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I

KEMBALI KE PONDOK KIRRIN

HARI itu matahari bersinar terang. Dalam sebuah kereta api yang sedang berjalan duduk 
empat orang anak, ditemani seekor anjing. Mereka bergembira, karena saat itu permulaan 
liburan Paskah.

“Sebentar lagi kita sampai,” ujar Julian. Dia yang tertua di antara mereka. Anaknya 
jangkung, bertubuh kekar. Wajahnya menunjukkan ketetapan hati.

Anjing yang menemani mereka ikut gelisah. Ia juga ingin melihat ke luar lewat jendela.

“Ayoh duduk, Tim!” ujar Julian pada anjing itu. “Beri kesempatan pada Anne untuk 
melihat ke luar.”

Anne adalah adik perempuan Julian. Anak itu menjengukkan kepalanya ke luar jendela.

“Stasiun Kirrin sudah nampak!” serunya. “Mudah-mudahan saja Bibi Fanny datang 
menjemput.”

“Tentu saja dia menjemput!” ujar Georgina, saudara sepupunya. Tampang Georgina lebih 
mirip anak laki-laki. Rambutnya yang ikal dipotong pendek. Tarikan wajahnya juga 
seperti Julian, tegas! Anne didorongnya ke pinggir, karena ia pun mau melihat ke luar.

“Sekarang giliran Dick melihat,” kata Julian mengatur. Dipalingkannya kepala memandang 
adik laki-lakinya yang bernama Dick. Anaknya berwajah ramah. Ia sedang duduk di pojok 
sambil membaca. “Dick, Kirrin sudah kelihatan! Tak bisakah kau berhenti membaca 



sebentar?”

“Ceritanya mengasyikkan,” kata Dick sambil mengatupkan bukunya. “Belum pernah kubaca 
cerita petualangan yang begini seru!”

“Alaah! Pasti tak seasyik beberapa kejadian yang sudah kita alami!” bantah Anne dengan 
segera.

Katanya memang benar. Mereka berlima sering mengalami kejadian yang luar biasa. Lima, 
karena anjing mereka yang bernama Tim selalu ikut terlibat dalam pengalaman yang 
bermacam-macam itu. Tetapi liburan sekali ini kelihatannya akan berjalan tenang. Mereka
sudah berencana akan berjalan-jalan menyusur tebing batu yang memagari pantai teluk 
tempat kediaman orangtua George. Mereka juga berniat akan berdayung dengan perahu 
kepunyaan George, pergi ke Pulau Kirrin. Pulau itu kepunyaan mereka bersama-sama.

“Selama masa sekolah yang baru lalu, aku belajar mati-matian,” kata Julian. “Sekarang 
aku ingin menikmati liburan!”

“Kau kelihatan agak kurus,” kata Georgina. Namanya memang Georgina. Tetapi nama itu tak
pernah dipakai. Setiap orang menamakannya George, karena kalau dipanggil dengan nama 
Georgina, ia tak mau menjawab. Ia ingin disamakan dengan anak laki-laki.

Julian nyengir mendengar ucapan saudara sepupunya itu.

“Jangan khawatir! Di Pondok Kirrin pasti aku akan cepat gemuk. Serahkan saja pada Bibi 
Fanny! Dia paling ahli menggemukkan badan orang. Selalu ada saja hidangan enak di 
rumahmu. Wah, senang rasanya akan berjumpa lagi dengan ibumu, George. Bibi Fanny sangat
peramah.”

“Memang! Moga-moga saja selama liburan ini Ayah sedang baik,” kata George. “Mestinya 
begitu, karena menurut cerita Ibu ia baru saja menyelesaikan beberapa percobaan ilmiah 
yang baru. Kabarnya percobaannya berhasil baik sekali.”

Ayah George seorang sarjana. Ia selalu sibuk mencoba bermacam-macam penemuan baru. 
Untuk itu ia memerlukan ketenangan. Kalau merasa terganggu ketenangannya, atau jika 
percobaan tidak berjalan persis seperti dikehendaki olehnya, kadang-kadang ia marah-
marah. Bahkan mengamuk! Dan itu bukan hanya terjadi kalau percobaan saja yang tak 
berjalan sesuai dengan kemauannya, melainkan juga kalau ada hal-hal terjadi berlawanan 
dengan keinginannya. Julian dan kedua adiknya sering merasa bahwa sifat Georgina yang 
cepat marah merupakan warisan ayahnya. Anak itu pun suka mengamuk, kalau terjadi hal-
hal yang tidak disukainya!

Ternyata Bibi Fanny menjemput di stasiun. Keempat anak itu bergegas turun dari kereta 
api, lalu berlarian menyongsongnya. George paling dulu mendekapnya. Ia sangat sayang 
pada ibunya yang baik hati. Kalau ayahnya sedang marah pada George, ibunya sering 
berusaha melindunginya. Tim meloncat-loncat mengelilingi mereka, sambil menggonggong-
gonggong dengan gembira. Anjing itu pun sayang pada ibu tuannya.

Bibi Fanny menepuk-nepuk kepala Tim.

“Wah! Tim sudah besar sekali sekarang,” ujar Bibi sambil tertawa.

Tim memang anjing yang besar badannya. Anak-anak menyayanginya, karena ia peramah dan 
setia. Tim memandang anak-anak itu silih berganti. Ia ikut merasakan kegembiraan 
mereka. Ia sayang pada anak-anak itu.

Tetapi tentu saja ia paling sayang pada George, tuannya. Ia sudah dipelihara oleh anak 
itu semenjak masih kecil. Ia bahkan ikut bersekolah, karena George bersekolah bersama 
Anne di sebuah internat* (*semacam asrama) yang mengijinkan murid-murid membawa 
binatang peliharaan. Kalau tidak diperbolehkan, pasti George tak mau bersekolah di 
internat itu!



Mereka berangkat ke Kirrin naik kereta kuda. Kirrin terletak di tepi laut, menghadap 
sebuah teluk besar. Saat itu baru awal musim semi, jadi hawa di Inggris masih cukup 
dingin. Dan hari itu bahkan sangat dingin dan banyak angin! Anak-anak menggigil 
kedinginan! Mereka merapatkan mantel yang menyelubungi tubuh.

“Aduh, dinginnya!” ujar Anne dengan gigi gemeletuk. “Lebih dingin daripada di musim 
dingin!”

“Itu karena angin,” jawab Bibi menyelubungi diri dengan selimut tebal. “Selama dua hari
belakangan ini tiupannya makin lama makin kencang. Para nelayan sudah berjaga-jaga. 
Perahu mereka sudah ditarik tinggi-tinggi ke pantai, karena khawatir akan dilanda 
badai.”

Kemudian ketika kereta kuda mereka berjalan menyusur pantai tempat mereka sering 
berenang-renang, anak-anak itu melihat perahu nelayan berada di tempat yang tinggi 
sekali, jauh dari batas air. Anak-anak sama sekali tak ingin mandi saat itu. Bahkan 
mengingatnya saja, mereka sudah menggigil.

Tiupan angin mendesing suaranya. Di langit nampak awan tebal bergulung-gulung, seperti 
berlomba-lomba kelihatannya. Ombak besar berdebur-debur memukul pantai. Tim 
menggonggong-gonggong mendengar bunyinya yang ribut.

“Diam, Tim,” kata George sambil menepuk-nepuk kepala anjingnya. “Sekarang kau harus 
belajar diam, karena kita di rumah lagi. Nanti Ayah marah padamu! Ayah sedang sibuk 
sekali, Bu?”

“Sebetulnya ia sangat sibuk,” kata ibunya. “Tapi karena kalian pulang berlibur, ia tak 
mau bekerja banyak-banyak. Ia bahkan berniat akan berjalan-jalan atau berperahu dengan 
kalian, kalau cuaca sudah agak tenang.”

Anak-anak saling berpandang-pandangan. Paman Quentin bukan teman yang menyenangkan. 
Orangnya tak kenal humor. Ia sama sekali tidak bisa melihat di mana lucunya, apabila 
anak-anak secara tiba-tiba saja tertawa cekakakan. Dan itu terjadi paling sedikit dua 
puluh kali sehari!

“Wah, gawat! Liburan ini kelihatannya takkan begitu menyenangkan, apabila Paman Quentin
terus-terusan bersama kita,” kata Dick berbisik pada Julian.

“Sst,” desis Julian. Ia khawatir Bibi Fanny bisa mendengar komentar adiknya itu, dan 
merasa tersinggung. George mengerutkan dahi.

“Wah, Ibu! Ayah pasti akan merasa bosan sekali apabila terus-terusan bersama kami. Dan 
kami pun akan bosan!”

George memang selalu bicara berterus terang. Ia belum pernah bisa menahan diri kalau 
ngomong. Ibunya mengeluh.

“Kau tak boleh begitu, Sayang,” ujar Bibi Fanny. “Memang, kalau ia agak lama bersama 
kalian, Ayah kurasa pasti akan bosan juga. Tetapi ada baiknya jika ia sekali-sekali 
bergaul dengan anak-anak.”

“Kita sudah sampai!” kata Julian. Kereta kuda berhenti di depan sebuah rumah tua. 
“Pondok Kirrin! Wah, bukan main kencangnya angin di sini, Bibi Fanny!”

“Ya, tadi malam sangat ribut kedengarannya,” kata bibinya. “Julian, nanti kalau barang-
barang sudah diturunkan, kau membawa kereta ke belakang, ya. Nah, ini Paman datang 
hendak membantu.”

Paman mereka keluar dari rumah. Paman Quentin bertubuh jangkung, dengan kening agak 
berkerut. Tetapi kelihatan bahwa ia pintar. Paman tersenyum pada anak-anak itu, serta 
mencium George dan Anne.



“Selamat datang di Pondok Kirrin!” ujarnya. “Aku merasa beruntung bahwa orangtuamu 
bepergian, Anne! Jadi kalian bisa berlibur lagi ke mari!”

Tak lama kemudian mereka sudah duduk di meja makan, menikmati hidangan makanan yang 
disajikan bersama teh. Bibi Fanny selalu menyajikan makanan yang enak-enak setiap kali 
mereka datang. Ia tahu, anak-anak pasti sangat lapar setelah naik kereta api begitu 
lama.

Anak-anak makan dan minum sepuas-puasnya. Tim duduk di bawah meja, dekat kaki George. 
Sebetulnya ia tak boleh diberi apa-apa pada saat anak-anak makan. Tetapi banyak juga 
potongan kue dan roti yang menyasar ke bawah meja!

Angin bertiup menderu-deru sekeliling rumah. Daun jendela berbunyi kertak-kertuk, pintu
tergoncang-goncang. Hamparan lantai terangkat naik turun, terdorong angin yang menyusup
ke bawahnya.

“Hamparan itu bergerak-gerak, seperti ada ular menjalar di bawahnya,” kata Anne. Tim 
memandang hamparan sambil menggeram. Ia anjing yang cerdik. Tapi walau begitu ia tak 
mengerti, mengapa hamparan bergerak-gerak begitu aneh.

“Mudah-mudahan malam ini angin agak mereda,” kata Bibi Fanny. “Kemarin malam aku tak 
bisa tidur dibuatnya. Kau kelihatan agak kurus sekarang, Julian. Rupanya terlalu banyak
belajar! Kau mesti kugemukkan lagi.”

Anak-anak tertawa mendengarnya.

“Sudah kami kira Ibu akan ngomong begitu,” kata George. “Astaga! Bunyi apa itu?!”

Semuanya kaget. Dari arah atap terdengar bunyi berdebum nyaring. Tim menegakkan telinga
sambil menggeram.

“Ada genteng yang jatuh,” kata Paman Quentin. “Benar-benar menjengkelkan! Kalau angin 
sudah tak bertiup sekencang ini lagi, atap harus dibetulkan, Fanny! Supaya jangan 
bocor, kalau hujan!”

Anak-anak sebenarnya mengharapkan agar Paman mereka kembali ke kamar kerjanya sehabis 
minum teh. Biasanya ia begitu! Tetapi sekali ini harapan mereka sia-sia. Mereka 
diajaknya mengadakan permainan keluarga. Tetapi permainan ini tidak asyik, karena ada 
Paman Quentin. Ia sama sekali tak bisa bermain. Bahkan yang paling sederhana pun ia 
tidak bisa.

“Kalian kenal seorang anak laki-laki bernama Pierre Lenoir?” tanya Paman sekonyong-
konyong, sambil mengambil sepucuk surat dari kantongnya. “Kalau tak salah, ia sesekolah
dengan kau dan Dick, Julian.”

“Pierre Lenoir? — Ah, maksud Paman si Hangus,” kata Julian. “Ya — ia sekelas dengan 
Dick. Anak edan!”

“Hangus! Kenapa kalian menamakannya demikian?” tanya Paman Quentin. “Aneh benar, ada 
anak bernama begitu.”

“Paman pasti tak menganggap aneh lagi, kalau sudah pernah melihatnya,” kata Dick sambil
tertawa. “Kelihatannya memang seperti arang. Benar-benar hangus! Rambutnya hitam, 
matanya hitam, alisnya seperti digambar dengan arang. Dan nama keluarganya kan juga 
berarti ‘Hitam’, bukan? Lenoir! Itu kan bahasa Perancis, dan artinya hitam.”

“Memang betul katamu itu. Tapi masakan orang diberi nama ‘Hangus’!” kata Paman Quentin.

“Nah, soalnya aku sering berkirim-kiriman surat dengan ayah anak itu. Kami berdua 
menaruh minat pada soal-soal ilmiah yang sama. Aku mengundangnya ke mari untuk beberapa
hari — bersama-sama dengan anaknya, Pierre!”



“O ya!” seru Dick dengan gembira. “Wah, asyik juga apabila si Hangus ada di sini, 
Paman. Tapi anak itu benar-benar sinting — eh, maksudku bandel! Ia tak pernah mau 
mengikuti perintah, pintar memanjat seperti monyet, dan kadang-kadang bisa bersikap 
seenaknya. Kurasa Paman nanti takkan begitu senang padanya.”

Nampak Paman Quentin agak menyesal telah mengundang si Hangus itu, sesudah mendengar 
cerita Dick. Paman Quentin tak senang pada anak-anak yang bersikap seenaknya. Ia juga 
tak senang pada anak-anak bandel. Apalagi yang sinting!

“Hm,” katanya sambil mengembalikan surat ke kantong. “Sebetulnya aku harus menanyakan 
mengenainya dulu padamu, sebelum mengusulkan pada ayahnya agar anak itu diajak. Tapi 
barangkali aku masih bisa mengubah undangan itu, agar Pierre tidak jadi ikut!”

“Jangan, Ayah!” kata George. Mendengar cerita Dick, ia langsung ingin bertemu dengan si
Hangus. “Biarlah ia ke mari. Ia bisa kita ajak berjalan-jalan, supaya suasana menjadi 
lebih ramai!”

“Kita lihat saja nanti,” kata ayahnya. Padahal Paman Quentin sudah membulatkan tekat 
untuk membatalkan kedatangan anak itu ke Pondok Kirrin, kalau ia bandel, senang 
memanjat-manjat dan juga suka seenaknya saja! George saja sudah cukup merepotkan. 
Apalagi kalau ada anak sinting yang memanas-manaskan!

Anak-anak merasa lega, ketika sekitar pukul delapan malam Paman pergi karena ingin 
membaca. Bibi Fanny memandang ke jam.

“Sudah waktunya bagi Anne masuk ke tempat tidur,” katanya. “Dan kau juga, George!”

“Kami main sekali saja lagi, ya — dan Ibu ikut bermain,” kata George. “Ayoh, Ibu harus 
ikut! Ini malam pertama kami berada di rumah. Lagipula siapa bisa tidur, karena angin 
bertiup sangat kencang. Ayoh, Ibu mesti ikut bermain dengan kami — sudah itu kami 
tidur. Lihat saja, Julian sudah mulai menguap.”

II

KEJUTAN DI TENGAH MALAM

SENANG rasanya mereka menaiki tangga terjal yang menuju ke tingkat atas, di mana 
terletak kamar tidur mereka. Anak-anak sudah mengantuk, karena terlalu capek sesudah 
mengadakan perjalanan lama dengan kereta api.

“Kenapa angin kencang ini masih bertiup juga!” kata Anne sambil menyibakkan tirai 
jendela, karena ingin melihat ke luar. “Awan hampir-hampir tak kelihatan, George. 
Hilang timbul di balik awan bergulung-gulung.”

“Biar saja bulan hilang timbul,” ujar George sambil masuk ke tempat tidurnya. “Aku 
kedinginan! Ayoh, cepat masuk ke tempat tidur, Anne. Jangan lama-lama berdiri di depan 
jendela, nanti masuk angin!”

“Ribut sekali bunyi ombak berdebur di pantai,” kata Anne. Ia masih terus berdiri di 
depan jendela. “Dan angin mendesing bunyinya di sela ranting dan dahan pohon ash yang 
sudah tua itu. Sampai terbungkuk-bungkuk pohon itu!”



Sehabis berkata begitu, Anne masuk ke tempat tidurnya. Tim berbaring dekat tempat tidur
George.

“Selamat tidur,” ujar Anne dengan suara mengantuk. “Mudah-mudahan saja anak bernama 
Hangus itu jadi datang! Kalau mendengar cerita Dick, anaknya mengasyikkan!”

“Ya! Dan Ayah akan sibuk dengan ayahnya, Pak Lenoir, jadi takkan ikut jalan-jalan 
dengan kita,” kata George. “Tanpa sengaja mau berbuat begitu, Ayah selalu merusak acara
kita.”

“Ayahmu tidak bisa berkelakar,” kata Anne. “Orangnya terlalu serius.”

Tiba-tiba terdengar bunyi berdentam! Kedua anak perempuan itu kaget mendengarnya.

“Pintu kamar mandi!” ujar George sambil mengeluh. “Rupanya Dick atau Julian lupa 
menutupnya kembali. Bunyi seperti itulah yang sangat menjengkelkan Ayah! Nah, sekarang 
berdentam lagi!”

“Biar Julian atau Dick saja yang menutupnya kembali,” kata Anne. Ia malas bangun, 
karena tempat tidur sudah nyaman dan hangat. Tetapi ternyata kedua anak laki-laki juga 
menyangka pasti George atau Anne yang akan bangkit dari tempat tidur dan menutup pintu 
kamar mandi. Jadi akhirnya tak satu pun yang melakukannya.

Tak lama kemudian terdengar suara Paman Quentin berteriak dari kaki tangga. Suaranya 
lebih nyaring daripada angin yang bertiup kencang!

“He! Kalian yang di atas — tutup pintu itu! Berisiknya bukan main, tak bisa aku bekerja
karenanya!”

Seketika itu juga keempat anak berlompatan bangun. Tim ikut lari ke luar. Anak-anak 
tersaruk-saruk dan nyaris jatuh karena tersenggol olehnya, ketika mereka berebutan lari
hendak menutup pintu kamar mandi. Ribut sekali mereka berdesak-desak di atas, teriring 
suara cekikikan. Tetapi begitu terdengar langkah kaki Paman di tangga, keempat anak itu
buru-buru menyelinap kembali ke tempat tidur masing-masing. Dan Tim tentu saja tak mau 
ketinggalan!

Angin ribut masih saja bertiup terus. Paman Quentin dan Bibi Fanny hendak tidur, karena
malam sudah larut. Tetapi baru saja Paman membuka pintu, sudah terlepas lagi disambar 
angin lalu tertutup dengan suara keras. Sebuah pot terlonjak dari tempatnya di atas rak
dekat situ, lalu jatuh ke lantai.

Paman ikut terlonjak karena kaget.

“Gila benar angin ribut ini!” katanya jengkel. “Selama kita tinggal di rumah ini, baru 
sekarang kualami angin sekencang ini. Kalau amukannya semakin menjadi, pasti perahu-
perahu nelayan akan habis disapu, walau sudah ditarik tinggi-tinggi ke atas pantai.”

“Tak lama lagi pasti akan mereda,” kata Bibi Fanny menenangkan suaminya. “Mungkin besok
cuaca sudah tenang kembali.”

Tetapi ternyata dugaan Bibi keliru. Angin tak mereda malam itu. Bahkan sebaliknya! 
Tiupannya semakin menggila, mendesing-desing dan mengaung seperti suara binatang buas 
raksasa. Tak ada yang bisa tidur malam itu! Tim menggeram-geram terus, karena tak suka 
mendengar segala macam bunyi gemertak, gemertuk, gerenyet dan desingan yang memekakkan 
telinga.

Menjelang subuh, angin mengamuk sejadi-jadinya! Anne merasa seolah-olah angin itu 
sedang marah, ingin menghancurkan apa saja yang menghadang. Anak itu berbaring di 
tempat tidur dengan tubuh gemetar. Ia ngeri!

Tiba-tiba terdengar bunyi aneh. Ada sesuatu yang berderak-derak dan mengerang-erang, 



seolah-olah sedang kesakitan. Anne dan George terlompat duduk di tempat tidur masing-
masing. Mereka ketakutan. Bunyi apa itu?

Kedua anak laki-laki di kamar sebelah juga mendengarnya. Julian melompat dari tempat 
tidur, lalu bergegas ke jendela. Dilihatnya pohon ash tua yang terdapat di kebun, 
menjulang tinggi dan gelap dalam sinar bulan yang hilang-hilang timbul. Dilihatnya 
pohon itu bergerak-gerak, makin lama makin miring!

“Pohon ash hampir tumbang!” pekik Julian, sehingga Dick terlompat karena kaget. “Pohon 
itu akan tumbang, dan akan menimpa rumah ini! Cepat, kauberitahukan anak-anak 
perempuan!”

Tetapi Julian sendiri yang lari ke luar sambil berteriak-teriak. Ia berdiri di ujung 
atas tangga. “Paman! Bibi! George dan Anne! Cepat, lari ke bawah! Pohon ash hampir 
tumbang!”

George meloncat dari tempat tidur, menyambar mantel kamar lalu lari ke pintu sambil 
memanggil Anne. Beberapa detik kemudian anak itu sudah ikut lari ke luar. Tim paling 
depan! Paman Quentin muncul di depan pintu kamarnya sambil membetulkan letak mantel 
kamarnya. Ia kelihatan bingung.

“Ada apa? Kenapa kalian ribut-ribut? Julian, kenapa —”

“Bibi Fanny! Cepat, kita harus lari ke bawah — pohon ash hampir tumbang! Dengarlah 
bunyi derak-derik dan erangannya!” seru Julian. Ia sudah tak sabar lagi menunggu. 
“Pasti hancur kamar-kamar kita ditimpanya. Nah — sekarang dia roboh!”

Secepat kilat mereka melejit ke bawah, sementara pohon ash berderak-derak semakin 
nyaring. Akar-akarnya tercabut dari dalam tanah, dan pohon itu tumbang menimpa Pondok 
Kirrin. Terdengar bunyi benturan keras, teriring gemeretak bunyi genteng yang 
berjatuhan ke tanah.

“Ya Allah!” kata Bibi Fanny dengan takut, sambil menutup mata dengan tangan. “Sudah 
kusangka akan terjadi bencana! Quentin, sudah kukatakan sedari dulu bahwa pohon besar 
itu harus dipotong dahan-dahannya. Sudah kusangka kalau ada angin ribut sedahsyat 
sekarang, pohon itu pasti tumbang kalau dahannya tidak dipotong. Bagaimana keadaan atap
rumah kita sekarang?”

Menyusul benturan keras terdengar berbagai bunyi lainnya. Seperti barang-barang pecah, 
terbentur dan berjatuhan. Anak-anak tak bisa membayangkan apa saja yang sedang terjadi 
di atas. Tim marah mendengar keributan itu, lalu menggonggong-gonggong dengan ribut 
pula. Semua terkejut ketika Paman Quentin memukulkan telapak tangannya dengan marah ke 
meja.

“Larang anjing itu menggonggong! Kalau tidak akan kuusir ke luar!” bentak Paman. Tetapi
malam itu Tim tak bisa dilarang! Akhirnya ia didorong oleh George ke dalam dapur, yang 
kemudian ditutup pintunya.

“Aku sendiri pun rasanya ingin menggonggong dan menggeram-geram,” ujar Anne. Dapat 
dibayangkannya perasaan Tim saat itu. “Julian, rusakkah atap tertimpa pohon?”

Paman Quentin mengambil senter yang terang cahayanya, lalu menaiki tangga dengan hati-
hati. Ia berdiri di ambang tangga sebelah atas, dan memeriksa kerusakan yang terjadi di
situ. Kemudian ia turun kembali. Mukanya pucat.

“Pohon itu roboh menembus loteng dan menghancurkan kamar anak-anak perempuan,” katanya.
“Kamar anak-anak laki-laki juga rusak tertimpa sebuah dahannya. Tetapi kerusakan di 
situ tak seberapa berat. Kalau kamar George dan Anne, parah sekali kelihatannya! Jika 
mereka tadi masih ada di tempat tidur masing-masing, pasti sekarang sudah mati 
tertimpa!”

Semuanya terdiam. Mereka ngeri, karena nyaris saja George dan Anne mati.



“Untung aku tadi berteriak-teriak memperingatkan mereka,” kata Julian dengan gembira. 
Ia sengaja berbuat begitu, karena dilihatnya muka Anne pucat pasi. “Bergembiralah, 
Anne! Bayangkan hebatnya ceritamu nanti sekembali kita di sekolah!”

“Kurasa perasaan kita akan bisa agak tenang kembali, sesudah minum susu coklat yang 
hangat,” ujar Bibi Fanny. Sebetulnya ia masih sangat terkejut, tetapi ia lebih 
mengingat perasaan anak-anak saat itu. “Baiklah kubuatkan sebentar. Quentin, coba 
kaulihat apakah api masih menyala dalam pediangan di kamar kerjamu. Kita harus 
menghangatkan tubuh, supaya tidak jatuh sakit!”

Ternyata api dalam pediangan masih menyala. Semua berkerumun mengelilinginya. Mereka 
bersorak gembira, ketika Bibi Fanny masuk membawa coklat susu hangat-hangat.

Sambil menghirup minumannya, Anne memandang sekeliling ruangan dengan perasaan ingin 
tahu. Di sinilah Paman bekerja, melakukan kesibukan sebagai sarjana yang pintar. Ia 
menulis buku yang serba rumit, yang tak bisa dipahami oleh Anne isinya. Dalam ruangan 
itu Paman menggambar diagram-diagram yang aneh, serta melakukan percobaan-percobaan 
yang lebih aneh lagi. Paman memang pintar!

Tetapi saat itu Paman Quentin sama sekali tak kelihatan pintar! Ia nampak agak malu. 
Tak lama kemudian Anne mengetahui sebabnya.

“Untung tak ada yang mengalami cedera, Quentin,” kata Bibi Fanny sambil memandang 
suaminya dengan sikap agak garang. “Sudah lebih sepuluh kali kukatakan, kau harus 
menyuruh orang menebang pucuk pohon itu. Sudah kuduga bahwa dahan-dahannya terlalu 
rimbun, sehingga tak mungkin tahan dilanda angin ribut. Aku sudah selalu khawatir, pada
suatu saat pohon itu roboh dan menimpa rumah.”

“Ya, aku juga tahu, Sayang,” kata Paman Quentin. Ia sibuk mengaduk-aduk susu coklatnya.
“Tapi selama ini aku terlalu sibuk.”

“Kesibukanmu selalu kaujadikan alasan untuk tidak melakukan tugas-tugas mendesak,” 
keluh Bibi Fanny. “Kurasa di masa yang selanjutnya semua harus kuurus sendiri. Kita 
tidak bisa menanggung risiko terjadinya kecelakaan yang bisa membahayakan nyawa.”

“Ya Ampun, kau bicara seolah-olah peristiwa seperti ini terjadi saban hari!” seru Paman
Quentin. Ia sudah mau marah, tetapi dengan segera tenang kembali ketika dilihatnya Bibi
Fanny benar-benar terkejut dan bingung. Kelihatannya Bibi sudah nyaris menangis. Paman 
meletakkan mangkuknya, lalu menggandeng isterinya.

“Kau tadi sangat terkejut,” katanya menenangkan. “Tapi kau tak perlu cemas. Keadaannya 
pasti tak begitu gawat lagi nampaknya, jika kita bangun besok pagi!”

“Quentin! Keadaannya bahkan bertambah gawat!” seru isterinya. “Di mana kita semua tidur
malam ini, dan apa yang harus kita kerjakan sampai atap dan kamar-kamar tingkat atas 
selesai diperbaiki? Anak-anak baru saja pulang, karena hendak berlibur di sini. Selama 
minggu-minggu mendatang, rumah ini akan terus-menerus penuh dengan para tukang. Aku tak
tahu bagaimana caraku mengurus semuanya!”

“Serahkan saja padaku!” ujar Paman Quentin. “Aku yang akan mengurusnya semua. Kau tak 
perlu cemas! Aku menyesal sekali, karena kejadian ini memang salahku. Tapi tunggulah — 
semuanya akan kubereskan sendiri!”

Sebetulnya Bibi Fanny agak ragu, tetapi ia merasa senang karena Paman berusaha 
menenangkannya. Anak-anak mendengarkan sambil meminum susu coklat mereka. Mereka diam 
saja. Paman Quentin memang sangat pintar orangnya. Apa saja yang tak diketahuinya! 
Tetapi juga khas Paman Quentin, mengabaikan soal-soal penting seperti menyuruh orang 
menebang pucuk pohon ash. Kadang-kadang timbul kesan seakan-akan Paman tidak hidup di 
dunia ini. Kadang-kadang linglung sekali!

Malam itu tak ada gunanya lagi bagi mereka untuk pergi ke tempat tidur! Kamar-kamar di 



atas tak bisa dipakai. Kalau tidak hancur sama sekali, paling sedikit berantakan dan 
penuh debu. Jadi tak mungkin bisa tidur di situ. Bibi Fanny menumpukkan selimut-selimut
di atas kursi-kursi panjang. Satu di kamar kerja Paman, satu kursi panjang besar di 
kamar duduk dan satu lagi yang agak kecil di kamar makan. Dalam lemari ditemukannya 
sebuah tempat tidur lipat, yang dipasangnya dengan bantuan Julian.

“Kita harus puas dengan apa yang ada,” katanya. “Sebentar lagi akan sudah pagi, tetapi 
lebih baik kita tidur juga sedikit! Anginnya sudah tak sekencang tadi lagi.”

“Memang! Rupanya sudah puas merusak,” kata Paman geram. “Yah, besok saja kita berunding
lebih lanjut.”

Walau anak-anak sangat capek, tetapi mereka sukar bisa tertidur. Kegemparan di tengah 
malam itu masih sangat menyibukkan diri mereka. Anne merasa khawatir. Ia merasa tak 
selayaknya masih terus tinggal di Pondok Kirrin sesudah kejadian itu. Bibi Fanny sudah 
cukup repot, tanpa ditambah kesibukan mengurus mereka pula. Tetapi ia dan abang-
abangnya juga tidak bisa pulang ke rumah, karena orangtua mereka sedang bepergian 
selama sebulan.

“Mudah-mudahan saja kita tak dipulangkan ke internat,” pikir Anne sambil membetulkan 
letaknya berbaring di atas kursi panjang. “Tidak enak rasanya kembali ke sana, setelah 
berangkat dengan begitu gembira karena akan berlibur.”

George juga mengkhawatirkannya. Ia merasa pasti. mereka akan dipulangkan ke internat 
keesokan harinya. Hal itu berarti ia dan Anne selama masa liburan tak bisa bergaul dan 
bermain-main dengan Julian dan Dick. Kedua anak laki-laki itu bersekolah di internat 
lain.

Hanya Tim saja yang sama sekali tak ribut-ribut memikirkan soal-soal seperti itu. Ia 
berbaring dekat kaki George. Anjing itu tidur mendengkur dengan perasaan bahagia. Ia 
tak peduli ke mana harus pergi. selama ia bisa bersama George!

III

PAMAN QUENTIN MENDAPAT IDE

KEESOKAN paginya angin masih tetap bertiup dengan kencang, tetapi tak sekencang malam 
sebelumnya. Para nelayan di pantai merasa lega, karena ternyata perahu-perahu mereka 
tak banyak mengalami kerusakan. Tetapi dengan segera tersiar kabar tentang kejadian 
seram di Pondok Kirrin. Orang berdatangan, ingin melihat pohon besar yang tumbang 
menimpa atap rumah itu.

Anak-anak merasa bangga, karena bisa bercerita bahwa mereka nyaris mengalami celaka. 
Dilihat siang hari, mengherankan sekali betapa banyak kerusakan yang diakibatkan oleh 
robohnya pohon besar itu. Atap rumah hancur seperti kulit telur terpukul tongkat. 
Kamar-kamar di tingkat atas berantakan semuanya.

Wanita desa yang biasanya datang membantu Bibi untuk membereskan rumah melihat keadaan 
Pondok Kirrin.

“Ya Allah, Nyonya,” serunya kaget. “Untuk membetulkannya lagi, pasti akan memakan waktu



berminggu-minggu! Nyonya sudah memanggil tukang? Kalau saya jadi Nyonya, saat ini juga 
mereka sudah saya minta datang, agar bisa melihat apa-apa saja yang harus dikerjakan!”

“Aku yang akan mengurusnya, Ibu Daly,” kata Paman Quentin. “Isteriku terlalu kaget tadi
malam. Ia takkan mampu mengurus sendiri segala-galanya. Yang pertama-tama harus diurus 
adalah anak-anak harus ke mana. Mereka tak bisa tetap tinggal di sini, karena semua 
kamar tidur berantakan.”

“Sebaiknya mereka kembali saja ke internat,” kala Bibi Fanny. “Kasihan!”

“Tidak! Aku mempunyai ide yang lebih baik,” ujar Paman sambil mengeluarkan sepucuk 
surat dari kantongnya. “Jauh lebih baik! Tadi pagi aku menerima surat dari orang yang 
bernama Lenoir itu. Kau tahu kan — orang yang melakukan percobaan-percobaan sama dengan
yang kulakukan. Ia menulis — ah, lebih baik kubacakan saja. Nah, ini dia!”

Paman Quentin membacakan surat itu. Isinya berbunyi sebagai berikut,

“Saya mengucapkan terima kasih atas keramah-tamahan Anda, mengundang saya beserta anak 
saya Pierre agar datang menginap di rumah Anda. Saya ingin membalas kebaikan budi itu, 
dan mengundang Anda beserta anak-anak. Saya tak tahu berapa anak Anda, tetapi semuanya 
akan kami terima dengan senang hati sebagai tamu di rumah kami yang besar ini. Pierre 
akan senang mendapat kunjungan teman-teman, begitu pula halnya dengan adik 
perempuannya, Marybelle.”

Paman memandang isterinya dengan puas.

“Nah! Bukankah undangan itu sangat bermurah hati? Dan datangnya pada saat yang benar-
benar tepat! Anak-anak kita kirim semua ke rumah orang itu.”

Bibi Fanny tercengang mendengar ucapan suaminya.

“Quentin! Kau hanya main-main saja — mudah-mudahan! Kita kan sama sekali tak 
mengenalnya? Apalagi keluarganya.”

“Anaknya yang bernama Pierre sesekolah dengan Julian dan Dick. Dan aku tahu, Lenoir 
seorang luar biasa dan sangat pintar,” kata Paman Quentin. Seakan-akan hanya itu saja 
yang menentukan! “Aku akan meneleponnya sekarang juga! Bagaimana nomor teleponnya?”

Bibi Fanny merasa tak berdaya menghadapi suaminya, yang tiba-tiba bertekat hendak 
mengurus segala-galanya sendiri. Paman rupanya malu, karena kelinglungannya yang 
menyebabkan rumah rusak. Sekarang ia hendak membuktikan bahwa kalau ia mau, ia bisa 
saja bertindak praktis. Bibi mendengar Paman berbicara lewat telepon. Bibi mengerutkan 
dahi, karena merasa kurang senang. Kan tidak bisa dengan begitu saja anak-anak dikirim 
menginap di rumah orang yang belum dikenal, kecuali lewat surat?

Setelah berbicara selama beberapa waktu, Paman meletakkan gagang telepon kembali ke 
tempatnya. Ia kembali ke tempat Bibi Fanny duduk. Kelihatannya bangga, merasa puas atas
hasil usahanya.

“Beres,” kata Paman. “Lenoir senang sekali mendengar anak-anak akan kukirim menginap di
rumahnya. Katanya ia senang jika di rumah banyak anak-anak. Isterinya juga begitu. 
Kedua anaknya akan senang sekali kedatangan teman-teman. Mereka bisa berangkat dengan 
segera, apabila kita bisa berhasil menyewa mobil.”

“Tapi kita kan tak bisa mengirim anak-anak dengan seenaknya ke rumah orang yang belum 
mereka kenal! Mereka pasti tak menyenanginya. Aku takkan heran, apabila George tak mau 
ikut,” kata Bibi.

“O ya — ia juga berpesan, agar Tim jangan dibawa ke sana,” kata Paman. “Rupanya Lenoir 
tak menyenangi anjing.”

“Yah — kalau begitu George pasti tak mau ikut,” kata Bibi. “Permintaan itu mustahil, 



Quentin. George tak mau pergi ke mana pun, kalau tidak disertai oleh Tim.”

“Sekali ini ia harus mau,” jawab Paman tegas. Ia sudah bertekat, George tidak boleh 
sampai mengganggu rencananya yang bagus itu. “Nah, ini anak-anak datang! Akan 
kutanyakan pada mereka, apakah mereka mau menginap di rumah Lenoir. Kita lihat saja apa
kata mereka nanti!”

Anak-anak dipanggilnya masuk ke kamar kerjanya. Mereka masuk, dengan sangkaan akan 
mendengar kabar buruk. Mungkin mereka semua harus kembali ke internat!

“Kalian masih ingat pada anak laki-laki yang kupercakapkan dengan kalian kemarin 
malam?” tanya Paman Quentin. “Maksudku Pierre Lenoir. Tapi kalian menyebutkan salah 
satu nama lain, aneh kedengarannya.”

“Si Hangus!” ujar Dick dan Julian serempak.

“Ah ya, betul — si Hangus. Nah, ayahnya mengundang kalian menginap di rumahnya, di 
Sarang Penyelundup,” kata Paman.

Anak-anak tercengang mendengarnya.

“Sarang penyelundup?” tanya Dick. Dengan segera minatnya timbul, mendengar nama seaneh 
itu. “Apa itu, Sarang Penyelundup?”

“Begitulah nama rumah tempatnya tinggal,” kata Paman Quentin. “Rumah itu sudah sangat 
tua. Letaknya di atas sebuah bukit aneh, dikelilingi rawa-rawa yang dulunya laut. Bukit
itu dulunya sebuah pulau. Tapi sekarang merupakan sebuah bukit biasa, yang menjulang 
tinggi di atas daerah rawa. Di jaman dulu di sana banyak terjadi penyelundupan. Menurut
kabarnya, tempat itu aneh sekali. Sangat misterius!”

Anak-anak bergairah mendengarnya. Lagipula Julian dan Dick memang senang pada Lenoir 
yang julukannya si Hangus. Anaknya memang sinting, tetapi mengasyikkan. Senang bermain 
dengan dia!

“Nah — bagaimana pendapat kalian! Maukah kalian ke sana? Atau memilih pulang saja ke 
internat?” tanya Paman dengan agak tidak sabar.

“Tidak — jangan kembali ke internat!” seru anak-anak seketika itu juga.

“Aku mau pergi ke Sarang Penyelundup,” kata Dick. “Mendengar namanya, tempat itu pasti 
mengasyikkan! Dan aku senang pada si Hangus. Apalagi setelah ia menggergaji satu kaki 
kursi guru kelas kami! Begitu Pak Toms duduk, kursi langsung patah dan Pak Toms jatuh 
terjerembab!”

“Hm! Aku tak melihat alasan menyenangi seseorang, berdasarkan perbuatan seperti itu,” 
kata Paman Quentin. Ia semakin ragu terhadap Pierre Lenoir. Rupanya memang anak bandel!
“Mungkin sebaiknya kalian pulang saja ke internat!”

“Jangan!” seru anak-anak serempak. “Lebih baik ke Sarang Penyelundup! Kita ke sana 
saja!”

“Baiklah!” kata Paman. Ia merasa senang, karena anak-anak begitu bergairah menyambut 
rencananya. “Sebetulnya soal itu sudah kubereskan. Aku menelepon ke sana beberapa menit
yang lalu. Pak Lenoir ramah sekali.”

“Bisakah Tim kuajak ke sana?” tanya George sekonyong-konyong.

“Tidak,” kata ayahnya. “Sayang tidak bisa! Pak Lenoir tak suka pada anjing.”

“Kalau begitu aku juga tak suka padanya,” jawab George merajuk. “Aku tak mau pergi, 
kalau Tim tak boleh ikut.”



“Kalau begitu kau harus kembali ke internat,” kata ayahnya dengan tandas. “Dan jangan 
cemberut. Kau tahu bahwa aku tak menyukainya.”

Tetapi George tak peduli. Tanpa berkata apa-apa lagi anak itu langsung pergi. Saudara-
saudaranya memandangnya dengan kecewa dan terkejut. Jangan-jangan George merajuk lagi, 
dan karenanya merusak segala-galanya! Terang akan mengasyikkan, jika mereka pergi ke 
Sarang Penyelundup. Tetapi tanpa Tim, keasyikan itu akan agak berkurang. Walau begitu 
mereka tak ingin kembali ke internat, hanya karena George tak mau ikut apabila 
anjingnya tak boleh serta.

Anak-anak menyusul George ke kamar duduk. Anne merangkul lengan saudara sepupunya itu. 
Tetapi George menepiskannya.

“George, kau harus mau ikut bersama kami,” bujuk Anne. “Tak enak rasanya pergi kalau 
kau tak ikut — dan kau harus kembali seorang diri ke internat.”

“Aku takkan sendirian di sana,” kata George.

“Tim menemaniku.”

Saudara-saudaranya masih mendesak agar ia berubah sikap, tetapi George menyuruh mereka 
pergi.

“Tinggalkan aku sendiri,” katanya ketus. “Aku ingin berpikir dulu. Di mana letak Sarang
Penyamun, dan dengan apa kita ke sana? Lewat jalan mana?”

“Kita akan naik mobil, sedang tempatnya terletak di pesisir sebelah utara dari sini. 
Jadi kurasa kita akan lewat jalan yang menyusur pantai,” kata Julian. “Kenapa kau 
bertanya?”

“Jangan banyak tanya,” kata George. Ia ke luar, membawa Tim. Saudara-saudaranya tidak 
berniat menyusulnya. Kalau George sedang kesal, lebih baik jangan diganggu dulu!

Bibi Fanny mulai mengemaskan barang-barang mereka, meski beberapa di antaranya yang 
berada dalam kamar anak-anak perempuan tak bisa diambil. Beberapa saat kemudian George 
kembali, tetapi Tim tak nampak menyertainya. Anak itu kelihatan sudah agak riang.

“Mana Tim?” tanya Anne dengan segera.

“Di luar,” kata George.

“Bagaimana — kau ikut dengan kami?” tanya Julian sambil menatapnya.

“Ya. Aku toh ikut saja,” kata George. Tetapi ia tak mau menatap wajah Julian. Julian 
heran melihatnya, karena biasanya George tidak begitu.

Bibi Fanny menyuruh mereka cepat-cepat makan siang. Tak lama sesudah itu datang sebuah 
mobil besar yang disewa oleh Paman Quentin. Anak-anak masuk ke dalam mobil itu. Paman 
Quentin masih menyertakan berbagai pesan untuk Pak Lenoir, sedang Bibi Fanny mengecup 
mereka sebagai tanda selamat jalan.

“Mudah-mudahan kalian senang berlibur di Sarang Penyelundup,” kata Bibi. “Tulislah 
surat dengan segera, dan ceritakan tentang keadaan di sana. Jangan lupa, ya!”

“Kita tidak mengucapkan selamat berpisah pada Tim?” tanya Anne. Ia heran, karena 
melihat George seakan-akan lupa. “George! Masakan kau tak pamitan dulu padanya!”

“Tidak ada waktu lagi,” kata Paman Quentin cepat-cepat. Ia khawatir, jangan-jangan 
George berganti pikiran lagi. “Baiklah, Pak Supir. Kalian bisa berangkat sekarang! Dan 
harap jangan terlalu cepat jalannya, ya!”

Mobil berangkat, meninggalkan Pondok Kirrin. Anak-anak melambai-lambai. Rasanya agak 



sedih melihat atap rumah yang hancur tertimpa pohon. Sudahlah! — Pokoknya mereka tidak 
dikembalikan ke internat. Mereka bergembira lagi ketika pembicaraan berpindah pada si 
Hangus dan rumahnya yang bernama aneh. Sarang Penyelundup!

“Sarang Penyelundup! Kedengarannya mengasyikkan sekali!” kata Anne. “Bisa kubayangkan 
wujudnya! Sebuah rumah tua, jauh di atas bukit. Sebuah bukit, yang dulunya pulau! Aku 
kepingin tahu kenapa laut kemudian surut, dan tinggal rawa-rawa di sekitar bukit itu!”

Mobil berjalan terus. Selama beberapa waktu George berdiam diri. Sekali-sekali saudara-
saudaranya melirik ke arahnya. Menurut sangkaan mereka, George sedang sedih karena 
harus meninggalkan Tim. Tetapi air mukanya sama sekali tidak sedih!

Mobil berjalan melewati sebuah bukit, dan saat itu sedang turun menuju ke lembah yang 
berikut. Sesampai di situ George mengulurkan tangannya ke depan, dan menyentuh lengan 
Pak Supir.

“Pak, kita berhenti sebentar di sini. Ada yang harus dijemput!”

Julian dan kedua adiknya tercengang memandang Julian. Pak Supir yang juga heran, 
menghentikan mobilnya. George membuka pintu mobil, lalu bersuit keras-keras.

Tiba-tiba semak pagar di samping jalan terkuak, dan Tim meloncat masuk ke mobil! Ia 
menggonggong-gonggong, untuk menyatakan kegembiraannya.

“Nah,” kata Pak Supir dengan agak ragu. “Aku tak tahu apakah kau boleh membawa anjing 
itu. Ayahmu tak mengatakan apa-apa mengenainya.”

“Sudahlah, jangan khawatir,” kata George. Mukanya merah karena kegembiraannya. 
“Pokoknya beres! Kita berangkat saja lagi.”

“Kau ini benar-benar monyet!” kata Julian. Ia agak jengkel terhadap kelakuan George. 
Tetapi juga senang, karena ternyata Tim ikut dengan mereka.

“Jangan-jangan nanti dipulangkan oleh Pak Lenoir.”

“Kalau begitu aku pun harus dipulangkannya pula.” kata George menantang. “Pokoknya 
sekarang Tim ikut dengan kita.”

“Ya — syukurlah,” kata Anne sambil memeluk George, lalu menepuk-nepuk kepala Tim. “Aku 
pun sebenarnya tak begitu senang pergi tanpa Tim.”

“Kita berangkat ke Sarang Penyelundup,” seru Dick. “Ke Sarang Penyelundup! Apakah kita 
akan mengalami kejadian-kejadian yang mengasyikkan di sana?”

IV

SARANG PENYELUNDUP

MOBIL mereka meluncur terus. Umumnya melewati jalan pesisir, dan beberapa kali 
melintasi daerah pedalaman. Tetapi tiap kali hanya sebentar saja, karena segera sudah 
nampak lagi laut. Anak-anak menikmati perjalanan yang cukup panjang itu. Di tengah 



jalan mereka ingin berhenti sebentar, karena perut mereka lapar. Pak Supir mengatakan 
bahwa ia tahu di mana ada rumah makan yang baik.

Pukul setengah satu siang mobil berhenti di depan sebuah rumah makan yang bangunannya 
kelihatan kuno. Anak-anak masuk berbondong-bondong. Julian sebagai yang tertua memesan 
makanan. Hidangan di situ ternyata sangat enak. Anak-anak makan dengan nikmat. Tim juga
kebagian. Pemilik rumah makan itu senang pada anjing, dan karenanya menyediakan makanan
sepiring penuh untuk Tim. Anjing itu tak berani menyentuhnya, karena mengira bukan 
disediakan untuk dia.

Tim memandang George. Tuannya itu menganggukkan kepala.

“Itu untukmu, Tim! Makanlah.”

Tim pun makan dengan lahap. Makanan seperti itu tidak saban hari didapatnya! Mudah-
mudahan mereka mampir lagi ke rumah makan itu, kalau Kapan-kapan bepergian!

Sehabis makan anak-anak bangkit dan mencari Pak Supir. Ternyata ia sedang makan di 
dapur, ditemani oleh pemilik rumah makan dan isterinya. Mereka teman lama Pak Supir.

“Wah, kudengar kalian akan ke Buangan,” kata pemilik rumah makan sambil bangkit. “Hati-
hati saja di sana!”

“Buangan!” seru Julian heran. “Begitukah nama bukit tempat Sarang Penyelundup?”

“Ya, memang itu namanya,” kata pemilik rumah makan.

“Kenapa dinamakan begitu?” tanya Anne. “Namanya aneh! Apakah pernah ada orang terbuang 
di situ, sewaktu masih merupakan pulau?”

“Bukan! Menurut dongeng kuno, bukit itu dulunya bersambung dengan daratan,” kata 
pemilik rumah makan. “Tapi di situ tinggal orang-orang jahat. Lalu salah seorang suci 
yang marah mengusir pulau dan membuangnya ke tengah laut, sehingga menjadi bukit.”

“Karena itulah namanya Buangan,” kata Dick. “Tetapi rupanya sekarang sudah berubah 
menjadi baik kembali, karena ternyata laut surut lagi. Dari daratan orang kan bisa 
berjalan kaki ke bukit itu?”

“Memang bisa! Ada sebuah jalan yang baik menuju ke situ,” kata pemilik rumah makan. 
“Tetapi kalau berjalan di situ hati-hati, jangan sampai tersasar. Kalau sampai 
menginjak tanah rawa, akan langsung terisap ke bawah!”

“Kedengarannya tempat itu sangat menarik,” kata George. “Sarang Penyamun di atas Bukit 
Buangan! Dan cuma ada satu jalan yang menuju ke situ!”

“Kita harus berangkat lagi,” kata Pak Supir sambil melirik ke jam. “Kata paman kalian 
tadi, kita harus sudah sampai di sana sebelum saat minum teh.”

Mereka pun berangkat lagi. Anne segera tertidur, sedang saudara-saudaranya pun merasa 
agak mengantuk pula. Mesin mobil mendengung tak henti-hentinya. Hujan mulai turun, 
pemandangan di luar tidak menarik lagi. Semua kelihatan suram karena hujan.

Setelah beberapa lama, Pak Supir berpaling dan berkata pada Julian,

“Kita sudah hampir sampai di Bukit Buangan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan daerah
daratan, dan mengambil jalan yang melalui rawa-rawa.”

Julian membangunkan Anne. Anak-anak memandang berkeliling dengan penuh perhatian. 
Mereka akan melalui daerah rawa. Tetapi harapan mereka tidak terpenuhi. Mereka tak bisa
melihat apa-apa, karena kabut di situ sangat tebal! Mereka hanya bisa melihat jalan 
yang sedang dilalui. Letaknya sedikit lebih tinggi dari daerah rawa datar di sekeliling
mereka. Sekali-sekali kabut menipis. Nampak sepotong daerah rawa yang datar dan suram 



di kiri kanan jalan.

“Pak Supir, kita berhenti sebentar di sini,” kata Julian. “Aku kepingin melihat rawa.”

“Tapi hati-hati, jangan meninggalkan jalan raya,” kata Pak Supir, setelah mobil 
berhenti. “Dan anjingnya juga jangan boleh turun. Kalau ia lari meninggalkan jalan ini 
dan masuk ke rawa, jangan harap dia kembali lagi.”

“Apa maksud Anda?” tanya Anne dengan mata terbelalak.

“Maksudnya, ia akan segera lenyap ditelan rawa,” kata Julian. “George, jangan 
kauperbolehkan Tim ke luar.”

Anak-anak ke luar, lalu menutup pintu mobil. Tim merasa kesal, karena tak diperbolehkan
ikut ke luar. Digaruk-garuknya pintu mobil, dan dicobanya menjenguk ke luar jendela. 
Pak Supir berpaling dan menyabarkannya,

“Sudah, tenang sajalah! Sebentar lagi mereka kembali!”

Tetapi Tim tetap mendengking-dengking ingin ikut. Dilihatnya anak-anak pergi ke tepi 
jalan. Dilihatnya Julian meloncat sekitar satu meter ke bawah, karena letak jalan lebih
tinggi daripada rawa.

Dalam rawa di tepi jalan terdapat sejalur batu yang menonjol ke atas. Julian berdiri di
atas sebuah batu itu, sambil menatap ke arah rawa yang datar.

“Tanah di sini berlumpur,” katanya. “Lumpur yang lembek! Lihatlah, bergerak-gerak kalau
kuinjak! Kalau kuinjak lebih keras, kakiku langsung terbenam.”

Anne merasa cemas, lalu memanggil abangnya.

“Julian, cepatlah naik lagi ke jalan! Kau terbenam nanti.”

Daerah payau itu penuh kabut yang bergerak dan berputar-putar. Tempat itu misterius, 
dingin dan lembab. Anak-anak tidak senang berada di situ. Dalam mobil, Tim mulai 
menggonggong karena tidak sabar lagi.

“Rusak mobil nanti dicakarnya, apabila kita tidak lekas-lekas kembali,” ujar George. 
Anak-anak pun kembali ke mobil. Mereka tak banyak berkata-kata. Julian ingin tahu, 
sudah berapa banyak orang hilang di daerah rawa payau itu.

“Wah, sudah banyak,” kata Pak Supir. “Kata orang dari bukit ada dua jalan berkelok-
kelok menuju daratan. Jalan itu dulu dipakai, sebelum jalan raya ini dibangun. Tetapi 
lewat di sana sangat berbahaya. Kalau tidak benar-benar hafal, mudah tersesat. Tahu-
tahu kaki sudah terbenam dalam lumpur!”

“Hih, mengerikan,” ujar Anne bergidik. “Sudahlah, kita jangan ngomong lagi tentang soal
itu. Bukit Buangan sudah nampak?”

“Ya — itu dia, menjulang di balik kabut,” kata Pak Supir sambil menunjuk. “Puncaknya 
kelihatan dari sini. Kelihatannya aneh, ya?”

Anak-anak terdiam memandangnya. Di atas kabut yang bergerak perlahan-lahan muncul 
puncak sebuah bukit yang tinggi dan terjal. Sisinya yang berbatu-batu securam tebing. 
Di atas bukit terdapat bangunan-bangunan. Dari kejauhan pun sudah nampak bahwa 
bangunan-bangunan itu kuno dan berbentuk aneh-aneh. Beberapa di antaranya bermenara.

“Kurasa yang di puncak itu Sarang Penyelundup,” kata Julian sambil menunjuk. 
“Kelihatannya seperti bangunan yang dibuat berabad-abad yang lampau. Mungkin memang 
sudah tua sekali umurnya. Lihatlah menaranya! Dari situ pasti luas sekali pemandangan.”

Anak-anak memandang tempat mereka akan menginap. Kelihatannya menarik, tetapi juga agak



menyeramkan.

“Kelihatannya agak misterius,” kata Anne. Ia mengucapkan pikiran yang terkandung dalam 
diri mereka semua. “Maksudku kelihatannya seperti menyimpan berbagai macam rahasia yang
sudah berabad-abad umurnya. Kalau rumah itu bisa bicara, pasti banyak sekali kisah yang
bisa diceritakan!”

Mobil berjalan lagi, tetapi pelan-pelan karena kabut semakin menebal. Di bagian tengah 
jalan terdapat paku-paku berkilat yang dipasang pada jarak tertentu. Paku-paku itu 
berkilauan kena sinar lampu kabut yang dinyalakan oleh Pak Supir, dan merupakan 
penunjuk jalan yang sangat baik. Jalan mulai menanjak ketika mereka semakin dekat ke 
Bukit Buangan.

“Sebentar lagi kita akan lewat di bawah sebuah gerbang besar,” kata Pak Supir. “Gerbang
itu dulu merupakan pintu masuk ke perbentengan kota. Benteng kuno itu sampai sekarang 
masih ada. Lebarnya lumayan, orang bisa berjalan di atasnya. Kalau kalian mulai 
berjalan dari satu titik tertentu, lalu mengelilingi kota, maka kalian akan sampai lagi
ke titik semula!”

Anak-anak mencatat keterangan itu dalam hati. Begitu mereka mendapat kesempatan baik, 
mereka pasti akan mencobanya. Kalau mereka berjalan-jalan di atas benteng pada hari 
yang cerah, pasti indah sekali pemandangan yang nampak!

Jalan yang dilalui semakin menanjak. Pak Supir terpaksa berganti persneling. Mobil 
merayap dengan mesin menderu-deru, terus mendaki bukit. Tak lama kemudian mereka sampai
di gerbang besar yang pintunya terbuka lebar. Gerbang dilewati, dan anak-anak sampai di
Buangan.

“Rasanya seolah-olah kita mengadakan perjalanan mundur beberapa abad, atau sampai di 
suatu tempat di jaman dulu!” ujar Julian sambil memandang ke kanan kiri jalan. 
Dilihatnya rumah-rumah dan toko-toko tua, dengan jendela-jendela yang berkaca kecil-
kecil berbentuk belah ketupat. Pintu-pintu kokoh terbuat dari kayu berjejer sepanjang 
jalan-jalan sempit beralaskan batu-batu bundar.

Mobil masih terus mendaki jalan yang berkelok-kelok. Akhirnya sampai di depan sebuah 
gerbang besar yang pintunya terbuat dari batang-batang besi tempaan. Pintu itu dibuka 
dari dalam, setelah Pak Supir membunyikan tuter mobil sebagai tanda bahwa mereka 
datang. Mobil memasuki jalan yang juga menanjak, dan akhirnya berhenti di depan Sarang 
Penyelundup.

Anak-anak turun dari mobil. Tiba-tiba saja mereka merasa kikuk. Rumah kuno yang besar 
itu kelihatan angker, sehingga timbul perasaan segan dan malu. Bangunan itu terbuat 
dari batu bata dan kayu. Pintu depan besar dan sangat kokoh, seperti pintu depan sebuah
istana.

Di sana sini terdapat dinding agak menonjol ke depan dan beratap pelana di atas 
jendela-jendela yang juga berkaca kecil-kecil berbentuk belah ketupat. Menara rumah 
yang cuma sebuah tegak kokoh di sisi timur. Menara itu tidak berbentuk persegi, 
melainkan bundar. Di atasnya terdapat atap yang runcing.

“Sarang Penyelundup!” kata Julian. “Namanya cocok! Kurasa di jaman dulu tempat ini 
memang merupakan pusat penyelundupan.”

Dick membunyikan bel tamu. Ia menarik sebuah pegangan terbuat dari besi. Seketika itu 
juga di dalam terdengar bunyi bel berdering.

Kemudian menyusul langkah orang berlari-lari. Pintu depan terbuka pelan-pelan, karena 
nampaknya memang berat.

Di balik pintu berdiri dua orang anak. Yang satu perempuan, umurnya kira-kira sebaya 
dengan Anne. Sedang yang laki-laki seumur dengan Dick.



“Kalian muncul juga akhirnya!” seru anak yang laki-laki. Matanya bersinar-sinar riang. 
“Kusangka kalian tidak jadi datang!”

“Ini dia si Hangus,” ujar Dick memperkenalkan anak itu pada George dan Anne, yang belum
pernah bertemu dengannya. Mereka memandang anak itu dengan penuh perhatian.

Si Hangus ternyata memang tak seputih orang kulit putih pada umumnya. Rambutnya hitam, 
matanya serta alisnya juga hitam legam. Sedang kulit mukanya kecoklat-coklatan. Sedang 
anak perempuan yang berdiri di sisinya berkulit pucat dan berparas halus. Rambutnya 
pirang keemasan, dan matanya biru. Alisnya begitu pirang, sehingga hampir-hampir tak 
nampak.

“Ini Marybelle, adik perempuanku,” kata si Hangus. “Menurut perasaanku, kami ini 
seperti si Cantik dan si Momok!” Kedua nama yang disebutnya itu merupakan tokoh-tokoh 
dongeng yang menarik.

Si Hangus bertabiat peramah. Dengan segera anak-anak menyukainya. Bahkan George pun 
segera merasa akrab terhadapnya. Hal itu luar biasa, karena umumnya George tidak cepat 
ramah terhadap orang yang baru dikenal. Tetapi siapalah yang tak cepat merasa senang 
berkenalan dengan si Hangus, dengan mata hitamnya yang bersinar gembira serta senyumnya
yang nakal!

“Silakan masuk,” ajak si Hangus. “Pak Supir, bawa saja mobil ke pintu samping. Nanti 
Block akan memasukkan barang-barang ke dalam rumah dan menyuguhkan teh bagi Anda!”

Tiba-tiba senyum cerah yang selama itu tersungging di bibirnya lenyap! Si Hangus 
melihat Tim yang berdiri di sisi George.

“Wah, wah! Jangan-jangan itu anjing kalian!” katanya dengan nada was-was.

“Memang, ini anjingku,” kata George sambil meletakkan tangan ke kepala Tim. Seolah-olah
hendak melindungi! “Aku harus membawanya. Aku tak pernah pergi tanpa dia.”

“Ya — tapi sebetulnya anjing tak diijinkan masuk ke Sarang Penyelundup,” ujar si Hangus
sambil menoleh ke belakang. Ia agak cemas, kalau-kalau ada orang datang dan melihat Tim
berdiri di situ. “Ayah tiriku tak menyenangi anjing. Aku pernah membawa seekor anjing 
tak bertuan ke mari. Lalu aku dihajar habis-habisan. Maksudku ayah tiriku yang 
menghajar, bukan si anjing itu.”

Anne tersenyum agak kecut mendengar kelakarnya yang konyol. Sedang George kelihatan 
agak merajuk. Rupanya sikap keras kepalanya timbul lagi.

“Kukira — aku mengira kita bisa menyembunyikannya di sini, supaya jangan ketahuan,” 
katanya ketus. “Tapi kalau begitu keadaannya, aku kembali saja sekarang dengan mobil. 
Selamat tinggal!”

George berpaling, lalu berjalan menuju mobil yang saat itu bergerak mundur. Tim 
mengikutinya. Si Hangus melongo sebentar, lalu berseru,

“He! Jangan pergi, Tolol! Kita akan memikirkan jalan keluar persoalan ini!”

V

SI HANGUS



SI HANGUS berlari-lari menuruni tangga. Dikejarnya George yang berjalan terus menuju 
mobil. Julian dan kedua adiknya itu mengejar pula. Marybelle ikut dari belakang, 
setelah menutup pintu dengan hati-hati.

Saat itu George sampai di sisi sebuah pintu kecil yang juga terdapat di bagian depan 
rumah itu. Si Hangus berhasil mengejarnya, lalu menolakkannya masuk ke pintu itu. 
Kemudian disuruhnya anak-anak masuk semua, termasuk Tim.

“Jangan kaudorong aku,” kata George marah. “Nanti digigit oleh Tim.”

“Tak mungkin,” jawab si Hangus sambil tertawa nyengir. “Anjing selalu suka padaku. Biar
kau kutempeleng, dia pasti cuma akan mengibas-kibaskan ekornya saja.”

Mereka berada dalam sebuah lorong gelap. Di ujungnya ada sebuah pintu lagi.

“Tunggu sebentar di sini,” kata si Hangus. “Kulihat dulu, keadaan di luar aman atau 
tidak! Aku tahu ayah tiriku ada di rumah. Kalau ia sampai melihat anjingmu, kalian 
pasti langsung disuruh masuk lagi ke dalam mobil dan dipulangkan dengan segera! Hal itu
tak boleh terjadi, karena aku sudah gembira sekali atas kedatangan kalian!”

Si Hangus nyengir lagi. Anak-anak senang melihatnya. Begitu pula George, walau ia masih
agak kesal karena didorong dengan kasar. Tangannya memegang kalung leher Tim erat-erat.

Julian beserta ketiga saudaranya merasa agak ngeri terhadap Pak Lenoir. Rupanya ayah 
tiri si Hangus itu sangat galak!

Si Hangus berjingkat-jingkat menghampiri pintu yang terdapat di ujung lorong, lalu 
membukanya dengan hati-hati. Ia mengintip sebentar ke luar, lalu kembali mendatangi 
anak-anak yang masih menunggu.

“Aman,” katanya. “Kita sekarang ke kamar tidurku, melalui lorong rahasia. Dengan begitu
takkan ada yang akan memergoki! Kalau sudah di kamarku, kita bisa merundingkan rencana 
penyembunyian anjingmu. Nah, sudah siap semuanya?”

Lorong rahasia! Kedengarannya mengasyikkan juga. Dengan hati berdebar-debar anak-anak 
menyelinap masuk ke kamar yang terdapat di balik lorong itu. Kamar itu gelap. 
Dindingnya berlapis dengan papan berwarna gelap, kelihatannya antik! Rupanya semacam 
ruang kerja, karena di dalamnya terdapat sebuah meja besar. Buku-buku berjajar dalam 
rak yang terdapat sepanjang dinding Tak ada orang dalam kamar itu.

Si Hangus menghampiri sebidang papan pelapis dinding. Tangannya meraba-raba sebentar, 
lalu menekan suatu tempat tertentu. Seketika itu juga papan pelapis menggelincir ke 
samping. Si Hangus memasukkan tangannya ke dalam rongga di balik papan, lalu menarik 
sesuatu yang ada di situ. Sebidang papan yang lebih besar dan letaknya di bawah papan 
pertama menggeser ke samping pula. Di baliknya nampak sebuah lubang yang cukup besar 
dan dapat dimasuki oleh anak-anak.

“Kita masuk ke dalam,” bisik si Hangus. “Tapi jangan ribut-ribut.”

Anak-anak masuk satu per satu. Si Hangus paling akhir. Sesudah berada di dalam lubang, 
ditekannya lagi sesuatu yang menyebabkan kedua papan pelapis dinding tertutup kembali. 
Anak-anak berdiri dalam gelap. Tetapi hanya sebentar saja, karena dengan segera si 
Hangus menyalakan senter.

Ternyata mereka berada dalam sebuah lorong sempit berdinding batu. Lorong itu sempit 
sekali, sehingga tak mungkin dua orang saling berpapasan dalamnya. Kecuali apabila 
mereka sangat kurus! Si Hangus menyerahkan senternya pada Julian yang berdiri paling 
depan.



“Kau harus berjalan terus, sampai menjumpai sebuah tangga batu,” kata si Hangus. 
“Kaunaiki tangga itu! Sesampai di atas lalu belok ke kanan. Sudah itu lurus saja sampai
tidak bisa lagi, karena terhalang dinding. Kalau sudah sampai di sana, akan kukatakan 
apa yang harus kaulakukan selanjutnya!”

Julian berjalan mendului, sambil memegang senter. Lorong sempit itu lurus sekali. Anak-
anak berjalan menyelinap. Tempat di situ bukan hanya sempit, tetapi juga rendah langit-
langitnya. Hanya Anne dan Marybelle saja yang tak perlu membungkuk.

Anne merasa agak kurang enak. Ia memang tak menyukai tempat-tempat sempit dan tertutup.
Di tempat yang seperti itu, ia lantas teringat pada mimpi buruk yang kadang-kadang 
dialaminya, yaitu terjebak di salah satu tempat yang tertutup rapat. Karena itu ia 
merasa lega ketika mendengar Julian berkata,

“Kita sampai di tangga. Sekarang kita harus ke atas!”

“He, jangan ribut,” bisik si Hangus. “Saat ini kita sedang lewat di balik kamar makan. 
Dari situ juga ada jalan masuk ke lorong ini.”

Seketika itu juga anak-anak terdiam. Mereka berusaha untuk berjalan berjingkat-jingkat.
Tetapi tidak mudah berjalan dengan cara begitu, karena mereka pun harus membungkukkan 
badan!

Mereka menaiki empat belas anak tangga. Jalannya curam dan agak memutar. Sesampai di 
atas Julian membelok ke kanan. Lorong yang dilalui sesudah itu condong ke atas, dan 
sama sempitnya seperti yang pertama. Menurut perasaan Julian, seseorang yang berbadan 
gemuk pasti tak bisa lewat di situ!

Ia berjalan terus. Tiba-tiba ia terkejut, karena nyaris membentur dinding yang 
menghadang di depannya. Dinding itu tak berpintu. Julian menyorotkan cahaya senter yang
dipegangnya ke atas, lalu mengarahkannya ke bawah. Dari belakang terdengar suara si 
Hangus berbisik,

“Arahkan cahaya senter ke atas, ke tempat dinding di depanmu bertemu dengan langit-
langit. Di situ ada sebuah pegangan yang terbuat dari besi. Kautekan pegangan itu kuat-
kuat!”

Julian menyorotkan cahaya senter ke atas. Dilihatnya pegangan yang dimaksudkan oleh si 
Hangus. Dipindahkannya senter ke tangan kiri, lalu dipegangnya tangkai besi itu dan 
ditekannya kuat-kuat.

Tanpa menimbulkan bunyi sedikit pun, sebongkah batu besar berbentuk persegi empat yang 
terdapat di tengah dinding yang menghadang tergeser ke depan dan kemudian ke samping. 
Di depannya menganga sebuah lubang.

Julian tercengang. Tangannya melepaskan pegangan besi. Disorotkannya cahaya senter ke 
dalam lubang. Ia tak melihat apa-apa. Lubang itu gelap sekali!

“Masuk sajalah,” bisik si Hangus dari belakang. “Tak perlu khawatir, karena kau akan 
sampai di dalam sebuah lemari besar di kamar tidurku! Masuk saja, Julian — kami 
menyusul. Tak ada orang dalam kamarku!”

Julian merangkak melewati lubang yang menganga. Dan benarlah, ia sampai dalam sebuah 
lemari yang lapang. Dalam lemari bergantungan pakaian kepunyaan si Hangus. Julian maju 
sambil meraba-raba, lalu membentur daun pintu. Ketika pintu itu dibuka, dengan segera 
cahaya matahari memancar ke dalam lemari, menerangi jalan masuk dari lorong rahasia.

Anak-anak masuk satu per satu lewat lubang di dinding. Menggerapai-gerapai sebentar di 
tengah pakaian yang bergantungan, lalu muncul dalam kamar dengan mata terkejap-kejap 
karena silau!



Tim berjalan sambil merapatkan diri pada George. Selama melewati lorong sama sekali tak
terdengar suaranya. Ia tak suka berjalan di tempat segelap itu! Lega rasanya, karena 
kembali berada di tempat terang.

Si Hangus masuk paling akhir. Lubang di dinding ditutupnya kembali, dengan jalan 
mendorong batu yang tergeser kembali ke tempat semula. Kelihatannya mudah saja ia 
melakukannya, walau Julian tak tahu dengan cara bagaimana. Mestinya memakai poros yang 
berputar, pikirnya.

Si Hangus nyengir memandang tamu-tamunya. George memegang kalung leher Tim.

“Kau bisa melepaskannya sekarang, George,” kata si Hangus. “Di sini kita aman. Kamarku 
dan kamar Marybelle agak terpisah dari bagian rumah yang selebihnya. Kedua kamar kami 
berada di bagian yang terpisah. Kalau mau ke mari dari rumah induk, harus melewati 
lorong panjang!”

Ia membuka pintu kamar untuk menunjukkan maksudnya pada para tamu. Di sebelah kamarnya 
masih ada kamar lagi. Itulah kamar tidur Marybelle. Dan setelah kamar itu terdapat 
sebuah lorong panjang. Lorong itu berlantai dan berdinding batu. Lantainya dilapisi 
dengan hamparan. Dekat ujungnya terdapat sebuah jendela besar, untuk memasukkan sinar 
matahari. Sedang di ujungnya sendiri ada pintu. Pintu itu besar dan terbuat dari kayu 
kokoh. Pintu itu tertutup.

“Kalian lihat sendiri, kita di sini aman,” kata si Hangus. “Tim boleh menggonggong 
semaunya! Toh tak ada orang yang akan mendengar, kecuali kita.”

“Kalau begitu tak pernah ada orang datang ke mari?” tanya Anne dengan heran. “Lantas, 
siapa yang membereskan kamar kalian?”

“Sarah! Ia melakukannya setiap pagi,” ujar si Hangus. “Tapi selain dia, tak ada lagi 
yang datang ke mari. Lagipula kalau ada orang membuka pintu lorong, aku bisa tahu 
dengan segera!”

Sambil berkata begitu, si Hangus menunjuk ke pintu di ujung lorong. Anak-anak 
memandangnya dengan heran.

“Bagaimana caranya?” tanya Dick.

“Aku memasang sebuah alat listrik dalam kamar ini. Begitu pintu lorong terbuka, alat 
itu akan berbunyi mendesum,” kata si Hangus dengan nada bangga. “Begini sajalah! Aku 
sekarang membuka pintu itu. Kalian dengar sajalah nanti!”

Si Hangus bergegas menuju ke pintu besar di ujung lorong, lalu membukanya. Seketika itu
juga dalam kamarnya terdengar bunyi mendesum pelan. Anak-anak kaget karenanya. Tim ikut
kaget. Dengan segera telinganya tegak. Ia menggeram-geram.

Si Hangus menutup pintu, lalu berlari lagi ke tempat anak-anak berdiri.

“Kalian dengar bunyinya? Bagus idenya, bukan? Aku selalu sibuk dengan ide-ide seperti 
itu!”

Anak-anak merasa bahwa mereka berada di tempat aneh! Mereka memandang ke sekeliling 
kamar. Perabotnya biasa saja, seperti umumnya kamar anak laki-laki. Termasuk keadaannya
yang agak acak-acakan! Jendelanya ada satu, berukuran besar dan dengan kaca kecil-kecil
berbentuk belah ketupat. Jendela rumah-rumah kuno memang banyak yang begitu bentuknya 
di Inggris. Anne pergi ke jendela dan memandang ke luar.

Terdengar bunyi napasnya tersentak. Rupanya ia kaget, karena tak menyangka akan 
melayangkan pandangan dari atas tebing yang sangat curam! Sarang Penyelundup dibangun 
di puncak bukit. Dan tebing di sisi rumah tempat kamar anak-anak berada curam sekali, 
jauh di atas daerah rawa yang terhampar di bawahnya!



“Astaga!” serunya kaget. “Alangkah curamnya! Ngeri rasanya memandang ke bawah!”

Anak-anak berdesak-desakan ingin ikut melihat. Mereka memandang ke bawah sambil 
membisu. Memang, agak ngeri juga rasanya!

Matahari bersinar menerangi puncak bukit. Tetapi daerah sekitarnya tertutup kabut 
putih. Di mana-mana hanya kabut saja yang nampak. Rawa-rawa dan laut tersembunyi dari 
pandangan mereka. Bagian rawa yang nampak hanya yang di bawah mereka saja, di kaki 
tebing curam.

“Kalau kabut ini lenyap, kita bisa melayangkan mata sampai ke laut di seberang daerah 
rawa ini,” kata si Hangus. “Pemandangannya indah sekali! Tak bisa dikatakan dengan 
jelas di mana akhir daerah rawa dan mana yang laut. Pokoknya laut biru sekali warnanya!
Bayangkan, di jaman dulu daerah sekitar sini semuanya lautan. Dan bukit ini dulunya 
sebuah pulau!”

“Ya, kami sudah mendengarnya dari seorang pemilik rumah makan di mana kami tadi singgah
sebentar,” kata George. “Tahukah kau kenapa laut kemudian surut?”

“Tidak,” jawab si Hangus. “Kata orang batas pantai makin lama makin surut jauh ke 
tengah. Sudah ada rencana untuk mengeringkan daerah rawa ini dan menjadikannya tanah 
pertanian. Tapi entah kapan rencana itu akan benar-benar dilaksanakan!”

“Aku tak senang pada rawa,” kata Anne sambil bergidik. “Entah kenapa, tapi bagiku rawa 
memberikan kesan jahat!”

Terdengar suara Tim mendengking pelan. George teringat bahwa anjingnya itu masih harus 
disembunyikan. Mereka masih harus mengatur rencana untuk itu. Karenanya ia lantas 
memandang si Hangus.

“Kau tadi sungguh-sungguh bermaksud hendak menyembunyikan Tim?” tanyanya. “Akan kita 
taruh di mana? Apakah bisa diberi makan di tempat persembunyiannya? Tim harus banyak 
bergerak. Jangan lupa, ia bukan seekor anjing kecil yang bisa diselundupkan dengan 
gampang ke salah satu sudut!”

“Semuanya bisa diatur,” kata si Hangus. “Jangan khawatir! Aku sendiri senang pada 
anjing. Aku gembira sekali, karena Tim ada di sini. Tapi harus kuperingatkan, kalau 
sampai ketahuan oleh ayah tiriku, bisa saja kita akan dipukul olehnya. Dan sesudah itu 
kalian diusir pulang!”

“Kenapa ayahmu tak suka pada anjing?” tanya Anne dengan heran. “Mungkin dia takut?”

“Tidak! Kurasa ia tak takut pada anjing. Pokoknya ia tak mau ada anjing dalam rumah 
ini,” jawab si Hangus. “Alasannya tentu ada, tapi aku tak tahu kenapa! Ayah tiriku 
memang agak aneh!”

“Apa maksudmu?” tanya Dick.

“Yah — tingkah lakunya selalu penuh rahasia,” kata si Hangus. “Tamunya aneh-aneh! Dan 
kalau datang selalu secara diam-diam, tanpa diketahui orang. Aku sudah pernah melihat 
sinar lampu di atas menara rumah ini. Lampu itu bersinar pada malam-malam tertentu. Aku
tak tahu siapa yang menyalakan lampu di situ, dan untuk apa. Sudah pernah kucoba 
menyelidikinya, tapi tak berhasil.”

“Apakah — mungkinkah ayahmu penyelundup?” tanya Anne sekonyong-konyong.

“Kurasa bukan,” jawab si Hangus. “Tapi di sini memang ada seorang penyelundup! Setiap 
orang mengetahuinya. Kalian lihat rumah di sebelah kanan itu, yang letaknya agak 
sebelah bawah dari sini? Nah, di situlah tempat tinggalnya. Orangnya kaya-raya. Namanya
Pak Barling. Bahkan polisi pun tahu bahwa ia penyelundup. Tapi mereka tak bisa berbuat 
apa-apa! Kecuali kaya-raya, orang itu juga sangat berkuasa di daerah ini. Jadi ia bisa 
berbuat semaunya saja. Dan ia tak pernah mau disaingi orang lain! Selama ia masih 



aktif, takkan ada orang lain yang berani jadi penyelundup pula di Bukit Buangan!”

“Rupanya tempat ini sangat menarik,” ujar Julian. “Menurut perasaanku, tempat ini penuh
dengan kejadian-kejadian yang mendebarkan hati!”

“Ah, mana!” bantah si Hangus. “Di sini sebenarnya tak pernah terjadi apa-apa. Itu cuma 
perasaanmu saja, karena rumah ini sudah sangat tua. Banyak gang, lorong dan terowongan 
tersembunyi. Seluruh bukit ini penuh dengannya! Lorong-lorong dalam cadas itu dulu 
dipergunakan sebagai jalan lewat oleh penyelundup.”

Julian hendak mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi. Ia tertegun! Anak-anak memandang 
si Hangus. Alat pemberi isyaratnya yang tersembunyi tiba-tiba mendesum! Ada orang 
membuka pintu di ujung lorong!

VI

AYAH TIRI DAN IBU SI HANGUS

“ADA orang datang!” bisik George. Ia bingung. “Cepat! Tim harus kita sembunyikan!”

Si Hangus menarik kalung leher Tim, lalu mendorongnya masuk ke dalam lemari. Sudah itu 
pintu lemari cepat-cepat ditutup kembali.

“Diam!” perintahnya pada Tim. Anjing itu menurut, walau bulu kuduknya berdiri dan 
telinganya ditegakkan.

“Nah,” kata si Hangus dengan riang, “Sekarang akan kutunjukkan di mana kalian tidur 
nanti!”

Saat itu pintu kamar terbuka. Seorang laki-laki masuk ke dalam. Orang itu memakai 
celana panjang hitam, dan berjas putih yang terbuat dari kain linen. Mukanya aneh!

“Air mukanya misterius,” kata Anne dalam hati. “Perasaannya tak bisa ditebak. Mukanya 
seperti topeng, tak bergerak sedikit pun juga!”

“Ali, kau rupanya yang datang, Block,” sapa si Hangus sambil lalu, lalu berkata pada 
anak-anak, “Ini Block! Dia pesuruh ayah tiriku. Orangnya tuli, jadi kalian bisa bicara 
seenaknya. Tapi kurasa lebih baik jangan, karena walau dia tuli tapi nampaknya bisa 
menduga makna gerak bibir kita.”

“Dan kurasa memang tidak baik untuk mengatakan hal-hal yang takkan kita katakan di 
depannya, seandainya ia tidak tuli,” kata George. Anak itu memang sangat keras 
pendiriannya mengenai hal-hal seperti begitu.

Block berbicara dengan suara aneh, datar terus kedengarannya.

“Ayah tiri serta ibumu menanyakan kenapa kawan-kawanmu tidak diperkenalkan pada 
mereka,” katanya. “Kenapa kau buru-buru pergi ke mari?”

Sambil bicara Block memandang berkeliling. Seakan-akan ia tahu di situ ada anjing, dan 
saat itu sedang mencarinya! Begitulah pikir George ketakutan. Diharapkannya, mudah-



mudahan saja Pak Supir tadi tak bercerita tentang Tim.

“Aku senang sekali berjumpa dengan mereka, sehingga langsung saja kubawa ke mari,” ujar
si Hangus. “Baiklah Block, sebentar lagi kami akan ke bawah.”

Orang itu pergi lagi. Air mukanya tetap tak berubah. Seperti topeng polos, tak nampak 
sedikit pun senyuman atau kerutan kening!

“Aku tak senang melihatnya,” kata Anne sesudah Block ke luar. “Sudah lamakah ia bekerja
pada kalian?”

“Belum — baru setahun,” kata si Hangus. “Tahu-tahu pada suatu hari ia muncul di sini. 
Begitu saja, secara tiba-tiba! Ia masuk tanpa berkata apa-apa. Langsung mengenakan jas 
putih, lalu masuk ke kamar kerja ayah tiriku dan mengerjakan salah satu tugas di situ. 
Kurasa kedatangannya sepengetahuan ayah tiriku! Tapi aku yakin ibuku tak diberitahukan 
sebelumnya, karena kelihatannya sangat terkejut ketika Block tiba-tiba muncul!”

“Ibumu itu ibu kandung, atau juga ibu tiri?” tanya Anne.

“Mana mungkin berayah dan beribu tiri sekaligus!” ujar si Hangus dengan nada mencemooh.
“Kalau satu di antaranya tiri, nah itu baru mungkin! Ibu adalah ibu kandungku, dan juga
ibu kandung Marybelle. Tapi Marybelle sendiri saudara tiriku, karena ayah tiriku adalah
ayah kandungnya!”

Anne kelihatan agak bingung mendengar keterangannya itu.

“Sudahlah! Kita ke bawah saja sekarang,” ujar si Hangus, karena teringat akan janjinya 
pada Block. “O ya, perlu kukatakan bahwa ayah tiriku selalu bersikap ramah-tamah. Ia 
gemar berkelakar dan tersenyum-senyum. Tapi tidak selalu begitu! Kalau ada sesuatu yang
tak disukainya, ia gampang naik darah. Dan kalau sudah marah, langsung mengamuk!”

“Mudah-mudahan saja kita tak terlalu sering melihatnya,” kata Anne. Ia sudah merasa 
tidak enak saja! “Kalau ibumu, bagaimana orangnya?”

“Selalu ketakutan!” kata si Hangus mengomentari. “Kalian pasti senang padanya. Orangnya
baik sekali! Tetapi Ibu tak senang tinggal di sini. Ia tak suka pada rumah ini, dan ia 
pun sangat takut pada ayah tiriku. Tentu saja ia tak berkata apa-apa, tapi aku bisa 
merasakan bahwa Ibu takut pada ayah tiriku!”

Marybelle mengangguk-angguk. Selama itu ia diam saja, karena terlalu malu dan tak 
berani ikut berbicara.

“Aku juga tak senang tinggal di sini,” katanya. “Aku sudah kepingin sekali bersekolah 
di internat, seperti si Hangus. Tapi dengan begitu Ibu akan sendirian di sini.”

“Ayoh, kukenalkan kalian pada mereka,” ujar si Hangus. “Tim lebih baik kita biarkan 
terkurung dalam lemari selama itu. Siapa tahu Block masuk lagi untuk mengintip-intip. 
Kukunci saja lemari, dan kukantongi anak kuncinya.”

Dengan perasaan kurang enak karena harus meninggalkan Tim dalam keadaan terkurung di 
lemari, anak-anak mengikuti si Hangus dan Marybelle yang sudah berjalan mendului di 
lorong. Mereka melewati pintu yang terdapat di ujungnya, menuruni tangga yang landai 
dan lebar dan sampai ke sebuah serambi dalam yang luas.

Di sebelah kanan serambi terdapat sebuah pintu. Si Hangus membuka pintu itu, lalu masuk
ke dalam. Terdengar suaranya berbicara dengan seseorang yang ada di dalam.

“Ini mereka,” katanya. “Maaflah, aku tadi langsung membawa mereka ke kamarku — tapi aku
terlalu gembira berjumpa dengan mereka.”

“Kau masih harus lebih banyak belajar sopan santun, Pierre,” terdengar suara berat 
seorang laki-laki. Rupanya itulah Pak Lenoir! Anak-anak yang ikut masuk, memandang 



orang itu. Pak Lenoir duduk di sebuah kursi kayu yang besar. Orangnya kelihatan rapi 
dan berwajah pintar. Rambutnya yang pirang tersisir lurus ke belakang. Matanya biru, 
sebiru mata Marybelle. Ia terus-terusan tersenyum. Tetapi yang tersenyum hanya 
bibirnya! Sedang matanya tetap menatap dengan awas.

“Dingin sekali pandangannya!” pikir Anne, ketika maju ke depan untuk berjabat tangan 
dengannya. Tangannya juga terasa dingin. Pak Lenoir tersenyum padanya, sambil menepuk-
nepuk bahunya.

“Kau ini manis sekali!” katanya. “Bisa jadi teman baik dari Marybelle. Tiga anak laki-
laki kawan Pierre, dan seorang anak perempuan sahabat Marybelle. Hahaha!” Ia tertawa 
ramah.

Rupanya Pak Lenoir menyangka George seorang anak laki-laki. Kelihatannya memang begitu,
karena mengenakan baju kaos dan celana pendek. Sedang rambutnya yang ikal juga dipotong
pendek!

Anak-anak diam saja. Tak ada yang mengatakan bahwa George bukan anak laki-laki! Apalagi
George sendiri. Ia juga berjabatan tangan dengan ayah tiri si Hangus, disusul oleh Dick
dan Julian. Anak-anak sama sekali tak memperhatikan ibu si Hangus.

Padahal ia ada juga di situ. Tubuhnya yang kecil nyaris lenyap ditelan kursi besar 
tempatnya duduk. Kelihatannya seperti boneka, dengan rambut berwarna coklat pudar dan 
bermata kelabu. Anne berpaling memandangnya.

“Aduh, alangkah kecilnya tubuh Anda!” kata Anne. Ia tak bermaksud mengatakannya kuat-
kuat, tetapi tahu-tahu sudah terloncat dari mulutnya.

Pak Lenoir tertawa. Ia selalu tertawa, tak peduli apa pun yang dikatakan orang. Ibu 
Lenoir ikut tersenyum, lalu bangkit. Ternyata ia memang sangat kecil! Tingginya tak 
melebihi Anne. Tangan dan kakinya mungil. Anne belum pernah melihat orang dewasa 
bertangan dan berkaki sekecil ibu si Hangus. Dengan segera Anne merasa senang pada 
wanita itu. Mereka berjabat tangan.

“Terima kasih atas kesudian Anda menerima kami di sini,” kata Anne dengan sopan. 
“Tentunya Anda juga sudah mendengar bahwa atap rumah kami rusak tertimpa pohon.”

Pak Lenoir tertawa lagi. Ia berkelakar, dan anak-anak tertawa dengan sopan.

“Nah, mudah-mudahan kalian senang di sini,” katanya kemudian. “Pierre dan Marybelle, 
kalian ajak teman-teman berjalan-jalan di kota, ya! Dan kalau kalian berjanji akan 
berhati-hati, kalian boleh pergi lewat jalan raya ke daratan, dan menonton bioskop di 
sana!”

“Terima kasih,” kata anak-anak serempak, disusul oleh tertawa Pak Lenoir yang aneh.

“Ayahmu pintar sekali,” katanya sekonyong-konyong sambil memandang Julian. Rupanya ia 
mengira anak itulah yang bernama George! “Mudah-mudahan kalau kalian pulang nanti ia 
bisa datang menjemput, supaya aku bisa berbincang-bincang dengan dia. Kami berdua 
melakukan percobaan yang serupa. Tetapi percobaan yang dilakukan olehnya sudah lebih 
maju!”

“Oh,” kata Julian dengan sopan. Kemudian Ibu Lenoir yang berbadan kecil seperti boneka 
berkata dengan suaranya yang lembut,

“Kalian makan di ruang belajar Marybelle. Dengan begitu takkan mengganggu suamiku. Ia 
tak senang jika ada orang ngomong pada waktu makan. Dan aku tahu, enam anak tak mungkin
bisa tenang!”

Pak Lenoir tertawa lagi. Matanya yang biru menatap anak-anak.

“O ya, Pierre,” katanya sekonyong-konyong. “Kalian tak boleh berkeliaran dalam 



katakomba di bawah bukit ini. Kau tahu, kau sudah kularang keras masuk ke situ! Dan 
kalian juga tak kuijinkan memanjat-manjat dan berjingkrak-jingkrak di atas tembok kota.
Jangan coba-coba memamerkan kenakalanmu pada mereka. Aku tak menginginkan terjadi 
kecelakaan karena perbuatan tidak hati-hati. Kau harus berjanji takkan melakukannya!”

“Aku tak pernah berjingkrak-jingkrak di atas tembok kota,” ujar si Hangus memprotes. 
“Aku juga tak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan.”

“Kau gemar membadut,” kata Pak Lenoir. Ujung hidungnya berubah warna, menjadi seputih 
kapur. Anne memandangnya dengan penuh minat. Ia tak tahu bahwa pada saat Pak Lenoir 
mulai marah, ujung hidungnya selalu berubah warna menjadi putih.

“Selama masa sekolah yang baru lalu ini, hasil pelajaranku selalu baik,” kata si Hangus
dengan suara seperti tersinggung. Anak-anak merasa yakin bahwa ia sedang mencoba 
mengalihkan perhatian ayah tirinya. Ia tak mau berjanji tidak akan memanjat-manjat dan 
masuk ke dalam liang bawah tanah! Kemudian ibunya juga ikut berbicara.

“Memang — pelajarannya sangat memuaskan selama masa sekolah yang baru lalu,” katanya. 
“Kau harus ingat —”

“Sudah!” bentak Pak Lenoir. Ia sudah tidak tersenyum dan tertawa-tawa lagi. “Ayoh, ke 
luar semuanya!”

Julian beserta ketiga saudaranya bergegas menuruti perintahnya dengan ketakutan. 
Marybelle dan si Hangus menyusul di belakang mereka. Si Hangus menutup pintu kamar 
sambil tertawa nyengir.

“Ia tak berhasil memaksa agar aku berjanji,” katanya puas. “Masakan dia hendak melarang
kita bersenang-senang. Kalau tak diperbolehkan berkeliaran menjelajahi, tempat ini sama
sekali tak asyik! Banyak sekali tempat-tempat aneh yang bisa kutunjukkan pada kalian.”

“Apa maksud ayah tirimu tadi dengan perkataan ‘katakomba’?” tanya Anne.

“Di bawah bukit ini terdapat terowongan tersembunyi yang panjang dan berbelit-belit,” 
kata si Hangus menerangkan. “Tak ada orang yang mengetahui semua liku-likunya. Kalau 
tak tahu jalan, mudah tersesat di dalamnya. Dan kalau sudah sekali tersesat, tak 
mungkin ke luar lagi. Sudah banyak orang hilang di situ.”

“Kenapa di situ banyak liang-liang tersembunyi?” tanya George.

“Jawabannya mudah saja!” kata Julian. “Bukit ini dulu sarang penyelundup! Dan pasti 
sering terjadi mereka bukan saja harus menyembunyikan barang-barang, tetapi juga diri 
mereka sendiri! Dan menurut cerita si Hangus tadi, sekarang pun masih ada seorang 
penyelundup yang tinggal di sini. Siapa namanya?”

“Tuan Barling,” jawab si Hangus. “Ayoh, kita kembali lagi ke atas. Akan kutunjukkan 
kamar-kamar tempat kalian tidur nanti. Dari situ, kota bisa nampak jelas!”

Anak-anak diantarnya kedua buah kamar bersebelahan yang letaknya di ujung atas tangga 
lebar, tetapi berseberangan dengan pintu yang menuju lorong ke kamar Marybelle dan si 
Hangus. Kedua kamar itu kecil, tetapi lengkap perabotannya. Dan seperti telah dikatakan
oleh si Hangus, dari jendela kedua kamar itu mereka bisa melihat jelas atap-atap tua 
dan menara-menara bangunan di Bukit Buangan. Mereka pun bisa melihat rumah Tuan 
Barling.

George dan Anne tidur sekamar, sedang Dick dan Julian tidur dalam kamar yang satu lagi.
Ternyata Ibu Lenoir tahu bahwa keempat tamu anak-anaknya itu terdiri dari dua anak 
laki-laki dan dua anak perempuan. Bukan seperti Pak Lenoir, yang menyangka George anak 
laki-laki!

“Kamar-kamar kita enak,” kata Anne. “Aku suka melihat papan pelapis dindingnya yang 
berwarna selap. Apakah dalam kamar-kamar kami juga ada pintu rahasia, Hangus?”



“Tunggu saja nanti!” balas si Hangus sambil nyengir. “Nah, rupanya barang-barang kalian
telah sampai — dan juga sudah diatur. Pasti Sarah yang melakukannya tadi! Kalian akan 
senang berkenalan dengannya. Orangnya baik, bertubuh gendut dan peramah. Bukan seperti 
Block!”

Kelihatannya si Hangus sudah lupa pada Tim. George cepat-cepat mengingatkan.

“Dan bagaimana dengan Timmy?” tanyanya. “Dia harus selalu di dekatku. Kita juga harus 
mengatur pemberian makannya. Ia pun harus bisa bergerak, jangan sampai terkurung terus-
menerus. Mudah-mudahan saja persoalannya bisa kita bereskan. Daripada Tim sengsara, 
lebih baik aku pulang sekarang ini juga!”

“Jangan khawatir, dia takkan sengsara!” ujar si Hangus. “Ia bisa lari mondar-mandir 
dalam lorong sempit yang kita lalui pertama kali tadi. Dan soal makan — setiap ada 
kesempatan kita bisa saja memberi makan padanya. Dan setiap pagi kita menyelundupkannya
ke luar lewat sebuah terowongan rahasia yang ujungnya terdapat di tengah jalan menuju 
ke kota. Jadi dia bisa berjalan-jalan juga di luar, seperti melakukan kesibukan-
kesibukan lain yang biasa dilakukan seekor anjing!” Ia tertawa. “Pokoknya, kita nanti 
bisa bersenang-senang bersama Tim!”

Tetapi George masih belum yakin.

“Di malam hari, bisakah ia tidur bersamaku?” tanyanya. “Kalau tidak, ia nanti ribut 
melolong-lolong.”

“Yah — kita coba saja nanti,” jawab si Hangus agak ragu-ragu. “Tapi kau harus sangat 
hati-hati, jangan sampai ketahuan. Kalian tak mungkin bisa membayangkan ayah tiriku 
kalau sedang mengamuk!”

Anak-anak bisa menebaknya. Julian memandang si Hangus.

“Kalau tak salah, ayah kandungmu kan juga bernama Lenoir?” katanya. Si Hangus 
mengangguk.

“Betul. Ia saudara sepupu ayah tiriku. Aku mirip dengan ayah kandungku. Semua keluarga 
Lenoir berambut dan bermata hitam, serta berkulit agak coklat. Hanya ayah tiriku saja 
yang merupakan kekecualian! Kata orang, Lenoir yang tidak hitam berwatak buruk! Tapi 
jangan kalian ceritakan pada ayah tiriku, ya!”

“Memangnya kami ini ingin mencari celaka!” kata George. “Wah, jangan-jangan kepala kami
dipenggalnya nanti! Ayohlah — kita kembali ke Tim!”

VII

RONGGA DALAM BUKIT

ANAK-ANAK merasa lega, karena mereka akan makan secara terpisah di kamar tempat 
Marybelle belajar. Tak ada di antara mereka yang ingin sering-sering bertemu muka 
dengan Pak Lenoir. Mereka merasa kasihan pada Marybelle, karena mempunyai ayah yang 
berwatak aneh.



Anak-anak cepat merasa betah di Sarang Penyelundup. Bahkan George juga ikut betah, 
setelah tahu dengan pasti bahwa Tim sudah aman dan senang. Anjing itu ternyata bisa 
mencocokkan diri dengan keadaan yang menurut pendapatnya serba aneh itu. Satu-satunya 
kesulitan terjadi setiap kali Tim pindah kamar. Setiap malam ia tidur di kamar George 
dan Anne. Untuk itu ia harus dipindahkan dari lorong rahasia di belakang lemari pakaian
si Hangus. Pemindahannya berlangsung tanpa penerangan sedikit pun. Hal itu sengaja 
dilakukan, supaya jangan terlihat oleh Block. Pesuruh ayah tiri si Hangus itu mempunyai
kebiasaan menjengkelkan, yaitu sekonyong-konyong muncul! Tak pernah terdengar 
langkahnya mendekat. George selalu ketakutan, khawatir kalau-kalau orang itu melihat 
anjingnya.

Selama beberapa hari berikutnya, Tim hidup secara aneh! Pada saat anak-anak sedang 
berada dalam rumah, ia harus tinggal dalam lorong rahasia yang sempit. Tim mondar-
mandir di situ. Ia bingung, dan merasa sepi karena ditinggal sendiri. Ia selalu 
berjaga-jaga, menunggu terdengarnya bunyi suitan yang berarti ia boleh ke luar dari 
lorong dan masuk ke kamar si Hangus.

Tetapi ia tak kekurangan makan. Setiap malam si Hangus mengambilkan makanan untuknya 
dari sepen. Juru masak keluarga Lenoir, Sarah, selalu bingung karena ada saja tulang 
untuk sup yang hilang tak menentu. Dan Tim selalu melahap makanan apa pun yang 
diberikan padanya.

Setiap pagi ia diajak berpesiar oleh anak-anak. Hari pertamanya sangat mengasyikkan! 
George mengingatkan si Hangus terhadap janjinya, yaitu akan mengajak Tim berjalan-jalan
setiap pagi.

“Tim harus banyak bergerak. Kalau tidak, pasti akan menderita!” kata George. “Tapi 
bagaimana caranya? Kita tidak bisa membawanya secara terang-terangan ke luar! Pasti 
akan ketahuan ayahmu.”

“Aku kan sudah bilang, ada suatu jalan rahasia yang keluarnya agak jauh dari sini, di 
pertengahan jalan ke kota,” kata si Hangus. “Kutunjukkan padamu nanti! Kalau kita sudah
di bawah, pasti aman. Biarpun bertemu dengan Block atau salah seorang yang mengenal 
kita, pasti tak ada yang menyangka bahwa Tim anjing kita. Paling banyak akan dikira 
anjing tak bertuan yang kebetulan saja kita temukan di jalan!”

“Tunjukkan jalannya,” kata George. Ia sudah tidak sabar lagi. Saat itu anak-anak sedang
duduk-duduk dalam kamar tidur si Hangus. Tim berbaring di atas hamparan dekat kaki 
George. Di situ mereka merasa aman, sebab kalau ada orang membuka pintu di ujung 
lorong, pasti bel rahasia akan mendesum dengan seketika.

“Kita harus ke kamar Marybelle,” kata si Hangus. “Kalian pasti terkejut jika melihat 
jalan yang menuju ke kaki bukit!”

Ia mengintip sebentar ke luar. Pintu di ujung lorong tertutup.

“Marybelle, coba kau mengintip sebentar ke sana,” katanya pada adik tirinya, sambil 
menunjuk ke pintu lorong. “Bilang kalau ada orang sedang naik tangga menuju ke mari. 
Kalau tak ada orang datang, kami akan cepat-cepat lari ke kamarmu.”

Marybelle bergegas ke pintu lorong, lalu membukanya. Seketika itu juga terdengar 
desuman dalam kamar si Hangus. Tim menggeram-geram dengan galak karenanya. Marybelle 
mengintip lewat pintu yang dibuka secelah, dan memandang ke arah tangga yang menuju ke 
serambi dalam di bawah. Kemudian ia memberi isyarat bahwa tak ada orang yang nampak.

Seketika itu juga anak-anak bergegas masuk ke kamar sebelah, disusul oleh Marybelle. 
Anne senang pada anak kecil yang pemalu dan agak takut-takut itu. Anak itu sangat 
pemalu, sehingga diganggu oleh Anne karenanya.

Tetapi Marybelle tak tahan diganggu. Seketika itu juga matanya berkaca-kaca. 
Dipalingkannya muka cepat-cepat.



“Kalau sudah bersekolah di internat, pasti ia tidak pemalu lagi,” kata si Hangus. “Tak 
mengherankan jika ia takut-takut, karena terkurung terus dalam rumah aneh ini. Ia boleh
dikatakan tak pernah bergaul dengan anak-anak sebayanya.”

Keenam anak itu bersesak-sesakan dalam kamar Marybelle yang sempit, disertai oleh Tim. 
Pintu kamar ditutup cepat-cepat, dan sekaligus dikunci oleh si Hangus.

“Supaya Block tidak bisa tiba-tiba muncul,” katanya sambil nyengir.

Sudah itu ia mulai menggeserkan meja dan kursi yang ada dalam kamar ke tepi, dekat ke 
dinding. Mula-mula Julian beserta saudara-saudaranya hanya bisa tercengang saja 
memandangnya. Tetapi kemudian mereka bergegas membantu.

“Untuk apa kita memindah-mindahkan perabotan ini?” tanya Dick yang sedang mendorong 
sebuah peti berat.

“Supaya karpet tebal ini bisa kita singkapkan,” kata si Hangus dengan napas terengah-
engah. “Kurasa memang sengaja dihamparkan di sini, untuk menutupi pintu kolong yang ada
di bawahnya. Setidak-tidaknya begitulah persangkaanku.”

Ketika semua perabotan sudah dipindahkan ke tepi, dengan mudah mereka menyingkapkan 
karpet yang tebal itu. Di bawahnya masih ada lagi hamparan yang terbuat dari bulu 
kempa. Hamparan itu juga disingkirkan oleh anak-anak. Dan di lantai nampak sebuah pintu
kolong yang letaknya rata dengan lantai. Pada pintu itu terpasang sebuah gelang sebagai
pegangan untuk menariknya ke atas.

Hati Julian dan saudara-saudaranya berdebar keras. Ada satu lagi jalan rahasia di bawah
kaki mereka. Rupanya rumah itu penuh dengan lorong dan jalan-jalan tersembunyi. Si 
Hangus menarik pintu kolong dengan mudah ke atas. Dengan segera anak-anak mengintip ke 
bawah. Tetapi mereka tak melihat apa-apa, karena di bawah gelap gulita.

“Ada tangganya atau tidak?” tanya Julian. Dilarangnya Anne berdiri terlalu maju, karena
ia khawatir adiknya itu nanti terjatuh ke dalam lubang.

“Tidak,” jawab si Hangus, sambil mengambil sebuah senter besar yang tadi dibawanya 
masuk dari kamarnya. “Lihatlah!”

Sambil berkata begitu dinyalakannya senter. Napas anak-anak tersentak karena kaget. Di 
bawah lubang kolong itu menganga sebuah lubang dalam, yang tembus sampai ke sebuah 
rongga yang nampak jauh di bawah kaki mereka.

“Astaga!” seru Julian kaget. “Bukan main dalamnya, jauh di bawah dasar rumah ini! 
Rupanya ini lubang untuk masuk ke sebuah rongga besar di bawah tanah. Untuk apa lubang 
ini?”

“Kurasa untuk menyembunyikan — atau menyingkirkan orang,” kata si Hangus. “Bagus sekali
tempat ini, ya? Kalau sampai terjerumus ke dalamnya, bisa remuk tubuh terbanting ke 
dasar!”

“Tapi bagaimana cara menurunkan Timmy? Bagaimana cara kita sendiri turun?” tanya 
George. “Aku tak berniat meloncat ke bawah. Itu sudah pasti!”

Si Hangus tertawa.

“Memang tidak perlu,” katanya. “Lihatlah!” Ia membuka sebuah lemari, lalu meraba-raba 
ke atas rak yang terletak sebelah atas untuk mengambil sesuatu. Anak-anak melihat 
tangga tali di tangannya. Tangga itu terbuat dari tali yang tak begitu tebal, tetapi 
nampak kuat.

“Nah, dengan inilah kita akan turun,” kata si Hangus.



“Timmy tak mungkin bisa menuruni tangga itu,” kata George dengan segera.

“Apa? Tidak bisa?” ujar si Hangus. “Kukira dia bisa saja menuruni tangga tali. Dia kan 
anjing pintar!”

“Mustahil!” kata George dengan tandas. “Idemu konyol!”

“Aku tahu akal,” kata Marybelle sekonyong-konyong dengan muka merah padam karena malu. 
“Kurasa aku tahu jalan! Tim bisa kita masukkan ke dalam keranjang tempat pakaian kotor.
Sudah itu keranjang kita ikat kuat-kuat dengan tali, lalu kita turunkan. Menaikkannya 
lagi juga dengan cara sama!”

Anak-anak tercengang menatap anak perempuan itu.

“Ide itu benar-benar gemilang!” ujar Julian dengan gembira. “Kau hebat, Marybelle. Jika
diturunkan dalam keranjang, Tim bisa aman. Tetapi keranjangnya harus cukup besar!”

“Di dapur ada satu,” kata Marybelle. “Dipakainya hanya kalau banyak tamu yang menginap,
seperti sekarang. Kita bisa saja meminjamnya.”

“O ya!” kata si Hangus. “Tentu saja bisa! Kuambil saja sekarang.”

“Dengan alasan apa kau hendak meminjamnya?” seru Julian. Tetapi si Hangus sudah membuka
pintu kamar, lalu melejit lari ke luar. Anak itu benar-benar tidak sabaran. Tak pernah 
mau menunggu sebentar saja. Pertanyaan Julian tak dijawabnya. Ia berlari terus menuju 
pintu di ujung lorong. Pintu kamar dikunci kembali oleh Julian, karena khawatir kalau 
ada orang datang dan melihat lubang menganga di bawah karpet yang disingkapkan!

Tak sampai lima menit sesudah itu si Hangus sudah datang lagi, menjunjung sebuah 
keranjang anyaman yang besar di atas kepalanya. Dengan segera Julian membukakan pintu, 
ketika si Hangus menggedor keras-keras.

“Bagus!” puji Julian. “Bagaimana caramu meminjam tadi? Tak ada yang berkeberatan?”

“Aku sama sekali tak mengatakan apa-apa,” jawab si Hangus sambil nyengir. “Di dapur tak
ada orang. Block sedang di kamar kerja Ayah, dan Sarah pergi berbelanja. Kalau ada yang
menanyakan, bisa saja kukembalikan nanti.”

Tangga tali diuraikan dari gulungan dan diulurkan ke dalam lubang. Merosot makin lama 
makin jauh ke bawah, dan akhirnya sampai di dasar rongga yang ada di bawah. Sudah itu 
Tim diambil dari kamar si Hangus. Anjing itu datang sambil mengibas-kibaskan ekor; 
rupanya ia bergembira, karena boleh berkumpul lagi dengan anak-anak. George mengelus-
elus kepalanya sambil berkata,

“Kasihan! Sebetulnya aku tak senang meninggalkan kau seorang diri terus-menerus. Tapi 
pagi ini kita akan pesiar bersama-sama.”

“Aku turun paling dulu,” ujar si Hangus. “Sudah itu kalian menurunkan Tim. Keranjangnya
kuikat dengan tali yang cukup panjang, sehingga keranjang bisa diulurkan sampai ke 
bawah. Lebih baik ujung tali sebelah atas diikatkan ke kaki tempat tidur. Jadi kalau 
kita naik lagi nanti, kita akan bisa dengan mudah menghelanya ke atas.”

Timmy disuruh masuk dan berbaring dalam keranjang. Ia menggonggong sebentar, karena 
merasa heran. Tetapi dengan segera George menyekap moncongnya.

“Ssst! Kau tak boleh ribut, Tim,” katanya. “Aku tahu, semua ini aneh bagimu. Tapi kau 
harus bersabar, karena nanti kita akan jalan-jalan.”

Mendengar kata ‘jalan-jalan’, Tim merasa senang. Memang itulah yang diingini olehnya: 
berjalan-jalan menghirup udara segar, disinar cahaya matahari yang cerah!

Tetapi ia tidak senang ketika keranjang ditutup, sehingga ia terkurung di dalamnya. 



Walau begitu Tim diam saja, karena disuruh menurut oleh George.

“Tim memang anjing yang benar-benar hebat,” kata Marybelle. “Turunlah sekarang, Hangus!
Kalau kami menurunkannya nanti, kau sudah harus siap menerima di bawah.”

Si Hangus menghilang ke dalam lubang yang gelap, dengan senter tergigit dalam mulutnya.
Akhirnya ia sampai dengan selamat di dasar rongga, lalu menyorotkan senter ke atas. Ia 
berseru dari bawah. Suaranya kedengaran aneh dan sayup-sayup sampai,

“Sekarang turunkan Tim!”

Keranjang cucian didorong masuk ke dalam lubang. Rasanya berat sekali sekarang. 
Keranjang itu merosot ke bawah, terantuk-antuk ke sisi lubang. Tim menggeram, karena 
tidak menyukai permainan aneh itu!

Dick dan Julian memegang tali sebelah atas erat-erat. Keranjang yang berisi Tim mereka 
ulurkan ke bawah sehati-hati mungkin. Akhirnya keranjang itu sampai di dasar rongga. 
Dengan segera si Hangus membuka tali pengikatnya. Begitu terbuka, Tim meloncat ke luar 
sambil menggonggong-gonggong. Gonggongannya terdengar pelan dan jauh bagi anak-anak 
yang masih ada di atas.

“Sekarang kalian turun satu per satu!” seru si Hangus sambil memberi isyarat dengan 
lambaian senter. “Pintu kamar sudah terkunci, Julian?”

“Ya!” jawab Julian. “Sekarang Anne dulu yang turun — tolong jagakan!”

Anne menuruni tangga tali. Mula-mula ia agak ngeri. Tetapi kemudian langkahnya turun 
mencepat, ketika kakinya sudah agak biasa mencari-cari dan menemukan tali tempat 
injakan yang berikut.

Sudah itu menyusul yang lain-lain. Tak lama kemudian semuanya sudah berkumpul lagi di 
dasar lubang. Tempat itu merupakan sebuah rongga yang sangat lapang. Julian dan 
saudara-saudaranya memandang berkeliling dengan perasaan ingin tahu. Rongga itu berbau 
pengap. Dindingnya lembab dan berlumut. Si Hangus memancarkan cahaya senternya ke 
sekeliling tempat itu. Anak-anak melihat sejumlah lorong yang mengarah ke berbagai 
jurusan.

“Ke mana saja arah lorong-lorong itu?” tanya Julian takjub.

“Aku sudah bilang, bukit ini penuh dengan lorong dan liang,” kata si Hangus. “Kita 
sekarang berada dalam perut bukit. Lorong-lorong ini menuju ke katakomba-katakomba. 
Panjangnya bermil-mil! Sekarang tidak ada lagi yang berani menjelajahinya, karena sudah
banyak yang hilang tersasar di dalamnya. Mereka tak pernah ditemukan lagi. Dulu ada 
peta denah lorong-lorong ini, tapi sudah lama hilang!”

“Hih! Seram,” kata Anne sambil bergidik. “Aku tak mau sendirian di sini.”

“Tempat ini cocok sekali sebagai tempat menyembunyikan barang-barang selundupan,” kata 
Dick. “Pasti tak mungkin orang lain bisa menemukan.”

“Kurasa penyelundup jaman dulu pasti mengenal setiap jengkal lorong di sini,” kata si 
Hangus. “Ayoh — kita mengambil jalan yang menuju ke lereng bukit. Sesampai di sana 
nanti, kita masih akan harus memanjat sedikit. Mudah-mudahan saja kalian tak 
berkeberatan.”

“Sama sekali tidak,” jawab Julian. “Kami semua pandai memanjat. Tapi kau tahu pasti 
bahwa kau mengenal jalan ke sana? Kami tak ingin tersasar untuk selama-lamanya dalam 
perut bukit!”

“Jangan khawatir! Aku tahu jalannya,” kata si Hangus. Ia berjalan mendahului, sambil 
menyorotkan cahaya senter ke depan. Mereka memasuki sebuah lorong yang sempit dan 
gelap.



VIII

PELANCONGAN YANG MENGASYIKKAN

LORONG yang mereka lewati arahnya agak condong ke bawah. Di beberapa tempat anak-anak 
mencium bau busuk. Kadang-kadang lorong itu menembus rongga seperti yang terdapat di 
bawah kamar Marybelle. Si Hangus mengarahkan cahaya senternya ke atas rongga-rongga 
itu.

“Kalau yang ini, letaknya di bawah rumah Tuan Barling,” katanya. “Kebanyakan rumah-
rumah tua di sini mempunyai sumur di bawah lantai, yang tembus sampai ke rongga seperti
di rumah kita. Beberapa di antaranya sangat tersembunyi letaknya!”

“Nah — di depan nampak cahaya terang,” kata Anne sekonyong-konyong. “Syukurlah! Aku tak
senang berada dalam lorong gelap ini.”

Cahaya yang nampak itu sinar matahari yang masuk lewat lubang sebuah gua di lereng 
bukit. Anak-anak berdesak-desak ingin melihat ke luar.

Lubang gua itu terdapat di lereng bukit sebelah luar kota. Letaknya di tebing curam 
yang tegak di atas rawa-rawa. Si Hangus melangkah ke luar, lalu berdiri di sebidang 
batu yang menyerupai serambi. Dimasukkannya senter ke kantongnya.

“Kita harus ke jalan sempit yang di bawah itu,” katanya sambil menunjuk. “Dari situ 
kita akan bisa pergi ke suatu tempat di mana tembok kota dapat dibilang rendah. Dan 
dengan memanjat tembok, kita masuk ke dalam kota. Bisakah Tim berjalan di tempat 
berbatu-batu? Jangan sampai ia tergelincir, lalu jatuh ke dalam rawa!”

Rawa jauh di bawah mereka. Kelihatannya datar dan menyeramkan. George berdoa, semoga 
Tim tak jatuh ke situ. Tetapi Tim cekatan, dan menurut pendapat George tak mungkin akan
tergelincir. Jalan sempit yang mereka lewati terjal dan berbatu-batu. Tetapi masih bisa
dilewati.

Mereka berjalan di situ. Sekali-sekali terpaksa memanjat batu-batu yang menghadang. 
Jalan sempit itu menuju ke tembok kota. Ternyata kata si Hangus benar! Tembok di situ 
tak begitu tinggi. Dengan cepat anak itu sudah sampai di atasnya. Cekatan sekali ia 
memanjat!

“Pantas di sekolah ia terkenal jago memanjat!” kata Dick pada Julian. “Habis, di sini 
bisa sering latihan! Kau ingat, betapa ia memanjat sampai ke atas atap sekolah dua 
semester yang lalu? Semua sudah menyangka ia pasti tergelincir. Tapi ia tidak jatuh! 
Sesampai di atas, dikibarkannya bendera Inggris pada sebuah cerobong asap!”

“Ayoh!” panggil si Hangus dari atas tembok. “Tak ada orang di sini. Daerah ini termasuk
sepi. Takkan ada yang melihat kita memanjat ke atas.”

Dengan segera mereka sudah menyeberangi tembok, termasuk Tim. Mereka kemudian berjalan-
jalan, berlenggang kangkung sambil menikmati cahaya matahari yang hangat, sesudah kabut
agak menyingkir.



Kota itu sudah sangat tua. Beberapa rumah sudah bobrok sekali. Tetapi rupanya masih 
ditinggali orang, karena dari cerobong masih nampak asap mengepul. Toko-toko juga sudah
tua, tetapi menarik rupanya. Jendela-jendelanya sempit memanjang, sedang pinggiran 
atapnya menjorok ke depan. Anak-anak berhenti sebentar, karena ingin melihat ke dalam 
sebuah toko.

“Awas! Block datang,” kata si Hangus tiba-tiba dengan suara pelan. “Jangan acuhkan Tim 
lagi. Kalau ia mengajak bermain-main, kalian harus pura-pura mengusirnya. Kita harus 
berbuat seolah-olah Tim anjing gelandangan.”

Anak-anak berpura-pura tak melihat Block yang datang mendekati. Perhatian mereka 
terarah ke jendela sebuah toko. Tim merasa tak mendapat perhatian lagi. Karena itu 
didekatinya George untuk minta perhatian.

“Husy, pergi!” kata si Hangus sambil mengibaskan tangan ke arah Tim. Anjing itu 
tercengang. “Ayoh pergi! Jangan membuntuti kami terus! Ayoh, pulang ke rumahmu!”

Tim menyangka ia diajak bermain-main. Ia menggonggong-gonggong dengan riang sambil 
lari-lari mengelilingi George dan si Hangus.

“Ayo pulang, anjing!” seru si Hangus sambil menghalaukan tangan. Sementara itu Block 
sudah sampai ke tempat anak-anak sedang berdiri.

“Kalian diganggu anjing ini?” tanyanya dengan air muka yang tak berubah sedikit juga. 
“Kulempar dengan batu, supaya pergi!”

“Awas kalau kau berani!” bentak George seketika itu juga. “Kau saja sendiri yang 
pulang! Aku tak merasa terganggu oleh anjing itu. Ia baik sekali.”

“Tak ada gunanya marah-marah, Konyol!” ujar si Hangus. “Dia kan tuli!” George kaget 
sekali ketika melihat Block mengambil batu besar, dan sudah siap akan melemparkannya ke
arah Tim. Dengan cepat George melompat lalu memukul lengan Block yang memegang batu. 
Batu itu terlepas dari pegangannya.

“Seenaknya saja, melempar anjing dengan batu!” teriak George. Anak itu marah sekali. 
“Awas — kuadukan pada polisi nanti!”

“Nah — ada apa lagi ini?”

Tiba-tiba terdengar suara orang dekat mereka.

“Ada apa, Pierre?”

Anak-anak berpaling. Mereka melihat seorang laki-laki berdiri dekat mereka. Orangnya 
kurus jangkung, berambut agak panjang. Matanya agak memanjang bentuknya. Hidung dan 
dagunya juga panjang.

“Wah, segala-galanya panjang padanya,” pikir Anne sambil memandang tungkai dan kakinya 
yang kurus panjang.

“Ah, Tuan Barling! Maaf, saya tak melihat Anda tadi,” kata si Hangus dengan sopan. “Ini
— anjing itu mengikuti kami terus sedari tadi! Lalu Block mengatakan akan mengusirnya 
dengan cara melemparinya dengan batu. Tapi George senang pada anjing. Karena itu ia 
marah.”

“O, begitu! Dan siapa anak-anak ini?” tanya Tuan Barling, sambil memandangi mereka satu
per satu.

“Mereka menginap di tempat kami, karena rumah paman mereka rusak karena suatu 
kecelakaan,” kata si Hangus. “Maksud saya rumah ayah George. Di Kirrin.”

“O — di Kirrin!” kata Tuan Barling lagi. Telinganya yang sudah panjang, seakan-akan 



menjadi lebih panjang ketika mendengar nama tempat itu. “Itu kan tempat kediaman 
sarjana pintar teman Tuan Lenoir?”

“Betul! Sarjana itu ayahku,” kata George. “Anda kenal padanya?”

“Aku pernah mendengar berita mengenainya — dan mengenai percobaan-percobaannya yang 
menarik,” kata Tuan Barling. “Tentunya Tuan Lenoir kenal baik padanya, ya?”

“Kenal baik sekali, tidak,” kata George dengan agak heran, “Kalau tidak salah mereka 
hanya berhubungan lewat surat saja selama ini. Kemudian ayahku menelepon Pak Lenoir 
untuk menanyakan apakah kami bisa menginap untuk sementara di rumahnya, selama rumah 
kami sedang diperbaiki.”

“Dan tentu saja Tuan Lenoir senang sekali menerima kalian beramai-ramai,” kata Tuan 
Barling mengomentari. “Ayahmu memang sangat baik dan murah hati, Pierre!”

Anak-anak menatap orang itu dengan heran. Aneh, kata-kata seramah itu diucapkannya 
dengan suara mengejek! Mereka merasa kikuk. Jelas sekali Tuan Barling tak suka pada Pak
Lenoir. Sama saja seperti mereka — tetapi mereka pun tak suka pada Tuan Barling!

Saat itu Tim melihat seekor anjing lain, lalu lari mengejarnya. Block sudah tak nampak 
lagi, karena meneruskan jalan sambil membawa keranjang. Anak-anak meminta diri dari 
Tuan Barling, karena segan bicara lebih lama dengan dia.

Mereka menyusul Tim. Begitu Tuan Barling tak nampak lagi, mereka langsung berbicara 
dengan ramai.

“Aduh — nyaris kita terpergok Block tadi!” kata Julian. “Jahat benar dia itu, masakan 
Tim hendak dilemparinya dengan batu besar. Aku tak heran bahwa kau langsung menerjang, 
George! Tapi nyaris saja rahasia kita ketahuan karena itu.”

“Masa bodoh,” kata George ketus. “Aku takkan berdiam diri menghadapi kemungkinan kaki 
Tim patah kena lempar! Sial — pertama kalinya kita berjalan-jalan di luar dengan Tim, 
sudah bertemu dengan Block!”

“Ah, itu kan kebetulan saja,” ujar si Hangus menenangkan. “Tapi kalau bertemu lagi, 
kita bilang saja anjing itu selalu mengikuti kalau kebetulan bertemu. Kita kan tidak 
bohong?”

Anak-anak menikmati pelancongan mereka. Mereka masuk ke sebuah kedai kopi yang antik, 
lalu memesan kopi susu dan roti berselai. Tim kebagian dua potong roti, dan langsung 
ditelannya dengan rakus. Sudah itu George mampir sebentar ke toko daging, untuk 
membelikan daging bagi Tim. Ia memilih toko yang menurut si Hangus bukan langganan 
ibunya. George tak mau menanggung risiko Ibu Lenoir mendapat laporan dari tukang daging
bahwa anak-anak membeli daging makanan anjing di tokonya!

Mereka kembali lewat jalan yang sama. Mula-mula mendaki jalan sempit di permukaan 
tebing, kemudian masuk gua dan menyusur lorong sampai ke rongga besar di bawah lantai 
kamar Marybelle. Di situ tangga tali masih terentang. Julian dan Dick yang paling dulu 
naik, sementara George mengurung Tim yang terheran-heran ke dalam keranjang kembali. 
Sudah itu keranjang diikat erat-erat. Keranjang berisi Tim yang mendengking-dengking 
pelan terantuk-antuk ke sisi sumur sewaktu ditarik pelan-pelan ke atas. Dengan napas 
terengah-engah Julian dan Dick mengangkat keranjang ke luar lubang dan meletakkannya ke
lantai kamar. Tali pengikat dibuka cepat-cepat. Sudah itu anak-anak menyusul ke atas.

Sepuluh menit lagi saat makan siang.

“Masih ada waktu sedikit untuk menutup pintu kolong, membetulkan letak karpet dan 
mencuci tangan,” ujar si Hangus. “Sudah itu Tim kita kembalikan ke lorong tersembunyi 
di balik lemari dalam kamar tidurku. Mana daging yang kaubeli tadi, George? Kumasukkan 
ke dalam lorong saja, biar Tim bisa memakannya kapan dia mau.”



“Kau juga sudah memasukkan selimut tebal yang hangat, serta sepiring air?” tanya George
dengan khawatir. Sudah tiga atau empat kali hal itu ditanyakannya.

“Ya, sudah! Kan sudah berulang-ulang kukatakan,” kata si Hangus. “Sebaiknya hanya 
kursi-kursi saja yang kita kembalikan ke tempatnya semula. Sedang perabot lainnya, biar
saja di pinggir. Kalau ditanyakan, bisa kita katakan bahwa itu memang sengaja, karena 
lebih enak duduk di karpet kalau sedang sibuk dengan salah satu permainan. Soalnya 
repot kalau setiap kali hendak berjalan-jalan dengan Tim, masih harus memindah-
mindahkan perabot terlebih dulu.”

Mereka selesai tepat pada saat makan siang. Mereka dilayani oleh Block dan Sarah. Anak-
anak duduk menghadapi meja. Perut mereka sangat lapar, walau belum lama berselang sudah
diisi dengan kopi dan roti selai. Block dan Sarah menyendokkan sup panas ke piring 
mereka.

“Mudah-mudahan anjing jahat tadi sudah kalian usir,” ujar Block dengan suaranya yang 
datar. Ia memandang George sambil melotot. Rupanya ia belum melupakan pukulan anak itu.

Si Hangus mengangguk sebagai tanda mengiakan. Tak ada gunanya menjawab dengan kata-
kata, karena Block toh tak bisa mendengar. Sarah sibuk mondar-mandir, menyingkirkan 
piring sup yang kosong dan menyajikan hidangan yang berikut.

Banyak sekali makanan yang dihidangkan di Sarang Penyelundup. Keempat tamu dan si 
Hangus lapar sekali, karena itu semua yang diletakkan di depan mereka langsung dilahap 
sampai habis. Marybelle sendiri yang tak begitu bernafsu makannya. Dengan diam-diam 
George menyingkirkan sedikit makanan dan tulang-tulang untuk diberikan pada Tim.

Hari-hari pertama berlalu secara begitu. Anak-anak senang mencocokkan diri dengan 
kehidupan mereka yang baru. Setiap pagi Tim diturunkan ke bawah tanah, dan kemudian 
diajak berjalan-jalan. Anak-anak cepat membiasakan diri turun naik lewat tangga tali, 
dan menyusur lorong gelap menuju ke gua di lereng tebing.

Sore mereka berkumpul di kamar si Hangus atau Marybelle, untuk bermain bersama-sama 
atau membaca. Di sana mereka bisa ditemani oleh Tim, karena ada bel isyarat rahasia 
yang memberitahukan kalau ada orang membuka pintu lorong.

Dan tiap malam selalu mendebarkan hati, karena anak-anak harus menyelundupkan Tim ke 
kamar George tanpa ketahuan. Mereka biasanya menyelundupkannya pada saat Pak Lenoir dan
Bu Lenoir makan malam dengan dilayani oleh Block dan Sarah. Anak-anak sudah lebih dulu 
makan sejam sebelumnya. Dan saat itu memang sebaik-baiknya guna menyelundupkan Tim 
sepanjang lorong menuju kamar George.

Kelihatannya Tim senang disuruh menyelinap begitu. Ia berjalan dengan diam-diam di sisi
George dan si Hangus. Di setiap sudut berhenti sebentar, lalu lari dengan riang masuk 
ke kamar George dan langsung masuk ke bawah tempat tidur.

Setiap malam George mengunci pintu kamar, karena khawatir Sarah atau Ibu Lenoir tiba-
tiba masuk dan melihat ada anjing di dalam. Tetapi karena tak pernah ada yang datang 
malam-malam, maka kemudian George tak gelisah lagi.

Tetapi mengembalikan Tim ke kamar si Hangus pagi-pagi agak menjengkelkan, karena harus 
dilakukan pagi sekali sebelum orang lain bangun. Untungnya George bisa membangunkan 
diri sendiri kapan saja ia mau. Setiap pagi pukul setengah tujuh anak itu menyelinap 
menyeberang lorong ke kamar si Hangus, yang selalu langsung terbangun karena bunyi bel 
isyarat sewaktu George membuka pintu lorong.

“Mudah-mudahan kalian senang di sini,” ujar Pak Lenoir setiap kali berjumpa di serambi 
dalam atau di tangga. Dan anak-anak selalu menjawab dengan sopan, “O ya Pak Lenoir. 
Kami senang sekali!”

“Ternyata liburan kita kali ini tenang-tenang saja,” kata Julian. “Sama sekali tak 
terjadi peristiwa luar biasa!”



Tetapi sekonyong-konyong ketenangan itu terganggu.

IX

ADA ORANG DI MENARA

PADA suatu malam, sekonyong-konyong Julian terbangun dari tidurnya. Ada orang membuka 
pintu kamar. Dengan segera Julian duduk di tempat tidur.

“Siapa itu?” sapanya.

“Aku, si Hangus,” terdengar bisikan pelan dari arah pintu. “Ikut sebentar — aku 
menunjukkan sesuatu hal yang aneh.”

Julian membangunkan Dick. Kedua anak laki-laki itu bergegas mengenakan mantel kamar 
mereka, lalu ke luar mengikuti si Hangus. Anak itu mengajak mereka menyelinap masuk ke 
sebuah bilik kecil, yang letaknya di sudut rumah yang agak terpencil. Bermacam-macam 
barang disimpan di dalamnya. Koper, kotak, peti, alat-alat permainan yang sudah tua, 
pokoknya segala macam barang yang tak terpakai lagi. Si Hangus mengajak kedua anak itu 
menghampiri jendela.

“Lihatlah,” katanya. Julian dan Dick melihat bahwa dari situ bisa dilihat menara rumah.
Hanya dari situ menara tersebut bisa kelihatan, karena letak kamar agak menjorok ke 
depan.

Anak-anak memandang ke arah menara. Tiba-tiba Julian berseru kaget. Ada orang memberi 
isyarat dari sana! Nampak sinar memancar berulang-ulang: menyala — padam — menyala tiga
kali berturut-turut — lalu padam lagi. Begitu secara teratur selama beberapa waktu.

“Siapa ya, yang memberi isyarat itu?” bisik si Hangus.

“Barangkali ayahmu?” tebak Julian.

“Tak mungkin,” jawab si Hangus. “Aku mendengarnya sedang mendengkur di kamar tidurnya. 
Tapi bisa kulihat sebentar, apakah ia memang benar-benar ada di situ.”

“Tapi hati-hati! Jangan sampai tertangkap basah,” bisik Julian agak cemas. Ia kurang 
suka mengintip-intip di rumah orang yang telah mengundang mereka. Tetapi rasa ingin 
tahunya juga besar!

Mereka menyelinap ke kamar tidur Pak Lenoir. Sesampai di sana, jelaslah bahwa ayah tiri
si Hangus benar-benar sedang tidur di dalam. Suara dengkurannya terdengar di balik 
pintu terkunci.

“Mungkin Block yang ada di menara,” kata Dick. “Orangnya kelihatan misterius sekali. 
Mencurigakan! Pasti Block yang ada di sana!”

“Bagaimana jika kita sekarang ke kamarnya saja, dan melihat ke dalam apakah memang 
kosong?” usul si Hangus sambil berbisik. “Ayohlah, kita periksa! Kalau betul Block yang
sedang sibuk memberi isyarat dari menara, pasti ia melakukannya tanpa sepengetahuan 



Ayah.”

“Ah, mungkin saja ayahmu yang menyuruh,” kata Julian. Menurut perasaannya, Pak Lenoir 
sama mencurigakan seperti Block.

Lewat tangga belakang ketiga anak laki-laki itu menuju ke bagian rumah tempat para 
pembantu tinggal. Sarah tidur sekamar dengan Harriet, seorang gadis yang membantu di 
dapur. Sedang Block tidur sendirian dalam kamar lain.

Si Hangus mendorong pintu kamar Block pelan-pelan sehingga agak ternganga. Begitu 
terbuka secelah, diselipkannya kepala ke dalam. Kamar itu diterangi cahaya bulan. 
Tempat tidur Block terdapat dekat jendela. Dan Block berbaring di situ! Si Hangus bisa 
melihat sosok tubuhnya membujur di tempat tidur.

Si Hangus menajamkan telinga, tapi tak terdengar olehnya bunyi napas Block. Rupanya 
tidurnya sangat tenang.

Si Hangus menarik kepalanya keluar celah pintu, lalu mendorong Julian dan Dick kembali 
ke tangga belakang.

“Dia ada di dalam?” bisik Julian.

“Ya! Jadi tak mungkin dia yang memberi isyarat dari menara rumah,” kata si Hangus. 
“Tapi kalau begitu siapa? Aku merasa curiga! Tak mungkin orang itu Ibu, atau Sarah, 
atau pembantu kami di dapur. Mungkinkah ada orang tak dikenal yang bersembunyi dalam 
rumah?”

“Mustahil!” kata Julian, tetapi ia bergidik juga sedikit. “Bagaimana kalau kita naik 
saja ke menara, lalu mencoba mengintip lewat celah pintu atau suatu tempat lain? Dengan
begitu kita akan segera tahu siapa orang itu. Atau barangkali lebih baik kita 
melaporkannya pada ayahmu!”

“Jangan! Jangan dulu. Aku masih ingin menyelidiki lebih jauh, sebelum melaporkannya 
pada orang lain,” ujar si Hangus berkeras kepala. “Kita menyelinap saja ke menara. Tapi
harus sangat berhati-hati! Kita harus melewati tangga berputar yang sempit kalau mau ke
atas. Tak ada tempat bersembunyi bagi kita, jika tiba-tiba ada orang turun.”

“Ada apa dalam kamar menara?” bisik Dick, ketika mereka sedang menyelinap menyusur 
rumah yang sudah gelap dan sepi. Di sana sini nampak sejalur sinar bulan menembus di 
antara celah-celah tirai yang tertutup.

“Ah, cuma sebuah meja dan beberapa kursi, serta buku-buku dalam rak,” jawab si Hangus. 
“Kami sering duduk-duduk di sana selama musim panas, kalau hawa terlalu panas. Di sana 
enak, karena banyak angin bertiup lewat jendela. Dan pemandangannya di situ juga lapang
sekali.”

Mereka sampai di sebuah serambi sempit, yang merupakan awal tangga batu yang berputar 
ke atas sampai ke kamar menara yang bundar itu. Anak-anak mendongak. Sinar bulan 
menerangi anak tangga yang semakin meninggi di atas mereka. Sinar itu masuk lewat celah
jendela sempit di tembok menara.

“Lebih baik jangan semua ke atas,” bisik si Hangus. “Kalau orang yang ada di kamar 
menara tiba-tiba ke luar, susah bagi kita untuk lekas-lekas turun lagi. Biar aku saja 
yang naik! Kalian menunggu di sini. Akan kucoba mengintip ke dalam, lewat lubang kunci 
atau celah di sela kayu pintu.”

Si Hangus mengendap-endap naik ke atas. Dengan segera ia lenyap di balik tembok tengah,
karena tangga itu memutar. Julian dan Dick menunggu di bawah, di tempat yang gelap. 
Mereka bersembunyi di balik tirai tebal yang tergantung di depan sebuah jendela di 
situ.

Sementara itu si Hangus menyelinap terus ke atas. Pintu kamar menara terbuat dari kayu 



kokoh, yang diperkuat dengan palang dan paku-paku besar. Dan pintu itu terkunci! Si 
Hangus tak bisa mengintip lewat celah, karena daun pintu rapat sekali. Ia membungkuk, 
ingin melihat ke dalam lewat lubang kunci. Tetapi juga tidak berhasil, karena tersumpal
dari dalam. Karena itu si Hangus menempelkan telinga ke situ —barangkali saja ada yang 
terdengar.

Didengarnya suara mengetuk-ketuk pelan. Klik — klik — klik — klik. Hanya itu saja!

“Rupanya itu bunyi lampu isyarat yang dihidup-matikan,” pikir si Hangus. “Orang yang di
dalam masih sibuk memberi isyarat! Tapi untuk apa? Dan kepada siapa ia memberi isyarat?
Siapakah orang yang di dalam? Sayang aku tak bisa melihat ke dalam!”

Sekonyong-konyong ketukan itu berhenti. Terdengar bunyi langkah orang berjalan di atas 
lantai batu kamar menara. Dan seketika itu juga pintu terbuka!

Tak ada lagi waktu bagi si Hangus untuk bergegas turun tangga. Ia hanya bisa cepat-
cepat menyelinap masuk ke sebuah ceruk di tembok. Diharapkannya, mudah-mudahan saja 
orang itu tak melihat atau menyentuhnya sewaktu lewat. Saat itu bulan menghilang di 
balik awan. Syukur bagi si Hangus, karena dengan begitu ia terlindung dalam gelap. 
Seseorang datang menuruni tangga. Sewaktu lewat, tersenggol sedikit lengannya.

Si Hangus terkejut bukan main. Napasnya tertahan, karena menyangka akan ditarik ke luar
dari tempat persembunyiannya. Tetapi ternyata orang itu tak merasa, karena ia terus 
menuruni tangga dengan langkah-langkah menyelinap.

Si Hangus tak berani langsung mengikuti, karena khawatir kalau bulan muncul lagi dari 
balik awan, sehingga orang tak dikenal itu akan bisa melihat bayangannya di tembok.

Jadi ia tetap mendekam dalam relung. Diharapkannya Julian dan Dick berada di tempat 
tersembunyi, dan tidak mengira ialah yang datang menuruni tangga!

Julian dan Dick mendengar langkah-langkah pelan yang datang dari atas. Mula-mula mereka
mengira orang itu si Hangus. Tetapi karena tak terdengar bisikannya, mereka lantas 
menduga bahwa pasti pemberi isyarat tadi yang datang!

“Kita ikuti dari belakang!” bisik Julian kepada adiknya. “Ayoh, tapi jangan sampai 
terdengar.”

Tetapi Julian tak cepat menemukan jalan keluar dari tirai tebal yang menyelubungi 
mereka. Ia menggerapai-gerapai, sementara Dick telah berhasil ke luar. Anak itu 
menyelinap di belakang orang yang berjalan ke luar serambi sempit. Sementara itu bulan 
sudah muncul kembali dari balik awan. Dick melihat sosok tubuh orang itu sekelebat, 
pada saat-saat ia melewati bagian ruangan yang diterangi jalur-jalur sinar bulan. Dick 
sendiri selalu berusaha agar tetap berada di tempat gelap pada saat membuntuti. Ke 
manakah orang itu?

Ia masuk ke dalam sebuah lorong, kemudian melewati sebuah serambi lagi. Lalu naik ke 
tangga belakang! Tetapi tangga itu menuju ke bagian rumah yang didiami para pembantu. 
Untuk apa orang itu ke sana?

Dick terkejut sekali ketika melihatnya masuk ke kamar tidur Block. Dick mendekati pintu
kamar yang dibiarkan menganga sedikit. Kamar itu gelap. Yang nampak hanya cahaya bulan 
yang remang-remang. Tak terdengar suara orang bercakap-cakap. Tak ada bunyi datang dari
dalam, kecuali derak-derik yang mungkin berasal dari tempat tidur.

Dick tak sanggup menahan rasa ingin tahu. Karena itu ia mengintip ke dalam. Apakah ia 
akan melihat orang itu membangunkan Block? Atau memergokinya sewaktu sedang memanjat 
jendela hendak ke luar?

Ia memandang ke sekeliling kamar. Sama sekali tak ada orang di dalam, kecuali Block 
yang berbaring di tempat tidur. Walau hanya remang-remang, tetapi seluruh ruangan 
diterangi oleh sinar bulan. Dick dapat melihat dengan jelas bahwa kamar itu kosong. 



Hanya Block yang ada di dalamnya, terbujur di tempat tidur. Sementara Dick masih 
memandang dengan heran, Block menghembuskan napas mendesah sambil memutar tubuh.

“Wah! Benar-benar ajaib,” pikir Dick dengan heran. “Ada orang masuk ke dalam sebuah 
kamar, lalu menghilang tanpa bersuara sedikit pun! Ke mana dia?”

Dick kembali ke tempat semula. Sementara itu si Hangus sudah turun dan bertemu dengan 
Julian, yang mengatakan bahwa Dick pergi mengikuti pemberi isyarat yang misterius itu.

Mereka menyusulnya. Tahu-tahu berhadap-hadapan dengan anak itu, yang juga menyelinap-
nyelinap dalam gelap. Ketiga-tiganya terkejut. Julian nyaris terjerit! Tetapi ia masih 
sempat menahan rasa kagetnya.

“Astaga! Terkejut aku tadi, Dick!” bisiknya. “Nah, kau berhasil mengetahui siapa orang 
itu — dan ke mana perginya?”

Dick menceritakan pengalamannya yang aneh.

“Orang itu menghilang dalam kamar Block,” katanya. “Apakah di situ juga ada pintu masuk
ke sebuah lorong rahasia?”

“Tidak,” jawab si Hangus. “Ruangan-ruangan yang di atas situ merupakan bagian rumah 
yang baru ditambahkan kemudian. Di situ sama sekali tak ada lorong-lorong dan pintu 
rahasia. Aku tak bisa membayangkan, ke mana lenyapnya orang itu! Aneh! Siapakah dia, 
dan kenapa ia ke mari? Sudah itu ke mana ia pergi?”

“Kita harus menyelidikinya,” jawab Julian. “Ini benar-benar misterius!” Kemudian ia 
bertanya pada si Hangus, “Bagaimana kau sampai bisa mengetahui bahwa ada orang memberi 
isyarat cahaya dari kamar menara?”

“Secara kebetulan,” kata si Hangus. “Beberapa waktu yang lalu, ketika aku sedang tidak 
bisa tidur, aku pergi ke bilik kecil tadi. Maksudku hendak mencari sebuah buku yang 
rasanya pernah kulihat di situ. Ketika aku kebetulan memandang ke arah menara, tiba-
tiba nampak cahaya memancar dari sana.”

“Aneh,” kata Dick.

“Sesudah itu berkali-kali aku ke situ malam hari. Aku ingin tahu apakah cahaya itu akan
kelihatan lagi,” ujar si Hangus. “Dan akhirnya memang nampak lagi! Pertama kali aku 
melihatnya, bulan sedang purnama. Kedua kalinya juga begitu. Jadi menurut dugaanku, 
kalau kali berikutnya bulan purnama lagi, aku akan menyelinap masuk ke bilik kecil dan 
melihat apakah si pemberi isyarat itu muncul kembali. Dan ternyata dugaanku tepat!”

“Ke manakah menghadapnya jendela dari mana cahaya itu nampak memancar?” tanya Julian 
sambil berpikir-pikir. “Ke arah darat, atau ke laut?”

“Ke laut!” kata si Hangus dengan segera. “Rupanya isyarat itu ditujukan pada penerima 
yang berada di tengah laut. Tapi siapa? Aku tak bisa menebaknya!”

“Mestinya penyelundup,” kata Dick. “Tapi mereka pasti tak ada hubungannya dengan 
ayahmu, Hangus. He — bagaimana jika kita naik ke menara sekarang? Mungkin di sana kita 
akan bisa menemukan atau melihat sesuatu yang menarik.”

Mereka kembali ke tangga yang melingkar, lalu menaikinya menuju kamar menara. Mereka 
meraba-raba dalam gelap, karena bulan sudah hilang lagi untuk kesekian kalinya di balik
awan. Tetapi setelah anak-anak berada dalam kamar itu, bulan muncul kembali. Si Hangus 
beserta kedua tamunya memandang ke luar lewat jendela yang menghadap ke laut.

Malam itu tak berkabut. Di bawah mereka nampak daerah rawa terbentang luas sampai ke 
tepi laut. Mereka memandang tanpa berbicara. Kemudian bulan lenyap ditelan awan. Rawa 
terselubung kegelapan.



Tiba-tiba lengan Dick dan si Hangus digenggam erat-erat oleh Julian, sehingga mereka 
terlompat karena kaget.

“Aku melihat sesuatu!” bisiknya. “Lihatlah ke arah sana! Apa itu?”

Kedua anak itu memandang ke arah yang ditunjukkan. Mereka melihat titik-titik terang, 
seolah-olah ada lampu-lampu yang berderet-deret. Titik-titik itu jauh sekali dari 
tempat mereka memandang, sehingga anak-anak tidak bisa mengetahui apakah berada dalam 
keadaan diam, atau bergerak. Tak lama kemudian bulan keluar dari awan berarak. Alam 
diterangi cahaya keperak-perakan. Cahaya yang kecil-kecil itu dikalahkan oleh sinar 
bulan, dan anak-anak tak melihat apa-apa lagi.

Tetapi ketika bulan lenyap di balik gumpalan awan yang berikut, nampak lagi titik-titik
cahaya di kejauhan.

“He! Sekarang sudah lebih dekat!” bisik si Hangus. “Mereka penyelundup! Mereka datang 
dari laut, melewati jalan rahasia dan menuju ke Bukit Buangan! Wah, penyelundup!”

X

TIM TAK BISA DIAM

KEESOKAN harinya diceritakan kejadian tengah malam itu pada anak-anak perempuan. 
Ketiga-tiganya mendengar dengan asyik.

“Astaga!” ujar Anne. Matanya terbuka lebar-lebar. “Siapa ya, orang yang memberi isyarat
itu? Bayangkan beraninya masuk ke kamar Block, padahal Block sedang tidur di situ!”

“Aneh,” kata George. “Sayang kalian tak membangunkan aku dan Anne.”

“Sudah tidak ada waktu lagi! Lagipula repot, apabila Timmy ikut. Nanti sekonyong-
konyong ditubruknya orang yang memberi isyarat!”

“Mestinya dia memberi isyarat kepada para penyelundup,” kata Julian sambil berpikir-
pikir. “Barangkali mereka itu menyeberang dengan kapal dari Perancis. Kemudian 
mendekati daerah rawa dan menunggu di situ, sampai datang isyarat yang memberitahukan 
bahwa keadaan aman. Mungkin itulah isyarat yang datang dari menara! Sudah itu para 
penyelundup mengarungi rawa, melewati jalan rahasia yang mereka kenal. Dan rupanya 
masing-masing penyelundup membawa senter, supaya jangan salah jalan dan terperosok 
masuk rawa. Dan sudah pasti ada orang yang menunggu di tepi rawa sebelah bawah bukit, 
untuk menampung barang-barang selundupan itu.”

“Tapi siapa orangnya?” kata Dick bingung. “Yang terkenal sebagai penyelundup di sini, 
menurut si Hangus adalah Tuan Barling. Tapi tak mungkin dia orangnya, karena isyarat 
cahaya datang dari rumah ini, dan bukan dari rumahnya. Benar-benar misterius.”

“Kita akan berusaha keras memecahkan persoalan rahasia ini,” kata George. “Entah ayahmu
tahu atau tidak, Hangus, tetapi yang jelas di rumah ini terjadi sesuatu yang penuh 
rahasia. Kita harus menajamkan mata dan telinga! Rahasia itu harus kita selidiki.”

Mereka membicarakan kejadian tengah malam itu pada saat sedang sarapan berenam saja. 



Ibu dan Pak Lenoir tak bersama mereka. Ketika mereka sedang sibuk-sibuknya berunding, 
tahu-tahu Block masuk. Ia hendak melihat apakah anak-anak sudah selesai sarapan. Anne 
tak melihat orang itu masuk. Karena itu ia bicara terus.

“Apakah yang biasanya diselundupkan oleh Tuan Barling?” tanyanya pada si Hangus. 
Seketika itu juga kakinya ditendang keras-keras. Mata Anne terbelalak, karena kaget dan
kesakitan.

“Kenapa kau...” Baru saja ia hendak bertanya dengan marah, ketika kakinya ditendang 
lagi, lebih keras dari yang pertama kali. Baru saat itulah ia melihat Block ada di 
kamar.

“Tapi dia kan tuli,” katanya. “Ia tak bisa mendengar apa yang sedang kita percakapkan.”

Block mulai membereskan meja. Seperti biasa, air mukanya tak menunjukkan gerak perasaan
sama sekali. Si Hangus menatap Anne dengan mata melotot. Anak perempuan itu marah, 
tetapi tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengusap-usap mata kakinya yang sakit 
tertendang. Tetapi begitu Block ke luar kamar, dengan segera si Hangus didamprat 
olehnya.

“Kau jahat,” kata Anne marah-marah. “Sakit mata kakiku kautendang tadi! Kenapa aku tak 
boleh ngomong kalau ada Block? Bukankah dia tuli?!”

“Memang, katanya dia tuli,” jawab si Hangus. “Dan kurasa dia memang benar-benar tuli! 
Tetapi sewaktu kau bertanya tentang apa yang diselundupkan oleh Tuan Barling, rasanya 
aku melihat air mukanya agak berubah. Seolah-olah kaget mendengar pertanyaanmu!”

“Ah! Itu cuma sangkaanmu belaka,” jawab Anne ketus. Tangannya masih terus menggosok-
gosok kakinya yang sakit. “Dan kau tak perlu menendang sebegitu keras! Dorong saja 
dengan kaki, pasti aku sudah mengerti. Kalau kau memang tak suka, aku takkan lagi 
ngomong di depan Block. Tapi sudah jelas, dia benar-benar tuli!”

“Betul,” sambung Dick. “Kalian ingat kemarin — aku tak sengaja menjatuhkan sebuah 
piring ke lantai, sampai pecah berantakan. Tapi ia sama sekali tak terkejut! Padahal 
kalau ia bisa mendengar, pasti akan sudah terlompat karena kaget!”

“Biarpun begitu — tak peduli tuli atau tidak, tapi aku tetap mencurigainya,” kata si 
Hangus. “Aku selalu berperasaan, seolah-olah ia bisa mengetahui pembicaraan kita dengan
jalan menyimak gerak bibir. Banyak orang tuli yang pandai begitu!”

Kemudian mereka pergi lagi, mengajak Tim berjalan-jalan di luar. Sementara itu Tim 
sudah merasa biasa terkurung dalam keranjang cucian, lalu diturunkan ke dalam sumur. 
Bahkan begitu tutup keranjang dibuka, ia langsung meloncat lalu berbaring di dalam.

Pagi itu mereka berpapasan lagi dengan Block. Pesuruh Pak Lenoir itu menatap anjing 
besar yang berjalan di sisi mereka dengan penuh minat. Rupanya ia mengenali Tim lagi.

“Block datang,” kata Julian berbisik. “Sekali ini Tim jangan kita usir lagi. Kita 
berbuat seolah-olah ia anjing gelandangan, yang selalu bertemu dengan kita setiap 
pagi.”

Karena itu mereka membiarkan Tim berlari-lari mengelilingi. Ketika Block sudah dekat, 
anak-anak menganggukkan kepala ke arahnya. Mereka hendak berjalan terus, tetapi tak 
jadi karena disapa oleh Block.

“Rupanya anjing itu kenal dengan kalian,” katanya dengan suara datar.

“Ya. Sekarang setiap kali kami berjalan-jalan pagi hari, ia selalu mengiringi,” jawab 
Julian dengan sopan. Barangkali saja Block memang bisa membaca gerak bibir! “Rupanya 
dia mengira kami ini tuannya. Manis ya, anjingnya?”

Block masih tetap menatap Tim. Anjing itu menggeram.



“Tapi jangan sampai ikut masuk ke rumah,” kata Block. “Nanti disuruh bunuh oleh Tuan 
Lenoir!”

Dengan tergesa-gesa Julian menjawab, karena melihat air muka George sudah mulai merah 
lagi.

“Untuk apa kami mengajaknya masuk ke rumah, Block?” kata Julian. “Kan tak perlu!”

Tetapi rupanya Block tak mendengar perkataannya itu. Ia membelalakkan mata memandang 
Tim sekejap, lalu meneruskan perjalanan. Sekali-sekali ia masih menoleh ke belakang, 
memperhatikan anak-anak yang sedang berkelompok itu.

“Orang jahat!” kata George marah-marah. “Berani benar ia mengatakan hal seperti itu!”

Ketika mereka sudah kembali lagi di kamar Marybelle, Tim dikeluarkan dari dalam 
keranjang.

“Sekarang kita harus memasukkannya lagi ke dalam lorong rahasia,” kata George. “Aku 
akan menyediakan beberapa potong biskuit baginya di dalam. Tadi aku membeli biskuit 
yang sangat disukainya. Besar-besar dan renyah.”

Sambil berkata begitu, George berjalan menuju pintu. Tangannya baru saja menyentuh 
pegangan, ketika terdengar geraman Tim.

Seketika itu juga George menarik tangannya kembali, lalu berpaling memandang Tim. 
Anjing itu berdiri kaku! Bulu tengkuknya tegak, sedang matanya tertatap ke pintu. 
George menempelkan jari ke bibir, menyuruh anak-anak diam.

“Sst! Ada orang di luar — Tim tahu, karena tercium olehnya,” bisiknya. “Kalian harus 
bicara keras-keras, seolah-olah kita sedang asyik dengan salah satu permainan. 
Sementara itu Tim kumasukkan ke lemari tempat menyimpan tangga tali.”

Dengan segera anak-anak ribut bercakap-cakap, sementara George buru-buru menyeret Tim 
ke dalam lemari. Kepala anjing itu ditepuk-tepuknya untuk menyuruhnya diam. Sudah itu 
pintu lemari ditutupnya kembali.

“Sekarang giliranku membagi,” ujar Julian keras-keras, sambil mengambil permainan kartu
dari atas laci. “Tadi kau menang, Dick. Tapi sekali ini giliranku jadi juara.”

Julian membagikan kartu dengan cekatan. Anak-anak mulai ribut berteriak-teriak, seolah-
olah sedang bermain dengan asyik. Mereka tertawa-tawa dan bersorak. Kalau ada orang 
sedang memasang telinga di luar, pasti takkan mengira bahwa mereka hanya berpura-pura.

Sementara itu George terus memperhatikan pintu dengan seksama. Dilihatnya tuas pegangan
pelan-pelan bergerak. Pelan sekali geraknya! Rupanya orang yang berada di luar hendak 
membuka pintu tanpa menimbulkan suara, lalu masuk ke dalam kamar secara sekonyong-
konyong. Tetapi pintu terkunci dari dalam!

Hal itu kemudian juga disadari oleh orang yang hendak membukanya, karena nampak tuas 
pegangan pelan-pelan terangkat ke atas kembali. Sesudah itu tak kelihatan apa-apa lagi.
Di luar masih tetap tak terdengar bunyi sedikit pun. Tak bisa diketahui dengan pasti, 
apakah orang mencoba hendak masuk tadi masih ada atau tidak.

Tetapi Tim pasti bisa mengetahuinya! Sambil mengisyaratkan pada anak-anak agar terus 
ribut-ribut seperti sedang asyik bermain kartu, George mengeluarkan Tim dari dalam 
lemari. Anjing itu dengan segera lari menuju pintu, lalu berdiri sambil mencium-cium. 
Kemudian ia berpaling dan memandang George, sambil mengibas-kibaskan ekor.

“Sekarang sudah aman,” ujar George. “Tak ada lagi orang di luar. Tim selalu 
mengetahuinya. Sebaiknya kita bergegas saja memindahkannya ke kamarmu, Hangus — 
sementara di luar tak ada orang! Siapa kiranya yang mengendap-endap di luar tadi?”



“Kurasa Block,” jawab si Hangus. Ia membuka pintu, lalu mengintip ke luar. Di lorong 
tak nampak ada orang. Si Hangus berjingkat-jingkat menghampiri pintu lorong, lalu 
mengintip ke serambi tangga lebar. Kemudian dilambaikannya tangan ke George, sebagai 
tanda bahwa Tim sudah boleh dibawa masuk ke kamarnya.

Tak lama kemudian anjing itu sudah berada dalam lorong rahasia, asyik mengunyah-ngunyah
biskuit kesukaannya. Ia sudah biasa dengan tempat gelap itu. Ia sudah mengenal liku-
liku di dalamnya, dan sudah menyelidiki lorong-lorong lain yang berhubungan dengannya. 
Tim sudah merasa di tempat sendiri dalam lorong-lorong rahasia yang bercabang-cabang!

“Sekarang sebaiknya kita makan siang,” kata Dick yang sudah merasa lapar lagi. “Dan 
ingat, Anne! Hati-hati kalau Block sedang ada dalam ruangan. Jangan terlalu banyak 
ngomong tentang hal-hal rahasia, karena jangan-jangan dia bisa menyimak gerak bibir!”

“Tentu saja tidak!” kata Anne jengkel. “Tadi pagi pun aku pasti takkan melakukannya, 
kalau tahu ada kemungkinan bahwa dia bisa membaca gerak bibir. Wah, kalau dia benar-
benar bisa — pintar sekali Block itu!”

Tak lama kemudian anak-anak sudah menghadapi meja, makan siang. Block melayani mereka. 
Hari itu Sarah tak kelihatan, karena diberi cuti satu hari. Block menghidangkan sup, 
lalu pergi ke luar.

Tiba-tiba anak-anak yang sedang sibuk makan, terkejut dan ketakutan. Mereka mendengar 
suara Tim menggonggong! Keras sekali kedengarannya. Anak-anak terlonjak dari tempat 
duduk mereka.

“Dengar! Itu suara Tim menggonggong!” kata Julian. “Rupanya ia ada di dekat-dekat sini,
dalam lorong rahasia. Aneh bunyi gonggongannya, seolah-olah dari tempat yang jauh. Tapi
setiap orang bisa mendengar jelas, bahwa itu gonggongan anjing!”

“Jangan ngomong mengenainya kalau Block masuk lagi,” kata si Hangus. “Satu patah kata 
pun jangan! Pura-pura saja tak mendengarnya, apabila Tim menggonggong lagi. Kenapa dia 
begitu ribut?”

“Ia menggonggong begitu kalau sedang senang, atau menghadapi sesuatu hal yang menarik,”
kata George. “Kurasa ia sedang memburu tikus. Kalau melihat tikus atau kelinci, Tim 
selalu gelisah karena ingin memburu. Nah, itu dia menggonggong lagi. Astaga, mudah-
mudahan saja ia berhasil menangkap tikus itu dengan segera, lalu tenang kembali!”

Saat itu Block masuk ke dalam kamar, bersamaan saatnya dengan waktu Tim berhenti 
menggonggong. Tetapi beberapa detik kemudian anjing itu sudah menggonggong kembali. 
Kali itu kedengarannya sangat samar.

Dengan seksama Julian memperhatikan gerak air muka orang yang sedang melayani mereka. 
Block menaruhkan daging di atas piring anak-anak. Ia tak mengatakan apa-apa. Hanya 
matanya saja yang bergerak-gerak, memperhatikan anak-anak dengan cermat. Seolah-olah 
hendak memperhatikan gerak wajah mereka, atau menunggu mereka mengatakan barang 
sesuatu.

“Wah! Enak supnya hari ini!” ujar Julian dengan riang, sambil memandang berkeliling. 
“Harus kuakui, Sarah memang pintar sekali memasak.”

“Dan roti jahenya juga sedap,” kata Anne. “Apalagi dimakan hangat-hangat.”

“Wau-wau!” terdengar gonggongan Tim dari balik tembok.

“George, ibumu kalau membuat tarcis berisi buah selalu nikmat sekali rasanya,” kata 
Dick pada George. Dalam hatinya ia berharap, semoga Tim tidak menggonggong lagi. “Aku 
kepingin tahu bagaimana keadaan di Pondok Kirrin sekarang! Mungkinkah mereka sudah 
mulai membetulkan atapnya.”



“Wau!” Terdengar gonggongan riang, seakan-akan Tim sekarang sedang memburu tikus itu 
masuk ke lorong lain.

Block pergi lagi ke luar, setelah selesai melayani. Julian menyelinap ke pintu, untuk 
melihat bahwa orang itu benar-benar sudah pergi. Dan bukan memasang kuping di balik 
daun pintu!

“Moga-moga saja Block sangat tuli!” ujarnya. “Rasanya aku tadi melihat keheranan 
terpancar dari matanya, ketika Tim tiba-tiba menggonggong.”

“Ya, pasti ia heran — kalau bisa mendengarnya! Tapi ia tidak bisa, karena tuli,” kata 
George. “Kalau ia bisa mendengar, tentunya tercengang karena kita terus mengobrol, 
tanpa memperhatikan suara gonggongan anjing dalam rumah!”

Anak-anak tertawa cekikikan. Mereka menajamkan telinga, kalau-kalau Block datang 
kembali. Setelah beberapa lama, terdengar lagi langkah-langkahnya mendekat. Anak-anak 
menumpukkan piring mereka, supaya bisa segera diangkat oleh Block.

Pintu kamar belajar yang dijadikan ruang makan anak-anak itu terbuka. Tetapi ternyata 
yang masuk bukan Block, tetapi Pak Lenoir! Ia masuk sambil tersenyum-senyum seperti 
biasanya, lalu memandang anak-anak yang duduk berganti-ganti.

“Ah, rupanya kalian sedang asyik makan. Dan habis lagi, bagus! Senang hatiku 
melihatnya,” kata Pak Lenoir. Caranya bicara menjengkelkan anak-anak, karena mereka 
diperlakukan seperti anak-anak yang masih kecil sekali. “Kalian dilayani dengan 
sepatutnya oleh Block?”

“Ya, terima kasih Pak,” jawab Julian sambil berdiri dengan sopan. “Kami senang sekali 
di sini. Sarah pintar sekali memasak!”

“Syukurlah! Senang hatiku mendengarnya,” ujar Pak Lenoir lagi. Anak-anak sudah tak 
sabar lagi menunggunya pergi. Mereka was-was, jangan-jangan Tim menggonggong lagi. 
Tetapi kelihatannya Pak Lenoir banyak waktu. Ia masih saja berdiri. Dan tiba-tiba 
terdengar gonggongan Tim.

“Wau! Wauwauwau! Wau!”

XI

GEORGE GELISAH

KETIKA terdengar bunyi gonggongan samar-samar itu, Pak Lenoir lantas agak memiringkan 
kepala. Kelihatannya seperti kaget! Dipandangnya anak-anak. Tetapi mereka berbuat 
seakan-akan tak mendengar apa-apa. Pak Lenoir masih berusaha mendengarkan lagi selama 
beberapa saat. Ia berdiri dengan kepala dimiringkan, tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian
dipalingkannya perhatian pada sebuah buku gambar kepunyaan Julian, lalu melihat-lihat 
gambarnya.

Anak-anak berperasaan bahwa Pak Lenoir melakukannya hanya agar bisa agak lebih lama 
berada dalam ruangan itu. Timbul kecurigaan pada diri Julian, pasti ayah tiri si Hangus
itu diberitahukan tentang gonggongan Tim, lalu datang hendak memeriksa sendiri. Karena 



baru kali itulah ia masuk ke ruangan itu sejak mereka menginap di Sarang Penyelundup!

Sekali lagi Tim menggonggong, kedengarannya sayup-sayup sampai. Ujung hidung Pak Lenoir
mulai berubah warna, menjadi pucat. Si Hangus dan Marybelle berpandang-pandangan. 
Mereka mengenal tanda kegawatan itu. Ujung hidung Pak Lenoir yang memucat, berarti 
sebentar lagi ia akan marah!

“Kalian dengar suara itu?” bentak Pak Lenoir.

“Suara apa, Pak?” tanya Julian dengan sopan.

Sekali lagi terdengar Tim menggonggong.

“Jangan konyol! Nah, itu terdengar lagi!” kata Pak Lenoir. Saat itu di luar jendela 
nampak seekor burung camar terbang berputar-putar.

“Ah — maksud Pak Lenoir suara burung camar itu? Ya, kami sering mendengarnya,” kata 
Dick bersungguh-sungguh. “Kadang-kadang kedengarannya seperti kucing mengeong-ngeong, 
Pak.”

“Bah!” terlontar ucapan jengkel dari mulut Pak Lenoir. “Dan kurasa kau juga hendak 
mengatakan bahwa burung camar kadang-kadang bisa menggonggong seperti anjing!”

“Yah, mungkin saja, Pak,” kata Dick mengiakan, walau dari air mukanya nampak bahwa ia 
agak heran. “Kenapa tidak? Kalau bisa mengeong seperti kucing, kenapa tidak bisa 
menggonggong seperti anjing?”

Sekali lagi Tim menggonggong-gonggong riang. Pak Lenoir menatap anak-anak. Sudah marah 
sekali ia kelihatannya.

“Tak terdengarkah oleh kalian? Suara apa itu?!”

Anak-anak memiringkan kepala, pura-pura mendengarkan dengan seksama.

“Saya tak mendengar apa-apa,” kata Dick. “Sedikit pun tak kedengaran.”

“Saya bisa mendengar suara angin,” kata Anne.

“Dan saya — saya mendengar teriakan burung-burung camar,” kata Julian. Ditempelkannya 
tangan di belakang telinga, supaya bisa mendengar lebih jelas.

“Aku mendengar bunyi bantingan pintu tertutup. Mungkin bunyi itu yang Ayah maksudkan!” 
kata si Hangus. Mukanya kelihatan tolol sekali, seperti tak tahu apa-apa. Ayah tirinya 
menatapnya sambil melotot. Wah, tampangnya seram kalau sedang marah!

“Dan terdengar pula bunyi jendela tergetar,” sambung Marybelle. Ia pun ingin ikut pura-
pura tak tahu, walau sebetulnya merasa ngeri terhadap ayahnya. Ia sudah tahu betul, 
bahwa ayahnya bisa tiba-tiba saja mengamuk!

“Kukatakan itu suara anjing menggonggong! Dan kalian juga mengetahuinya!” bentak Pak 
Lenoir. Ujung hidungnya kelihatan sudah putih sekali. Kelihatannya sangat mengherankan!
“Di mana anjing itu? Dan punya siapa?”

“Anjing mana, Pak?” tanya Julian. Ia mengerutkan dahi, seolah-olah bingung. “Sepanjang 
pengetahuan saya, di sini tak ada anjing.”

Pak Lenoir melotot memandangnya. Tangannya mengepal. Kelihatan jelas, ia sudah sangat 
ingin menempeleng Julian.

“Pasang telingamu baik-baik! Dengarkan sendiri — yang menggonggong itu apa, kalau bukan
anjing?”



Anak-anak terpaksa mendengarkan sekali lagi. Mereka sudah ngeri menghadapi Pak Lenoir 
yang marah-marah. Tetapi untungnya sudah tidak menggonggong lagi. Mungkin tikus yang 
diburu sedari tadi berhasil lari, atau sudah habis dimakan olehnya. Pokoknya ia tak 
menggonggong lagi.

“Maaf, Pak — tetapi saya benar-benar tak bisa menangkap bunyi gonggongan anjing,” kata 
Julian. Ia berbicara dengan nada agak tersinggung.

“Saya juga tak mendengarnya,” sambung Dick. Keempat anak lainnya ikut mengatakan bahwa 
mereka pun tak bisa mendengarnya. Pak Lenoir sadar bahwa kali itu anak-anak memang 
tidak bohong, karena ia pun tak mendengar apa-apa lagi.

“Kalau anjing itu sampai tertangkap olehku, akan kuracuni,” kata Pak Lenoir dengan nada
tegas dan lambat-lambat. “Aku tak mau ada anjing dalam rumah ini.”

Sudah itu ia berpaling, lalu ke luar cepat-cepat. Untunglah, karena George sudah nyaris
mengamuk mendengar ancaman Pak Lenoir itu! Anne memegang lengan saudara sepupunya, 
untuk mencegah jangan sampai George menantang Pak Lenoir!

“Tahan marahmu,” bisik Anne dengan sangat. “Jangan sampai rahasia kita terbongkar!”

George menggigit-gigit bibir. Marahnya bukan kepalang! Mukanya berubah-ubah warna; 
mula-mula merah padam, dan kemudian pucat pasi. Kakinya dihentak-hentakkan ke lantai.

“Jahat benar dia itu!” katanya membentak.

“Diam, Tolol!” kata Julian. “Sebentar lagi Block masuk ke mari. Kita harus pura-pura 
heran, karena Pak Lenoir menyangka di sini ada anjing. Block tak boleh mengetahui 
rahasia kita, kalau ia betul bisa membaca gerak bibir.”

Kemudian Block masuk membawa puding. Seperti biasa, air mukanya kaku. Baru sekali itu 
anak-anak melihat muka seperti dia, yang sama sekali tak menampakkan gerak perasaan. 
Seperti dikatakan oleh Anne, seperti topeng kelihatannya!

“Aneh! Masakan Pak Lenoir mengira tadi mendengar suara anjing menggonggong. Mustahil!” 
kata Julian. Anak-anak membenarkan perkataannya itu. Jika Block memang bisa membaca 
gerak bibir, ia pasti akan heran. Benarkah ada anjing menggonggong, atau tidak!

Sehabis makan anak-anak berbondong-bondong masuk ke kamar si Hangus, karena hendak 
berunding.

“Apa yang harus kita buat sekarang dengan Tim?” kata George. “Tahukah ayah tirimu bahwa
di balik dinding Sarang Penyelundup ada lorong-lorong rahasia, Hangus? Bisakah ia masuk
dan menemukan Tim? Aku khawatir Tim akan menerkamnya!”

“Ya, mungkin saja,” kata si Hangus sambil termenung. “Aku tak tahu, apakah Ayah 
mengetahui lorong-lorong rahasia kita. Maksudku, mestinya ia tahu di sini ada lorong-
lorong tersembunyi. Tapi aku tak tahu, apakah ia mengenal jalan-jalan masuk ke 
dalamnya. Aku sendiri menemukan secara kebetulan saja!”

“Aku mau pulang,” kata George sekonyong-konyong. “Aku tak mau menanggung risiko Tim 
diracuni.”

“Kau tak boleh pulang sendiri,” kata Julian. “Kelihatannya akan janggal. Jadi kalau kau
pulang, kami semua harus ikut! Jadi kita tak ada kesempatan untuk memecahkan rahasia 
bersama si Hangus.”

“Wah, jangan tinggalkan aku sendiri saat ini,” kata si Hangus. Ia nampak cemas. “Ayahku
akan marah sekali, kalau kalian tiba-tiba pergi.”

George ragu-ragu. Ia tak ingin merepotkan si Hangus. Ia senang pada anak itu. Tetapi ia
juga tak ingin menghadapi kemungkinan bahwa Tim diracun orang.



“Yah — kalau begitu aku menelepon ayahku dulu. Kukatakan padanya, aku kepingin pulang 
karena rindu,” katanya. “Kukatakan nanti bahwa aku rindu pada Ibu. Memang benar, aku 
rindu pada ibuku. Kalian bisa saja tinggal di sini dulu, dan memecahkan rahasia orang 
yang di menara. Tak adil jika kalian tetap memaksa aku dan Tim tinggal di sini, karena 
kalian tahu bahwa aku selalu cemas kalau-kalau ada orang masuk ke dalam lorong dan 
membunuh anjingku dengan daging yang telah dibubuhi racun.”

Anak-anak terdiam. Tak terpikir ke situ mereka tadi. Memang benar juga kata George! 
Julian mengeluh. Mau tak mau, mereka terpaksa melepaskan George pulang sendiri.

“Baiklah,” kata Julian. “Kau menelepon ke ayahmu. Di bawah ada pesawat telepon. Kau 
bisa memakainya sekarang, karena kurasa saat ini di situ sedang tidak ada orang.”

George menyelinap ke luar lorong, menuruni tangga besar, lalu pergi ke sebuah bilik 
kecil yang terdapat di tepi serambi bawah. Dalam bilik itu ada sebuah pesawat telepon. 
Pada petugas di kantor telepon, ia meminta disambungkan ke nomor pesawat di Pondok 
Kirrin.

Lama juga ia menunggu sesudah itu. Didengarnya bunyi mendesum berulang-ulang, tanda 
deringan pesawat di Pondok Kirrin. George sudah menyusun kalimat-kalimat yang akan 
dikatakan pada ayahnya. Ia tak tahu, apa yang harus dikatakan tentang Tim. Mungkin 
lebih baik ia tak mengatakan apa-apa tentang anjingnya itu. Tetapi pokoknya ia sudah 
bertekat hendak pulang hari itu juga. Atau paling lambat besok!

Dalam pesawat yang menempel ke telinganya masih terus terdengar desuman berulang-ulang.
George tak mendengar suara ayahnya menjawab. Hanya bunyi bel saja yang masih terus 
mendesum. Kenapa tak ada orang yang mengangkat pesawat di Pondok Kirrin?

Kemudian didengarnya suara petugas di kantor telepon.

“Sayang, tak ada yang menjawab,” kata petugas.

George mengembalikan pesawat telepon ke tempatnya semula. Ia merasa gelisah. Mungkin 
orang-tuanya sedang pergi! Nanti saja ia mencoba lagi.

Kasihan George! Tiga kali ia mencoba, tetapi hasilnya sama saja. Di Pondok Kirrin tak 
ada yang menjawab. Ketika ia keluar dari bilik untuk ketiga kalinya, kebetulan Ibu 
Lenoir lewat. Dilihatnya George berwajah lesu.

“Kau mencoba menelepon ke rumah?” tanya Ibu Lenoir dengan ramah. “Kau belum mendapat 
kabar?”

“Saya sama sekali belum menerima surat dari rumah,” jawab George. “Tadi sudah tiga kali
saya mencoba menelepon ke Pondok Kirrin. Tapi pesawat telepon tak diangkat-angkat 
juga.”

“Pagi ini kami menerima kabar. Katanya Pondok Kirrin tak bisa ditinggali, selama 
tukang-tukang masih sibuk bekerja,” kata Ibu Lenoir dengan suaranya yang lembut. “Ibumu
yang memberi kabar. Katanya ayahmu tak tahan lagi karena kebisingan suara para tukang 
memukul-mukul dan mengetuk-ngetuk. Mereka ingin pergi selama kurang lebih seminggu, 
sampai keadaan sudah lumayan. Tetapi Pak Lenoir dengan segera menulis surat, mengundang
mereka datang menginap di sini. Besok kita akan mengetahui lebih jelas, apakah mereka 
mau! Dalam surat dituliskan agar mereka memberikan jawaban lewat telepon. Hari ini kami
tak berhasil menghubungi mereka dengan telepon, seperti kau juga tadi! Rupanya mereka 
sudah pergi.”

“Oh,” kata George. Ia heran mendengar kabar itu, apalagi karena ibunya tak menulis 
surat mengenainya.

“Kata ibumu, ia juga sudah menulis surat padamu.” kata Ibu Lenoir. “Mungkin akan datang
dengan hantaran pos yang berikut. Kiriman surat-surat di sini tak teratur datangnya. 



Kami senang sekali, jika orangtuamu ternyata bisa datang. Terutama Pak Lenoir, ia ingin
sekali berjumpa dengan ayahmu yang pintar. Menurut pendapat Pak Lenoir, ayahmu seorang 
jenius.”

George tak berkata apa-apa lagi. Ia bergegas kembali ke tempat anak-anak dengan wajah 
serius. Dibukanya pintu kamar si Hangus. Dengan segera anak-anak yang menunggu di situ 
tahu bahwa George datang membawa kabar.

“Aku tak bisa pulang dengan Tim,” kata George. “Orangtuaku pergi, karena tak tahan 
mendengar kebisingan yang ditimbulkan karena kesibukan para tukang membetulkan atap 
rumah!”

“Sial!” kata si Hangus. “Tapi di pihak lain aku merasa senang karena kau tidak jadi 
pergi, George.”

“Ibumu menulis surat pada orangtuaku, mengundang mereka menginap di sini,” kata George.
“Aku bingung sekarang, karena tak tahu apa yang harus kuperbuat dengan Tim! Pasti 
orangtuaku akan menanyakannya pula. Aku tak bisa bohong, mengatakan bahwa Tim 
kutitipkan pada anak nelayan yang bernama Alf — atau salah satu alasan seperti itu. Aku
tak tahu, apa yang harus kulakukan!”

“Kita akan mencari jalan,” kata si Hangus berjanji. “Mungkin aku bisa minta tolong pada
salah seorang penduduk desa, agar mau memeliharakannya untuk kita. Bagus sekali kalau 
ternyata bisa!”

“O ya!” seru George. Mukanya menjadi cerah kembali. “Kenapa tak terpikir ke situ aku 
selama ini? Ayoh, kita cepat-cepat menanyakan kalau ada yang mau!”

Tetapi mereka tak bisa hari itu. Ibu Lenoir memanggil mereka ke kamar duduk sehabis 
minum teh, lalu mengajak bersama-sama melakukan permainan keluarga. Jadi tak ada yang 
bisa ke luar dan mencari orang, pada siapa Tim bisa dititipkan.

“Baiklah,” kata George dalam hati. “Malam ini ia akan aman di kamar tidurku. Besok 
masih cukup banyak waktu!”

Baru sekali itu Ibu Lenoir memanggil mereka untuk menemaninya di bawah.

“Malam ini Pak Lenoir pergi, karena ada urusan penting,” katanya. “Ia naik mobil, ke 
daratan. Kalau sedang di rumah, ia tak senang terganggu ketenangannya pada waktu sore 
dan malam. Karena itu aku tak bisa sering-sering berjumpa dengan kalian. Tapi malam ini
kita banyak waktu.”

Terpikir oleh Julian, mungkin Pak Lenoir pergi ke daratan untuk urusan penyelundupan! 
Barang-barang itu harus diangkut ke sana. Dan kalau kesibukan pemberian isyarat yang 
terjadi malam kemarinnya ada hubungannya dengan Pak Lenoir, maka barangkali ia sekarang
harus pergi mengantarkan barang-barang selundupan!

Tiba-tiba telepon berdering. Ibu Lenoir bangkit.

“Mungkin itu ibu atau ayahmu,” katanya pada George. “Mungkin sebentar lagi kita akan 
sudah tahu, apakah orangtuamu akan datang besok.”

Ibu Lenoir pergi ke serambi. Anak-anak menunggu dengan perasaan tegang. Akan datangkah 
orang-tua George?

XII



BLOCK TERKEJUT

IBU LENOIR datang lagi tak lama sesudah itu. Ia tersenyum memandang George.

“Ayahmu yang tadi menelepon,” ujarnya. “Ia datang besok. Tetapi ibumu tidak jadi ikut. 
Mereka sekarang di rumah bibimu. Ibumu tinggal di situ, karena ia merasa harus membantu
bibimu yang sedang kurang sehat. Tetapi ayahmu mau datang, karena ingin membicarakan 
percobaan-percobaannya yang terbaru dengan Pak Lenoir. Suamiku sangat tertarik pada 
percobaan-percobaan ayahmu. Senang hati kami, karena ia akan bertamu ke mari.”

Sebetulnya anak-anak lebih senang apabila Bibi Fanny yang bertamu. Dan bukan Paman 
Quentin, karena ia kadang-kadang bisa sangat rewel. Tetapi kemungkinan besar ia akan 
hampir selalu sibuk berbicara dengan Pak Lenoir. Jadi mereka takkan terganggu oleh 
kedatangannya!

Sehabis menyelesaikan permainan dengan Ibu Lenoir, anak-anak pergi tidur. George masih 
harus menyelundupkan Tim ke kamar tidurnya. Si Hangus memeriksa sebentar, apakah 
keadaan sudah aman. Ia tak melihat Block dekat-dekat lorong maupun tangga besar. 
Ayahnya belum pulang dari bepergian. Sarah kedengaran suaranya bernyanyi-nyanyi dalam 
dapur. Harriet, gadis yang membantunya di dapur, sedang duduk di pojok sambil merajut.

“Rupanya Block sedang ke luar,” pikir si Hangus. Ia berjalan kembali ke kamarnya. 
Sewaktu sedang menyeberangi serambi di atas tangga besar menuju ke lorong yang menuju 
ke kamarnya, si Hangus melihat sepasang sepatu hitam menjorok keluar dari bawah tirai 
tebal yang tergantung di depan jendela serambi atas. Ia tercengang sebentar melihat 
kedua benda itu. Mula-mula ia tak mengenali bahwa benda-benda itu ujung sepatu. Tetapi 
kemudian ia nyengir.

“Rupanya Block menduga bahwa ada anjing tersembunyi di sini, dan setiap malam tidurnya 
di kamar George atau Julian. Karena itu ia bersembunyi di balik tirai, untuk 
mengintai!” pikirnya. “Nah, orang itu perlu diberi pelajaran!”

Si Hangus bergegas menceritakan hal yang baru dilihat itu pada anak-anak. George merasa
cemas. Tetapi seperti biasa si Hangus tahu akal.

“Kita harus mengejutinya!” katanya. “Kuambil tali sebentar! Sudah itu bersama-sama 
pergi ke serambi sebelah atas tangga. Lalu aku tiba-tiba meneriakkan bahwa ada maling 
bersembunyi di balik tirai! Aku menerpa Block, lalu kuhujani pukulan. Kemudian dengan 
bantuan Julian dan Dick, akan kuselubungi tubuhnya dengan tirai, yang dengan sekali 
sentak pasti akan ambruk menimpanya!”

Anak-anak tertawa mendengar rencana itu. Pasti asyik nanti, menjebak Block! Orangnya 
memang tak menyenangkan. Tak ada salahnya jika sekali-sekali diberi pelajaran pahit!

“Dan sementara kalian sedang sibuk dengannya, aku menyelinap lewat dengan Tim,” kata 
George. “Mudah-mudahan saja Tim tidak ingin ikut-ikut nanti. Jangan-jangan digigitnya 
kaki Block!”

“Kalau begitu pegang kalungnya erat-erat,” kata Julian. “Dan cepat masukkan ke dalam 
kamarmu. Nah — sudah siap?”

Mereka sudah siap. Dengan hati berdebar-debar, mereka menyelinap dalam lorong yang 
menuju pintu ke beranda atas tempat Block bersembunyi. Sewaktu mereka lewat, nampak 
tirai bergerak-gerak sedikit. Block mengintip!

George tidak ikut muncul. Ia menunggu dalam lorong, bersama Tim. Kemudian menyusul 



rentetan aksi yang mengejutkan dan sangat ribut, dimulai dengan jeritan si Hangus!

Anak itu menerpa Block yang tersembunyi di balik tirai.

“Tolong! Perampok! Ada perampok bersembunyi di balik tirai!” serunya. George dan Tim 
terlompat dengan suaranya yang nyaring.

Block juga sangat kaget. Ia berusaha meronta-ronta. Si Hangus melayangkan kepalannya ke
tonjolan dalam tirai. Dua atau tiga kali beruntun-runtun. Karena perbuatan Block, sudah
beberapa kali si Hangus mengalami kerepotan dengan ayah-tirinya. Dan sekarang ia 
membalas dendam. Julian dan Dick bergegas membantunya.

Tirai direnggutkan keras-keras, sehingga ambruk dan menyelubungi kepala Block. Bukan 
itu saja! Tiang tirai ikut roboh dan mengenai kepala orang itu. Block benar-benar 
tersergap! Ia tak berdaya menghadapi ketiga anak laki-laki yang menyerangnya dengan 
penuh tekat. Anne ikut membantu. Tetapi Marybelle menikmati kejadian itu dari agak jauh
saja, karena kurang berani mengerubuti.

Sewaktu pergulatan dimulai, George cepat-cepat keluar dari pintu lorong. Maksudnya 
hendak menyelinap lewat. Tetapi Tim ingin campur tangan. Atau mungkin lebih pantas 
dikatakan ingin campur gigi! Walau sudah diseret-seret oleh George, anjing itu tak mau 
berjalan terus.

George berusaha memaksanya juga. Tangannya sudah memegang kalung leher Tim. Tetapi 
anjing itu melihat betis melambai-lambai dari balik tirai, dekat sekali ke hidungnya. 
Dengan segera disambarnya!

Terdengar Block terpekik kesakitan! Memang gigi Tim runcing-runcing, jadi pasti sakit 
kalau digigit. Tim menggoncang-goncang betis yang berada dalam moncongnya, tetapi 
kemudian ia dipukul oleh tuannya. Seketika itu juga dilepaskannya gigitannya. Tim 
kaget, karena sebelumnya tak pernah dipukul oleh George! Jadi rupanya tuannya itu 
sangat marah padanya. Dengan ekor terselip di antara kaki ia mengikuti George masuk ke 
kamar tidurnya, lalu langsung menyusup ke bawah tempat tidur. Dijengukkannya kepala 
sebentar ke luar, sambil memandang George seolah-olah minta dikasihani.

“Aku terpaksa memukulmu tadi, Tim!” ujar George sambil menepuk-nepuk kepala anjingnya. 
“Kalau sampai kelihatan tadi oleh Block, pasti terbongkar rahasia kita! Tadi pun kau 
sudah menggigit betisnya. Entah bagaimana cara kami nanti menerangkan kejadian itu. 
Sekarang kau diam-diam saja di sini, aku hendak menggabungkan diri dengan anak-anak.”

Tim memukul-mukulkan ekor ke lantai, tanda setuju. George bergegas ke luar, lalu 
menyertai anak-anak yang sedang asyik di serambi di atas tangga lebar. Mereka sibuk 
mempermainkan Block, yang berteriak-teriak dan meronta-ronta hendak membebaskan diri 
dari kungkungan tirai yang masih menyelubungi dirinya. Block terbungkus di dalamnya, 
seperti ulat dalam kepompong. Ia tak bisa melihat apa-apa!

Tiba-tiba Pak Lenoir muncul di serambi bawah, didampingi oleh Ibu Lenoir yang 
kelihatannya ketakutan sekali.

“Ada apa di atas itu?” bentak ayah tiri si Hangus dengan suara keras. “Sudah gila 
kalian rupanya!? Ribut-ribut di tengah malam!”

“Kami menangkap perampok, lalu mengikatnya erat-erat,” kata si Hangus dengan napas 
terengah-engah.

Pak Lenoir bergegas naik tangga yang lebar. Sekali lompat, dua anak tangga dilewatinya.
Dilihatnya sosok tubuh yang meronta-ronta di lantai, terikat erat dalam tirai yang 
membungkus.

“Perampok?” katanya. “Maksudmu pencuri barangkali! Di mana kau menemukannya?”

“Sedang bersembunyi di balik tirai, Pak Lenoir,” kata Julian. “Tapi kami berhasil 



menyergapnya, lalu mengikat erat-erat sebelum ia bisa melarikan diri. Anda panggil saja
polisi sekarang!”

Menyusul perkataan anak itu, terdengar suara menjerit dari dalam bungkusan tirai.

“Lepaskan aku! Aku digigit! Lepaskan aku!” teriak suara itu.

“Astaga! Block rupanya yang kalian sungkup di dalam tirai!” kata Pak Lenoir dengan 
terkejut serta marah. “Cepat, lepaskan dia!”

“Tapi — tak mungkin Block yang kami tangkap, Ayah!” kata si Hangus membantah. “Orang 
ini tadi bersembunyi di balik tirai!”

“Lakukan perintahku!” bentak Pak Lenoir. Anne cepat-cepat memandang ujung hidungnya. 
Betul, Pak Lenoir mulai marah. Ujung hidungnya sudah mulai berubah warna!

Anak-anak melepaskan ikatan dengan segan-segan. Block menyibakkan tirai yang 
menyelubungi, lalu memandang berkeliling dengan pandangan marah. Mukanya sekali itu 
merah padam, karena marah dan ketakutan.

“Aku tak sudi diperlakukan seperti begini!” amuknya. “Lihatlah kakiku ini, Tuan! Aku 
digigit. Cuma anjing yang gigitannya seperti ini. Tuan lihat kakiku?”

Memang benar! Di betisnya nampak bekas gigitan, yang mulai berubah warna menjadi biru 
kehitam-hitaman. Ternyata keras juga gigitan Tim tadi!

“Di sini tak ada anjing,” kata Ibu Lenoir, yang sementara itu sudah menyusul ke atas. 
Ibu si Hangus dan Marybelle nampak ketakutan. “Tak mungkin kau digigit oleh anjing, 
Block.”

“Kalau begitu siapa yang menggigitnya tadi?” tanya Pak Lenoir, sambil menatap isterinya
dengan galak.

“Mungkinkah aku yang menggigitnya, sewaktu ribut bergumul tadi?” kata si Hangus dengan 
tiba-tiba. Anak-anak tercengang, tetapi dalam hati juga sangat geli. Anak itu berbicara
bersungguh-sungguh, dengan air muka yang menunjukkan kecemasan hati. “Aku sering lupa 
diri, kalau sedang marah, Ayah. Jadi mungkin aku yang menggigitnya tadi.”

“Jangan suka omong kosong!” kata Pak Lenoir jengkel. “Kalau benar kau suka menggigit 
orang, akan kupukul nanti! Ayoh bangun, Block! Kau tidak luka parah!”

“Gigiku rasanya agak aneh,” kata si Hangus sambil mengatup-katupkan mulutnya, seolah-
olah ingin memeriksa apakah masih sempurna. “Kurasa lebih baik aku mencuci mulut 
sebentar, Ayah. Rasanya tergigit olehku pergelangan kaki Block tadi. Uahh, rasanya 
tidak enak!”

Pak Lenoir tak tahan lagi mendengar kekurang-ajaran si Hangus. Tangannya melayang, 
hendak menempeleng anak itu. Tetapi si Hangus cepat mengelak, lalu lari masuk ke 
lorong.

“Aku mau sikat gigi!” serunya sambil menoleh ke belakang. Anak-anak mengatupkan mulut 
rapat-rapat, menahan tertawa yang sudah nyaris tersembur ke luar. Gambaran si Hangus 
menggigit orang, benar-benar gila! Tetapi nampak jelas bahwa baik Pak Lenoir maupun Ibu
Lenoir tidak bisa membayangkan, siapa yang menggigit Block.

“Ayoh, masuk ke tempat tidur masing-masing!” perintah Pak Lenoir. “Jangan sampai aku 
harus mengadukan kelakuan kalian pada ayah kalian besok, apabila ia datang — atau paman
kalian! Aku tak tahu, siapa dari kalian yang anaknya — dan mana yang keponakan. Aku 
heran, kalian berani begini rewel di rumah orang lain. Seenaknya saja, mengikat 
pesuruhku. Kalian yang bersalah, kalau Block minta berhenti!”

Justru itu yang sebenarnya diharap-harapkan oleh anak-anak. Mereka pasti senang sekali 



apabila pesuruh tuli dan berwajah topeng itu pergi untuk selama-lamanya. Mereka merasa 
yakin, Block tadi hendak mengintai Tim. Dan ia pasti akan terus mengintai-intai 
kesempatan menjebak anjing itu, atau menyusahkan salah seorang dari mereka!

Tetapi keesokan harinya ternyata Block masih ada. Ia masuk ke ruang belajar membawa 
sarapan. Mukanya hampir tak menampakkan gerak perasaan, seperti biasanya. Hanya si 
Hangus saja yang diliriknya dengan pandangan jahat.

“Tunggu saja,” ancamnya dengan suara lembut tetapi menyeramkan. “Tunggu saja nanti! 
Kapan-kapan kau akan celaka. Ya — dan anjing itu juga! Aku tahu, kalian mempunyai 
anjing di sini. Kalian tak bisa mengelabui diriku!”

Anak-anak tak menjawab. Mereka hanya saling berpandangan. Si Hangus mengetuk-ketukkan 
garpu ke meja, memainkan irama riang.

“Wah! Wah! Seram benar ancamannya!” kata si Hangus. “Kau sendiri juga harus jaga-jaga, 
Block. Kalau berani mengintip-intip lagi, tahu-tahu akan terikat kembali! Dan aku juga 
mungkin akan menggigitmu sekali lagi. Gigiku gatal pagi ini, sudah ingin menggigit!”

Sambil berkata begitu si Hangus menyeringai. Ditunjukkannya gigi pada Block. Tetapi 
orang itu tak menjawab. Ia hanya memandang, seolah-olah tak sepatah pun dari perkataan 
si Hangus didengarnya. Kemudian ia ke luar, sambil menutup pintu pelan-pelan.

“Orangnya jahat, ya?” kata si Hangus. George merasa cemas. Ia takut pada Block. Matanya
yang selalu setengah tertutup memancarkan sinar dingin, licik dan jahat. George ingin 
Tim bisa selamat lagi di luar rumah itu!

Dan pagi itu George terkejut sekali! Si Hangus datang dengan wajah tegang.

“He — ayahmu kalau datang nanti akan tidur di kamarku,” katanya. “Aku harus tidur 
bersama Julian dan Dick. Saat ini Block sedang sibuk memindahkan pakaianku dari kamarku
ke kamar mereka, dengan dibantu oleh Sarah. Mudah-mudahan kita mendapat kesempatan 
menyelundupkan Tim ke luar, sebelum ayahmu datang!”

“Astaga!” seru George. Ia terkejut, dan sekaligus juga bingung. “Kucoba saja 
mengeluarkannya sekarang juga.”

George masuk ke lorong. Ia pura-pura hendak mengambil sesuatu barang di kamar 
Marybelle. Ternyata Block masih ada dalam kamar si Hangus. Sepagi itu ia sibuk 
merapikan tempat di situ!

George merasa cemas mengingat Tim. Pasti ia sudah bertanya-tanya dalam hati, mengapa 
tuannya tidak datang sepagi itu. Mungkin ia sudah kepingin jalan-jalan. Tetapi Block 
masih selalu ada dalam kamar si Hangus.

Sepanjang pagi George menunggu di sekitar lorong, sampai terganggu langkah Sarah yang 
sibuk memindah-mindahkan pakaian si Hangus ke kamar yang ditempati oleh Julian.

Berulang kali Block menatap George dengan pandangan ganjil. Ia berjalan terpincang-
pincang, untuk memamerkan bahwa kakinya sakit karena kena gigit.

Akhirnya Block pergi juga. George bergegas masuk. Tetapi hampir seketika itu juga Block
masuk kembali ke dalam lorong. George melejit masuk ke kamar Marybelle.

Sekali lagi Block ke luar. Dan sekali lagi anak perempuan yang sudah kebingungan itu 
cepat-cepat menyelinap ke kamar si Hangus.

Tetapi sebelum ia sempat membuka lemari, Block sudah ada lagi dalam kamar.

“Apa yang kaucari dalam kamar ini?” tanya Block dengan kasar. “Ayoh ke luar! Aku sudah 
payah-payah membersihkan sepanjang pagi, sekarang akan kauacak-acak lagi!”



George ke luar. Di situ ia menunggu sampai Block pergi lagi. Sebentar lagi ia harus 
mengurus hidangan makan siang! Akhirnya Block ke luar. George bergegas mendekati pintu 
kamar si Hangus. Ia sudah tak sabar lagi, ingin melihat Tim!

Tetapi ia tak bisa membuka pintu, karena terkunci. Dan anak kuncinya dibawa oleh Block!

XIII

GEORGE YANG MALANG!

GEORGE sudah benar-benar bingung sekarang. Ia merasa seperti sedang mimpi buruk. 
Dicarinya si Hangus. Anak itu sedang mencuci tangan dalam kamar Julian, yang letaknya 
bersebelahan dengan kamar George. Sebentar lagi mereka akan makan siang.

“Aku harus berusaha masuk ke lorong rahasia lewat jalan yang kita lewati sewaktu kami 
datang dulu,” kata George pada si Hangus. “Aku harus masuk lewat kamar kerja ayahmu, 
yang ada papan pelapis dinding yang bisa tergeser ke samping.”

“Tak bisa,” kata si Hangus. Kelihatannya ia agak cemas. “Kamar itu sekarang 
dipergunakan olehnya. Dia pasti mengamuk, kalau ada orang berani masuk ke dalam. Di 
situ disimpan catatan percobaan-percobaannya, yang sudah dipersiapkan untuk ditunjukkan
pada ayahmu.”

“Masa bodoh,” kata George nekat. “Pokoknya aku harus berhasil masuk ke dalam lorong. 
Kalau tidak, Tim bisa mati kelaparan!”

“Tak mungkin! Dalam lorong rahasia banyak tikus!” kata si Hangus. “Tim pasti bisa 
mencari makannya sendiri.”

“Tapi ia bisa mati kehausan,” kata George berkeras kepala. “Dalam lorong tak ada air! 
Kau kan tahu sendiri.”

Siang itu George nyaris tak bisa makan sesuap pun, karena perasaannya cemas sekali. Ia 
membulatkan tekat, akan masuk ke kamar kerja ayah si Hangus. Hendak dicobanya membuka 
jalan masuk yang terdapat di balik papan pelapis dinding. Sudah itu ia akan menyusur 
lorong, dan mendatangi Tim. Ia sudah tak mempedulikan risiko yang mungkin timbul. 
Pokoknya ia harus mendatangi Tim.

“Lebih baik aku tak bilang apa-apa pada anak-anak,” pikirnya. “Nanti mereka akan 
berusaha mencegah, atau hendak melakukannya untukku. Pekerjaan ini tak bisa 
kupercayakan pada anak lain. Tim anjingku, dan akulah yang akan menyelamatkannya!”

Sehabis makan siang, anak-anak berkumpul dalam kamar Julian untuk berunding. George 
ikut berkumpul. Tetapi sesudah beberapa menit ia ke luar lagi.

“Sebentar lagi aku kembali,” katanya. Anak-anak tak mengacuhkannya. Mereka masih terus 
sibuk berunding, membicarakan kemungkinan untuk menyelamatkan Tim.

Semuanya berpendapat bahwa satu-satunya jalan adalah melewati kamar kerja, dan dari 
situ menyelinap ke dalam lorong rahasia tanpa ketahuan.



“Tapi ayah tiriku sekarang bekerja di situ,” kata si Hangus. “Dan aku takkan heran 
kalau ternyata pintu selalu dikunci olehnya apabila ia ke luar.”

George belum kembali juga. Sesudah sepuluh menit, Anne mulai heran.

“George sedang mengapa ya?” tanyanya. “Sudah sekitar sepuluh menit ia pergi, tapi masih
belum kembali sampai sekarang.”

“Ah, paling-paling melihat apakah kamarku masih tetap terkunci,” jawab si Hangus sambil
bangkit. “Kuintip sebentar, barangkali ia sedang berkeliaran di luar.”

Tetapi George tak kelihatan. Ia tak ada di lorong yang menuju ke kamar si Hangus dan 
Marybelle. Ia tak mungkin berada dalam kamar si Hangus, karena pintunya masih tetap 
terkunci. Sedang di kamar Marybelle juga tidak ada!

Si Hangus mengintip ke dalam kamar George, yang ditempatinya bersama-sama dengan Anne. 
Tetapi kamar itu juga kosong. Kemudian si Hangus melihat-lihat ke bawah. Tetapi George 
tetap tak kelihatan!

Si Hangus bingung. Ia kembali ke kamar Julian, di mana anak-anak masih berkumpul.

“George tidak bisa kutemukan,” katanya. “Ke mana anak itu?”

Anne kelihatan cemas. Rumah ini aneh, banyak kejadian-kejadian ganjil! Mudah-mudahan 
saja George cepat kembali!

“Jangan-jangan ia masuk ke kamar kerja ayahmu!” kata Julian dengan sekonyong-konyong. 
Anak yang nekat seperti George, bisa saja ia menyelinap masuk ke kamar terlarang itu!

“Wah, tak terpikir olehku tadi,” kata si Hangus. “Konyol! Baiklah kulihat sebentar.”

Si Hangus pergi ke bawah, mengendap-endap ke arah kamar kerja ayah tirinya. Ia berdiri 
diam-diam di depan pintu yang tertutup. Tak terdengar bunyi apa-apa di dalam. Adakah 
ayahnya di situ?

Si Hangus ragu-ragu sebentar. Mana yang lebih baik: langsung membuka pintu dan 
mengintip ke dalam, atau mengetuknya saja. Ia memilih jalan mengetuk pintu. Kalau 
terdengar suara ayahnya menjawab, ia bisa bergegas lari ke atas sebelum pintu terbuka. 
Jadi ayahnya tidak akan mengetahui siapa yang harus dimarahi karena gangguan itu.

Si Hangus mengetuk pintu kamar kerja.

“Siapa di luar?” terdengar ayah tirinya menjawab dari dalam. Kedengarannya agak kesal! 
“Masuk! Tidak bisakah aku bekerja dengan tenang?”

Secepat kilat si Hangus menaiki tangga lagi, lari mendatangi anak-anak yang menunggu di
atas.

“Tak mungkin George di kamar kerja,” katanya. “Ayah tiriku ada di situ. Dari suaranya 
ketahuan bahwa ia jengkel karena merasa terganggu.”

“Kalau begitu ke mana anak itu?” tanya Julian. Ia agak gelisah. “Kenapa ia tadi pergi 
begitu saja, tanpa mengatakan hendak ke mana?! Pasti ada di sekitar sini, karena takkan
mungkin mau pergi jauh-jauh dari Tim.”

Anak-anak mencarinya ke seluruh penjuru rumah. Mereka bahkan sampai masuk ke dapur. 
Block sedang duduk di situ, membaca surat kabar.

“Kalian mau apa?” tanyanya. “Pokoknya tidak akan kuberi!”

“Kami tak ingin apa-apa darimu,” kata si Hangus. “Nah, bagaimana kakimu yang sakit kena
gigit?”



Block melotot! Dengan bergegas anak-anak keluar dari dapur. Sesudah meminta Julian dan 
Dick agar mengawasi keadaan, si Hangus masuk ke kamar tidur para pembantu. Barangkali 
saja George ada di situ. Memang, ide itu konyol — tetapi tak mungkin George lenyap tak 
berbekas!

Tentu saja George tak ada dalam kamar para pembantu. Anak-anak kembali ke kamar Julian.
Wajah mereka murung.

“Rumah aneh!” kata Julian. “Aku tak senang di sini! Maaf, Hangus — tapi rumah ini 
benar-benar aneh! Ganjil perasaanku di sini.”

Si Hangus sama sekali tak tersinggung mendengarnya.

“Memang, aku juga sependapat denganmu,” katanya. “Perasaanku juga sudah selalu begitu. 
Demikian pula halnya dengan Ibu dan Marybelle. Cuma ayah tiriku saja yang senang 
tinggal di sini.”

“Ke mana George?” kata Anne cemas. “Tak habis heranku mengingatnya. Cuma di satu tempat
saja aku tahu pasti dia tidak ada, yaitu di kamar kerja ayahmu, Hangus. Bahkan George 
yang terkenal nekat pun pasti tak berani masuk ke situ, selama ayah tirimu ada di 
dalam!”

Tetapi sangkaan Anne keliru. Justru di tempat itulah George berada pada saat tersebut!

Anak itu sudah bertekat hendak mencoba menyelinap masuk ke dalam, lalu menunggu 
kesempatan baik untuk membuka papan pelapis dinding yang bisa tergeser. Dengan segera 
ia menyelinap menuruni tangga, melintasi serambi dan menuju ke pintu kamar kerja Pak 
Lenoir. Dicobanya membuka, tetapi tak berhasil. Pintu itu terkunci.

“Sialan!” ujar George dengan bingung. “Memang aku dan Tim benar-benar sedang sial! 
Bagaimana caraku supaya bisa masuk? Aku harus berhasil!”

George menyelinap ke luar rumah lewat pintu samping yang terdapat dekat kamar kerja, 
lalu masuk ke pekarangan sempit yang berada di depan jendela kamar itu. Bisakah ia 
masuk lewat situ?

Ternyata jendela tertutup rapat! George masuk lagi ke rumah. Ia berharap bisa menemukan
anak kunci kamar kerja. Tetapi harapan itu sia-sia. Anak kunci itu tak bisa ditemukan 
olehnya.

Tiba-tiba didengarnya suara Pak Lenoir berbicara dalam kamar di seberang serambi. 
George bingung! Cepat-cepat diangkatnya tutup sebuah peti besar yang ada dekat situ, 
lalu masuk ke dalamnya. Peti itu ditutupnya lagi dari dalam. George meringkuk dalam 
peti dengan hati berdebar-debar.

Terdengar langkah kaki Pak Lenoir di serambi. Ia menuju ke kamar kerjanya.

“Semuanya akan kusiapkan, agar bisa kutunjukkan pada tamuku kalau ia datang nanti,” 
seru Pak Lenoir pada isterinya. “Jadi aku tak mau diganggu, karena aku akan sangat 
sibuk.”

Terdengar oleh George suara anak kunci berputar, disusul bunyi pintu terbuka dan 
tertutup kembali.

Tetapi tak kedengaran bunyi anak kunci berputar lagi. Jadi pintu itu tidak dikunci dari
dalam. George yang masih meringkuk dalam peti yang gelap, berpikir-pikir sebentar. Ia 
ingin masuk ke dalam kamar kerja, karena dari situ ia nanti bisa masuk ke lorong 
rahasia di mana Tim sedang terkurung.

Belum terpikir olehnya, apa yang akan dilakukan kemudian apabila Tim sudah ada lagi di 
sampingnya. Barangkali saja si Hangus bisa menitipkan pada salah seorang penduduk Bukit



Buangan!

Didengarnya Pak Lenoir batuk-batuk, disusul oleh suara kertas-kertas tergeser. Kemudian
didengarnya bunyi sebuah laci dibuka dan ditutup kembali. Wah, Pak Lenoir benar-benar 
sedang sibuk rupanya! Kemudian terdengar seruan jengkel. Pak Lenoir mengatakan sesuatu 
dengan nada kesal. Kedengarannya seolah-olah ia kehilangan sesuatu yang penting.

Sekonyong-konyong pintu terbuka lagi. Pak Lenoir bergegas ke luar. Dengan cepat George 
menurunkan tutup peti yang tadi dibukanya secelah agar ia bisa bernapas. Anak itu 
meringkuk dalam peti dengan tubuh gemetar, ketika Pak Lenoir lewat dekatnya.

Tiba-tiba George menyadari bahwa itulah kesempatan baik yang ditunggu-tunggunya sedari 
tadi! Mungkin saja Pak Lenoir ke luar selama beberapa menit. Jadi ada waktu baginya 
untuk membuka papan pelapis yang menutupi lubang jalan masuk ke lorong! Diangkatnya 
tutup peti, lalu cepat-cepat meloncat ke luar. Ia lari masuk ke kamar kerja, dan 
langsung menghampiri tempat di mana si Hangus dulu menekan papan pelapis sehingga 
tergeser ke samping.

Tetapi sebelum ia sempat menyentuhkan jari ke papan, didengarnya langkah kaki mendekat!
Ternyata tak sampai setengah menit Pak Lenoir pergi tadi.

George kebingungan! Ia memandang berkeliling, mencari tempat persembunyian. Dekat 
sebuah dinding ada bangku panjang yang besar. George merangkak ke belakangnya. Tempat 
di situ sempit sekali, tetapi masih bisa dipakainya bersembunyi. Baru saja George ada 
di situ, Pak Lenoir sudah masuk ke kamar. Sesudah menutup pintu, ayah tiri si Hangus 
lantas duduk menghadapi meja kerjanya. Dinyalakannya lampu besar yang terdapat di situ.
Sudah itu ia membungkuk, meneliti beberapa lembar kertas catatan.

George nyaris tak berani bernapas. Jantungnya terasa berdebar keras. George ngeri, 
kalau bunyinya terdengar oleh Pak Lenoir. Tak enak duduknya di balik bangku panjang, 
tetapi ia tak berani beringsut sedikit pun.

George bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ia harus meringkuk terus di 
situ selama berjam-jam, wah! — Gawat! Pasti anak-anak sudah gelisah, dan tak lama lagi 
akan mencari.

Dugaan George benar, karena tepat pada saat itu si Hangus sedang berdiri sambil 
berpikir-pikir di depan pintu kamar kerja. Anak itu ragu-ragu, apakah lebih baik masuk 
ke dalam atau mengetuk pintu dulu. Kemudian terdengar jelas bunyi pintu diketuk dari 
luar. George nyaris terlompat, karena sangat terkejut!

Didengarnya Pak Lenoir menjawab dengan nada kurang sabar,

“Siapa di luar? Masuk! Tidak bisakah aku bekerja dengan tenang?”

Tetapi tak terdengar suara menjawabnya. Juga tak kedengaran langkah orang masuk. Pak 
Lenoir berseru sekali lagi,

“Masuk, kataku!”

Orang yang mengetuk tadi masih tetap tak menjawab. Pak Lenoir menghampiri pintu, lalu 
membukanya dengan marah. Tak ada orang di luar, karena si Hangus sudah secepat kilat 
lari ke atas ketika mendengar suara ayah tirinya.

“Pasti anak-anak bengal itu lagi yang bermain-main,” terdengar suara Pak Lenoir 
menggerutu. “Kalau mereka melakukannya sekali lagi, akan kuhukum mereka. Langsung 
dikurung dalam kamar, dan tidak mendapat makan kecuali roti dengan air saja!”

Pak Lenoir kedengarannya sudah marah sekali. George menyesal berada dalam ruangan itu. 
Apa yang akan dikatakan oleh ayah tiri si Hangus, apabila ia tahu bahwa George sedang 
bersembunyi di dekatnya?



Pak Lenoir sibuk bekerja selama kira-kira setengah jam. Kasihan George! Badannya 
semakin pegal, duduknya semakin tak enak. Kemudian didengarnya Pak Lenoir menguap. 
George merasa agak lega. Barangkali saja Pak Lenoir mengantuk, lalu tidur sebentar! 
Kalau benar, George mujur. Ia akan bisa merangkak keluar dari tempatnya bersembunyi, 
lalu mencoba masuk ke lorong rahasia.

Sekali lagi Pak Lenoir menguap lebar-lebar. Didorongnya kertas-kertas ke samping, lalu 
pergi menuju bangku panjang. Ia berbaring di situ, setelah menutup kaki dengan selimut.
Rupanya ia mengantuk sekali, dan ingin tidur.

Bangku panjang berderak-derik tertindih berat badannya. George menahan napas lagi, 
karena khawatir terdengar oleh Pak Lenoir. Kalau George mengulurkan tangan, pasti bisa 
disentuhnya ayah tiri si Hangus ketika itu.

Tak lama kemudian sudah terdengar dengkuran pelan, teratur iramanya. Pak Lenoir sudah 
terlelap!

Tetapi George masih menunggu selama beberapa menit lagi. Bunyi dengkur semakin nyaring.
Sekarang mestinya sudah aman bagi George!

Anak itu mulai bergerak dengan hati-hati sekali. Ia merayap sampai ke ujung bangku, 
lalu menyelinap ke luar. Pak Lenoir masih terus saja mendengkur.

Kemudian George bangkit, lalu berjingkat-jingkat menuju papan pelapis dinding yang bisa
digeserkan ke samping. Ia mulai menekan-nekan, mencari tempat yang tepat untuk 
menggeserkan papan itu.

Tetapi tempat itu tak berhasil ditemukannya. Muka George menjadi merah karena gelisah. 
Diliriknya Pak Lenoir yang sedang tidur, sementara jari-jarinya sibuk meraba-raba 
papan. Mana tempat yang tepat — aduh, mana tempatnya!

Tiba-tiba terdengar suara garang di belakangnya. George terlompat kaget.

“Apa yang sedang kaulakukan itu, Nak! Berani benar kau masuk ke mari dan mengacak-acak!
Anak laki-laki memang bandel!”

George berpaling. Pak Lenoir berdiri menatapnya dengan marah. Rupanya ia masih tetap 
mengira George anak laki-laki! George bingung, tak tahu apa yang harus dikatakan. 
Dilihatnya hidung Pak Lenoir sudah putih ujungnya.

Anak itu ketakutan, lalu mencoba lari ke pintu. Tetapi Pak Lenoir lebih cepat! 
Disambarnya lengan George, lalu digoncang-goncangnya dengan marah.

“Apa yang kauperbuat dalam kamar kerjaku, he! Kaukah yang tadi mengetuk pintu lalu 
lari? Kau kira perbuatanmu itu lucu?! Sebentar lagi akan kubuktikan bahwa keisengan 
seperti itu sama sekali tidak lucu!”

Pak Lenoir membuka pintu, lalu berseru kuat-kuat,

“Block! Ke mari! Sarah, coba kaupanggilkan Block sebentar, suruh ke mari!”

Block muncul dari dapur. Seperti biasa, mukanya tak menunjukkan perasaan sama sekali. 
Pak Lenoir menulis sebentar pada secarik kertas, lalu menyodorkannya pada Block agar 
dibaca olehnya. Block membaca, lalu mengangguk.

“Kusuruh dia membawamu ke kamar. Kau akan dikurung di situ sepanjang hari. Kau tak 
diberi makan, kecuali roti kering dan air tawar,” kata Pak Lenoir dengan galak. “Biar 
kau jera, dan bersikap baik sesudahnya. Kalau kau masih tetap bandel, kau akan 
kupukul!”

“Ayahku pasti takkan senang jika mendengar aku dihukum seperti begini,” kata George 
dengan suara gemetar. Tetapi Pak Lenoir hanya mencibir.



“Bah! Tunggu saja sampai ia mendengar bahwa kau bandel! Pasti ia akan sependapat dengan
aku, bahwa kau memang harus dihukum. Sekarang ikuti Block. Kau harus tinggal dalam 
kamar sampai besok. Kalau ayahmu datang, akan kukatakan kenapa kau tak muncul 
menemuinya!”

George yang malang! Ia naik ke atas, didorong-dorong dari belakang oleh Block. Orang 
itu senang, karena mendapat kesempatan menghukum satu dari anak-anak yang dibencinya. 
Ketika sampai di depan pintu kamar, George berseru memanggil anak-anak yang sedang 
berkumpul di kamar Julian yang bersebelahan letaknya,

“Julian! Dick! Tolong aku! Cepat, tolong!”

XIV

PENGALAMAN ANEH

MENDENGAR teriakannya minta tolong, dengan segera anak-anak berhamburan keluar dari 
kamar Julian. Mereka masih sempat melihat George didorong oleh Block ke dalam kamarnya,
yang kemudian dikunci pintunya dari luar.

“He! Apa yang kaubuat itu?!” seru Julian dengan marah.

Block tak mengacuhkannya. Ia berpaling dan hendak pergi. Tetapi lengannya disambar oleh
Julian, yang berteriak keras-keras dekat ke telinganya dan menyuruh agar pintu dibuka 
lagi.

Tetapi Block kelihatannya tak mendengar sama sekali. Dikibaskannya tangan Julian yang 
memegang lengannya. Tetapi anak itu menarik lengannya lagi, sambil menyuruhnya membuka 
pintu kamar George.

“Tuan Lenoir yang menyuruhku agar anak perempuan itu dihukum,” kata Block sambil 
menatap Julian dengan matanya yang sipit dan bersinar dingin.

“Tapi pintu itu harus kaubuka lagi,” kata Julian menyuruh, sambil berusaha merampas 
anak kunci dari tangan Block. Tetapi tiba-tiba orang itu mengangkat tangannya lalu 
menempeleng Julian dengan keras, sehingga anak itu terpelanting ke belakang. Kemudian 
Block bergegas masuk ke dapur. Julian memandangnya pergi. Ia agak ketakutan.

“Setan!” katanya mengumpat. “Ia kuat sekali. George! Apa yang terjadi tadi, George?”

Dengan suara marah, George menjawab dari balik pintu yang terkunci. Anak-anak terdiam 
mendengarnya bercerita.

“Sial, George,” kata Dick. “Kasihan! Benar-benar malang nasibmu, karena terpergok 
ketika sudah meraba-raba pada papan!”

“Kau harus memaafkan ayah tiriku,” kata si Hangus. “Ia pemarah sekali! Kalau dia tahu 
kau anak perempuan, tak mungkin akan dihukumnya sekeras ini. Dia masih terus mengira 
bahwa kau anak laki-laki.”



“Masa bodoh,” jawab George ketus. “Aku sendiri tak peduli dihukum! Tapi aku cemas 
mengingat Tim. Apa boleh buat, aku harus mendekam seharian di sini. Bilang pada Block, 
aku tak mau menyentuh makanan apa pun yang dibawanya nanti. Aku tak mau melihat mukanya
lagi!”

“Bagaimana aku harus tidur malam ini?” kata Anne merengek. “Semua barangku ada dalam 
kamar George.”

“Kau bisa tidur denganku,” kata Marybelle, yang kelihatannya sangat ketakutan. “Bisa 
kupinjamkan pakaian tidurku nanti. Wah — apa kata ayah George nanti, kalau ia datang? 
Mudah-mudahan saja ia akan menyuruh bebaskan George dengan segera.”

“Kurasa tidak,” jawab George dari balik pintu. “Dia pasti mengira aku mulai bersikap 
melawan lagi, dan karenanya pasti takkan berkeberatan kalau aku dihukum. Sayang Ibu 
tidak ikut datang!”

Anak-anak semua merasa cemas mengingat George, dan juga mengingat Tim yang masih 
terkurung dalam lorong. Rupanya nasib sedang sial. Saat minum teh mereka pergi ke kamar
belajar. Kue coklat yang dihidangkan menyebabkan mereka ingin membawakan sepotong bagi 
George.

Anak itu kesepian ketika yang lain-lain pergi minum teh. Saat itu pukul lima sore. 
Perutnya terasa lapar. Ia rindu pada Tim. George merasa marah dan sengsara. Ia ingin 
minggat, lalu mendekati jendela dan memandang ke bawah.

Seperti kamar si Hangus, kamar itu juga terletak di atas tebing yang terjal. Di bawah 
nampak tembok yang mengelilingi kota kecil itu, turun naik mengikuti bentuk bukit.

George tahu bahwa ia takkan bisa melompat ke bawah sampai ke tembok. Terlalu berbahaya,
karena bisa saja ia tergelincir, lalu jatuh ke rawa yang terhampar di bawah. Kalau itu 
terjadi, gawat! Tetapi tiba-tiba ia teringat pada tangga tali yang mereka pergunakan 
setiap kali turun ke dalam rongga di bawah kamar Marybelle.

Mula-mula tangga tali itu disimpan dalam kamar adik tiri si Hangus, di atas rak dalam 
lemari. Tetapi setelah anak-anak ketakutan karena mengetahui ada orang mencoba masuk 
dengan diam-diam pada suatu pagi, maka mereka memutuskan untuk menyimpan tali dalam 
kamar George. Di situ lebih aman! Jadi George menyelundupkan tangga tali itu ke 
kamarnya, lalu menyembunyikannya dalam koper yang selalu dikunci olehnya.

Dengan tangan gemetar karena perasaan yang tegang dibukanya kunci koper, lalu 
dikeluarkannya tangga tali yang tersimpan di dalam. Barangkali saja ia bisa lari lewat 
jendela dengan memakai tangga tali itu. Dengan tangga tali di tangan, George sekali 
lagi memandang ke luar.

Ternyata masih ada beberapa jendela yang menghadap tembok kota di situ. Letak dapur 
juga tepat di bawah kamarnya. Jadi pada saat turun nanti, mungkin ia akan kelihatan 
oleh Block. Hal itu tak boleh terjadi. Karenanya ia harus menunggu sampai saat senja.

Ketika anak-anak datang kembali, diceritakannya niatnya. George berbisik-bisik dari 
balik pintu.

“Aku akan turun sampai ke tembok, lalu berjalan di atasnya sampai sudah agak jauh dari 
rumah. Sudah itu aku meloncat turun dan menyelinap kembali,” katanya. “Kalau bisa, 
tolong sediakan makanan untukku, supaya perutku tak terasa lapar. Nanti malam kalau 
semua sudah tidur aku akan masuk lagi ke kamar kerja, dan mencari jalan masuk ke lorong
rahasia. Si Hangus bisa menolongku. Jadi aku akan bisa menyelamatkan Tim.”

“Baiklah,” jawab si Hangus. “Tapi tunggu dulu sampai hari sudah agak gelap, baru kau 
turun dengan tangga. Block mengaku pusing kepala, dan pergi ke kamarnya. Mungkin ia 
sudah tidur sekarang! Tapi Sarah dan Harriet masih ada di dapur. Kau kan tak mau 
kelihatan oleh mereka!”



Ketika hari sudah senja, George keluar dari jendela kamar lalu menuruni tangga tali. 
Jarak sampai ke tembok tak begitu jauh, jadi hanya seperempat panjang tangga yang 
diperlukannya.

Ujung atasnya diikatkan ke kaki tempat tidurnya yang terbuat dari kayu yang berat. 
Kemudian ia memanjat jendela, lalu merosot dengan diam-diam menuruni tangga tali.

Dilewatinya jendela dapur. Mujur baginya, saat itu sudah tertutup daun jendelanya. 
George sampai di atas tembok kota. Ia tak lupa membawa senter, agar bisa melihat jalan 
dalam gelap.

Sesaat ia berpikir, untuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia tak mau 
menanggung risiko terpergok oleh Block atau Pak Lenoir. Jadi mungkin sebaiknya ia 
berjalan terus di atas tembok, sampai ke suatu bagian kota yang dikenalnya. Di situ ia 
akan bisa meloncat ke bawah, lalu menyelinap kembali ke atas bukit, di mana anak-anak 
sudah menunggu.

George mulai berjalan di atas tembok yang sudah tua itu. Permukaan bagian atasnya kasar
dan di beberapa tempat tidak rata. Beberapa batunya sudah hilang. Tetapi dengan bantuan
cahaya senter, ia bisa berjalan dengan aman.

Ia melewati beberapa buah kandang, lalu melintas di belakang beberapa buah toko yang 
bangunannya tua tetapi masih bagus. Kemudian lewat pekarangan belakang sebuah rumah. 
Pekarangan itu luas sekali. Setelah itu George melewati sisi rumah itu sendiri. Dari 
situ tembok agak menurun, mengitari beberapa rumah lagi.

Beberapa rumah tak bertirai jendelanya. Jadi George bisa melihat ke dalam. Sinar lampu 
memancar ke luar. Aneh rasanya, bisa melihat tanpa kelihatan! Di sebuah rumah 
dilihatnya suatu keluarga sedang makan malam. Wajah mereka nampak riang dan berbahagia.
Di balik jendela lain nampak seorang laki-laki tua duduk seorang diri. Ia sedang 
merokok sambil membaca.

Seorang wanita duduk mendengarkan siaran radio, sementara George menyelinap di atas 
tembok di luar. Tak ada yang melihat anak itu lewat, dan tak ada yang mendengar 
langkahnya.

Kemudian ia sampai di sisi sebuah rumah besar. Di situ tembok kota agak merapat ke 
dinding rumah, karena bangunannya dibuat di tepi tebing yang terjal.

Nampak sinar lampu memancar dari sebuah jendela di situ. Ketika lewat, George melirik 
sebentar ke dalam. Saat itu juga ia tertegun.

Astaga, itu kan Block! Orang itu sedang duduk membelakanginya. Tetapi George yakin, 
pasti Block yang sedang duduk dalam rumah itu. Ia mengenali bentuk kepala, telinga dan 
bahunya!

Dengan siapa ia sedang bicara? George memandang lebih seksama. Tiba-tiba ia teringat 
lagi. Block sedang ngomong dengan Tuan Barling, yang kata orang adalah seorang 
penyelundup. Satu-satunya penyelundup yang masih ada di Bukit Buangan!

Tapi tunggu dulu! Mungkinkah itu Block? Block tuli, dan orang yang di dalam jelas bisa 
mendengar. Ia mendengarkan kata-kata Tuan Barling, lalu menjawabnya. Sayang George tak 
bisa mendengar kata-kata mereka.

“Sebetulnya aku tak boleh mendengarkan percakapan orang lain secara sembunyi-sembunyi,”
kata George pada dirinya sendiri. “Tapi soal ini benar-benar aneh, mengherankan dan 
sangat menarik! Coba orang itu mau berpaling sebentar saja — jadi aku akan tahu apakah 
dia betul-betul Block atau bukan!”

Tetapi orang itu tidak berpaling. Ia tetap duduk membelakangi George. Muka Tuan Barling
nampak jelas, diterangi cahaya lampu yang terdapat dekat tempat mereka duduk. Ia 
berbicara dengan bersemangat. Dan Block — jika orang yang membelakangi itu memang betul



Block — mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekali-sekali ia mengangguk, tanda 
mengerti dan setuju.

George merasa bingung. Kalau saja ia bisa memastikan bahwa orang itu memang Block! 
Tetapi untuk apa ia bicara dengan Tuan Barling? Dan rupanya ia toh tidak tuli!

George berjalan terus. Kemudian ia meloncat turun dari atas tembok, menyelinap masuk ke
dalam sebuah lorong sempit dan gelap, lalu mendaki bukit kembali, menuju ke Sarang 
Penyelundup yang terletak di atas bukit. Si Hangus sudah menunggu di sana, bersembunyi 
di tempat gelap dekat pintu depan. George terkejut, karena tiba-tiba lengannya 
dipegang.

“Kita masuk,” kata si Hangus berbisik. “Pintu samping kubiarkan terbuka tadi. Kami 
sudah menyiapkan makanan enak untukmu!”

Mereka menyelinap masuk lewat pintu samping. Berjingkat-jingkat melalui kamar kerja Pak
Lenoir, menyeberangi serambi bawah, lalu naik tangga menuju kamar Julian. Ternyata di 
sana sudah tersedia makanan bagi George.

“Aku merampok sepen tadi,” kata si Hangus puas. “Harriet sedang ke luar, dan Sarah 
pergi ke kantor pos. Block sudah masuk ke tempat tidur, karena katanya kepalanya 
pusing.”

“Kalau begitu tak mungkin Block yang kulihat tadi,” kata George. “Walau begitu aku 
masih tetap yakin bahwa orang itu dia!”

“Apa maksudmu?” tanya anak-anak dengan heran. George duduk di lantai, lalu mulai makar 
dengan lahap. Perutnya terasa lapar sekali. Sambil sibuk mengunyah diceritakan 
pengalamannya turun dengan tangga tali, lalu berjalan meniti tembok kota dan kemudian 
dengan sekonyong-konyong melihat bahwa ia berada dekat sebuah jendela rumah Tuan 
Barling.

“Sewaktu aku memandang ke dalam, kulihat Block sedang bicara dengan Tuan Barling,” 
katanya. “Nampak Block mendengarkan, dan kemudian menjawab!”

Bagi anak-anak, hal itu tak masuk akal.

“Kau bisa melihat mukanya?” tanya Julian.

“Tidak,” jawab George. “Tapi aku yakin, orang itu Block. Cobalah mengintip sebentar ke 
kamarnya, Hangus. Lihatlah, dia ada di dalam atau tidak! Tak mungkin ia sudah kembali 
dari rumah Tuan Barling, karena sewaktu kulihat tadi ia masih menghadapi hidangan 
minuman segelas penuh. Tak mungkin bisa diminumnya cepat-cepat. Mengintiplah sebentar 
ke kamarnya!”

Si Hangus lari ke luar. Tak lama kemudian ia sudah kembali lagi.

“Dia ada di tempat tidur!” katanya. “Aku bisa melihat bentuk badan dan kepalanya. 
Mungkinkah Block ada dua? Benar-benar membingungkan!”

XV

TAMU TAK DIUNDANG



KEJADIAN itu benar-benar mengherankan! Terlebih lagi bagi George, karena sebelumnya ia 
yakin sekali bahwa Block yang dilihatnya sedang berbicara dengan penyelundup yang 
terkenal di Bukit Buangan. Tetapi teman-temannya agak ragu, apalagi karena George 
mengakui bahwa muka orang itu tak terlihat olehnya.

“Ayahku sudah datang?” tanya George dengan sekonyong-konyong. Teringat olehnya bahwa 
ayahnya menurut rencana akan datang malam itu.

“Ya, baru saja,” jawab si Hangus. “Beberapa saat sebelum kau tiba. Nyaris saja aku 
ditubruk mobil yang ditumpanginya! Untung aku sempat melompat ke pinggir. Aku saat itu 
sedang menunggu-nunggu kedatanganmu dari arah kota.”

“Rencanamu bagaimana?” tanya George. “Tim harus kuambil malam ini juga. Kalau tidak, 
akan bingung sekali nanti! Kurasa lebih baik aku kembali ke kamarku lewat jendela. 
Jangan sampai ketahuan aku tak ada di kamar, apabila Block sekonyong-konyong masuk! Aku
akan menunggu sampai semuanya sudah tidur. Kemudian aku menyelinap lagi ke luar lewat 
jendela. Dan kau harus memasukkan aku kembali ke dalam rumah, Hangus. Kita akan 
bersama-sama masuk ke dalam kamar kerja ayahmu, lalu kau harus membukakan papan penutup
lubang ke lorong rahasia bagiku. Kemudian kujemput Tim! Dengan begitu persoalannya akan
beres!”

“Bagaimana mungkin beres,” ujar si Hangus dengan ragu-ragu. “Tapi pokoknya hanya 
rencanamu saja yang bisa dilaksanakan saat ini. Kau kembali saja cepat-cepat ke dalam 
kamar, kalau perutmu sudah kenyang!”

“Kubawa beberapa potong roti bundar sebagai bekal,” kata George sambil mengantongi. 
“Hangus, kalau semua sudah tidur, kau datang dan mengetuk pintu kamarku, ya! Jadi aku 
akan mengetahui bahwa aku sudah bisa menyelinap ke luar lewat jendela, lalu masuk 
kembali ke dalam rumah lewat pintu samping.”

Dalam waktu beberapa menit saja George sudah kembali berada dalam kamarnya. Ternyata 
saatnya tepat, karena tak lama kemudian Block muncul sambil membawa baki berisi roti 
kering sepiring serta segelas air tawar. Pintu dibuka, lalu diletakkannya baki ke atas 
meja.

“Ini makan malammu,” katanya pada George. Anak itu begitu benci melihat mukanya yang 
tak menunjukkan gerak perasaan, sehingga timbul keinginannya untuk merubahnya. 
Diangkatnya gelas berisi air, lalu disiramkannya ke kepala Block yang sudah berpaling. 
Orang itu kaget ketika tiba-tiba kepalanya tersiram air. Block berpaling dengan cepat 
lalu menghampiri George dengan mata berkilat-kilat marah. Tetapi ia tak berani memukul,
karena saat itu Julian dan Dick berdiri di ambang pintu.

“Akan kubalas perbuatanmu itu,” ancam Block. “Awas! Kau takkan bisa mengambil anjingmu 
lagi!”

Sesudah itu Block ke luar dan mengunci pintu kamar. Begitu ia pergi, terdengar Julian 
memanggil dari luar kamar,

“Kenapa kau menyiramnya, Konyol? Berbahaya mempunyai musuh seperti dia!”

“Aku tahu! Tapi aku tak bisa menahan diri tadi,” kata George menyesal.

Kemudian anak-anak pergi, karena dipanggil oleh Pak Lenoir. George ditinggal sendiri. 
Ia merasa kesepian, karena terkurung dalam kamar. Padahal kalau mau, ia bisa saja 
minggat lewat jendela. George mengharapkan anak-anak cepat kembali.

Tak lama kemudian mereka datang lagi. Mereka melaporkan perjumpaan dengan ayah George.

“Paman Quentin sangat capek. Ia agak kesal, dan jengkel sekali ketika mendengar bahwa 



kau berbuat bandel,” kata Julian dari balik pintu. “Dikatakannya besok sepanjang hari 
kau masih harus tinggal dalam kamar, jika tak mau minta maaf.”

George sama sekali tak sudi meminta maaf. Ia tak menyukai Pak Lenoir yang suka 
tersenyum dan tertawa-tawa palsu, dan yang sering mengamuk secara sekonyong-konyong. 
Karena itu ia diam saja.

“Kami harus pergi sekarang, karena sebentar lagi harus makan malam,” kata si Hangus. 
“Nanti begitu Block keluar dari kamar belajar, akan kami sisihkan makanan untukmu. 
Tunggu saja sampai terdengar bunyi ketukan di pintumu nanti. Aku yang akan mengetuk, 
untuk memberitahukan bahwa semua orang sudah tidur.”

George berbaring di tempat tidurnya, sambil berpikir-pikir. Banyak hal-hal yang 
membingungkannya. Orang tak dikenal yang memberi isyarat dari kamar menara, lalu Block 
yang aneh, kemudian Tuan Barling berbicara dengan seseorang yang mirip sekali dengan 
Block, padahal selama itu Block sedang berbaring di tempat tidur. George akhirnya 
tertidur, karena capek berpikir.

Anne tidur sekamar dengan Marybelle. Ketika anak laki-laki semuanya tidur di kamar 
sebelah, karena si Hangus harus sekamar sekarang dengan Julian dan Dick. George 
terbangun sebentar ketika ketiga anak laki-laki itu masuk ke kamar mereka. Setelah 
mengucapkan selamat tidur, George terlelap kembali.

Tengah malam ia terbangun. Ia terkejut oleh bunyi pintu diketuk. Si Hangus datang 
membangunkannya.

“Aku datang!” bisik George dari balik pintu. Diambilnya senter, lalu pergi ke jendela. 
Tak lama kemudian ia sudah berdiri di atas tembok kota. Ia meloncat turun, lalu 
menyelinap ke pintu samping rumah itu. Si Hangus sudah menunggu di sana. Dengan cepat 
George masuk ke dalam.

“Semua sudah tidur,” bisik si Hangus. “Tadi aku sudah was-was, karena kukira ayahmu dan
ayah tiriku takkan tidur malam ini. Lama sekali mereka bercakap-cakap dalam kamar 
kerja!”

“Ayoh, kita ke sana sekarang,” ujar George yang sudah tidak sabar lagi. Mereka 
menghampiri pintu kamar kerja. Si Hangus mencoba hendak membukanya.

Tetapi sekali lagi ternyata bahwa pintu terkunci! Si Hangus mendorong kuat-kuat, tetapi
sia-sia belaka. Pintu itu benar-benar terkunci!

“Kenapa tak terpikir kemungkinan itu tadi!” ujar George dengan kecewa dan bingung. 
“Sialan! Apa yang harus kita lakukan sekarang?”

Si Hangus berpikir sebentar. Kemudian berbisik-bisik dekat telinga George.

“Tinggal satu jalan yang masih ada, George. Aku mengendap-endap ke kamarku yang 
sekarang dipakai oleh ayahmu. Kalau ternyata ia sudah tidur, aku masuk ke dalam lemari,
lalu membuka jalan masuk ke lorong rahasia. Timmy kujemput, lalu kubawa ke luar lewat 
jalan sama. Mudah-mudahan saja ayahmu tak terbangun selama itu!”

“Wah! Kau mau melakukannya untukku?” ujar George dengan gembira. “Kau memang teman yang
baik hati, Hangus! Atau lebih baik aku sendiri saja yang menyelinap ke dalam?”

“Jangan! Aku lebih mengenal jalan dalam lorong-lorong,” kata si Hangus. “Lagipula agak 
menyeramkan, kalau sendirian di dalam pada waktu tengah malam! Biar aku saja yang 
pergi.”

George ikut dengannya menaiki tangga dari serambi bawah ke serambi atas, lalu menuju ke
pintu yang membuka ke lorong menuju kamar si Hangus yang malam itu dipakai oleh ayah 
George. Sesampai di depan pintu, George menarik lengan si Hangus.



“He, nanti dulu! Kalau kau membuka pintu ini, bel isyarat dalam kamarmu pasti akan 
mendesum. Pasti ayahku terbangun karenanya.”

“Tolol! Begitu aku tahu bahwa aku harus pindah kamar, bel itu kumatikan,” kata si 
Hangus mencemoohkan. “Masakan soal seperti itu saja tak terpikir sendiri olehku!”

Si Hangus membuka pintu, lalu mengendap-endap mendekati kamarnya. Tetapi ternyata pintu
ditutup. Bersama George yang masih mengikuti, si Hangus mendengar dengan seksama.

“Kedengarannya ayahmu agak gelisah,” kata si Hangus. “Kutunggu sebentar sampai ada 
kesempatan baik! Kalau ayahmu sudah tidur, aku menyelinap ke lemari dan membuka penutup
jalan masuk ke lorong rahasia. Begitu Tim sudah kutemukan di dalam, akan kuajak dia ke 
luar dan kubawa ke tempatmu menunggu. Sebaiknya kau bersembunyi saja dalam kamar 
Marybelle. Anne juga ada di situ.”

George masuk ke kamar sebelah. Dilihatnya Anne dan Marybelle sudah tidur nyenyak. Pintu
dibiarkannya ternganga sedikit, supaya kedengaran kalau si Hangus kembali nanti. George
sudah senang membayangkan sebentar lagi akan berjumpa dengan Tim!

Sementara itu si Hangus menyelinap masuk ke kamar tempat ayah George berbaring. Paman 
Quentin sudah hampir terlena. Si Hangus berjalan tanpa menimbulkan bunyi sedikit pun 
juga. Ia mengenal setiap papan yang berderik kalau diinjak. Ia berhati-hati sekali, 
berjaga-jaga jangan sampai terinjak papan yang begitu. Ia mengendap-endap menuju sebuah
kursi besar. Maksudnya hendak bersembunyi di belakangnya, menunggu saat ayah George 
sudah tidur pulas.

Agak lama juga Paman Quentin gelisah di tempat tidur. Ia capek karena habis berjalan 
jauh naik mobil. Lagipula pikirannya masih penuh dengan isi percakapan yang 
dilakukannya sebelum itu dengan Pak Lenoir. Sekali-sekali terdengar suaranya menggerutu
sendiri. Si Hangus sudah mulai mengira Paman Quentin takkan tidur-tidur! Ia sendiri 
sudah mulai mengantuk. Ia menguap sambil mendekapkan tangan ke mulut.

Namun akhirnya Paman Quentin tenang. Tempat tidur tak berderik-derik lagi. Dengan hati-
hati si Hangus menyelinap keluar dari balik kursi besar.

Tiba-tiba ia tertegun. Didengarnya bunyi asing dekat jendela! Bunyi apa itu? 
Kedengarannya sangat pelan, seperti ada pintu yang dibuka dengan hati-hati.

Kamar tidur itu gelap. Tetapi jendela bisa dikenali dengan mudah, karena tirai tidak 
tertutup. Si Hangus melihat bayangan kelabu persegi empat. Itulah jendela. 
Ditatapkannya mata ke situ. Mungkinkah ada orang membuka jendela?

Tidak! Jendela tak nampak bergerak. Tetapi di bawahnya, agak di bawah ambang terjadi 
sesuatu yang aneh.

Di bawah jendela terdapat sebuah bangku panjang. Bangku itu lebar. Enak duduk di 
atasnya! Si Hangus sudah tak terhitung seringnya duduk di situ, sambil memandang ke 
luar. Nah, apa yang terjadi dengan bangku itu?

Sementara si Hangus masih tetap menatap, dilihatnya seolah-olah bagian sebelah atas 
bangku terdorong pelan-pelan ke atas, terbuka sedikit demi sedikit. Si Hangus memandang
dengan heran. Ia tak tahu bahwa bangku itu bisa dibuka bagian atasnya. Papan penutupnya
selalu tertutup rapat dengan sekerup. Jadi ia mengira itu cuma bangku biasa saja — lain
tidak! Tetapi rupanya sekerup-sekerup telah disingkirkan oleh seseorang yang saat itu 
nampak hendak ke luar. Mungkin orang itu bersembunyi di dalamnya, menunggu saat yang 
dianggapnya aman baginya.

Si Hangus seperti tersihir memandang tutup bangku yang membuka dengan pelan-pelan. 
Siapa yang bersembunyi di dalam? Kenapa ia bersembunyi di situ. Seram rasanya melihat 
tutup itu terbuka pelan-pelan.

Akhirnya bagian atas bangku itu terbuka lebar, dan tersandar ke jendela. Sesosok tubuh 



besar keluar dari dalam bangku dengan berhati-hati, tanpa kedengaran sama sekali. Si 
Hangus merasa bulu tengkuknya merinding. Ia sangat ketakutan. Rasanya ingin berteriak, 
tetapi tidak bisa!

Sosok tubuh itu berjingkat-jingkat mendekati tempat tidur. Tiba-tiba ia bergerak dengan
cepat, disusul suara tercekik dari arah ayah George berbaring. Menurut dugaan si 
Hangus, Paman Quentin pasti disumpal mulutnya, sehingga tidak bisa berteriak. Ia 
sendiri juga masih belum bisa bersuara. Belum pernah si Hangus setakut itu selama 
hidupnya.

Orang yang tak dikenal mengangkat tubuh Paman Quentin yang lemas dari tempat tidur, 
lalu berjalan menuju bangku di bawah jendela. Si Hangus tak bisa menebak apa yang 
diperbuat orang tak dikenal itu terhadap Paman Quentin, sehingga ayah George itu tak 
berdaya lagi. Ia hanya tahu bahwa Paman Quentin yang malang sedang dibawa dan kemudian 
dimasukkan ke dalam peti yang merupakan dasar bangku di bawah jendela. Dan ia sendiri 
tak mampu membantu!

Tetapi kemudian lenyap perasaan seolah-olah lehernya tersumbat.

“He!” seru si Hangus. “He! Apa yang sedang Anda buat di situ? Siapa Anda?”

Kemudian ia teringat pada senter yang dibawa, lalu dinyalakan. Dilihatnya wajah yang 
dikenalnya. Ia terpekik karena kaget.

“Tuan Barling!” serunya.

Tahu-tahu kepalanya dipukul dengan keras dari belakang, dan si Hangus jatuh pingsan. Ia
tak tahu apa-apa lagi. Ia tak tahu bahwa dirinya juga dimasukkan ke dalam peti dasar 
bangku besar. Ia tak tahu bahwa tamu tak diundang itu ikut masuk ke dalam. Si Hangus 
tak ingat apa-apa lagi.

George yang masih menunggu di kamar sebelah, tiba-tiba mendengar suara Hangus berseru,

“He! He! Apa yang sedang Anda buat di situ? Siapa Anda?” Kemudian, ketika George cepat-
cepat turun dari tempat tidur, menyusul teriakan berikut, “Tuan Barling!”

George sangat terkejut mendengarnya. Ada apa di kamar sebelah? Tangannya meraba-raba, 
mencari senter. Anne dan Marybelle masih tetap tidur. George tak berhasil menemukan 
senternya. Kakinya tersandung kursi, dan kepalanya terantuk sehingga terasa sakit 
sekali.

Tetapi akhirnya senter ditemukan juga olehnya. Dengan kaki gemetar, ia berjingkat-
jingkat menuju pintu. Sesampai di luar dinyalakannya senter. Dilihatnya pintu sebelah 
ternganga sedikit. Rupanya memang tak ditutup oleh si Hangus sewaktu masuk tadi. George
memasang telinga, tetapi dalam kamar sebelah tak terdengar apa-apa lagi. Sehabis 
teriakan si Hangus yang terakhir masuk terdengar bunyi gedebuk pelan. Tetapi George tak
tahu bunyi apa itu.

Ia membulatkan tekat. Dijengukkannya kepala ke dalam kamar ayahnya, lalu menyalakan 
lampu senter lagi. George tercengang. Kamar itu kosong. Tempat tidur kosong, tak ada 
orang berbaring dalamnya. George menyorotkan senter ke mana-mana.

Dengan perasaan takut, dibukanya pintu lemari. Ia mengintip ke bawah tempat tidur. 
George sungguh-sungguh sudah membulatkan tekat. Tetapi ia tak berhasil menemukan siapa-
siapa.

Akhirnya ia terduduk di bangku besar yang terdapat di bawah jendela kamar. Ia merasa 
bingung bercampur takut. Ke mana ayahnya? Dan ke mana si Hangus? Apa yang terjadi tadi 
dalam kamar itu?



XVI

KEESOKAN HARINYA

GEORGE duduk di atas tempat, di mana kedua orang yang dicarinya menghilang! Tetapi hal 
itu tak diketahui olehnya. Tiba-tiba didengarnya suara pelan dari arah lorong.

Secepat kilat ia menyelip ke kolong tempat tidur. Ada orang menyelinap di lorong! 
George berbaring di lantai dengan diam-diam. Seperai disingkapkannya sedikit ke atas, 
karena ia ingin melihat siapa yang datang. Banyak kejadian aneh malam itu!

Orang yang datang berhenti sebentar di depan pintu, lalu masuk. Berhenti lagi sebentar,
seolah-olah sedang memandang berkeliling dengan waspada. Kemudian orang itu mengendap-
endap menuju bangku di bawah jendela.

George memicingkan mata, agar bisa melihat lebih jelas dalam gelap. Ia pun memasang 
telinga baik-baik. Samar-samar dilihatnya sosok tubuh orang yang masuk tadi, hitam di 
depan bayangan jendela yang kelabu. Orang itu membungkukkan badan di atas bangku.

Ia tak membawa alat penerangan. Tetapi dari arah tempatnya berdiri terdengar 
serangkaian bunyi yang aneh. Mula-mula terdengar bunyi jarinya mengetuk-ketuk kayu 
penutup bangku sebelah atas. Kemudian menyusul bunyi sesuatu yang terbuat dari logam, 
teriring bunyi berdecit pelan. Tak bisa ditebak oleh George, sedang apa orang itu.

Lima belas menit orang itu bekerja dalam gelap. Kemudian ia pergi lagi, menyelinap 
seperti waktu datang. Entah kenapa, George merasa bahwa orang itu pasti Block, walau 
bayangannya yang hitam di depan jendela tak bisa dikenali dengan jelas. Tempat itu 
terlalu gelap! Tetapi sekali orang itu batuk-batuk. Kedengarannya persis Block yang 
batuk. Pasti dia itu Block! Tetapi apa yang dikerjakannya malam-malam dalam kamar 
ayahnya, dan pada bangku dekat jendela?

George merasa seakan-akan sedang bermimpi buruk. Dialaminya bermacam-macam kejadian 
ganjil, yang tak menentu ujung pangkalnya. George benar-benar bingung saat itu. Ke 
manakah ayahnya? Mungkinkah ia keluar dari kamar itu, lalu berkeliaran dalam rumah? 
Lalu ke mana si Hangus, dan kenapa ia berteriak tadi? Kalau ayahnya masih tidur di 
dalam, tak mungkin si Hangus berteriak keras-keras seperti tadi!

George masih berbaring agak lama di kolong tempat tidur. Badannya gemetar ketakutan. 
Kemudian ia keluar dari situ, lalu pergi menyelinap lewat lorong yang panjang. 
Dibukanya pintu sebelah ujung, dan mengintip sebentar ke luar. Seluruh rumah gelap. 
Berbagai bunyi pelan terdengar olehnya: getaran jendela tertiup angin, derak-derik kayu
perabot yang agak menyusut karena suhu mendingin. Tetapi hanya itu saja yang 
kedengaran. Selain itu rumah sunyi.

Cuma ada satu niat yang hendak dilakukan oleh George saat itu. Ia harus bergegas pergi 
ke kamar Julian dan Dick, untuk menceritakan peristiwa misterius yang baru saja 
dialaminya. Dengan cepat ia menyeberangi serambi atas, lalu menyelinap masuk ke kamar 
Julian. Kedua sepupu laki-laki itu tentu saja masih belum tidur. Mereka menunggu 
kedatangan si Hangus, bersama George dan Tim.

Tetapi ternyata cuma George yang muncul. Anak perempuan itu nampak ketakutan. Katanya, 
baru saja mengalami kejadian aneh. Sambil duduk berselubung selimut empuk di atas 
tempat tidur Julian, ia berbisik-bisik menceritakan pengalamannya.



Julian dan Dick tercengang mendengarnya. Bayangkan saja, Paman Quentin hilang! Dan si 
Hangus ikut lenyap! Lalu ada orang menyelinap masuk ke kamar, dan sibuk mengutak-utik 
bangku panjang dekat jendela! Apa makna semuanya itu?

“Sekarang juga kita pergi bersama-sama ke kamar Paman Quentin,” kata Julian tegas. 
Dengan cepat dikenakannya mantel kamar, sementara kakinya mencari-cari sandal. “Aku 
mempunyai perasaan, keadaannya sangat serius.”

Mereka bertiga ke luar bersama-sama. Mula-mula ke kamar Marybelle, untuk membangunkan 
anak itu dan Anne. Kedua anak perempuan yang masih agak kecil itu ketakutan. Tak lama 
kemudian mereka berlima sudah berada dalam kamar, di mana Paman Quentin dan si Hangus 
lenyap secara aneh.

Julian menutup pintu dan menarik tirai sehingga jendela tertutup olehnya. Sudah itu 
dinyalakannya lampu kamar. Begitu ruangan terang, mereka merasa agak enak. Meraba-raba 
dalam gelap dengan diterangi sejalur cahaya yang menyorot dari senter, memang agak 
menyeramkan!

Mereka memandang sekeliling kamar yang kosong dan sunyi. Tak nampak tanda-tanda yang 
bisa dipakai sebagai petunjuk, bagaimana cara lenyapnya Paman Quentin dan si Hangus. 
Tempat tidur acak-acakan seperainya. Di lantai nampak tergeletak senter kepunyaan si 
Hangus.

George menceritakan lagi apa yang menurut pendengarannya diteriakkan oleh si Hangus. 
Tetapi apa yang didengarnya itu tak masuk akal teman-temannya.

“Kenapa ia meneriakkan nama Tuan Barling, jika hanya ayahmu yang ada dalam kamar?” kata
Julian heran. “Tak mungkin Tuan Barling bersembunyi di sini! Itu kan tak masuk akal, 
karena ia sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan ayahmu, George.”

“Aku juga tahu! Tapi aku pasti, aku tadi mendengar si Hangus meneriakkan nama Tuan 
Barling,” kata George berkeras. “Mungkinkah — bagaimana pendapatmu, bukankah bisa saja 
Tuan Barling menyelinap ke mari lewat lorong rahasia di belakang lemari, dengan maksud 
hendak melakukan salah satu perbuatan jahat? Dan kemudian menyelinap pergi lagi lewat 
jalan sama, sedang si Hangus dan ayahku dibawanya secara paksa karena ia ketahuan oleh 
mereka?”

Keterangan itu terdengar logis juga, walau susah bisa dibayangkan. Anak-anak 
menghampiri pintu lemari, lalu membukanya. Mereka menggerapai-gerapai di antara pakaian
yang bergantungan, mencari alat pembuka pintu rahasia. Tetapi tuas besi yang terpasang 
di batu untuk menariknya ke tempat semula sudah tak ada lagi! Tuas itu sudah 
disingkirkan oleh seseorang. Dan sekarang tak ada lagi yang bisa masuk ke lorong 
rahasia lewat situ!

“Astaga, lihatlah!” kata Julian tercengang. “Tuas penarik sudah dibuang. Jadi siapa pun
orang yang masuk tadi, ia tak mungkin kembali ke luar lewat sini, George!”

Muka George pucat. Ia sudah berharap-harap akan bisa menjemput Tim lewat lubang yang 
tersembunyi dalam lemari. Tetapi ternyata jalan itu sudah tidak bisa lagi dilewati. 
George sudah sangat rindu pada anjingnya. Menurut perasaannya saat itu keadaan akan 
berkurang gawatnya, asal saja Tim yang setia ada di sampingnya!

“Tanggung Pak Lenoir menjadi dalang dari segala peristiwa ini!” ujar Dick penuh 
keyakinan.

“Dan Block juga! Tanggung Block yang kaulihat tadi sedang sibuk mengutak-utik dalam 
gelap, George! Pasti ia dan Pak Lenoir bersekongkol dalam salah satu kegiatan 
misterius.”

“Wah! Kalau begitu kita tak bisa melaporkan kejadian ini pada mereka!” kata Julian. 
“Kalau benar mereka menjadi biang keladinya, maka bodoh apabila kita datang pada mereka



dan menceritakan hal-hal yang kita ketahui. Dan kita juga tak bisa menceritakannya pada
ibumu, Marybelle, karena pasti ia akan segera meneruskannya pada ayahmu. Benar-benar 
membingungkan!”

Mendengar itu Anne menangis. Marybelle yang sedari tadi sudah bingung dan ketakutan, 
ikut-ikut menangis pula. Terasa oleh George bahwa air matanya pun mulai merembang dalam
pelupuk mata. Dengan cepat ia mengejap-ngejapkan mata. George tak pernah menangis!

“Mana si Hangus,” tangis Marybelle. Ia sangat mengagumi abangnya yang bandel dan 
pemberani. “Ke manakah dia? Pasti saat ini ia sedang dalam bahaya! Mana si Hangus?”

“Jangan cemas, besok kami akan menyelamatkannya,” ujar Julian membujuk anak itu. “Tapi 
malam ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat keadaannya, tak ada seorang pun di 
Sarang Penyelundup ini yang bisa kita mintai nasihat atau bantuan. Kuusulkan agar kita 
tidur saja sekarang, dan besok pagi berunding lagi untuk menyusun rencana. Mungkin 
sampai saat itu si Hangus dan Paman Quentin sudah muncul lagi! Kalau belum, Pak Lenoir 
harus diberitahukan. Kita lihat saja bagaimana reaksinya! Kalau ia terkejut dan 
bingung, kita akan segera tahu bahwa ia tak ada sangkut pautnya dengan segala peristiwa
ini. Atau mungkin juga ada! Pokoknya tergantung dari reaksinya. Ia harus berbuat 
sesuatu: pergi ke polisi, atau mengaduk-aduk rumah untuk mencari kedua orang yang 
hilang. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti!”

Anak-anak merasa agak lega, setelah mendengar keterangan Julian yang panjang lebar. 
Suaranya terdengar tegas dan gembira. Padahal perasaannya saat itu sama sekali tidak 
gembira. Ia menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang sangat aneh, dan mungkin pula 
berbahaya. Sangat diharapkannya anak-anak perempuan tak ada di Sarang Penyelundup pada 
saat itu!

“Sekarang dengarkan baik-baik,” katanya mengatur. “George, kau tidur di kamar sebelah 
bersama Anne dan Marybelle. Kunci pintu, dan biarkan lampu menyala. Aku dan Dick tidur 
di sini, juga dengan kamar menyala. Jadi kalian bisa tahu bahwa kami tak jauh dari 
kalian.”

Anak-anak perempuan merasa terhibur, karena mengetahui bahwa Dick dan Julian tak jauh 
dari mereka. Mereka bertiga masuk ke kamar Marybelle, karena sudah capek sekali. Anne 
dan Marybelle tidur setempat tidur, sedang George membaringkan diri di sebuah dipan 
yang sempit tetapi cukup nyaman. Ditutupnya tubuh dengan selimut tebal. Walau mereka 
cemas dan tegang sebagai akibat kejadian-kejadian yang baru dialami, tak lama kemudian 
ketiga anak perempuan itu sudah terlena.

Julian dan Dick berbaring di tempat tidur si Hangus, yang sebelumnya dibaringi oleh 
Paman Quentin. Mereka masih bercakap-cakap sebentar. Menurut pendapat Julian, malam itu
takkan terjadi apa-apa. Kemudian keduanya tertidur juga. Tetapi setiap kali terdengar 
bunyi yang bagaimana pelannya pun, Julian selalu bangun dengan segera.

Keesokan paginya mereka dibangunkan oleh Sarah yang masuk untuk membuka tirai jendela 
dan menghidangkan teh bagi ayah George. Sarah tercengang ketika melihat Dick dan Julian
berbaring di tempat tidur tamu — sedang tamu tidak nampak batang hidungnya!

“Loh! Ada apa ini?” katanya terheran-heran. “Mana Paman kalian? Kenapa kalian ada di 
sini?”

“Nantilah kami menerangkannya,” kata Julian. Ia tak mau banyak-banyak bercerita pada 
Sarah, karena pembantu itu agak senang bergunjing. Julian khawatir ceritanya akan 
sampai ke telinga Block. “Tinggalkan saja teh itu di sini, Sarah. Kami juga mau 
meminumnya!”

“Tapi di mana Paman kalian? Apakah dia tidur di kamar kalian?” tanya Sarah yang masih 
tetap bingung. “Ada apa sebetulnya?”

“Kalau kau ingin tahu apakah dia di kamar kami atau tidak, lihat saja sendiri ke sana,”
kata Dick. Sarah pergi. Menurut perasaannya waktu itu, seisi rumah sudah gila rupanya! 



Tetapi teh yang hangat ditinggalkannya dalam kamar. Dengan segera Julian dan Dick pergi
ke kamar sebelah sambil menenteng baki. Pintu diketuk, dan dibukakan dari dalam oleh 
George. Mereka berganti-ganti meminum teh dari satu cangkir.

Tak lama kemudian Sarah datang lagi, diiringi oleh Harriet dan Block. Air muka pesuruh 
Pak Lenoir tetap seperti biasa, tak menampakkan gerak perasaan.

“Di kamar kalian tak ada orang, Master Julian,” kata Sarah. Tiba-tiba Block berteriak 
kaget, sambil menatap George dengan pandangan marah. Ia mengira anak perempuan itu 
masih terkurung dalam kamarnya — tahu-tahu ia ada di kamar Marybelle, asyik minum teh!

“Bagaimana kau bisa keluar?” tanya Block. “Akan kulaporkan sekarang juga pada Tuan 
Lenoir. Biar kau dimarahi sekali lagi!”

“Tutup mulutmu,” bentak Julian. “Kau jangan seenaknya saja ngomong begitu pada saudara 
sepupuku. Kurasa kau terlibat dalam urusan aneh ini. Ayoh ke luar, Block.”

Tak peduli apakah ia bisa mendengar atau tidak, tetapi kenyataannya Block sama sekali 
tak beranjak pergi. Julian bangkit dengan wajah penuh tekat.

“Ayoh keluar dari kamar ini,” katanya sambil mengerutkan dahi. “Dengar atau tidak?! 
Kurasa polisi pasti berminat terhadapmu, Block. Sekarang KELUAR!”

Harriet dan Sarah terpekik! Mereka kaget sekali menghadapi keadaan yang tiba-tiba 
menegang itu. Mereka menatap Block, lalu mundur pelan-pelan dari kamar. Untung saja 
Block ikut mundur. Ditatapnya Julian yang bertekat dengan sinar mata penuh kebencian.

“Kulaporkan kalian pada Tuan Lenoir,” katanya, lalu pergi.

Tak lama kemudian Pak Lenoir dan Ibu Lenoir masuk ke kamar Marybelle. Ibu Lenoir 
kelihatannya sangat ketakutan. Sedang Pak Lenoir heran dan bingung.

“Ada apa di sini?” katanya begitu masuk. “Block tadi datang, melaporkan kejadian yang 
benar-benar aneh! Katanya ayahmu hilang, George, dan....”

“Dan si Hangus juga lenyap,” kata Marybelle. Ia sudah menangis lagi. “Si Hangus lenyap,
menghilang entah ke mana.”

Ibu Lenoir menjerit.

“Apa maksudmu? Ke mana lenyapnya? Apa maksudmu, Marybelle?”

“Marybelle, lebih baik aku saja yang bercerita,” kata Julian. Ia tak menginginkan anak 
itu lantas membeberkan segala-galanya. Bagaimana juga, mungkin Pak Lenoir yang menjadi 
biang keladi segala peristiwa aneh itu. Karenanya ia tak boleh sampai tahu bahwa mereka
sudah mengetahui berapa hal yang mencurigakan mengenainya.

“Ceritakanlah, Julian — cepat!” kata Ibu Lenoir. Ia kelihatan benar-benar bingung.

“Paman Quentin lenyap ketika sedang tidur tadi malam! Dan si Hangus ikut lenyap,” kata 
Julian dengan singkat. “Tentu saja mereka mungkin akan muncul kembali dengan tiba-
tiba.”

“Julian!” Pak Lenoir menatapnya dengan tajam. “Masih ada lagi yang tak kauceritakan 
pada kami. Kenapa kau masih main rahasia juga pada saat seperti sekarang!”

“Ceritakanlah Julian — ceritakanlah semuanya pada Ayah,” kata Marybelle merengek-
rengek. Julian melotot memandangnya. Ia berkeras kepala, tak mau membuka mulut.

Ujung hidung Pak Lenoir berubah warna, menjadi pucat.

“Aku akan melaporkan kejadian ini pada polisi,” katanya. “Barangkali kalau mereka yang 



menanyakan, baru kau akan membuka mulut, Julian! Mereka akan bisa memaksamu berbicara!”

Julian terkejut.

“Loh! — tak kukira Anda mau menghubungi polisi,” katanya. “Anda terlalu banyak 
menyimpan rahasia yang tak boleh diketahui polisi!”

XVII

SEMAKIN MISTERIUS

PAK LENOIR tercengang memandang Julian. Tak ada yang berbicara sehabis pernyataan 
Julian yang mengagetkan. Julian sendiri menyesal karena terlanjur berkata tadi. Tetapi 
apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur!

Ketika Pak Lenoir sudah agak berkurang kagetnya dan hendak mengatakan sesuatu, tiba-
tiba terdengar langkah orang mendekat. Ternyata Block yang datang.

“Masuk, Block,” kata Pak Lenoir. “Nampaknya dalam rumah ini telah terjadi hal-hal 
aneh.”

Block tetap berdiri di depan pintu. Kelihatannya ia tak mendengar panggilan majikannya.
Dengan gerakan tak sabar Pak Lenoir melambaikan tangan, menyuruhnya masuk.

“Tidak,” kata Julian tegas. “Persoalan yang akan kita bicarakan tak boleh diketahui 
oleh Block, Pak Lenoir. Kami tak menyukainya! Dan kami juga curiga padanya.”

“Apa maksudmu?” tanya Pak Lenoir dengan suara marah. “Apakah yang kauketahui tentang 
pesuruh-pesuruhku?! Aku sudah mengenalnya sejak bertahun-tahun, sebelum ia mulai 
bekerja di sini! Block betul-betul bisa dipercaya! Bukan salahnya ia tuli, yang 
menyebabkannya kadang-kadang cepat kesal.”

Tetapi Julian tetap keras kepala. Dilihatnya kilatan sinar marah dalam tatapan mata 
Block. Dibalasnya tatapan itu.

“Ini sudah benar-benar keterlaluan!” kata Pak Lenoir lagi. Kelihatan ia berusaha 
menahan diri, menahan marahnya yang sudah hampir meledak! “Entah apa saja yang terjadi,
yang menyebabkan tamuku dan juga Pierre lenyap. Dan sekarang kalian berbicara, seolah-
olah aku bukan lagi tuan rumah ini. Kuminta agar kalian menceritakan segala-galanya 
yang kalian ketahui padaku.”

“Saya lebih senang menceritakannya pada polisi saja,” jawab Julian, sementara matanya 
masih terus menatap Block. Tetapi air muka orang itu tak nampak berubah sedikit pun 
juga.

“Pergilah, Block,” ujar Pak Lenoir pada akhirnya. Ia mengalah, karena menyadari bahwa 
Julian toh tidak akan mau bicara selama pesuruh itu ada dekat mereka. “Sebaiknya kita 
semua masuk ke kamar kerjaku. Persoalan ini kelihatannya menjadi semakin misterius. 
Kalau polisi memang harus campur tangan, maka sebelumnya aku juga harus mengetahui 
persoalannya. Aku tak mau kelihatan seperti orang tolol dalam rumahku sendiri, apabila 
mereka datang nanti.”



Mau tak mau, Julian merasa agak bingung juga. Pak Lenoir tak bersikap seperti 
seharusnya menurut dugaan Julian. Ayah tiri si Hangus kelihatan benar-benar heran dan 
bingung. Dan jelas ia juga berniat hendak memanggil polisi. Kalau ada sangkut pautnya 
dengan peristiwa lenyapnya Paman Quentin dan si Hangus, masakan ia akan bertindak 
begitu? Pikiran Julian menjadi kacau-balau.

Sementara itu Ibu Lenoir sudah menangis, sedang Marybelle terisak-isak di sisinya. Pak 
Lenoir merangkul isterinya, dan mengecup pipi anaknya.

Sekonyong-konyong ia tidak nampak jahat lagi! Pak Lenoir ternyata bisa juga berlembut 
hati.

“Sudahlah, jangan cemas,” katanya pada isteri dan anaknya, “Persoalan ini akan segera 
kita Jernihkan — juga apabila untuk itu harus dikerahkan polisi sepasukan besar! 
Rasanya aku tahu siapa yang menjadi biang keladi segala-galanya!”

Ucapannya itu semakin mengherankan Julian. Beramai-ramai mereka masuk ke kamar kerja, 
mengikuti Pak Lenoir. Pintu kamar masih terkunci. Pak Lenoir merogoh kantong, mengambil
anak kunci lalu membuka pintu. Kertas-kertas yang bertumpuk di atas mejanya didorong ke
tepi olehnya.

“Nah — sekarang ceritakanlah apa yang kauketahui,” katanya dengan tenang pada Julian. 
Anak-anak melihat bahwa ujung hidungnya sudah tidak pucat lagi. Rupanya kemarahan yang 
timbul sekonyong-konyong tadi sudah mereda kembali.

“Yah —” Julian ragu-ragu, tak tahu bagaimana caranya memulai laporan. “Rumah ini 
rasanya sangat aneh! Banyak terjadi hal-hal ganjil dan misterius di dalamnya. Saya 
khawatir Pak Lenoir takkan senang jika segala-galanya yang saya ketahui dilaporkan pada
polisi!”

“Julian! Jangan berbelit-belit kalau ngomong!” kata Pak Lenoir dengan tidak sabar. 
“Tingkah lakumu seolah-olah aku ini penjahat yang khawatir ketahuan polisi. Aku bukan 
penjahat! Katakanlah, apa yang sebetulnya sedang terjadi di rumah ini!”

“Yah — misalnya saja pemberian isyarat dengan lampu dari kamar menara,” kata Julian 
sambil memperhatikan wajah Pak Lenoir.

Seketika itu juga mulut Pak Lenoir ternganga. Jelas sekali ia tercengang mendengar 
kata-kata Julian. Ia hanya bisa menatap anak itu tanpa berkata. Sedang Ibu Lenoir 
menjerit,

“Isyarat! Isyarat apa maksudmu?”

Julian menerangkannya. Diceritakannya bagaimana si Hangus secara kebetulan melihat ada 
pancaran sinar dari kamar menara, lalu bagaimana ia bersama Dick diajak melihat sinar 
itu pada suatu malam. Ia juga menceritakan tentang cahaya-cahaya kecil yang seperti 
berbaris, datang dari arah laut dan melintasi daerah rawa.

Pak Lenoir mendengarkan dengan tekun. Sekali-sekali ia bertanya, meminta penjelasan 
lebih lanjut tentang salah satu hal yang ingin diketahuinya dengan lebih jelas. 
Didengarnya betapa orang tak dikenal yang memberi isyarat itu kemudian pergi ke kamar 
tidur Block dengan diikuti oleh anak-anak, dan bahwa orang itu tiba-tiba saja hilang 
setelah masuk ke kamar itu.

“Tentunya keluar lewat jendela,” kata Pak Lenoir. “Percayalah, Block tak ada sangkut 
pautnya dengan persoalan ini! Ia sangat setia, dan sangat banyak jasanya sejak ia 
bekerja di sini. Aku mempunyai perasaan bahwa biang keladi segala kejadian misterius 
ini Tuan Barling. Dari rumahnya ia tak bisa memberi isyarat ke arah laut, karena 
letaknya di bukit kurang tinggi. Lagipula arahnya tidak tepat, bukan menghadap ke laut!
Rupanya selama ini ia mempergunakan menara rumah ini untuk memberikan isyarat pada 
gerombolannya. Dan mungkin dia sendiri yang datang melakukannya! Ia mengenal segala 



lorong tersembunyi yang ada dalam rumah ini, jauh lebih tahu daripada aku! Baginya 
mudah saja datang dan pergi semau-maunya.”

Anak-anak dengan segera berpikir, mungkin saja pemberi isyarat itu memang Tuan Barling!
Mereka memandang Pak Lenoir. Mungkin benar ayah tiri si Hangus sama sekali tak ada 
urusannya dengan kejadian-kejadian aneh selama itu!

“Aku tak melihat alasan kenapa Block tak boleh mengetahui persoalannya,” ujar Pak 
Lenoir sambil bangkit. “Bagiku sudah jelas bahwa Tuan Barling banyak sekali mengetahui 
perihal kejadian-kejadian aneh itu. Coba kulihat sebentar, apakah Block juga mengetahui
hal-hal yang mencurigakan.”

Julian agak cemberut. Apabila Pak Lenoir bermaksud menceritakan segala-galanya pada 
Block, yang menurut perasaan Julian terlibat dalam komplotan rahasia, maka ia tak mau 
bercerita lebih lanjut!

“Coba kutanyakan pendapat Block mengenai persoalan ini,” kata Pak Lenoir lagi. “Nanti 
kalau ternyata kita tak berhasil memecahkan sendiri persoalan ini, barulah kita minta 
bantuan polisi.” Kemudian ia ke luar.

Julian tak mau bercerita terlalu banyak di depan Ibu Lenoir. Karena itu ia mengalihkan 
pembicaraan.

“He, bagaimana kalau kita sarapan saja dulu?” katanya. “Aku sudah lapar sekali!”

Anak-anak sarapan di kamar belajar, seperti biasa. Hanya Marybelle saja yang tak bisa 
makan, karena masih terus cemas memikirkan si Hangus.

“Kurasa kita sebaiknya harus berusaha pula memecahkan kejadian misterius ini,” kata 
Julian ketika mereka sudah sendirian di meja makan. “Aku kepingin menyelidiki kamar 
yang dipakai menginap oleh ayahmu, George. Itu usaha kita yang pertama! Di samping 
lorong rahasia yang sudah kita kenal, pasti masih ada jalan tersembunyi lain untuk 
keluar dari situ.”

“Menurut pendapatmu, apa yang terjadi dalam kamar itu kemarin malam?” tanya Dick.

“Kurasa si Hangus masuk dan bersembunyi di sana, menunggu sampai ayah George tidur! 
Kalau keadaan sudah aman baginya, barulah ia menyelinap memasuki lorong rahasia di 
belakang lemari,” kata Julian sambil berpikir-pikir. “Tetapi sementara si Hangus masih 
bersembunyi, tahu-tahu ada orang masuk. Orang itu bermaksud hendak menculik Paman 
Quentin. Aku tak tahu dengan pasti — ini hanya perkiraanku saja! Si Hangus berteriak 
karena kaget, lalu jatuh pingsan. Mungkin karena dipukul, tetapi mungkin pula dibungkam
dengan jalan lain. Sesudah itu ia dan Paman Quentin diculik bersama-sama, dan dibawa 
pergi melalui salah satu jalan rahasia yang tak kita ketahui tempatnya.”

“Ya! Ya, bisa saja begitu!” seru George bergairah. “Dan yang menculik mereka Tuan 
Barling! Kudengar jelas si Hangus menyerukan ‘Tuan Barling’! Rupanya saat itu ia 
menyalakan senter, lalu melihat muka orang itu.”

“Jadi mungkin saat ini mereka disembunyikan di salah satu tempat dalam rumah Tuan 
Barling,” ujar Anne dengan sekonyong-konyong.

“Ya!” kata Julian. “Tak teringat olehku kemungkinan itu! Betul! Tentu saja mereka 
sekarang disembunyikan dalam rumah itu. Aku kepingin ke sana sekarang juga!”

“Aku ikut, ya!” kata George meminta.

“Jangan!” larang Julian. “Kau tak boleh ikut! Persoalan ini berbahaya, karena Tuan 
Barling berbahaya dan jahat orangnya. Kau dan Marybelle tak boleh ikut. Aku akan pergi 
bersama Dick.”

“Kau jahat!” kata George. Matanya berkilat-kilat, mencerminkan kemarahannya. “Bukankah 



aku sebanding dengan anak laki-laki? Aku harus ikut!”

“Ya, kuakui kau tidak kalah dengan anak laki-laki,” kata Julian. “Karena itu tolonglah 
jagakan Anne dan Marybelle. Jangan sampai mereka ikut diculik!”

“Ya, jangan pergi, George,” kata Anne. “Temani kami di sini.”

“Kurasa toh tak ada gunanya ke sana,” kata George. “Tanggung Tuan Barling tak 
mengijinkan kalian masuk ke rumahnya. Dan kalau pun kalian berhasil, pasti nanti takkan
bisa menemukan semua tempat rahasia di dalamnya. Pasti banyak sekali jumlahnya, sama 
banyak dengan di sini. Atau bahkan lebih banyak lagi!”

Menurut perasaan Julian, kata George itu memang benar. Tetapi ia harus mencobanya.

Sehabis sarapan, ia dan Dick pergi menuruni bukit ke rumah Tuan Barling. Tetapi 
sesampai di sana, ternyata rumah itu tertutup semua pintu dan jendelanya. Mereka 
membunyikan bel dan mengetuk pintu. Tetapi tak ada yang ke luar. Tirai-tirai tertutup 
rapat di balik jendela-jendela yang dikatupkan. Dari cerobong rumah tak nampak asap 
mengepul.

“Tuan Barling pergi berlibur,” kata tukang kebun yang sedang mengurus taman bunga di 
rumah sebelahnya. “Ia berangkat pagi ini, naik mobil. Semua pembantu di rumah juga 
diberi cuti.”

“Oh!” kata Julian tercengang. “Ada orang yang ikut dalam mobilnya? Barangkali seorang 
laki-laki dewasa dan seorang anak laki-laki?”

Tukang kebun kelihatan heran mendengar pertanyaan itu. Ia menggeleng.

“Tidak! Tuan Barling pergi sendirian.”

“Terima kasih,” kata Julian, lalu kembali ke Sarang Penyelundup bersama Dick. Persoalan
menjadi semakin misterius. Tuan Barling pergi berlibur, dan semua pembantu di rumahnya 
juga diberi cuti. Jadi rumah kosong! Dan Tuan Barling pergi seorang diri dengan mobil, 
tanpa membawa orang-orang yang diculiknya. Kalau begitu apa yang terjadi dengan Paman 
Quentin dan si Hangus? Untuk apa Tuan Barling menculik Paman Quentin? Julian teringat 
bahwa Pak Lenoir tak mengemukakan alasan yang mungkin mengenainya. Barangkali ayah tiri
si Hangus tahu sebabnya, cuma tak mau mengatakan pada mereka! Persoalan itu benar-benar
membingungkan.

Sementara itu George juga tidak tinggal diam. Ia menyelinap masuk ke kamar si Hangus 
yang dijadikan tempat ayahnya menginap. Diperiksanya segala penjuru kamar dengan 
seksama, mencari-cari jalan rahasia yang belum diketahui oleh si Hangus.

Seluruh dinding kamar diketuk-ketuknya. Karpet disingkapkan, lalu diperiksanya seluruh 
permukaan lantai. Dicobanya lagi membuka batu di belakang lemari. George sangat ingin 
bisa masuk ke lorong lewat situ, untuk mencari Tim. Pintu kamar kerja di bawah sudah 
terkunci lagi. George tak berani bercerita tentang Tim pada Pak Lenoir, dan meminta 
bantuannya untuk menyelamatkan anjingnya itu.

Karena tak berhasil, George berpaling dan hendak keluar dari kamar si Hangus. Tiba-tiba
dilihatnya sesuatu di lantai, dekat jendela. Ia membungkuk dan memungut benda yang 
dilihatnya itu. Sebuah sekerup kecil! George memandang berkeliling. Dari mana datangnya
sekerup itu?

Mula-mula tak dilihatnya sekerup yang sama ukurannya dengan yang ada di tangannya. 
Tetapi kemudian matanya tertumbuk pada bangku panjang dekat jendela. Bagian atas bangku
itu bersekerup!

Mungkinkah sekerup di tangannya itu, berasal dari bangku tersebut? Tetapi mana mungkin?
Diperiksanya lebih teliti. Kemudian ia berteriak,



“Satu sekerup tidak ada — di bagian tengah sebelah depan. Sekarang aku harus berpikir 
baik-baik.”

Ia teringat lagi pada kejadian kemarin malam. Ada orang masuk mengendap-endap, sewaktu 
ia sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Orang itu bekerja sambil membungkuk di 
atas bangku dekat jendela, mengutak-utik selama beberapa waktu. Diingatnya kembali 
berbagai bunyi: ketak-ketik seperti suara logam, serta bunyi mendecit-decit pelan. 
Rupanya itu bunyi sekerup yang diputar masuk ke dalam papan bangku!

“Rupanya orang itu tadi malam menyekerupkan papan sebelah atas bangku,” pikir George. 
“Karena dalam kamar gelap, sebuah sekerup terlepas lalu jatuh ke lantai.”

“Untuk apa papan itu disekerupkan?” pikirnya selanjutnya. “Mungkin untuk menyembunyikan
sesuatu? Apakah yang ada dalam bangku ini? Kedengarannya kosong! Aku tahu, selama ini 
tutupnya selalu disekerup rapat. Aku pernah berusaha membukanya, karena kukira dalamnya
merupakan tempat menyimpan barang. Tetapi tutupnya tersekerup rapat!”

George mulai yakin bahwa ada sesuatu yang misterius pada bangku dekat jendela kamar si 
Hangus. Ia bergegas mencari obeng. Setelah ditemukan, ia bergegas lagi masuk ke kamar.

Pintu kamar dikuncinya. Ia tak mau terpergok oleh Block, kalau orang itu mengintip-
intip lagi. Kemudian sekerup-sekerup dibukanya satu per satu dengan obeng. Apakah yang 
akan ditemukannya dalam bangku? George sudah tak sabar lagi!

XVIII

TABIR RAHASIA MULAI TERSINGKAP

SEWAKTU George sedang sibuk membuka sekerup terakhir, sekonyong-konyong terdengar pintu
diketuk dari luar. George terkejut. Tubuhnya mengejang. Tetapi ia tak menjawab. Ia 
khawatir yang mengetuk itu Block, atau Pak Lenoir.

“George? Kau ada di dalam?” George merasa lega, karena didengarnya suara Julian. Ia 
bergegas membukakan pintu. Julian dan Dick masuk, diikuti oleh Anne dan Marybelle. 
George segera menutup pintu kembali dan langsung menguncinya.

“Rumah Tuan Barling tertutup rapat, dia sendiri pergi berlibur,” kata Julian. “Jadi 
kami tak bisa masuk untuk memeriksa. Kau sedang mengapa tadi, George?”

“Membuka papan alas sebelah atas bangku ini,” kata George. Diceritakannya tentang 
sekerup yang ditemukan olehnya di lantai. Anak-anak berkerumun dengan penuh minat.

“Hebat, George!” kata Dick. “Sini, biar aku saja membuka sekerup selanjutnya.”

“Jangan! Ini pekerjaanku,” kata George. Dicabutnya sekerup terakhir. Kemudian 
diangkatnya papan bangku sebelah atas. Papan itu terangkat seperti tingkap.

Anak-anak memandang ke dalam peti. Mereka agak takut, karena tak tahu apa yang terdapat
di dalamnya. Mereka heran dan agak kecewa, ketika ternyata bahwa sebelah dalam bangku 
itu kosong! Bangku itu ternyata sebuah peti yang bertutup sebelah atasnya, dan bisa 
diduduki.



“Yah, mengecewakan!” kata Dick. Ditutupnya kembali papan yang menyerupai tingkap itu. 
“Kurasa yang kaudengar tadi malam bukan bunyi sekerup diputar, George. Itu cuma 
sangkaanmu belaka!”

“Tidak mungkin!” jawab George singkat. Tingkap dibukanya lagi, lalu ia masuk ke dalam. 
Kakinya menghentak-hentak, menekan papan sebelah bawah.

Tiba-tiba terdengar bunyi berderik pelan. Dasar peti mengayun ke bawah, seperti daun 
pintu jebakan yang berengsel!

Napas George tersentak. Cepat-cepat disambarnya pinggiran peti. Untung saja, karena 
sekonyong-konyong kakinya kehilangan pijakan! George menendang-nendang udara sebentar, 
setelah itu ia berhasil merangkak ke luar. Anak-anak memandang ke bawah sambil membisu.

Pandangan mereka tertatap ke sebuah lubang yang menganga. Tetapi lubang itu tak begitu 
dalam. Dasarnya kira-kira dua setengah meter dari atas. Dasar itu tidak sempit seperti 
lubang bagian atas, melainkan melebar seperti rongga. Rupanya rongga itu merupakan awal
sebuah lorong tersembunyi, yang bersambungan dengan terowongan bawah tanah yang 
bersimpang siur dalam perut bukit. Bahkan mungkin saja lewat lubang itu bisa dicapai 
rumah Tuan Barling!

“Astaga!” seru Dick. “Siapa mengira di sini ada lubang! Bahkan Dick pun pasti tidak 
mengetahuinya.”

“Kita turun saja?” usul George. “Bagaimana jika kita menyelidiki ke mana arah lorong 
yang di bawah itu. Barangkali kita akan bisa menemukan Tim!”

Tiba-tiba terdengar bunyi, seolah-olah ada orang di luar memutar pegangan pintu. Tetapi
pintu terkunci! Kemudian menyusul bunyi ketukan keras, serentak dengan suara seseorang 
yang menyapa dengan tidak sabar,

“Kenapa pintu ini terkunci? Ayoh buka dengan segera! Apa yang kalian lakukan di 
dalam?!”

“Itu Ayah!” bisik Marybelle ketakutan. “Lebih baik kubuka pintu cepat-cepat.”

Dengan segera George menutupkan papan alas bangku. Tak dikehendakinya Pak Lenoir 
melihat penemuan mereka itu. Ketika pintu sudah dibukakan, Pak Lenoir masuk dan melihat
anak-anak sedang berdiri atau duduk-duduk dalam kamar itu.

“Aku baru saja menanyai Block,” katanya. “Dan seperti sudah kukatakan, ia sama sekali 
tak tahu-menahu tentang kejadian-kejadian selama ini. Sewaktu kutanyai tentang isyarat 
cahaya yang datang dari kamar menara, ia tercengang! Tetapi menurut pendapatnya, orang 
itu tak mungkin Tuan Barling. Menurut perkiraannya, pasti ada suatu komplotan untuk 
mencelakakan diriku.”

“Astaga!” kata anak-anak serempak. Tetapi dalam hati, mereka tak begitu lekas percaya 
pada Block, seperti Pak Lenoir!

“Ya — dan Block sangat gelisah sebagai akibatnya,” kata Pak Lenoir. “Mukanya pucat 
pasi! Karena itu ia kusuruh beristirahat sebentar, sementara kita memikirkan langkah-
langkah berikut.”

Menurut pendapat anak-anak, tak mungkin Block begitu cepat terpengaruh kesehatannya. 
Mereka menduga bahwa sebetulnya ia bukan beristirahat, melainkan mungkin menyelinap ke 
luar untuk suatu urusan rahasia.

“Aku masih ada pekerjaan sedikit,” kata Pak Lenoir. “Aku sudah menelepon polisi. Tetapi
sayang, Pak Inspektur sedang tidak ada di kantor. Tapi sudah kuminta agar ia menelepon 
begitu kembali dari dinas luarnya. Sekarang kuharap kalian tidak berbuat yang aneh-
aneh, sampai aku selesai dengan pekerjaanku.”



Anak-anak menganggap permintaannya itu aneh. Tetapi mereka diam saja. Sesudah tiba-tiba
tersenyum dan tertawa-tawa, Pak Lenoir pergi.

“Aku akan mengintip sebentar ke kamar Block, untuk melihat apakah dia benar ada di 
dalam,” ujar Julian ketika Pak Lenoir sudah tak nampak lagi.

Julian bergegas ke bagian rumah tempat tinggal para pembantu. Ia berhenti di depan 
kamar Block. Pintu kamar agak terbuka, sehingga Julian bisa mengintip ke dalam. 
Dilihatnya sosok tubuh Block berbaring di tempat tidur. Ia tidak melihatnya dengan 
jelas, karena tirai jendela ditutup sehingga kamar agak gelap.

Julian cepat-cepat kembali.

“Ya, Block ada di tempat tidur,” katanya. “Jadi untuk sementara kita aman dari 
intipannya. Bagaimana jika kita masuk saja ke dalam lubang di bawah bangku? Aku 
kepingin melihat ke mana arah lorong yang ada di dasarnya!”

“Setuju!” seru anak-anak. Tetapi ternyata tidak begitu mudah meloncat ke bawah sejauh 
dua meter setengah. Julian yang turun paling dulu, terbanting agak keras! Ia berseru 
dari bawah,

“Dick! Kau harus mencari tali, lalu mengikatkannya pada suatu tempat yang kokoh. 
Kemudian kalian turun dengan tali. Jangan meloncat! Sakit badanku karena terbanting 
tadi.”

Tetapi Julian memanggil lagi, ketika Dick sedang sibuk mencari tali,

“Sudah, tak perlu lagi kau mencari tali. Baru kulihat bahwa di sisi lubang terdapat 
lekuk-lekuk yang bisa dipakai sebagai tempat berpegang atau berpijak.”

Anak-anak turun satu per satu, sambil meraba-raba mencari lekuk yang dimaksudkan oleh 
Julian. George ketika sedang turun tiba-tiba salah raba. Ia terpeleset, lalu jatuh. 
Tetapi tak sampai kesakitan!

Seperti telah terduga, rongga tempat anak-anak berada saat itu merupakan awal dari 
sebuah lorong tersembunyi. Tetapi lorong itu tidak mendatar seperti yang lain-lainnya, 
melainkan berpangkal pada sebuah tangga yang mengarah ke bawah. Sesampai di dasar 
tangga, mereka berhadapan dengan rongga lain. Dari situ berpencaran lorong-lorong yang 
rupanya bersimpang siur dalam perut bukit. Anak-anak tak meneruskan langkah mereka.

“Kita tidak bisa terus,” kata Julian. “Nanti tersasar! Si Hangus tak ada bersama kita, 
sedang Marybelle tidak tahu jalan. Berbahaya, apabila kita berkeliaran dalam lorong-
lorong itu!”

“Sst!” ujar Dick tiba-tiba sambil mendekapkan jari telunjuk ke bibir. “Dengar — ada 
orang datang!”

Terdengar langkah-langkah menggaung dari arah lorong sebelah kiri mereka. Anak-anak 
mundur dan bersembunyi di suatu tempat yang gelap. Julian cepat-cepat memadamkan 
senternya.

“Mereka berdua!” bisik Anne, sementara nampak dua sosok tubuh keluar dari sebuah lorong
yang letaknya berdekatan dengan mereka. Orang yang satu kurus tinggi. Dan yang seorang 
lagi — astaga, orang itu Block! Kalau bukan Block, pasti saudara kembarnya!

Kedua orang itu berbicara bisik-bisik. Jadi tak mungkin yang satu Block, karena orang 
yang mereka lihat itu bisa mendengar dengan jelas. Lagipula, bukankah Block berbaring 
di tempat tidurnya? Tak sampai sepuluh menit sebelumnya, Julian masih melihatnya 
terbujur di atas. Kalau begitu ternyata ada dua orang yang serupa, pikir George. 
Kemungkinan itu sudah terpikir juga olehnya.



Kedua orang tadi menghilang lagi masuk lorong lain. Cahaya senter mereka makin lama 
makin suram, dan akhirnya tak kelihatan lagi. Suara mereka bercakap-cakap menggema 
samar dalam telinga anak-anak.

“Bagaimana — kita ikuti mereka?” tanya Dick.

“Jangan!” kata Julian. “Nanti kita kehilangan jejak mereka — dan tersasar dalam lorong-
lorong ini! Dan bagaimana jika mereka sekonyong-konyong berbalik? Pasti kita akan 
ketahuan! Bisa gawat kalau hal itu terjadi!”

“Aku merasa pasti, orang yang satu lagi adalah Tuan Barling!” kata Anne dengan 
sekonyong-konyong. “Aku tak bisa melihat mukanya, karena terlindung di balik bayangan 
senter. Tetapi potongan tubuhnya persis Tuan Barling! Semuanya serba panjang!”

“Tapi Tuan Barling tak ada di sini, karena sedang bepergian,” kata Marybelle.

“Katanya pergi!” sambung George dengan segera. “Kalau orang tadi memang benar dia, maka
rupanya ia kembali lagi. Aku kepingin tahu ke mana mereka berdua pergi — mungkinkah 
untuk melihat ayahku dan si Hangus?”

“Mungkin saja,” jawab Julian. “Ayoh, kita kembali ke atas! Kita tak boleh berani-berani
berkeliaran dalam lorong-lorong ini. Menurut cerita si Hangus, panjangnya bermil-mil 
dan bersimpang-siur serta berarah naik turun. Bahkan ada yang menuju ke rawa! Pasti 
kalau kita tersasar di sini, tak mungkin bisa menemukan jalan ke luar.”

Mereka kembali menaiki tangga batu, dan sampai di dasar lubang di bawah bangku dekat 
jendela kamar si Hangus. Dengan mudah mereka naik ke atas, berpegangan dan berpijak 
pada lekuk-lekuk pada batu dinding lubang.

Lega hati mereka ketika sudah sampai lagi di atas, di mana matahari bersinar terang 
lewat jendela. Anak-anak memandang ke luar. Kabut sudah mulai lagi menyelimuti daerah 
rawa. Tetapi puncak bukit masih bermandikan cahaya matahari.

“Sebaiknya kupasang lagi sekerup-sekerup papan alas bangku,” kata Julian sambil 
mengambil obeng. “Kalau Block masuk ke mari, ia takkan bisa menduga bahwa jalan rahasia
ini sudah kita ketahui. Aku merasa hampir pasti bahwa dialah yang membuka sekerup ini, 
supaya Tuan Barling bisa masuk ke kamar. Sudah itu papan disekerupkannya kembali, agar 
tak ada orang bisa menebak apa yang telah terjadi sebelumnya.”

Dengan cepat papan penutup lubang itu disekerupkan kembali olehnya. Kemudian ia melirik
arloji yang ada pada lengannya.

“Sudah hampir waktu makan siang. Perutku sudah terasa sangat lapar! Mudah-mudahan si 
Hangus dan Paman Quentin berada dalam keadaan selamat. Dan Tim juga!” kata Julian. “Aku
ingin tahu, apakah Block masih berbaring di tempat tidurnya — atau sudah berkeliaran 
lagi dalam lorong bawah tanah. Kuintip saja sebentar ke sana.”

Tak lama kemudian ia sudah kembali lagi. Mukanya menampakkan perasaan heran.

“Dia masih tetap berbaring di tempat tidurnya. Aneh!”

Pada saat makan siang, Block tidak muncul. Kata Sarah, ia sudah meminta agar jangan 
diganggu jika tidak muncul.

“Block memang sering sakit kepala,” kata Sarah. “Mungkin nanti siang sudah baik lagi.”

Nampak jelas bahwa Sarah ingin mengobrol tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka 
alami.

Tetapi anak-anak sudah berniat takkan menceritakan apa pun padanya. Sarah sangat 
peramah, dan anak-anak senang padanya. Tetapi saat itu mereka merasa tak bisa 
mempercayai siapa pun juga di Sarang Penyelundup. Sarah ke luar dengan sikap 



tersinggung, karena anak-anak tak berhasil dipancing agar bercerita.

Sehabis makan, Julian mendatangi Pak Lenoir. Menurut perasaannya persoalan itu perlu 
dilaporkan, juga apabila Pak Inspektur kebetulan sedang tidak ada di kantor. Julian 
sangat cemas memikirkan nasib Paman Quentin dan si Hangus. Entah kenapa, ia merasa 
bahwa Pak Lenoir saja yang mengatakan bahwa Pak Inspektur sedang pergi. Padahal ia sama
sekali tak menelepon polisi. Ia hanya hendak mengulur waktu saja.

Pak Lenoir nampak jengkel ketika Julian masuk setelah mengetuk pintu.

“Ah, kau rupanya!” kata Pak Lenoir. “Kukira Block yang datang. Sudah berkali-kali bel 
kubunyikan memanggilnya. Dalam kamarnya ada lampu berkelip-kelip, kalau bel kutekan di 
sini. Aku tak mengerti, kenapa ia belum muncul-muncul. Aku hendak mengajaknya pergi ke 
kantor polisi!”

“Bagus!” kata Julian dalam hati. “Saya panggilkan saja, supaya ia bergegas, Pak Lenoir.
Saya tahu di mana letak kamarnya!”

Julian bergegas menaiki tangga, menuju ke bagian tempat tinggal para pembantu. Ia 
mendorong pintu kamar Block sehingga terbuka.

Rupanya Block masih tetap berbaring di tempat tidurnya! Julian memanggilnya. Tetapi 
kemudian disadari olehnya bahwa orang itu tuli. Karena itu ia menghampiri tempat tidur,
lalu memegang onggokan di bawah selimut yang menurut perasaannya pasti bahu Block.

Tetapi Julian terpegang pada sesuatu yang lembut. Tak mungkin bahu Block selembut itu! 
Julian menarik tangannya, lalu memandang ke bawah dengan lebih seksama. Seketika itu 
juga Julian terkejut.

Ternyata yang berbaring di tempat tidur sama sekali bukan Block. Sebuah bantal bundar 
di cat hitam supaya mirip rambut manusia diletakkan pada tempat kepala! Cepat-cepat 
Julian menyingkapkan selimut yang menyelubungi tubuh. Ternyata di situ terdapat guling 
yang telah dibentuk sedemikian rupa sehingga mirip bentuk tubuh orang yang sedang 
berbaring!

“Rupanya ini siasat Block, supaya dikira masih berbaring di tempat tidur kalau ia 
sedang pergi menyelinap!” kata Julian seorang diri. “Kalau begitu memang Block yang 
kami lihat dalam lorong bawah tanah tadi pagi! Dan memang Block yang dilihat oleh 
George sedang bercakap-cakap dengan Tuan Barling kemarin malam, ketika anak itu 
kebetulan lewat di depan jendela rumah orang itu. Dan ternyata ia juga tidak tuli! 
Block seorang bandit yang sangat licik dan penipu!”

XIX

TUAN BARLING MEMBUKA KARTU

APAKAH yang sebetulnya terjadi dengan Paman Quentin dan si Hangus? Macam-macam 
pengalaman mereka, dan semuanya serba aneh!

Tuan Barling tiba-tiba muncul dalam kamar di mana Paman Quentin sedang tidur. Paman 
Quentin disumbat mulutnya lalu dibius, supaya jangan sampai bisa meronta-ronta dan 



berteriak minta tolong. Sudah itu mudah saja mencampakkannya ke dalam lubang bawah 
tanah yang terdapat di bawah bangku dekat jendela. Paman Quentin jatuh dan terbanting 
ke tanah yang keras.

Sesudah si Hangus dilemparkan pula ke bawah, Tuan Barling menyusul turun. Dengan 
cekatan dituruninya tembok lubang dengan jalan berpijak pada lekukan-lekukan.

Di bawah sudah menunggu seseorang yang membantu Tuan Barling. Orangnya bukan Block! 
Block ada di atas, karena dia masih harus menyekerupkan kembali papan penutup bangku. 
Orang yang di bawah adalah seorang pesuruh Tuan Barling, seseorang berwajah jahat.

“Aku terpaksa menculik anak ini pula,” kata Tuan Barling. “Ia putra Tuan Lenoir. Dia 
tadi memergoki aku dalam kamar. Salah Tuan Lenoir sendiri, berani berundak melawan 
kemauanku!”

Paman Quentin dan si Hangus digotong menuruni tangga, lalu dibawa masuk ke salah satu 
lorong yang ada di bawah. Tuan Barling berhenti sebentar, dan mengeluarkan segulung 
benang dari dalam kantongnya. Gulungan itu dilemparkannya ke pelayannya.

“Nih, sambut! Ikatkan ujungnya ke paku itu, lalu sambil berjalan kauuraikan benangnya. 
Aku sendiri hafal jalan di sini, tetapi Block tidak tahu! Sedang dia besok harus masuk 
ke mari, mengantarkan makanan untuk kedua tawanan kita. Dengan petunjuk tali yang 
terbentang ini, ia takkan tersasar. Nanti sebelum sampai ke tempat di mana keduanya 
akan kita taruh, benang bisa kita ikatkan lagi ke dinding lorong. Dengan begitu mereka 
takkan melihatnya dan tidak bisa memakai petunjuknya untuk melarikan diri.”

Pesuruh itu mengikatkan ujung benang ke paku yang ditunjukkan oleh Tuan Barling. 
Kemudian sambil berjalan menggotong tawanan, benang yang tergulung dibiarkannya terurai
pelan-pelan. Benang yang terbentang menyusur dinding lorong bisa dipergunakan sebagai 
penunjuk jalan bagi orang yang tak mengenalnya. Berbahaya sekali kalau tak ada penunjuk
jalan itu! Bisa tersesat, karena lorong bawah tanah itu bersimpang-siur, dan bermil-mil
panjangnya.

Setelah berjalan selama kira-kira delapan menit, mereka sampai ke semacam gua bundar. 
Gua itu letaknya di sisi sebuah lorong yang lebar tetapi rendah. Dalam gua terdapat 
sebuah bangku dengan beberapa lembar selimut di atasnya. Di situ juga ada sebuah peti, 
yang dipakai sebagai meja. Di atas peti terdapat sebuah kendi berisi air. Hanya barang-
barang itulah yang terdapat dalam gua.

Sementara itu si Hangus sudah bangun dari pingsannya. Tetapi ia tidak segera menyadari 
di mana ia berada, dan apa yang terjadi sebelumnya. Matanya masih berkunang-kunang. 
Sedang tawanan yang satunya lagi masih pingsan. Rupanya obat bius yang dipakai sangat 
kuat!

“Tak ada gunanya berbicara dengan dia sekarang,” kata Tuan Barling. “Baru besok ia akan
siuman kembali. Dan kalau sudah bangun baru kita datang dan mengajaknya bicara. Aku 
akan mengajak Block ikut.”

Si Hangus dibaringkan di lantai. Tiba-tiba anak itu terduduk. Tangannya memegang kepala
yang terasa pusing karena dipukul dari belakang tadi. Ia tak tahu di mana ia berada 
saat itu.

Si Hangus mendongak, dan nampak Tuan Barling berdiri di depannya. Tiba-tiba si Hangus 
teringat lagi. Tetapi mengapa ia tahu-tahu sudah berada dalam gua yang gelap?

“Tuan Barling!” serunya. “Kenapa aku tadi dipukul? Kenapa aku dibawa ke mari?”

“Itulah hukuman bagi seorang anak laki-laki yang selalu ingin tahu, dan suka mencampuri
urusan orang lain!” kata Tuan Barling dengan nada mengejek. “Kau harus menemani sobat 
kita yang terbaring di atas bangku itu. Tapi ia masih akan tidur terus sampai besok 
pagi! Kalau dia sudah bangun, kau bisa menceritakan segala-galanya padanya! Aku pun 
ingin mengobrol pula dengannya! O ya — Pierre, kau kan juga mengetahui bahayanya 



apabila berkeliaran tanpa tahu jalan dalam lorong-lorong ini, bukan? Aku membawa kalian
memasuki sebuah lorong yang tak begitu dikenal orang. Kalau kau ingin melarikan diri 
dan kemudian tersesat di sini, silakan! Kau pasti akan lenyap tanpa bekas!”

Si Hangus menjadi pucat mukanya. Ia memang mengetahui bahwa sangat berbahaya apabila 
tersesat dalam lorong-lorong yang berliku-liku. Dan lorong yang itu sama sekali tak 
dikenalnya. Si Hangus masih ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Tuan 
Barling buru-buru berpaling lalu pergi diiringi pesuruhnya. Lentera dibawa pergi, dan 
si Hangus ditinggal dalam gelap. Anak itu berteriak,

“He! Tinggalkan lampu untukku!”

Tetapi Tuan Barling tidak mau menjawab lagi. Terdengar langkah kedua orang itu makin 
lama semakin menjauh, dan akhirnya hilang. Yang tinggal cuma kesunyian dan kegelapan 
belaka!

Si Hangus merogoh kantongnya, mencari senter. Tetapi senternya tak ada dalam kantong. 
Rupanya terjatuh dalam kamar tadi. Ia merangkak sambil meraba-raba menuju ke bangku, 
lalu mencari-cari di mana tubuh ayah George yang masih berbaring dalam keadaan pingsan.
Si Hangus sangat mengharapkan Paman Quentin bisa siuman saat itu. Seram rasanya seorang
diri dalam gelap. Dan tempat itu dingin sekali.

Si Hangus menyelubungi tubuh dengan selimut, lalu berbaring merapatkan diri ke tubuh 
Paman Quentin yang masih pingsan. Ah, kenapa dia tidak bisa segera siuman?

Di kejauhan terdengar bunyi air menetes tanpa henti. Setelah beberapa lama, si Hangus 
tak tahan lagi mendengarnya. Ia tahu, bunyi itu berasal dari air yang menetes dari atap
lorong. Tetapi walau begitu ia tak tahan mendengarnya. Ingin ia bisa memaksa bunyi itu 
agar berhenti dengan seketika!

“Kucoba saja membangunkan ayah George!” pikir anak itu dengan bingung. “Harus ada 
seseorang yang bisa kuajak bicara!”

Si Hangus menggoyang-goyang tubuh Paman Quentin. Ia agak bingung, karena tak mengetahui
nama orang itu. Aneh, jika ia menyebutnya ‘Ayah George’! Tetapi kemudian teringat 
olehnya bahwa Julian dan kedua adiknya menyebut orang itu Paman Quentin. Dengan segera 
si Hangus meneriakkan nama itu di telinga orang yang masih pingsan itu.

“Paman Quentin! Bangun, Paman Quentin! Bangunlah! Paman Quentin! Bangun!”

Akhirnya terasa tubuh Paman Quentin bergerak sedikit. Si Hangus tak bisa melihat bahwa 
Paman membuka matanya dengan susah payah, mendengar suara samar-samar dan jauh 
memanggil-manggil namanya. Paman Quentin tidak tahu bahwa si Hangus berteriak-teriak 
dekat sekali ke telinganya!

“Paman Quentin! Bangunlah. Bicaralah padaku, aku takut sendirian,” terdengar suara 
sayup-sayup sampai di telinganya. “PAMAN QUENTIN!”

Samar-samar Paman Quentin mengira bahwa yang memanggil-manggil itu mestinya Julian atau
Dick. Dia memeluk tubuh anak itu, lalu ditariknya mendekat.

“Sudah, tidur sajalah,” katanya dalam keadaan setengah sadar. “Ada apa, Julian? Atau 
kaukah itu, Dick? Tidur sajalah!”

Paman Quentin terlelap kembali, karena pengaruh obat bius masih kuat. Tetapi si Hangus 
sudah tidak cemas lagi. Dipejamkannya mata, walau ia yakin takkan bisa tidur sekejap 
pun di tempat menyeramkan itu. Tetapi ternyata dengan segera ia terlelap! Ia tidur 
nyenyak sepanjang malam. Hanya sekali ia terbangun, ketika Paman Quentin menggeser 
sedikit.

Pada waktu terbangun, Paman Quentin merasa heran. Mengapa kasur tempat tidurnya tiba-
tiba menjadi keras! Ia lebih tercengang lagi ketika mengetahui bahwa ada orang lain 



berbaring bersamanya. Ia tak teringat bahwa sebelumnya ia sendiri yang menarik tubuh si
Hangus sehingga merapat ke badannya. Paman Quentin menjangkaukan tangan, maksudnya 
hendak menyalakan lampu duduk yang ada di atas meja yang di samping tempat tidur.

Tetapi lampu tak berhasil ditemukan di tempatnya. Aneh! Ia menggerapai-gerapai, dan 
menyentuh muka si Hangus. Paman Quentin tak tahu bahwa itu si Hangus. Siapakah anak 
yang berbaring di sisinya? Paman Quentin merasa sangat bingung. Kepalanya juga terasa 
pusing. Apakah yang terjadi pada dirinya?

“Anda sudah bangun?” terdengar anak di sisinya menyapa. “Aduh, syukurlah Paman Quentin 
sudah bangun. Maaf saya menyebut Anda demikian, tetapi saya hanya tahu bahwa Anda ayah 
George dan paman Julian.”

“Dan kau sendiri — siapa kau?” tanya Paman Quentin dengan heran. Ia semakin tercengang 
ketika si Hangus menceritakan segala kejadian yang dialami.

“Tetapi untuk apa kita diculik?” tanya Paman Quentin dengan heran bercampur marah. 
“Belum pernah kualami perlakuan seperti begini seumur hidupku!”

“Saya tidak tahu kenapa Tuan Barling menculik Anda,” jawab si Hangus. “Tapi saya tahu 
kenapa saya diculik! Karena saya kebetulan melihat perbuatannya menculik Anda. Katanya 
tadi, besok ia akan datang lagi dengan Block. Ia ingin ngobrol dengan Anda! Selama itu 
kita terpaksa mendekam di sini. Kita takkan bisa melarikan diri dari sini, karena kita 
tak mempunyai lampu dan lorong terlampau simpang-siur. Tersesat kita nanti!”

Mereka terpaksa menunggu. Kemudian Tuan Barling muncul bersama Block. Block membawa 
makanan, yang disambut dengan lahap oleh kedua orang yang diculik.

“Kau memang jahat, Block!” ujar si Hangus ketika dilihatnya wajah pesuruh ayahnya itu 
diterangi sinar lentera. “Awas, kalau ayah tiriku mendengar bahwa kau ikut dalam 
penculikan ini! Kecuali apabila ia sendiri terlibat di dalamnya!”

“Tutup mulut!” kata Block. Si Hangus tercengang.

“Rupanya kau bisa juga mendengar!” katanya. “Jadi ternyata selama ini kau cuma berpura-
pura tuli! Kau sangat licik — banyak rahasia yang bisa kaudengar dengan cara begitu. 
Kau bisa mendengarkan berbagai hal yang sebenarnya tak boleh kauketahui. Kau bukan 
hanya jahat, Block, tetapi juga licik!”

“Pukul saja anak itu kalau kau mau, Block,” kata Tuan Barling sambil duduk di atas 
peti. “Aku tak punya waktu untuk mengajar anak yang lancang mulut!”

“Baiklah,” kata Block dengan suara geram, lalu melepaskan seutas tali yang terikat di 
pinggangnya. “Sudah lama tanganku gatal, ingin menghajarmu!”

Si Hangus ketakutan. Dengan segera ia meloncat turun dari bangku, lalu mengangkat kedua
kepalan tinjunya untuk membela diri.

“Biar aku ngomong dulu dengan tawanan kita,” ujar Tuan Barling. “Sudah itu kau bisa 
menghajar Pierre sepuas-puas hatimu. Biar dia mati ketakutan selama itu!”

Selama itu Paman Quentin mendengarkan saja sambil membisu. Kemudian ditatapnya Tuan 
Barling dengan pandangan marah.

“Aku minta penjelasan atas tingkah laku Anda yang aneh ini! Aku minta dikembalikan ke 
Sarang Penyelundup! Atas perbuatan Anda ini, Anda harus mempertanggungjawabkannya pada 
polisi!”

“Tidak,” kata Tuan Barling dengan nada lembut tetapi aneh. “Aku hendak menawarkan 
sesuatu yang menarik pada Anda. Aku tahu, kenapa Anda datang ke Sarang Penyelundup. Aku
juga tahu, kenapa Anda dan Tuan Lenoir saling merasa tertarik pada percobaan kalian 
masing-masing.”



“Bagaimana Anda bisa mengetahuinya?” tanya Paman Quentin. “Pasti secara curang!”

“Ya — pasti Block yang disuruhnya mengintip-intip dan membawa surat!” seru si Hangus 
marah.

Tetapi Tuan Barling tak mempedulikan perkataan mereka. Ia terus bicara, seolah-olah tak
mendengar.

“Sekarang inilah usulku,” katanya pada Paman Quentin. “Aku tahu, Anda pasti telah 
mendengar kabar bahwa aku ini penyelundup. Aku memang seorang penyelundup! Banyak 
penghasilanku dari kegiatan itu. Kegiatan penyelundupan mudah dijalankan di sini, 
karena polisi tak bisa mengawasi daerah rawa yang luas. Mereka pun tak mungkin bisa 
menghalang-halangi orang-orangku bergerak melalui jalan-jalan rahasia yang hanya 
dikenal olehku serta beberapa orang lagi. Pada malam-malam yang cocok, aku memberi 
isyarat — atau tepatnya Block yang melakukan untukku. Kami mempergunakan tempat yang 
sangat cocok untuk itu, yaitu menara Sarang Penyelundup....”

“Astaga!” seru si Hangus menyela. “Jadi rupanya memang Block yang kami lihat waktu 
itu!”

“Setelah barang-barang selundupan tiba, aku menunggu sampai ada kesempatan baik lagi 
guna menyalurkannya ke daratan,” kata Tuan Barling melanjutkan. “Aku selalu berhati-
hati, sehingga aku tak bisa dituntut. Tak pernah ada bukti-bukti nyata!”

“Kenapa semua ini Anda ceritakan padaku?” kata Paman Quentin mencemooh. “Aku tak 
tertarik mendengarnya. Aku hanya berminat pada usaha mengeringkan rawa, dan bukan 
menyelundupkan barang-barang melintasinya!”

“Tepat, Sobat!” kata Tuan Barling dengan nada senang. “Aku juga tahu. Aku sudah melihat
rencana Anda, serta membaca berita laporan percobaan yang dilakukan oleh Anda dan Tuan 
Lenoir. Tetapi jika rawa dikeringkan, akan tamatlah riwayat kegiatanku! Begitu daerah 
rawa sudah kering, akan dibangun rumah-rumah di atasnya, serta jalan-jalan raya. Kabut 
akan lenyap, dan begitu pula dengan usaha penyelundupan yang kujalankan selama ini! 
Mungkin di tepi laut akan dibangun sebuah pelabuhan — dan kapal-kapalku tak bisa lagi 
merapat dengan diam-diam, mengangkut barang-barang selundupan! Bukan uangku saja yang 
akan lenyap, tetapi juga kehidupan bertualang yang sangat kusenangi selama ini!”

“Anda sudah gila rupanya!” ujar Paman Quentin dengan rasa jengkel dan jijik.

Tuan Barling memang agak kurang waras otaknya. Ia masih senang hidup sebagai seorang 
penyelundup besar, di jaman kegiatan penyelundupan sudah hampir berakhir. Ia senang 
membayangkan betapa kapal-kapal kecil kepunyaannya merayap dalam kabut, menuju tepi 
rawa yang berbahaya. Ia senang mengingat orang-orangnya bergerak melintasi jalan-jalan 
sempit yang diselubungi kabut tebal, menuju tempat yang sudah disepakatkan sambil 
membawa barang-barang selundupan.

“Anda sebetulnya harus hidup seratus tahun yang lampau!” kata si Hangus. Ia juga 
berpendapat bahwa Tuan Barling pasti tak beres otaknya. “Anda tak cocok hidup di jaman 
sekarang!”

Tuan Barling berpaling menatapnya. Matanya berkilat-kilat menyeramkan kena cahaya 
lentera.

“Kalau kau berani lagi membuka mulut, kulemparkan nanti ke rawa!” katanya mengancam. Si
Hangus bergidik. Tiba-tiba ia merasa bahwa Tuan Barling tidak main-main. Orang itu 
sangat berbahaya. Paman Quentin juga merasakannya. Ia memandang Tuan Barling dengan 
sikap waspada.

“Apa hubunganku dengan urusan ini?” tanyanya. “Kenapa Anda menculikku?”

“Aku tahu Tuan Lenoir berniat hendak membeli rencana Anda mengenai sistim pengeringan 



rawa,” kata Tuan Barling. “Aku tahu bahwa ia berniat hendak mengeringkan rawa sekitar 
sini, dengan memakai gagasan Anda yang hebat itu. Anda dengar, aku tahu persis rencana 
Anda! Aku juga tahu bahwa Tuan Lenoir mengharapkan akan mendapat untung besar, dengan 
jalan menjual tanah rawa yang sudah dikeringkan. Dalam keadaan sekarang, rawa-rawa yang
penuh kabut ini tak ada gunanya sama sekali bagi siapa pun — kecuali bagiku! Tapi rawa 
takkan dikeringkan olehnya — karena, akulah yang akan membeli rencana Anda, dan bukan 
Tuan Lenoir!”

“Anda juga berniat hendak mengeringkan rawa?” tanya Paman Quentin dengan tercengang. 
Tuan Barling tertawa mengejek.

“Tidak! Rencana Anda, dan begitu pula kertas-kertas laporan percobaan Anda akan kubakar
habis! Hasil pekerjaan ilmiah Anda akan kubeli, tapi takkan kumanfaatkan! Aku ingin 
rawa-rawa tetap seperti sediakala, terselubung kabut tebal dan berbahaya untuk semua 
orang kecuali aku dan orang-orangku. Jadi harap Anda sebutkan harga penjualan hasil 
percobaan Anda padaku, dan tidak pada Tuan Lenoir! Kuminta Anda menandatangani surat 
jual beli yang telah kupersiapkan ini!”

Tuan Barling melambai-lambaikan selembar kertas di depan hidung Paman Quentin. Si 
Hangus memperhatikan dengan napas tertahan.

Paman Quentin mengambil kertas itu, lalu merobek-robeknya. Potongan-potongannya 
dicampakkan ke muka Tuan Barling sambil berkata dengan nada marah,

“Aku tak mau berurusan dengan orang gila dan penjahat, Tuan Barling!”

XX

TIM DATANG MENOLONG

MUKA Tuan Barling menjadi pucat pasi. Si Hangus bersorak gembira,

“Horee! Hebat, Paman Quentin!”

Block berseru marah, berlari menghampiri anak laki-laki yang sedang bersorak-sorak 
dengan bersemangat itu dan merenggut bahunya. Diangkatnya tangan yang memegang tali, 
siap hendak memukul.

“Betul,” kata Tuan Barling mendesis. “Bereskan dulu anak itu, Block — dan sudah itu si 
goblok yang keras kepala ini! Kita hajar mereka, supaya kapok! Kita pukul, lalu kita 
tinggalkan tanpa makanan selama beberapa hari dalam lorong yang gelap ini — ah, pasti 
setelah itu mereka akan menjadi lebih penurut!”

Si Hangus menjerit sekuat-kuatnya. Paman Quentin meloncat bangkit. Si Hangus menjerit 
lagi, ketika tangan yang memegang tali diayunkan ke bawah dengan kencang.

Tiba-tiba terdengar bunyi langkah-langkah ringan dan cepat. Suatu bayangan hitam 
menerpa dari tempat gelap dan menerkam Block. Block menjerit kesakitan, lalu berpaling.
Lampu padam karena tersenggol olehnya sewaktu berpaling itu.

Terdengar suara menggeram-geram. Block terhuyung-huyung, berusaha membebaskan diri dari



cengkeraman makhluk aneh yang menerjang tadi.

“Tuan Barling! Tolong!” teriak Block.

Tuan Barling bermaksud hendak menolong, tetapi ia pun ikut diserang. Paman Quentin dan 
si Hangus mendengarkan keributan bunyi pergumulan dengan heran dan ketakutan. Makhluk 
apakah yang menyerang secara tiba-tiba itu. Mungkinkah setelah itu giliran mereka akan 
diserang? Apakah makhluk itu seekor tikus raksasa — atau binatang buas lain yang hidup 
dalam lorong-lorong tersembunyi?

Tiba-tiba binatang yang menyerang dengan galak itu menggonggong. Si Hangus berseru 
girang,

“TIM! Kau rupanya yang datang, Timmy! Kau memang anjing baik! Bagus Tim, serang terus 
mereka itu! Gigit mereka, gigit keras-keras!”

Tuan Barling dan Block sangat ketakutan. Mereka tak berdaya menghadapi anjing yang 
sedang marah itu. Tak lama kemudian mereka sudah lari pontang-panting dalam lorong, 
sambil meraba-raba benang karena takut tersasar. Tim mengejar mereka sampai agak jauh, 
lalu kembali mendatangi si Hangus dan ayah George dengan perasaan puas.

Tim disambut dengan gembira. Paman Quentin mengelus-elus kepalanya, sedang lehernya 
dirangkul oleh si Hangus.

“Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apakah kau berhasil menemukan jalan dari lorong 
rahasia di mana kau terkurung selama ini. Tentunya kau kelaparan sekali! Ini, ada 
makanan untukmu.”

Tim makan dengan lahap. Selama anak-anak tak bisa mengantarkan makanan untuknya, ia 
berhasil menangkap beberapa ekor tikus dan memakannya. Tetapi kecuali itu ia tak makan 
apa-apa lagi. Ia tak kehausan, karena berhasil menemukan air tergenang yang berasal 
dari tetesan-tetesan dari atap lorong. Tetapi anjing itu bingung dan cemas, karena 
belum pernah selama itu berpisah dari tuannya!

“Paman Quentin!” kata si Hangus dengan tiba-tiba. “Bukankah Tim bisa mengantarkan kita 
kembali ke Sarang Penyelundup?” Kemudian diajaknya Timmy bicara. “Kau kan bisa 
mengantar kami pulang? Kau mengerti Tim? Pulang, ke George!”

Tim mendengarkan dengan telinga ditegakkan. Seolah-olah mengerti, ia lari masuk ke 
lorong. Tetapi tak lama kemudian kembali lagi. Ia segan masuk ke situ. Menurut 
perasaannya, pasti musuh-musuhnya menanti dalam gelap. Tuan Barling dan Block tidak 
cepat kapok!

Tetapi Tim mengenal jalan dalam lorong-lorong lain yang bersimpang siur dalam perut 
bukit. Misalnya saja ia tahu jalan menuju ke rawa! Anjing itu lari lagi, sementara 
kalung lehernya dipegang erat-erat oleh Paman Quentin. Si Hangus menyusul sambil 
berpegang pada ujung mantel kamar Paman Quentin.

Jalan yang mereka lewati tak bisa dikatakan mudah maupun enak. Kadang-kadang timbul 
kekhawatiran dalam hati Paman Quentin. Jangan-jangan Tim sebenarnya tak tahu jalan! 
Lorong yang mereka lewati menurun terus. Kaki mereka tersandung-sandung di tempat yang 
tak rata. Kadang-kadang kepala mereka terantuk pada bagian langit-langit lorong yang 
rendah. Perjalanan itu sama sekali tak enak bagi Paman Quentin, karena kakinya tak 
beralas sama sekali! Ia hanya mengenakan piama, dan berselubung selimut.

Setelah tersaruk-saruk dengan cara begitu selama beberapa waktu, akhirnya mereka tiba 
di tepi rawa. Tahu-tahu mereka sudah berada di kaki bukit! Tempat itu sangat terpencil 
dan suram. Kabut di situ sangat tebal, sehingga baik si Hangus maupun Paman Quentin tak
bisa mengetahui ke arah mana mereka harus pergi!

“Kita tak usah khawatir,” kata si Hangus menenangkan, “Serahkan saja pada Timmy, karena
ia pasti tahu jalan. Ia akan membawa kita kembali ke kota. Dan dari sana kita bisa 



menuju ke rumah.”

Tetapi sekonyong-konyong mereka kaget! Tim tertegun. Ia berdiri kaku dengan telinga 
diruncingkan. Anjing itu kelihatan sedih dan bingung, mendengking-dengking pelan. 
Kenapa dia?

Tiba-tiba ia menggonggong, lalu lari masuk lorong lagi. Paman Quentin dan si Hangus 
ditinggalkannya begitu saja! Tim menghilang dalam lorong gelap.

“Tim!” teriak si Hangus memanggilnya. “Timmy! Ayoh kembali! Jangan tinggalkan kami 
sendiri di sini — TIMMY!”

Tetapi Tim sudah menghilang. Si Hangus dan Paman Quentin tak tahu, kenapa anjing itu 
tiba-tiba lari meninggalkan mereka. Keduanya saling berpandangan dengan cemas.

“Yah! Kalau begitu kita terpaksa mencari jalan sendiri melalui bagian berawa ini,” kata
Paman Quentin. Suaranya kedengaran bimbang. Dengan hati-hati dicecahkannya kaki ke 
tanah, untuk memeriksa kepadatannya. Ternyata tanah yang diinjaknya lembek! Dengan 
cepat Paman Quentin menarik kakinya kembali.

Kabut saat itu tebal sekali, sehingga tak ada yang bisa kelihatan. Di belakang mereka 
menganga lubang masuk ke lorong. Sebelah atasnya terdapat dinding tebing yang terjal. 
Sudah jelas mereka tak bisa berjalan lewat tebing seterjal itu. Jadi mau tak mau mereka
harus mengitari kaki bukit, menuju jalan raya yang menuju kota. Tetapi untuk itu mereka
harus melewati daerah rawa!

“Sebaiknya kita duduk saja dulu di sini,” kata si Hangus. “Kita menunggu saja, 
barangkali Tim akan datang lagi.”

Keduanya duduk di atas sebuah batu yang terdapat di mulut lorong. Mereka menunggu Tim 
datang kembali.

Si Hangus teringat pada orang-orang di rumah. Pasti mereka tercengang pada saat 
mengetahui bahwa ia dan Paman Quentin hilang!

“Aku kepingin tahu, apa yang sedang dilakukan orang-orang di rumah saat ini,” katanya 
pada diri sendiri.

Tanpa diketahui oleh si Hangus, anak-anak tak tinggal diam saja selama itu. Sesudah 
berhasil menemukan lubang di bawah bangku dekat jendela, mereka turun ke lorong. Mereka
bahkan melihat Tuan Barling dan Block yang sedang melintas, hendak mendatangi Paman 
Quentin dan si Hangus untuk berbicara dengan mereka!

Mereka juga berhasil mengetahui bahwa Block tidak berbaring di tempat tidurnya. 
Ternyata yang mereka sangka Block hanyalah boneka belaka! Sesudah itu anak-anak ribut 
menceritakan semuanya. Akhirnya Tuan Lenoir yakin bahwa Block bukan pesuruhnya yang 
baik dan setia, melainkan seorang mata-mata yang sengaja ditempatkan oleh Tuan Barling 
di rumahnya!

Ketika Julian sudah benar-benar merasakan keyakinan Pak Lenoir, ia pun membeberkan 
segala hal yang diketahui. Ia juga menceritakan tentang lubang masuk ke lorong lewat 
dasar bangku dekat jendela, dan bahwa anak-anak melihat Tuan Barling dan Block lewat 
dalam lorong bawah tanah pada hari itu juga!

“Astaga!” Sekarang Pak Lenoir nampak benar-benar cemas. “Sudah gila rupanya Tuan 
Barling itu! Aku selalu menganggap tingkah lakunya agak aneh — tapi tak pernah bisa 
kubayangkan bahwa ia akan menculik orang. Sudah jelas dia gila, dan Block juga! 
Persoalan ini merupakan suatu komplotan. Rupanya mereka mendengar rencanaku bersama 
paman kalian! Kemudian mereka bertekat hendak mencegahnya, karena akan mengganggu 
kegiatan penyelundupan mereka. Entah apa tindakan mereka selanjutnya! Persoalan ini 
benar-benar serius!”



“Sayang Tim tak ada di sini!” kata George dengan sekonyong-konyong.

Pak Lenoir tercengang.

“Siapa Tim?”

“Yah, saya rasa sekarang Anda perlu mengetahui segala-galanya,” ujar Julian. Kemudian 
diceritakannya tentang Tim, dan bagaimana mereka menyembunyikannya.

“Kalian telah berbuat bodoh,” kata Pak Lenoir singkat. Kelihatannya ia kurang senang. 
“Kalau kalian langsung berterus terang padaku, aku kan bisa meminta seseorang di kota 
mengurusnya selama kalian menginap di sini! Aku memang tak senang anjing. Aku bahkan 
sangat benci, dan takkan pernah akan mengijinkan seekor anjing masuk ke rumah ini. Tapi
aku kan bisa mengurus penitipannya, jika aku tahu bahwa kalian datang membawa anjing!”

Anak-anak menyesal, dan juga agak malu. Pak Lenoir memang aneh dan pemarah, tetapi 
ternyata tak sejahat sangkaan mereka.

“Saya ingin mencari Tim,” ujar George. “Bagaimana jika Anda memanggil polisi sekarang 
juga, Pak Lenoir? Sedang kami beramai-ramai mencari Tim! Kami mengetahui jalan masuk ke
lorong rahasia, lewat kamar kerja Anda.”

“Ah! Karena itulah rupanya kau kemarin siang bersembunyi di sana,” ujar Pak Lenoir. 
“Padahal waktu itu kukira kau cuma mau berbuat nakal! Nah, carilah dia kalau kau ingin 
melakukannya. Tapi jangan kaubawa ke dekatku. Aku benar-benar tak senang jika ada 
anjing dalam rumahku.”

Pak Lenoir pergi ke serambi, untuk menelepon polisi sekali lagi. Ibu Lenoir berdiri 
mendampinginya dengan mata merah bekas menangis. George bergegas ke kamar kerja Pak 
Lenoir, diikuti oleh Julian serta kedua adiknya. Sedang Marybelle tak mau jauh-jauh 
dari ibunya.

“Ayoh — kita masuk saja ke lorong rahasia untuk mencari Tim,” kata George. “Jika kita 
masuk beramai-ramai, dan kemudian bersuit dan berseru memanggil-manggil, pasti ia akan 
mendengar kita!”

Tak lama kemudian keempat anak itu sudah kembali berada dalam lorong yang sempit. 
Tetapi Tim tak ada di situ. Anak-anak mulanya heran, tetapi dengan segera George tahu 
mengapa anjing itu tak ada lagi di sana.

“Kalian masih ingat cerita si Hangus, bahwa dari lorong ini ada jalan menyimpang ke 
kamar makan?” katanya. “Nah, sewaktu kita lewat tempat yang mestinya terletak di balik 
dinding kamar makan, aku merasa melihat semacam pintu! Mungkin Tim menerobos masuk ke 
situ, dan dari sana menyusur ke lorong lain.”

Beriring-iringan mereka kembali. Mereka sampai di tempat yang letaknya di belakang 
dinding kamar makan. Dan di situ mereka melihat pintu yang dimaksudkan oleh George. 
Pintu itu kecil dan rata dengan dinding, sehingga tak jelas kelihatan. George 
mendorongnya. Ternyata pintu itu bisa terbuka dengan mudah. Ketika dilepaskan, tertutup
lagi dengan bunyi berketik. Rupanya pintu itu hanya bisa dibuka dari satu arah saja!

“Ke situlah Tim masuk!” ujar George sambil mendorong pintu sekali. “Pintu ini 
didorongnya sehingga terbuka. Sudah itu ia masuk, dan pintu tertutup lagi. Tim tidak 
bisa melewati pintu lagi, karena hanya bisa dibuka dari sini. Ayoh, kita masuk saja! 
Kita harus mencari Tim.”

Keempat anak itu memasuki lubang pintu yang kecil. Ambangnya begitu rendah, sehingga 
bahkan Anne pun harus menunduk ketika melewatinya. Mereka sampai ke sebuah lorong yang 
mirip dengan lorong yang baru saja mereka tinggalkan, tetapi tak begitu sempit. Tiba-
tiba lorong itu condong ke bawah. Julian berseru kepada saudara-saudaranya yang 
menyusul,



“Kurasa lorong ini menuju ke lorong yang biasa kita lalui pada waktu membawa Tim 
berjalan-jalan ke luar. Nah — apa kataku! Sekarang kita sampai ke rongga yang terdapat 
di bawah kamar Marybelle!”

Mereka memanggil-manggil sambil bersuit-suit. Tetapi Tim tetap tidak muncul. George 
mulai merasa cemas.

“He!” kata Dick dengan tiba-tiba. “Mestinya di sini kita sampai sehabis menuruni tangga
yang berpangkal di bawah bangku dekat jendela kamar si Hangus. Ya, betul — dan itu 
lorong yang dimasuki oleh Block dan Tuan Barling!”

“Mungkin — mungkinkah kedua orang itu menyakiti Tim?” tanya George ketakutan. “Aku tak 
berpikir ke situ selama ini!”

Anak-anak cemas. Aneh, Tuan Barling dan Block bisa berkeliaran dengan leluasa dalam 
lorong tanpa diserang oleh Tim, apabila anjing itu benar ada di situ! Mungkinkah ia 
mengalami celaka karena perbuatan kedua orang itu? Anak-anak sama sekali tak menyangka 
bahwa pada saat itu Tim sedang bersama-sama ayah George dan si Hangus!

“Eh — apa ini!” seru Julian sekonyong-konyong. Disorotkannya cahaya senter pada sesuatu
benda, supaya juga terlihat oleh saudara-saudaranya. “Benang! Benang yang menjulur ke 
dalam lorong ini? Untuk apa?”

“Itu kan lorong yang dimasuki oleh Tuan Barling dan Block,” kata George. “Menurut 
perasaanku, lorong itu menuju ke tempat ayahku dan si Hangus ditawan! Keduanya ditawan 
di salah satu tempat di sini. Aku akan mengikuti benang ini untuk mencari mereka! Siapa
ikut?”

XXI

PERJALANAN MENEMBUS BUKIT

“AKU ikut!” seru ketiga saudaranya serempak. Mereka takkan membiarkan George pergi 
sendiri menghadapi bahaya!

Sambil meraba-raba benang yang terbentang sepanjang dinding lorong, Julian berjalan 
paling depan. Saudara-saudaranya mengikuti dari belakang sambil berpegangan tangan. 
Lorong itu gelap sekali, jadi mereka harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang 
tersasar!

Setelah berjalan selama kira-kira sepuluh menit, mereka sampai di gua bundar. Di 
situlah si Hangus dan Paman Quentin berbaring malam sebelumnya. Tentu saja mereka tak 
ada lagi di situ, karena sudah pergi menuju rawa bersama Tim.

“He! Lihatlah, rupanya di sini mereka tadinya!” seru Julian sambil menyorotkan cahaya 
senternya ke sekeliling gua. “Sebuah bangku dan beberapa lembar selimut yang terurai — 
serta lentera yang terguling di lantai. Dan lihat ini! — robekan kertas. Rupanya ada 
suatu kejadian di sini!”

George yang berotak lincah berhasil menebak apa yang telah terjadi di situ.



“Rupanya Tuan Barling menawan mereka di sini,” katanya. “Sudah itu ia pergi. Ketika 
kembali lagi, ia mengajukan salah satu saran pada Ayah. Tetapi ayahku menolak saran 
itu! Kemudian mereka bergumul, sehingga lentera terguling dan padam sebagai akibatnya. 
Mudah-mudahan saja Ayah dan si Hangus tidak mengalami cedera!”

Julian juga merasa cemas.

“Moga-moga mereka tak tersesat dalam lorong-lorong yang seram ini. Bahkan si Hangus 
puri paling-paling cuma hafal seperempatnya belaka! Aku ingin tahu, apa yang terjadi 
dengan mereka berdua.”

“Ada orang datang!” kata Dick sekonyong-konyong. “Cepat, padamkan sentermu, Julian!”

Julian bergegas memadamkan cahaya senternya. Keempat anak itu terselubung kegelapan. 
Mereka meringkuk dekat dinding gua sambil memasang telinga.

Ya, terdengar bunyi langkah orang menyelinap.

“Kedengarannya seperti dua atau tiga orang yang datang,” bisik Dick. Langkah-langkah 
itu semakin mendekat, terdengar jelas menyusur lorong di mana terdapat benang 
terbentang.

“Mungkin Tuan Barling — disertai oleh Block,” bisik George. “Mereka datang lagi, karena
mau bicara dengan Ayah. Tapi Ayah sudah menghilang!”

Tiba-tiba gua disinari cahaya terang-benderang. Anak-anak yang meringkuk di pojok 
bermandikan sinar. Terdengar seruan kaget,

“Astaga! Siapa kalian? Ada apa di sini?”

Yang berseru Tuan Barling. Julian bangkit sambil mengejap-ngejapkan mata karena silau.

“Kami mencari Paman dan si Hangus,” katanya. “Di mana mereka?”

“Mereka tak ada di sini lagi?!” Kelihatannya Tuan Barling kaget. “Dan anjing galak itu 
juga sudah tak ada lagi?”

“Timmy tadi ada di sini?” seru George dengan gembira. “Ke mana dia sekarang?”

Tuan Barling tidak datang seorang diri. Ia disertai dua orang laki-laki, yaitu Block 
dan seorang pesuruh Tuan Barling. Tuan Barling meletakkan lentera yang dijinjingnya ke 
tanah.

“Jadi kalian tak tahu ke mana kedua orang itu pergi?” tanyanya dengan nada agak 
gelisah. “Mereka pasti akan tersesat, kalau berani pergi sendiri!”

Anne terpekik.

“Semuanya kesalahanmu, Penjahat!” serunya.

“Diam, Anne!” kata Julian. Kemudian ia berpaling memandang penyelundup yang kelihatan 
marah. “Sebaiknya Anda ikut saja dengan kami ke Sarang Penyelundup, Tuan Barling, dan 
menjelaskan duduk perkara di sana. Saat ini Pak Lenoir sudah menghubungi polisi!”

“O ya?” jawab Tuan Barling dengan ketus. “Kalau begitu lebih baik kita semua menunggu 
selama beberapa waktu di sini! Ya, kalian juga harus di sini — biar Tuan Lenoir merasa 
gelisah! Kalian semua kutawan. Kalian kuikat, supaya tidak bisa melarikan diri seperti 
mereka berdua tadi! Kau punya tali, Block?”

Block dan orang yang satu lagi maju menghampiri anak-anak. George yang paling dulu 
dipegang. Anak itu berteriak keras-keras, karena diperlakukan dengan kasar.



“Tim! Tim!” serunya. “Kau di mana? Tolong aku, Tim! TIMMY!”

Tetapi yang dipanggil tidak muncul. Tak lama kemudian George sudah meringkuk di pojok 
gua, dengan tangan terikat ke punggung. Sudah itu Block dan pesuruh Tuan Barling 
menghampiri Julian.

“Anda gila!” kata anak itu pada Tuan Barling yang berdiri di dekatnya sambil menjinjing
lentera. “Anda pasti gila, bertindak tak semena-mena!”

Sementara itu George masih terus meronta-ronta, berusaha melepaskan tangannya yang 
terikat ke belakang. Ia berteriak-teriak memanggil anjingnya,

“Tim! Tim, Timmy, TIMMY!”

Tim tak bisa mendengarnya, karena ia sudah terlalu jauh berjalan. Walau begitu tiba-
tiba anjing itu menjadi gelisah. Ada perasaan tak enak mengganggunya. Saat itu ia sudah
berada di tepi rawa bersama si Hangus dan Paman Quentin. Sebetulnya ia sudah siap akan 
mengantarkan mereka mengitari kaki bukit, menuju tempat aman. Tetapi tiba-tiba anjing 
itu tertegun. Ditajamkannya telinga! Tentu saja tak terdengar apa-apa. Tetapi Tim bisa 
merasakan bahwa George sedang dalam bahaya. Anjing itu tahu bahwa tuannya memerlukan 
bantuannya!

Kupingnya tak mendengar, dan hidungnya tak mencium apa-apa. Tetapi perasaannya 
mengatakan: George terancam bahaya!

Seketika itu juga ia berpaling lalu lari masuk ke lorong. Tim melejit lewat lorong-
lorong gelap.

Dan ketika Julian sedang terpaksa membiarkan tangannya diikat ke belakang, tiba-tiba 
suatu makhluk berbulu tebal datang menerjang! Tim datang menolong!

Tercium olehnya bau musuh lama: Tuan Barling! Hidungnya juga mencium bau Block! GRRR! 
Tim menggeram keras.

“Anjing galak datang lagi!” teriak Block sambil melompat mundur. “Tembak saja, Tuan 
Barling!”

Tetapi saat itu Tim sudah tak peduli! Ia tak takut pada pistol, tak ngeri menghadapi 
setan sekali pun! Diterjangnya Tuan Barling, sehingga orang itu terbanting ke lantai 
gua. Tim menggigit bahunya, sehingga Tuan Barling menjerit kesakitan! Kemudian giliran 
Block diterpa olehnya, sehingga juga jatuh ke tanah. Orang yang satu lagi lari lintang-
pukang!

“Panggil anjingmu! Suruh dia pergi, nanti mati kami digigitnya!” jerit Tuan Barling. Ia
berusaha bangkit. Bahunya terasa sakit sekali! Tetapi anak-anak membiarkan saja. Biar 
kedua orang jahat itu kapok digigit oleh Tim!

Tak lama kemudian Tuan Barling dan Block sudah terbirit-birit pula lari ke dalam lorong
gelap. Mereka lari terhuyung-huyung tanpa lentera, tersaruk-saruk mencari jalan. Karena
kebingungan mereka lupa berpegang pada benang. Sekarang mereka berkeliaran dalam gelap 
sambil merintih-rintih ketakutan!

Tim kembali dengan rasa puas. Dihampirinya George dengan ekor terkibas kian ke mari. 
George yang selalu membanggakan bahwa ia tak pernah menangis, jadi heran sendiri ketika
merasa bahwa air mata membasahi pipinya. Ia menangis, sambil menepuk-nepuk kepala 
anjingnya yang tersayang!

“Tapi aku menangis karena gembira, bukan karena sedih!” ujarnya.

Anak-anak sangat gembira karena bertemu kembali dengan Tim. Anjing itu pun tak kalah 
senang! Berguling-guling di tanah sambil mendengking dan menggonggong.



“Wah, Tim! Lega hatiku, karena kau ada lagi di sampingku,” kata George senang. 
“Sekarang kau bisa mengantar kami ke tempat Ayah! Pasti kau tahu di mana ia dan si 
Hangus berada.”

Tentu saja Tim mengetahuinya. Sementara George memegang kalung lehernya, anjing itu 
lari menyusur lorong. Anak-anak menyusul sambil berpegangan tangan.

Mereka membawa lentera dan dua buah senter. Karena itu mereka bisa melihat jalan dengan
mudah. Tetapi walau begitu mereka pasti akan salah jalan, kalau Tim tak ada bersama 
mereka. Tim sudah memeriksa seluruh lorong dengan seksama selama ia ditinggal sendiri. 
Dan sekarang, dengan daya penciumannya yang tajam ia mengambil jalan yang tepat, tanpa 
keliru sedikit pun.

“Dia memang benar-benar hebat,” kata Anne memuji. “Menurut perasaanku, Tim anjing yang 
paling hebat di dunia ini, George!”

“Tentu saja,” jawab George. Ia memang sudah berpendapat begitu, sejak Tim masih seekor 
anjing kecil. “Hebat sekali kau tadi, Tim! Kau menerpa Block, sewaktu orang jahat itu 
sedang mengikat tangan Julian! Rupanya Tim mendapat firasat bahwa kita memerlukan 
bantuannya!”

“Kurasa ia sekarang mengantar kita ke tempat ayahmu dan si Hangus,” kata Dick. 
“Kelihatannya ia hafal jalannya. Kita berjalan menurun. Tanggung sebentar lagi kita 
akan sampai di tepi rawa!”

Akhirnya mereka sampai di kaki bukit. Sewaktu mereka muncul di mulut lorong yang 
berkabut, tiba-tiba George berseru girang,

“Lihatlah! Itu Ayah — dan si Hangus!”

“Paman Quentin!” seru Julian, Dick dan Anne. “Hangus! He, kami di sini!”

Saat itu ayah George dan si Hangus sedang berdiri dengan bingung di tepi rawa. 
Mendengar suara anak-anak memanggil, mereka kaget lalu berpaling,

“Bagaimana kalian bisa sampai ke mari?” tanya Paman Quentin sambil merangkul anak 
perempuannya. “Apakah Tim tadi menjemput kalian? Tahu-tahu kami ditinggal di sini, dan 
dia lari masuk lagi ke lorong!”

“Apa yang terjadi tadi?” tanya si Hangus dengan bersemangat, karena tahu bahwa teman-
temannya pasti membawa berita ramai.

“Wah, banyak sekali!” jawab George dengan muka berseri-seri. Senang rasanya berkumpul 
lagi beramai-ramai. Dia dan Julian serta Dick berganti-ganti bercerita. Sudah itu 
giliran ayahnya menceritakan pengalaman, dengan disela-sela oleh si Hangus.

“Yah — kurasa sebaiknya kita kembali saja ke Sarang Penyelundup,” kata Julian pada 
akhirnya. “Sebab nanti polisi akan mengerahkan anjing pelacak untuk mencari kita! Pasti
Tuan Lenoir akan tercengang, apabila kita nanti muncul beramai-ramai!”

“Wah, aku cuma memakai piama,” kata pamannya. Diselubungkannya selimut lebih erat 
menutupi tubuh. “Aneh rasanya nanti, berjalan di kota dengan berpakaian begini!”

“Alaah, sudahlah, toh tak ada yang melihat! Kabut tebal sekali,” kata George. Anak itu 
agak menggigil, karena hawa di situ lembab. “Tim, kau menjadi penunjuk jalan sekarang. 
Kau pasti tahu ke mana kita harus pergi!”

Sebetulnya Tim belum pernah menginjakkan kaki ke luar lorong itu. Tetapi nampaknya ia 
tahu apa yang harus dilakukan. Ia mulai berjalan, diikuti oleh Paman Quentin dan anak-
anak. Mereka kagum, karena Tim seakan-akan selalu tahu di mana tempat yang kering. 
Kabut sangat tebal, sehingga tak mungkin bisa nampak mana tempat yang aman dan mana 
tidak. Saat itu mereka dikelilingi rawa yang berbahaya!



“Hore! Kita sudah sampai ke jalan raya!” seru Julian tiba-tiba. Di depan mereka nampak 
samar-samar jalan raya yang dibangun agak tinggi dari permukaan rawa. Jalan itu agak 
menanjak, menuju ke Bukit Buangan!

Tim bergegas maju, lalu berusaha melompat ke jalan raya yang letaknya agak tinggi. 
Tetapi sekali itu ia sial, karena lompatannya tak tepat! Ia terpeleset dan jatuh ke 
rawa. Tim mengais-ngais mencari tempat berpijak yang padat, tetapi sia-sia. Tim 
mendengking-dengking ketakutan!

“Tim!” jerit George dengan bingung! “Astaga, ia jatuh ke lumpur. IA TERBENAM! Tim, aku 
akan menolongmu!”

George melangkahkan kaki ke rawa. Maksudnya hendak menyelamatkan anjingnya. Tetapi 
ayahnya menyentakkannya kembali.

“Kau juga mau terbenam?” seru Paman Quentin. “Biarlah, Tim pasti akan sanggup 
menyelamatkan dirinya sendiri!”

Tetapi Tim tak berhasil menemukan tempat berpijak. Dengan lambat tetapi pasti, ia 
terbenam semakin dalam.

“Aduh, tolonglah dia! Jangan diam saja — tolonglah Tim!” jerit George sambil meronta-
ronta hendak membebaskan diri dari genggaman ayahnya. “Cepat, selamatkan Tim!”

XXII

AKHIR YANG MELEGAKAN

TETAPI semua tak berdaya. Mereka hanya bisa bingung menatap Tim yang menggeliat-geliat 
dalam lumpur yang mencengkeram.

“Tim terbenam!” seru Anne sambil menangis.

Tiba-tiba terdengar deru mesin mobil di jalan raya. Sebuah truk nampak mendekat, penuh 
dengan barang-barang angkutan. George berteriak menyuruh berhenti.

“Stop! Berhenti! Tolong kami! Anjing kami terjatuh dalam lumpur.”

Truk itu berhenti. Dengan cepat Paman Quentin menuju ke bak belakang, untuk melihat 
muatannya. Dalam bak terdapat batu bara, karung-karung berisikan macam-macam, batang-
batang kayu serta papan. Dengan segera ia dan Julian sudah menurunkan papan, lalu 
melemparkannya ke dalam lumpur. Papan itu dipergunakan sebagai tempat berpijak. Mereka 
berhasil mencapai tempat di mana Tim terbenam.

Supir truk turun dan ikut membantu. Dilemparkannya beberapa lembar papan lagi ke rawa, 
di atas papan-papan pertama yang sudah mulai terbenam pula.

“Paman Quentin berhasil memegang Tim — dan mulai menariknya ke atas! Paman Quentin 
berhasil menyelamatkannya,” seru Anne.



George terduduk di tepi jalan. Mukanya pucat pasi. Tubuhnya terasa lemas karena 
terkejut bercampur lega, melihat Tim berhasil diselamatkan.

Tidak gampang mengeluarkan Tim dari lumpur yang liat. Tetapi akhirnya berhasil juga! 
Tim berjalan terhuyung-huyung di atas papan yang mulai terbenam dengan pelan. Tubuhnya 
penuh berlumur lumpur. Tetapi George tak peduli! Begitu Tim meloncat ke atas, dengan 
segera disambut oleh George dengan pelukan.

“Aduh, Tim!” ujar anak itu. “Ngeri rasanya melihatmu tadi! Wah, baumu busuk sekali — 
tapi aku tak peduli! Kukira aku akan kehilanganmu untuk selama-lamanya!”

Supir truk memandang papan-papannya yang di rawa dengan menyesal. Papan-papan itu sudah
tak nampak lagi, terbenam dalam lumpur hitam. Paman Quentin menyapanya,

“Saat ini saya tak membawa uang,” kata Paman sambil memandang pakaian yang dikenakan 
dengan agak kikuk. “Tapi harap Anda mampir di Sarang Penyelundup! Nanti saya akan 
membayar harga pengganti papan, dan sekaligus memberi balas jasa atas pertolongan 
Anda!”

“Wah, kebetulan saya bertugas mengantarkan batu bara ke rumah di sebelah Sarang 
Penyelundup,” kata Supir sambil melirik pakaian Paman Quentin yang aneh itu. “Mau 
membonceng sampai ke sana? Di belakang banyak tempat!”

Kecuali kabut yang masih tetap tebal, hari pun mulai gelap. Semuanya sudah sangat 
capek. Dengan perasaan lega mereka naik ke bak belakang. Truk kemudian berangkat dengan
mesin menderu-deru, karena jalan menanjak menuju Bukit Buangan. Tak lama kemudian 
mereka sudah sampai di Sarang Penyelundup. Mereka turun semua. Tubuh mereka terasa 
kaku.

“Besok saja saya mampir,” seru Supir. “Sekarang tak ada waktu lagi. Selamat malam!”

Paman membunyikan bel. Sarah bergegas membukakan pintu. Ia kaget sekali melihat mereka 
berkerumun di depan pintu.

“Astaga!” serunya. “Kalian kembali dengan selamat! Pasti Tuan dan Nyonya Lenoir akan 
sangat gembira. Polisi sudah sibuk mencari ke mana-mana. Mereka sudah memasuki lorong 
rahasia, mereka pun sudah ke rumah Tuan Barling, dan....”

Tim menyusup masuk ke serambi. Rupanya aneh sekali, karena lumpur yang melekat pada 
bulunya sudah mengering. Sarah terpekik melihatnya.

“Ya, Allah, apa itu! Astaga, anjing!”

“Tim, ke mari!” panggil George, yang tiba-tiba teringat bahwa Pak Lenoir membenci 
anjing. “Sarah, bisakah Tim kutitipkan di dapur? Aku tak sampai hati menyuruhnya 
menunggu di luar — ia sangat berani, dan telah menyelamatkan kami!”

“Ayoh, kita masuk saja!” kata ayah George. Ia sudah tak sabar lagi berdiri lama-lama di
situ. “Masakan Lenoir tak tahan sebentar saja dengan Tim?”

“Biar saya saja membawanya ke dapur!” kata Sarah. Rupanya ia senang anjing. “Nanti 
kumandikan, karena kelihatannya perlu sekali. Tuan dan Nyonya Lenoir ada di kamar 
duduk. O ya, Tuan — nanti saya ambilkan pakaian dari kamar!”

Paman dan anak-anak masuk dan menuju ke kamar duduk, sementara Tim dengan patuh 
mengikuti Sarah ke dapur. Pak Lenoir mendengar suara anak-anak di serambi, lalu 
bergegas membuka pintu kamar.

Ibu Lenoir memburu ke depan dan menciumi si Hangus dengan air mata bercucuran. 
Marybelle ikut mengelus-elus kepala abangnya, seolah-olah si Hangus seekor anjing! Pak 
Lenoir menggosok-gosokkan telapak tangan dengan sikap puas. Ia sibuk menepuk bahu ke 
kanan kiri sambil berkata,



“Wah, wah — syukur kalian selamat semuanya! Wah, wah! Pasti mengasyikkan pengalaman 
kalian!”

“Ceritanya aneh, Lenoir,” kata ayah George. “Sangat aneh! Tapi sebelumnya aku harus 
merawat kakiku terlebih dulu. Bermil-mil aku tadi berjalan dengan kaki telanjang. Sakit
sekali rasanya sekarang!”

Sementara mereka ramai bercerita, para pembantu rumah sibuk menyediakan air hangat 
untuk merendam kaki Paman Quentin, mengambilkan mantel kamar untuknya, dan menyediakan 
makanan dan minuman untuk semuanya. Anak-anak ribut bercerita. Semuanya bergairah, 
karena bahaya sudah berlalu!

Tak lama kemudian polisi muncul. Dengan segera Pak Inspektur mengajukan bermacam-macam 
pertanyaan. Anak-anak ingin menjawab beramai-ramai. Tetapi kata Pak Inspektur, lebih 
baik yang bercerita hanya Paman Quentin, si Hangus dan George. Karena merekalah yang 
paling banyak mengetahui peristiwa.

Pak Lenoir yang paling tercengang! Ketika didengarnya dari Paman Quentin, bahwa Tuan 
Barling mengatakan hendak membeli rencana sistim mengeringkan rawa, dan betapa orang 
itu terus terang mengatakan bahwa ia penyelundup, Pak Lenoir tersandar ke kursi. Ia tak
bisa mengatakan apa-apa.

“Tuan Barling pasti gila!” kata Pak Inspektur. “Seolah-olah tidak hidup di jaman 
sekarang.”

“Aku juga sudah mengatakan hal itu padanya,” ujar si Hangus. “Kukatakan, seharusnya ia 
hidup seratus tahun yang lalu!”

“Kami sebetulnya sudah sering berusaha menyergap kegiatan penyelundupannya,” kata Pak 
Inspektur. “Tetapi Tuan Barling sangat cerdik! Bayangkan betapa cerdik akalnya, 
menempatkan Block sebagai mata-mata di sini — dan menyuruh Block mempergunakan kamar 
menara sebagai tempat memberi isyarat ke laut! Benar-benar nekat orang itu! Dan Block 
ternyata tidak tuli. Itu juga akal yang cerdik! Dengan berpura-pura tuli, Block bisa 
menangkap pembicaraan yang sebetulnya tak boleh diketahui olehnya!”

“Apakah kita tidak perlu mencari Tuan Barling dan kedua anggota komplotannya?” kata 
Julian sekonyong-konyong. “Jangan-jangan mereka masih berkeliaran dalam lorong yang 
simpang-siur! Dan dua dari mereka luka kena gigit Tim!”

“Ah ya — kalian diselamatkan anjing,” kata Pak Inspektur. “Kalian bernasib mujur! 
Sayang Anda tak menyenangi anjing, Tuan Lenoir — tapi saya rasa Anda harus mengakui 
bahwa untung anjing itu berkeliaran dalam lorong!”

“Memang,” kata Pak Lenoir. “Tapi Block juga tak menghendaki ada anjing dalam rumah. 
Rupanya ia takut anjing itu akan menggonggong pada waktu ia menyelinap malam-malam. 
Ngomong-ngomong — mana anjing hebat itu? Aku tak berkeberatan melihatnya sebentar, 
walau aku memang benci pada anjing. Dan aku akan tetap tak menyukai anjing!”

“Kujemput saja sebentar,” kata George. “Mudah-mudahan Sarah sudah memandikannya. 
Badannya kotor sekali, karena terbenam dalam lumpur!”

George kembali dengan Tim. Tetapi anjing itu sudah lain sekali kelihatannya! Sarah 
telah memandikannya, lalu mengeringkannya kembali. Tim berbau segar, bulunya bersih dan
lembut. Kecuali itu ia sudah diberi makan sampai kenyang. Tim merasa puas.

“Tim — ini teman,” kata George bersungguh-sungguh. Tim memandang Pak Lenoir, lalu 
datang menghampiri. Setelah berada di depannya, Tim mengangkat kaki kanannya untuk 
memberi salam. George yang mengajarkan sejak ia kecil.

Pak Lenoir agak terkejut. Ia tak biasa melihat anjing yang tahu sopan santun. 
Dipegangnya kaki kanan depan Tim yang terangkat ke atas, dan mereka bersalaman. Tim 



tidak berbuat seperti biasa, melonjak-lonjak minta dibelai. Sehabis bersalaman, ia 
menurunkan kaki kanannya kembali sambil menggonggong pelan. Seolah-olah mengatakan ‘Apa
kabar?’. Sudah itu ia kembali ke sisi George.

“Wah! Kelakuannya tidak seperti anjing!” kata Pak Lenoir dengan heran.

“Tim seekor anjing, Pak Lenoir,” kata George dengan bersungguh-sungguh, “Dia anjing 
biasa, tetapi sangat cerdik. Ia sangat penurut! Karena itu bolehkah aku menitipkannya 
pada seseorang di kota, selama kami menginap di sini?”

“Yah — kelihatannya dia tahu adat — dan telah berjasa besar; karenanya dia kuijinkan 
menyertaimu di sini,” jawab Pak Lenoir. Dipaksakannya dirinya untuk bermurah hati. 
“Tapi — harap jangan sampai aku terganggu olehnya. Anak laki-laki yang bijak seperti 
kau pasti bisa mengaturnya, bukan?”

Anak-anak tertawa nyengir ketika mendengar Pak Lenoir menyebut George anak laki-laki. 
Rupanya ia masih belum sadar bahwa George anak perempuan, George juga ikut nyengir. Ia 
sendiri takkan mengatakan bahwa ia bukan anak laki-laki!

“Anda takkan pernah melihatnya,” katanya dengan girang. “Aku akan selalu mengusahakan 
agar Anda tak terganggu sedikit pun olehnya. Terima kasih, Pak Lenoir!”

Pak Inspektur juga senang melihat Tim. Ia menganggukkan kepala pada George.

“Kalau kau hendak menyingkirkannya, jual saja padaku!” kata Pak Inspektur. “Anjing 
seperti dia besar sekali gunanya dalam pasukan kepolisian! Dengan cepat semua 
penyelundup akan tercium jejaknya!”

George tak menjawab. Ia sama sekali tak berniat menjual Tim, atau menyuruhnya masuk 
dinas kepolisian!

Tetapi walau begitu Pak Inspektur masih juga memerlukan bantuan Tim, Sampai keesokan 
harinya Tuan Barling beserta kedua anggota komplotannya masih belum ditemukan juga 
dalam lorong. Mereka tak muncul-muncul! Karena itu Pak Inspektur datang lagi ke Sarang 
Penyelundup. Ia minta tolong pada George, agar menyuruh Tim masuk ke bawah tanah untuk 
mencari ketiga orang itu.

“Kita tak bisa dan tak boleh membiarkan mereka mati kelaparan dalam tanah” kata Pak 
Inspektur. “Biarpun mereka orang jahat, tetapi kita harus menyelamatkan mereka! Dan Tim
satu-satunya yang bisa menemukan mereka.”

Kata Pak Inspektur benar. Hanya Tim yang bisa menyelamatkan Tuan Barling dan kedua 
komplotannya. Karena itu sekali lagi Tim masuk ke dalam lorong di bawah bukit. Sesudah 
beberapa lama mencari, ia berhasil menemukan ketiga orang yang tersesat itu. Mereka 
digiring olehnya, ke tempat polisi menunggu. Dan setelah itu ketiga-tiganya menghilang 
lagi untuk waktu lama. Bukan dalam lorong, melainkan dipenjarakan!

“Polisi tentunya merasa lega, karena akhirnya berhasil juga membekuk mereka,” ujar Pak 
Lenoir. “Sudah lama mereka berusaha membongkar rahasia kegiatan penyelundupan di Bukit 
Buangan. Mereka bahkan pernah mencurigai diriku! Barling memang sangat cerdik, tetapi 
aku masih tetap berpendapat bahwa otaknya tidak waras seratus persen! Ketika gagasanku 
hendak mengeringkan daerah rawa terdengar oleh Block, dengan segera ia melaporkan pada 
majikannya. Barling takut kegiatan penyelundupannya akan berakhir, apabila rawa dan 
kabut sudah lenyap dari sini! Ia takut kehilangan kesibukan yang menggairahkannya 
selama ini. Ia tak mau kehilangan ketegangan pada saat-saat menunggu kapal-kapalnya 
datang menyelinap di tengah kabut — kemudian orang-orangnya datang membawa barang 
selundupan melewati jalan-jalan rahasia merintis rawa. Ia senang hidup sebagai 
penyelundup! Memberi isyarat di tengah malam, lalu menyembunyikan barang-barang 
selundupan. Polisi berhasil menemukan barang-barang itu dalam sebuah gua di perut 
bukit!”

Asyik rasanya berbicara tentang pengalaman mereka, karena semua ketegangan sudah 



berlalu. Tetapi ada satu penyesalan yang mengganggu kegembiraan anak-anak! Mereka 
menyesal, karena menyangka Pak Lenoir jahat. Ia memang aneh, tetapi bisa juga ramah dan
bersenda gurau.

“Tahukah kalian bahwa kami akan pindah dari Sarang Penyelundup?” kata si Hangus. “Ibu 
sangat khawatir ketika aku lenyap! Karena itu Ayah berjanji akan menjual rumah ini dan 
pergi dari Bukit Buangan, asal aku kembali dalam keadaan selamat. Ibu sangat senang!”

“Aku juga,” kata Marybelle. “Aku tak suka diam di Sarang Penyelundup ini — karena aneh,
sepi dan penuh rahasia!”

“Yah, aku juga merasa senang apabila kalian berbahagia karena akan pergi dari sini,” 
kata Julian. “Tapi aku sendiri senang dengan rumah ini! Tempatnya bagus, di atas bukit 
yang beralas kabut. Di sini banyak lorong rahasia! Sayang kami tidak bisa ke mari lagi,
kalau kalian sudah pindah.”

“Betul,” sambung saudara-saudaranya sambil terangguk-angguk.

“Tempat ini cocok untuk bertualang,” kata George sambil menepuk-nepuk kepala Tim. 
“Betul kan, Tim? Kau kan senang di sini, ya? Kau kan senang berkeliaran di sini?”

Tim menggonggong sambil memukul-mukulkan ekornya ke lantai. Tentu saja ia senang, 
selama George ada di dekatnya.

“Syukurlah — kehidupan kami selanjutnya akan tenang,” kata Marybelle. “Aku tak mau lagi
mengalami kejadian-kejadian yang mendebarkan hati.”

“Wah, kalau kami senang sekali,” kata Julian, George, Dick dan Anne. Dan juga si 
Hangus! Dan pasti mereka akan masih mengalami petualangan yang ramai. Petualangan 
selalu dialami mereka yang senang bertualang. Itu sudah pasti!
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