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1 KEJUTAN DARI IBU
Ibu Megan, Suzanne, telah menjadi wanita yang berbeda sejak terakhir

kali dia mengunci Megan di gudang arang bawah tanah enam bulan lalu.
Ibunya tahu bahwa Megan masih bisa memberi tahu ayahnya tentang hal
itu kapan saja, tetapi seiring waktu berlalu dari hari yang buruk itu,
semakin kecil kemungkinan Megan akan melakukannya. Megan telah
membiarkan ibunya lolos dan Megan tahu bahwa ibunya berhutang
sesuatu padanya untuk itu. Megan juga kurang lebih berhen�
membicarakan tentang kekuatan supranatural dan mata ba�nnya,
se�daknya di depan ibunya.
Dari sudut pandang Megan, akhirnya ibunya bisa menjadi sekutunya lagi,

sebagaimana seharusnya, dalam perjanjian antara ibu dan anak yang tak
terucapkan. Megan sadar bahwa pada awalnya, ibunya khawa�r kalau
Megan akan menggunakan kejadian itu untuk memeras ibunya. Megan
tahu bahwa itulah yang dipikirkan ibunya sendiri tentang dirinya dan itu
menyaki�nya. Namun, ke�ka hal itu �dak terjadi, ibunya mulai bersikap
hangat pada putrinya yang masih belia itu.
Perlahan pada awalnya, tetapi dengan kemajuan bertahap dan pas�,

semuanya sama.
Baik Megan dan ibunya sangat menyadari ‘Entente Cordiale’ atau

kesepakatan tak tertulis ini, tetapi Meganlah yang menjaga kesepakatan itu
bukan ibunya. Megan berpikir bahwa dirinya sangat berbak� pada orang
tuanya.
Dia membantu ibunya menyiapkan makanan dan merapikan tempat �dur;

dia menawarkan untuk membawakan belanjaan; serta ke�ka Megan
melihat ibunya merawat kebun sayur, dia mencoba mencari kesempatan
untuk membantu ibunya. Suzanne �dak melakukan apa pun yang is�mewa,
karena dia menunggu kapak jatuh. Dia �dak punya pemikiran, secara
harfiah, untuk melihat bahwa Megan �dak akan pernah mengecewakannya
dengan sengaja, sedangkan Megan tahu apa yang dipikirkan ibunya dengan
sangat baik, sehingga dia mungkin bisa menuliskan pikirannya secara
verba�m.
Namun, pada suatu Sabtu pagi di meja sarapan, seminggu sebelum ulang

tahun ke�ga belas Megan, Suzanne mengejutkan suaminya dan juga
Megan:



“Sabtu depan ulang tahun ke�gabelasmu, apa yang ingin kau lakukan di
hari itu, Megan? Ulang tahun ke�ga belas adalah momen yang sangat
is�mewa. Kau �dak lagi menjadi gadis kecil kami. Kau akan menjadi remaja.
Bukan begitu, Ayah?”
“Ya, sudah dewasa... Tiga belas, lho! Astaga, bukankah waktu berlalu

dengan cepat? Bagaimana kalau menggelar pesta di taman? Atau kita bisa
mengadakan acara di dalam tenda besar di The Green. Jadi, kau bisa
memutar musik sehingga kau dan teman-teman bisa berdansa setelah
makan jeli dan puding.”
“Ayah! Kuharap Ayah �dak mempermalukan aku dengan memberi aku

dan teman-temanku makanan seper� jeli dan puding... Memangnya kita
anak-anak?”
“Apa? Kau sudah terlalu besar untuk semua itu sekarang, Nona Kecil? Yah,

kalau ayah sih �dak. Ayah suka. Ayah suka makanan anak-anak. Nyam
nyam! Baiklah, terserah padamu. Bagaimana dengan kue ulang tahun?
Atau kau terlalu besar untuk itu juga?”
“Oh, aku mau kue ulang tahunkue ulang tahun itu keren. Tapi aku harus

memikirkan makanan yang lainnya... Mungkin, pizza dan kari.”
“Pizza dan kari? Ayah belum pernah mendengar itu sebelumnya. Kari dan

nasi, pizza dan keju, tentunya, tapi ayah �dak pernah tahu pizza dan kari.”
“Tidak di piring yang sama! Bu, ayah konyol.”
“Dia hanya bercanda denganmu, Sayang, abaikan saja. Kadang-kadang

ayah punya sisi konyol seper� itu. Eh, selalu,... apa kau belum pernah
menyadarinya? Di dalam ha�, ayahmu masih bocah laki-laki, bukan begitu,
Bobby Boy? “
Mereka semua tertawa.
Itulah yang telah hilang dari keluarga mereka selama bertahun-tahun,

bahkan sebelum pertama kalinya Megan dikunci di gudang bawah tanah
dan perjanjian itu nyatanya telah dilanggar.
“Bolehkah aku pergi, jadi aku bisa menelpon teman-temanku?”
“Boleh, ayah juga sudah selesai, tentu kau boleh pergi, eh, dan jangan

lupa tanyakan pada temanmu bagaimana kari yang cocok sebagai pugasan
di atas pizza?”
“Duh, Ayah!” Megan menghela napas kesal lalu mencium ayah dan

ibunya. “Terima kasih banyak untuk pestanya. Ini akan menjadi pesta
terbaik seumur hidupku, tunggu dan lihat saja.”



Yang pertama dilihat Megan saat membuka pintu kamar �durnya adalah
Grrr, temannya yang merupakan roh harimau, sedang berbaring telentang
di tempat �durnya. Perlahan Grrr mengangkat kepalanya, menatap
temannya, lalu mendengkur keras.
“Ayolah, Puss, minggir, aku punya banyak hal yang harus diurus.” Dia

menggeser Grrr, yang berguling ke punggungnya berharap digeli�k oleh
Megan. Megan melompat ke sisi tempat �dur yang dikosongkan oleh Grrr
lalu meraih meja di samping tempat �dur untuk mengambil ponselnya.
“Jane? Ini Megan. Ibu dan ayah baru saja memberitahuku bahwa aku

boleh mengadakan pesta ulang tahun ke-13! Keren, kan? Sabtu depan,
tanggal 13. Iya, aku akan berumur 13 tahun pada tanggal 13. Kau pas�
datang, kan? Kau adalah yang pertama kuundang, tapi aku akan menelpon
semua anak di sekolah juga.”
“Ayah menyarankan untuk menyewa tenda roder di The Green. Makanan,

disko, lampu-lampu, semuanya ada. Bagaimana menurutmu?”
“Pizza, kari, jeli, es krim, kue, dan kebab?”
“Kedengarannya hebat! Aku akan minta ibu memesannya.”
“Bagaimana dengan DJ?”
“Oh, iya, ide bagus sekali! Jack Hammer! Dia keren dan sangat cocok

untuk pestamu! OK, aku akan menghubunginya, Jane. Beri tahu semua
orang yang kau temui kalau mereka boleh datang juga. Aku akan
menelponmu saat jamnya sudah pas�. Daah.”
Dua jam kemudian, Megan telah mengundang semua sahabatnya dan

memberi mereka kuasa untuk mengundang orang lain juga. Ke�ka dia
akhirnya meletakkan teleponnya, dia menutup mata dan hanya merasakan
kehangatan Grrr dan cahaya mereka yang berbaur, seper� yang biasa
Megan lakukan untuk ‘memanggil’, tetapi hanya sejak dia belajar dari
Pemandunya, Wacinhinsha, untuk ‘memanggil’ aura mereka.
Saat Megan merasakan auranya berbaur, dia merasakan keutuhan dan

kedamaian dari harimau sahabatnya. Harimau itu �dak punya musuh serius
kecuali manusia, lagi pula Grrr sudah ma�, dia sama sekali �dak takut pada
apa pun atau siapa pun di dunia ini maupun di kehidupan lain.
Megan mandi dengan perasaan sangat puas, tetapi dia tahu harus segera

selesai karena ada janji untuk pergi berbelanja dengan orang tuanya.
“OK, Grrr, kau ikut dengan kami atau mau tetap di sini?” Kucing besar itu

mendengkur, mungkin sedang ter�dur – mana mungkin kita tahu, apalagi
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