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Untuk Papaku tercinta, 
aku sayang Papa dan aku minta maaf 

untuk semua yang pernah kulakukan, yang mungkin 
membuat Papa kecewa.



Ellina Wu & Lan Wu, terima kasih atas semua bantuannya, 
terutama dalam hal ilustrasi dan editing cover. Wajah Leighton 
di cover depan buku ini tidak akan secakep itu tanpa kalian 
berdua. 

Kathy, my writing partner—in crime—Terima kasih untuk 
semua sesi brainstorming dan juga untuk masukan-masukannya 
saat aku mengerjakan ilustrasi-ilustrasi Discord. 

Hutomo, atas semua video trailer Ther Melian yang sudah 
kamu buatkan. Sayang sekali video Chronicle tidak sempat diputar 
saat acara launching, aku tunggu juga video untuk Discord dan 
Genesis nanti. 

Elisa, asistenku yang tepercaya, aku senang bisa mera-
cunimu untuk mulai membaca novel, semoga nanti kamu juga 
akan membaca novel-novel lain setelah ini. Membaca itu sangat 
menyenangkan, bukan? 

Evan, terima kasih atas dukungannya sejak Ther Melian 
masih berupa draft dan dummy book yang menyedihkan. Tak 
pernah menyangka bisa sampai sejauh ini dalam waktu secepat 
ini, ya? Terima kasih juga atas ilustrasi para Aether. 

Lenny, sang MC acara launching Revelation, kalau Discord 
ada acara launching lagi, MC-nya harus kamu lagi, Len! Thanks 
juga untuk bantuanmu mentranslasikan bab awal Revelation. 

Desy Natalia, Ibu editor penggemar Valadin, jangan 
galak-galak sama Vrey dong, Bu, hehehe. Terima 

kasih untuk semua ide-idenya yang—walaupun 
menyengsarakan Vrey tapi—keren abis. 

Valen, Rena, Ivette, Cenny, Marina, 
dan Vivi; aku sangat lega kalian menyukai 

Ther Melian. Semoga kalian 
menyukai Discord 

dan Genesis juga 
nantinya. 



Semua rekan dan mahasiswa di 
UC—khususnya VCDears—sudah tidak 
tahu lagi harus bilang apa, kecuali terima 
kasih atas semua dukungan kalian selama 
ini. Semoga kalian juga bisa menikmati 
Discord ini, tapi bacanya jangan sampai lupa 
waktu, terus telat kuliah, ya ^^

Untuk semua teman yang sudah hadir di acara-acara 
launching Ther Melian, mulai dari Revelation sampai Chronicle, 
dan teman-teman dari DevMeet Surabaya. 

Semua pihak di Elex Media, Redaksi Novel, Grafis, Printing, 
Marcom, dan Admin FB & Twitter Elex. Terima kasih atas 
dukungan kalian untuk Ther Melian. Tanpa dukungan kalian, Ther 
Melian hanya akan menjadi benua yang sepi tanpa penjelajah. 

Komunitas pembaca Ther Melian di Facebook dan Twitter, 
terima kasih atas dukungan dan kepercayaan kalian, beberapa 
bahkan sudah menjadi bagian dari komunitas jauh sebelum kisah 
ini berwujud buku. 

Untuk semua teman di komunitas Goodread Indonesia, 
Kastil Fantasi, dan Forum Fiksi Fantasi Dalam Negri. Terima 
kasih atas dukungan dan masukan-masukan, serta review kalian 
untuk serial ini. Senang sekali rasanya waktu mengetahui Ther 
Melian: Revelation menjadi kandidat dan kemudian terpilih 
sebagai buku bacaan bersama bulan Juli 2011 kemarin. 

Untuk Mikael Ifianto, terima kasih atas kesediaannya men-
jadi fotografer cover-cover Ther Melian dari buku pertama hingga 
terakhir. Untuk Angie Li yang bersedia menjadi 
model cover kali ini, dan Seiun Yue yang 
membantu sebagai MUA dadakan saat 
sesi foto berlangsung.

Dan terakhir, untuk para pembaca 
Ther Melian, yang telah setia mem-
balik halaman demi halaman 
Revelation dan Chronicle, ser-
ta menanti cukup lama untuk 
mendapatkan Discord... Aku me-
nyambut kalian untuk bertualang 
lagi bersama Vrey dan Valadin di 
benua Ther Melian!





aladin berjalan menyusuri 
tepi Hutan Telssier. 

Angin senja 
berembus perlahan 

dari sela-sela 
pepohonan dan 

mempermainkan 
ujung rambut di atas 

tengkuknya. 
Menggunakan 
jemarinya, dia 

merapikan 
rambutnya yang 
sepangkal leher 

sebelum 
mengawasi 

keadaan sekitarnya. 

:
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Hutan tampak sunyi, hanya terdengar nyanyian se-
rangga dan gemericik air Sungai Arquus.

Malam hari adalah waktunya hewan-hewan di hutan 
keluar mencari makan, yang sekaligus merupakan 
waktu bagi para pemburu liar dari Mildryd beraksi. 
Valadin sudah berkali-kali menggagalkan para pemburu 
liar itu, dan malam ini bukan pengecualian, tak pernah 
ada pencuri yang berhasil membawa kabur apa pun 
dari Hutan Telssier saat Valadin berjaga dan dia berniat 
mempertahankan prestasinya. 

Tiba-tiba terdengar alunan alat musik petik yang 
mengiringi nyanyian yang begitu merdu. Valadin ter-
senyum, Reuven—partnernya—ada di sekitar sini. 
Valadin mengikuti asal suara dan tiba di kerumunan 
semak tebal. Saat menyibaknya, dia menemukan se-
buah pohon ara besar. Reuven duduk santai dengan 
kaki terjulur di antara akar-akar raksasa sambil menyan-
darkan tubuhnya ke batang pohon. 

Reuven sangat tampan, rambutnya yang berwarna 
cokelat menjuntai nyaris menutupi matanya yang 
berwarna ungu kelam. Jarinya yang lentik tampak 
begitu luwes menari-nari di atas kecapi sementara dari 
bibirnya mengalun nyanyian yang sungguh indah. 
Seekor Shadhavar muda berbaring di depannya, 
menumpangkan kepalanya di atas kaki Reuven dan 
tertidur dengan damai. Tapi saat Valadin tak sengaja 
menginjak ranting kering di tanah, hewan itu terkesiap 
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dan melompat sebelum menghilang ke balik ke semak-
semak. Nyanyian Reuven pun terhenti.

“Maaf, tidak bermaksud mengganggu kalian.” 
Valadin tersenyum.

“Sama sekali tidak mengganggu,” kata Reuven. 
“Aku bernyanyi untuk menghiburnya, induknya 
terbunuh kemarin.” 

“Itu sangat disayangkan.” Valadin duduk di 
sebelah Reuven. “Kita sudah berusaha sebaik mung-
kin, tapi masih saja ada celah untuk mereka keluar 
masuk.”

Reuven menghela napas panjang. “Kenapa manusia 
tidak bisa hidup berdampingan dengan alam?”

“Mereka semua bajingan!” kata Valadin keji. “Aku 
benci semua Manusia kotor itu! Kenapa mereka tidak 
pergi saja meninggalkan benua kita!” 

Reuven menatap Valadin. “Kamu benar-benar 
membenci mereka, ya?”

“Sampai ke tulang sumsumku yang paling dalam,” 
jawab Valadin dingin. “Memangnya kamu tidak?”

“Aku tidak terlalu menyukai Manusia,” kata Reuven. 
“Tapi kalau mereka mau belajar hidup berdampingan 
dengan makhluk lain dan membuang keserakahan 
mereka, mungkin lain ceritanya.” 

“Mereka tidak akan pernah bisa belajar dari kita, 
tidak selama mereka menganggap kita bangsa kelas 
dua,” desis Valadin. “Tapi suatu hari nanti, aku ingin 
menjadi orang yang mengubah nasib bangsa ini!” 
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Reuven menatapnya kagum. “Kamu tahu, ambisi 
besarmu ini bisa menyulitkanmu suatu hari nanti,” 
katanya.

“Aku tidak takut,” kata Valadin sambil tertawa. “Ada 
hal lain yang lebih penting dibanding diriku sendiri, 
lagi pula aku tahu kamu akan mendukungku.”

Reuven tidak menjawab, dia hanya tersenyum. 
Mereka duduk berdampingan tanpa berkata-kata se-
lama beberapa saat, tapi Valadin tidak perlu mendengar 
jawaban Reuven untuk tahu bahwa temannya ini akan 
selalu mendampinginya, apa pun yang terjadi. 

Mereka sudah saling mengenal selama puluhan 
tahun, Valadin bisa memahami Reuven, bahkan ke-
tika Reuven tidak mengatakan apa-apa, begitu juga 
sebaliknya. Reuven jauh lebih tua dari Valadin, tapi 
dia selalu menolak saat Valadin memanggilnya Lourd 
Reuven. Ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka 
seperti saat ini, mereka akan melupakan semua for-
malitas dan tata-krama, memanggil satu sama lain 
hanya dengan nama depan masing-masing. 

Dilihat dari wajah dan penampilan, mereka memang 
tampak sebaya. Tapi Reuven jauh lebih dewasa dari 
Valadin, bukan hanya usia, tapi juga dari pemikiran dan 
tindak tanduknya yang lebih tenang. Valadin sangat 
mengaguminya dan selalu berusaha agar bisa seperti 
Reuven dalam segala hal; tenang dan selalu berkepala 
dingin. 
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Matahari semakin condong ke barat, menyisakan 
sapuan warna merah di kaki langit. Reuven kembali 
memainkan kecapinya, tapi kali ini, dia tidak bernyanyi. 
Valadin menyandarkan punggungnya di batang pohon 
ara, memejamkan matanya sejenak dan beristirahat 
sebelum mereka memulai tugas malam itu. 

Valadin suka sekali mendengarkan Reuven bermain 
kecapi atau menyanyi. Suara Reuven seperti cahaya 
mentari, bersinar dan menyebar menembus kabut, 
bahkan yang paling pekat dan tebal sekalipun. Semua 
kekhawatiran dan kecemasan Valadin seolah lenyap 
setiap kali dia mendengar partnernya bernyanyi. 

Tapi mendadak, permainan kecapi Reuven berhenti. 
Dia bangkit dan memandang berkeliling, mengawasi 
keadaan sekitarnya. Kemudian, dia menggenggam 
kecapinya dengan posisi berbeda, seolah hendak 
bertarung. Valadin segera mencabut Schalantir, insting 
Reuven selalu lebih tajam darinya, dia pasti menyadari 
sesuatu yang tidak disadari Valadin.

“Ada yang menuju kemari,” bisik Reuven. 
Benar saja, gemerisik dedaunan yang bergesekan 

dengan sesuatu terdengar semakin jelas. Sesuatu yang 
terdengar seperti langkah kaki menuju ke arah mereka. 
Valadin dan Reuven mengambil posisi siaga, apa saja 
bisa muncul dari balik semak itu. Mungkin seorang 
pemburu liar, atau bahkan seekor daemon yang terpisah 
dari kelompoknya, seperti yang pernah mereka alami 
beberapa kali. 
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Pada saat bersamaan, semak-semak di hadapan 
mereka tersingkap. Seorang perempuan—Manusia—
muncul dari baliknya. Rambutnya berwarna cokelat 
terang dan dikuncir dua, terjuntai sampai ke punggung, 
matanya yang besar berwarna cokelat kemerahan.

Gadis itu memandang takjub ke arah Valadin dan 
Reuven bergantian. “Ooh.... Elvar!” ujarnya kagum. 
“Aku sudah menduga kalau kuikuti suara kecapi merdu 
itu, aku bisa bertemu kalian. Astaga, baru kali ini aku 
melihat Elvar sedekat ini. Kulit kalian indah sekali... 
cokelat keemasan seperti kata orang dan kalian benar-
benar tampan, ya...” gadis itu mengejapkan matanya 
tanpa henti sambil terus menatap mereka.

Reuven tersenyum dan menurunkan kecapinya, tapi 
Valadin tidak, dia masih menghunus Schalantir. 

“Anda berada di tepian Hutan Telssier,” kata Reuven 
sopan. “Wilayah yang dilarang untuk Manusia. Anda 
harus segera kembali.”

“Aku tahu, kok,” gadis itu tersenyum nakal. Dia 
melangkah mendekati Reuven sambil membersihkan 
semak-semak dan daun yang menempel di roknya yang 
merah dan mengembang. 

“Kelompok gipsiku sedang berkemah di padang 
rumput di tepi Kota Mildryd. Aku tidak pernah 
bepergian sejauh ini sebelumnya, jadi kupikir aku ingin 
melihat sendiri Hutan Telssier yang terkenal, tapi aku 
malah keasyikan jalan-jalan dan tersesat.” Gadis itu 
tertawa kecil. 
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“Tersesat?” desis Valadin. “Jangan bersandi-
wara!” 

“Kurasa dia tidak berbohong, Valadin,” kata Reuven, 
yang sama sekali tidak mengalihkan perhatiannya dari 
gadis itu. “Dia tidak membawa senjata, pakaiannya 
lebih sesuai untuk menari ketimbang berburu. Apakah 
kamu seorang penari, Nona? Kudengar kaum gipsi 
sangat pandai menari.” 

“Iya, kamu benar,” jawab gadis itu senang. “Namaku 
Lyra, aku memang seorang penari. Aku dan ayahku 
berkelana bersama sekelompok gipsi, kami berkeliling 
dari kota ke kota, menari dan menghibur orang untuk 
mendapat upah,” celotehnya riang. 

Valadin mengerutkan alisnya. Dia sudah sering 
bertemu Manusia di dalam hutan ini. Mulai dari para 
pengecut yang mencoba peruntungan mereka sebagai 
pencuri sampai pemburu yang paling keji, dia pernah 
menghadapi semuanya. Tapi dia belum pernah ber-
temu yang seperti Lyra. 

Walaupun baru bertemu beberapa menit, gadis itu 
sudah benar-benar membuatnya naik pitam. Valadin 
tidak tahan mendengarkan celotehannya yang tanpa 
henti, apalagi memandang ekspresi lugu memuakkan 
di wajahnya. Valadin mengangkat pedangnya lebih 
tinggi dan mengarahkannya tepat ke leher Lyra. “Itu 
cerita yang bagus, Nona,” katanya. “Tapi kamu tetap 
bersalah karena memasuki wilayah kami!”
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Lyra menoleh ke arah Valadin, wajahnya sekarang 
ketakutan dan bingung, seolah-olah tidak mengerti 
kejahatan apa yang telah diperbuatnya. 

Valadin semakin muak melihatnya. Apa gadis ini 
benar-benar bebal sampai-sampai dia tidak tahu akibat 
perbuatannya sendiri? Dia sudah melanggar hukum 
hanya dengan berada di sini. Alih-alih berusaha agar 
tidak tertangkap, Lyra malah menyerahkan diri ke 
hadapan Valadin, sambil tersenyum berseri-seri. 

Reuven menyentuh lengan Valadin dan menurun-
kan Schalantir-nya. “Sudahlah, Valadin,” katanya. “Dia 
bukan pemburu.”

“Aku tidak peduli!” jawab Valadin ketus. “Dia sudah 
melanggar masuk kemari, dia seharusnya diserahkan 
kepada para prajurit di Mildryd.”

Tapi sepertinya Lyra tidak memedulikan ucapan 
Valadin barusan. Dia melangkah mendekati Reuven 
dan menyentuh kecapinya. “Ini kecapi, kan? Apa kamu 
yang memainkan musik indah tadi?” tanyanya. 

“Iya, aku yang memainkannya,” jawab Reuven 
ramah. 

“Siapa namamu?”
“Panggil aku Reuven.”
Valadin terbelalak mendengarnya. “Reuven, itu 

sudah cukup,” tegurnya. “Kamu tidak perlu memberi 
tahu namamu pada Manusia ini!”

Tapi Reuven tidak mengacuhkannya. Dia dan Lyra 
masih saling bertukar pandang, tatapan mereka begitu 
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mendalam, seakan tidak ada orang lain di sekitar me-
reka. Dan itu membuat Valadin kesal melihatnya; kesal 
bukan kepalang!

“Lourd Reuven!” 
“Ya?” Reuven terkesiap.
“Ini mungkin jebakan, rekan-rekannya mungkin 

bersembunyi di suatu tempat di sekitar sini menunggu 
kita lengah agar dapat menangkap buruan yang mereka 
incar!” kata Valadin tegas. “Kita harus menahan dan 
menginterogasi gadis ini, aku akan memanggil bala 
bantuan untuk memeriksa daerah ini.”

Lyra melirik heran ke arah Valadin dengan wajah 
tak bersalah, membuat Valadin semakin muak. 

“Kurasa kekhawatiranmu berlebihan,” kata 
Reuven. “Aku akan mengantar gadis ini kembali ke 
perkemahannya. Kalau kamu tidak memercayainya, 
kamu bisa berjaga di tempat ini.”

“Mengantarnya pulang? Kurasa Anda yang terlalu 
berlebihan,” ujar Valadin.

Reuven menggeleng. “Hari sudah larut, sangat 
berbahaya berjalan kaki seorang diri di tempat seperti 
ini. Aku akan mengantarnya.”

Untuk pertama kalinya, Valadin merasa Reuven 
bagaikan orang asing. Padahal selama ini mereka 
saling memahami, tapi kali ini Valadin sungguh tidak 
mengerti apa yang dipikirkan partnernya. Reuven 
kembali menatap Lyra dengan sorot mata redup, sorot 
mata yang tidak pernah dilihat Valadin sebelumnya. 
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Valadin harus berusaha sekuat tenaga hanya untuk 
mengendalikan emosinya.

“Baiklah kalau itu keputusanmu,” kata Valadin 
setelah sedikit tenang. “Kita antar gadis ini keluar dari 
hutan sampai ke perbatasan Mildryd.”

Reuven menggeleng. “Kalau kamu mengantarnya 
ke sana, dia akan mendapat kesulitan dengan para 
prajurit.”

“Itu sudah sepantasnya!” balas Valadin ketus. 
“Tidak,” kata Reuven. “Kita akan mengantarnya 

melewati rute yang dia lewati tadi, kamu bisa menun-
jukkan jalannya pada kami, Lyra?”

Lyra mengangguk, dan sebelum Valadin sempat 
menyatakan keberatannya, Reuven sudah mengajak 
Lyra untuk mulai berjalan. 

Valadin hanya membisu selama perjalanan yang 
hanya beberapa menit itu, tapi tidak demikian dengan 
Reuven dan Lyra. Mereka terus bercakap-cakap dan tak 
henti-hentinya saling menatap. 

Reuven dan Lyra bahkan tidak merasa perlu untuk 
mengecilkan suara mereka saat berbicara atau tertawa, 
agar tidak terdengar Elvar lain yang mungkin berada di 
sekitar situ. Mereka seolah tidak sadar; atau mungkin 
bahkan tidak peduli dengan risiko yang akan mereka 
hadapi seandainya ada yang mengetahui peristiwa 
ini. 

Valadin hanya bisa berharap tidak ada yang men-
dengar keributan yang mereka timbulkan. Dia bahkan 
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tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan 
saking cemasnya. 

Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di 
tepi Sungai Arquus yang memisahkan wilayah Hutan 
Telssier dengan hutan Mildryd. Valadin melihat 
sebuah pohon waru besar yang roboh tepat di atas 
tebing sungai. Rupanya dari tempat inilah Lyra tadi 
menyeberang.

Reuven membantu Lyra menyeberangi sungai, dan 
seperti dugaan Valadin, Reuven masih terus menemani 
Lyra walaupun kini mereka sudah berada di luar 
wilayah Elvar. Dengan enggan, Valadin melangkahkan 
kakinya dan mengikuti mereka. 

Setelah keluar dari wilayah hutan Mildryd, mereka 
tiba di padang rumput terbuka yang penuh kunang-
kunang. Beberapa tenda berwarna-warni berjejer di sana, 
di samping beberapa kereta yang sama warna-warninya. 
Di tengah-tengah kumpulan tenda terdapat beberapa 
api unggun. Sekelompok Manusia berkerumun di sana. 
Mereka membakar daging, memasak gulai, minum-
minum, menyanyi, dan menari dengan riang gembira. 

“Itu perkemahanku!” seru Lyra senang. Dia berlari-
lari melintasi padang rumput menuju perkemahan. 
“Terima kasih sudah mengantarku pulang. Apa kalian 
mau mampir?”

“Tidak!” jawab Valadin tegas. 
Tapi Reuven justru tertawa ringan dan menepuk 

pundak Valadin. “Kenapa tidak?” katanya.
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Valadin nyaris tidak percaya Reuven baru saja 
menanyakan hal itu padanya. “Kita sudah meninggalkan 
Hutan Telssier dan tugas kita cukup lama!” katanya. 
“Tidak ada gunanya tinggal di sini, kita harus kembali 
sekarang.”

“Tidak ada salahnya kita bersantai sebentar sekali-
sekali,” kata Reuven. “Lihatlah para gipsi itu, mereka 
kelihatannya sedang bersenang-senang, kamu juga 
harus belajar untuk bersantai sesekali,” tambahnya 
sebelum mengikuti Lyra menuju ke perkemahannya.

Akhirnya Valadin terpaksa bertemu para kaum 
gipsi. Orang-orang itu mengenakan pakaian yang aneh, 
sama anehnya dengan Lyra. Rok mereka berwarna 
cerah dan mengembang, untaian perhiasan kelap kelip 
menghiasi leher dan lengan mereka. 

Kaum gipsi sangat senang melihat kehadiran 
dua Elvar di antara kelompok mereka. Sama seperti 
Lyra, mereka tampak tidak malu-malu menunjukkan 
kekaguman dan ketertarikan mereka pada Valadin 
dan Reuven. Ada sekitar tiga puluh orang dalam 
kelompok itu; orang tua, pria, wanita, dan anak-anak. 
Mereka sangat berbeda dengan penduduk Mildryd 
yang umumnya ditemui Valadin. Wajah mereka lebih 
bersemangat, lebih bebas, tanpa ikatan, dan semuanya 
terlihat menyebalkan. 

Lyra, dengan tidak tahu-malu, terus menarik 
tangan Reuven mengajaknya masuk lebih dalam ke 
kerumunan. Valadin mengikuti dengan tidak tenang, 
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dia terus bersiaga, tangannya tidak pernah lepas dari 
pegangan Schalantir. 

“Mainkan kecapimu untuk kami,” pinta Lyra saat 
mereka berada tepat di tengah perkemahan. “Kalau 
kamu memainkannya, aku akan menari untukmu 
sebagai ucapan terima kasih karena telah mengantarku 
pulang.” 

Valadin mengernyit. Rasa tidak sukanya terhadap 
Lyra semakin besar. Bagaimana mungkin seorang 
Manusia biasa seperti dia berani meminta seorang 
Rahval terhormat seperti Reuven untuk memainkan 
kecapinya. 

Ini sudah benar-benar tidak bisa diterima, pikirnya. 
Lalu yang tidak diduga-duga terjadi. Reuven meng-

ambil kecapinya dan berjalan ke tengah api unggun. 
Cahaya bulan keperakan meneranginya dan dia mulai 
memetiknya perlahan. 

“Reuven!” 
Seolah tidak mendengar ucapan Valadin, Reuven 

terus memainkan kecapinya. Tatapan semua orang di 
perkemahan kini tertuju pada Reuven. 

Perkemahan yang semula ramai kini tenang. Hanya 
terdengar alunan kecapi Reuven yang memenuhi 
seluruh penjuru padang rumput. Mereka semua ber-
decak kagum, tak ada seorang pun di antara para gipsi 
yang pernah mendengar permainan musik seindah 
itu. Bahkan kunang-kunang yang tadinya terbang tak 



Ther Melian

xxvi

beraturan di sekeliling perkemahan pun menghampiri 
Reuven dan berputar-putar di sekitarnya. 

Lyra menanggalkan jubah tebalnya, memperlihat-
kan pakaian menarinya yang tipis dan penuh dengan 
manik-manik yang menjuntai. Perlahan-lahan, dengan 
gerakan yang amat gemulai, dia mulai menari menge-
lilingi Reuven. Gelang dan kalung yang dikenakan di 
lengan dan kakinya bergemerincing setiap kali dia 
bergerak. 

Tarian Lyra berbeda dengan tarian bangsa Elvar 
yang biasa dilihat Valadin. Ada semangat dan gairah 
yang berkobar dari tarian gadis itu, rambutnya yang 
panjang bergelung saat dia berputar-putar dengan 
cepat di antara Reuven dan api unggun yang menjilat-
jilat liar. 

Lyra terlihat bagaikan orang yang sangat berbeda 
dengan gadis polos yang tadi bicara dengan mereka. 
Reuven sepertinya juga memperhatikan hal itu. Valadin 
menatapnya lekat-lekat dan sadar tidak sedetik pun 
Reuven melepaskan pandangan matanya dari Lyra. 

Reuven mempercepat permainan kecapinya semen-
tara Lyra terus menari mengikuti irama. Tubuhnya 
meliuk, berkilau, dan memancarkan daya tarik. Tarian 
itu seperti menghipnotis Reuven. Firasat Valadin tidak 
enak. Dia seolah melihat sisi lain Reuven yang tidak 
pernah dikenalnya sebelumnya. Semakin lama dia 
mengamati temannya, sorot mata Reuven semakin 
terlihat asing bagi Valadin. 
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Saat itu hari sudah malam, Valadin berdiri mematung 
di padang rumput. Padang rumput yang sama tempat 
dia melihat Reuven pertama kalinya memainkan 
kecapi untuk Lyra, dan gadis itu menari untuk Reuven 
beberapa minggu lalu. Sebagian besar tenda gipsi sudah 
dikemas dan dimuat ke atas kereta-kereta besar yang 
ditarik komodo. Besok, rombongan itu akan pindah, 
membangun tenda mereka di tempat lain, jauh dari sini. 

Reuven berdiri di hadapannya, dia mengenakan 
pakaian yang sama dengan para gipsi. Dia telah 
menanggalkan semua pakaian dan atribut Elvarnya di 
Falthemnar. 

“Sudah kuduga kamu ada di sini,” kata Valadin.
“Sudah kuduga kamu akan menemukanku,” balas 

Reuven sambil tersenyum pada Valadin. Tapi Valadin 
tidak membalas senyumannya.

“Apa maksudnya ini?” Valadin mengacungkan 
gulungan perkamen yang masih tersegel. 

“Kalau kamu membacanya, kurasa isinya sudah 
jelas. Aku mengundurkan diri dari Legiun Falthemnar,” 
jawab Reuven.

“Aku sudah tahu isinya,” kata Valadin dingin. “Yang 
ingin kutanyakan, apa maksudmu melakukan semua 
ini, Lourd Reuven.”
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“Aku jatuh cinta pada Lyra, Valadin.” Reuven 
tersenyum lembut saat menyebut nama Lyra, senyum 
yang tidak pernah dilihat Valadin sebelumnya. “Dan 
aku ingin menghabiskan waktuku bersamanya.”

“Dan berapa lama itu akan bertahan?” cecar Valadin. 
“Enam puluh, tujuh puluh tahun? Dia itu Manusia, 
cepat atau lambat kematian akan menjemputnya, dan 
setelah itu apa yang tersisa untukmu? Kamu akan 
menghabiskan sisa hidup abadimu, kesepian dan 
sendirian!”

“Itu risiko yang sepadan,” kata Reuven. “Walaupun 
hanya sesaat, aku ingin menghabiskan hidupku dengan-
nya. Apalah artinya kehidupan abadi kalau harus 
kujalani tanpa cinta?”

“Dan bagaimana denganku, bagaimana dengan 
bangsamu sendiri?” tanya Valadin. “Apa kami tidak bisa 
lagi mendengarkan nyanyianmu? Kamu lebih memilih 
seorang Manusia yang baru saja kamu kenal daripada 
bangsamu!?”

“Kamu adalah sahabat terbaikku, Valadin,” jawab 
Reuven sedih. “Aku sangat berharap kamu men-
dukungku dalam hal ini.”

“Mendukungmu? Untuk apa? Untuk meninggalkan 
kaum kita dan hidup bersama para Manusia ini? Kamu 
tahu betapa aku sangat membenci mereka! Tidakkah 
kamu ingat apa yang sudah mereka perbuat terhadap 
hutan kita? Terhadap benua ini!?” 
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Reuven menggeleng lemah. “Kebencian hanya 
akan menimbulkan kehancuran. Kita tidak akan per-
nah mencapai kedamaian kalau kita menghabiskan 
hidup kita dengan terus-menerus membenci mereka. 
Kita harus membuang kebencian dan berusaha hidup 
damai dengan mereka. Hanya dengan cara itu kita bisa 
mencapai masa depan yang lebih baik.” 

“Aku tidak ingin mendengar perkataan itu darimu,” 
kata Valadin dingin. 

“Kalau begitu, sudah tidak ada lagi yang bisa 
kukatakan padamu,” kata Reuven. “Aku sudah memilih 
jalan hidupku, aku mengerti kamu dan para Elvar 
lain tidak sepaham denganku. Kalian mungkin akan 
membenciku karena ini dan aku rela menerimanya.”

Valadin mengernyitkan alisnya. “Begitu surat ini 
kuserahkan kepada para Tetua, maka tidak ada lagi 
jalan bagimu untuk kembali bersama kami. Pikirkanlah 
baik-baik, Reuven, apa gadis itu setara dengan semua 
yang kamu miliki saat ini? Apa kamu benar-benar 
rela menanggungnya hanya demi kebersamaan yang 
singkat?”

Reuven mengangguk, dia menatap lurus ke arah 
Valadin. Tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. 
“Kalau kamu merasakan apa yang kurasakan saat ini, 
maka kamu akan mengerti,” jelasnya. “Keputusanku 
sudah bulat, aku tidak akan menoleh ke belakang. 
Pergilah, pulanglah ke hutan,” kata Reuven.
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“Baik,” kata Valadin dingin. “Kalau itu keputusan-
mu, maka mulai sekarang, bagiku kamu sudah mati!” 

Reuven seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi 
Valadin mengabaikannya. Dia berbalik melintasi 
padang rumput dan kembali ke arah Hutan Telssier, 
meninggalkan Reuven yang terus memandangnya 
berjalan menjauh dengan tatapan sedih. 
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