelat terang dan sepasang 
bola mata berwarna ungu gelap yang tajam seperti mata 
kucing.

“Evan, turunkan sedikit  lenteranya!!” bentak Blaire 
dengan suara tertahan. “Kamu mau menerangi kita atau 
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memberi tahu keberadaan kira pada semua Elvar” tambah 
wanita berambut merah itu sengit. 

Karena panik, Evan buru-buru menurunkan lentera 
minyaknya sampai dia hampir menyambar ikat kepala 
Rufius. 

“Hei!! Hati-hati!!” rungut Rufius, mengelak dari sambar-
an lentera walaupun tangannya tidak berhenti bekerja 
memasang jebakan.

“M-Maaf,” jawab Evan dengan suara mencicit seperti 
tikus. “Ini pertama kalinya aku ke Hutan Telssier, aku ta-
kut.”

Blaire mengibaskan rambutnya yang panjang dan ber-
gelombang. “Huh, padahal tadi siang kamu sesumbar akan 
menangkap Shadhavar sendirian.”  

Vrey tersenyum mendengarnya. Bahkan Blaire yang 
paling sabar di antara mereka saja bisa naik pitam karena 
Evan. 

Tadi siang, bocah itu memang sempat sesumbar macam-
macam sampai yang lain muak mendengarnya. Vrey tahu, 
Evan banyak bicara seperti itu karena dia sangat tegang dan 
senang pada waktu yang bersamaan. Dia pasti tidak sabar 
untuk unjuk kemampuan pada teman-temannya yang lain, 
agar mereka tidak selalu meremehkannya. Tapi sayang-
nya, keinginannya yang muluk itu tidak diimbangi kemam-
puannya sendiri, pikir Vrey. 

Vrey teringat betapa bersemangatnya dia saat pertama 
kali diajak berburu dan keinginannya untuk membantu 
yang lain malah hampir membuat semuanya berantakan. 
Tetapi itu dulu sekali, saat Vrey bahkan masih belum bisa 
mengayunkan belatinya dengan benar. Sekarang, dia sudah 
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berbeda jauh dari anak perempuan pucat yang selalu ingin 
membuktikan diri itu.

Mata Vrey tiba-tiba menangkap kelebatan sesuatu di ke-
jauhan. “Sttt!” Dia memberi isyarat agar teman-temannya 
diam. 

“Apa? Ki-kita ketahuan?” Evan berbisik dengan suara 
bergetar ketakutan.

Vrey tidak menjawab, dia terus menajamkan telinga dan 
matanya untuk mengamati lebih baik. Tak lama kemudian, 
dia tersenyum liar dan memandang puas pada teman-te-
mannya. “Buruan kita datang, Shadhavar jantan dewasa, 
tanduknya sudah tumbuh sepenuhnya.” 

Rufius dan Blaire membalas senyum Vrey, mereka buru-
buru menyelesaikan jebakan dan menuju pepohonan lebat 
yang tumbuh di sisi pelataran. Mereka  semua bersembunyi 
di balik rerimbunan pohon bambu air yang tumbuh sana. 

“Matikan lenteranya,” bisik Blaire pada Evan.
Evan berusaha meniup lentera supaya padam, tapi nyala 

apinya justru bertambah besar.
“Huh! Makanya aku malas mengajak bocah ini.” De-

ngan kasar, Rufius merebut lentera itu dari tangan Evan. 
Kemudian, dia memutar sumbu yang ada di dasar lentera 
untuk memadamkannya dan segalanya langsung gelap 
gulita. 

Vrey tersenyum sendiri melihat wajah dongkol Evan 
yang bersungut-sungut tanpa suara. Tentu saja Rufius tidak 
bisa melihatnya. Dalam keadaan segelap ini, hanya Vrey 
yang bisa melihat dengan baik. 

Napas Vrey tertahan saat melihat Shadhavar itu berjalan 
tak jauh dari jebakan mereka. Hewan itu menyerupai seekor 

Revelation: Vrey
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rusa, tapi hanya punya satu tanduk panjang yang berlubang-
lubang di ujung kepalanya. Tingginya—termasuk tanduk—
mungkin hampir sama dengan Evan. Terdengar alunan 
musik yang lembut saat angin malam berembus melalui 
lubang di tanduknya. 

Kalau semuanya berjalan lancar, Shadhavar itu akan 
berjalan lurus ke arah tebu bercampur obat tidur yang sudah 
dipasang Rufius sebagai umpan. Setelah memakannya, 
harusnya  hewan  itu akan terjatuh dan masuk ke dalam 
perangkap, dan selesailah pekerjaan mereka. Tapi kalau 
semuanya tidak berjalan sesuai rencana, itulah saatnya Vrey 
harus turun tangan dan dia harus bergerak cepat. 

Jemari tangan dan kaki Vrey mendadak terasa dingin. 
Walaupun sudah sering melakukannya, tetap saja dia selalu 
merasa tegang dan tidak tenang. Pekerjaan yang mereka 
lakukan ini sangat besar risikonya. Kalau dia salah sedikit 
saja, maka para Elvar akan mengetahui keberadaan mereka. 
Entah hukuman apa yang akan diterima dirinya dan teman-
temannya jika tertangkap sedang berburu Shadhavar. 

Tiba-tiba saja Vrey merasakan jemari yang hangat meng-
genggam tangannya yang dingin. Dia menoleh dan melihat 
Blaire menggenggam jemarinya. Blaire sudah seperti seorang 
kakak baginya, wanita itu tahu betul bagaimana harus 
menenangkan dirinya. Vrey balas meremas jemari Blaire, 
dia menarik napas dalam-dalam dan kembali memusatkan 
perhatiannya pada buruan di depan matanya.

Dilihatnya Shadhavar itu terus berjalan mendekati pe-
rangkap, tergoda manisnya aroma tebu. Hewan itu terus 
melangkah maju dan hampir memakannya ketika tiba-tiba 
terdengar suara keras yang memecah kesunyian hutan. 
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Suara bersin Evan mengejutkan semua orang, termasuk 
si Shadhavar. Hewan itu melompat kaget dan mendarat 
persis di atas jebakan yang sudah disiapkan untuknya. 

Sebentang jaring yang disembunyikan  di balik daun-
daun busuk di tanah tertarik ke atas, membungkus dan 
mengangkat Shadhavar itu kira-kira semeter dari atas 
tanah. Hewan itu menjerit dan meronta dengan suara yang 
memekakkan telinga. Tak lama lagi semua prajurit Elvar 
di hutan ini akan mendengarnya dan mengetahui lokasi 
mereka.

“Sial!” maki Vrey. 
Dia paling benci saat seperti ini terjadi. Dengan sigap, 

dia keluar dari persembunyiannya dan melesat ke jaring 
yang membungkus Shadhavar.

Hewan itu meronta dan mengibas-ngibaskan kepalanya 
ke segala arah, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman 
jala di seluruh tubuhnya. Vrey mengambil ancang-ancang 
sebelum melompat ke atas jaring dan menusuknya dengan 
belati yang sudah dilumuri obat bius. 

Vrey meringis saat merasakan sesuatu yang tajam meng-
gores lengan kanannya. Dia kurang berhati-hati saat bergulat 
dengan Shadhavar dan tangannya terlalu dekat dengan 
tanduk hewan itu. Tapi, Vrey tidak akan membiarkan rasa 
sakit menghambat pekerjaannya, teman-temannya meng-
andalkan dirinya dan dia tidak mau mengecewakan mereka. 
Vrey menggunakan tangan kirinya untuk menahan kepala 
Shadhavar supaya berhenti meronta, sementara tangan 
kanannya terus menekan belatinya agar menyebarkan lebih 
banyak obat ke aliran darah hewan buruan mereka. 

Revelation: Vrey
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Ya, inilah persisnya kenapa peran Vrey sangat penting 
dalam setiap aksi perburuan gelap yang menjadi pekerjaan 
tetap mereka ini. Saat keadaan tidak berjalan sesuai rencana, 
teman-temannya hanya bisa mengandalkan dirinya untuk 
membereskan situasi gawat seperti yang mereka hadapi saat 
ini. 

Setelah beberapa saat, gerakan Shadhavar melemah, obat 
bius bekerja dengan cepat sesuai harapan Vrey. Dia mencabut 
belatinya, melompat turun dan menyalakan lentera minyak 
yang tadi disabetnya dari samping Rufius.

“Ecendius,” bisiknya perlahan dalam bahasa Elvar  
Mendadak, bagian dalam lentera mulai bersinar dengan 

warna jingga. Tak lama kemudian, benda itu menyala 
kembali dengan api kecil. Nyala redup lentera minyak 
menjadi petunjuk bagi Blaire dan Rufius untuk menyeret 
Evan keluar dari semak-semak dan menuju ke tempatnya. 

Begitulah, tidak hanya pengelihatan dan pendengaran 
Vrey saja yang melebihi teman-temannya, dia juga 
seorang Magus. Seorang Magus memiliki bakat langka 
yang jarang ditemukan pada Manusia biasa—mereka 
mampu memanfaatkan elemen alam di sekitar mereka dan 
menggunakannya dengan mantra-mantra tertentu. 

“Bagus, Vrey!” puji Blaire. 
Evan mengikuti dengan dongkol di belakang Blaire. 

Dari wajahnya, Vrey langsung tahu bocah itu menyadari dia 
sama sekali tidak berperan dalam kesuksesan perburuan 
kali ini, malah nyaris menggagalkannya.

Jalan-mu masih panjang, nak, pikir Vrey sambil melempar 
pandangan bersimpati ke arah Evan. 
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Rufius, yang menyusul tepat di belakang Evan, me-
nepuk pundak Vrey sebelum mencabut Gladius-nya; 
sebilah pedang yang amat pendek. Tanpa buang waktu, dia 
memegang ujung tanduk Shadhavar sebelum mengayunkan 
mata pedangnya ke pangkal tanduk hewan itu. Baru sekali 
mengayunkan pedangnya, Rufius berhenti. Sepertinya dia 
menyadari ada darah di tanduk Shadhavar. 

“Blaire, periksa lengan Vrey, sepertinya dia terluka,” ujar 
Rufius sebelum melanjutkan pekerjaannya. Sebagai yang ter-
tua di antara yang lain, Rufius memang bertanggung jawab 
atas keselamatan teman-temannya.

“Nggak apa-apa,” jawab Vrey santai. “Tadi kurang hati-
hati jadi kena tanduknya, tenang saja nanti juga sembuh 
sendiri.” Vrey berbohong, padahal tangannya sudah mulai 
berdenyut-denyut menyakitkan. Dari tadi, Vrey meremas 
lengannya dengan harapan darahnya tidak mengalir terlalu 
deras. 

“Mana bisa begitu,” sahut Blaire khawatir. “Sini biar ku-
lihat,” ujarnya sambil memeriksa luka di lengan Vrey. “Evan, 
jangan cuma bengong begitu! Ambil perban di tasku, terus 
bantu Rufius supaya kita bisa cepat pergi dari sini!” hardik 
Blaire. 

Sambil cemberut, Evan menyerahkan segulung kain ke-
pada Blaire sebelum pergi membantu Rufius. Blaire mem-
bersihkan luka Vrey dengan air dari kantung kulit yang 
dibawanya, lalu membalutnya erat-erat untuk menghentikan 
pendarahan.

“Untuk sementara, rasanya ini cukup. Nanti kamu minta 
Aelwen untuk mengobatimu lagi,” ujar Blaire. 

Revelation: Vrey
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Pada saat yang bersamaan, Rufius  sudah selesai  memo-
tong tanduk Shadhavar. “Aku selesai,” katanya. Dia mema-
sukkan tanduk itu ke dalam tas besar yang dibawa Evan. 
“Pegang yang benar! Kalau sampai hilang di hutan, aku 
nggak mau ikut campur kalau Gill menghajarmu!” Ancaman 
Rufius membuat bocah itu menciut ketakutan. 

Vrey tersenyum kecut melihatnya, Gill, ketua mereka, 
memang mengerikan kalau sedang marah. Tindakan Evan 
yang nyaris mengagalkan perburuan ini saja sudah menjadi 
jaminan dia akan disembur amuk murka Gill, apalagi kalau 
sampai menghilangkan tanduk Shadhavar. Vrey bahkan tak 
berani membayangkan hukuman apa yang akan diberikan 
Gill pada Evan kalau hal itu benar-benar terjadi. 

Saat itulah kepakan sayap seekor elang dari langit me-
ngagetkan Vrey. 

“Kita ketahuan!” Vrey menatap sosok elang yang berpu-
tar-putar tepat di atas mereka. “Ayo cepat pergi dari sini!”

“Ka-kamu yakin?” tanya Evan panik. “A-Aku nggak 
mendengar apa-apa.” Bocah itu menengadahkan kepalanya 
berusaha melihat sesuatu. 

Tentu saja Evan tidak bisa melihat apa-apa di malam 
gelap seperti itu, bodoh banget, sih, pikir Vrey sebal. 

“Nggak salah lagi!” jawab Vrey. “Di pergelangan kakinya 
ada gelang kulit, elang ini milik para Elvar.” 

Rufius segera mengambil alih, “Berpencar!” perintahnya. 
“Evan dan aku akan memutar untuk kembali ke Mildryd. 
Blaire, kamu dan Vrey ambil jalan utama.”

Blaire menyerahkan lentera minyak yang dipegangnya 
pada Rufius “Baik,” katanya. “Bawa ini, kalian lebih mem-
butuhkannya.” 
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Rufius menyambar lentera minyak dari tangan Blaire 
dan mereka berpencar. Vrey dan Blaire mengambil arah 
berbeda dengan Rufius dan Evan. Mereka langsung menuju 
jalan utama yang memotong hutan dan mengarah ke kota 
mereka, Mildryd. 

Vrey sangat tidak menyukai keadaan ini, dia tidak suka 
melewati jalan utama untuk kembali ke kota. Prajurit Elvar 
biasanya selalu menjaga hutan di sekitar jalan itu. Yang 
artinya, dia juga harus sangat waspada saat melewatinya. 
Apalagi Blaire mengandalkan Vrey sepenuhnya untuk me-
mandunya di antara pepohonan yang gelap. 

Vrey dan Blaire terus berjalan menjauhi tempat Sha-
dhavar tadi. Tapi kini mereka semakin mendekati daerah 
perbatasan yang biasanya dijaga ketat. Saat itulah tiba-tiba 
Vrey merasakan sebuah firasat buruk. Vrey menghentikan 
langkahnya sambil meletakkan telunjuknya di bibir, isyarat 
agar temannya tidak bergerak atau bersuara. 

Dia memicingkan matanya sambil menyelinap maju di 
antara semak-semak tanpa bersuara sedikit pun. Dari celah 
semak rimbun yang mengimpit dirinya, Vrey bisa melihat 
sebuat tempat terbuka. Tiga orang Elvar sedang bercakap-
cakap di situ. 

Ketiga sosok ramping itu tampak berpendar pucat ke-
emasan saat kulit mereka tertimpa seberkas sinar bulan. 
Vrey mengawasi mereka, tapi dia terlalu jauh untuk men-
dengar apa yang mereka bicarakan, apalagi melihat wajah 
mereka.  Dia melihat seekor elang hinggap di tangan salah 
satu Elvar. Dia menyadari Elvar itu adalah seorang Ierre, 
atau seseorang yang memiliki kemampuan khusus untuk 
berkomunikasi dengan hewan. 

Revelation: Vrey
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Vrey merasa sangat beruntung karena menyadari ke-
beradaan para Elvar itu lebih dulu dan bukan sebaliknya. 

Sang Ierre melepaskan elangnya kembali ke udara, ke-
mudian dia dan kedua temannya berjalan mengikuti arah 
yang ditunjukkan burung itu menuju tempat Shadhavar.
     Vrey menunggu beberapa saat sampai telinganya tidak 
bisa lagi menangkap derap langkah kaki para Elvar karena 
dia tahu selama dia bisa mendengar mereka, mereka juga 
bisa mendengar dirinya.

 Detik-detik terasa berlalu dengan begitu lambat. Vrey 
berdiri mematung di tengah hutan tanpa berani bergerak, 
apalagi bersuara, bahkan bernapas pun dia lakukan de-
ngan sepelan mungkin. Hal itu berlangsung sampai Vrey 
sepenuhnya yakin mereka berdua sudah berada di luar 
jangkauan pendengaran para Elvar. 

“Aman,” bisiknya. “Ayo kita jalan lagi.”
“Fiuh, akhirnya.” Blaire menghela napas lega. “Kupikir 

aku bakal mati gara-gara menahan napas,” kata gadis itu 
melebih-lebihkan. 

Vrey tertawa kecil dan mereka melanjutkan perjalanan.
Tak lama kemudian, Vrey menemukan jalan besar yang 

mengarah ke Mildryd, kota tempat mereka tinggal. Saat 
siang hari, jalanan ini ramai dilintasi para pedagang  dengan 
kereta-kereta mereka yang besar. Tapi di malam hari seperti 
ini, jalan itu tertutup bagi semua orang.  

Setelah menyusuri jalan itu selama hampir dua jam, 
akhirnya mereka sampai di tepi Sungai Arquus. Sungai yang 
lebar dan deras itu adalah perbatasan alami antara wilayah 
Elvar dan Manusia. 
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Sebentuk jembatan yang terbuat dari batu yang amat 
kokoh membentang di atasnya. Di tengah jembatan, 
terdapat sebuah bangunan tinggi yang merupakan pos jaga 
dengan gerbang besar di bawahnya. Gerbang itulah yang 
memisahkan Kota Mildryd dengan Hutan Telssier. Seperti 
biasa, gerbang itu selalu dalam keadaan tertutup. 

Tidak semua Manusia diperbolehkan melewati gerbang  
dan menapakkan kakinya di Hutan Telssier, hanya me-
reka yang telah mendapat izin dari Bangsa Elvar yang 
boleh melintasinya. Gerbang itu dimaksudkan untuk me-
lindungi wilayah dan hutan para Elvar. Sayangnya, hal 
itu tidak mengecilkan niat para pencuri seperti Vrey dan 
komplotannya untuk masuk ke sana. Mereka selalu punya 
seribu satu cara untuk mengatasi ketatnya penjagaan dan 
mencari celah untuk keluar masuk hutan. 

Vrey dan Blaire menyelinap dari balik sebuah pohon aka-
sia sebelum menyeberangi jembatan dan menuju ke depan 
gerbang, tanpa suara, agar tidak terdengar oleh para prajurit 
penjaga gerbang. Tapi, salah satunya menyadari kehadiran 
Vrey dan membuka sebuah pintu kecil di bagian bawah pos 
sebelum menghampiri mereka dengan tergesa-gesa. 

“Lama banget, sih! Hampir delapan jam lebih kalian 
masuk ke hutan, waktu giliran jagaku hampir habis, mana 
Rufius dan Evan?” tanya prajurit itu gusar. Dia adalah Clyde, 
salah satu teman Vrey juga.  

“Sabar,” jawab Blaire kalem. “Mereka mengambil jalan 
memutar dan akan tiba lebih lambat. Kami harus pulang 
duluan, tangan Vrey terluka cukup parah.” 

Clyde menatap Vrey dengan tatapan mengejek dari balik 
helmnya “Dasar kuping lancip, selalu bikin repot saja.” 

Revelation: Vrey
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“Berisik!” balas Vrey tidak kalah sewot. 
“Sana cepat masuk,” kata Clyde kepada Blaire tanpa 

memedulikan Vrey. “Aku akan cari alasan untuk mem-
perpanjang waktu jagaku sampai Rufius dan Evan kembali,” 
tambahnya sambil menyuruh mereka masuk dari pintu kecil 
yang tadi dibukanya. 

Vrey dan Blaire melangkah bergantian melalui pintu 
kecil itu. Mereka melintasi bagian dalam pos jaga yang 
panjangnya tidak sampai empat meter sebelum keluar 
lagi dari sebuah pintu lain di sisi satunya. Vrey yang 
keluar belakangan sempat mendengar Clyde berbisik di 
balik helmnya, “makanya lain kali hati-hati, kuping lancip 
bodoh.” 

Baru saja Vrey hendak membalas hinaan itu ketika daun 
pintu ditutup tepat di depan batang hidungnya. 

“Berengsek!” maki Vrey dengan suara tertahan agar 
tidak membangunkan prajurit lain yang tertidur di dalam 
pos. Walaupun Clyde sudah menidurkan mereka semua 
dengan obat tidur, tapi tetap saja ada risiko salah satunya 
akan terbangun dan mendengar makiannya. 

Blaire tertawa tanpa suara, tapi dia berhenti saat Vrey 
menatapnya dengan sewot. Dengan kesal, Vrey berbalik dan 
melanjutkan perjalanan melintasi jembatan dan menuju pu-
sat kota Mildryd. 



   aladin berusaha mengalih-
kan perhatiannya dengan 

menatap Relik Rubi di 
genggamannya. Cincin itu 

memancarkan pendaran 
cahaya merah, semerah 

darah. Pendaran yang 
seakan mewakili kesedihan 

dan perasaan bersalah 
yang menggumpal dalam 

hatinya. 
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Rasa sakit yang tak tertahankan tiba-tiba menyeruak dari 
dalam dadanya, seperti mengoyak kewarasannya. Tapi, 
Valadin mati-matian tidak menunjukkannya. Dia harus 
kuat, demi teman-temannya dan demi masa depan yang dia 
impikan.

Valadin memalingkan pandangannya dari cahaya merah 
yang menyakitkan itu. Tapi tatapannya justru jatuh pada 
baju dan pedangnya, yang juga ternoda darah.  Seolah nasib 
bermaksud terus mengingatkannya bahwa hari ini dia sudah 
jatuh ke dalam dosa yang tak terampuni demi memenuhi 
ambisinya. Dan sebagai hukumannya, dia harus kehilangan 
sesuatu yang amat berharga baginya. 

Empat bulan yang lalu saat mulai merencanakan semua 
ini, Valadin sudah menyadari risikonya. Tapi dia sama sekali 
tidak menyadari keadaannya akan menjadi seperti ini. 

Bulan yang terlihat bagaikan cincin bersinar enggan dari 
balik awan gelap yang menyelimuti Hutan Telssier. Hutan 
yang amat luas itu memenuhi hampir seluruh ujung utara 
Ther Melian—sebuah benua tropis kecil yang tertutup kabut 
dan terletak tepat di tengah khatulistiwa dunia Terra. 

 Di sebuah  tanah lapang yang diapit pohon akasia, Valadin 
berdiri di tengah kegelapan. Dia berdiri menatap kelamnya 
langit malam, seolah sedang menantikan sesuatu. Layaknya 
seorang Elvar, rambutnya yang sebahu berkilau keemasan 
kala seberkas cahaya bulan menyinarinya dan kegelapan 
malam sama sekali tidak membuatnya terganggu. 
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Revelation: Valadin

Seorang Elvar wanita berdiri tak jauh darinya. Kecan-
tikannya tidak terlukiskan dan dia tampak seperti baru 
berusia dua puluhan, tapi Valadin tahu usianya sudah tujuh 
ratus tahun, hanya beberapa tahun lebih tua dari dirinya 
sendiri. Wanita itu hanya berdiri sambil memandangi 
Valadin dengan bola matanya yang berwarna amber. 
Rambutnya yang kuning jagung berombak, terurai hingga 
ke pinggulnya. Di genggamannya terdapat sebatang tongkat 
putih panjang—menyerupai tongkat untuk berjalan, tapi 
puncaknya bertakhtakan sebentuk batu kristal bening. Gaun 
putihnya yang halus seolah melayang di permukaan tanah 
ketika dia menghampiri Valadin.

“Lourd Valadin—”Wanita itu hendak mengatakan se-
suatu, tapi jeritan seekor elang dari kejauhan mengejut-
kannya. 

Suara elang itu sekaligus menjawab penantian Valadin. 
Dia bergegas mengikuti kelebatan elang yang terbang 
menuju tanah lapang yang tidak terlalu luas di sebelah utara 
dari tempatnya berdiri. 

Tepat di tengah tanah lapang, seorang gadis muda be-
rambut cokelat sebahu merentangkan tangannya yang 
terbungkus sarung tangan kulit tebal untuk menyambut 
si elang. Hewan itu menukik di antara dahan pepohonan 
sebelum mendarat sempurna di atas sarung tangan gadis 
itu. 

Gadis itu masih sangat muda jika dibandingkan dengan 
Valadin, usianya tak lebih dari delapan belas tahun. Bola 
matanya yang besar dan berwarna merah kecokelatan 
tampak berseri-seri saat dia membelai lembut tengkuk 
elangnya—yang dibalas dengan koakan pelan si elang. 
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“Apa yang dikatakannya, Laruen?” tanya Valadin. 
Laruen menoleh ke arah Valadin. 
“Lourd Valadin,” sapa Laruen.  Gadis itu buru-buru 

memberi hormat menyambut kehadirannya. “Apa yang 
sedang Anda lakukan di sini?”

“Sama sepertimu, aku datang karena aku merasa ada se-
suatu yang akan terjadi malam ini,” kata Valadin. Dia mem-
beri isyarat pada Laruen agar bersikap biasa saja, Valadin 
tidak terlalu suka formalitas seperti itu.

Laruen memandang Valadin sambil tersenyum. Tapi 
senyumnya langsung sirna ketika dia menyadari kehadiran 
wanita berambut pirang, yang kini berdiri di belakang Vala-
din. 

“Leidz Ellanese, Anda juga datang rupanya,” Laruen 
menatap dengan enggan ke arah Ellanese. Lourd dan Leidz 
adalah panggilan hormat dari Elvar yang lebih muda pada 
mereka yang lebih tua.

Ellanese membalas tatapan Laruen dengan dingin. “Jadi, 
apa yang elang itu katakan padamu?” tanyanya tak sabar.

Valadin menghela napas berat, Ellanese dan Laruen 
sejak dulu memang bagaikan kucing dan anjing, mereka 
membenci satu sama lain. Tidak heran, mengingat betapa 
Ellanese sangat membenci kaum Vier-Elv dan kenyataan 
bahwa Laruen adalah seorang Vier-Elv. 

Laruen  mengembuskan  napas kesal sebelum menja-
wab. “Peregrine bilang... mereka tidak terlalu jauh dari tem-
pat ini. Tapi aku khawatir kita sudah terlambat.” suara gadis 
itu bergetar ketika dia meneruskan, “Para pencuri itu sudah 
mendapatkan tanduknya.”
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Valadin menundukkan kepalanya dengan kecewa. 
“Lagi-lagi kita terlambat,” katanya dengan suara tercekat.

Kesunyian yang panjang menyusul kabar buruk yang 
disampaikan Laruen. Dengungan serangga dan gemerisik 
dedaunan yang dipermainkan angin pun tidak mampu me-
mecahkan kesunyian yang menggelayut.

“Perlukah aku mengantar kalian ke sana?” tanya Laruen 
memecah keheningan, yang dijawab Valadin dengan ang-
gukan tegas. 

Laruen melepaskan kembali elangnya, burung itu ber-
putar-putar di udara untuk menunjukkan arah yang harus 
mereka tempuh. “Silakan... Lourd Valadin, Leidz Ellanese.” 

Dengan ditemani Laruen dan Ellanese, Valadin terus 
berjalan melintasi hutan di malam yang gelap dan berkabut. 
Tanpa bantuan penerangan apa pun, dia mengandalkan 
penglihatannya yang setajam rubah untuk menemukan 
jalan di tengah jajaran pepohonan akasia  dan kerimbunan 
semak kaliandra. Suara Peregrine yang mengangkasa di atas 
mereka memandunya ke arah yang harus dituju. 

Sesampainya di kaki tanjakan, Valadin berhenti. Dari 
celah-celah kanopi hutan dia melihat Peregrine terbang 
menukik ke arah kumpulan pepohonan lebat tepat di ha-
dapannya. 

“Kita sudah dekat, Shadavar itu ada di balik tanjakan,” 
ujar Laruen. 

Valadin  mulai  mendaki secepat yang bisa dilakukan tu-
buh ringannya. Dia berhenti ketika sampai di puncak tanja-
kan. Begitu juga dengan Laruen dan Ellanese yang menyusul 
di belakangnya.
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 Di depan mereka, Peregrine hinggap di atas dahan 
rendah sebatang pohon jati. Burung itu berkoak pelan sambil 
menatap seekor Shadhavar yang terkapar tak berdaya di 
dasar pohon. Tanduknya hilang dan sebuah luka tusuk lebar 
menganga di tubuhnya. Darah segar mengucur deras dari 
lukanya dan menggenang di tempat makhluk itu berbaring, 
menodai bulunya yang indah.

Dada Valadin terasa sesak menyaksikan pemandangan 
yang memilukan itu. 

Hewan malang itu tidak dapat bersuara, apalagi 
bergerak, sepertinya pengaruh obat bius yang digunakan 
para pemburu untuk melumpuhkannya masih belum 
hilang. Dari tempatnya berbaring, dia balas menatap 
Valadin dengan tatapan sedih dan kesakitan, seolah dia 
tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya dan bertanya 
kenapa tubuhnya harus disakiti sedemikian rupa. 

Valadin tak sanggup menatapnya lebih lama lagi. Dia 
berjalan perlahan mendekati rusa itu dan duduk berlutut 
di sampingnya. Dia tidak peduli genangan darah Shadavar 
yang diinjaknya mengotori ujung jubah dan sepatunya, lalu 
dibelainya leher hewan itu dengan lembut.

Valadin melirik Ellanese, menyadarkan wanita itu dari 
lamunannya. Ellanese buru-buru mengangkat tongkat pu-
tihnya dan berkonsentrasi. Batu kristal bening di ujung 
tongkatnya bersinar. Cahaya putih hangat berpendar dari 
tongkatnya dan menyinari tubuh Shadhavar itu selama be-
berapa saat. 

Tapi, tak lama kemudian Ellanese menurunkan tongkat-
nya, dia menggeleng lemah pada Valadin. 
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Valadin mengangguk penuh pengertian, Shadhavar ini 
sudah tidak bisa diselamatkan.  

“Aku akan mengakhiri penderitaanmu,” ujar Valadin. 
Dia memejamkan matanya dan terdiam selama beberapa 
saat. “Hamadryad, Sang Aether pelindung hutan dan 
seisinya, aku mengirimkan jiwa redup ini untuk kembali 
bersinar terang di sisimu,” bisik Valadin sebelum berdiri 
dan mencabut sebilah pedang dari pinggangnya.

Pedang itu panjangnya kira-kira setengah badan Valadin 
dan berpijar terang, bahkan dalam kegelapan. Itulah 
Schalantir, pedang yang ditempa dengan logam yang amat 
langka, yang menurut cerita mampu menebas segalanya. 
Kekuatan suci yang bersemayan di dalam pedangnya mem-
buat pedang itu terus bersinar terang walaupun usianya 
sudah ratusan tahun, bahkan lebih. 

Valadin mengayunkan pedangnya tepat di leher Sha-
dhavar. Makhluk itu seolah menjerit tanpa suara, matanya 
terbeliak sesaat sebelum dia tewas. Valadin kembali berlutut 
dan menutup kelopak mata sang rusa bertanduk dengan 
tangannya. 

Shadhavar adalah makhluk suci yang dilindungi bangsa 
Elvar. Sungguh menyakitkan bagi Valadin untuk merenggut 
nyawa seekor Shadhavar dengan tangannya sendiri. Apalagi 
sebagai seorang Eldynn—kesatria suci—tujuan hidup Vala-
din adalah melindungi dan membela mereka yang lemah. 
Tapi, dia tidak punya pilihan lain. Membiarkan hewan itu 
menderita lebih lama sama saja dengan menyiksanya. 

Shadhavar diburu para Manusia karena tanduknya yang 
berlubang. Tanduk itulah yang diincar para kolektor benda 
langka. Saat ini hanya tinggal sedikit sekali Shadhavar yang 

Revelation: Valadin
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tersisa. Makhluk itu, beserta hampir seluruh hewan ajaib 
yang hidup di Hutan Telssier, diambang kepunahan.

Laruen berlutut di samping Valadin, jemarinya meraba 
permukaan tanah, tempat terdapat empat jejak kaki yang 
kemudian berpencar menuju dua arah. “Salah satu dari 
mereka pasti membawa tanduknya,” desisnya. 

“Kita bisa berpencar, dalam hitungan menit mereka 
akan tertangkap,” kata Ellanese. 

Valadin menggeleng. “Tidak perlu,” katanya. “Apa gu-
nanya? Sesuai peraturan, mereka hanya akan diserahkan  
kepada pengadilan Manusia, lalu dihukum dengan hukum 
Manusia. Itu tidak akan mengembalikan nyawa Shadhavar 
ini.” 

“Peraturan? Tidak ada gunanya menuruti peraturan  
bangsa hina seperti Manusia. Mereka pantas dibunuh karena 
menyakiti hewan suci ini!” ujar Ellanese geram. 

Tidak tebersit sedikit pun keraguan di mata Ellanese saat 
dia mengucapkan kalimat itu. Valadin menatapnya sambil 
tersenyum lemah. Partnernya itu memang bermulut pedas, 
apalagi kalau berkaitan dengan bangsa lain. 

“Sebagai seorang Vestal yang penuh kasih dan pengam-
punan tidak seharusnya kamu berkata seperti itu,” Valadin 
mengingatkan. Vestal adalah pendeta wanita yang melayani 
para Aether. 

Valadin menancapkan pedangnya dengan penuh ama-
rah ke tanah. Dia berdiri dan mendongak, menatap lurus ke 
arah langit yang semakin gelap, bulan dan bintang tak lagi 
bersinar di atas sana, seolah sudah tertelan kegelapan. 

“Lagi pula, tidak semudah itu,” sesal Valadin. “Kita hanya 
akan memancing amarah para tetua kalau melakukannya... 
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Kalau kalian tidak keberatan, aku ingin secepatnya mem-
bereskan masalah ini. Shadhavar ini harus  dikubur dengan 
layak.” 

Laruen mengangguk pelan. “Aku mengerti,” katanya. 
“Serahkan saja padaku.”

 “Terima kasih,” jawab Valadin seraya meraih pedangnya 
dari samping tubuh Shadhavar yang kini tergeletak tak ber-
nyawa. 

Darah segar menghiasi ujung pedangnya yang semula 
bersih mengilat. Valadin menatap pantulan wajahnya di per-
mukaan pedang yang bernoda. 

“Manusia,” desisnya. “Sejak mereka datang dan meme-
nuhi benua ini, mereka hanya membawa kehancuran dan 
kematian pada semua makhluk hidup,” ujarnya dengan su-
ara bergetar penuh amarah.

“Maafkan aku,” kata Laruen tersendat, napasnya sesak 
karena menahan sesuatu. “Aku bertanggung jawab menjaga 
bagian hutan ini. Semua ini terjadi karena salahku.” 

“Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Kamu sudah 
berusaha melakukan yang terbaik,” jawab Valadin tanpa 
membalikkan badannya. “Aku hanya membenci kenyataan 
bahwa Manusia sudah menguasai benua ini. Bangsa yang 
baru  tiba di benua  ini seribu lima ratus  tahun  yang  lalu, justru 
menyingkirkan kita yang terlebih dulu ada di sini. Kejayaan 
kita  sudah  berakhir  berabad-abad  yang lalu saat Ratu 
Ratana dan para Tetua setuju menandatangani pembagian 
wilayah tiga bangsa. Saat itulah kita menyerahkan benua ini 
beserta seluruh isinya untuk mereka kuasai,” tambahnya.

Mereka bertiga terdiam untuk sesaat, hanya desir angin 
malam dan pekikan pelan Peregrine yang terdengar. 

Revelation: Valadin
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“Laruen, kamu seorang Vier-Elv,” kata Valadin tiba-tiba. 
“Apa pendapatmu tentang Manusia?” 

“Aku membenci darah yang mengalir di tubuhku,” kata 
Laruen. “Darah yang sama dengan makhluk-makhluk yang 
menodai hutan ini dengan ketamakan mereka,” lanjutnya 
dengan suara dingin yang penuh kebencian.

Valadin tersenyum mendengar jawaban Laruen, dia 
sudah menduganya. “Apa kamu pernah memimpikan masa 
depan yang indah di benua ini, tempat makhluk-makhluk 
seperti Shadhavar bisa hidup dengan bebas, tanpa takut 
diburu oleh mereka? Sebuah era baru di mana bangsa Elvar 
kembali berkuasa dan dihormati seperti yang pernah terjadi 
ribuan tahun yang lalu? Era di mana tidak ada lagi kematian 
dan darah yang tertumpah sia-sia akibat keserakahan 
Manusia?” 

Laruen  melirik jasad Shadhavar  yang terbaring di  sisi-
nya. “Setiap hari dan setiap kali aku menyaksikan peman-
dangan seperti ini, Lourd,” suaranya terdengar putus asa.

Valadin membalikkan badannya, “Aku senang men-
dengarnya. Sebenarnya, aku juga punya impian yang sama,” 
ujarnya.

Valadin berbalik untuk menatap Laruen. “Apa kamu rela 
berkorban demi mewujudkan impian itu?” tanya Valadin 
sekali lagi sambil menatapnya lekat-lekat.

Laruen membalas tatapan Valadin, tak terlihat sebersit 
pun keraguan di matanya. “Nyawa pun rela kukorbankan 
asal hal itu bisa terwujud, Lourd Valadin.”

 “Bagus,” Valadin menatap Laruen dengan lembut. 
 “Saatnya sudah semakin dekat.”
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“Katakan saja apa yang harus kulakukan, Lourd Valadin, 
aku siap melaksanakannya,” ujar Laruen yakin.

“Sabar. Segala sesuatu ada waktunya. Aku masih me-
nunggu jawaban dari dua teman kita yang lain sebelum kita 
bisa memulai rencana ini.”

“Siapa mereka?” tanya Laruen tak sabar.
“Kamu mengenal salah satunya. Aku akan memperke nal-

kan yang lainnya padamu saat dia sudah bergabung dengan 
kita. Tapi untuk sementara, rahasiakan dulu masalah ini dari 
semua orang, bisakah aku memercayaimu?” tanya Valadin 
yang  dijawab Laruen dengan anggukan yakin.

“Bagus. Kita akan mengembalikan kejayaan bangsa 
Elvar di benua ini. Kita tidak akan lagi menjadi bangsa kelas 
dua di bawah bayangan Manusia.” Valadin menepuk-nepuk 
pundak Laruen. 

Valadin menyarungkan kembali Schalantir-nya, lalu 
berbalik dan berjalan ke jajaran pepohonan yang rapat 
dan gelap. Baju zirahnya bercahaya lemah di bawah sinar 
rembulan yang menyembul pucat dari balik awan. Dia ter-
senyum puas, sebentar lagi segalanya akan dimulai....

Revelation: Valadin
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