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I

LIBURAN MUSIM PANAS

“GEORGE!” seru ibunya agak kesal. “Tak henti-hentinya kau keluar masuk dengan Tim! 
Tidak bisakah kau mencari kesibukan tertentu? Tenanglah sedikit — Ibu perlu istirahat 
sebentar!”

“Maaf, Bu,” jawab Georgina. Dipegangnya kalung leher Tim, melarang anjing itu melompat-
lompat lagi. “Aku kesepian, karena Anne beserta kedua abangnya tidak ada. Rasanya tak 
sabar lagi menunggu besok. Sudah tiga minggu aku tak melihat mereka.”

Georgina bersekolah seinternat* (semacam asrama) dengan Anne, Dalam liburan, ia 
biasanya berkumpul dengan saudara sepupunya itu, serta kedua abang Anne, yaitu Julian 
dan Dick. Dan kalau keempat anak itu sudah bergabung, macam-macam pengalaman mereka 
yang mengasyikkan. Saat itu sedang masa liburan musim panas. Tiga minggu sudah berlalu.
Anne, Dick dan Julian ikut bepergian dengan orangtua mereka. Georgina tidak turut 
pergi, karena orang tuanya merasa rindu pada putri mereka itu. Selama masa sekolah, ia 
tinggal di internat. Jadi kesempatan bertemu hanya dalam liburan saja.

Dan kini ketiga saudara sepupunya akan datang besok. Selama sisa liburan, mereka akan 
menginap di rumah Georgina. Di Pondok Kirrin.

“Wah! Pasti asyik apabila mereka sudah di sini,” kata Georgina. Itu nama sebenarnya. 
Tetapi sehari-hari ia dipanggil dengan nama George. “Pasti asyik, Tim! Bagaimana 
pendapatmu?”

“Wuf!” jawab Tim sambil mengibas-ngibaskan ekor.



George mengenakan baju kaos dan celana pendek. Seperti seorang anak laki-laki saja 
kelihatannya. Ia memang kepingin sekali jadi anak laki-laki. Ia bahkan tak mau 
menjawab, apabila dipanggil dengan namanya yang sebenarnya, Georgina. Karena itu ia 
dipanggil George oleh setiap orang. Sekarang ia sedang kesepian, karena harus bermain 
sendirian selama minggu-minggu pertama liburan.

“Dulu aku senang hidup sendirian,” kata anak itu pada anjingnya, yang seolah-olah 
mengerti setiap perkataan yang diucapkan oleh tuannya itu. “Tapi sekarang aku sadar 
bahwa sikapku itu tolol. Lebih enak berkumpul ramai-ramai dan bergaul dengan teman-
teman. Lebih asyik jika melakukan segala sesuatu bersama-sama.”

Tim memukul-mukul lantai dengan ekornya. Tentu saja ia juga senang bermain-main dengan 
ketiga saudara sepupu tuannya itu. Ia juga sudah rindu pada Julian, Dick dan Anne.

George mengajak Tim pergi ke pantai. Sambil menudung mata dengan tangan untuk menahan 
silau cahaya matahari, George memandang ke arah mulut teluk yang terbentang di 
depannya. Di tengah nampak sebuah pulau kecil berbatu-batu, seolah-olah menjaga jalan 
masuk ke teluk. Di atas pulau itu terdapat sebuah puri kuno yang sudah meruntuh.

“Kami akan berkunjung lagi ke tempatmu, Pulau Kirrin,” kata George setengah berbisik 
pada dirinya sendiri. “Selama musim panas ini aku belum sempat, karena perahuku sedang 
diperbaiki. Tapi tak lama lagi akan sudah siap, dan kau akan kudatangi. Aku akan 
berkeliaran lagi dalam puri. Tim, masih ingatkah pada pengalaman-pengalaman kita musim 
panas yang lalu di Pulau Kirrin?”

Tentu saja Tim masih ingat. Ia ikut masuk ke dalam ruangan-ruangan bawah tanah yang 
terdapat di dasar pulau itu, di bawah lantai Puri. Ia membantu anak-anak menemukan 
harta karun di sana. Ia pun ikut mengalami kejadian-kejadian mengasyikkan, bersama 
keempat anak yang disayanginya. Karena itu Tim menggonggong.

“Kau ingat, Tim?” ujar George sambil menepuk-nepuk kepala anjing itu. “Pasti asyik, 
kalau kita ke sana lagi! Dan kita akan turun lagi ke ruangan bawah tanah, ya? Wah! 
Masih ingat, betapa Dick menuruni lubang sumur untuk menyelamatkan kami?”

Hati George berdebar keras, karena terkenang kembali pada kejadian-kejadian yang mereka
alami tahun lalu. Ia semakin ingin hari cepat-cepat berganti, karena besok ketiga teman
yang juga saudara sepupunya akan datang.

“Mudah-mudahan Ibu akan mengijinkan kita menginap seminggu di Pulau,” pikir George. 
“Pasti akan sangat menyenangkan — tinggal di pulauku sendiri!”

Pulau itu memang kepunyaan George. Sebenarnya milik ibunya, tetapi dua atau tiga tahun 
yang lalu ibunya itu mengatakan bahwa George boleh memilikinya. Sekarang George merasa 
pulau itu memang benar-benar kepunyaannya. Ia beranggapan bahwa semua kelinci yang 
hidup di sana kepunyaannya, begitu pula halnya dengan burung-burung serta margasatwa 
lainnya.

“Kalau mereka sudah datang, aku akan mengusulkan untuk tinggal di sana seminggu,” 
pikirnya y bergairah. “Kita akan berbekal makanan serta keperluan hidup lainnya, lalu 
hidup menyendiri di sana. Wah! Rasanya nanti pasti seperti Robinson Crusoe!” George 
sangat mengagumi tokoh cerita itu, seorang laki-laki yang hidup sebatang kara selama 
bertahun-tahun di sebuah pulau terpencil.

Keesokan harinya ia berangkat dengan kereta kuda ke stasiun, menjemput ketiga 
saudaranya yang datang hari itu. Ia pergi seorang diri. Ibunya sebetulnya juga ingin 
ikut, tetapi ia merasa kurang enak badan. George agak cemas memikirkan ibunya. Akhir-
akhir itu ibunya sering mengeluh, katanya merasa kurang sehat. Barangkali karena cahaya
matahari musim panas terlalu menyengat. Dan hawa pun akhir-akhir itu sangat panas. 
Berhari-hari langit selalu cerah, dan matahari tak pernah lenyap di balik awan. Bagi 
orang Inggris yang lebih biasa pada langit mendung, sinar matahari yang terlalu terik 
bisa menimbulkan penyakit. Kulit tubuh George sudah menjadi coklat tua karena terbakar 



sinar matahari. Matanya yang biru cerah, semakin menyolok kelihatannya dibandingkan 
dengan warna kulit mukanya yang coklat itu. Rambutnya yang semula sudah pendek, 
dipotong lebih pendek lagi sekarang. Benar-benar sukar menebak, apakah George seorang 
anak perempuan atau laki-laki. Tentu saja bagi orang yang tak mengenalnya! Sedang sanak
saudara dan kenalan-kenalannya tahu bahwa George seorang anak perempuan, yang ingin 
jadi laki-laki.

Kereta api masuk ke stasiun. Nampak tiga pasang tangan melambai-lambai ke luar dari 
sebuah jendela. George berseru girang.

“Julian! Dick! Anne! Horee! Akhirnya kalian datang juga!”

Ketiga anak itu berlompatan turun dari gerbong tempat mereka duduk. Julian memanggil 
tukang pengangkat barang.

“Koper-koper kami di gerbong penjaga kereta,” katanya pada tukang itu. Sudah itu ia 
berpaling memandang saudara sepupunya yang menjemput. “Halo George, apa kabar! Wah, 
bertambah besar kau sekarang!”

Bukan George saja yang bertambah besar, tetapi mereka semua. Umur mereka memang sudah 
bertambah setahun, sejak mereka mengalami kejadian-kejadian yang mendebarkan hati di 
Pulau Kirrin. Bahkan Anne, yang paling muda di antara mereka berempat, sudah tidak lagi
kelihatan seperti anak kecil. Dengan gembira anak itu merangkul George. Begitu 
gembiranya, sehingga saudara sepupunya nyaris terjatuh. Ribut sekali keempat anak itu 
menyatakan kegembiraan berjumpa kembali. Bahkan Tim pun ikut-ikut ribut, menggonggong 
tanpa henti.

“Kereta api kami tadi, rasanya pelan sekali jalannya. Seolah-olah takkan pernah sampai 
ke mari!”

“Wah, Tim! Kau masih sama saja seperti dulu!”

“Waf, Waf, Waf!” Bukan George yang ngomong, tetapi Tim.

“Ibu menyesal, tidak bisa ikut menjemput. Ia merasa kurang enak badan!”

“Wah, George! Coklat benar warna kulitmu sekarang. Pasti kita akan bisa bermain-main 
lagi dengan asyik!”

“WAF! WAF!” Tim lagi yang ikut-ikut bicara.

“Jangan berisik, Tim! Ayoh, jangan meloncat-loncat! Putus nanti dasiku kaugigit. Ya, ya
— kau anjing manis!”

“WAF!”

Sementara itu tukang pengangkut barang sudah menaruh koper-koper ke dalam kereta kuda. 
George mendecakkan lidah, dan kereta mereka pun mulai bergerak ditarik kuda. Keempat 
anak yang duduk di dalamnya ribut sekali berbicara. Tetapi Tim lebih ribut lagi, karena
gonggongannya nyaring dan berat.

“Mudah-mudahan Bibi tidak sakit,” kata Julian. Ia menyenangi Bibi Fanny, karena lembut 
dan baik hati. Lagipula sangat sayang pada mereka semua.

“Kurasa hawa yang panas ini penyebabnya,” ujar George.

“Dan bagaimana kabar Paman Quentin?” tanya Anne. “Baik-baik sajakah?”

Ketiga saudara sepupu itu sebetulnya kurang senang pada paman mereka, ayah George. 
Paman Quentin cepat marah. Ia tak begitu peduli terhadap anak-anak, walau ketiga 
keponakannya itu tentu saja diterimanya menginap di rumah. Julian dan kedua adiknya 
selalu merasa agak kikuk kalau berhadapan dengan Paman. Mereka lebih senang apabila 



tidak perlu berurusan dengannya.

“Ayah biasa-biasa saja,” kata George dengan riang. “Ia hanya agak khawatir melihat 
kesehatan Ibu. Ayah biasanya tak begitu peduli apabila ibuku sehat dan gembira. Tapi 
begitu Ibu mengeluh dan merasa kurang enak badan, Ayah cepat bingung. Jadi kalian harus
hati-hati sedikit dengannya. Kalian tahu sendiri bagaimana wataknya kalau sedang repot 
atau bingung.”

Tentu saja anak-anak mengetahuinya! Kalau sedang ada sesuatu yang tidak beres, lebih 
selamat apabila Paman Quentin dijauhi. Tetapi hari itu, bahkan bayangan Paman yang 
pengomel pun tak bisa menyuramkan perasaan anak-anak yang sedang bergembira. Mereka 
naik kereta kuda, menuju ke Pondok Kirrin. Mereka sedang berlibur. Sebentar lagi mereka
akan sampai di tepi laut. Tim yang mereka sayangi semua, ada di dekat mereka. Segudang 
pengalaman yang mengasyikkan akan mereka alami di situ!

“Kita juga akan ke Pulau Kirrin, George?” tanya Anne. “Kita ke sana yuk! Sejak musim 
panas yang lalu, kita tak pernah ke sana lagi. Selama liburan musim panas, dan kemudian
pada hari-hari raya Paskah, cuaca terlampau buruk. Tapi sekarang cerah sekali!”

“Tentu saja kita akan ke sana,” kata George dengan mata bersinar-sinar riang. “Kau mau 
tahu niatku tadi? Kurasa asyik sekali bila kita bisa menginap di Pulau Kirrin selama 
seminggu! Kita sekarang sudah lebih besar, jadi kurasa pasti akan diijinkan oleh Ibu!”

“Apa katamu? Menginap di pulaumu selama seminggu!” seru Anne. “Wah, kalau benar-benar 
diperbolehkan, ASYIIK!”

“Bukan pulauku — tapi pulau kita,” ujar George berbahagia. “Kau tak ingat lagi? Dulu 
kan sudah kukatakan bahwa Pulau Kirrin kita bagi empat! Kita miliki bersama-sama. Aku 
tak main-main! Pulau itu kepunyaan kita bersama, bukan milikku seorang diri.”

“Bagaimana dengan Tim?” usul Anne. “Dia tidak ikut kebagian? Apakah kita tidak bisa 
membagi Pulau menjadi lima bagian, supaya dia juga turut memiliki?”

“Dia bisa turut memiliki bagianku,” ujar George. Sementara itu kereta mereka sudah 
sampai di puncak bukit batu. George menghentikan kuda. Keempat anak itu, dan juga Tim, 
memandang ke arah teluk yang biru airnya. “Itu dia, Pulau Kirrin,” kata George. “Pulau 
yang indah. Aku sudah tak sabar lagi, ingin lekas-lekas ke sana. Selama ini aku tak 
sempat, karena perahuku sedang dibetulkan.”

“Kalau begitu kita bisa pergi beramai-ramai,” ujar Dick. “Apakah kelinci-kelincinya 
masih tetap jinak seperti dulu?”

Dengan segera Tim menggonggong. Begitu mendengar perkataan 'kelinci', ia selalu ribut.

“Percuma saja kau ribut-ribut mendengar kata kelinci, Tim,” ujar George. “Kau kan tahu,
kelinci-kelinci di Kirrin tak boleh kaujadikan perburuan.”

Seketika itu juga ekor Tim yang semula mengibas-ngibas dengan bersemangat, berpindah 
tempat ke sela kaki-kaki belakangnya. Anjing itu kecewa. Dipandangnya George dengan 
sedih. Kelinci merupakan satu-satunya persoalan yang menyebabkannya tak sependapat 
dengan tuannya itu. Menurut keyakinan Tim, kelinci itu gunanya untuk diburu! Sedang 
George berkeyakinan sebaliknya!

George mendecakkan lidahnya lagi sambil menyentakkan tali-tali kendali. Kereta mereka 
bergerak kembali, menuju ke Pondok Kirrin. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di 
depan pintu pagar depan.

Seorang wanita berwajah masam muncul dari pintu rumah sebelah belakang. Ia ke depan, 
untuk membantu anak-anak menurunkan barang-barang mereka. Julian dan kedua adiknya tak 
mengenal wanita itu.

“Siapa itu?” bisik mereka pada George.



“Juru masak kami yang baru,” kata George. “Joanna terpaksa minta berhenti, karena harus
merawat ibunya yang mengalami kecelakaan dan patah kakinya. Lalu Ibu mendapat juru 
masak yang baru. Dialah orangnya! Namanya Ibu Stick.”

“Cocok dengan orangnya,” ujar Julian sambil tertawa nyengir. Wanita itu berbadan kurus,
seperti tongkat. Sedang stick artinya juga tongkat! “Tapi mudah-mudahan ia tak terlalu 
lama bekerja pada kalian. Mudah-mudahan saja Joanna bisa bekerja lagi di sini. Aku 
lebih senang pada Joanna yang gemuk. Ia juga sayang pada Tim.”

“Ibu Stick juga punya seekor anjing,” kata George. “Anjing itu jahil. Badannya lebih 
kecil dari Tim. Kelihatannya seperti tak pernah diurus! Tim tidak suka padanya.”

“Di mana dia?” tanya Anne sambil memandang berkeliling.

“Tinggalnya selalu di dapur. Tim tak boleh dekat-dekat,” kata George. “Untung saja, 
sebab kalau tidak kurasa anjing itu pasti akan habis ditelan oleh Tim!”

Anak-anak tertawa mendengar lelucon itu. Sementara itu barang-barang sudah selesai 
diturunkan dari kereta. George pergi ke tempat menaruhkan kereta, sedang ketiga saudara
sepupunya masuk ke rumah untuk mengucapkan salam pada paman dan bibi mereka.

“Nah, apa kabar?” ujar Bibi Fanny sambil tersenyum. Ia sedang berbaring di kursi 
panjang. “Sayang aku tadi tak bisa ikut menjemput. Paman Quentin sedang jalan-jalan 
sebentar. Kalian pergi saja ke atas untuk membersihkan badan dan berganti pakaian. 
Sudah itu kita akan minum teh.”

Julian dan Dick pergi ke kamar tidur yang disediakan untuk mereka. Kamar itu miring 
langit-langitnya, karena terletak di bawah atap. Dari jendela, mereka bisa memandang ke
Teluk Kirrin. Sedang Anne sekamar dengan George, di sebuah kamar tidur yang ukurannya 
agak lebih kecil. Senang hati mereka, karena berada kembali di Kirrin! Mereka akan bisa
bersenang-senang selama liburan, bersama George! Dan tentu saja bersama Tim yang kocak!

II

KELUARGA STICK

KEESOKAN harinya, pagi-pagi benar mereka sudah bangun. Enak rasanya bangun pagi di 
Pondok Kirrin, memandang sinar matahari cerah yang masuk lewat jendela kamar, dan 
mendengar bunyi deburan ombak laut di kejauhan. Kemudian meloncat bangun dan lari ke 
jendela, untuk melihat kebiruan warna laut yang terhampar di depan mata. Senang rasanya
mengagumi keindahan Pulau Kirrin, yang seolah-olah menjaga pintu masuk ke Teluk.

“Sebelum sarapan, aku ingin berenang-renang di laut,” kata Julian sambil menyambar 
celana renangnya. “Kau ikut, Dick?”

“Tentu saja!” kata Dick. “Panggil anak-anak perempuan. Kita semua berenang.”

Lalu turunlah keempat anak itu, diiringi oleh Tim yang berlari-lari di belakang sambil 
mengibas-ngibaskan ekor. Lidahnya yang merah, terjulur panjang ke luar. Ketika anak-
anak masuk ke dalam air, Tim tidak mau ketinggalan! Ia ikut menceburkan diri lalu 



berenang mengelilingi anak-anak. Mereka semua pandai berenang, tetapi Julian dan George
yang terbaik.

Setelah puas berenang mereka mengeringkan tubuh, lalu mengenakan celana pendek dan baju
kaos.

Kemudian mereka kembali ke rumah. Perut mereka sudah keroncongan, minta diisi. Tiba-
tiba Anne tertegun, karena melihat ada seorang anak laki-laki di pekarangan belakang.

“Siapa itu?” tanyanya heran.

“Ah, dia! Namanya Edgar — anak Ibu Stick,” ujar George. “Aku tak suka pada anak itu. 
Kelakuannya konyol! Senangnya menjulurkan lidah, atau mengejek-ejek dengan mengata-
ngatai orang!”

Keempat anak itu masuk lewat pintu pagar depan. Anak laki-laki yang di belakang 
kedengarannya seperti sedang bernyanyi-nyanyi. Anne berhenti sebentar, karena ingin 
mendengar nyanyiannya.

“Georgi-Porgi, gendut sekali!” Begitulah nyanyian Edgar dengan tampang mengejek. 
Umurnya sekitar tiga belas, atau empat belas tahun. Anak itu bertampang tolol, tetapi 
licik. Sekali lagi ia menyanyikan, “Georgi-Porgi, gendut sekali!”

Air muka George berubah mendengarnya, menjadi merah padam.

“Dia selalu nyanyi-nyanyi begitu,” katanya marah. “Kurasa karena aku dipanggil dengan 
nama George. Dikiranya dia lucu. Aku benci padanya.”

Julian membentak anak itu.

“Tutup mulut! Kau tidak lucu, tapi konyol!”

“Georgi-Porgi,” kata Edgar bernyanyi-nyanyi lagi, sambil nyengir goblok. Mukanya yang 
lebar dan merah kelihatan tolol sekali! Julian berbuat seolah-olah hendak mengejar. 
Seketika itu juga Edgar menghilang ke dalam rumah.

“Aku tak sabar melihat anak itu,” kata Julian dengan suara tegas. “Aku heran melihat 
kau tahan, George. Kenapa belum kautempeleng, kaupijak kakinya, kaugigit kupingnya — 
atau salah satu tindakan pembalasan lainnya! Dulu kau kan galak sekali.”

“Yah — sebetulnya aku masih sama saja,” ujar George. “Darahku menggelegak rasanya kalau
kudengar Edgar menyanyi-nyanyikan lagu konyol seperti itu, atau mengejek-ejek aku! Tapi
soalnya Ibu akhir-akhir ini kurang sehat badannya. Aku tahu apabila Edgar kuhajar, Ibu 
Stick pasti lantas minta berhenti! Lalu Ibu terpaksa melakukan segala-galanya 
sendirian. Padahal saat ini badannya kurang kuat. Karena itu aku menahan diri, dan 
berharap semoga Tim juga bisa menyimpan rasa marahnya!”

“Pertimbanganmu itu baik sekali!” ujar Julian dengan kagum. Ia tahu bahwa George susah 
sekali bisa menahan diri. Biasanya kalau ia marah, langsung mengamuk!

“Aku pergi sebentar melihat Ibu dalam kamarnya, barangkali saja ia kepingin sarapan di 
tempat tidur,” ujar George. “Tolong pegangkan Tim sebentar, ya? Aku khawatir kalau 
Edgar muncul lagi, Tim akan menyerangnya.”

Julian memegang kalung leher anjing itu erat-erat. Tim tadi sudah menggeram ketika 
melihat Edgar ada di kebun. Tetapi sekarang ia berdiri tanpa bergerak sama sekali. 
Hanya hidungnya saja yang kembang kempis, seakan-akan berusaha mencium salah satu bau 
tertentu.

Tiba-tiba dari pintu dapur muncul seekor anjing. Bulunya putih, tetapi dekil. Di sana 
sini gundul, seperti habis digigit-gigit. Barangkali berkutu! Buntutnya terselip di 
antara kedua kaki belakang.



Seketika itu juga Tim meloncat maju sambil menggonggong.

Julian terseret sampai jatuh, karena Tim seekor anjing yang besar. Karena takut celaka,
anak itu melepaskan pegangannya. Tim menerjang anjing itu, yang mendengking-dengking 
ketakutan dan berusaha masuk kembali ke dapur.

“Tim! Timmy! Ayoh, ke mari!” seru Julian. Tetapi Tim tak mendengar,— atau pura-pura tak
mendengar. Ia sedang sibuk, hendak merenggut kuping anjing yang satu lagi. Setidak-
tidaknya ia berbuat seolah-olah hendak menggigitnya. Anjing putih dekil itu 
mendengking-dengking minta tolong. Ibu Stick muncul di ambang pintu dapur. Tangannya 
memegang panci bergagang panjang.

“Suruh pergi anjing itu!” pekiknya dengan suara melengking. Diayunkannya panci ke arah 
Tim. Tetapi Tim cepat mengelak. Karenanya yang terpukul anjingnya sendiri. Anjing itu 
mendengking-dengking semakin nyaring.

“Jangan memukul dengan panci!” seru Julian. “Nanti anjing-anjing itu yang kena. Kan 
sakit! Tim! He, TIM!”

Sementara itu Edgar ikut keluar. Kelihatannya ia ketakutan sekali. Dipungutnya sebutir 
batu, lalu berdiri dengan tangan terangkat ke atas. Nampaknya menunggu kesempatan baik,
untuk melempar Tim dengan batu. Anne menjerit.

“Kau tak boleh melempar dengan batu! Kau jahat!”

Di tengah-tengah keributan itu Paman Quentin tiba-tiba muncul. Kelihatannya kesal dan 
marah.

“Astaga! Ada apa lagi ribut-ribut di sini! Belum pernah kualami kebisingan seperti 
begini!”

George ke luar berlari-lari, hendak menolong anjingnya. Ia menyerbu ke depan, dan 
berusaha menarik Tim pergi. Paman Quentin berteriak padanya,

“Jangan mendekat! Tidak tahukah kau, bahwa besar sekali bahayanya mencoba memisahkan 
dua ekor anjing yang sedang berkelahi? Mana slang untuk menyiram kebun?”

Slang itu terpasang pada keran air di dekat situ. Julian bergegas membuka keran, lalu 
diambilnya slang dan diarahkannya pada kedua ekor anjing yang sedang ribut. Begitu air 
menyemprot badan mereka, keduanya terlompat karena kaget. Kebetulan terlihat oleh 
Julian bahwa Edgar berdiri dekatnya. Ia tak bisa menahan diri. Arah slang digeserkannya
sedikit, dan semburan air membasahi pakaian anak itu. Edgar menjerit, lalu lari ke 
dalam.

“Untuk apa kausemprot anak itu?!” bentak Paman Quentin dengan kesal. “George, Tim harus
kautambatkan sekarang juga. Dan Ibu Stick — bukankah sudah kukatakan bahwa anjing Anda 
hanya boleh keluar dari dapur kalau lehernya terikat? Aku tak mau keadaan seperti tadi 
terulang lagi. Sarapan sudah siap? Tentu terlambat lagi, seperti biasa!”

Ibu Stick masuk ke dapur sambil mengomel. Diajaknya anjingnya yang basah kuyup ke 
dalam. Tim ditambatkan oleh George, yang melakukannya dengan wajah cemberut. Anjing itu
berbaring dalam kandangnya, sambil memandang tuannya dengan air muka minta dikasihani.

“Kan sudah kukatakan padamu, jangan pedulikan anjing kudisan itu,” kata George dengan 
marah. “Sekarang kaulihat sendiri akibatnya! Karena ulahmu Ayah akan jengkel terus 
seharian. Dan Ibu Stick pasti begitu marah, sehingga takkan mau membuat kue untuk 
hidangan bersama teh sore nanti!”

Tim mendengking pelan, lalu menyembunyikan kepala di sela kaki depannya. Dijilatnya 
beberapa lembar bulu anjing yang menempel di moncongnya. Memang menyedihkan, tertambat 
seperti itu. Tetapi Tim masih puas juga, karena berhasil menyambar ujung kuping anjing 



konyol itu!

Anak-anak masuk karena hendak sarapan.

“Aku tadi terpaksa melepaskan Tim,” ujar Julian menyatakan penyesalannya pada George. 
“Ia menerjang maju, sampai nyaris putus lenganku ditariknya. Aku tak sanggup 
menahannya! Tim sudah kuat sekali sekarang.”

“Ya,” jawab George dengan bangga. “Kalau kita biarkan tadi, pasti anjing mereka itu 
habis dilalapnya sekali telan. Edgar juga, sekaligus.”

“Dan Ibu Stick,” sambung Anne. “Biar saja sekaligus ketiga-tiganya ditelan habis oleh 
Tim. Aku tak senang pada mereka!”

Selama sarapan mereka tak banyak bicara, karena Bibi Fanny yang periang tidak hadir di 
meja makan pagi itu. Tetapi Paman Quentin! Dan Paman yang sedang jengkel, tak enak 
dijadikan teman sarapan! George dibentaknya, sedang matanya melotot memandang 
keponakan-keponakannya. Saat itu Anne merasa menyesal datang ke Pondok Kirrin. Tetapi 
penyesalannya hanya untuk sekejap saja, karena kegembiraannya pulih ketika mengingat 
kesibukan yang akan dalami sehari itu. Mungkin mereka akan piknik ke pantai. Atau 
bahkan makan siang di Pulau Kirrin. Dan Paman Quentin pasti takkan ikut, jadi tak bisa 
merusak suasana.

Saat itu Ibu Stick masuk untuk mengambil piring-piring bubur yang sudah kosong, dan 
sekaligus menghidangkan daging. Diletakkannya piring-piring dengan keras ke meja.

“Anda tak perlu bertingkah seperti itu,” kata Paman Quentin tersinggung. Ibu Stick diam
saja. Ia ngeri pada Paman Quentin. Siapa yang tidak, pikir anak-anak. Piring-piring 
yang dihidangkannya setelah itu diletakkannya dengan pelan. Seperti seharusnya.

“Apa rencana kalian hari ini?” tanya Paman ketika mereka sudah hampir selesai sarapan. 
Paman sudah tidak begitu kesal lagi saat itu. Dan ia tak mau melihat wajah-wajah yang 
suram di sekelilingnya. Karena itu ia mencoba beramah-tamah.

“Kami ingin piknik,” ujar George. “Sudah kutanyakan pada Ibu. Katanya boleh saja, asal 
Ibu Stick menyiapkan roti untuk makan kami nanti.”

“Kurasa persiapannya akan asal jadi saja,” ujar Paman. Maksudnya hendak melucu. Anak-
anak tersenyum sopan. “Tapi tanya saja padanya.”

Anak-anak terdiam. Semuanya enggan meminta tolong pada Ibu Stick agar dibuatkan roti.

“Coba si Bau tak dibawanya ke mari,” kata George agak murung. “Kurasa akan lebih mudah 
bagi kita semua.”

“Begitukah nama anaknya?” tanya Paman Quentin dengan heran. George tertawa meringis.

“Ah, bukan!” jawabnya. “Tetapi sebetulnya cocok juga, karena ia memang bau sebab jarang
mandi. Yang kumaksudkan anjing mereka. Anjing itu diberi nama Abu. Tapi kuputar ketiga 
huruf nama itu dan kusebut si Bau, karena baunya memang bukan main!”

“Menurut perasaanku nama itu tak pantas,” kata ayahnya, sementara ketiga saudaranya 
tertawa terkikik-kikik.

“Memang,” jawab George. “Tapi anjingnya juga tak pantas disebut anjing.”

Akhirnya Bibi Fanny yang mengurus pembuatan makanan untuk piknik mereka. Ia meminta Ibu
Stick membuatnya, ketika wanita itu naik ke atas untuk mengantarkan sarapan baginya. 
Ibu Stick tidak menolak perintah itu, walau mukanya masam.

“Waktu saya menerima tawaran kerja di sini, tidak ada pembicaraan tentang tambahan tiga
anak lagi,” katanya setengah merajuk.



“Saya telah memberitahukan pada Anda tentang kedatangan mereka,” ujar Bibi Fanny dengan
sabar. “Tapi saya tak tahu bahwa saya akan merasa tak enak badan pada saat kedatangan 
mereka. Kalau saya saat ini sehat, saya akan bisa menyiapkan bekal piknik bagi mereka, 
serta pekerjaan lain-lainnya lagi. Tetapi sekarang saya hanya bisa minta agar Anda mau 
membantu sebanyak mungkin, sampai saya merasa segar kembali. Mungkin besok saya sudah 
tak apa-apa lagi. Biarlah anak-anak itu bersenang-senang dulu selama seminggu. Nanti 
kalau saya masih saja belum sehat kembali, tentu mereka juga akan mau ikut membantu. 
Tetapi biarlah mereka bersenang-senang dulu.”

Begitu perbekalan siap dibuat oleh Ibu Stick, anak-anak segera berangkat. Di tengah 
jalan mereka berpapasan dengan Edgar. Tampangnya masih tetap tolol tetapi licik.

“Aku diajak dong,” katanya. “Ayoh, kita pergi ke pulau itu. Pulau itu kukenal baik.”

“Tak mungkin,” jawab George dengan segera. “Kau tak tahu apa-apa tentangnya. Dan aku 
takkan mau mengajakmu ke sana. Pulau itu kepunyaanku. Atau tepatnya, kepunyaan kami. 
Kau takkan pernah kami ijinkan ke sana.”

“Itu bukan pulaumu,” bantah Edgar. “Kau bohong!”

“Kau sendiri yang ngomong asal bunyi,” jawab George mencemoohkan. “Ayohlah, kita terus!
Untuk apa buang-buang waktu, ngomong dengan anak ini!”

Mereka meninggalkan Edgar berdiri sendirian. Anak itu merajuk. Ketika George dan 
saudara-saudaranya sudah agak jauh, Edgar mulai bernyanyi mengejek-ejek,

“Georgi-Porgi gendut sekali.

Melihat dia perutku geli,

Kalau bohong seenak hati!”

Julian berpaling, seolah-olah hendak mengejar Edgar yang kurang ajar. Tetapi George 
menarik lengannya, supaya berjalan terus.

“Paling-paling dia nanti lari pulang dan mengadu pada ibunya. Lalu Ibu Stick minta 
berhenti, dan tak ada orang yang membantu Ibu,” katanya. “Jadi aku harus bersabar. Tapi
kita bisa saja merencanakan pembalasan yang setimpal baginya. Anak jahil! Aku benci 
melihat hidungnya yang jerawatan dan matanya yang terpicing-picing!”

Tim ikut memberikan komentarnya. Anjing itu menggonggong dengan galak.

“Kata Tim, ia benci melihat buntut si Bau yang jelek dan kuping kecilnya yang konyol,” 
kata George menerjemahkan gonggongan itu. Ketiga saudara sepupunya tertawa terbahak-
bahak. Mereka merasa agak lega dan puas. Tak lama kemudian nyanyian konyol yang masih 
terus didendangkan oleh Edgar tak tertangkap lagi oleh mereka. Dan mereka pun sudah 
melupakan anak itu.

“Kita lihat dulu, apakah perahumu sudah siap dibetulkan,” ujar Julian. “Kalau sudah, 
barangkali kita akan bisa berdayung ke Pulau.”

III



BERITA SEDIH

PERAHU George sudah hampir siap, tetapi belum bisa dipakai. Tukang perahu yang 
membetulkan sedang sibuk mengoleskan lapisan cat terakhir. Kelihatannya sangat meriah, 
karena George meminta dicat dengan warna merah. Bahkan kedua dayung pun dicat merah.

“Tidak bisakah kami memakainya siang ini?” tanya George pada tukang perahu, yang 
bernama Jim.

Jim menggeleng.

“Belum bisa, Master George,” katanya. “Nanti pakaian kalian akan berlepotan kena cat. 
Tapi besok, pasti sudah kering!”

Orang-orang selalu tersenyum apabila mendengar tukang perahu dan para nelayan menyapa 
Georgina dengan sebutan 'Master George'. 'Master' merupakan sebutan bagi anak laki-
laki, dan kurang lebih berarti tuan muda, atau sinyo. Tetapi orang-orang yang tinggal 
di daerah itu tahu bahwa George atau Georgina kepingin sekali jadi anak laki-laki. 
Mereka pun tahu bahwa ia berani dan selalu berterus-terang. Karenanya dengan geli 
mereka mengatakan sesama mereka, “Tingkah lakunya memang seperti anak laki-laki! Jadi 
kalau ia ingin disebut 'Master George' dan bukan 'Miss Georgina' seperti sepantasnya 
bagi anak perempuan, biarlah!”

Jadi di kalangan para nelayan dan tukang perahu, Georgina dikenal sebagai Master 
George. Ia senang keluyuran memakai baju kaos dan celana pendek di pantai. Kecekatannya
bermain perahu sebanding dengan anak-anak nelayan. Kalau berenang George lebih jago 
dari mereka!

“Kalau begitu besok saja kita ke Pulau,” kata Julian. “Hari ini kita berpiknik di 
pantai saja. Habis itu kita jalan-jalan.”

Mereka piknik di atas pasir. Lebih dari setengah perbekalan mereka habis dimakan oleh 
Tim. Rasanya tidak enak, karena rotinya sudah basi. Irisannya terlalu tebal, sedang 
mentega yang dioleskan terlalu sedikit. Tetapi Tim tak peduli. Ia makan dengan lahap. 
Ekornya dikibas-kibaskan kian ke mari di atas pasir, sehingga berhamburan mengenai 
anak-anak.

“Tim! Kalau mau mengibas-ngibaskan ekor, jangan di pasir dong,” kata Julian, setelah 
untuk keempat kalinya pasir tersiram ke rambutnya. Sekali lagi Tim mengibaskan ekor, 
dan sekali lagi Julian tersiram pasir. Anak-anak tertawa.

“Sekarang kita jalan-jalan,” ujar Dick sambil melompat bangkit. “Kakiku memerlukan 
latihan sedikit. Ke mana kita?”

“Bagaimana jika kita berjalan-jalan sepanjang tepi atas tebing, dari mana kita akan 
selalu bisa memandang ke Pulau?” usul Anne. “Bangkai kapal tua masih ada di sana, 
George?”

George mengangguk. Anak-anak itu pernah mengalami kejadian yang mengasyikkan dengan 
bangkai kapal itu, yang mula-mulanya terbenam di dasar laut. Badai dahsyat yang 
mengamuk pada suatu hari mengangkatnya ke atas dan mengandaskannya ke batu-batu karang.
Anak-anak datang memeriksa kapal tua itu, dan menemukan sebuah peta Puri Kirrin di 
situ. Peta itu memuat petunjuk-petunjuk untuk menemukan harta karun.

“Kau masih ingat, bagaimana kita menemukan peta tua dalam bangkai kapal itu? Dan 
bagaimana kita mencari batang-batang emas yang akhirnya berhasil kita temukan?” tanya 
Julian. Matanya bersinar-sinar mengenangkan kejadian yang mengasyikkan itu. “Apakah 
bangkai kapal itu belum remuk dipukul ombak, George?”



“Belum,” jawab George. “Kurasa belum! Kan terdamparnya di sebelah sana Pulau Kirrin, 
jadi tidak kelihatan dari sini. Tapi kalau kita ke Pulau besok, kita akan bisa 
melihatnya.”

“Ya, ayohlah,” ujar Anne. “Kasihan, kapal yang malang! Kurasa beberapa musim dingin 
lagi pasti akan sudah hancur.”

Mereka berjalan sepanjang tepi tebing. Tim berlari-lari mendului. Dari tempat mereka 
terlihat jelas Pulau Kirrin, serta Puri yang meruntuh dengan menara di tengah-tengah.

“Itu Menara Gagak,” kata Anne sambil memandang. “Bukankah menara yang satu lagi sudah 
runtuh? Lihatlah kawanan burung gagak itu, terbang mengelilingi menara, George!”

“Ya — setiap tahun mereka selalu membuat sarang di situ,” sahut George. “Kau masih 
ingat pada tumpukan ranting di sekeliling menara, yang dijatuhkan oleh gagak-gagak itu 
sewaktu mereka sedang membuat sarang? Lalu kita memungutnya, untuk dijadikan api 
unggun.”

“Aku ingin membuat api unggun lagi,” kata Anne. “Kalau kita jadi menginap satu minggu 
di Pulau, kita membuat api unggun tiap malam, ya? Bagaimana George — kau sudah 
menanyakannya pada ibumu?”

“O ya,” jawab George, “Katanya kenapa tidak — tapi lihat sajalah nanti.”

“Aku selalu merasa tak enak, kalau orang dewasa mengatakan 'lihat sajalah nanti',” kata
Anne. “Sering kali artinya mereka sebetulnya tak setuju, tapi tak mau langsung 
mengatakan.”

“Ah, kurasa Ibu akan mengijinkan,” kata George. “Bagaimana juga, kita sekarang kan 
sudah jauh lebih tua daripada setahun yang lalu. Bayangkan saja, Julian sudah tergolong
remaja sekarang. Aku juga sebentar lagi, begitu pula dengan Dick. Cuma Anne saja yang 
masih anak kecil.”

“Aku bukan anak kecil,” seru Anne tersinggung. “Aku sama kuat seperti kalian. Bukan 
salahku bahwa umurku lebih muda!”

“Ssst, sudahlah, Dik,” kata Julian menyabarkan, sambil menepuk-nepuk punggung adiknya 
itu. Ia tertawa melihat muka Anne yang merah padam karena marah. “He! Lihatlah,” 
katanya sekonyong-konyong. “Ada apa di pulau kita?”

Sewaktu sedang mengganggu adiknya, matanya yang tajam melihat sesuatu yang aneh di 
Pulau Kirrin. Ketiga saudaranya menoleh serempak ketika mendengar seruannya. Mereka 
memandang ke Pulau. George menjerit kaget.

“Astaga — itu kan asap api! Betul, asap! Ada orang di pulauku.”

“Pulau kita,” ujar Dick membetulkan ucapan saudara sepupunya. “Mustahil kalau di sana. 
Asap itu pasti berasal dari cerobong sebuah kapal yang sedang berlayar di balik Pulau. 
Kita tidak bisa melihatnya dari sini. Tapi aku berani bertaruh, asap itu berasal dari 
sebuah kapal. Kita kan tahu, tak ada orang bisa ke sana kecuali kita. Mereka tak 
mengenal jalannya.”

“Kalau ada orang berani menginjak pulauku,” kata George dengan berapi-api, “kalau ada 
orang pergi ke pulauku, aku akan — aku — aku nanti —”

“— kau akan meledak karena marah!” sambung Dick. “Lihat! Sekarang asap itu tak nampak 
lagi. Pasti tadi sebuah kapal yang kebetulan mengeluarkan asap, atau berasap tebal. 
Entahlah, pokoknya asap tadi berasal dari sebuah kapal!”

Mereka masih menatap Pulau Kirrin selama beberapa waktu sesudah itu, tetapi tak ada 
lagi asap mengepul.



“Coba perahuku sudah siap sekarang!” ujar George dengan gelisah. “Aku akan memeriksa ke
sana sore ini juga. Ah — aku berangkat saja, biar catnya masih basah!”

“Jangan konyol!” ujar Julian. “Kau kan tahu, kita pasti akan kena marah, apabila nanti 
pulang dengan baju berlepotan cat merah. Pakai dong otakmu, George.”

George tak jadi nekat. Ia masih memandang ke laut, menunggu-nunggu munculnya sebuah 
kapal dari balik Pulau Kirrin. Tetapi ia menunggu dengan sia-sia.

“Barangkali berlabuh di balik Pulau,” kata Dick. “Ayohlah, kita terus. Atau barangkali 
kalian ingin terpaku terus di tempat ini sepanjang hari?”

“Kita pulang saja sekarang,” kata Julian sambil memandang arlojinya. “Sudah hampir 
waktu minum teh. Mudah-mudahan ibumu sudah bisa bangun lagi, George. Lebih enak rasanya
makan bersamanya.”

“Kurasa dia sudah sehat lagi,” ujar George. “Ayohlah, kita pulang.”

Mereka berpaling, lalu berjalan menuju ke rumah. Sambil berjalan, sekali-sekali mereka 
menoleh lagi dan memandang Pulau Kirrin. Tetapi yang nampak cuma burung-burung gagak 
dan camar yang terbang berkeliling di atasnya. Tak ada lagi asap yang menjulang tinggi.
Rupanya tadi memang kapal!

“Bagaimanapun juga, besok aku akan memeriksa ke sana,” kata George dengan tegas. “Kalau
ada pelancong mendatangi pulauku, akan kuusir. Itu pulauku!”

“Pulau kita, maksudmu,” ujar Dick. “George, kau tak boleh lupa bahwa menurut katamu 
sendiri pulau itu milik kita bersama.”

“Ya— aku memang membaginya dengan kalian,” kata George. “Tapi entah bagaimana, aku 
masih selalu merasa itu pulauku. Ayohlah! Perutku sudah lapar.”

Akhirnya mereka sampai juga di Pondok Kirrin. Mereka masuk ke serambi, lalu menuju ke 
ruang duduk. Mereka heran melihat Edgar ada di situ, duduk dengan santai sambil membaca
sebuah buku kepunyaan Julian.

“Apa yang kaulakukan di sini?” kata Julian galak. “Dan siapa mengijinkanmu meminjam 
bukuku?”

“Aku kan tidak berbuat apa-apa,” jawab Edgar seenaknya. “Dan kenapa aku tidak boleh 
duduk sambil membaca buku?”

“Tunggu sampai ayahku datang dan melihatmu enak-enakan di sini,” kata George mengancam.
“Wah, kalau kau tadi berani masuk ke kamar kerjanya, tahu rasa nanti!”

“Aku tadi masuk ke sana,” kata Edgar tanpa disangka-sangka. “Aku sudah melihat alat-
alat aneh yang dipakainya bekerja.”

“Kau ini lancang!” bentak George. Mukanya pucat karena marah. “Bahkan kami pun tidak 
diperbolehkan masuk ke kamar kerja Ayah. Apalagi menyentuh barang-barangnya!”

Julian memandang Edgar. Ia heran, kenapa anak itu tiba-tiba berani kurang ajar.

“Di mana ayahmu, George?” tanyanya. “Kurasa sebaiknya dia saja yang berurusan dengan 
Edgar. Anak ini sudah gila rupanya!”

“Panggil saja ayahmu, kalau mau,” kata Edgar. Anak itu masih terus saja duduk seenaknya
di kursi panjang. Buku Julian dibalik-balik halamannya dengan sikap yang sangat 
menjengkelkan. “Dia toh tidak akan datang.”

“Apa maksudmu?” tanya George. Tiba-tiba ia merasa ngeri. “Mana ibuku?”



“Kalau mau, panggil juga dia,” kata Edgar dengan lirikan licik. “Ayoh! Panggillah!”

Keempat anak itu merasa takut. Apa maksud Edgar? George melejit lari ke atas, menuju 
kamar ibunya sambil berseru-seru,

“Ibu! Ibu! Ibu di mana?”

Tak terdengar suara menjawab. Tempat tidur Bibi Fanny kosong. Alas dan selimutnya belum
dibenahi, tetapi Bibi Fanny tidak berbaring di situ. George lari memasuki kamar-kamar 
yang lain, sambil berseru-seru dengan bingung,

“Ibu! Ibu! Ayaah! Di mana kalian?”

Tak ada yang menjawab. George lari lagi ke bawah dengan muka pucat. Edgar nyengir 
memandangnya.

“Nah, apa kataku tadi?” katanya mengejek. “Sudah kukatakan silakan memanggil — mereka 
toh takkan datang.”

“Di mana mereka?” tanya George. “Ayoh, katakan! Cepat!”

“Cari sendiri!” jawab Edgar.

Saat itu juga terdengar bunyi bergetar nyaring. Edgar terlompat sambil memegang pipi 
kirinya. Rupanya George sudah tak bisa lagi menahan diri. Anak itu ditamparnya sekuat-
kuatnya. Edgar mengangkat tangannya hendak membalas, tetapi segera dihalang-halangi 
oleh Julian.

“Kau tak boleh berkelahi dengannya,” katanya. “Dia anak perempuan. Kalau kepingin 
berkelahi, aku lawanmu.”

“Aku tak mau jadi perempuan! Aku anak laki-laki,” jerit George sambil berusaha 
menolakkan Julian yang berdiri di depannya. “Aku yang berkelahi lawan Edgar. Akan 
kuhajar dia! Lihat saja nanti.”

Tetapi Julian mencegahnya. Edgar mulai beringsut-ingsut mendekati pintu, tetapi Dick 
sudah lebih dulu berdiri di situ.

“Tunggu dulu,” kata Dick. “Sebelum kau pergi — ke mana Paman dan Bibi?”

Sekonyong-konyong Tim menggeram. Suaranya galak sekali, sehingga Edgar ngeri 
mendengarnya. Dipandangnya anjing itu dengan ketakutan. Tim menyeringai menampakkan 
taring-taringnya yang panjang dan runcing. Bulu kuduknya berdiri. Kelihatannya 
menyeramkan sekali!

“Pegang anjing itu!” kata Edgar dengan suara gemetar. “Ia hendak menerkamku.”

Julian memegang kalung leher Tim.

“Tenang, Tim! Tenang!” katanya. “Sekarang, Edgar — kauceritakan dengan segera apa yang 
ingin kami ketahui tadi. Cepat, kalau tidak —”

“Tak banyak yang bisa diceritakan,” kata Edgar, sementara matanya masih tetap terpaku 
memandang Tim. Diliriknya George, sebelum melanjutkan, “Ibumu tiba-tiba memburuk sekali
keadaannya — katanya sakit sekali di sini — dokter dipanggil, lalu ia dibawa ke rumah 
sakit. Ayahmu ikut mengantar. Cuma itu saja!”

George terduduk di kursi panjang. Mukanya pucat pasi. Bibirnya gemetar.

“Aduh, kasihan Ibu,” katanya pelan. “Aku menyesal pergi tadi. Bagaimana caranya supaya 
kita bisa tahu apa yang terjadi?”



Edgar menyelinap ke luar. Pintu kamar ditutupnya cepat-cepat karena khawatir akan 
dikejar oleh Tim. Kemudian terdengar pintu dapur terbanting keras. Anak-anak saling 
berpandangan dengan sedih dan lesu. Kasihan George! Bibi Fanny yang malang!

“Pasti mereka meninggalkan surat,” kata Julian sambil mencari-cari dalam kamar. Pada 
bingkai cermin besar dilihatnya terselip sepucuk surat. Surat itu dialamatkan pada 
George, dan karenanya diserahkan pada anak itu. Surat itu dari ayahnya.

“Lekas, baca isinya,” kata Anne. “Aduh, benar-benar tidak enak awal liburan kita di 
sini kali ini!”

IV

GANGGU-MENGGANGGU

GEORGE membacakan surat itu keras-keras. Isinya tidak panjang, dan kelihatannya ditulis
terburu-buru.

Anakku George,

Ibumu tiba-tiba sakit keras. Aku mengantarnya ke rumah sakit. Aku akan mendampinginya, 
sampai ia sudah agak sembuh lagi. Waktunya bisa beberapa hari sampai seminggu. Aku akan
meneleponmu setiap hari pukul sembilan pagi, untuk mengabarkan keadaan Ibu. Pembantu 
rumah kita, Ibu Stick, akan mengurus kalian selama itu. Jagalah diri kalian sampai aku 
kembali nanti.

Ayah

“Astaga!” kata Anne prihatin. Dapat dibayangkannya betapa perasaan George saat itu. 
Anak itu sangat sayang pada ibunya. Air matanya berlinang-linang. George sebenarnya 
tidak penangis. Tetapi sukar menahan rasa sedih, apabila pulang ke rumah dan tahu-tahu 
ibunya dibawa ke rumah sakit karena sakit keras. Dan ayahnya juga tak ada! Hanya Ibu 
Stick dan Edgar saja yang tinggal.

“Sedih rasanya ditinggal Ibu seperti begini,” kata George dengan suara seperti 
tercekik. Tiba-tiba ia tersedu-sedu. Dibenamkannya muka dalam bantal kursi. “Jangan-
jangan ia — nanti ia tak kembali lagi.”

“Janganlah begitu, George,” ujar Julian. Ia duduk di samping George, lalu merangkulnya.
“Tentu saja Bibi akan datang kembali! Kenapa sampai tidak? Bukankah ayahmu menulis 
bahwa ia akan terus mendampinginya, sampai Bibi sehat kembali. Barangkali beberapa hari
lagi ia akan sudah sembuh. Ayohlah, George — janganlah bersedih hati! Biasanya kau kan 
tidak penangis.”

“Tapi aku tak sempat bertemu lagi dengannya,” kata George yang malang sambil terisak-
isak. “Dan tadi aku menyuruhnya minta pada Ibu Stick agar kita dibuatkan roti untuk 
piknik! Padahal aku sendiri bisa. Aku ingin ke tempat Ibu! Aku ingin melihat sendiri 



keadaannya.”

“Kau kan tak tahu ke rumah sakit mana ia dibawa,” ujar Dick dengan lembut. “Dan kalau 
pun tahu, pasti kau tak diperbolehkan masuk menemuinya. Ayoh, kita minum teh saja. 
Sesudah itu pasti perasaan kita akan menjadi lebih tenang.”

“Aku tak kepingin makan,” kata George dengan galak. Kesedihannya menyebabkan dia tak 
bisa dibujuk. Tim bingung melihat tuannya menangis, lalu mendengking-dengking pelan.

“Kasihan Tim! Ia tak mengerti,” kata Anne. “Ia ikut bingung melihat kau menangis, 
George.”

Mendengar kata-kata itu George berhenti menangis. Dikeringkannya air mata, lalu 
dibelai-belainya kepala anjingnya. Tim mendesakkan kepalanya ke pangkuan tuannya.

“Kau ini konyol, Tim!” kata George. Suaranya sudah hampir biasa lagi. “Kau tak perlu 
bingung. Aku cuma agak kaget tadi. Sekarang sudah tak apa-apa lagi. Janganlah 
mendengking-dengking begitu. Sungguh, aku sudah tak apa-apa lagi. Aku tidak sakit.”

Lama juga anak itu harus meyakinkan anjing kesayangannya, bahwa ia benar tak apa-apa. 
Julian membuka pintu serambi.

“Akan kukatakan pada Ibu Stick, bahwa ia sudah bisa membawa hidangan teh ke dalam,” 
katanya, lalu pergi ke luar. Saudara-saudaranya memandang dengan kagum. Berani benar 
Julian, menghadapi Ibu Stick yang pengomel!

Julian membuka pintu ke dapur. Dilihatnya Edgar duduk di dalam. Pipinya yang sebelah 
merah padam, bekas tangan George. Ibu Stick juga ada di situ. Mukanya nampak geram.

“Kalau anak perempuan itu memukul Edgar-ku sekali lagi, pasti akan kubalas memukul,” 
kata wanita itu dengan nada mengancam.

“Sudah sepantasnya Edgar ditampar oleh George tadi,” kata Julian. “Bisakah kami minta 
hidangan teh sekarang?”

“Sebetulnya aku kepingin tak menyediakan apa-apa,” kata Ibu Stick. Anjingnya beranjak 
dari pojok dapur tempatnya duduk selama itu, lalu menggeram-geram seperti hendak 
mengancam Julian.

“Bagus, Abu! Anak-anak yang berani memukul Edgar harus kauancam,” kata Ibu Stick. 
Tetapi Julian sama sekali tak takut pada anjing kurus itu.

“Kalau Anda tak mau, bisa kubikin sendiri,” katanya. “Mana roti, dan di mana kuenya?”

Mata Ibu Stick melotot memandang Julian. Tetapi anak itu membalas tatapannya, tanpa 
merasa gentar. Menurut pendapatnya Ibu Stick benar-benar seorang yang tidak 
menyenangkan. Dia tidak mau digertak oleh wanita itu. Ia ingin bisa menyuruh Ibu Stick 
pergi. Tetapi menurut perasaannya wanita itu pasti takkan mau, jadi percuma saja dia 
ngomong.

Akhirnya Ibu Stick lebih dulu menunduk.

“Akan kusediakan hidangan teh bagi kalian,” katanya. “Tapi kalau kalian sembrono lagi, 
aku tak mau lagi menyediakan makanan selanjutnya.”

“Dan kalau Anda sembrono, akan kupanggil polisi,” balas Julian sekonyong-konyong. 
Sebetulnya Julian tak bermaksud untuk berkata begitu. Tahu-tahu sudah terlompat dari 
mulutnya! Tetapi akibatnya sangat mengejutkan bagi Ibu Stick. Wanita itu kaget dan 
ketakutan.

“Eh, kenapa kau segalak itu,” ujarnya dengan suara yang jauh lebih sopan daripada 
sebelumnya. “Kita tadi terkejut semua, jadi sama-sama bingung — akan kuhidangkan teh 



sekarang juga.”

Julian keluar dari dapur. Ia heran, mengapa ancaman yang tiba-tiba itu menyebabkan Ibu 
Stick mundur teratur. Mengapa begitu mendengar perkataan 'polisi', ia lantas berubah 
menjadi jauh lebih sopan? Barangkali ia khawatir bahwa polisi akan memanggil Paman 
Quentin, dan kemudian pamannya yang galak akan bergegas pulang. Dan seratus Ibu Stick 
takkan menggentarkan Paman!

Julian kembali ke saudara-saudaranya.

“Teh akan datang,” katanya. “Bergembiralah semuanya!”

Tetapi suasana saat itu sama sekali tak gembira. George merasa malu, karena tadi 
menangis. Anne masih bingung. Dick mencoba menceritakan beberapa lelucon konyol untuk 
meriangkan suasana. Tetapi dengan segera dihentikannya percobaan itu, karena tak 
seorang pun yang bisa tertawa. Julian bersikap serius dan penuh perhatian. Sekonyong-
konyong saja ia nampak dewasa.

Tim duduk di samping kursi tempat George duduk.

“Aku kepingin punya anjing sesetia itu,” pikir Anne Tim tak henti-hentinya menatap 
tuannya dengan matanya yang coklat dan besar. Tak ada lagi perhatian anjing itu pada 
keadaan sekeliling, karena melihat tuannya bersedih hati.

Anak-anak tak begitu menyadari apa yang dihidangkan bersama minuman teh. Tetapi walau 
begitu, perasaan mereka menjadi agak nyaman setelah perut kenyang. Mereka segan pergi 
lagi ke pantai sesudahnya. Mereka khawatir jangan-jangan ada telepon dengan kabar 
tentang keadaan Bibi Fanny. Karena itu mereka duduk-duduk saja di kebun, sambil 
menajamkan telinga kalau telepon berdering.

Dari dapur terdengar suara orang bernyanyi,

“Georgi-Porgi gendut sekali,

Duduk menangis bersedih hati,

Georgi-Porgi....”

Dengan segera Julian bangkit, lalu berjalan menuju ke jendela dapur. Ia mengintip ke 
dalam. Dilihatnya Edgar duduk sendirian di situ.

“Ayoh keluar, Edgar!” panggil Julian dengan suara geram. “Nanti kuajari lagu lain. Ayoh
ikut!”

Edgar tak beranjak dari tempatnya.

“Memangnya aku tidak boleh menyanyi sesukaku?” katanya.

“Boleh saja,” kata Julian, “Tapi jangan lagu itu. Akan kuajarkan lagu lain. Ayohlah 
keluar!”

“Tidak mau,” ujar Edgar. “Kau mau menantangku berkelahi.”

“Betul,” kata Julian ketus. “Kurasa kau lebih baik berkelahi secara jujur, daripada 
duduk di dalam sambil menyanyi untuk mengejek seorang anak perempuan yang sedang merasa
sedih. Kau mau ke luar atau tidak? Perlukah aku masuk dan menyeretmu ke luar?”

Edgar ketakutan.

“Mama!” teriaknya. “Mama! Mama di mana?”

Tiba-tiba Julian menjangkaukan tangannya ke dalam. Ditangkapnya hidung Edgar yang 



panjang, lalu ditariknya kuat-kuat. Edgar terpekik-pekik kesakitan.

“Lebaskad! Lebaskad, kadaku! Aduh, sakid! Lebaskad hidukku!” Jerit Edgar dengan sengau,
karena hidungnya dijepit kuat-kuat oleh Julian.

Ibu Stick bergegas masuk ke dapur. Ia menjerit ketika dilihatnya perbuatan Julian 
terhadap anaknya. Ibu Stick menebang maju. Julian menarik tangannya lekas-lekas. Tetapi
ia tetap berdiri di depan jendela.

“Kurang ajar!” pekik Ibu Stick. “Mula-mula anak perempuan itu menampar anakku, dan 
sekarang kau menarik hidungnya! Kenapa kalian ini?”

“Ah, kalau kami tidak apa-apa,” jawab Julian dengan nada ramah, “Tapi Edgar yang kurang
beres, Ibu Stick. Jadi kami merasa harus membetulkannya. Sebetulnya itu tugas Anda! 
Tapi rupanya Anda tak melakukannya.”

“Kau ini benar-benar kurang ajar!” teriak Ibu Stick. Kelihatannya sudah marah sekali.

“Ya, memang,” jawab Julian. “Kurasa karena ketularan Edgar. Dan si Bau juga begitu 
pengaruhnya padaku.”

“Si Bau!” Sekarang Ibu Stick sudah menjerit. Mukanya merah padam. “Bukan begitu nama 
anjingku!”

“Tapi cocok dengannya,” kata Julian sambil melenggang pergi. “Kalau Anda memandikannya,
barangkali kami akan menyebutnya dengan nama Abu — dan tidak lagi Bau.”

Ditinggalkannya Ibu Stick yang masih mengomel-ngomel. Julian kembali ke saudara-
saudaranya. Mereka menatapnya dengan takjub. Mereka merasa menghadapi Julian yang lain:
garang dan penuh tekat, dan nampak sudah dewasa. Julian yang agak menimbulkan rasa 
takut pada diri mereka.

“Apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur,” ujar Julian sambil duduk di rumput. “Ibu 
Stick masuk, ketika aku sedang menarik hidung Edgar yang panjang itu. Persoalan menjadi
gawat! Kurasa mulai sekarang kita menghadapi saat-saat yang tak enak. Mungkin saja kita
tak diberinya makan lagi!”

“Kita ambil sendiri,” kata George tegas. “Aku benci pada Ibu Stick. Aku ingin Joanna 
datang kembali. Aku juga muak melihat Edgar yang jahil, serta si Bau yang goblok!”

“Lihat — itu si Bau!” kata Dick tiba-tiba. Dengan cepat diulurkannya tangan untuk 
menangkap Tim, karena anjing itu bangkit sambil menggeram. Tetapi dengan mudah saja Tim
melepaskan diri dari pegangan, lalu lari memburu. Si Bau melolong ketakutan dan 
berusaha menyelamatkan diri. Tetapi sia-sia! Tim menyambar tengkuknya, lalu 
menggoncang-goncangnya seperti menangkap tikus.

Ibu Stick muncul dari pintu dapur. Ia memukul-mukul dengan tongkat yang dibawanya. Ibu 
Stick memukul membabi buta, seolah-olah tak peduli anjing mana yang kena pukulan. 
Julian bergegas ke keran air. Melihat itu Edgar menghilang lagi ke dalam dapur. Rupanya
was-was, takut kena semprot sekali lagi.

Air menyembur dari slang. Tim terkejut, lalu melepaskan anjing yang sedang digigit 
tengkuknya itu. Seketika itu juga si Bau lari ke Ibu Stick, lalu mencoba bersembunyi di
bawah gaunnya. Anjing itu menggigil ketakutan.

“Kuracuni anjingmu nanti!” seru Ibu Stick dengan marah pada George. “Selalu anjingku 
diganggunya. Hati-hati saja — nanti kuracuni dia!”

Sehabis melontarkan kata-kata ancaman itu, Ibu Stick menghilang kembali masuk dapur. 
Anak-anak duduk lagi di rumput George nampak benar-benar ketakutan sekarang.

“Mungkinkah dia akan benar-benar meracuni Tim?” tanyanya pada Julian dengan suara pelan



karena ketakutan.

“Mungkin saja, karena orangnya cukup jahat,” jawab Julian setengah berbisik. “Kurasa 
sebaiknya Tim harus kita jaga terus siang dan malam. Dan kita sendiri pula yang 
memberinya makan!”

George memeluk anjingnya erat-erat. Ia ngeri membayangkan ada orang yang berniat hendak
meracuni Tim. Ibu Stick memang jahat sekali — jadi bisa saja ancaman itu benar-benar 
dilakukannya nanti, pikir George. Alangkah baiknya jika orang-tuanya ada lagi di rumah!
Tak enak rasanya ditinggal sendirian, seperti sekarang.

Tiba-tiba telepon berdering. Anak-anak berlompatan bangun, sedang Tim menggeram. George
melejit masuk ke dalam rumah, lalu menyambar tangkai telepon. Hatinya berdebar keras 
ketika terdengar suara ayahnya.

“Kaukah itu, George?” tanya Paman Quentin “Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku tadi tak 
sempat menunggu, jadi tak bisa menjelaskan persoalannya padamu.”

“Bagaimana kabar Ibu, Ayah?” tanya George dengan cemas. “Cepat ceritakan — bagaimana 
keadaannya?”

“Kita belum bisa mengetahuinya, sampai lusa,” kata Paman. “Besok pagi aku akan 
meneleponmu, dan lusa juga. Aku belum akan kembali, sebelum tahu pasti bahwa keadaannya
sudah agak baik.”

“Tidak enak rasanya di sini, tanpa Ayah dan Ibu,” keluh George. “Ibu Stick jahat sekali
orangnya.”

“George! Masakan kalian tidak bisa mengurus diri sendiri dan menghadapi Ibu Stick 
sampai aku kembali!” suara Paman terdengar agak kesal. “Jangan pusingkan kepalaku 
dengan soal-soal seperti itu sekarang. Begini pun kepalaku sudah cukup pusing!”

“Kira-kira kapan Ayah pulang?” tanya George. “Bolehkah aku menengok Ibu?”

“Tidak, George,” kata ayahnya. “Kata dokter, paling sedikit selama dua minggu ini kau 
belum boleh menengoknya. Aku akan kembali begitu keadaan sudah mengijinkan. Tapi 
sekarang aku tak mau meninggalkan Ibu. Aku harus menemaninya. Jadi jaga diri baik-baik,
ya! Sampai besok!”

George mengembalikan tangkai telepon ke tempatnya, lalu berpaling memandang ketiga 
saudaranya.

“Baru lusa kita akan mengetahui keadaan ibuku,” katanya. “Dan kata Ayah tadi, kita 
harus tinggal bersama Ibu Stick sampai ia kembali. Kapan waktunya, ia sendiri pun belum
tahu. Gawat, ya?”

V

DI TENGAH MALAM BUTA

MALAM itu Ibu Stick marah-marah terus, sehingga makan malam tak disediakan di meja. 



Julian hendak meminta, tetapi sesampai di dapur ternyata pintu terkunci.

Karena itu dengan murung ia kembali ke saudara-saudaranya. Mereka sudah lapar sekali.

“Pintu dapur dikunci oleh Ibu Stick,” katanya. “Jahat sekali orang itu. Kurasa malam 
ini ia tak mau menyediakan makanan untuk kita.”

“Kita harus menunggu sampai dia tidur,” ujar George. “Kalau sudah, kita akan bisa turun
ke bawah dan mencari makanan sendiri dalam sepen.”

Mereka masuk ke tempat tidur dengan perut keroncongan. Julian berbaring sambil 
menajamkan telinga, menunggu Ibu Stick dan Edgar pergi tidur pula. Didengarnya kedua 
orang itu menaiki tangga. Ketika telah diyakininya benar-benar bahwa pintu kamar tidur 
mereka sudah tertutup, Julian menyelinap turun menuju ke dapur. Karena di situ gelap, 
Julian bermaksud hendak menyalakan lampu. Tetapi ketika tangannya sudah menyentuh 
sakelar, tiba-tiba didengarnya bunyi napas berat. Julian tertegun mendengarnya. 
Mungkinkah si Bau yang terdengar napasnya itu? Tidak mungkin — kedengarannya seperti 
napas orang.

Julian masih tetap berdiri tertegun dengan tangan memegang sakelar. Ia bingung, dan 
juga agak ketakutan. Kalau pencuri tidak mungkin, karena masakan pencuri tidur dalam 
rumah yang hendak dicuri barang-barangnya. Dan Ibu Stick atau Edgar? Juga tidak 
mungkin, karena ia sendiri mendengar langkah mereka naik ke atas. Kalau begitu siapa?

Julian membulatkan tekat, lalu menyalakan lampu. Seketika itu juga ruangan dapur 
menjadi terang-benderang. Mata Julian terpaku ke sosok tubuh seorang laki-laki berbadan
kecil yang berbaring di dipan. Orang itu tidur nyenyak. Mulutnya ternganga lebar.

Tampangnya tidak mengenakkan. Nampak jelas bahwa ia sudah berhari-hari tak bercukur. 
Pipi dan dagunya kelihatan gelap karena tertutup rambut kasar yang tumbuh liar seperti 
alang-alang. Dan ia pun pasti sudah lebih lama lagi tak menyentuh air. Tangannya hitam 
karena daki, sedang kukunya panjang-panjang dan kotor. Rambutnya gondrong dan acak-
acakan. Hidungnya panjang, persis seperti hidung Edgar.

“Pasti dia ayah Edgar,” kata Julian dalam hati. “Joroknya bukan main! Kalau melihat 
orang tuanya, Edgar tak mungkin bisa menjadi orang yang beres kalau sudah besar nanti.”

Orang itu mendengkur. Julian ragu-ragu, tak tahu apa yang akan diperbuatnya. Ia 
kepingin sekali masuk ke sepen. Tetapi ia tak mau membangunkan orang itu, karena pasti 
akan terjadi keributan sebagai akibatnya. Ia ingin mengusirnya. Tetapi ia bimbang, 
karena jangan-jangan Bibi dan Paman mengijinkan suami Ibu Stick sekali-sekali menginap 
di Pondok Kirrin. Menurut perasaan Julian, kemungkinan itu kecil sekali. Tetapi siapa 
tahu!

Perutnya sudah lapar sekali. Bayangan makanan yang enak-enak dalam sepen mendorongnya 
untuk memadamkan lampu kembali, lalu beringsut-ingsut dalam gelap mendekati pintu kamar
tempat menyimpan makanan itu. Pintu dibuka olehnya. Tangannya meraba-raba sepanjang rak
yang ada dalam sepen. Nah! Ini dia — tangannya menyentuh makanan. Makanan itu 
didekatkannya ke hidung. Hmm! Bau daging. Pergedel daging! Bagus!!

Tangannya meraba-raba lagi, lalu menyentuh sebuah piring. Menurut perasaannya isi 
piring itu tarcis selai buah, karena bentuknya bundar dan datar dengan sesuatu yang 
lengket di tengah-tengah. Yah, cukuplah! Sepiring pergedel daging, ditambah dengan 
tarcis selai sepiring pula pasti akan cocok dengan selera empat orang anak yang sedang 
kelaparan!

Diambilnya kedua piring itu, lalu beringsut-ingsut lagi ke luar. Ditutupnya pintu 
kembali dengan kaki, lalu Julian bergerak ke arah pintu dapur.

Tepatnya, ia bergerak ke arah yang disangkanya menuju ke pintu dapur. Tetapi ternyata 
Julian salah arah! Ia berjalan lurus menuju dipan, dan langsung menubruknya. Piring 
tarcis tergetar karena benturan itu, dan sebuah di antaranya jatuh — tepat ke mulut 



orang laki-laki yang sedang tidur. Orang itu kaget dan terbangun.

“Sialan!” kata Julian dalam hati, lalu beringsut mundur. Diharap-harapkannya orang itu 
akan pulas lagi. Tetapi tarcis selai lengket yang menggeleser di dagunya menyebabkan 
orang itu terduduk dengan terkejut.

“Siapa itu? Kaukah itu, Edgar? Apa yang kaubikin di sini?”

Julian tak menjawab. Ia cepat-cepat mundur, lalu beringsut ke arah yang menurut 
perkiraannya menuju ke pintu dapur. Orang itu meloncat bangkit lalu bergerak menuju 
tempat sakelar. Begitu ditemukan, langsung dinyalakannya lampu. Dapur menjadi terang-
benderang. Mata orang itu terbelalak. Ia memandang Julian dengan tercengang.

“Apa yang kaubikin di sini?” tanya orang itu.

“Justru itu yang hendak kutanyakan pada Anda,” jawab Julian tenang. “Apa yang Anda 
perbuat di sini? Seenaknya saja tidur dalam dapur rumah pamanku!”

“Aku berhak ada di sini,” kata orang itu dengan kasar. “Isteriku bekerja di sini 
sebagai juru masak, jadi aku boleh saja ke mari. Saat ini aku sedang cuti, karena kapal
tempatku bekerja sedang berlabuh di sini. Dan pamanmu telah mengatakan pada isteriku 
bahwa aku bisa datang ke mari.”

Itulah yang dikhawatirkan oleh Julian sejak tadi. Payah: Sekarang kecuali Ibu Stick dan
anaknya, masih ada pula Pak Stick di rumah itu. Suasana pasti akan semakin bertambah 
gawat bagi anak-anak.

“Besok kalau Paman menelepon pagi-pagi, akan kutanyakan padanya apakah kata Anda memang
benar,” kata Julian. “Sekarang minggirlah sedikit. Aku mau naik ke atas.”

“He!” kata Pak Stick keras, karena matanya tertumbuk pada kedua piring berisi makanan 
yang masih dipegang oleh Julian! “He! Kau mencuri makanan dari sepen rupanya. Benar-
benar tak senonoh!”

Julian segan berdebat dengan Pak Stick, yang rupa-rupanya merasa dirinya hebat sekali.

“Minggir!” kata Julian. “Kalau Paman sudah menelepon besok pagi, baru aku mau bicara 
dengan Anda.”

Tetapi nampaknya Pak Stick tidak berniat akan mengalah begitu saja. Julian masih saja 
dihalang-halangi jalannya. Pak Stick berbadan kecil. Tingginya tak bedanya dengan 
Julian. Ia menghadang sambil mencibir. Kelihatannya benar-benar jahat, dengan rambutnya
yang gondrong acak-acakan dan pipi kumal karena tak dicukur.

Julian bersiul nyaring. Seketika itu juga terdengar bunyi berdebum dari arah lantai di 
atas mereka. Tim meloncat dari keranjang tempat tidurnya! Kemudian menyusul bunyi 
langkah-langkah ringan menuruni tangga, lalu memasuki lorong yang menuju ke dapur. Tim 
datang!

Di ambang pintu tercium olehnya bau badan Pak Stick. Seketika itu juga bulu kuduknya 
tegak! Tim menggeram sambil menyeringai menampakkan taring. Dengan tergesa-gesa Pak 
Stick menyingkir dari dekat pintu, sambil membantingkan daun pintu sehingga tertutup di
depan hidung Tim. Pak Stick memandang Julian sambil nyengir.

“Nah! Apa yang akan kaubikin sekarang?” tanyanya mengejek.

“Mau tahu?” jawab Julian. Hatinya mulai panas melihat tingkah orang yang jorok itu. 
“Akan kulemparkan pergedel daging ini ke mukamu!”

Melihat Julian mengangkat tangannya, Pak Stick cepat-cepat merunduk.

“He, jangan!” katanya kecut. “Aku tadi kan cuma main-main saja! Sayang dong pergedel 



seenak itu. Bawalah ke atas, kalau kau ingin memakannya.”

Pak Stick pergi ke dipan. Julian membuka pintu. Saat itu juga Tim menerjang masuk 
sambil menggeram-geram. Pak Stick memandangnya dengan perasaan tidak enak. Agak takut!

“Jangan perbolehkan anjing galak itu datang mendekat,” katanya. “Aku tak suka pada 
anjing.”

“Kalau begitu, aku heran kenapa Anda tidak menyingkirkan si Bau,” kata Julian. “Ke 
mari, Tim! Jangan kaupedulikan orang itu. Buang-buang waktu saja menggeram-geram 
terhadapnya!”

Julian naik ke tingkat atas, diikuti oleh Tim. Begitu sampai di atas, dengan segera 
saudara-saudaranya datang mengerumuni. Mereka ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya, 
karena mereka mendengar suara-suara orang di bawah. Mereka tertawa ketika Julian 
bercerita bahwa ia nyaris saja melemparkan pergedel daging ke muka Pak Stick.

“Sudah sepantasnya jika pergedel itu benar-benar melumuri mukanya,” kata Anne. “Tapi di
pihak lain untung saja tak kaulakukan! Kalau jadi kaulemparkan, kita tak bisa 
memakannya sekarang. Hmm! Ibu Stick memang jahat, tapi ia juga pandai memasak. Enak 
sekali pergedel ini!”

Anak-anak menyikat makanan yang dibawa oleh Julian sampai licin tandas kedua piring. 
Sementara itu Julian menceritakan tentang Pak Stick yang menginap di rumah itu, karena 
sedang cuti dari kapal tempatnya bekerja.

“Tiga anggota keluarga Stick! Ini sudah benar-benar keterlaluan,” kata Dick sambil 
berpikir-pikir. “Sayang kita tidak bisa menyuruh mereka pergi saja, dan mengurus 
sendiri segala-galanya. George, bagaimana kalau kau besok membujuk ayahmu agar dia 
mengijinkan kita mengusir ketiga Stick itu? Katakan padanya, kita sanggup mengurus diri
sendiri!”

“Bisa saja kucoba,” kata George. “Tapi kau tahu sendiri watak ayahku. Sukar diajak 
berunding! Tapi akan kucoba. Aduh, aku sudah mengantuk sekali. Ayoh, Tim — kita tidur. 
Kau akan kujaga baik-baik mulai dari sekarang, supaya jangan sampai diracuni oleh 
keluarga Stick konyol!”

Anak-anak sudah tidak merasa lapar lagi. Karenanya tak lama kemudian mereka sudah tidur
nyenyak. Mereka tak takut terhadap kemungkinan datangnya keluarga Stick ke kamar 
mereka. Mereka tahu Tim akan langsung bangun dan memberitahukan. Tim benar-benar 
penjaga yang paling baik!

Keesokan harinya anak-anak heran, karena ternyata Ibu Stick menyiapkan makanan sarapan 
bagi mereka.

“Rupanya ia tahu ayahmu sebentar lagi akan menelepon, George,” kata Julian. “Jadi ia 
tak berani mengambil risiko akan kaulaporkan perbuatannya. Kata ayahmu kemarin, pukul 
berapa ia akan menelepon pagi ini? Kalau tak salah, pukul sembilan ya? Nah, sekarang 
sudah setengah sembilan. Kita masih sempat lari ke pantai, lalu langsung kembali lagi.”

Anak-anak berangkat, diikuti oleh Tim. Mereka tak mengacuhkan Edgar yang berdiri di 
kebun belakang. Anak itu sudah mulai lagi menyeringai dan mengejek-ejek. Menurut 
perasaan anak-anak, barangkali Edgar kurang beres otaknya. Ia kurang lebih sebaya 
dengan Julian. Tetapi tingkah lakunya lebih mirip anak kecil.

Ketika mereka kembali, jam menunjukkan waktu pukul sembilan kurang sepuluh menit.

“Kita duduk saja di kamar duduk sampai telepon berdering,” usul Julian. “Jangan sampai 
Ibu Stick yang menerima pembicaraan terlebih dulu.”

Tetapi sewaktu mereka tiba di rumah, anak-anak kaget sekali! Mereka mendengar suara Ibu
Stick berbicara dalam serambi. Ia menelepon.



“Ya, Tuan,” terdengar suaranya menjawab. “Semua beres di bini, Tuan. Anak-anak bisa 
saya atur, walau mereka agak merepotkan. Mereka bandel-bandel! Ya, Tuan — tentu saja, 
Tuan. Untung suami saya kemarin malam datang. Ia cuti dari kapal tempatnya bekerja, 
Tuan. Ya — jadi ia bisa membantu-bantu sedikit di sini, supaya semuanya cepat beres. 
Tuan tak perlu khawatir, dan tak perlu tergesa-gesa pulang. Tenang-tenang sajalah 
menemani Nyonya, sampai semuanya beres. Saya akan mengurus segala-galanya di sini.” 
Suara Ibu Stick manis sekali, semanis madu!

George lari memasuki serambi, lalu menyentakkan tangkai telepon dari tangan Ibu Stick.

“Ayah? Ini aku, George! Bagaimana keadaan Ibu?”

“Pokoknya tidak memburuk, George,” terdengar suara ayahnya menjawab. “Tapi kepastiannya
baru akan bisa didapat besok pagi. Kudengar dari Ibu Stick bahwa keadaan di rumah beres
semua. Syukurlah! Aku sedang bingung dan cemas. Karena itu senang rasanya bisa 
bercerita pada Ibu bahwa kau tak kekurangan suatu apa, dan semua berjalan lancar di 
Pondok Kirrin.”

“Itu tidak benar!” seru George. “Suasana di rumah sama sekali tidak enak! Tidak bisakah
keluarga Stick kita suruh pergi saja? Kami bisa mengurus sendiri segala-galanya di 
sini!”

“Ya Allah, tentu saja tidak bisa,” sahut ayahnya. Dari suaranya terdengar bahwa ia 
kaget dan agak jengkel mendengar usul George. “Apa lagi rencanamu itu?! Mudah-mudahan 
kau tidak rewel, dan mau membantu. Aku benar-benar....”

“Kau saja yang bicara dengan ayahku, Julian,” kata George berputus asa. Disodorkannya 
tangkai telepon ke tangan saudara sepupunya itu, yang langsung bicara,

“Selamat pagi, Paman! Ini Julian. Syukurlah keadaan Bibi tidak semakin parah.”

“Dan akan bisa semakin sakit, apabila menyangka bahwa keadaan di Pondok Kirrin kacau-
balau,” kata Paman. Suaranya kedengaran mendongkol. “Tidak bisakah kauatur George 
supaya anak itu mau memakai akal sehat? Ya ampun, tidak bisakah dia bersabar sedikit 
dengan keluarga Stick selama seminggu atau dua minggu? Kukatakan terus terang, Julian —
keluarga Stick takkan kuberhentikan selama aku belum pulang. Kalau Bibi kembali nanti, 
aku ingin rumah dalam keadaan beres. Kalau kau merasa tak mampu hidup bersama mereka, 
hubungilah orang tuamu, dan tanyakan apakah kalian boleh pulang sekarang? Jadi kalian 
berlibur di rumah sendiri. Tapi George tak boleh ikut. Ia harus tinggal di Pondok 
Kirrin. Katakan padanya, itu keputusanku yang terakhir.”

“Paman,” ujar Julian lagi. Ia agak bingung, bagaimana cara sebaiknya untuk membicarakan
sesuatu dengan Paman Quentin yang pemarah itu. “Perlu saya laporkan, bahwa...”

Tetapi hubungan sudah putus. Paman Quentin sudah meletakkan tangkai telepon. Menurut 
pendapatnya, ia tak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sialan! Julian mengerutkan bibir. 
Dengan kening berkerut dipandangnya saudara-saudaranya.

“Paman memutuskan hubungan,” katanya. “Baru saja aku hendak menerangkan duduk 
persoalan, tahu-tahu hubungan telepon sudah terputus.”

“Syukur!” Terdengar suara Ibu Stick dari ujung serambi. Dari suaranya terdengar jelas 
bahwa ia puas. “Sekarang kalian tahu rasa! Aku akan tetap berada di sini, atas perintah
paman kalian. Dan kalian harus menurut kataku! Kalau tidak, tahu sendiri!”

VI



KELUARGA STICK KALAH SIASAT

PINTU DAPUR ditutupnya dengan bantingan keras. Terdengar suara Ibu Stick dengan gembira
menceritakan kabar baik untuknya itu pada suami dan anaknya. George beserta ketiga 
saudara sepupunya pergi ke kamar duduk. Mereka duduk di sana, saling berpandang-
pandangan dengan wajah suram.

“Ayahku brengsek!” kata George marah-marah. “Tak pernah mau diajak bicara baik-baik. 
Apalagi mendengarkan!”

“Yah — kau harus ingat, saat ini ia sedang bingung,” kata Dick menyabarkan. “Sayang dia
tadi menelepon sebelum pukul sembilan! Jadi kita didului oleh Ibu Stick.”

“Apa kata Ayah tadi padamu?” tanya George. “Katakan apa yang dibilangnya.”

“Katanya apabila kita tidak tahan bersama-sama dengan keluarga Stick di sini, kami 
harus kembali ke rumah kami,” kata Julian. “Maksudnya aku, Anne dan Dick. Tapi kau 
harus tinggal di sini.”

Lama juga George menatapnya. Kemudian ia berkata,

“Kalian merasa tak tahan dengan keluarga Stick, jadi sebaiknya pulang saja. Aku bisa 
mengurus diriku sendiri.”

“Jangan konyol!” kata Julian sambil menggoyang-goyang lengan saudara sepupunya dengan 
ramah. “Kau tak bisa mengaku senang karena harus tunduk pada suami isteri Stick yang 
'peramah' itu selama satu atau dua minggu. Tapi masih ada nasib yang lebih buruk dari 
itu. Kita akan bersama-sama menghadapinya.”

Anak-anak merasa murung, karena membayangkan akan ditekan terus oleh Stick anak-
beranak. Bahkan Tim pun ikut-ikut sedih. George menepuk-nepuk kepalanya, lalu memandang
saudara-saudaranya.

“Kalian pulang saja,” katanya. “Aku punya suatu rencana, tapi kalian tak termasuk 
dalamnya. Aku kan punya Timmy, dan dia bisa menjagaku. Kau menelepon saja ke rumah. 
Katakan pada orang tua kalian bahwa kalian akan pulang besok.”

George memandang berkeliling dengan sikap menantang. Kepalanya terangkat tinggi-tinggi.
Nampak jelas bahwa ia memang memiliki suatu rencana tertentu.

Julian merasa gelisah.

“Kau jangan main-main,” katanya. “Dalam persoalan ini, kita harus kompak. Kalau kau 
punya rencana, kami akan ikut. Tapi apa pun yang terjadi, kami akan tetap di sini 
bersamamu.”

“Kalau mau tinggal, silakan,” kata George. “Tapi rencanaku akan jalan terus. Akan 
kalian lihat nanti, bahwa mau tak mau kalian toh harus pulang juga. Ayoh, Tim! Kita ke 
Jim — barangkali perahuku sudah siap dicat.”

“Kami ikut,” ujar Dick. Ia merasa kasihan pada George. Dick bisa merasakan apa yang 
tersembunyi di balik sikap George yang menantang. Ia tahu bahwa saudara sepupunya itu 
sangat sedih dan cemas mengingat ibunya yang sedang sakit. Tetapi George juga marah 
pada ayahnya, serta bingung karena merasa bahwa saudara-saudaranya tetap tinggal karena
mengingat dirinya. Padahal mereka bisa saja pulang dan bersenang-senang di rumah 



sendiri selama masa liburan yang masih tersisa.

Hari itu suasana tidak enak. George bersikap sangat kaku terhadap Julian dan kedua 
adiknya. Ia tetap berkeras bahwa mereka harus pulang dan meninggalkannya sendiri. Ia 
bahkan marah, ketika saudara-saudaranya tetap tidak mau.

“Kalian merusak rencanaku,” katanya. “Kenapa kalian tidak pulang saja?! Sungguh, kalian
harus pulang! Kalau tetap tinggal di sini, rusak sama sekali rencanaku nanti.”

“Apa rencanamu itu?” tanya Julian tak sabar lagi. “Aku punya perasaan bahwa kau cuma 
pura-pura saja ada rencana, supaya kami mau pergi.”

“Aku tidak pura-pura,” ujar George tersinggung. “Pernahkah aku berpura-pura? Kau tahu 
sendiri, aku tak pernah bohong! Kalau kukatakan aku punya rencana, maka aku benar-benar
punya! Tapi tak ada gunanya bertanya, karena aku toh tak akan menceritakannya. Ini 
rencanaku sendiri — jadi rahasia!”

“Menurut pendapatku kau seharusnya menceritakannya pada kami,” ujar Dick. Sekarang ia 
yang tersinggung. “Kami kan teman baikmu? Dan kami akan tetap tinggal di sini untuk 
menemani, baik kau punya rencana maupun tidak! Ya, bahkan apabila rencanamu rusak 
karenanya — seperti kaukatakan — tapi kami akan tetap di sini.”

“Takkan kubiarkan kalian merusak rencanaku,” kata George dengan berapi-api. “Kalian 
jahat. Kalian memusuhiku, persis seperti keluarga Stick.”

“Aduh, George,” sela Anne. Ia sudah nyaris menangis karena sedih. “Janganlah kita 
bertengkar. Ribut dengan Stick anak-beranak yang jahat itu saja sudah cukup, tanpa 
perlu ditambah dengan pertengkaran sesama kita.”

Mendengar itu kemarahan George padam dengan seketika. Ia kelihatan agak malu.

“Maaf,” katanya. “Aku ini memang konyol. Aku tak mau bertengkar dengan kalian. Tapi aku
bersungguh-sungguh tadi! Rencanaku akan kulanjutkan. Dan aku takkan menceritakannya 
pada kalian. Karena apabila kuceritakan, suasana liburan kalian akan rusak. 
Percayalah!”

“Kurasa enaknya kita membawa makan siang ke luar saja lagi,” kata Julian sambil 
bangkit. “Aku lebih senang kalau pergi sepanjang hari dan tak berada di rumah ini. 
Kuhadapi Ibu Stick sekarang, untuk mengurus persiapannya.”

“Wah! Julian memang benar-benar berani,” ujar Anne. Ia sendiri rasanya lebih baik mati,
daripada harus menghadapi juru masak yang galak pada saat itu.

Ternyata Ibu Stick tidak bisa diajak bicara. Saat itu ia merasa sedang menang. Lagipula
ia sangat jengkel, karena pergedel daging dan tarcis selai buah yang dibuatnya kemarin 
lenyap. Padahal ia ingin memakannya sendiri. Dan Julian muncul di dapur, bertepatan 
saatnya ketika Pak Stick sedang sibuk menceritakan kejadian di dapur kemarin malam.

“Bagaimana kau bisa minta disediakan makanan untuk piknik, jika pergedel daging dan 
tarcis selaiku kaucuri!” kata Ibu Stick dengan serta-merta, ketika Julian mengajukan 
permintaannya. “Kalau mau, kalian bisa mendapat roti yang sudah kering serta selai. 
Cuma itu saja, lainnya tidak! Itu pun kuberi, karena aku senang apabila kalian pergi!”

“Syukur kalau si Brengsek pergi,” gumam Edgar, seolah-olah bicara dengan dirinya 
sendiri. Anak itu duduk berlunjur di dipan, sambil membaca buku komik yang sangat 
menyolok warna-warna gambarnya. Komik murahan!

“Kalau kau mau mengatakan sesuatu padaku, katakan di luar,” ujar Julian mengancam anak 
itu.

“Biarkan Edgar-ku,” kata Ibu Stick dengan segera.



“Memang itu mauku,” jawab Julian mencemoohkan. “Siapa yang sudi berurusan dengan dia? 
Sudah jerawatan, penakut pula!”

“Jangan seenaknya saja kau ngomong,” kata Pak Stick dari tempatnya duduk di pojok 
dapur.

“Aku tak mau ngomong dengan Anda,” jawab Julian segera.

“He! Seenaknya saja ngomong,” kata Pak Stick lagi. Ia bangkit dengan marah.

“Aku kan sudah bilang, aku tak mau ngomong denganmu,” tukas Julian. “Tampangmu tak enak
dilihat!”

“Kurang ajar,” bentak Ibu Stick, yang kelihatannya sangat marah.

“Bukan! Bukan kurang ajar — tetapi kenyataan,” jawab Julian seenaknya. Ibu Stick 
melotot matanya memandang anak itu. Tetapi ia tak berkata apa-apa lagi, karena merasa 
kalah menghadapi Julian. Lidah anak itu tajam, dan ia bicara dengan nada yang tetap 
sopan. Semakin kasar kata-katanya, semakin sopan caranya berbicara. Ibu Stick bingung 
menghadapi orang-orang seperti Julian. Menurut perasaannya, mereka terlalu pintar untuk
dilawan. Untuk melampiaskan kebencian, dibantingkannya panci ke tempat cuci piring. 
Sayang bukan kepala Julian yang dibantingnya itu, pikir Ibu Stick dengan geram.

Mendengar bunyi berdentang secara tiba-tiba itu si Bau — eh, salah! Si Abu terloncat 
bangun lalu menggeram.

“Eh, si Bau!” kata Julian. “Sudah mandi? Uahh, belum! Kau masih tetap bau, seperti 
biasa!”

“Namanya bukan begitu,” hardik Ibu Stick. “Kau ke luar dari dapurku! Sekarang juga!”

“Baik!” jawab Julian. “Aku senang pergi dari sini. Jangan repot-repot dengan roti dan 
selai yang ditawarkan tadi. Aku bisa mendapat makanan yang lebih baik daripada itu.”

Sehabis berkata begitu, Julian ke luar sambil bersiul-siul. Si Bau menggeram. Edgar 
mengulangi kata-katanya tadi, tetapi sekali ini keras-keras.

“Apa katamu?” Dengan sekonyong-konyong kepala Julian muncul lagi di ambang pintu. 
Tetapi Edgar tak berani mengulangi ejekannya. Karena itu Julian lantas pergi sambil 
bersiul-siul gembira. Tetapi hanya kedengarannya saja yang gembira, karena sebenarnya 
ia merasa cemas. Bagaimanapun juga, hidup mereka di Pondok Kirrin pasti takkan 
menyenangkan, apabila pada setiap saat makan terjadi keributan dengan Ibu Stick.

“Ada yang mau roti kering dengan selai untuk makan siang?” tanya Julian setelah 
bergabung lagi dengan anak-anak. “Tidak ada? Memang sudah kusangka! Karena itu kutolak 
tawaran Ibu Stick yang baik hati. Kuusulkan agar kita membeli makanan saja. Di desa ada
toko yang menjual roti susis. Enak!”

Sepanjang jalan ke desa, George diam saja. Saudara-saudaranya tahu bahwa anak itu 
sedang mencemaskan keadaan ibunya. Mungkin pula ia sedang memikir-mikirkan rencananya. 
Mereka sangat ingin mengetahuinya.

“Bagaimana kalau hari ini kita ke Pulau Kirrin?” tanya Julian. Menurut sangkaannya 
apabila mereka berada di pulau yang sangat disayanginya itu, pikiran George tak terlalu
penuh dengan kecemasan saja. Tetapi George menggelengkan kepala.

“Tidak,” katanya. “Hari ini aku tak kepingin. Aku tahu, perahuku sudah siap — tapi aku 
tak kepingin ke sana sekarang. Soalnya, sampai aku tahu pasti bahwa keadaan Ibu sudah 
agak baik, aku tak mau pergi jauh-jauh dari rumah. Kalau Ayah menelepon, Edgar bisa 
disuruh memanggilku! Tapi kalau aku sedang di Pulau, aku tak mungkin bisa ditemukan 
olehnya.”



Anak-anak seharian menganggur saja kerjanya. Menjelang saat minum teh, mereka kembali 
ke rumah. Di samping teh Ibu Stick masih menyediakan pula roti dengan mentega dan 
selai. Tetapi tak ada kue-kue. Susu juga sudah masam! Karenanya anak-anak lantas minum 
teh tanpa susu. Uahh — menurut mereka, rasanya tak keruan!

Sementara sedang makan dan minum itu, anak-anak mendengar langkah Edgar di depan 
jendela kamar makan. Anak itu memegang sebuah mangkuk kaleng, lalu meletakkannya di 
atas rumput kebun.

“Ini — makanan untuk anjingmu,” teriaknya.

“Dia sendiri tampangnya seperti makanan anjing,” kata Dick dengan jijik. “Jorok sekali 
dia itu!”

Saudara-saudaranya tertawa mendengar kata-katanya.

“Edgar, Makanan Anjing!” kata Anne. “George, adakah biskuit dalam kaleng di atas bupet 
itu?”

George bangkit dan pergi melihat. Sementara itu Tim keluar, lalu mendekati makanan yang
disediakan oleh Edgar untuknya. Tim mencium-cium makanan itu. Kebetulan George 
melihatnya, karena ia memandang ke luar ketika kembali dari bupet. Seketika itu juga ia
teringat pada bahaya peracunan! George menjerit memanggil Tim, sehingga Julian dan 
kedua adiknya terlonjak dari tempat duduk masing-masing.

“Tim! TIM! Jangan kausentuh makanan itu!”

Tim mengibas-ngibaskan ekor, seolah-olah hendak berkata bahwa ia memang tak bermaksud 
menyentuhnya. George melejit ke luar, lalu mengambil piring yang berisi seonggok daging
mentah. Ia mencium-cium penuh kecurigaan.

“Kau kan tak menyentuhnya sama sekali, Tim?” tanyanya cemas.

Dick menjulurkan tubuh ke luar jendela.

“Tidak, Tim tidak memakannya. Kuperhatikan betapa ia mencium-cium ingin tahu. Tapi sama
sekali tak disentuhnya. Aku berani taruhan, makanan itu pasti dicampuri racun tikus 
atau salah satu jenis racun lain.”

Muka George berubah pucat.

“Wah, Tim,” katanya. “Untung kau ini anjing cerdik. Kau kan tak mau menyentuh makanan 
beracun?”

“Wau!” gonggong Tim dengan tegas. Si Bau mendengar gonggongannya, lalu mengintip dari 
balik pintu dapur.

George melihatnya, lalu memanggil-manggil,

“He, Bau! Bau, ke marilah sebentar! Timmy tak mau memakan makanannya. Ambillah, boleh 
kaumakan! Ayoh, Bau — ambillah!”

Edgar bergegas muncul.

“Jangan kauberikan padanya,” kata anak itu.

“Kenapa tidak?” tanya George. “Ayoh jawab, Edgar! Kenapa tidak boleh?”

Edgar terdiam sebentar.

“Dia tak makan daging mentah,” katanya kemudian. “Makanannya cuma biskuit yang khusus 
untuk anjing.”



“Bohong!” bentak George dengan marah. “Kemarin kulihat dia makan daging. Sini, Bau — 
ini, makanlah!”

Edgar menyambar piring yang dipegang oleh George sambil menggertak. Begitu piring ada 
di tangannya, cepat-cepat ia lari ke dalam. George hendak mengejarnya, tetapi dicegah 
oleh Julian yang melompat ke luar lewat jendela ketika melihat Edgar datang.

“Percuma!” katanya. “Kau takkan bisa memaksanya untuk mengaku. Dan daging itu sekarang 
pasti sudah dicampakkan ke dalam api! Mulai sekarang, kita sendiri yang memberi makan 
pada Tim, dengan daging yang kita beli dari tukang daging dengan uang kita sendiri. Kau
tak perlu cemas bahwa Tim akan memakan daging yang dibubuhi racun. Ia terlalu cerdik, 
jadi tidak bisa ditipu.”

“Tapi kalau perutnya sudah terlalu lapar, bisa saja ia tak tahan dan memakannya juga,” 
kata George. Anak itu merasa ngeri mengingat anjingnya. “Tentu saja aku tadi tidak 
benar-benar hendak memberikan daging beracun itu pada si Bau. Tapi menurut dugaanku 
apabila dalamnya benar-benar ada racun, pasti salah satu dari keluarga Stick akan 
bergegas lari dan melarang anjing mereka memakannya. Dan ternyata Edgar memang cepat-
cepat keluar! Jadi terbukti makanan itu telah diberi racun, bukan?”

“Kurasa memang begitu,” kata Julian. “Tapi kau tak perlu khawatir, George. Tim takkan 
berhasil mereka racuni.”

“Tapi kalau terjadi juga, bagaimana?” ujar George bingung, sambil mengelus-elus kepala 
anjingnya. “Aku tak tahan apabila mengingat kemungkinan itu!”

“Kalau begitu, kau jangan mengingat-ingat lagi,” kata Julian sambil mengajak saudara 
sepupunya masuk. “Ini biskuit!”

“Kaukira mungkinkah keluarga Stick juga akan mencoba meracuni kita?” tanya Anne. 
Matanya menatap, biskuit yang ada di tangannya dengan takut.

“Tentu saja tidak, Goblok! Mereka hanya ingin menyingkirkan Tim, karena ia terlalu baik
menjaga kita,” kata Julian. “Kau tak perlu setakut itu. Dalam waktu satu atau dua hari 
lagi keadaan pasti sudah baik lagi! Setelah itu kita semuanya bisa bersenang-senang. 
Lihat sajalah nanti!”

Tetapi kata-kata itu diucapkan oleh Julian, hanya untuk menenangkan perasaan adiknya 
saja. Diam-diam ia sangat was-was. Ia kepingin sekali bisa mengajak Anne, Dick dan juga
George pulang ke rumah orang tua mereka. Tetapi ia tahu bahwa George pasti tak mau 
ikut. Dan mustahil saudara sepupunya bisa ditinggalkan menghadapi nasibnya sendiri, 
menghadapi keluarga Stick yang jahat. Mustahil! Teman harus seia sekata. Dengan jalan 
bagaimanapun, mereka harus menabahkan diri sampai Bibi Fanny dan Paman Quentin kembali.

VII

KABAR BAIK

KEMBALI makan malam tidak dihidangkan. Anak-anak terpaksa masuk ke tempat tidur dengan 
perut lapar.



“Bagaimana pendapatmu, Julian?” tanya Dick berbisik-bisik. “Apakah sebaiknya kita 
menyelinap lagi ke bawah kalau keluarga Stick sudah tidur, lalu mengambil makanan dari 
sepen?”

Julian segan menyelinap ke bawah, lalu terpergok Pak Stick lagi seperti malam 
sebelumnya. Ia bukan takut pada orang itu, tetapi menurut perasaannya keadaan itu tidak
enak. Rumah itu kepunyaan paman mereka, begitu pula dengan makanan — jadi kenapa mereka
harus meminta-minta, atau bahkan mengambil secara diam-diam? Keadaan itu sungguh-
sungguh janggal.

“Ke mari, Tim!” kata Julian. Anjing itu beranjak dari tempatnya di sisi George, lalu 
pergi ke Julian. Ditatapnya anak itu dengan pandangan bertanya. “Kau ikut denganku! 
Kita akan membujuk Ibu Stick yang budiman, agar bersedia memberikan makanan-makanan 
yang paling enak yang disimpannya dalam sepen pada kita!” Julian berkata begitu sambil 
nyengir.

Anak-anak tertawa. Kemurungan mereka lenyap seketika itu juga.

“Bagus idemu itu!” kata Dick. “Kami ikut ya — kami ingin melihat pertunjukanmu.”

“Lebih baik jangan ikut,” kata Julian. “Aku sendiri juga bisa.”

Julian menuju ke dapur. Keluarga Stick sedang mendengarkan radio, jadi tak ada yang 
mendengar Julian masuk. Ketika Edgar mendongak, tahu-tahu Julian sudah berdiri di 
ambang pintu. Dan Tim ada di sampingnya.

Edgar takut sekali pada anjing yang besar itu. Karena Tim menggeram dengan suaranya 
yang berat, tanpa pikir panjang lagi Edgar meloncat ke belakang dipan. Ia tak mau 
beranjak lagi dari sana. Dipandangnya Tim dengan ketakutan.

“Mau apa kau ke mari?” tanya Ibu Stick sambil mematikan radio.

“Mau mengambil makan malam,” jawab Julian dengan suara riang. “Kami ingin makan malam! 
Makanan yang terenak yang ada dalam sepen — yang dibeli dengan uang pamanku, dimasak di
tungku bibiku dengan gas yang dibayar olehnya! Ya, kami minta makan malam! Buka pintu 
sepen! Ingin kulihat apa saja yang ada di dalamnya.”

“Nekat benar kau ini!” ujar Pak Stick tercengang.

“Kalian boleh mendapat sebatang roti dan sedikit keju,” kata Ibu Stick. “Itu kataku 
yang terakhir!”

“Tapi bukan kataku,” jawab Julian, lalu menghampiri pintu, sepen. “Tim, kau harus 
menjaga! Kau boleh menggeram-geram sesukamu, tapi jangan menggigit — dulu!” Kata yang 
terakhir itu ditambahkannya sebagai ancaman, kalau keluarga itu berani mencoba-coba.

Geraman Tim benar-benar menakutkan. Bahkan Pak Stick mundur sampai ke pojok seberang. 
Dan si Bau? Tidak nampak batang hidungnya. Begitu mendengar geraman Tim yang pertama, 
anjing itu sudah menyelinap masuk ke kamar cuci dan dengan tubuh gemetar bersembunyi di
belakang mesin pemeras cucian.

Bibir Ibu Stick menipis.

“Kauambil roti dan keju! Sudah itu pergi dari sini,” hardiknya. Tetapi Julian seolah-
olah tak mendengarnya. Dibukanya pintu sepen sambil bersiul-siul pelan. Sikapnya itu 
semakin menjengkelkan Ibu Stick.

“Wah, bukan main!” ujar Julian kagum. “Harus kuakui, Anda memang pintar mengatur 
perbekalan makanan, Ibu Stick! Ayam panggang! Hmmm! Sudah kukira tercium baunya tadi. 
Rupanya hari ini Pak Stick menyembelih seekor ayam kita. Rasa-rasanya terdengar tadi 
ayam ribut berkotek-kotek. Ya, ya, ya! Dan tomat-tomat ini — bukan main bagusnya! Pasti



yang paling baik di antara yang ditawarkan di toko desa. Dan ini apa lagi? Aduh, Ibu 
Stick — bagus sekali tarcis setrup ini! Pasti Anda seorang juru masak yang mahir!”

Julian menumpukkan ayam panggang, tomat dan piring tarcis, lalu menjunjung kesemuanya 
itu.

Ibu Stick menjerit marah.

“Jangan berani kaubawa makanan itu! Itu makan malam kami! Ayoh, kembalikan ke tempatnya
semula!”

“Anda keliru, Ibu Stick,” ujar Julian dengan sopan. “Ini makan malam kami! Seharian 
hanya sedikit sekali yang kami makan, jadi layaklah kalau imbalannya makan malam yang 
sedap. Terima kasih banyak!”

“He, tunggu dulu!” kata Pak Stick dengan marah, melihat makanan yang enak-enak itu 
hendak dibawa pergi.

“Kenapa aku harus menunggumu lagi?” kata Julian dengan nada heran. “Untuk apa? Sudah 
cukur jenggot — dan cuci muka? Ah, kurasa belum juga! Jadi kalau boleh, lebih baik aku 
tak menunggu.”

Pak Stick melongo. Ia memang sudah tak begitu cekatan dalam persoalan bicara. Jadi tak 
ada lagi yang bisa disebutnya kecuali kalimat yang selalu diulang-ulangi olehnya,

“Seenaknya saja!”

“Taruh makanan itu kembali ke dalam sepen,” bentak Ibu Stick. “Lalu apa yang harus kami
makan malam ini, jika semuanya kauangkut ke atas! Ayo, katakan apa yang harus kami 
makan!”

“Itu kan gampang!” jawab Julian tenang. “Ijinkanlah aku menawarkan hidangan makan malam
kami: roti dan keju, Ibu Stick. Roti beserta keju!”

Ibu Stick mendengus marah, lalu bergerak mendekati Julian dengan tangan terangkat 
hendak memukul. Tetapi saat itu juga Tim menyambar. Gemeretak bunyi giginya menakutkan!

“Auw!” jerit Ibu Stick, padahal ia belum sampai digigit. “Nyaris putus tanganku 
disambarnya! Jahat benar sifatnya. Awas, kapan-kapan pasti akan kubunuh.”

“Anda kan sudah mencoba hari ini?” kata Julian dengan tenang, sementara matanya menatap
wajah Ibu Stick. “Kurasa itu kan urusan polisi? Hati-hati, Ibu Stick. Aku sudah 
cenderung akan pergi ke polisi besok.”

Seperti sudah pernah terjadi sebelumnya, Ibu Stick langsung ketakutan ketika mendengar 
perkataan 'polisi'. Sambil melirik suaminya, ia mundur selangkah. Timbul dugaan pada 
diri Julian, jangan-jangan Pak Stick melakukan salah satu pelanggaran dan kini 
menyembunyikan diri dari polisi. Mungkin saja, karena kelihatannya ia tak pernah keluar
rumah sama sekali.

Julian pergi ke luar dengan perasaan puas. Tim mengikuti dari belakang. Anjing itu agak
kecewa, karena tak mendapat kesempatan menyambar si Bau. Julian masuk ke kamar duduk, 
lalu meletakkan ketiga piring berisi makanan dengan hati-hati ke atas meja.

“Hopla!” katanya. “Lihatlah hasilku — hidangan makan malam keluarga Stick!” 
Diceritakannya kejadian di dapur pada saudara-saudaranya. Mereka tertawa geli 
mendengarnya.

“Selalu ada-ada saja yang bisa kaukatakan, Julian,” kata Anne dengan kagum. “Tak 
mengherankan kalau mereka marah sekali sebagai akibatnya. Untung ada Timmy, yang bisa 
melindungi kita.”



“Ya, memang! Tanpa Timmy, aku takkan seberani tadi,” jawab Julian mengakui.

Makan malam mereka nikmat sekali. Dalam bupet ada pisau dan garpu. Untuk alas makanan, 
anak-anak mempergunakan piring-piring buah yang juga tersimpan dalam bupet. Lebih baik 
begitu, daripada pergi ke dapur untuk mengambil piring makan. Dari hidangan teh sore 
itu masih tersisa roti, sehingga makan malam mereka benar-benar lengkap. Mereka makan 
dengan enak.

“Sayang tulang ayam tak bisa kami berikan padamu, Tim,” ujar George. “Aku takut serpih-
serpihnya bisa melukai perutmu nanti. Tapi kalau sisa-sisa yang lain, boleh saja 
kaumakan. Jangan tinggalkan sedikit pun juga bagi si Bau.”

Tentu saja Tim tidak mau! Dengan dua kali telan saja sudah licin tandas makanan yang 
ditaruh di piringnya. Sudah itu ditunggunya dengan sabar sampai ada sisa-sisa tarcis 
baginya.

Sehabis makan seenak itu, anak-anak merasa lebih riang. Ayam disikat sampai habis. Yang
tinggal cuma setumpuk tulang. Tomat pun tak berbekas lagi. Pokoknya semua habis!

Sementara itu malam sudah larut. Anne menguap lebar-lebar, diikuti oleh George.

“Kita tidur saja sekarang,” katanya. “Aku malas main kartu, atau bermain lain-lainnya.”

Mereka masuk ke tempat tidur masing-masing. Tak lama kemudian sudah terlelap — kecuali 
Tim. Ia masih berjaga-jaga selama beberapa saat, dengan kuping ditajamkan untuk 
menangkap suara yang mencurigakan dari arah bawah. Didengarnya keluarga Stick masuk ke 
kamar mereka. Didengarnya bunyi pintu tertutup. Didengarnya si Bau melolong pelan. 
Sudah itu sunyi sepi. Tim meletakkan kepala di antara kedua kaki depannya. Ia tidur — 
tapi dengan satu telinga tetap terpasang untuk menangkap setiap bunyi yang 
mencurigakan! Tim bersikap sama seperti George dan ketiga saudara sepupunya. Ia tak 
mempercayai keluarga Stick!

Keesokan harinya anak-anak bangun pagi sekali. Julian yang paling dulu. Pagi cerah 
sekali. Julian pergi ke jendela, lalu memandang ke luar. Langit nampak berwarna biru 
muda, dengan awan putih kemerah-merahan. Laut pun nampak biru, rata dan tenang. Julian 
teringat pada kata-kata yang sering diucapkan oleh Anne. Katanya, alam pagi selalu 
kelihatan seperti baru kembali dari tukang cuci: begitu bersih, baru dan segar 
nampaknya!

Anak-anak pergi berenang ke laut sebelum sarapan. Sekali itu pukul setengah sembilan 
mereka sudah ada lagi di rumah, karena khawatir kalau-kalau ayah George kembali 
menelepon lebih pagi dari pukul sembilan. Julian menyapa Ibu Stick yang dilihatnya di 
tangga,

“Pamanku sudah menelepon?”

“Belum,” jawab Ibu Stick dengan masam. Sebenarnya ia mengharapkan telepon berdering 
sewaktu anak-anak belum pulang, seperti yang terjadi kemarinnya. Jadi ia akan bisa 
menerimanya, dan bicara dulu dengan Paman Quentin.

“Kami ingin sarapan sekarang, Ibu Stick,” kata Julian. “Sarapan yang pantas. Pamanku 
kalau pulang nanti akan bisa menanyakan bagaimana sarapan kami, bukan? Siapa tahu!”

Rupanya Ibu Stick merasa bahwa Julian akan melaporkan pada pamannya, apabila anak-anak 
cuma diberi sarapan roti dengan mentega saja. Karena itu tak lama kemudian anak-anak 
mencium bau harum daging yang sedang digoreng. Ibu Stick menghidangkannya dalam piring,
dihiasi dengan tomat. Tetapi piring itu dihentakkannya keras-keras ke atas meja. Edgar 
muncul membawa teh satu poci, serta sebuah baki berisi cawan dan alasnya empat pasang.

“Nah, ini dia Edgar datang!” seru Julian berpura-pura heran. “Si Jerawat muncul!”

“Sialan!” umpat anak itu sambil menghentakkan poci ke meja. Tim menggeram, dan Edgar 



lari pontang-panting.

George tidak mau makan. Bagiannya dikembalikan oleh Julian ke piring yang masih hangat,
lalu ditutupi dengan piring lain. Ia tahu bahwa saudara sepupunya tak bisa makan, 
karena masih menunggu kabar. Kenapa telepon tak berdering juga? George sudah ingin 
sekali mengetahui keadaan kesehatan ibunya.

Telepon berdering ketika mereka sedang sarapan. Belum lagi habis bunyinya, George sudah
sampai dan menyambar tangkai telepon.

“Ayah? Ini aku, George! Ibu bagaimana?”

Sesaat anak itu diam sambil mendengarkan. Ketiga saudara sepupunya berhenti makan. 
Mereka mendengarkan dengan diam-diam, menunggu George membuka mulut. Mereka tahu, dari 
kata-katanya yang keluar akan bisa ditarik kesimpulan apakah kabar itu baik atau buruk.

“Aduh — lega hatiku mendengarnya,” terdengar George berseru girang. “Jadi kemarin Ibu 
mengalami pembedahan? Kenapa Ayah tak menceritakannya padaku? Tapi sekarang dia kan 
sudah tak apa-apa lagi, bukan? Kasihan Ibu! Sampaikan peluk ciumku padanya. Aku kangen 
sekali padanya. Aku kepingin bertemu dengannya. Ayah, tidak bisakah aku datang 
menjenguknya?”

Rupanya jawaban berbunyi 'tidak'. George mendengarkan keterangan ayahnya sebentar, lalu
berbicara lagi. Sudah itu dikembalikannya tangkai telepon ke tempatnya.

Dengan segera ia lari ke kamar duduk.

“Kalian juga mendengar tadi?” katanya riang. “Ibu sudah agak sembuh. Ia masih harus 
beristirahat. Kira-kira sepuluh hari lagi ia sudah bisa pulang. Selama itu ayahku akan 
menemani di rumah sakit. Untunglah kabar mengenai Ibu menyenangkan — tapi keluarga 
Stick belum bisa kita singkirkan dari sini.”

VIII

RENCANA GEORGE

IBU STICK ikut mendengarkan pembicaraan telepon itu. Atau tepatnya, ia mendengar reaksi
George dalam pembicaraan dengan ayahnya. Ia tahu bahwa keadaan ibu George sudah 
membaik, dan ayahnya belum akan pulang selama ibunya masih harus berbaring di rumah 
sakit. Dan itu masih sepuluh hari lagi! Selama itu keluarga Stick bisa hidup enak.

Tiba-tiba George merasa lapar sekali. Daging dimakannya sampai habis, sedang minyak 
yang berlimangan di piring disekanya dengan roti. Ia minum teh sampai tiga cangkir. 
Sesudah itu barulah ia merasa puas. Ia menyandarkan tubuh ke belakang.

“Aah — lebih enak rasanya sekarang,” katanya. Anne menggenggam tangan George. Ia pun 
merasa lega, setelah mendengar bahwa kesehatan Bibi Fanny tidak gawat lagi. Kalau 
keluarga Stick yang jahil tidak ada, pasti mereka sekarang bisa bersenang-senang. 
Tetapi kemudian George mengatakan sesuatu yang menyebabkan Julian marah.

“Nah, karena sekarang aku sudah tahu bahwa Ibu akan sembuh kembali, aku sanggup 



sendirian menghadapi keluarga Stick, dengan ditemani oleh Timmy. Jadi kalian pulang 
saja dan menghabiskan masa libur tanpa aku. Aku bisa mengurus diriku sendiri.”

“Jangan banyak omong, George,” kata Julian. “Soal ini sudah kita bicarakan sebelumnya. 
Aku sudah menentukan sikap. Dan sama seperti dirimu juga, kalau aku sudah sekali 
menentukan sikap, aku tak mau mengubahnya lagi. Kau ini menjengkelkan saja.”

“Yah,” kata George. “Aku mempunyai suatu rencana tertentu — dan terus terang saja, 
kalian tak ikut dalamnya. Nanti akan kalian lihat bahwa mau tak mau kalian toh terpaksa
pulang juga.”

“Jangan suka main rahasia seperti begitu, George!” ujar Julian dengan kesal. “Apa 
rencanamu yang aneh itu? Sebaiknya kau ceritakan pada kami, walau kami tak kauikutkan. 
Atau barangkali kau tak mempercayai kami?”

“Tentu saja aku percaya pada kalian. Tapi jangan-jangan nanti kalian akan menghalang-
halangi niatku,” kata George dengan agak merajuk.

“Kurasa benar-benar sebaiknya kau menceritakannya pada kami,” ujar Julian. Ia merasa 
gelisah. George biasanya nekat, kalau sudah mempunyai rencana. Entah apa saja yang saat
itu sedang direncanakannya lagi!

Tetapi George tak mau berkata apa-apa lagi. Julian pun tidak mau memaksa lebih lanjut. 
Tetapi dalam hati ia bertekat takkan lengah sedikit pun juga hari itu. Kalau George 
berniat melaksanakan salah satu rencana gila-gilaan, maka ia harus melakukannya di 
bawah pengawasan Julian!

Namun nampaknya George sama sekali tak menyimpan rencana yang gila-gilaan. Ia ikut 
berenang-renang lagi bersama anak-anak, lalu berjalan-jalan sebentar dan kemudian 
berdayung dengan perahu di laut. Ia tak mau pergi ke Pulau Kirrin. Karena itu ketiga 
saudara sepupunya juga tak mendesaknya lagi. Menurut sangkaan mereka, George tak mau 
pergi jauh-jauh dari pantai, karena khawatir Edgar akan datang dengan berita penting 
untuknya.

Hari itu asyik sekali. Anak-anak kembali membeli roti susis dan buah-buahan, lalu 
berpiknik di pantai. Tim mendapat sepotong tulang besar dari tukang daging.

“Aku harus belanja sebentar,” kata George sekitar saat minum teh. “Sementara kalian 
pulang untuk melihat apakah Ibu Stick menyediakan hidangan untuk kita, aku lari 
sebentar ke toko-toko untuk berbelanja.”

Seketika itu juga Julian waspada. Mungkinkah George menyuruh mereka pergi, supaya bisa 
sendirian guna melaksanakan rencananya yang misterius?

“Aku ikut,” kata Julian sambil bangkit. “Sekali ini biar Dick saja yang berurusan 
dengan Ibu Stick. Tim bisa diajaknya untuk menggertak.”

“Tidak! Kau pergi sajalah ke rumah,” ujar George. “Aku takkan lama-lama.”

Tetapi Julian berkeras tidak mau pulang ke rumah. Akhirnya mereka semua pergi 
berbelanja dengan George, karena Dick tak mau menghadapi Ibu Stick, kalau tidak 
ditemani oleh Julian atau George.

George pergi ke warung serba ada, dan membeli baterai baru untuk senternya. Ia juga 
membeli korek api dua kotak, serta sebotol spiritus.

“Untuk apa kau membeli spiritus?” kata Anne heran.

“Siapa tahu ada gunanya,” jawab George singkat.

Mereka kembali ke Pondok Kirrin. Ternyata hidangan teh sudah menunggu di meja! Memang, 
hidangannya tidak hebat, karena yang tersaji di samping sepoci teh cuma roti dan selai 



belaka! Tapi walau begitu, perut mereka bisa terisi.

Malam itu hujan. Anak-anak duduk mengelilingi meja sambil bermain kartu. Hati mereka 
sudah agak lega, karena sudah mendengar kabar baik tentang Bibi Fanny. Ketika mereka 
sedang asyik bermain itu, Julian bangkit dari tempatnya lalu membunyikan lonceng 
memanggil pembantu rumah tangga. Saudara-saudaranya memandang dengan terheran-heran.

“Untuk apa kau membunyikan lonceng?” tanya George dengan mata terbuka lebar.

“Aku mau memanggil Ibu Stick, untuk memintanya agar menyediakan makan malam,” jawab 
Julian sambil tertawa nyengir. Tetapi tak ada yang datang. Karena itu Julian 
membunyikan lonceng sekali lagi. Dan sekali lagi!

Akhirnya pintu dapur terbuka. Ibu Stick muncul. Kelihatannya marah-marah. Ia masuk ke 
kamar duduk.

“Jangan bunyikan lonceng!” bentaknya. “Aku tak mau menjawabnya jika kau yang 
memanggil.”

“Aku tadi membunyikannya, untuk mengatakan pada Anda bahwa kami ingin makan malam,” 
ujar Julian. “Aku juga ingin mengatakan bahwa jika Anda lebih suka aku sendiri yang 
datang mengambilnya dari sepen seperti kemarin malam — dengan Tim — baiklah! Dengan 
senang hati aku akan datang. Bila tidak, harap Anda menyajikan hidangan makan malam 
yang layak bagi kami.”

“Kalau mau mencuri makanan lagi dari sepenku — aku akan — aku —” suara Ibu Stick 
tergagap-gagap karena marahnya.

“Anda akan memanggil polisi!” ujar Julian membantunya. “Panggillah! Kami akan senang 
sekali jika Anda memanggil polisi. Sudah bisa kulihat polisi desa mencatat semua 
keterangan dalam buku catatannya. Banyak juga keterangan yang bisa kuberikan padanya.”

Dengan segera Ibu Stick pergi meninggalkan ruangan itu, setelah melotot sebentar ke 
arah Julian. Sambil memaki-maki pelan ia masuk ke dapur. Dari bunyi panci-panci yang 
berkelontang-kelanting di dapur jelaslah bahwa Ibu Stick mulai sibuk menyiapkan 
hidangan makan malam untuk mereka. Julian nyengir sendiri mendengarnya. Anak-anak 
meneruskan permainan kartu mereka.

Hidangan makan malam tak sehebat malam sebelumnya, tetapi lumayanlah. Hidangan itu 
terdiri dari daging babi dingin, keju dan sepotong puding susu. Bahkan untuk Tim juga 
tersedia sepiring daging rebus. George memandangnya dengan curiga.

“Singkirkan daging itu,” katanya pada Ibu Stick. “Pasti telah diracuni lagi. Bawa 
pergi!”

“Jangan, biarkan saja di sini,” bantah Julian. “Besok aku akan membawanya ke ahli obat 
di desa. Aku hendak minta tolong padanya untuk meneliti daging itu. Kalau benar 
dibubuhi racun seperti yang dikatakan oleh George, kurasa ahli obat itu akan bisa 
banyak bercerita pada kita.”

Tanpa mengatakan apa-apa, piring berisi daging itu dibawa pergi lagi oleh Ibu Stick.

“Perempuan jahat!” kata George sambil meraih Tim ke dekatnya. “Aku benci sekali 
padanya. Aku takut Tim akan mengalami celaka!”

Kejadian itu merusak suasana yang semula agak nyaman. Ketika hari mulai gelap, anak-
anak merasa mengantuk.

“Pukul sepuluh,” ujar Julian. Saat itu musim panas, jadi matahari baru terbenam larut 
malam. “Kurasa sudah waktunya masuk tidur bagi kita semua. Kalau Anne, sebenarnya sudah
sedari tadi harus tidur. Ia masih terlalu kecil, jadi belum boleh bergadang sampai 
selarut ini.”



“He!” seru Anne tersinggung. “Umurku kan hampir sama dengan George? Kan bukan salahku, 
aku lebih muda?”

“Ya, ya — sudahlah,” kata Julian sambil tertawa geli. “Jangan khawatir, aku takkan 
menyuruhmu pergi tidur sendirian. Selama keluarga Stick berkeliaran di sini, kita harus
selalu bersama-sama. Ayohlah, kita tidur saja sekarang!”

Anak-anak sudah sangat capek. Seharian mereka berenang, jalan-jalan dan berdayung. 
Julian sebenarnya masih ingin belum tidur, tetapi rasa mengantuk lebih berkuasa. Tak 
lama kemudian ia pun terlelap.

Tetapi tengah malam ia sekonyong-konyong terbangun. Menurut perasaannya, ia mendengar 
bunyi sesuatu. Tetapi rumah itu sepi. Kalau begitu, apakah yang didengarnya tadi? 
Mungkinkah salah seorang dari keluarga Stick sedang menyelinap dekat kamar mereka? 
Tidak mungkin — karena pasti Tim akan sudah ribut menggonggong. Kalau begitu apa? Pasti
ada sesuatu yang membangunkannya tadi.

“Mudah-mudahan bukan George, yang sedang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan 
rencananya!” pikir Julian sekonyong-konyong. Ia duduk, lalu meraba-raba mencari mantel 
kamarnya. Begitu didapat, langsung dikenakan. Tanpa membangunkan Dick lagi, ia 
menyelinap ke kamar anak-anak perempuan. Sesampai di situ dinyalakannya senter, untuk 
melihat apakah semuanya beres di dalam.

Anne nampak tidur nyenyak di tempat tidurnya. Tetapi tempat tidur George kosong. 
Pakaian anak itu juga tak ada di tempat biasanya!

“Sialan!” gumam Julian jengkel. “Ke mana lagi anak itu? Kurasa pasti ia minggat, hendak
mencari ibunya.”

Cahaya senternya menerangi sebuah sampul surat yang disematkan ke sarung bantal George.
Julian berjingkat-jingkat ke situ.

Pada sampul nampak tertulis namanya dengan huruf-huruf besar. “JULIAN”. Dengan segera 
Julian membuka sampul, lalu membaca surat yang terselip di dalamnya.

Julian,

Jangan marah padaku, ya! Aku tak berani lebih lama lagi tinggal di Pondok Kirrin. Aku 
takut, jangan-jangan Tim diracuni oleh keluarga Stick. Kau tahu aku akan sedih sekali 
kalau hal itu sampai terjadi. Karenanya aku memutuskan untuk tinggal seorang diri di 
pulau kita, sampai Ayah dan Ibu kembali. Dan karena aku pergi, kalian bertiga juga 
harus pulang ke rumah orang tua kalian. Tapi sebelumnya tolong tinggalkan sepucuk surat
untuk ayahku. Tulis padanya agar menyuruh Jim berlayar ke dekat Pulau Kirrin dengan 
bendera merah berkibar di atas tiang, begitu orang tuaku kembali ke rumah. Dengan 
begitu aku tahu kapan aku sudah bisa kembali lagi ke rumah. Benar ya! Kalian harus 
pulang, karena tak ada gunanya lagi tetap tinggal di Pondok Kirrin bersama keluarga 
Stick.

Salam,

George

Julian membaca surat itu dengan seksama.

“Kenapa aku tidak sampai menduga bahwa itulah rencananya!” katanya pada diri sendiri. 
“Karena itu rupanya kami tidak diikutsertakan. Ia ingin minggat sendirian, bersama Tim.
Tak boleh kubiarkan dia melaksanakan niatnya itu. Ia tak bisa tinggal sendiri di Pulau 



Kirrin selama itu. Ia bisa jatuh sakit di sana. Atau terpeleset dari sebongkah batu 
licin, lalu cedera! Dan tak seorang pun yang tahu sehingga bisa menolong!”

Julian benar-benar prihatin mengingat anak perempuan yang bertekat kuat itu. Sesaat ia 
bingung, tak tahu apa yang harus dikerjakan. Bunyi yang membangunkannya tadi, mestinya 
disebabkan oleh George. Kalau begitu, mestinya ia belum jauh. Kalau ia cepat-cepat 
mengejar ke pantai, mungkin saja George masih belum berangkat. Jadi ia bisa 
mencegahnya.

Tanpa mengenakan pakaian luar lagi ia lari menyusur jalan kebun, keluar pintu pagar 
lalu membelok ke jalan yang menuju ke pantai. Hujan sudah berhenti. Bintang-bintang 
berkelap-kelip di langit yang gelap.

“Bagaimana George bisa menemukan jalan di antara batu-batu karang di malam segelap 
ini?” keluh Julian dalam hati. “Anak itu sudah edan! Terbentur nanti perahunya ke batu 
runcing, lalu karam!”

Julian berlari kencang dalam kegelapan sambil ngomong pada dirinya sendiri.

“Pantas ia menginginkan baterai baru untuk senternya, serta korek api! Kurasa spiritus 
yang dibelinya adalah untuk kompor kecilnya! Kenapa ia tak mau bercerita? Kan asyik, 
apabila kita pergi semua bersama-sama!”

Julian sampai di pantai. Dilihatnya cahaya senter di tempat George menaruh perahunya. 
Julian lari ke situ. Langkahnya agak berat, karena saban kali kakinya terbenam dalam 
pasir basah.

“George! Goblok!” seru Julian. “Kau tak boleh pergi sendiri di malam buta seperti ini!”

Saat itu George sedang sibuk mendorong perahunya ke air. Ia kaget ketika mendengar 
suara Julian berseru-seru.

“Kau tak bisa menghalang-halangi aku lagi!” balasnya. “Aku sudah berada di air!”

Tetapi Julian sempat menyambar tepi perahu, walau untuk itu ia terpaksa masuk ke air 
sampai pinggang.

“George! Dengarlah sebentar!” katanya. “Kau tak boleh berangkat, nanti perahumu 
membentur batu. Kembalilah!”

“Tidak!” jawab George ketus. “Kalian bisa pulang saja ke rumah kalian, Julian. Aku bisa
mengurus diriku sendiri! Lepaskan perahuku!”

“George! Kenapa tak kauceritakan padaku tentang rencanamu?” kata Julian lagi. Nyaris 
saja ia terpental kena pukul ombak. “Wah ombak ini gawat! Aku terpaksa naik ke perahu.”

Julian naik ke perahu. Ia tak bisa melihat wajah George dalam gelap. Tetapi ia merasa 
pasti, anak itu menatapnya dengan mata melotot karena marah.

“Kau merusak rencanaku,” ujar George dengan suara agak serak.

“Tidak, Goblok!” bantah Julian dengan suara lembut. “Dengarlah baik-baik! Sekarang kau 
ikut aku, kembali ke Pondok Kirrin. Aku sungguh-sungguh berjanji padamu — besok kita 
semua pergi ke Pulau. Nah, bagaimana? Kita berlima ke sana semuanya. Kenapa tidak? 
Bukankah ibumu telah mengatakan bahwa kita boleh menginap di sana seminggu! Di sana 
kita tidak bisa dirongrong lagi oleh keluarga Stick yang jahat. Jadi maukah kau ikut 
kembali sekarang, lalu kita berangkat bersama-sama besok?”



IX

MALAM YANG MENDEBARKAN HATI

SESAAT tak terdengar jawaban. Hanya deburan ombak ke sisi perahu saja yang kedengaran. 
Kemudian Julian menangkap suara George bicara dalam gelap. Nadanya gembira!

“Wah, Julian! Kau benar-benar mau ikut dengan aku? Sungguh? Aku khawatir aku akan 
mengalami kerepotan nanti karena perbuatanku ini, karena Ayah mengatakan aku harus 
tinggal di Pondok Kirrin sampai ia kembali. Dan kau tahu, ia tidak senang jika 
perintahnya tak dipatuhi. Tapi aku tahu bahwa jika aku tetap di Pondok Kirrin, kalian 
juga tak mau pergi. Aku tak mau kalian menderita sengsara karena ulah keluarga Stick 
yang jahat itu. Karena itu aku memutuskan untuk minggat saja! Tidak kusangka kalian mau
ikut, karena nanti pasti akan kena marah! Sama sekali tak terpikir olehku untuk 
bertanya dulu pada kalian.”

“Kau ini kadang-kadang memang sangat tolol, George!” ujar Julian. “Seolah-olah kami 
takut menghadapi kerepotan! Yang penting, kita bersama-sama bersatu padu! Tentu saja 
kami mau ikut denganmu. Dan aku yang bertanggung jawab atas minggatnya kita. Akan kita 
katakan bahwa akulah yang bersalah!”

“Tidak, tidak bisa,” bantah George dengan segera. “Akan kukatakan bahwa ide ini datang 
dari diriku. Kalau aku berbuat salah, aku juga tak takut mengakuinya. Itu kan sudah 
kauketahui juga!”

“Sudahlah, kita jangan berdebat dulu tentang soal itu,” kata Julian. “Nanti kalau sudah
di Pulau Kirrin, ada waktu paling sedikit satu minggu sampai sepuluh hari untuk 
berdebat sepuas-puas kita. Yang penting sekarang, kita harus kembali ke pantai. Sudah 
itu kita bangunkan Dick dan Anne, lalu berunding di tengah malam tentang rencanamu itu.
Kurasa ide ini benar-benar mengasyikkan!”

George merasa sangat gembira.

“Senang sekali rasanya aku saat ini,” ujarnya. “He — mana dayung? Ah, ini dia! Perahu 
kita ternyata hanyut dibawa arus.”

George berdayung dengan cekatan, kembali ke pantai. Begitu sampai Julian segera 
melompat ke luar, lalu menarik perahu ke atas dengan dibantu oleh George. Julian 
menyorotkan cahaya senter ke dalam perahu. Ia berteriak kaget.

“Wah, lengkap betul perbekalanmu di sini,” katanya. “Ada roti, daging, mentega dan 
macam-macam lagi. Bagaimana caramu menyelundupkannya ke luar tadi, tanpa ketahuan oleh 
Pak Stick? Kurasa kau mengambil ini semua dari sepen, ya?”

“Memang,” jawab George mengakui. “Tapi di dapur tak ada orang. Mungkin malam ini Pak 
Stick tidur di atas. Atau mungkin pula ia sudah kembali ke kapalnya. Pokoknya waktu aku
menyelinap turun, di dapur tak ada siapa-siapa. Bahkan si Bau pun tak ada di situ.”

“Kita tinggalkan saja semuanya di sini,” kata Julian. “Masukkan ke bawah tempat duduk 
itu lalu tutup kembali. Takkan ada orang menduga di situ ada barang. Masih banyak lagi 
yang harus kita angkut, apabila kita hendak tinggal di Pulau. Wah, ini benar-benar 
mengasyikkan!”

Anak-anak kembali ke rumah. Keduanya merasa asyik dan bergairah. Mantel kamar Julian 
yang basah menampar-nampar kakinya. Karena itu dijunjungnya tinggi-tinggi, supaya tak 



merintangi langkah. Tim menari-nari mengelilingi mereka. Kelihatannya sama sekali tak 
heran mengalami kejadian-kejadian di malam buta itu.

Begitu sampai di tingkat atas, dengan segera mereka membangunkan Dick dan Anne. Kedua 
anak itu hanya bisa tercengang-cengang saja mendengar cerita tentang kejadian-kejadian 
yang baru saja lewat. Anne begitu bergairah membayangkan bahwa mereka akan tinggal di 
Pulau Kirrin, sehingga ia lupa berbisik,

“Aduh, alangkah asyiknya nanti! Wah, menurut perasaanku....”

“Diam!” Terdengar tiga suara sekaligus, berbisik dengan nada marah. “Kaubangunkan 
keluarga Stick dengan teriakanmu!”

“Maaf,” bisik Anne. “Tapi ini memang benar-benar mengasyikkan!”

Anak-anak mulai berunding tentang rencana mereka besok.

“Apabila kita hendak pergi selama satu minggu sampai sepuluh hari, maka harus banyak 
perbekalan yang kita bawa,” kata Julian. “Soalnya sekarang — bisakah kita mendapat 
makanan yang mencukupi untuk waktu sebegitu lama? Walau sepen kita angkut isinya sampai
kosong melompong, aku ragu-ragu apakah mencukupi untuk makan kita selama seminggu 
lebih. Kita ini kan makannya banyak semua.”

Tiba-tiba George teringat pada sesuatu.

“Julian!” katanya berbisik. “Aku tahu apa yang harus kita lakukan! Dalam kamar Ibu ada 
sebuah lemari yang dipakainya untuk menyimpan persediaan makanan. Di situ ada berlusin-
lusin makanan dalam kaleng, sebagai cadangan kalau salju turun terlalu lebat dan kami 
tak bisa turun ke desa. Rumah ini sudah pernah terkurung salju bertumpuk-tumpuk. Dan 
aku tahu di mana Ibu menyimpan kuncinya! Bagaimana kalau lemari itu di buka, dan kita 
ambil beberapa kaleng makanan?”

“Tentu saja!” ujar Julian bergirang hati. “Aku tahu, Bibi Fanny pasti tak berkeberatan.
Lagipula kita juga bisa menyusun daftar makanan yang kita ambil. Jadi kalau Bibi 
ternyata berkeberatan, bisa kita ganti nanti. Tak lama lagi aku akan berulang tahun, 
dan aku yakin saat itu aku akan menerima uang.”

“Mana kuncinya?” bisik Dick.

“Kita masuk saja sekarang ke kamar Ibu,” jawab George. “Akan kutunjukkan di mana kunci 
itu disimpan. Mudah-mudahan saja tidak dibawa oleh Ibu.”

Tetapi sewaktu pergi dari rumah, ibunya sakit keras. Jadi tak sempat lagi mengingat 
kunci lemari itu. George merogoh ke sebelah belakang sebuah laci meja hias, lalu 
mengeluarkan dua atau tiga anak kunci yang digabungkan dengan seutas tali. Dicobanya 
anak kunci yang satu, kemudian yang berikutnya ke dalam lubang kunci lemari yang masuk 
dalam dinding. Ternyata anak kunci kedua pas.

Julian menyorotkan cahaya senternya ke dalam lemari. Tempat itu penuh dengan makanan 
dalam kaleng, yang tersusun rapi di atas rak-rak.

“Astaga!” ujar Dick dengan mata berkilat-kilat. “Sup — daging — buah-buahan — susu — 
sarden — mentega — biskuit — sayur mayur! Segala-galanya yang kita perlukan tersedia di
sini!”

“Ya,” sambut Julian senang. “Persediaan di sini benar-benar lengkap. Kita akan membawa 
sebanyak kemampuan kita. George, tahukah engkau apakah di sini ada karung?”

Tak lama kemudian kaleng-kaleng makanan yang hendak mereka bawa serta telah dimasukkan 
ke dalam dua buah karung. Pintu lemari ditutup, lalu dikunci kembali. Keempat anak itu 
menyelinap kembali ke kamar mereka.



“Nah! Soal makanan sudah beres,” kata Julian. “Itu yang terpenting. Kita juga akan 
menyikat sepen, serta mengangkut semua roti yang tersimpan di situ. Begitu pula kue-
kue! Bagaimana mengenai soal air, George? Di Pulau ada air?”

“Yah — kurasa dalam sumur tua masih ada,” kata George sambil berpikir-pikir. “Tapi kita
tak bisa mengambilnya, karena tak ada ember atau tempat sejenis itu untuk menimba. 
Dalam perahu ada air tawar sekaleng besar. Tapi karena sekarang kalian semua ikut, 
kurasa lebih baik kita isi lagi dua atau tiga kaleng. Aku tahu di mana kita bisa 
mendapat kaleng-kaleng itu. Keadaannya masih baru, lagipula bersih.”

Beberapa kaleng mereka isi dengan air tawar. Sudah itu mereka masukkan dalam karung-
karung, siap untuk diangkut ke perahu. Benar-benar mengasyikkan pekerjaan itu, karena 
dilakukan pada malam buta! Anne harus memaksa dirinya untuk tetap berbisik. Sangat 
mengherankan bahwa Tim tidak menggonggong, karena ia pun bisa merasakan suasana tegang 
dan asyik saat itu.

Dalam sepen ada sebuah kaleng yang penuh berisi kue-kue yang baru saja dibuat oleh Ibu 
Stick. Kaleng itu pun ditambahkan ke tumpukan yang makin lama makin besar di kebun. 
Mereka juga menemukan daging segumpal besar. George membuntalnya dalam kain, lalu 
ditaruhnya ke tumpukan perbekalan. Diperingatkannya dengan suara galak pada Tim, kalau 
dia berani mencium saja maka tidak akan diajak ikut!

“Aku mempunyai kompor kecil untuk memasak air, atau memanaskan makanan,” bisik George. 
“Barangnya sudah kutaruh dalam perahu. Untuk itulah kubeli spiritus. Kau tak 
mengiranya, bukan? Sedang korek api kuperlukan untuk menyalakannya. He — apakah kita 
tidak perlu membawa lilin? Kita tak bisa terus-menerus memakai senter, karena dengan 
begitu baterainya akan cepat habis.”

Mereka menemukan sebungkus lilin dalam lemari dapur. Kecuali itu mereka juga mengangkut
sebuah ceret, sebuah panci, seperangkat pisau, garpu dan sendok yang sudah tua serta 
bermacam-macam barang lagi yang menurut perasaan mereka mungkin akan diperlukan nanti. 
Anak-anak juga menemukan sejumlah minuman air jahe dalam botol-botol kecil. Rupanya 
disimpan oleh keluarga Stick untuk diminum sendiri!

“Semua dibeli dengan uang ibuku!” ujar George. “Minuman ini kita bawa juga. Pasti 
nikmat meminumnya pada saat hari panas.”

“Waktu malam kita akan tidur di mana?” tanya Julian. “Apakah dalam puri yang runtuh, di
mana tinggal satu kamar saja lagi yang utuh — jadi beratap dan berdinding?”

“Memang aku bermaksud hendak tidur di situ,” kata George. “Aku berniat membuat tempat 
tidur dari semak-semak kecil yang banyak tumbuh di sana, lalu ditutup dengan beberapa 
lembar selimut yang sudah kutaruh dalam perahu.”

“Kita akan membawa semua selimut yang bisa kita temukan,” kata Julian. “Dan juga 
bantal-bantal kursi untuk pengalas kepala. Wah, ini benar-benar mengasyikkan. Aku 
merasa seperti seorang tawanan yang sedang mempersiapkan diri untuk lari! Pasti 
keluarga Stick akan tercengang, apabila tahu-tahu kita sudah tak ada lagi.”

“O ya — kita harus memikirkan, apa yang akan kita katakan pada mereka,” ujar George. 
“Jangan sampai nanti mereka mengirim orang ke Pulau, untuk menyuruh kita kembali. 
Mereka tak boleh tahu bahwa kita ke sana.”

“Soal itu kita bicarakan nanti saja,” jawab Dick. “Yang penting sekarang adalah membawa
semuanya ini ke perahu, sementara hari masih gelap. Sebentar lagi fajar akan 
menyingsing.”

“Bagaimana cara kita mengangkut segala-galanya ini ke perahu George?” tanya Anne, 
sambil menyoroti tumpukan perbekalan yang tidak sedikit jumlahnya itu dengan senternya.
“Kita takkan mungkin mengangkutnya sekaligus!”

Tumpukan itu memang besar sekali. Dan seperti biasanya, kemudian Julian mendapat 



gagasan.

“Di gudang ada gerobak dorong?” tanyanya pada George. “Jika barang-barang ini kita 
masukkan ke dalam beberapa buah gerobak, kita akan bisa mengangkut semuanya sekali 
jalan. Gerobak kita sorong di sisi jalan yang berpasir, supaya tak kedengaran 
bunyinya.”

“Bagus idemu itu!” kata George girang. “Kenapa tak terpikir olehku sebelumnya! Waktu 
aku mengangkut barang-barangku ke perahu, aku harus pulang balik sampai lima kali. 
Dalam gudang ada dua gerobak dorong. Kita ambil saja sekarang juga. Yang satu rodanya 
agak berdecit-decit. Tapi mudah-mudahan saja tak kedengaran.”

Si Bau yang tidur di pojok kamar Ibu Stick mendengar bunyi itu. Anjing itu menggeram 
pelan, sambil meruncingkan telinga ke atas. Tetapi ia tak berani menggonggong, karena 
takut akan membangunkan Tim. Tetapi Ibu Stick tak mendengar geramannya, karena tidurnya
nyenyak sekali. Jadi ia sama sekali tak tahu-menahu tentang kesibukan yang sedang 
berlangsung di bawah.

Barang-barang perbekalan itu dimasukkan semua ke perahu. Anak-anak enggan 
meninggalkannya tanpa penjagaan. Karena itu akhirnya mereka mengambil keputusan untuk 
meninggalkan Dick di situ. Ia bisa tidur di perahu dengan beralaskan selimut, Sebelum 
berangkat kembali, mereka masih berpikir-pikir sebentar.

“Mudah-mudahan tak ada yang kita lupakan lagi,” kata George sambil mengerutkan kening. 
“Astaga! Aku tahu — kita lupa membawa alat pembuka kaleng dan botol.”

“Nanti saja kita cari kalau sudah sampai di rumah, lalu kita kantongi,” ujar Julian. 
“Kalau tak salah, aku pernah melihat ada beberapa buah dalam laci bupet. Nah — selamat 
tinggal, Dick. Pagi-pagi sekali kami akan ke mari lagi, lalu langsung berangkat. Kita 
masih memerlukan roti beberapa batang lagi, karena yang ada saat ini pasti tidak 
mencukupi. Nanti begitu tukang roti buka, kita membelinya. Kecuali itu kita juga harus 
ke tukang daging, kalau-kalau dia punya sepotong tulang besar untuk Tim. George juga 
sudah menyediakan sekantong biskuit makanan anjing untuknya.”

Ketiga anak itu kembali ke Pondok Kirrin bersama Tim. Dick ditinggal dalam perahu. Ia 
berbaring di atas selimut-selimut. Enak juga kelihatannya! Tak lama kemudian ia sudah 
terlelap. Mukanya menatap ke atas, ke arah bintang-bintang yang tak lama lagi akan 
pudar.

George, Julian dan Anne berjalan pulang sambil merundingkan apa yang hendak dikatakan 
pada Ibu Stick.

“Kurasa sebaiknya kita tidak bilang apa-apa,” ujar Julian pada akhirnya. “Aku tak mau 
berbohong dengan sengaja, tetapi aku pun tak ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu
apa yang bisa kita lakukan! Ada satu kereta yang berangkat dari stasiun Kirrin pukul 
delapan pagi. Kereta itulah yang akan kami tumpangi kalau pulang ke rumah orang tua 
kami. Sekarang kita cari buku perjalanan kereta, lalu kita letakkan di atas meja kamar 
makan dalam keadaan terbuka. Jadi seolah-olah kita sebelum sudah mencari kereta api 
yang akan kita tumpangi. Sudah itu kita pergi lewat rawa-rawa di belakang rumah, 
seolah-olah hendak menuju ke stasiun.”

“O ya! Dengan begitu keluarga Stick akan mengira bahwa kita minggat! Mereka akan 
mengira bahwa kita pulang ke rumah kita sendiri,” kata Anne. “Mereka takkan menyangka 
bahwa sebenarnya kita berada di Pulau Kirrin.”

“Ide itu bagus,” kata George senang. “Tapi bagaimana cara kita bisa mengetahui kalau 
ayah dan ibuku sudah kembali?”

“Tidak adakah salah seorang kenalanmu, yang bisa benar-benar kaupercayai — pada siapa 
bisa dititipkan pesan?” tanya Julian,

George berpikir sebentar.



“Ah ya — Alf,” katanya kemudian. “Dia seorang anak nelayan, yang dulu mengurus Tim 
ketika aku tak diperbolehkan memeliharanya di rumah. Aku tahu, ia pasti tidak 
membocorkan rahasia kita.”

“Kalau begitu kita mampir dulu di rumah Alf sebelum berangkat,” kata Julian. “Nah, 
sekarang kita mencari buku jadwal perjalanan kereta api. Buku itu kita buka pada 
halaman yang tepat, lalu diletakkan dalam keadaan terbuka di atas meja.”

Sesudah buku berhasil mereka temukan, dicari halaman yang dimaksud. Keterangan waktu 
berangkat kereta api yang pura-pura hendak mereka tumpangi, oleh anak-anak diberi tanda
berupa garis tebal di bawahnya. Biar keluarga Stick mengira mereka minggat naik kereta 
itu. Sesudah itu anak-anak mencari alat pembuka kaleng dan botol, lalu dimasukkan dalam
kantong. Julian juga menemukan korek api beberapa kotak lagi. Menurut pendapatnya, dua 
kotak saja pasti tidak cukup.

Sementara itu fajar sudah menyingsing. Cahaya matahari pagi menerangi rumah.

“Bagaimana ya — apakah tukang roti sudah buka?” kata Julian. “Sebaiknya kita pergi saja
melihat ke sana. Sekarang sudah sekitar pukul enam pagi.”

Mereka pergi ke tukang roti. Tokonya belum buka, tetapi roti sudah siap untuk dijual. 
Tukang roti itu sedang duduk-duduk sambil menjemur badan di luar. Sejak tengah malam ia
sibuk membuat roti, supaya siap untuk dijual pagi hari. Melihat anak-anak datang, ia 
tersenyum.

“Nah! Pagi benar kalian bangun hari ini,” sapanya. “Apa? Berapa batang roti yang hendak
kalian beli? Enam!? Astaga, untuk apa roti sebanyak itu?”

“Tentu saja untuk dimakan,” jawab Julian sambil nyengir. Dibayarnya harga pembelian 
enam batang roti yang panjang-panjang. Sudah itu anak-anak mendatangi tukang daging. 
Tokonya juga belum buka. Tukang daging mereka jumpai sedang menyapu trotoar di depan 
toko.

“Bisakah kami membeli sebongkah tulang besar, untuk dimakan oleh Tim?” minta George. 
Tukang daging memberi sebongkah yang besar sekali! Tim memandang tulang itu dengan air 
liur bertetesan. Wah, tulang sebesar itu pasti mencukupi untuk beberapa hari! Anak-anak
pergi ke perahu mereka.

“Barang-barang perbekalan ini kita simpan di perahu, lalu kita kembali lagi ke rumah. 
Sampai di sana kita ribut-ribut, supaya keluarga Stick mengetahui bahwa kita ada di 
rumah. Sudah itu kita ke luar dan berjalan lewat rawa. Mudah-mudahan saja mereka akan 
menyangka bahwa kita menuju ke stasiun, dan hendak pergi dengan kereta api.”

Sesampai di perahu, nampak Dick masih tidur nyenyak. Setelah anak-anak membangunkannya,
roti dan tulang dimasukkan ke dalam perahu.

“Dick, perahu ini harus kaubawa ke teluk kecil yang terdapat dekat sini,” ujar George. 
“Bisa, kan? Di sana kita tidak akan bisa dilihat oleh orang yang kebetulan ada di 
pantai. Para nelayan sudah turun ke laut semuanya. Jadi kalau kita berangkat satu jam 
lagi, tak ada orang yang akan melihat.”

Anak-anak kembali ke rumah sambil menyelinap. Sesampai di atas, mereka lalu hingar-
bingar. Seolah-olah saat itu baru bangun. George bersuit keras memanggil Tim, sedang 
Julian bernyanyi-nyanyi. Kemudian mereka ke luar sambil menutup pintu keras-keras. 
Mereka menuju ke rawa, melalui jalan yang nampak jelas dari jendela dapur.

“Mudah-mudahan mereka tak menyadari bahwa Dick tidak bersama kita,” kata Julian sambil 
melirik ke arah jendela dapur. Dilihatnya Edgar memandang ke arah mereka. “Barangkali 
saja mereka mengira bahwa dia sudah berjalan lebih dulu.”

Mereka berjalan terus ke arah stasiun. Tetapi begitu sampai di suatu bagian yang agak 



melekuk dan tak mungkin terlihat dari Pondok Kirrin, mereka menyimpang ke arah pantai. 
Mereka mengambil jalan menuju teluk kecil, di mana Dick sudah menunggu dengan perahu.

“Ahoy!” seru Julian, menirukan gaya pelaut. “Petualangan kita akan segera dimulai!”

X

PULAU KIRRIN!

MEREKA bergegas masuk ke dalam perahu. Tim melompat dengan lincah. Dengan segera anjing
itu menuju ke haluan, tempatnya biasa berdiri. Lidahnya yang merah terjulur ke luar. 
Hatinya berdebar-debar gembira. Ia sadar bahwa anak-anak akan mengadakan petualangan — 
dan ia diajak serta! Jadi tidaklah mengherankan kalau ekornya dikibaskan kian ke mari, 
seolah-olah pernyataan ikut bergembira.

“Kita berangkat!” seru Julian sambil meraih dayung. “Kau menggeser sedikit ke sebelah 
sana, Anne! Perbekalan kita menyebabkan perahu berat sebelah. Dick — kau duduk di 
samping Anne, supaya perahu lebih seimbang. Ya, betul. Sekarang kita berangkat!”

Perahu bergerak ke tengah teluk, terayun-ayun di atas ombak. Laut sebenarnya tenang, 
tetapi angin laut bertiup. Terasa rambut mereka terbang dipermainkan angin. Ombak 
memercik ke tepi perahu, menimbulkan bunyi bergeleguk yang enak didengar telinga. 
Keempat anak itu merasa sangat berbahagia. Mulai saat itu mereka bebas, terlepas dari 
gangguan keluarga Stick yang jahil. Mereka akan berkelana di Pulau Kirrin, hidup bebas 
bersama kelinci, burung-burung gagak dan camar.

“Enak ya, bau roti yang masih hangat ini,” kata Dick. Seperti biasa, perutnya sudah 
terasa sangat lapar. “Bagaimana kalau kita makan sedikit?”

“Ayohlah,” kata George. Kerak roti hangat yang berwarna kecoklatan itu direkah oleh 
mereka, lalu diberikan sepotong pada Julian yang sedang sibuk berdayung. Anak-anak 
mengunyah roti segar itu dengan nikmat. Tim juga kebagian. Tetapi potongan rotinya 
dengan segera lenyap, begitu sampai dalam moncongnya.

“Tim ini aneh,” kata Anne sambil memperhatikan. “Dia kalau makan tidak seperti kita, 
mengunyah dulu baru ditelan. Ia makan seperti minum! Begitu makanan masuk ke moncong, 
langsung ditelan. Seperti air saja!”

Anak-anak tertawa mendengar komentarnya yang lucu itu.

“Tapi kalau tulang, tak mungkin langsung ditelan,” kata George. “Kalau dia diberi 
sepotong tulang — bisa berjam-jam mengunyahnya. Bukankah begitu, Tim?”

Tim menggonggong, seolah-olah menyetujui ucapan tuannya. Matanya yang besar melirik ke 
tempat tulang besar tersimpan. Rupanya ia kepingin memakannya saat itu juga. Tentu saja
anak-anak tak memberinya. Mereka khawatir tulang besar itu akan terlempar dari perahu 
dan tercemplung dalam air. Kan sayang!

“Kurasa tak ada orang melihat kita pergi tadi,” kata Julian. “Tentu saja kecuali Alf! 
Padanya kami bercerita mengenai rencana hendak pergi ke Pulau, Dick! Tapi cuma pada dia
saja!”



Dalam perjalanan mereka dari Pondok Kirrin ke teluk kecil, mereka mampir sebentar di 
rumah Alf. Anak nelayan itu sedang seorang diri di pekarangan belakang rumah orang 
tuanya. Ia menganggukkan kepala ketika anak-anak selesai menceritakan niat mereka. Ia 
berjanji takkan mengatakan pada siapa-siapa. Kelihatannya bangga, karena dijadikan 
orang kepercayaan.

“Kau harus memberi tahu kami, jika ayah dan ibuku sudah kembali,” kata George. 
“Berlayarlah ke dekat Pulau Kirrin seberanimu, lalu panggil kami.”

“Baiklah, aku berjanji,” kata Alf. Ia merasa ingin ikut bertualang dengan ketiga anak 
itu.

“Jadi kalau Bibi Fanny ternyata pulang lebih dulu dari yang kita perkirakan, maka kita 
akan mengetahuinya dengan segera,” kata Julian pada Dick yang sedari pagi menjaga 
perahu. “Dengan begitu kita bisa cepat-cepat kembali. Kurasa perencanaan kita betul-
betul matang.”

“Betul,” jawab Dick. Ia memalingkan tubuh, memandang Pulau Kirrin yang nampak makin 
lama makin dekat. “Sebentar lagi kita akan sudah sampai. Apakah tidak lebih baik George
menggantikan berdayung, untuk mengemudikan perahu kita ini melewati rintangan batu-batu
karang?”

“Ya,” kata George. “Sekarang kita sampai pada bagian yang sukar. Perahu harus 
dikemudikan di sela-sela batu yang bertonjolan di air. Kemarikan dayungnya, Julian.”

Sekarang George yang mendayung. Julian dan kedua adiknya memandang kagum, sementara 
anak itu mengayuhkan perahu dengan cekatan di sela-sela batu yang terbenam dalam air. 
Anak itu memang pintar berdayung. Mereka merasa aman bersamanya.

Perahu mereka memasuki teluk kecil yang tersembunyi. Tempat itu merupakan pelabuhan 
alam. Di ujungnya terdapat sepotong pantai berpasir. Di kanan kirinya tebing batu yang 
menjulang tinggi. Begitu sampai, anak-anak bergegas turun dari perahu. Empat pasang 
tangan dengan cekatan dan gembira menarik perahu ke atas pasir.

“Lebih tinggi lagi,” kata George dengan napas terengah-engah. “Kalian kan tahu, di sini
kadang-kadang terjadi badai dengan tiba-tiba. Kita harus menjamin keamanan letak 
perahu, biar betapa tinggi ombak yang menyambar ke pantai.”

Tak lama kemudian perahu sudah terbaring miring, jauh ke atas pantai. Anak-anak 
terduduk. Napas mereka terengah-engah, karena habis bekerja berat.

“Kita sarapan di sini saja,” kata Julian. “Saat ini aku malas menurunkan perbekalan 
kita yang berat. Kita ambil seperlunya, lalu sarapan di atas pasir yang hangat ini.”

Mereka mengambil roti sebatang, sedikit daging dingin, beberapa biji tomat dan selai 
satu botol. Anne mengurus penyediaan tempat dan alat makan. Julian membuka dua botol 
air jahe.

“Sarapan kita kali ini aneh,” katanya sambil menaruh kedua botol itu di atas pasir. 
“Tapi bagi orang selapar kita, benar-benar nikmat!”

Semua mereka sikat habis. Hanya roti saja yang masih tersisa, sebanyak sepertiga 
potong. Tim diberi tulangnya, beserta beberapa potong biskuit makanannya. Biskuit 
langsung ditelan, lalu ia berbaring dengan santai untuk mengunyah-ngunyah tulang yang 
sedap.

“Enak hidup seperti Timmy, kalau makan tak perlu memakai piring, atau pisau dan garpu,”
kata Anne. Anak itu berbaring menengadah, menikmati sinar matahari. Perutnya sudah 
kenyang, rasanya tak mungkin masih ada makanan yang bisa masuk. “Wah, kalau kita terus-
terusan makan seperti begini di sini, rasanya aku tak kepingin pulang lagi. Siapa akan 
mengira bahwa daging dan selai serta air jahe bisa enak rasanya?!”



Tim merasa haus. Ia duduk dengan lidah terjulur ke luar. Ditunggunya sampai George 
memberinya minum. Tim tidak suka minum air jahe!

George memandangnya dengan malas.

“Kau haus, Tim?” katanya. “Wah, rasanya malas sekali — aku tak sanggup berdiri! Tunggu 
saja sebentar. Nanti aku akan ke perahu dan menuangkan sedikit air untukmu.”

Tetapi Tim tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia pergi ke batu-batu yang letaknya 
agak jauh dari tepi air. Ombak saat pasang tinggi sekalipun tak mungkin sampai ke situ.
Dalam salah satu lekuk ditemukan genangan air hujan, yang dengan segera diminumnya. 
Anak-anak mendengar bunyinya menjilat-jilat dengan rakus. Mereka tertawa.

“Tim memang cerdik sekali,” kata Anne setengah mengantuk. “Tak terpikir olehku bahwa di
tengah batu ada air!”

Anak-anak itu sedikit sekali tidurnya malam sebelumnya. Dan perut mereka saat itu 
sangat kenyang. Karenanya tidaklah mengherankan kalau mereka mengantuk. Satu per satu 
terlelap di atas pasir hangat. Tim memandang mereka dengan heran. Lob, anak-anak 
tidur?! Kan saat itu belum malam! Ya, ya — kalau seekor anjing, kapan saja pasti bisa 
tidur! Tim merebahkan diri di samping George, lalu memejamkan mata.

Ketika keempat anak itu terbangun, tahu-tahu matahari sudah tinggi. Julian yang pertama
membuka mata, disusul oleh Dick. Mereka kepanasan, karena matahari bersinar terik. 
Mereka duduk sambil menguap lebar-lebar.

“Astaga!” seru Dick sambil memandang lengannya yang merah terbakar. “Kulitku terbakar 
sinar matahari. Malam ini pasti akan terasa nyeri sekali. Kita berbekal krem atau 
tidak, Julian?”

“Tidak! Tak ada yang mengingatnya,” kata Julian. “Tapi biarlah. Sekarang ini belum apa-
apa! Sampai nanti sore, kulit kita akan semakin hangus terbakar. Sinar matahari pasti 
akan panas sekali, karena di langit tak nampak awan barang segumpal pun!”

Mereka membangunkan George dan Anne. George menggeliat sebentar, lalu berkata,

“He! Kita di Pulau! Sesaat tadi kukira aku berbaring di tempat tidurku di Pondok 
Kirrin!”

“Enak ya — kita tinggal sendirian di sini sampai lama sekali, dengan makanan enak 
bertumpuk-tumpuk! Kita bisa berbuat semau kita!” kata Anne dengan puas.

“Kurasa keluarga Stick pasti senang, karena kita tidak ada lagi di rumah,” ujar Dick. 
“Dan si Jerawat bisa bersantai-santai di kamar duduk, serta membaca semua buku-buku 
kita.”

“Sedang si Bau bisa seenaknya berkeliaran dalam rumah, tanpa perlu takut akan ditelan 
habis oleh Tim,” kata George. “Yah, biar sajalah! Semuanya tak kupedulikan lagi, karena
aku sudah berhasil lari dari sana.”

Enak rasanya berbaring-baring sambil mengobrol begitu. Tetapi Julian tak pernah tahan 
beristirahat lama-lama. Hanya kalau sedang tidur saja ia tenang. Ia bangkit sambil 
meregangkan otot-otot yang kaku.

“Ayoh, Pemalas!” katanya pada saudara-saudaranya. “Kita masih harus bekerja lagi!”

“Bekerja? Apa maksudmu?” tanya George dengan heran.

“Kita kan masih harus membongkar muatan perahu, dan menaruhkan perbekalan kita di suatu
tempat yang takkan basah apabila hari hujan,” kata Julian. “Dan kita juga harus 
menentukan dengan tepat di mana tempat kita tidur. Sudah itu mengumpulkan semak-semak 



kecil yang akan dipakai sebagai alas tidur, lalu membentangkan selimut-selimut tebal di
atasnya. Pokoknya banyak sekali yang masih harus kita lakukan!”

“Yaah — jangan sekarang dong!” keluh Anne. Ia enggan bangkit dari pembaringannya yang 
nyaman di pasir. Tetapi saudara-saudaranya tak mau membiarkannya bermalas-malas. Mereka
menariknya supaya bangkit. Kemudian mereka bekerja berdampingan, membongkar muatan 
perahu.

“Sekarang kita memeriksa keadaan puri,” kata Julian. “Kita ke bilik batu, di mana kita 
bermaksud akan tidur. Cuma ruangan itu saja yang masih utuh dalam puri.”

Mereka naik ke atas bukit yang membatasi teluk kecil itu, melewati tebing batu lalu 
berjalan menuju ke puri tua yang sudah meruntuh. Yang tinggal cuma temboknya saja lagi,
menjulang di tengah-tengah pulau kecil itu. Mereka berhenti sebentar memandangnya.

“Bagus sekali puri kuno ini,” kata Dick. “Kita sungguh-sungguh mujur, karena memiliki 
pulau dan puri! Bayangkan, semua ini milik kita!”

Pandangan mereka tertuju ke jenjang tua yang terdapat di belakang sebuah gerbang besar 
yang sudah tak utuh lagi. Dulu puri itu mempunyai dua buah menara yang bagus. Tetapi 
yang satu tinggal puing-puingnya saja. Sedang yang satu lagi masih dapat dikatakan 
utuh, karena hanya bagian atasnya saja yang sudah runtuh. Burung-burung yang sejenis 
gagak berkumpul di situ, berkaok-kaok dengan suara membisingkan telinga.

“Aku senang pada burung-burung itu,” ujar Dick. “Tidak pernahkah mereka berhenti 
berkaok-kaok?”

“Kurasa tidak,” jawab George, “He! Lihat kelinci-kelinci itu! Jinaknya bukan main!”

Di halaman puri banyak kelinci yang besar-besar. Kedatangan anak-anak mereka perhatikan
dengan rasa ingin tahu. Rasa-rasanya seperti mudah dipegang — tetapi semakin dekat 
keempat anak itu, semakin waspada pula kelinci-kelinci. Satu per satu pergi menyingkir.

Tim sangat gelisah. Ekornya tak henti-hentinya dikibaskan kian ke mari. Aduh, kelinci-
kelinci ini! Kenapa ia tak diperbolehkan memburu? Kenapa George begitu keras sikapnya? 
Kan kelinci-kelinci itu akan sehat, apabila disuruh berlatih lari-lari sebentar? Tim 
mencari-cari alasan agar diperbolehkan mengejar.

Tetapi George memegang kalung lehernya erat-erat. Tim ditatapnya dengan garang.

“Tim, kau jangan berani-berani mengejar kelinci-kelinci itu! Bahkan yang paling kecil 
pun, tidak boleh. Binatang-binatang itu semuanya kepunyaanku!”

“Kepunyaan kita!” ujar Anne dengan segera. Ia juga ingin ikut memiliki kelinci, kecuali
puri dan pulaunya.

“Ya, betul!” kata George. “Sekarang kita pergi saja memeriksa bilik gelap, yang akan 
kita pakai sebagai tempat menginap!”

Mereka berjalan menuju ke bagian puri yang belum begitu rusak. Mereka sampai ke ambang 
sebuah pintu, lalu memandang ke dalam.

“Ini dia tempatnya,” ujar Julian sambil mengintip ke dalam ruangan yang gelap. “Aku 
terpaksa menyalakan senter, karena ruangan di sini sangat gelap. Jendela-jendelanya 
hanya berupa celah-celah sempit!”

Dengan diterangi cahaya senter, anak-anak memandang ruang bilik batu yang hendak 
dipakai sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan kamar tidur. Tiba-tiba George berseru
dengan keras.

“Wah, kamar ini tidak bisa kita pakai lagi! Atapnya sudah runtuh.”



Ternyata memang benar. Julian mengarahkan sorotan senternya ke setumpuk batu yang 
berserakan di lantai. Bilik itu tak mungkin bisa dipakai lagi. Berbahaya, karena batu-
batu yang masih ada di atas bisa jatuh sewaktu-waktu.

“Sialan!” kata Julian. “Sekarang bagaimana? Kita harus mencari tempat lain!”

XI

KE KAPAL RUSAK

ANAK-ANAK sangat terkejut, karena rencana mereka mengalami gangguan. Mereka tahu bahwa 
dalam puri itu tak ada lagi ruangan yang cukup utuh, dan bisa dipakai sebagai tempat 
berteduh. Mereka harus mencari tempat lain! Saat itu hari memang cerah. Tetapi mungkin 
hari berikut hujan akan turun — atau bahkan akan ada badai!

“Badai di sekitar sini dahsyat sekali,” kata Julian. “Kau masih ingat pada angin ribut 
yang sampai menjunjung bangkai kapalmu dari dasar laut, George?”

“Tentu saja!” jawab George dan Anne serempak. Anne menambahkan dengan bersemangat. 
“Kalau sempat, kita ke sana, yuk! Aku kepingin melihat apakah bangkai kapal itu masih 
tetap kandas di atas batu seperti setahun yang lalu, ketika kita ke sana untuk 
memeriksa isinya!”

“Pertama-tama kita harus mengetahui di mana kita akan tidur,” kata Julian tegas. “Aku 
tak tahu apakah kalian menyadari bahwa saat ini sudah sekitar pukul tiga sore! Kita 
tadi tidur berjam-jam di atas pasir. Kurasa karena capek sekali, sibuk semalaman! Kita 
harus mencari suatu tempat yang benar-benar aman, lalu menaruhkan barang-barang kita di
sana. Kita juga harus menyiapkan tempat kita tidur nanti.”

“Baiklah! Tapi ke mana kita harus pergi?” tanya Dick. “Kecuali dalam puri, tak ada 
tempat lagi.”

“Di bawah lantai masih ada ruangan-ruangan,” kata Anne. Ia bergidik. “Tapi aku tak mau 
tidur di situ, karena tempatnya gelap dan menyeramkan.”

Anak-anak tak ada yang mau tidur dalam ruangan di bawah tanah itu! Dick mengerutkan 
dahi. Rupanya sedang sibuk berpikir.

“Bagaimana dengan kapal rusak?” katanya kemudian. “Mungkinkah tempat itu kita jadikan 
tempat tinggal?”

“Bisa kita lihat,” jawab Julian. “Tapi aku kurang suka tinggal dalam bangkai kapal yang
sudah rusak dan lembab. Tapi kalau terdamparnya masih tinggi di atas batu, mungkin 
sekarang sudah kering terjemur matahari. Jadi mungkin saja kita bisa tidur dan 
menyimpan perbekalan di dalamnya.”

“Sekarang saja kita ke sana,” usul George. Dengan segera anak-anak itu menuju ke tembok
tua yang mengelilingi puri. Dari atas tembok itu mereka bisa memandang ke arah kapal 
yang terdampar.

Mereka berdiri di atas tembok. Mata mereka mencari-cari bangkai kapal, tetapi tak 



berhasil menemukannya di tempat yang lama.

“Sudah pindah tempatnya,” ujar Julian heran. “Itu dia! Lihatlah, di atas batu-batu itu!
Letaknya sekarang sudah lebih dekat ke pantai daripada tahun yang lalu. Kasihan! 
Kelihatannya banyak mengalami kerusakan selama musim dingin yang lewat, bukan? Sekarang
nampaknya lebih mirip bangkai kapal, dibandingkan dengan musim panas yang lalu.”

“Kurasa kita takkan bisa tidur di sana,” kata Dick. “Kelihatannya sudah rusak sekali. 
Tetapi mungkin kita bisa menyimpan perbekalan di situ. Kurasa kita bisa mencapainya 
lewat batu-batu yang menjorok dari Pulau.”

“Ya, rasanya memang bisa,” jawab George. “Tahun lalu kita hanya bisa ke sana dengan 
aman kalau naik perahu. Tapi sekarang kalau pasang sedang surut, kukira kita bisa 
meniti batu-batu yang menjulur ke tengah itu, sampai ke kapal.”

“Kita coba saja sejam lagi,” kata Julian dengan hati berdebar-debar. “Saat itu batu-
batu pasti akan sudah muncul dari air.”

“Sekarang kita memeriksa sumur tua,” kata Dick. Mereka kembali ke halaman puri tua. Di 
tempat itu setahun yang lalu mereka menemukan lubang masuk ke liang sumur yang dalam 
sekali menembus batu cadas, melewati ruangan bawah tanah. Di dalam liang itu ada air 
tawar, yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut.

Anak-anak mencari tempat lubang sumur. Setelah berhasil ditemukan kembali, anak-anak 
dengan segera menyingkirkan tutupnya yang terbuat dari kayu yang sudah rapuh.

“Itu dia injak-injakan tangga besi yang kuturuni tahun lalu,” kata Dick sambil 
mengintip ke dalam. “Sekarang kita mencari jalan masuk ke ruangan bawah. Letak 
tangganya di sekitar sini, kalau aku tidak salah ingat.”

Jalan masuk itu mereka temukan. Anak-anak heran ketika melihat ada batu-batu besar 
tertumpuk di atasnya.

“Siapa yang menaruh batu-batu besar itu di sini?” ujar George sambil mengerutkan dahi. 
“Yang terang, bukan kita! Jadi ada orang lain datang ke mari!”

“Kurasa pelancong,” jawab Julian. “Kau ingat tidak, beberapa hari yang lalu kita 
melihat seakan-akan ada asap mengepul dari arah sini? Tanggung ada pelancong yang ke 
mari. Surat kabar-surat kabar penuh dengan cerita tentang Pulau Kirrin, tentang puri 
dengan ruangan-ruangannya yang di bawah tanah, serta tentang harta karun yang kita 
temukan di sini tahun lalu. Mungkin saja salah seorang nelayan mencari tambahan 
penghasilan, dengan jalan mengantarkan pelancong-pelancong ke pulau kita.”

“Lancang benar mereka!” kata George. Matanya bersinar-sinar galak. “Aku akan memasang 
sebuah papan maklumat, dengan tulisan 'Daerah terlarang! Orang yang melanggar akan 
dipenjarakan!'. Aku tak suka pulau kita didatangi orang lain.”

“Sudahlah, kita tak perlu merepotkan batu-batu yang ditumpuk di atas jalan masuk ke 
ruangan bawah tanah ini,” ujar Julian. “Kurasa di antara kita tak ada yang mau turun ke
bawah. Lihat saja Tim! Kelihatannya sedih sekali caranya memandang kelinci-kelinci itu.
Dasar anjing aneh!”

Tim duduk di belakang anak-anak, sambil memandangi kelinci-kelinci yang berkeliaran di 
halaman puri itu. Kelihatan ia sedih sekali! Dipandangnya kelinci-kelinci, lalu 
dialihkannya pandangan ke George. Sudah itu dipandangnya lagi kelinci-kelinci.

“Percuma, Tim,” kata George tegas. “Aku takkan berubah pendirian! Di pulau ini kau tak 
boleh berburu kelinci.”

“Kurasa kau dianggapnya tidak adil,” ujar Anne. “Bagaimana juga, kau sudah mengatakan 
bahwa pulau yang merupakan bagianmu akan kaubagi dengan dia. Rupanya ia sekarang ingin 
menuntut kelinci yang merupakan bagiannya!”



Anak-anak tertawa mendengar lelucon Anne itu. Tim mengibas-ngibaskan ekor, sambil 
memandang George dengan penuh harap. Mereka berjalan melintas halaman. Tiba-tiba Julian
tertegun.

“Lihatlah!” katanya dengan nada heran. Tangannya menunjuk ke sesuatu yang terdapat di 
tanah. “Lihat! Memang ada orang ke mari. Di situ ada bekas api unggun!”

Mereka memandang ke tanah. Nampak seonggok abu, rupanya bekas kayu bakar dari api 
unggun. Mereka juga melihat sepuntung rokok yang terinjak. Persoalannya jelas! Ada 
orang datang ke Pulau!

“Kalau ada pelancong berani ke mari, akan kusuruh Tim mengejar!” teriak George dengan 
marah. “Ini milik pribadi kita, jadi tak boleh diusik oleh orang lain. Tim, kau tak 
boleh mengejar kelinci di sini. Tapi makhluk berkaki dua kecuali kami, harus kauburu! 
Mengerti?”

Tim mengibas-ngibaskan ekor sambil menggonggong. Ia setuju! Ia memandang berkeliling, 
seolah-olah mencari orang yang bisa langsung dikejar olehnya. Tetapi saat itu tak ada 
orang lain di Pulau Kirrin.

“Kurasa pasang sudah cukup surut sekarang,” kata Julian. “Ayoh, kita melihatnya 
sekarang! Kalau batu-batu tak terendam laut lagi, kita akan bisa mencoba menitinya 
untuk pergi ke kapal. Anne, kau lebih baik tak usah ikut! Nanti tergelincir dan jatuh 
ke air. Padahal ombak cukup ganas sekitar batu-batu itu!”

“Tidak! Aku ikut!” seru Anne tersinggung. “Kalian pun bisa saja tergelincir — jadi 
bukan aku saja!”

“Begini sajalah!” ujar Julian. “Kulihat dulu apakah jalan lewat batu berbahaya atau 
tidak!”

Mereka menuruni pulau, lalu menuju ke batu-batu yang menjorok ke tengah laut. Sekali-
sekali datang ombak menyapu batu-batu. Tetapi kelihatannya cukup aman.

“Kau boleh ikut, Anne. Asal berjalan antara aku dan Dick,” kata Julian kepada adiknya. 
“Tapi kau harus mau dibantu oleh kami pada bagian-bagian yang berbahaya, dan jangan 
banyak cingcong. Kami tak ingin melihatmu tergelincir dan disambar ombak.”

Mereka berempat mulai meniti di atas batu-batu yang runcing dan licin. Sementara itu 
pasang laut semakin surut. Ketika sudah dekat ke kapal tua, hampir tak ada lagi bahaya 
dihanyutkan ombak yang menyapu. Sekarang mereka bisa melakukan sesuatu yang mustahil di
musim panas yang lalu, yaitu berjalan kaki ke bangkai kapal!

“Nah, kita sudah sampai!” kata Julian, lalu meletakkan tangannya ke sisi kapal tua itu.
Dari dekat, nampaknya besar! Tepi atasnya berada jauh di atas mereka, penuh dilapisi 
kerang dan rumput laut yang berbau pengap. Dasar lambungnya tergenang dalam air; tetapi
bagian atasnya tetap kering, juga di saat air pasang setinggi-tingginya.

“Selama musim dingin yang lampau kelihatannya kapal ini sering terombang-ambing oleh 
ombak,” kata George sambil mengamat-amati dengan teliti. “Lihatlah, di sisinya 
kelihatan banyak lubang-lubang baru. Sepotong tiangnya juga lenyap, serta sebagian dari
lantai geladak. Bagaimana cara kita naik ke atas!”

“Aku mempunyai tali,” kata Julian, sambil melepaskan seutas tali yang terlilit di 
pinggangnya. “Tunggu sebentar — kubuat jerat dulu. Lalu kulempar ke atas! Mudah-mudahan
berhasil kusangkutkan ke tiang yang menonjol di sana!”

Dicobanya melempar dua sampai tiga kali. Tetapi tiap kali selalu gagal! George tidak 
sabar lagi, lalu mengambil tali itu dari tangannya. Dengan sekali lempar saja, jerat 
berhasil disangkutkannya ke tiang. George memang ahli dalam soal-soal seperti itu! 
Dalam beberapa hal, ia lebih cekatan daripada anak laki-laki, kata Anne dengan kagum 



dalam hati.

Dengan segera George memanjat tali. Cekatan sekali geraknya, seperti seekor kera. Dalam
sekejap mata ia sudah berdiri di lantai geladak yang miring dan licin. Nyaris saja ia 
terpeleset, kalau tidak cepat-cepat berpegangan pada sepotong papan lantai. Julian 
menolong Anne naik. Sudah itu barulah kedua anak laki-laki menyusul.

“Wah, busuk sekali bau di sini,” kata Anne sambil mengernyitkan hidung. “Apakah semua 
bangkai kapal berbau seperti begini. Kali ini aku tak mau ikut turun ke bawah, seperti 
dulu. Bau di situ pasti lebih busuk lagi.”

Anne ditinggal sendiri di atas geladak yang sudah setengah rusak. Sedang ketiga anak 
lainnya turun memasuki bilik-bilik di bawah yang bau dan penuh dengan rumput laut. 
Mereka masuk ke bilik terlapang, yaitu kamar nakhoda. Tetapi jelas mereka takkan 
mungkin bisa tidur di situ. Dan mereka pun tak bisa menyimpan perbekalan di dalamnya, 
karena ruangan itu sudah membusuk dan lembab keadaannya. Julian sudah khawatir saja, 
jangan-jangan kakinya terperosok menembus papan lantai yang sudah busuk.

“Kita naik saja lagi ke geladak,” katanya. “Di sini tidak enak — lagipula gelap 
sekali!”

Mereka sedang dalam perjalanan naik, ketika tiba-tiba terdengar suara Anne memanggil,

“He! Ke mari — cepat! Ada sesuatu yang kutemukan!”

Julian, George dan Dick bergegas-gegas. Kaki mereka terpeleset-peleset di atas lantai 
yang miring. Anne masih tetap berada di tempatnya semula. Matanya memandang mereka 
dengan bersinar-sinar. Tangannya menunjuk ke arah seberang kapal.

“Apa yang kautemukan itu?” tanya George. “Ada apa?”

“Lihatlah ke situ!” ujar Anne, sementara tangannya masih tetap menunjuk. “Barang itu 
pasti belum ada di situ, sewaktu kita ke mari dulu.” Anak-anak memandang ke arah yang 
ditunjuknya. Mereka melihat sebuah lemari di sisi geladak sebelah situ. Lemari itu 
terbuka pintunya. Dan di dalamnya terdapat sebuah koper hitam berukuran kecil. Ular 
biasa!

“Sebuah koper kecil berwarna hitam!” seru Julian dengan heran. “Tidak — dulu memang 
belum ada di situ. Pasti barang itu belum lama ditaruh di kapal ini, karena nampaknya 
masih baru dan kering! Siapa pemiliknya? Dan kenapa ditaruh di sini?”

XII

GUA DI TEBING

DENGAN hati-hati anak-anak berjalan di atas lantai licin, menghampiri lemari yang 
ditunjukkan oleh Anne. Nampaknya pintu lemari itu ditutupkan lagi setelah koper 
dimasukkan ke dalamnya. Tetapi kemudian terbuka lagi, mungkin kena tiup angin. Jadi 
koper itu kelihatan dari luar. Tidak lagi tersembunyi, seperti rupanya diniatkan oleh 
orang yang menaruhnya di situ.



Julian mengeluarkan koper kecil itu. Anak-anak memandang dengan heran. Mengapa ditaruh 
sebuah koper di situ?

“Barangkali penyelundup,” tebak Dick dengan mata bersinar-sinar. Anak itu sangat 
menggemari petualangan yang seru.

“Ya — bisa saja,” kata Julian sambil merenung, sementara tangannya sibuk hendak membuka
tali kulit pengikat koper. “Tempat ini cocok sekali bagi penyelundup. Kapal yang 
nakhodanya mengenal jalan bisa berlabuh di sini, lalu menurunkan sebuah perahu ke air 
dan dimuat dengan barang-barang selundupan. Barang-barang itu disembunyikan di sini. 
Sudah itu mereka meneruskan pelayaran, sementara orang-orang yang sekomplotan datang 
untuk menjemput barang-barang selundupan.”

“Jadi menurut pendapatmu, dalam koper mungkin tersimpan barang-barang selundupan?” 
tanya Anne. Ia pun ikut-ikut bergairah. “Apa ya isinya? Berlian? Kain sutra?”

“Apa saja, yang seharusnya dikenai bea cukai terlebih dulu sebelum diperbolehkan masuk 
ke dalam negeri,” jawab Julian menerangkan. “Sialan benar tali-tali pengikat ini! Aku 
tak sanggup membukanya!”

“Sini aku saja yang mencoba,” kata Anne. Jari-jarinya kecil dan cekatan! Ia mulai sibuk
dengan tali-tali yang terbuat dari kulit itu. Sebentar saja sudah berhasil dibukanya. 
Tetapi kekecewaan besar menyusul setelah itu. Ternyata koper terkunci! Sedang anak 
kuncinya tidak ada.

“Sialan!” kata George. “Benar-benar menjengkelkan! Bagaimana cara kita membuka koper 
ini sekarang?”

“Tidak bisa,” jawab Julian singkat. “Kita tidak boleh sampai merusakkannya, karena 
dengan begitu pemiliknya akan tahu bahwa ada orang lain mengetahui rahasianya. Para 
penyelundup tak boleh tahu bahwa rahasia mereka terbongkar. Kita harus berusaha 
menangkap mereka!”

“Wah!” ujar Anne. Mukanya berubah menjadi merah karena terpengaruh perasaannya yang 
bergairah. “Kita akan menancap penyelundup! Julian — menurut perasaanmu kita mampu 
melakukannya?”

“Kenapa tidak?” jawab Julian dengan gagah. “Tak ada yang tahu bahwa kita ada di sini. 
Kalau nampak ada kapal menghampiri Pulau Kirrin, kita harus cepat-cepat bersembunyi. 
Mungkin saja akan datang sebuah perahu! Kita akan bisa mengamat-amati gerak-gerik 
mereka. Kurasa pulau ini dipergunakan oleh penyelundup sebagai tempat penimbunan 
barang, sebelum dijemput oleh komplotan mereka di darat. Aku kepingin tahu, siapa yang 
menjemputnya nanti! Kurasa salah seorang dari desa Kirrin, atau salah satu tempat yang 
berdekatan.”

“Wah, ini akan benar-benar menegangkan,” kata Dick. “Kelihatannya setiap kali kita ke 
mari, selalu terjadi peristiwa-peristiwa yang mendebarkan hati. Di sini banyak 
petualangan. Ini sudah ketiga kalinya kita berpengalaman seru.”

“Lebih baik kita kembali saja sekarang lewat batu-batu,” kata Julian. Selama itu ia 
memandang ke air. Dilihatnya bahwa pasang sudah mulai membalik. “Ayohlah! Jangan sampai
terjebak pasang naik — nanti kita terpaksa menunggu di sini selama berjam-jam! Aku yang
turun dulu. Sudah itu kau menyusul, Anne.”

Tak lama kemudian mereka sudah berjalan lagi di atas batu-batu. Hati mereka berdebar-
debar kencang. Ketika mereka sampai di bagian yang menyambung ke tebing batu pulau itu 
sendiri, tiba-tiba Dick tertegun.

“Kenapa kau berhenti?” kata George sambil mendorongnya dari belakang. “Ayoh, terus 
jalan!”

“Lihatlah ke balik batu besar di sana itu!” ujar Dick sambil menunjuk ke tempat yang 



dimaksudkan olehnya. “Bukankah itu sebuah gua? Kalau benar, tempat itu kan cocok sekali
untuk menyimpan barang-barang kita. Bahkan juga untuk tidur, kalau tak tercapai oleh 
ombak laut.”

“Di pulau ini tak ada gua,” kata George. Tetapi detik berikutnya ia pun ikut tertegun. 
Lubang yang ditunjuk oleh Dick memang seperti sebuah gua nampaknya. Tak ada salahnya 
memeriksa sebentar ke sana! Bagaimanapun, George belum pernah pergi ke daerah berbatu-
batu yang saat itu sedang mereka lewati. Jadi memang belum pernah dilihatnya bahwa di 
situ mungkin ada sebuah gua. Dari darat, tempat itu tak nampak.

“Kita ke sana untuk melihatnya,” kata George. Mereka berpaling haluan; tidak lagi 
mendaki tebing, melainkan melintasi lereng yang menghadap ke laut dan menuju ke bagian 
yang menonjol agak ke luar. Di tempat itulah terletak lubang yang dikira gua oleh Dick.

Akhirnya mereka sampai di situ. Batu-batu terjal menutup jalan masuk ke dalam, sehingga
tersembunyi dari pandangan, kecuali dari tempat Dick berdiri tadi.

“Ternyata memang gua!” seru Dick bergembira, lalu masuk ke dalam. “Wah, tempat ini 
bagus sekali!”

Gua yang tersembunyi itu memang bagus. Lantainya ditaburi pasir halus, sehalus tepung 
dan kering sama sekali. Letaknya lebih tinggi dari kedudukan air saat pasang setinggi-
tingginya. Air mungkin hanya bisa sampai di situ kalau terjadi badai besar. Di satu 
sisinya terdapat ambang batu.

“Seolah-olah rak ini sudah tersedia untuk kita!” seru Anne kegirangan. “Kita akan bisa 
menaruh barang-barang di sini. Kita tinggal dan tidur saja di sini, yuk! Lihatlah, 
Julian — gua ini berjendela di atasnya. Di langit-langit ada lubang!”

Anne menunjuk ke atas. Saudara-saudaranya melihat bahwa sebagian dari langit-langit gua
terbuka. Rupanya di atas tebing yang bersemak itu ada sebuah lubang yang menuju ke gua.
Dan lubang itulah yang disebut 'jendela' oleh Anne.

“Kita bisa memasukkan barang-barang kita lewat lubang itu,” kata Julian. Anak itu sudah
sibuk menyusun rencana. “Kalau harus lewat batu-batu yang di luar, repot sekali! Kalau 
kita nanti naik lagi ke atas dan bisa menemukan lubang itu, semua perbekalan bisa kita 
turunkan dengan tali. Jaraknya ke dasar gua ini tidak terlalu jauh, karena tebing di 
bagian sini rendah. Kurasa kita nanti juga bisa dengan mudah turun dengan tali. Jadi 
tak perlu lagi repot-repot merayap lewat batu-batu, menuju jalan masuk tadi yang 
menghadap ke laut!”

Penemuan itu menggemparkan bagi anak-anak.

“Ternyata pulau ini lebih mengasyikkan daripada sangkaan kita semula,” ujar Anne dengan
riang. “Sekarang kita juga mempunyai sebuah gua!”

Dengan cepat mereka keluar lagi, lalu mendaki tebing. Mereka mencari letak lubang yang 
nampak dari bawah tadi. Tim juga ikut serta. Kelakuan anjing itu kocak pada saat 
berjalan di atas batu-batu yang licin. Kakinya terpeleset-peleset. Dua atau tiga kali 
ia tercebur ke dalam air. Tetapi dengan cekatan ia berenang mengarungi genangan air, 
sampai ke tepi. Kemudian ia melanjutkan berjalan di atas batu licin.

“Tim kelakuannya persis George!” kata Anne sambil tertawa. “Biar apa pun yang terjadi, 
ia tak kenal menyerah!”

Sesampai di puncak tebing, mereka berhasil menemukan lubang yang dicari dengan mudah.

“Sebenarnya berbahaya sekali lubang ini,” ujar Julian sambil menjengukkan kepala ke 
bawah. “Bisa saja salah seorang di antara kita berlari-lari di sini, lalu terperosok ke
dalam. Lihatlah, lubangnya nyaris tak nampak, karena tertutup semak berduri.”

Mereka sibuk menyingkirkan semak-semak itu, sampai tangan mereka tergores-gores duri 



sebagai akibatnya. Begitu semak-semak sudah tersingkir, mereka bisa memandang ke dalam 
gua dengan mudah.

“Jarak ke lantai tak begitu jauh,” ujar Anne. “Nampaknya seolah-olah gampang saja 
meloncat ke bawah, apabila kita meluncur lewat lubang ini.”

“Jangan coba-coba,” kata Julian melarang adiknya. “Patah kakimu nanti! Tunggu sampai 
kita sudah menambatkan seutas tali di sini, yang kemudian kita jalurkan ke dalam gua. 
Nanti kita akan bisa dengan mudah keluar masuk!”

Mereka kembali ke perahu, lalu mulai membongkar muatan. Semua perbekalan diangkut ke 
sisi pulau yang menghadap ke laut, karena di situlah letak gua mereka. Julian mengambil
seutas tali yang kokoh, lalu membuat simpul-simpul padanya dalam jarak tertentu.

“Simpul-simpul ini kita pakai sebagai injak-injakan sewaktu turun,” katanya 
menerangkan. “Kalau kita meluncur terlalu cepat, bisa sakit tangan nanti! Jadi simpul-
simpul ini akan menahan gerak meluncur ke bawah, dan membantu kita sewaktu naik.”

“Biar aku dulu turun ke bawah! Sudah itu kalian bisa menurunkan barang-barang, dan 
kuterima di bawah,” kata George. Anak itu turun sambil memijakkan kaki pada simpul demi
simpul. Enak turun dengan cara begitu!

“Bagaimana cara kita menurunkan Timmy?” tanya Julian. Dipandangnya anjing itu yang 
melolong-lolong pelan di pinggir lubang, karena tuannya tahu-tahu lenyap. Dan detik 
berikutnya Tim sendiri yang menyelesaikan persoalan menyangkut dirinya.

Ia melompat ke dalam lubang, dan langsung lenyap dari pandangan. Dari bawah terdengar 
suara jeritan kaget.

“Astaga! Apa ini? Ya Ampun, Timmy! Kau cedera?”

Tetapi pasir dalam gua lembut sekali, seperti bantal beludru. Jadi Tim sama sekali tak 
merasa sakit ketika jatuh di situ. Ia hanya menggoyangkan badannya sebentar untuk 
membersihkan pasir yang melekat, sambil menggonggong-gonggong riang. Ia sudah berkumpul
lagi dengan tuannya! Ia takkan membiarkan George menghilang dalam lubang aneh, tanpa 
menyusulnya dengan segera. Timmy bukan begitu adatnya! Ia anjing yang setia.

Kemudian menyusul pekerjaan menurunkan barang-barang. Anne dan Dick membuntalnya dalam 
selimut-selimut, yang kemudian diturunkan oleh Julian dengan hati-hati. Begitu sampai 
di bawah, dengan segera George membuka ikatan tali dan mengeluarkan barang-barang yang 
ada dalam selimut. Sesudah itu tali ditarik lagi ke atas, untuk diikatkan ke buntalan 
berikutnya.

“Ini yang terakhir!” seru Julian, setelah keempat anak itu bekerja keras selama 
beberapa waktu. “Sudah itu kami ikut turun. Sebelum kita melakukan pekerjaan berikut — 
seperti membuat tempat tidur dan lain-lainnya — kita akan makan terlebih dulu. Sudah 
sejak berjam-jam kita tidak makan! Perutku terasa lapar sekali!”

Tak lama kemudian keempat anak itu sudah duduk di lantai gua yang berpasir hangat dan 
lembut. Mereka membuka sekaleng makanan daging, mengiris-iris roti lalu memakannya 
dengan nikmat. Sudah itu mereka membuka sebuah kaleng berisi buah nenas, lalu 
memakannya pula. Tetapi mereka masih tetap merasa lapar! Karena itu menyusul dua kaleng
sarden, yang diambil isinya dengan biskuit sebagai sendok. Benar-benar santapan yang 
nikmat. Seperti makanan raja-raja!

“Sebagai penutup hidangan, air jahe!” kata Dick. “Kenapa hidangan tidak selalu seperti 
begini terus, ya? Kan nikmat!”

“Kita harus bergegas sekarang! Nanti kita tak mampu lagi mengumpulkan semak yang kita 
perlukan sebagai alas tempat tidur,” ujar George dengan suara mengantuk.

“Siapa yang memerlukan semak?” kata Dick. “Aku tidak! Pasir yang lembut ini saja sudah 



cukup bagiku — ditambah dengan sebuah bantal serta selimut satu atau dua lembar. Aku 
pasti akan lebih enak tidur di sini, daripada di tempat tidur!”

Dengan segera selimut-selimut dibentangkan di pasir lantai gua itu. Kemudian ditaruh 
pula bantal-bantal. Hari sudah mulai gelap, karena itu dinyalakan sebatang lilin. 
Keempat anak yang sudah sangat mengantuk itu saling berpandangan. Tim berada dekat 
George. Seperti biasanya!

“Selamat tidur,” kata George. “Aku sudah tak kuat lagi menahan rasa mengantuk. Mataku 
sudah terpejam dengan sendirinya. Se—la—mat—ti—khrr—khrrr!” George sudah tidur pulas.

XIII

SEHARIAN DI PULAU

SEWAKTU anak-anak bangun keesokan harinya, mula-mula mereka tak tahu di mana mereka 
berada. Matahari yang bersinar memancarkan cahayanya memasuki pintu gua. Muka George 
yang paling dulu kena sinarnya. Ia terbangun. Sejenak ia masih tetap berbaring dalam 
keadaan setengah tidur. Ia agak heran, mengapa alas tempat tidurnya tak selembut 
biasanya.

“Eh! Aku bukan di tempat tidurku sendiri,” pikirnya tiba-tiba. “Tentu saja, aku kini di
Pulau Kirrin!”

Seketika itu juga ia duduk, lalu menumbuk rusuk Anne yang baring di sebelahnya.

“Bangun, Penidur! Kita di Pulau!”

Tak lama kemudian semuanya sudah terbangun, sambil mengusap-usap mata yang masih 
mengantuk.

“Kurasa hari ini aku lebih baik mengumpulkan semak-semak kecil untuk kujadikan alas 
tempat tidurku,” kata Anne. “Pasir mula-mula memang terasa empuk, tapi lama-lama keras 
juga.”

Saudara-saudaranya setuju bahwa mereka semua akan mengumpulkan semak dan rumput untuk 
dijadikan alas tempat tidur di atas pasir, yang kemudian dilapisi dengan selimut. Pasti
akan nikmat tidur mereka!

“Enak rasanya tinggal dalam gua,” ujar Dick. “Ayoh, kita berenang dulu sebelum sarapan.
Sudah itu menyusul acara melahap daging dingin, roti, asinan dan selai!”

“Pasti sehabis berenang kita akan kedinginan,” kata George. “Sebaiknya selama kita 
mandi, kita juga memasak air dengan komporku. Jadi begitu keluar dari air, kita akan 
bisa membuat minuman coklat yang hangat! Pasti tak gemetar lagi tubuh kita sesudah 
itu.”

“O ya, setuju!” seru Anne dengan gembira. Ia belum pernah memasak dengan kompor sekecil
itu. “Akan kuisi ceret dengan air dari kaleng persediaan kita. Apa yang kita pakai 
sebagai pengganti susu?”



“Kita membawa susu!” kata Julian. “Cari sendiri kalengnya di tumpukan itu. Mana alat 
pembuka kaleng?”

Alat itu tak bisa ditemukan. Jengkel anak-anak dibuatnya. Tetapi akhirnya ditemukan 
juga, dalam kantong celana pendek Julian. Jadi soal itu beres!

Kompor kecil diisi dengan spiritus, lalu dinyalakan. Air dituangkan ke dalam ceret, 
yang kemudian ditaruh di atas kompor. Sudah itu barulah anak-anak pergi berenang.

“He, lihatlah! Di sebelah sana ada kolam, di tengah batu-batu!” seru Julian sambil 
menunjuk. “Kita tak melihatnya selama ini. Wah! Seperti kolam renang kecil saja 
kelihatannya, khusus untuk kita sendiri.”

“Kolam Renang Kirrin, satu shilling untuk sekali berenang!” ujar Dick. “Tapi pemiliknya
tak dipungut bayaran! Ayohlah — kelihatannya enak berenang di situ! Lihatlah — ombak 
berulang-ulang menyapu bagian atas batu, lalu masuk ke dalam kolam. Benar-benar hebat!”

Kolam itu memang sungguh-sungguh bagus. Letaknya di tengah batu cadas. Airnya dalam, 
jernih dan tak terlalu dingin. Anak-anak asyik berenang, bersiram-siram air dan 
terapung-apung di dalamnya. George mencoba terjun dari salah satu batu besar yang ada 
di pinggir kolam. Terjunnya indah sekali!

“Dalam air, George benar-benar sangat jago!” kata Anne mengaguminya. “Aku kepingin bisa
menyelam dan berenang seperti George. Tapi tak mungkin!”

“Dari sini kita bisa melihat bangkai kapal dengan jelas,” kata Julian sambil keluar 
dari air. “He! Kita lupa membawa handuk. Sialan!”

“Kita pakai saja salah satu selimut untuk mengeringkan badan,” jawab Dick. “Kuambil 
sebentar, yang paling tipis. Eh — kalian ingat koper yang kita lihat kemarin di kapal? 
Aneh, ya?”

“Memang, sangat aneh,” jawab Julian. “Aku agak bingung melihatnya. Kita harus terus-
menerus mengamat-amati bangkai kapal itu, supaya ketahuan siapa yang datang untuk 
mengambil koper.”

“Kurasa para penyelundup — ini kalau pemiliknya memang penyelundup — mengambilnya 
nanti, mereka akan datang menyelinap ke sisi pulau sebelah sini, lalu menurunkan sekoci
yang kemudian datang ke kapal,” kata George sambil mengeringkan tubuhnya dengan 
selimut. “Yah, sebaiknya kita mengamat-amati dengan seksama! Barangkali akan ada kapal 
laut yang kecil atau salah satu kapal lain yang muncul di sebelah sana!”

“Ya. Tapi kita tak boleh sampai terlihat oleh mereka,” sambut Dick. “Kalau hal itu 
terjadi, takkan ada lagi yang bisa kita selidiki. Mereka takkan mau lagi datang ke 
pulau ini. Kurasa ada baiknya jika kita bergantian menjaga. Jadi kalau terjadi sesuatu,
kita akan bisa dengan segera mengetahui dan bersembunyi.”

“Ide yang bagus!” seru Julian memuji. “Nah, badanku sudah kering sekarang, tapi rasanya
agak dingin juga. Ayoh, kita berlomba adu cepat lari ke gua, lalu membuat minuman 
panas. Sudah itu sarapan. Hmmm! Rasanya saat ini aku mampu menyikat habis seekor ayam! 
Barangkali masih bisa ditambah lagi dengan seekor bebek — apalagi kalkun!”

Anak-anak tertawa. Mereka pun sudah sangat lapar. Mereka berlomba-lomba menuju ke gua, 
melintasi pasir dan memanjat beberapa buah batu yang menghadang. Sudah itu melintasi 
pantai di depan gua, lalu menuju ke mulut gua yang masih terang disinari matahari.

Air dalam ceret sudah mendidih. Uapnya mengepul-ngepul lewat corongnya.

“Keluarkan daging dingin dan roti sebatang, dan juga botol asinan yang kita bawa,” ujar
Julian mengatur. “Aku membuka kaleng susu. Kau, George, kau membuat minuman yang banyak
untuk kita semua. Isi saja dalam kendi itu!”



“Aku bahagia sekali,” ujar Anne yang duduk di mulut gua sambil mengunyah sarapannya. 
“Rasanya benar-benar nikmat! Enak hidup sendiri di pulau seperti sekarang. Tinggal di 
pulau kepunyaan sendiri, dan bisa berbuat sekehendak hati.”

Saudara-saudaranya seperasaan dengannya. Hari pun sangat indah, laut dan langit biru 
cerah. Mereka duduk-duduk sambil makan dan minum, serta memandang ombak yang datang 
bergulung-gulung lalu memercik di atas batu karang yang terletak agak lebih jauh dari 
bangkai kapal. Pesisir di situ berbatu-batu.

“Gua ini harus kita atur sebaik-baiknya,” ujar Anne. Ia paling rapi di antara keempat 
anak itu, dan senangnya memang main rumah-rumahan. “Tempat ini akan kita jadikan rumah 
kita, tempat kita tinggal. Kita akan membuat tempat tidur yang baik. Dan harus pula 
dibuat tempat duduk bagi kita masing-masing. Sedang barang perbekalan kita atur dengan 
rapi di rak batu itu. Tempat itu seolah-olah sengaja dibikin untuk kita!”

“Kita biarkan saja Anne bermain rumah-rumahan seorang diri di sini,” kata George. Ia 
sudah bosan duduk diam-diam. “Sedang kita akan mengumpulkan semak dan rumput sebagai 
pengalas tempat tidur. O ya! Bagaimana jika salah seorang dari kita menjaga bangkai 
kapal dari sini, supaya kita segera tahu kalau ada orang datang?”

“Ya — itu penting sekali,” sahut Julian dengan segera. “Aku yang paling dulu menjaga! 
Tempat terbaik untuk itu adalah di tebing sebelah atas gua ini. Akan kucari nanti 
sebuah semak, yang akan menyembunyikan diriku dari pandangan orang di laut. Kalian 
mengumpulkan semak dan rumput. Kita menjaga berganti-ganti, masing-masing dua jam. Kita
juga boleh membaca kalau mau, asal jangan lupa sekali-sekali mendongak dan memandang ke
laut.”

Dick dan George pergi mengumpulkan rumput dan semak yang akan dipakai sebagai alas 
tempat tidur mereka. Sedang Julian memanjat tali bersimpul-simpul yang masih tergantung
dari lubang sebelah atas. Tali itu terikat kuat pada sebuah akar semak yang kokoh. Ia 
naik ke atas tebing, lalu berbaring di rumput dengan napas terengah-engah.

Di tengah laut tak nampak apa-apa, kecuali beberapa kapal besar yang berlayar di ujung 
pandangan. Jaraknya pasti beberapa mil dari tempat mereka berada. Julian berbaring di 
atas tebing, sambil menikmati kehangatan cahaya matahari yang bersinar. Tugas menjaga 
merupakan pekerjaan yang enak!

Terdengar oleh Julian suara Anne bernyanyi-nyanyi dalam gua, sementara anak itu sibuk 
membereskan 'rumah'-nya. Julian tersenyum. Ia tahu bahwa Anne senang bermain-main 
seperti begitu.

Anne memang sedang bersenang hati. Perabot makan yang dipakai untuk sarapan telah 
selesai dicucinya dalam sebuah lekuk pada batu di luar gua, yang penuh berisi air 
hujan. Tim memakainya sebagai tempat minum. Tetapi ia tak berkeberatan bahwa Anne 
memakai air itu untuk mencuci piring dan pisau garpu.

“Aku terpaksa memakai air minummu, Tim,” ujar Anne meminta maaf, “tapi kau kan anjing 
pintar! Kalau kau merasakan air di sini tidak enak lagi, tentu kau akan mencari 
genangan air di tempat lain.”

“Wau!” gonggong Tim, lalu lari menyongsong George yang datang bersama Dick. Kedua anak 
itu membawa semak dan rumput yang akan dijadikan pengalas tempat tidur.

“Letakkan bawaan kalian di luar, George,” ujar Anne. “Kalau aku sudah siap 
membersihkan, baru akan kuatur tempat tidur.”

“Baik!” jawab George. “Kami pergi lagi untuk mengumpulkan lebih banyak. Enak ya, hidup 
begini?”

“Julian naik ke tebing, lewat tangga tali,” kata Anne. “Kalau ia melihat sesuatu yang 
luar biasa, kita akan dipanggilnya. Mudah-mudahan saja terjadi sesuatu!”



“Memang, mengasyikkan!” ujar Dick menyetujui pendapat adiknya. Diletakkannya semak dan 
rumput bawaannya di atas Tim, sehingga anjing itu nyaris terbenam di dalamnya. “Wah, 
maaf, Tim! Aku tak tahu kau ada di situ!”

Anne senang sekali sepagi itu. Semua diaturnya rapi-rapi di atas rak batu. Roti 
dibungkusnya semua dalam taplak meja yang juga dibawa, lalu diletakkan di bagian 
belakang gua. Dipilihnya tempat yang paling sejuk. Kaleng-kaleng berisi air juga 
diletakkan di situ, beserta botol-botol minuman.

Kemudian ia melanjutkan pekerjaan dengan membuat tempat tidur. Ia memutuskan hendak 
membuat dua tempat pembaringan yang besar-besar, masing-masing di satu sisi gua.

“Sisi sebelah sini untukku bersama George dan Tim,” katanya dalam hati, sambil mengatur
semak dan rumput di situ. “Sedang Julian dan Dick bisa di sebelah sana. Wah, tanaman 
sebegini masih kurang banyak. Engkaukah itu, Dick? Kau datang tepat pada waktunya. Aku 
kekurangan alas.”

Tak lama kemudian telah selesai dibuat kedua tempat tidur mereka. Masing-masing 
beralaskan dua selimut tua, sedang dua selimut yang agak baru ditaruh sebelah atasnya. 
Bantal-bantal diatur pula sebagai pengalas kepala kalau tidur nanti.

“Sayang kita tak membawa pakaian tidur,” pikir Anne. “Kalau ada, bisa kulipat baik-baik
dan kuselipkan di bawah bantal. Nah! Kelihatannya rapi sekarang. Kita sudah mempunyai 
rumah yang cantik!”

Julian masuk ke dalam gua lewat tangga tali. Ia memandang berkeliling dengan kagum.

“Wah, Anne! Rapi sekali gua kita sekarang. Semua berada di tempatnya yang benar. Benar-
benar rapi! Kau gadis cilik yang cekatan.”

Sebetulnya Anne tak senang disebut cilik. Tetapi walau begitu senang juga hatinya, 
karena dipuji-puji.

“Ya, kelihatannya rapi, bukan?” ujarnya, “Tapi kenapa kau tidak menjaga di atas tebing,
Julian?”

“Sekarang giliran Dick,” kata abangnya itu. “Aku sudah menjaga selama dua jam. Kita 
membawa biskuit atau tidak? Perutku takkan berkeberatan kalau diisi dengan satu atau 
dua biskuit. Dan kurasa Dick dan George juga begitu. Kita naik saja ke atas tebing, dan
makan bersama-sama di sana. George dan Tim menemani Dick menjaga.”

Sementara Anne mengambil sepuluh buah biskuit dari dalam kaleng tempatnya, Julian 
mendului naik tali ke atas. Tak lama kemudian mereka sudah duduk-duduk dekat semak yang
lebat, sambil makan biskuit. Tim juga kebagian, tetapi langsung ditelannya.

Sehari itu anak-anak hidup enak dan agak bermalas-malasan. Mereka silih berganti 
menempati pos penjagaan. Sorenya Anne kena marah Julian, karena tertidur sewaktu 
gilirannya menjaga. Anak itu menangis, karena merasa malu terhadap dirinya sendiri.

“Kau sebetulnya masih terlalu kecil untuk disuruh menjaga,” ujar Julian kemudian. 
“Sebaiknya kami bertiga dan Tim saja yang melakukan tugas itu.”

“Jangan! Aku juga ingin menjaga,” kata Anne meminta-minta. “Aku berjanji takkan pernah 
tertidur lagi. Tapi tadi matahari sangat panas, dan....”

“Jangan cari-cari alasan,” kata Julian. “Persoalannya malah menjadi semakin repot 
karenanya. Baiklah! Kau kami beri kesempatan satu kali lagi! Kita lihat nanti, apakah 
kau memang sudah cukup besar untuk diserahi tugas seperti kami.”

Anak-anak kembali silih berganti menjaga. Mereka menajamkan mata, melihat ke laut 
kalau-kalau ada kapal asing muncul. Tetapi sehari itu tak terjadi apa-apa. Anak-anak 
merasa kecewa. Mereka sangat ingin mengetahui siapa yang menaruh koper hitam di geladak



kapal rusak. Mereka juga ingin tahu alasannya, serta apa isi koper rahasia itu.

“Kita tidur saja sekarang,” kata Julian ketika matahari terbenam. “Sudah pukul sembilan
malam! Ayohlah, kita tidur. Aku sudah kepingin merebahkan badan di atas tempat tidur 
empuk yang diatur dengan rapi oleh Anne.”

XIV

GANGGUAN DI TENGAH MALAM

DI dalam gua sudah gelap, tetapi belum cukup gelap sehingga perlu dinyalakan lilin. 
Walau begitu Anne menyalakannya juga, karena gua kelihatan menyenangkan jika diterangi 
cahaya lilin yang bergerak-gerak nyalanya. Begitu sumbunya terbakar, seketika itu juga 
di dinding gua muncul bayangan-bayangan yang menari-nari. Lain benar suasananya saat 
itu. Mengasyikkan dan agak misterius, lain sekali dengan gua yang nampak sewaktu siang.

“Bagaimana kalau kita menyalakan api unggun?” usul Anne.

“Wah, terlalu panas,” jawab Julian. “Lagipula asapnya mengganggu. Dalam gua seperti 
ini, kita tidak bisa membuat api unggun, karena tidak ada cerobong asap.”

“Ada,” bantah Anne, sambil menunjuk ke lubang yang ada di langit-langit. “Kalau api 
unggun dibuat tepat di bawah lubang itu, maka asapnya kan bisa ke luar lewat situ, 
bukan?”

“Mungkin saja,” kata Dick dengan wajah agak ragu. “Tapi kurasa tidak. Nanti gua ini 
penuh dengan asap, dan kita tak bisa tidur karena terbatuk-batuk terus.”

“Kalau begitu apakah kita tidak bisa menyalakan api di mulut gua?” tanya Anne lagi. 
Menurut perasaannya, sebuah rumah yang sejati harus ada perapiannya di salah satu 
tempat. “Supaya binatang buas tak berani mendekat! Orang jaman dulu kan begitu, menurut
buku sejarahku. Malam hari mereka menyalakan api unggun di mulut gua, untuk menghalau 
binatang buas yang berkeliaran di situ.”

“Menurut pendapatmu, binatang buas jenis apa yang mungkin akan mengintip ke dalam gua 
ini?” tanya Julian mencemooh, sambil menghirup minuman coklat panas sampai habis. 
“Singa? Harimau? Atau barangkali kau takut, jangan-jangan nanti ada gajah yang 
menjenguk ke dalam?”

Anak-anak tertawa.

“Tidak! Aku bukan mengira ada binatang buas yang akan datang,” ujar Anne. “Cuma — kan 
enak kalau pergi tidur sambil memandang nyala api unggun.”

“Rupanya Anne menyangka nanti akan ada kelinci masuk, lalu menggigit jari kaki kita,” 
kata Dick.

Begitu Tim mendengar perkataan 'kelinci', ia langsung menggonggong.

“Kurasa lebih baik kita tidak menyalakan api unggun,” kata Julian. “Nanti terlihat dari
tengah laut, lalu membatalkan maksud siapa pun juga yang hendak datang ke pulau ini 



untuk melakukan penyelundupan.”

“Tidak mungkin, Julian,” ujar George dengan segera. “Jalan masuk ke gua ini begitu 
tersembunyi, sehingga aku merasa yakin takkan bisa orang di laut melihat api yang 
menyala di sini. Batu-batu tinggi yang di luar itu menutupi jalan masuk. Kurasa enak 
juga, apabila di sini ada api unggun. Ruangan ini akan menjadi terang karenanya.”

“Betul, George!” kata Anne dengan gembira, karena ada yang setuju dengan usulnya.

“Tapi masakan kita masih harus keluar lagi sekarang, untuk mencari ranting-ranting,” 
kata Dick. Ia malas pergi lagi, karena sudah bersantai-santai.

“Tak perlu,” kata Anne bersemangat. “Sehari ini aku sudah sibuk mengumpulkannya. 
Kusimpan di belakang, karena mungkin saja kita memerlukan api.”

“Kau ini memang ibu rumah tangga yang baik,” ujar Julian memuji. “Mungkin saja dia 
terkantuk-kantuk pada waktu harus menjaga. Tapi kalau harus mengubah gua menjadi tempat
tinggal, Anne selalu siap siaga! Baiklah, Anne — kami akan menyalakan api unggun 
untukmu.”

Mereka mengambil ranting-ranting yang terkumpul di belakang gua. Ranting-ranting itu 
diambil oleh Anne dari kaki menara tempat burung-burung gagak bersarang. Setelah 
ranting-ranting dionggokkan di mulut gua, kemudian dinyalakan. Julian menambahkan 
rumput-rumput laut yang sudah kering ke atasnya. Dengan segera ranting-ranting menyala,
dan terciptalah api unggun yang menyenangkan. Anak-anak kembali ke pembaringan mereka, 
lalu berbaring di atasnya sambil memperhatikan nyala api yang berkobar-kobar.

“Asyik,” ujar Anne yang sudah setengah tidur. “Benar-benar asyik.”

“Selamat tidur,” kata Dick dengan suara mengantuk. “Api mulai padam, tapi aku malas 
menambahkan kayu lagi ke dalamnya. Aku yakin semua singa, macan dan gajah yang ada di 
sekitar sini sudah lari semuanya.”

“Konyol!” kata Anne. “Kau tak perlu mengganggu aku — karena kau pun ikut menikmatinya! 
Selamat tidur!”

Kelima anak itu terlelap, dan bermimpi dengan nikmat tentang bermacam-macam hal. Tetapi
tiba-tiba Julian terjaga dari tidurnya. Ada suatu bunyi aneh yang membangunkannya. Ia 
berbaring diam-diam, sambil menajamkan telinga.

Tim menggeram-geram dengan suara berat, George ikut bangun, lalu bertanya dengan suara 
mengantuk,

“Ada apa, Tim?”

“Ada sesuatu yang didengarnya tadi, George,” kata Julian setengah berbisik dari 
tempatnya berbaring di seberang gua.

George bangkit dengan hati-hati. Tim masih saja menggeram.

“Ssst!” kata George. Seketika itu juga Tim terdiam. Ia duduk lurus-lurus, sedang 
telinganya diruncingkan ke depan.

“Barangkali penyelundup yang datang di tengah malam,” bisik George. Bulu tengkuknya 
berdiri. Penyelundup yang datang siang hari rasanya mengasyikkan dan merupakan 
petualangan ramai. Tetapi di malam hari? George saat itu tak kepingin berjumpa dengan 
mereka!

“Aku keluar sebentar — barangkali saja ada yang bisa kulihat,” ujar Julian sambil 
bangkit dari pembaringannya. Ia bergerak dengan hati-hati, agar Dick jangan sampai 
terbangun. “Aku akan naik ke tebing lewat tangga tali. Dari atas aku bisa melihat lebih
jelas.”



“Bawa senterku,” kata George. Tetapi Julian tak mau membawanya.

“Terima kasih, tapi tak perlu! Aku bisa meraba-raba simpul tali dalam gelap, tanpa 
perlu melihatnya,” katanya.

Julian memanjat tali, naik ke atas. Badannya ikut berputar-putar dengan tali. Sesampai 
di atas tebing, diarahkannya pandangan ke laut. Malam itu gelap sekali. Tak ada kapal 
yang nampak olehnya. Bahkan bangkai kapal kuno pun tak kelihatan, karena malam 
terlampau gelap.

“Sayang malam ini tak ada bulan,” pikir Julian. “Kalau ada, barangkali saja aku bisa 
melihat barang sesuatu.”

Ia masih memandang ke laut selama beberapa saat lagi. Kemudian terdengar suara George 
memanggil dari bawah. Suaranya terdengar aneh, lewat lubang yang menganga di bawah 
kakinya.

“Julian! Ada yang kelihatan? Apakah aku naik saja ke atas?”

“Aku tak bisa melihat apa-apa,” jawab Julian. “Tim masih menggeram-geram terus?”

“Ya — begitu kalung lehernya kulepaskan, ia mulai lagi menggeram-geram,” kata George. 
“Entah apa yang menyebabkan dia begitu.”

Sekonyong-konyong Julian melihat sesuatu. Ia melihat sinar cahaya, jauh di belakang 
batu-batu yang menjorok ke tengah. Julian memandang dengan perasaan tegang. Cahaya itu 
datang dari arah kapal kuno yang terdampar. Ya, betul! Jadi mestinya ada orang membawa 
lentera di kapal rusak itu.

“George! Naiklah ke atas!” serunya sambil menjulurkan kepala ke dalam lubang gua.

George naik dengan cekatan. Ia memanjat tali, seperti seekor kera saja cepatnya. Tim 
ditinggal di bawah, sambil menggeram. George menghampiri Julian di atas tebing, lalu 
duduk di sampingnya.

“Kaulihat bangkai kapal tua — itu, di sana!” kata Julian. “Tentu saja kapalnya sendiri 
tak nampak, karena sekarang terlalu gelap! Tapi nampak cahaya lentera yang diletakkan 
orang di sana.”

“Wah, betul! Ada orang di kapal kita membawa lentera!” ujar George dengan tegang. 
“Apakah itu para penyelundup yang datang dengan barang-barang mereka?”

“Mungkin juga seseorang yang hendak mengambil koper,” kata Julian. “Besok akan kita 
ketahui dengan pasti, karena kita akan ke sana untuk memeriksa. Lihatlah! Orang yang 
ada di sana rupanya sekarang pergi — nah! nah! — cahaya lentera semakin rendah! Rupanya
dia atau mereka turun ke perahu yang berada di sisi kapal. Sekarang cahaya itu lenyap!”

Kedua anak itu menajamkan telinga, kalau-kalau bisa menangkap bunyi dayung di air, atau
suara orang bicara. Kedua-duanya mengira berhasil mendengar suara yang bercakap-cakap.

“Rupanya perahu pergi dan menuju ke sebuah kapal,” kata Julian. “Rasanya aku bisa 
melihat cahaya lampu samar-samar di sebelah sana — itu, lihatlah! Agak jauh ke tengah 
laut! Mungkin perahu tadi menuju ke sana.”

Karena setelah itu tak ada lagi yang bisa dilihat maupun didengar, mereka berdua turun 
lagi ke gua melewati tangga tali. Mereka tak membangunkan Dick dan Anne yang masih 
tetap tidur nyenyak. Tim melompat-lompat menyongsong mereka, sambil mendengking-
dengking pelan karena gembira. Ia tak menggeram lagi.

“Kau memang anjing hebat,” kata Julian sambil menepuk-nepuk kepala Tim. “Tak ada bunyi 
yang tak tertangkap oleh telingamu yang tajam pendengarannya.”



Tim berbaring kembali. Jelas bunyi yang mengganggunya sudah tak ada lagi. Rupanya Tim 
mendengar suara orang datang ke kapal yang kandas di batu-batu karang. Besok mereka 
akan ke sana, untuk melihat apa yang dibuat orang atau orang-orang yang tak dikenal di 
situ di tengah malam.

Anne dan Dick kesal sekali keesokan harinya, ketika mendengar cerita Julian.

“Kau kan bisa saja membangunkan kami,” ujar Dick dengan marah.

“Kalian pasti kami bangunkan, kalau lebih banyak yang bisa dilihat,” kata George. “Tapi
yang nampak tadi malam cuma cahaya lentera. Selain itu tak ada apa-apa! Hanya kami 
merasa seakan-akan mendengar suara orang bercakap-cakap.”

Ketika pasang surut sudah cukup rendah, anak-anak dengan disertai Tim pergi meniti 
batu-batu yang menonjol di air, menuju ke bangkai kapal. Mereka memanjat ke atas, dan 
kemudian berdiri di atas geladak yang miring dan licin. Mereka memandang ke arah lemari
tempat koper hitam kecil tersimpan. Ternyata pintu lemari tertutup.

Julian meluncur di atas lantai geladak ke arah lemari, lalu berusaha membukanya. Pintu 
diganjel dengan sepotong kayu, supaya tidak terbuka lagi. Rupanya orang yang datang 
tadi malam yang melakukannya. Julian mencabut pasak itu, dan pintu lemari kemudian bisa
dibuka dengan mudah.

“Ada barang lain di dalamnya?” tanya George, sambil melangkah dengan hati-hati di atas 
lantai geladak yang licin. Dihampirinya Julian yang sedang berjongkok di depan lemari.

“Ya,” jawab Julian. “Lihatlah sendiri. Makanan berkaleng-kaleng! Ada pula mangkok dan 
piring serta macam-macam lagi — seakan-akan ada orang hendak tinggal di pulau kita. 
Aneh! Kopernya masih ada di sini, dan tetap dalam keadaan terkunci. Dan ini ada 
beberapa batang lilin — sebuah lampu kecil — dan segumpal kain bekas. Untuk apa barang-
barang ini disimpan di sini?”

Benar-benar misterius! Julian berpikir-pikir dengan kening berkerut.

“Kelihatannya ada orang yang akan datang ke Pulau dan tinggal di situ untuk seberapa 
lama. Mungkin harus menunggu di situ, untuk menjemput barang-barang yang diselundupkan 
ke mari. Nah, kita akan berjaga-jaga siang malam untuk menanti kedatangan tamu itu!”

Mereka meninggalkan bangkai kapal tua dengan hati berdebar-debar. Tempat persembunyian 
mereka dalam gua baik sekali! Takkan ada orang yang bisa menemukan mereka di situ. Dan 
dari tempat persembunyian itu anak-anak akan bisa mengamat-amati setiap orang yang 
datang dan pergi dari bangkai kapal. Begitu pula dari bangkai kapal ke pulau.

“Bagaimana dengan teluk tempat kita menaruh perahu?” kata George dengan tiba-tiba. 
“Mungkin saja mereka juga akan menuju ke teluk itu, apabila datangnya dengan perahu. 
Pergi ke pulau dari bangkai kapal cukup berbahaya, jika berusaha mendarat di pantai 
berbatu-batu yang letaknya tak jauh dari sini.”

“Kalau ada orang masuk ke teluk kita, maka akan nampak perahu kita yang ada di situ,” 
kata Dick terkejut. “Sebaiknya kita sembunyikan saja cepat-cepat.”

“Tapi bagaimana caranya?” tanya Anne. Menurut pendapatnya, tidak mudah menyembunyikan 
perahu sebesar kepunyaan mereka.

“Entahlah,” jawab Julian. “Kita lihat saja nanti.”

Dengan diiringi oleh Tim, mereka berempat pergi ke teluk tempat mereka turun ke darat. 
Perahu mereka ditarik sampai tinggi ke atas pantai, tak terjangkau oleh ombak. George 
memeriksa daerah sekitar teluk itu dengan seksama. Kemudian ia mendapat ide.

“Bagaimana — mungkinkah kita bisa menarik perahu sampai berada di balik batu besar ini?



Kurasa di sini akan sudah cukup tersembunyi. Asal saja orang itu tak datang ke mari, 
karena dengan begitu tentu saja akan ketahuan!”

Saudara-saudaranya sependapat, bahwa hal itu bisa saja dicoba. Dengan napas terengah-
engah mereka menyeret perahu sampai ke balik batu besar. Hampir seluruh perahu 
terlindung di belakangnya.

“Bagus!” ujar George, lalu pergi ke teluk untuk melihat apakah banyak yang masih 
kelihatan. “Masih nampak sedikit! Kita tutupi saja dengan rumput laut!”

Dengan segera mereka melakukannya. Setelah itu perahu mereka tak kelihatan lagi, 
kecuali jika ada orang yang dengan sengaja datang ke balik batu.

“Bagus!” ujar Julian sambil memandang ke arlojinya. “He — sudah lewat waktunya minum 
teh. Dan selama kita semua sibuk menyeret-nyeret perahu ke mari, kita lupa menempatkan 
seseorang di puncak tebing untuk melakukan pengawasan. Benar-benar tolol kita ini!”

“Kurasa tak ada yang terjadi sejak kita pergi meninggalkan gua,” ujar Dick sambil 
meletakkan setumpuk besar rumput laut di haluan perahu, untuk melengkapi samarannya. 
“Kurasa para penyelundup hanya datang malam hari.”

“Kurasa kau benar,” kata Julian. “Sebaiknya malam hari pun kita menempatkan penjaga di 
atas. Anak yang mendapat giliran menjaga bisa membawa selimut-selimut ke atas, 
membungkus badan dengannya.”

“Tim juga bisa diajak menemani,” kata Anne. “Jadi kalau si penjaga tak sengaja 
tertidur, Tim bisa menggeram kalau melihat sesuatu. Dengan begitu si penjaga pasti akan
terbangun.”

“Maksudmu tadi, kalau kau tertidur,” ujar Dick sambil tertawa nyengir. “Ayohlah! Kita 
kembali ke gua, dan minum teh di sana.”

Sekonyong-konyong Tim menggeram-geram lagi!

XV

ADA SIAPA DI PULAU?

“SST!” bisik Julian dengan segera. “Cepat, bersembunyi di balik semak ini!”

Sewaktu Tim menggeram itu mereka sudah pergi dari tanjung, dan sedang berjalan menuju 
puri. Segera setelah diperingatkan oleh Julian, anak-anak langsung merunduk di balik 
serumpun semak. Hati mereka berdebar-debar keras.

“Tim, jangan menggeram,” bisik George dekat ke telinga anjingnya. Seketika itu juga Tim
terdiam. Tetapi ia berdiri dengan kaku. Otot-ototnya kelihatan bergerak-gerak, siap 
untuk menerjang maju.

Julian mengintip di sela-sela ranting semak. Samar-samar dilihatnya ada orang di 
halaman puri. Satu orang — mungkin dua — tetapi barangkali juga tiga. Ditajamkannya 
mata untuk melihat lebih jelas. Tetapi orang-orang itu sudah lenyap dari pandangan.



“Kurasa mereka tadi menggeserkan batu-batu besar yang ditumpuk di atas jalan masuk ke 
ruangan-ruangan bawah tanah,” bisik Julian. “Dan sekarang mereka turun ke bawah. Kalian
menunggu di sini! Aku hendak melihat ke sana sebentar. Aku akan berhati-hati, supaya 
tak terlihat oleh mereka.”

Tak lama kemudian ia sudah kembali lagi. Dianggukkannya kepala.

“Betul — mereka turun ke ruangan-ruangan bawah tanah. Mungkinkah mereka itu para 
penyelundup? Apakah mereka menyimpan barang-barang selundupan di bawah tanah? Tempat 
itu memang cocok sekali untuknya.”

“Sementara mereka sedang di bawah tanah, lebih baik kita cepat-cepat kembali ke gua,” 
kata George. “Aku khawatir kita akan ketahuan nanti, sebagai akibat gonggongan Tim. Ia 
sudah nyaris tak bisa lagi menahan diri.”

“Kalau begitu kita pergi saja sekarang,” kata Julian. “Tapi jangan mengambil jalan 
melintas halaman puri! Kita menuju ke pantai, lalu menyusurnya sampai ke gua. Sudah itu
salah seorang dari kita naik ke atas tebing lewat lubang gua, dan bersembunyi di balik 
semak yang besar. Dari situ kita bisa mengamat-amati, siapa sebenarnya penyelundup-
penyelundup itu. Mereka tadi pasti datang naik perahu. Mungkin dari bangkai kapal? 
tetapi mungkin pula dengan mengambil jalan lewat batu-batu karang yang di depan pantai.
Kalau lewat situ, hebat juga orangnya!”

Akhirnya mereka sampai juga di gua. Dengan cepat Julian naik ke atas lewat tangga tali,
dibantu oleh saudara-saudaranya yang mendorong dari bawah. Tetapi tahu-tahu Tim 
menghilang! Sewaktu anak-anak sedang sibuk menolong Julian memanjat ke atas, anjing itu
lari ke luar gua! Ketika George berpaling, Tim sudah tidak ada lagi.

“Timmy!” serunya dengan suara berbisik. “Tim! Timmy! Kau ke mana?”

Tetapi tidak terdengar jawaban! Ternyata Tim pergi berkeluyuran. Bandel benar anjing 
itu! Mudah-mudahan saja tak terlihat oleh para penyelundup.

Ternyata Tim mencium bau yang merangsangnya. Ia mencium bau tertentu yang dikenalnya: 
bau seekor anjing! Ia segera ke luar, karena ingin mencari asal bau itu. Kalau 
dijumpai, akan digigitnya telinga dan ekor anjing itu sampai putus! Tim tidak 
menginginkan ada anjing lain di pulaunya.

Sementara itu Julian sudah duduk bersembunyi di balik semak besar yang terdapat di atas
tebing. Ia memandang berkeliling. Di bangkai kapal yang rusak tak nampak apa-apa. Di 
laut tak ada kapal. Mungkin perahu yang dipakai oleh orang-orang tak dikenal untuk 
datang ke pulau itu tersembunyi di balik batu-batu pantai di bawahnya. Julian menoleh 
ke belakang, memandang ke arah puri. Saat itu juga ia melihat sesuatu yang tak 
disangka-sangka olehnya!

Dilihatnya seekor anjing sedang mencium-cium di sekitar semak-semak yang terdapat tak 
jauh dari tempatnya mengintip. Dan dari belakang anjing itu datang seekor anjing lain 
yang bergerak menyelinap dengan bulu tengkuk berdiri! Anjing itu Tim! Tim sedang 
mengintai anjing pertama, seperti kucing sedang mengintai kelinci. Tiba-tiba anjing 
yang tak dikenal mendengarnya. Ia membalik, berhadapan dengan Tim. Seketika itu Tim 
menerpa sambil melolong panjang, menegakkan bulu roma! Anjing yang satu lagi 
mendengking ketakutan.

Julian hanya bisa memandang bagaikan terpaku di tempatnya. Ia bingung, tak tahu apa 
yang harus dilakukan. Kedua anjing itu ribut sekali. Apalagi anjing yang tak dikenal, 
ia terdengking-dengking ketakutan. Bunyinya menggema ke mana-mana.

“Keributan ini pasti akan menyebabkan para penyelundup naik ke atas! Mereka akan 
melihat Tim, dan dengan begitu akan tahu bahwa di Pulau ada orang lagi selain mereka,” 
kata Julian dalam hati. “Kau benar-benar sialan, Tim! — Kenapa kau tidak bisa diam-diam
saja di sisi George?”



Tiga orang muncul dari balik tembok puri. Mereka lari mendekat, untuk melihat kenapa 
anjing mereka ribut seperti itu. Julian memandang ketiga orang itu dengan tercengang: 
ia melihat bahwa ketiga orang itu adalah Pak Stick, Ibu Stick serta si Jerawat — Edgar!

“Astaga!” bisik Julian dengan kaget, lalu merangkak mundur dari semak dan bergegas 
menuju lubang gua. “Mereka mencari kami! Mereka menduga bahwa kami pergi ke mari, dan 
sekarang mereka datang untuk mencari! Mereka hendak memaksa kami pulang! Tapi mereka 
takkan berhasil menemukan kami. Sayang Tim tadi membocorkan rahasia!”

Dari dalam gua di bawahnya terdengar bunyi suitan melengking tinggi. George yang 
bersuit! Ia mendengar suara anjing berkelahi. Karena merasa khawatir, ia lalu bersuit 
memanggil Tim. Suitan itu selalu dipatuhi oleh anjing itu. Begitu ia mendengarnya, 
dengan segera dilepaskannya anjing yang sedang digigitnya. Lalu ia berlari cepat-cepat 
ke puncak tebing. Tepat saat itu keluarga Stick tiba di tempat perkelahian. Mereka 
mengangkat anjing mereka yang melolong-lolong kesakitan. Badannya berdarah-darah.

Edgar mengejar Tim ke puncak tebing. Ketika Julian melihat anak itu muncul di atas, 
dengan segera ia meluncur ke dalam gua. Tim lari ke lubang gua, lalu meloncat ke dalam.
Nyaris tertimpa Julian olehnya. Tim melonjak bangun dan lari ke George.

“Ssst, diam!” bisik George menyuruh Tim berhenti ribut-ribut. “Kau mau rahasia tempat 
persembunyian kita ketahuan?”

Sementara itu Edgar sampai di puncak tebing. Napasnya terengah-engah, karena lari 
cepat-cepat. Ia tercengang, karena tahu-tahu Tim lenyap. Ia berkeliaran sebentar 
mencari anjing itu. Tetapi jelas, Tim tidak ada lagi di atas tebing.

Orang tuanya menyusul naik ke tebing.

“Ke mana anjing itu tadi?” seru Ibu Stick sambil datang menghampiri. “Seperti apa 
rupanya?”

“Mirip sekali dengan anjing galak kepunyaan anak-anak,” ujar Edgar. Suaranya terdengar 
jelas dalam gua tempat Julian dan saudara-saudaranya bersembunyi dengan diam-diam.

“Itu kan tak mungkin!” Terdengar suara Ibu Stick membantah. “Anak-anak itu pulang ke 
rumah mereka! Kita melihat sendiri waktu mereka pergi ke stasiun, disertai anjing 
mereka. Ah, kurasa itu seekor anjing yang ditinggal di sini oleh salah seorang 
pelancong.”

“Tapi di mana dia sekarang?” Suara serak yang bertanya itu berasal dari Pak Stick. 
“Kenapa tidak kelihatan lagi?”

“Menghilang ke dalam tanah,” ujar Edgar dengan suara heran.

Pak Stick mendengus, seolah-olah mencemooh.

“Kau memang pintar mendongeng,” ujarnya. “Macam-macam saja, menghilang ke dalam tanah! 
Kurasa anjing tadi terjatuh dari tebing ini. Kasihan si Abu! Ia luka-luka digigit 
anjing itu. Sungguh, kalau kulihat anjing itu muncul lagi, pasti akan kutembak!”

“Barangkali ia bersembunyi di salah satu sudut tebing ini,” kata Ibu Stick. “Kita cari 
dia!”

Anak-anak dalam gua tak ada yang berani bergerak sedikit pun. George memegang kalung 
leher Tim erat-erat. Dari langkah-langkah kaki di atas mereka, anak-anak itu tahu bahwa
keluarga Stick sudah dekat sekali. Julian sudah menunggu-nunggu saat salah seorang dari
ketiga orang itu terperosok ke dalam lubang gua!

Tetapi untung, mereka tak sampai menemukan lubang yang menuju ke dalam gua. Walau 
begitu berdirinya sudah dekat sekali, ketika keluarga itu mempercakapkan peristiwa yang



bagi mereka aneh.

“Kalau anjing tadi memang kepunyaan anak-anak, maka tentunya mereka bukan pulang ke 
rumah, melainkan pergi ke mari,” kata Ibu Stick. “Rencana kita akan terganggu 
karenanya. Jadi kita harus memeriksa dengan seksama. Sebelum kuketahui dengan jelas, 
aku tidak bisa merasa tenang.”

“Kau tak perlu khawatir,” ujar Pak Stick. “Sebentar lagi kita akan berhasil 
mengetahuinya dengan jelas. Kalau mereka benar ada di sini, maka pasti perahu mereka 
tersimpan di salah satu tempat. Dan mereka pun akan kita temukan! Mustahil empat orang 
anak, seekor anjing dan sebuah perahu tak berhasil ditemukan di pulau sekecil ini! 
Clara, kau mencari sekeliling puri. Mungkin mereka bersembunyi di balik reruntuhan. Aku
akan mencari sekitar sini!”

Anak-anak meringkuk dalam gua mereka. Mudah-mudahan saja perahu mereka tak ketahuan! 
Mudah-mudahan saja keluarga Stick tak bisa menemukan jejak mereka! Tim menggeram-geram 
pelan. Ia sudah tak tahan lagi, ingin lari ke luar dan mencari si Bau! Puas rasanya 
bisa menggigit kuping anjing itu.

Edgar mencari dengan takut-takut. Ia ngeri berjumpa dengan anak-anak, dan lebih ngeri 
lagi apabila sampai berhadapan dengan Tim. Karena itu ia mencari dengan segan-segan. Ia
turun ke teluk kecil tempat perahu anak-anak disembunyikan. Walau dilihatnya jejak 
bekas perahu diseret di atas pasir, yang masih nampak sedikit meski telah disapu air 
pasang naik, tetapi ia tak melihat haluan perahu yang menonjol dari balik batu. Haluan 
itu ditutupi dengan rumput laut.

“Tak ada apa-apa di sini!” serunya pada ibunya. Saat itu Ibu Stick sedang berkeliaran 
sekitar puri, memeriksa setiap sudut dan celah yang ada. Tetapi ia pun tak menemukan 
apa-apa. Pak Stick sama saja nasibnya. Ia pun tak berhasil menemukan jejak anak-anak.

“Rupanya bukan anjing anak-anak itu,” kata Pak Stick pada akhirnya. “Kalau anjing itu 
kepunyaan mereka, maka anak-anak itu pun mesti ada di sini dengan perahu mereka. Tapi 
kita tak berhasil menemukan apa-apa. Kurasa yang tadi itu seekor anjing liar. Walau 
begitu kita harus hati-hati terhadapnya.”

Setelah menunggu dengan tegang selama satu jam, akhirnya ketegangan anak-anak 
mengendur. Menurut perkiraan mereka, keluarga Stick pasti tak mencari lagi. Mereka 
mendidihkan air dalam ceret, lalu membuat minuman teh. Anne mempersiapkan hidangan 
roti. Tim diikat, agar ia tak ke luar lagi karena ingin mencari si Bau.

Anak-anak makan dan minum dengan tenang. Kalau bicara pun, hanya berbisik-bisik.

“Rupanya keluarga Stick ke mari bukan mencari kita,” bisik Julian, “Dari percakapan 
mereka tadi, sudah jelas mereka mengira kita pulang ke rumah naik kereta api. Sedang 
George dan Tim kita ajak serta.”

“Kalau begitu untuk apa mereka ke mari?” tanya George dengan galak. “Ini pulau kita! 
Mereka tak berhak ke mari. Ayoh, kita usir mereka. Ketiga-tiganya takut pada Tim! Kita 
ajak dia. Kalau mereka tak mau pergi, kita suruh Tim mengejar.”

“Jangan, George,” kata Julian. “Pakailah otakmu! Jangan sampai mereka mengadu pada 
ayahmu bahwa kita ada di sini. Nanti dia marah, lalu kembali dan menyuruh kita pulang 
dengan segera. Selain itu — aku juga mempunyai dugaan lain.”

“Apa?” tanya saudara-saudaranya dengan segera. Mereka melihat mata Julian bersinar-
sinar, seperti biasanya kalau sedang mendapat ide.

“Yah,” ujar Julian sambil berpikir, “tidak mungkinkah keluarga Stick ada sangkut 
pautnya dengan para penyelundup? Mungkin saja, bukan — mereka ke mari untuk menjemput 
barang-barang selundupan, atau menyembunyikannya sambil menunggu saat yang baik untuk 
mengangkutnya ke tempat aman? Bukankah Pak Stick itu pelaut! Pasti ia mengenal seluk-
beluk penyelundupan. Kurasa ia termasuk komplotan penyelundup.”



“Kurasa kau benar!” ujar George bersemangat. “Sekarang kita menunggu saja sampai 
keluarga Stick sudah pergi lagi. Sudah itu kita turun ke ruangan bawah tanah. Kita 
periksa tempat itu — karena barangkali saja ada barang-barang disembunyikan di situ! 
Kita akan menyelidiki rahasia mereka, lalu mencegahnya. Wah! Benar-benar mengasyikkan!”

XVI

KELUARGA STICK KETAKUTAN

TETAPI ternyata keluarga Stick tidak pergi! Setiap kali salah seorang di antara keempat
anak yang bersembunyi dalam gua naik ke puncak tebing, selalu nampak salah seorang dari
keluarga Stick. Hari makin larut. Matahari mulai terbenam. Tetapi keluarga Stick masih 
belum pergi juga. Julian lari ke pantai yang letaknya tak jauh dari tempat 
persembunyian mereka. Di situ ia menemukan sebuah perahu kecil. Ternyata keluarga Stick
berhasil menemukan jalan mengitari Pulau Kirrin, lalu berdayung ke dekat bangkai kapal.
Mungkin pula mereka naik sebentar ke atas. Sudah itu datang ke pantai, berperahu dengan
cekatan melewati batu-batu karang yang merintangi.

“Kelihatannya keluarga Stick akan menginap di sini,” ujar Julian dengan suram. 
“Terganggu ketenangan kita sekarang karenanya! Kita sudah susah-susah minggat karena 
tak mau diganggu lagi oleh keluarga Stick — eh, tahu-tahu mereka muncul di sini! Benar-
benar sialan!”

“Mereka kita takut-takuti!” kata George tiba-tiba. Matanya berkilat-kilat diterangi 
cahaya lilin yang berkelip-kelip dalam gua.

“Apa maksudmu?” kata Dick bersemangat. Ia selalu menyukai ide yang datang dari George, 
walau kadang-kadang ide itu gila-gilaan.

“Begini! Menurut pendapatku, mestinya mereka menginap dalam salah satu ruangan di bawah
tanah,” kata George. “Di puri tak ada lagi tempat yang masih bisa didiami, sebab kalau 
ada tentu sudah kita tempati lebih dulu. Satu-satunya tempat yang bisa dipakai terdapat
di bawah tanah. Aku sendiri tak mau tidur di sana. Tapi kurasa keluarga Stick tak 
keberatan.”

“Lalu?” tanya Dick dengan tidak sabar. “Bagaimana idemu?”

“Bagaimana kalau kita turun ke situ dengan diam-diam lalu berteriak-teriak sehingga 
ribut gemanya,” usul George. “KRU masih ingat tentunya, dulu kita juga ngeri mendengar 
gema di sana, ketika kita masuk untuk pertama kali. Kita cukup mengatakan satu dua 
patah kata. Nanti kan bergema, makin lama makin ribut!”

“O ya, aku ingat lagi,” kata Anne. “Sedang Timmy saja ngeri ketika mendengar gema 
gonggongannya sendiri! Dikiranya ada beribu-ribu anjing besar bersembunyi di bawah 
tanah!”

“Hebat,” ujar Julian. “Biar keluarga Stick ketakutan setengah mati! Salah mereka 
sendiri, berani-berani datang seenaknya ke pulau kita. Kalau kita berhasil membuat 
mereka lari ketakutan, berarti kita menang! Ayohlah, kita lakukan sekarang juga!”



“Bagaimana dengan Tim?” tanya Anne. “Tidakkah lebih baik ia ditinggal di sini saja?”

“Tidak! Ia bisa ikut, dan menjaga di jalan masuk ke ruangan bawah tanah,” ujar George. 
“Kalau ternyata nanti ada penyelundup-penyelundup yang benar datang, Tim bisa 
memperingatkan kita. Aku tak mau meninggalkannya.”

“Ayohlah, kita pergi sekarang!” kata Julian. “Hari sudah gelap, tapi aku membawa 
senter. Begitu kita mengetahui dengan pasti bahwa keluarga Stick ada dalam ruangan di 
bawah tanah, kita bisa mulai menakut-nakuti mereka!”

Keluarga Stick tak nampak di luar. Tak ada api unggun atau nyala lilin, dan tak 
terdengar suara orang bercakap-cakap. Jadi mungkin mereka sudah pergi meninggalkan 
pulau, atau sudah turun ke ruangan bawah tanah. Batu-batu yang tertumpuk di atas jalan 
masuk sudah disingkirkan. Anak-anak merasa yakin bahwa musuh mereka ada di bawah.

“Tim, kau harus menjaga di sini,” kata George sambil berbisik. “Tapi kau tak boleh 
ribut, ya. Kalau ada orang datang, baru menggonggong! Tapi kalau tidak, kau tak boleh 
ribut. Kami akan turun ke dalam ruangan bawah tanah.”

“Lebih baik aku di sini saja, bersama Tim,” kata Anne sekonyong-konyong. Ia agak ngeri 
ketika melihat jalan masuk yang gelap. “Mungkin saja Tim nanti ketakutan, George! Atau 
merasa kesepian, karena harus seorang diri di sini?”

Saudara-saudaranya tertawa geli. Mereka tahu bahwa Anne ketakutan. Julian memegang 
lengan adiknya itu.

“Baiklah, kau tinggal saja di sini,” katanya berbaik hati. “Kau menemani Tim.”

Sudah itu Julian, George dan Dick menuruni anak tangga yang banyak jumlahnya, masuk ke 
dalam ruangan bawah tanah. Mereka sudah pernah ke situ musim panas yang lalu, ketika 
sedang mencari harta yang hilang. Dan sekarang mereka masuk lagi ke dalam!

Akhirnya mereka sampai di bawah. Ruangan-ruangan bawah tanah itu terdiri dari sejumlah 
bilik. Ada yang besar, dan ada pula yang kecil. Ruangan-ruangan itu berhawa lembab. 
Mungkin jaman dulu ruangan-ruangan itu dipakai sebagai tempat mengurung tawanan!

Anak-anak menyelinap melewati lorong-lorong yang gelap. Julian membawa sepotong kapur 
putih. Sambil berjalan ia membuat tanda di sana sini, supaya gampang menemukan jalan 
kembali nanti.

Sekonyong-konyong anak-anak mendengar suara orang bercakap-cakap. Mereka pun melihat 
cahaya penerangan di depan. Mereka berhenti, lalu berbisik-bisik sebentar.

“Mereka di kamar tempat kita menemukan harta karun. Rupanya di situlah mereka tidur! 
Bunyi apa saja yang akan kita teriakkan?”

“Aku jadi sapi,” kata Dick. “Aku bisa menguak seperti sapi!”

“Dan aku jadi biri-biri,” sambung Julian. “Kau jadi kuda, George. Kau pintar meringkik-
ringkik, dan mendengus-dengus, persis seperti kuda. Kau saja yang mulai, Dick!”

Sambil bersembunyi di balik sebuah tiang batu, Dick membuka mulut lebar-lebar lalu 
mulai menguak seperti sapi. Bunyinya memilukan, seolah-olah ada seekor sapi sedang 
kesakitan. Dengan segera suaranya menggema, makin lama semakin nyaring. Gema itu 
terpantul ke mana-mana, Sehingga akhirnya seolah-olah ada seribu ekor sapi tersasar ke 
dalam ruangan bawah tanah dan menguak-nguak ketakutan.

Stick anak-beranak kaget dan ketakutan mendengar bunyi yang timbul secara sekonyong-
konyong itu.

“Mama! Suara apa itu?” kata Edgar. Ia nyaris menangis karena ketakutan. Si Bau cepat-
cepat meringkuk ke pojok bilik. Ia pun ketakutan!



“Sapi,” kata Pak Stick tercengang. “Itu suara sapi! Tak kaudengar suaranya menguak? 
Dari mana datangnya sapi-sapi itu?”

“Omong kosong!” kata Ibu Stick, setelah agak pulih rasa terkejutnya. “Kau gila! Mana 
mungkin ada sapi dalam ruangan-ruangan bawah tanah ini. Sebentar lagi kaukatakan, di 
sini ada biri-biri!”

Kebetulan sekali sewaktu Ibu Stick berkata begitu, Julian mulai mengembik seperti biri-
biri. Suaranya langsung disambung gema yang berpantulan kian ke mari. Tiba-tiba saja 
ruangan-ruangan gelap itu penuh dengan suara biri-biri. Seakan-akan beratus-ratus ekor 
biri-biri tersasar di dalamnya!

Pak Stick terlompat dari duduknya. Mukanya pucat pasi.

“Nah! Itu kan suara biri-biri!” katanya. “Ada apa di sini? Aku sudah selalu merasa 
kurang enak di sini! Seperti ada semacam perasaan buruk.”

Sementara itu gema suara biri-biri mengembik, sudah disambung dengan suara kuda. George
meringkik-ringkik, menirukan suara seekor kuda yang tak sabar. Ia mendongak, lalu 
mendengus-dengus. Kakinya dientak-entakkan ke lantai batu. Seketika itu juga bunyi 
kakinya menggema. Bunyi ringkik, dengus dan entakan kaki kuda menggema makin lama makin
nyaring, menjadi dua puluh kali lebih nyaring ketika sampai di bilik tempat keluarga 
Stick menginap.

Si Bau mendengking-dengking ketakutan. Dirapatkannya tubuh ke lantai, seakan-akan ingin
menghilang ke dalam bumi. Edgar memegang tangan ibunya erat-erat.

“Mama, kita naik saja,” rintihnya. “Aku tak tahan lama-lama di sini. Dalam ruangan-
ruangan bawah tanah ini ada beratus-ratus biri-biri, kuda dan sapi berkeliaran. Mereka 
tak nampak, tetapi terdengar jelas suara mereka. Pasti hantu! Aku takut, Ma!”

Pak Stick menjengukkan kepala ke luar pintu bilik, lalu berseru kuat-kuat,

“He! Pergi dari sini! Jangan ganggu kami!”

George tertawa cekikikan. Kemudian ia berseru lagi, dengan suara serak diberat-
beratkan.

“AWAS!” serunya. Seketika itu juga suaranya menggema.

“AWAS! WAS! WASWASWASASASAS!”

Pak Stick cepat-cepat masuk lagi ke bilik, lalu menyalakan sebatang lilin lagi. 
Ditutupnya daun pintu yang kokoh. Tangannya gemetar.

“Benar-benar aneh!” katanya setengah berbisik. “Aku tak mau tinggal lebih lama di sini,
kalau setiap malam terjadi peristiwa seperti ini!”

Sementara itu Julian, Dick dan George sudah tidak bisa lagi menahan tertawa mereka. 
Ketiga-tiganya cekikikan! Mereka tak sanggup lagi meniru-nirukan suara sapi, kuda 
ataupun biri-biri. George mulai bersuara seperti seekor babi. Bunyinya mirip sekali, 
sehingga Dick tertawa terguling-guling di lantai. Di mana-mana terdengar suara babi!

“Ayohlah, kita keluar saja,” kata Julian. “Bisa mati kita di sini nanti, karena menahan
tertawa. Ke luar!”

Seketika itu juga menggema bisikannya,

“Keluar! Keluar! Luar - luar — uar-uararar!”

Ketiga anak itu cepat-cepat naik sambil menyumbat mulut dengan sapu tangan. Mereka 



mudah menemukan jalan sampai ke tangga, karena mengikuti tanda-tanda yang telah dibuat 
oleh Julian di dinding lorong. Mustahil mereka bisa tersesat!

Sesampai di atas mereka duduk di anak tangga bersama Anne dan Tim. Dengan terbatuk-
batuk karena tertawa, mereka bercerita tentang perbuatan dalam ruangan bawah tanah.

“Kami mendengar suara Pak Stick berteriak menyuruh kami pergi,” kata George. 
“Kedengarannya ia sangat ketakutan! Sedang si Bau, sedikit pun tak terdengar suaranya. 
Kutanggung sesudah pengalaman ini, keluarga Stick besok malam pasti tak mau lagi 
menginap di sini! Tentunya mereka tadi ngeri setengah mati!”

“Wah, benar-benar asyik kita tadi!” ujar Julian. “Sayang aku kemudian tertawa. Padahal 
aku baru saja bermaksud hendak berteriak seperti gajah. Bayangkan! Beratus-ratus ekor 
gajah dalam ruangan di bawah tanah. Pasti gemanya akan hebat sekali!”

“Aneh!” ujar Dick dengan tiba-tiba. Selama itu ia nampak sedang berpikir-pikir. “Untuk 
apa keluarga Stick menginap di pulau ini? Mereka pergi dari Pondok Kirrin — tapi mereka
bukan mencari kita! Rupanya mereka memang sekongkol dengan para penyelundup. Mungkin 
karena itulah Ibu Stick bekerja sebagai juru masak di rumah kalian, George! Dengan 
begitu mereka berada dekat ke Pulau Kirrin jika saatnya sudah tiba — yaitu apabila para
penyelundup memerlukan bantuan mereka!”

“Kita kan bisa kembali ke Pondok Kirrin sekarang?” kata Anne. Ia senang tinggal di 
pulau itu, tetapi saat itu sudah enggan karena keluarga Stick ada di situ.

“Apa katamu? Kembali ke Pondok Kirrin? Kau mau meninggalkan petualangan yang baru saja 
mulai?!” ujar George dengan nada mencemoohkan. “Kau memang konyol, Anne. Pulanglah, 
kalau kau kepingin pulang! Tapi pasti tak ada seorang pun yang mau ikut denganmu!”

“Ah, Anne akan tetap di sini bersama kita,” ujar Julian. Ia tahu adiknya akan merasa 
tersinggung karena disuruh pulang. “Jangan khawatir — yang akan pergi dari sini adalah 
keluarga Stick!”

“Kita kembali saja ke gua,” kata Anne. Ia sudah ingin berada di tempat aman itu, dengan
cahaya lilinnya yang terang. Mereka bangkit, lalu berjalan melintasi pekarangan puri 
dan menuju ke tembok rendah yang mengelilingi pekarangan itu. Tembok itu pun mereka 
lampaui, lalu berjalan menuju ke tebing. Ketika dirasakan sudah aman, Julian menyalakan
senternya. Mereka berjalan dalam gelap, dan ia tak ingin tiba-tiba terperosok dalam 
lubang.

Akhirnya Julian berdiri di samping lubang itu. Disorotkannya sinar senter ke situ, 
supaya saudara-saudaranya bisa menuruni tali dengan aman. Sambil menunggui saudara-
saudaranya turun, Julian mengamat-amati laut yang gelap.

Tiba-tiba dilihatnya cahaya di tengah laut. Cahaya itu memberi isyarat! Rupanya orang 
yang ada di sana melihat sinar senternya. Julian memandang sambil bertanya-tanya dalam 
hati. Mungkinkah isyarat itu datang dari sebuah kapal? Kalau betul, di manakah letak 
kapal itu, dan kenapa mereka memberi isyarat?

“Mungkin mereka hendak menaruhkan barang-barang selundupan lagi ke bangkai kapal tua, 
supaya diambil kemudian oleh keluarga Stick,” pikirnya. “Aku ingin tahu, benarkah 
dugaanku ini atau tidak! Aku ingin menyelidikinya — tetapi pasti berbahaya pergi ke 
sana siang hari, karena bisa ketahuan oleh keluarga Stick!”

Lampu yang di tengah laut masih lama juga berkelip-kelip, seolah-olah mengisyaratkan 
pesan tertentu. Julian tak bisa menebak maknanya. Baginya hanya nampak berupa cahaya 
lampu yang berkelip-kelip saja. Tetapi ia merasa pasti, sinar itu merupakan isyarat 
tertentu bagi keluarga Stick!

“Nah, pokoknya isyarat itu malam ini tidak sampai!” pikir Julian dengan perasaan geli, 
ketika akhirnya isyarat berhenti berkelip-kelip. “Kurasa malam ini keluarga Stick 
takkan berani keluar dari bilik mereka di bawah tanah! Mereka ngeri ditubruk beratus-



ratus biri-biri, sapi dan kuda yang berkeliaran di lorong-lorong.”

Dugaan Julian benar. Keluarga Stick tetap meringkuk dalam bilik. Biar diupah apa pun, 
mereka tak mau keluar sebelum pagi.

XVII

EDGAR DITAKUT-TAKUTI

MALAM itu anak-anak tidur dengan tenang. Mereka merasa yakin bahwa tak ada kejadian 
penting sepanjang malam, karena tak sekali pun Tim terdengar menggeram. Keesokan 
paginya mereka bangun, lalu sarapan. Hidangannya seperti biasa di Pulau — nikmat! Lidah
asin, buah persik dalam kaleng, roti dengan mentega serta sirup kental, serta minuman 
air jahe,

“Sayang, ini botol kita yang terakhir,” ujar Julian menyesal. “Air jahe benar-benar 
hebat — cocok diminum dengan apa saja!”

“Wah, sarapannya enak sekali,” kata Anne. “Benar-benar nikmat! Makanan kita di Pulau 
Kirrin selalu enak-enak. Aku ingin tahu, apakah keluarga Stick juga enak.”

“Tentu saja!” jawab Dick. “Kurasa mereka pasti membongkar lemari-lemari Bibi Fanny, 
lalu mengangkut segala makanan terenak yang mereka temukan di dalamnya.”

“Jahat benar mereka!” kata George dengan mata berkilat-kilat karena marah. “Tak 
terpikir olehku kemungkinan itu! Jangan-jangan rumah kami dirampok habis-habisan oleh 
mereka!”

“Mungkin saja,” jawab Julian. Dahinya berkerut. “Aku pun tak teringat ke situ! Nah, 
bagaimana ya George! Jangan-jangan ibumu nanti kembali dalam keadaan lemah dan lesu, 
lalu melihat rumah kosong kena rampok!”

“Astaga!” ujar Anne kecut. “Susah ya, kalau begitu — George?”

“Memang!” jawab George. Kelihatan anak itu sangat marah. “Bisa kubayangkan keluarga 
Stick berbuat sejahat itu! Kalau mereka sudah berani datang ke mari tanpa ijin, pasti 
mereka pun cukup nekat dan mencuri barang-barang dari rumah ibuku. Aku kepingin tahu, 
apakah mereka benar-benar melakukannya.”

“Dengan perahu, bisa saja mereka mengangkut barang banyak-banyak,” kata Julian. 
“Mestinya mereka ke mari dengan perahu. Apabila mereka mengangkut barang curian, 
tentunya kemudian disimpan di salah satu tempat. Kurasa dalam ruangan bawah tanah.”

“Ada baiknya jika kita memeriksa, tanpa terlihat oleh mereka,” usul Dick.

“Kita pergi saja sekarang,” sambut George, yang selalu ingin langsung bertindak. “Anne,
kau yang mencuci piring dan membersihkan rumah kita ini, ya?”

Anne agak bimbang. Ia ingin turut bersama saudara-saudaranya. Tetapi ia juga ingin main
rumah-rumahan lagi. Ia senang mengatur barang-barang, membereskan tempat tidur serta 
membersihkan gua tempat tinggal mereka itu. Akhirnya ia memilih tinggal di gua.



Julian, George dan Dick naik ke tebing lewat tangga tali. Tim ditinggal untuk menemani 
Anne, karena anak-anak khawatir bahwa ia akan menggonggong nanti. Ia diikat oleh Anne. 
Meskipun Tim mendengking-dengking sebentar, tetapi ia tidak ribut.

Anak-anak yang pergi mengintai berbaring menelungkup di puncak tebing. Mereka memandang
ke arah puri yang sudah meruntuh di bawah mereka. Mula-mula tak seorang pun yang nampak
di situ. Tetapi tak lama kemudian ketiga Stick anak-beranak muncul. Rupanya mereka baru
keluar dari bawah tanah. Nampaknya lega karena bisa melihat cahaya matahari lagi. 
Ketiga anak yang berada di atas tebing tak heran melihatnya, karena mereka pun tahu 
bahwa di bawah dingin dan gelap.

Keluarga Stick memandang berkeliling. Si Bau tak mau jauh-jauh dari Ibu Stick. 
Buntutnya terselip ke bawah.

“Kelihatannya mereka sedang mencari sapi, biri-biri dan kuda yang mereka dengar 
suaranya dalam ruangan bawah tanah kemarin malam!” bisik Dick pada Julian.

Ketiga orang yang di bawah bercakap-cakap sebentar. Sudah itu Pak Stick dan Ibu Stick 
pergi menuju pantai yang berhadapan dengan bangkai kapal. Edgar menuju ke bilik yang 
mula-mulanya hendak dipakai anak-anak menginap.

“Aku akan mengintip suami isteri Stick,” bisik Julian kepada saudara-saudaranya. 
“Kalian berdua mengamat-amati perbuatan Edgar.”

Julian pergi menyelinap di balik semak-semak sambil mengikuti suami isteri Stick. 
George dan Dick melintasi tebing dengan berhati-hati. Mereka menuju ke puri yang 
terletak di tengah pulau itu. Mereka mendengar Edgar bersiul-siul. Si Bau berlari-lari 
di halaman puri.

Edgar muncul dari bilik yang sudah runtuh. Ia membawa setumpuk bantal, yang rupa-
rupanya disimpan di situ.

“Itu kan bantal-bantal dipan kepunyaan ibuku,” bisik George. Dipegangnya tangan Dick 
erat-erat. Mukanya merah padam. “Bantal ibuku yang terbagus! Jahat benar orang-orang 
itu!”

Dick ikut marah. Jelas keluarga Stick mengangkut segala-galanya yang bisa diangkut, 
sewaktu mereka meninggalkan Pondok Kirrin. Diambilnya segumpal tanah. Setelah mengambil
ancang-ancang dengan cermat, gumpalan tanah itu dilontarkannya ke atas. Tanah 
berhamburan di halaman, antara Edgar dan si Bau.

Edgar menjatuhkan bantal-bantal yang sedang digendong, lalu memandang ke atas dengan 
ketakutan. Nampak jelas, ia mengira ada sesuatu jatuh dari langit. George mengambil 
segumpal tanah pula, membidik dengan cermat, lalu melemparkannya tinggi-tinggi ke 
udara. Tanah itu berhamburan menjatuhi si Bau. Anjing itu terdengking, lalu lari 
terbirit-birit ke lubang yang menuju ke ruangan bawah tanah.

Sekali lagi Edgar memandang ke langit. Kemudian ia melihat berkeliling dengan mulut 
ternganga lebar. Anak itu bingung. Dick menunggu sampai Edgar melihat ke arah lain, 
lalu melontarkan gumpalan tanah berikutnya. Gumpalan itu pecah berhamburan dan 
menghujani Edgar.

Kemudian Dick menirukan suara sapi yang sedang kesakitan. Edgar berdiri seperti terpaku
di tempatnya. Ia ketakutan setengah mati. Sapi-sapi itu datang lagi! Di mana mereka 
bersembunyi?

Sekali lagi Dick menguak. Edgar terpekik, lalu lari bergegas-gegas menuruni tangga ke 
bawah tanah. Ia menghilang sambil meraung ketakutan. Bantal-bantal yang diambilnya tadi
ditinggalkannya berjatuhan di tanah.

“Cepat!” ujar Dick sambil bangkit dari tempatnya bersembunyi. “Ia sangat ketakutan, 



jadi pasti belum berani muncul kembali dengan cepat. Kita ambil bantal-bantal itu, dan 
membawanya ke mari. Kenapa Stick sekeluarga yang harus memakainya dalam ruangan di 
bawah? Kan lebih baik untuk kita sendiri!”

Kedua anak itu melintasi halaman puri, menyambar bantal yang berserakan, lalu lari 
kembali ke tempat persembunyian mereka. Dick memandang ke bilik dari mana Edgar 
mengambil tumpukan bantal itu.

“He — bagaimana bila kita menyelinap ke bilik itu, untuk melihat apa-apa lagi yang 
mereka simpan di sana?” usulnya. “Kita tak boleh membiarkan mereka memiliki barang-
barang yang bukan kepunyaan mereka.”

“Aku saja yang ke sana,” jawab George. “Kau mengawasi pintu masuk ke ruangan bawah 
tanah. Kalau Edgar muncul, kau cukup menguak lagi seperti sapi. Pasti ia akan lari 
pontang-panting!”

“Baik,” kata Dick sambil nyengir, lalu pergi cepat-cepat ke tangga yang menuju ke bawah
tanah. Tetapi baik Edgar maupun si Bau tak nampak di situ.

George pergi ke bilik yang sudah runtuh. Ia memandang berkeliling dengan marah. Betul! 
Ternyata keluarga Stick memang merampok barang-barang ibunya. Itu sudah jelas! Ia 
melihat selimut, sendok garpu dan bermacam-macam bahan makanan. Rupanya Ibu Stick 
membongkar lemari besar yang terdapat di bawah tangga, dan mengambil berbagai bahan 
makanan yang disimpan di situ untuk keperluan mingguan.

George lari kembali ke tempat Dick bersembunyi.

“Banyak sekali barang-barang kami di sana!” katanya sambil berbisik marah. “Ayoh, 
tolong aku mengambilnya. Kita harus berusaha mengangkut semuanya dari situ, sebelum 
Edgar muncul kembali atau suami isteri Stick datang lagi.”

Ketika mereka sedang berbisik-bisik, terdengar bunyi suitan pelan. Mereka berpaling ke 
arah suitan itu. Nampak Julian datang menghampiri.

“Suami isteri Stick sudah pergi ke bangkai kapal naik perahu,” katanya. “Mereka 
mempunyai perahu, yang ditaruh di sela-sela batu di pantai. Rupanya Pak Stick seorang 
pelaut yang cekatan, karena bisa berdayung melewati rintangan batu-batu yang 
berbahaya.”

“Wah! Kalau begitu cukup banyak waktu yang tersedia untuk melaksanakan niat kita,” ujar
Dick dengan senang. Bergegas diceritakannya pada Julian mengenai barang-barang yang 
dilihat oleh George terdapat dalam bilik puri.

“Mereka benar-benar maling!” ujar Julian. “Sekarang jelas, mereka tak berniat kembali 
ke Pondok Kirrin. Rupanya mereka ada urusan di sini dengan para penyelundup! Kalau 
urusan itu sudah selesai, mereka kemudian minggat dengan membawa barang-barang curian. 
Mereka naik ke kapal di salah satu tempat, dan pergi ke tempat yang aman bagi mereka.”

“Tidak!” kata George dengan segera. “Semua barang curian mereka harus kita ambil lagi, 
dan kita bawa ke gua! Dick akan menjaga Edgar di jalan masuk ke bawah tanah. Dan kita 
berdua cepat-cepat mengangkut barang-barang dari bilik! Memasukkannya ke gua lewat 
lubang di atas tebing!”

“Kalau begitu cepatlah sedikit!” kata Julian. “Kita harus melakukannya sebelum suami 
isteri Stick datang kembali. Kurasa pergi mereka takkan lama. Barangkali mereka ke 
bangkai kapal untuk mengambil koper dan barang-barang lain yang juga ada di sana. 
Kemarin malam aku melihat cahaya berkelip-kelip di tengah laut. Mungkin cahaya itu 
merupakan isyarat dari penyelundup, untuk mengabarkan bahwa mereka meninggalkan sesuatu
di atas kapal rusak itu, yang harus dijemput oleh keluarga Stick.”

George dan Julian lari ke bilik. Dengan cepat mengambil barang-barang yang ada di situ 
sebanyak-banyaknya, lalu lari lagi ke tebing dan menyembunyikannya di sana. Kalau sudah



ada waktu nanti, barulah barang-barang itu dibawa ke lubang gua. Rupa-rupanya keluarga 
Stick mengangkut segala macam benda yang mudah dibawa, karena bahkan jam dapur pun ikut
terangkut oleh mereka!

Selama itu Edgar tak muncul-muncul. Karenanya Dick hanya menganggur saja sambil duduk-
duduk memandang kedua saudaranya yang sibuk. Setelah beberapa kali bolak-balik dari 
bilik ke tebing Julian dan George menghembuskan napas lega. Mereka melambaikan tangan, 
memanggil Dick. Anak itu meninggalkan tempatnya menjaga selama itu dan mendatangi 
saudara-saudaranya.

“Semua sudah kami ambil,” kata Julian. “Sekarang aku akan mengintip dari atas tebing, 
kalau-kalau suami isteri Stick sudah kembali. Kalau ternyata belum, barang-barang akan 
kita angkut ke lubang gua, dan memasukkannya ke bawah.”

Tak lama kemudian ia kembali lagi.

“Perahu mereka masih tertambat di kapal tua,” katanya. “Jadi kita bisa bekerja dengan 
tenang selama beberapa waktu. Ayoh, kita selamatkan barang-barang ibumu. Kita benar-
benar bernasib mujur!”

Barang-barang mereka angkut ke lubang gua, lalu Julian memanggil-manggil adiknya dari 
atas.

“Anne! Kami banyak membawa barang-barang, yang akan kami turunkan ke dalam gua. Kau 
harus berjaga-jaga dan menerimanya di bawah!”

Tak lama kemudian bermacam-macam barang diturunkan ke dalam gua. Anne tercengang-
cengang melihatnya. Barang-barang yang gampang rusak dibungkus dalam selimut, lalu 
diturunkan dengan hati-hati memakai tali.

“Astaga!” seru Anne. “Tak lama lagi gua ini akan kelihatan benar-benar seperti rumah, 
apabila aku selesai mengatur segala-galanya.”

Ketika mereka baru saja selesai menurunkan barang-barang, tiba-tiba anak-anak mendengar
suara orang di kejauhan.

“Suami isteri Stick sudah datang lagi!” kata Julian, lalu mengintip dengan hati-hati 
dari tepi tebing. Ternyata dugaannya benar. Kedua orang itu sudah kembali ke pantai, 
dan saat itu sedang berjalan menuju ke puri. Mereka membawa koper yang sebelumnya 
disimpan di kapal rusak.

“Kita ikuti mereka dari belakang. Aku ingin melihat apa yang terjadi, apabila mereka 
melihat bahwa barang-barang curian mereka lenyap,” kata Julian sambil meringis. “Ayoh, 
kita berangkat semua.”

Keempat anak itu merangkak-rangkak menuruni tebing, lalu bersembunyi di balik serumpun 
semak. Sesampai di puri, suami isteri Stick meletakkan koper yang dijinjing. Mereka 
mencari-cari Edgar. Tetapi Edgar tak nampak batang hidungnya!

“Ke mana lagi perginya anak itu?” kata Ibu Stick dengan kesal, “Padahal tadi kan 
kusuruh memindahkan barang-barang dari bilik. Edgar! EDGAR!”

Pak Stick pergi ke bilik yang telah runtuh langit-langitnya, lalu memandang sebentar ke
dalam.

“Di sini sudah kosong,” serunya pada isterinya. “Rupanya ia telah mengangkut barang-
barang itu ke ruangan bawah tanah.”

“Tadi kukatakan padanya, ia harus duduk di sini jika sudah selesai bekerja,” kata Ibu 
Stick lagi. “Ia harus berjemur di bawah sinar matahari. Ruangan bawah tanah itu kurang 
sehat baginya. EDGAR!”



Sekali itu Edgar mendengar panggilan ibunya. Kepalanya muncul di jalan masuk ke bawah. 
Kelihatannya sangat ketakutan.

“Ayoh naik!” kata Ibu Stick. “Barang-barang sudah kauturunkan, jadi lebih baik kalau 
kau sekarang menjemur badan sebentar.”

“Aku takut,” kata Edgar. “Aku tak mau sendirian di atas.”

“Kenapa tidak?” tanya ayahnya dengan heran.

“Sapi-sapi datang lagi!” ujar Edgar yang malang. “Banyaknya beratus-ratus ekor! Mereka 
menguak-nguak dengan ribut, serta melempar-lempar. Mereka sangat berbahaya. Aku tak mau
sendirian di atas!”

XVIII

TAWANAN TAK TERSANGKA

SUAMI isteri Stick memandang Edgar, seolah-olah menyangka anak mereka sudah gila.

“Sapi melempar-lempar?” tanya Ibu Stick setelah bisa ngomong lagi. “Apa maksudmu? Sapi 
tidak mungkin bisa melempar!”

“Tapi sapi-sapi tadi bisa,” jawab Edgar. Ia mulai bercerita. Persoalannya dilebih-
lebihkan, agar orang tuanya mau kasihan terhadapnya. “Sapi-sapi itu menakutkan! 
Jumlahnya beratus-ratus. Tanduk mereka sepanjang tanduk rusa, dan suaranya menyeramkan 
sekali! Aku dan si Abu mereka lempari dengan bermacam-macam benda. Si Abu ketakutan, 
dan aku juga! Kulemparkan bantal-bantal yang hendak kubawa ke bawah, lalu cepat-cepat 
lari bersembunyi.”

“Kalau begitu mana bantal-bantal itu?” tanya Pak Stick sambil memandang berkeliling. 
“Tak satu pun kulihat di sini. Tentunya sekarang kau akan bercerita bahwa bantal-bantal
itu habis dimakan sapi.”

“Jadi barang-barang belum ada yang kaubawa ke bawah?” tanya Ibu Stick. “Tapi bilik itu 
sudah kosong. Tak ada lagi barang di dalamnya.”

“Tak ada satu pun yang sempat kupindahkan,” kata Edgar, sambil beringsut-ingsut ke 
luar. “Bantal-bantal tadi kujatuhkan di tempat Mama berdiri sekarang. Apa yang terjadi 
dengan bantal-bantal itu?”

“He!” seru Pak Stick dengan heran. “Siapa datang ke mari selama kita pergi tadi? Ada 
orang yang mengambil bantal dan barang-barang lainnya. Sekarang di mana barang-barang 
itu?”

“Pasti sapi-sapi tadi yang mengambil,” ujar Edgar sambil memandang berkeliling. Seolah-
olah setiap saat akan bermunculan sapi-sapi, membawa bantal, sendok garpu serta 
selimut.

“Jangan ngomong lagi tentang sapi,” bentak Ibu Stick. Ia marah sekarang. “Di pulau ini 
sama sekali tak ada sapi. Kita mengetahuinya dengan pasti, karena pagi ini kita sudah 



melihat ke mana-mana. Suara yang terdengar kemarin malam mestinya salah satu bunyi yang
kemudian menggema. Tidak! Ada sesuatu yang aneh mengenai persoalan ini. Kelihatannya 
ada orang lain di pulau ini!”

Dari bawah tanah terdengar suara anjing melolong. Si Bau ketakutan karena ditinggal 
sendiri, tetapi ia juga tak berani menyusul ke luar.

“Kasihan si Abu!” kata Ibu Stick, yang rupanya lebih menyayangi anjing itu dibandingkan
dengan suami dan anaknya.

“Kenapa dia?”

Si Bau melolong sekali lagi, kedengarannya semakin sedih. Ibu Stick bergegas menuruni 
tangga untuk mengajaknya ke atas. Pak Stick menyusul, dan Edgar tak membuang-buang 
waktu dan langsung membuntut pula.

“Ayoh, cepat!” kata Julian sambil bangkit. “Kau ikut dengan aku, Dick! Barangkali saja 
kita masih sempat menyambar koper itu. Kita berlari!”

Kedua anak itu lari melintasi halaman puri tua. Mereka menjinjing koper hitam, lalu 
lari lagi terhuyung-huyung ke tempat George menunggu.

“Kita bawa ke gua,” bisik Julian. “Kau menunggu di sini, untuk melihat apa yang terjadi
nanti.”

Julian dan Dick berjalan melintasi tebing sambil membawa koper. Sedang George 
menelungkup di balik semak. Ia menunggu perkembangan selanjutnya. Tak lama kemudian Pak
Stick keluar. Ia memandang berkeliling, rupanya mencari-cari koper. Ketika menyadari 
bahwa koper itu lenyap, mulutnya ternganga. Ia berpaling ke arah jalan masuk ke bawah, 
lalu berteriak,

“Clara! Koper hilang!”

Saat itu Ibu Stick sudah sampai di tangga, diiringi oleh si Bau dan Edgar yang tak mau 
jauh-jauh dari ibunya. Ia keluar, lalu memandang pula berkeliling.

“Hilang, katamu?” kata Ibu Stick dengan heran. “Hilang? Ke mana hilangnya?”

“Itu dia yang ingin kuketahui!” jawab Pak Stick. “Baru saja kita tinggalkan beberapa 
menit di sini — tahu-tahu sudah lenyap! Seolah-olah bisa menghilang — seperti barang-
barang yang lain.”

“Pasti ada orang di pulau ini,” kata Ibu Stick. “Dan akan kuselidiki siapa orang itu. 
Kau membawa pistol, Pak?”

“Ya,” jawab Pak Stick sambil menepuk-nepuk pinggangnya. “Dan sebaiknya kaucari sebatang
tongkat yang kokoh. Si Abu kita bawa serta. Kalau kita tak berhasil mengetahui siapa 
yang sedang berusaha menggagalkan rencana kita, tak pantas aku bernama Stick!”

George pergi menyelinap. Ia harus memberitahukan saudara-saudaranya. Sebelum menuruni 
tangga tali ke gua, ia masih sempat menutupi lubang dengan beberapa ranting. Kemudian 
ia cepat-cepat meluncur ke bawah, lalu melaporkan kejadian yang baru dialami pada 
Julian serta kedua adiknya.

Saat itu Julian sedang mencoba untuk membuka koper. Tetapi koper itu masih tetap 
terkunci.

Ia mendongak sebentar, ketika George bercerita dengan napas putus-putus sehabis 
berlari.

“Kita akan aman di sini, selama tidak ada yang kebetulan terperosok ke dalam lubang di 
atas itu!” katanya. “Sekarang kita harus diam-diam di sini. Dan kau, Tim — jangan 



berani-berani menggeram, ya!”

Selama beberapa saat tak terdengar apa-apa. Kemudian anak-anak mendengar gonggongan si 
Abu. Suaranya masih agak jauh.

“Sekarang diam semua!” kata Julian memperingatkan. “Mereka sudah dekat!”

Keluarga Stick sekali lagi naik ke tebing. Setiap semak mereka periksa dengan seksama. 
Ketika sampai di semak tempat anak-anak biasa bersembunyi sambil mengintip, mereka 
melihat rumput yang rebah karena sering tertindih.

“Ada orang yang pernah berada di sini,” ujar Pak Stick. “Mungkin saja bersembunyi di 
tengah daerah bersemak ini. Ranting-ranting dan daun-daunnya lebat, sepasukan pun bisa 
bersembunyi di dalamnya. Aku akan mencoba menerobos ke dalam. Clara, kau menjaga di 
sini dengan pistolku.”

Sementara itu Edgar berkeliaran seorang diri. Menurut perasaannya, mustahil ada orang 
yang sebegitu gila, mau berada di tengah semak yang banyak onak durinya. Ia melintas di
atas tebing. Sekonyong-konyong ia terperosok. Terkejutnya bukan main! Kakinya masuk ke 
dalam sebuah lubang. Tangannya masih menggapai-gapai beberapa ranting yang ada di sisi 
lubang, tetapi sia-sia. Ia merosot terus, makin dalam dan semakin kencang, dan tiba-
tiba — BUMM!

Edgar terperosok ke dalam lubang yang terdapat di langit-langit gua. Anak-anak yang di 
bawah tercengang melihat Edgar tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ia jatuh di pasir 
yang empuk. Seketika itu juga Tim menerjang maju sambil menggeram. Untung saja George 
sempat menahannya.

Edgar agak nanar, karena kaget dan takut. Ia terbaring di lantai gua sambil mengerang-
erang. Matanya terpejam rapat. Anak-anak menatapnya. Sudah itu mereka saling 
berpandangan. Sesaat lamanya mereka ikut kaget, sehingga tak seorang pun bisa 
mengatakan apa-apa. Tim menggeram-geram dengan galak. Mendengarnya, Edgar terbelalak 
ketakutan! Ia memandang berkeliling, melihat keempat anak dan anjing mereka. Edgar 
kaget dan ketakutan setengah mati.

Ia membuka mulut, hendak berteriak minta tolong. Dengan segera Julian mendekapkan 
tangannya ke mulut anak itu.

“Kalau kau berani berteriak sekali saja, akan kusuruh Tim menggigit! Dia boleh memilih,
bagian mana dari badanmu yang ingin digigitnya,” ujar Julian dengan suara galak, 
segalak geram Tim. “Nah, bagaimana? Mau mencoba juga? Silakan, Tim sudah ingin 
menggigit.”

“Aku takkan berteriak,” kata Edgar berbisik. Suaranya pelan sekali, sehingga nyaris tak
terdengar oleh anak-anak. “Jangan kaulepaskan anjing itu! Aku takkan berteriak.”

George berbicara pada anjingnya.

“Tim! Dengar baik-baik. Kalau anak ini berani berteriak, langsung kauserang, ya! 
Berbaringlah di sebelahnya. Tunjukkan taringmu yang runcing-runcing. Kalau dia 
berteriak, kau boleh menggigitnya sesukamu!”

“Wau!” jawab Tim. Kelihatannya ia senang mendengar perintah itu. Ia berbaring di dekat 
Edgar. Anak itu berusaha agak menjauhkan diri; tetapi setiap kali ia bergerak, Tim 
selalu merapat lagi.

Edgar memandang anak-anak itu.

“Apa yang kalian bikin di pulau ini?” tanyanya.

“Kami mengira bahwa kalian sudah pulang.”



“Ini pulau kami!” kata George. Suaranya galak sekali kedengarannya. “Kalau kami mau, 
kami berhak ada di sini! Tapi kalian tak mempunyai hak itu. Kalian sama sekali tak 
berhak! Mau apa kalian ke mari?”

“Tidak tahu!” jawab Edgar cemberut.

“Lebih baik terus terang saja,” ujar Julian. “Kami mengetahui bahwa kalian bersekongkol
dengan penyelundup.”

Edgar kaget mendengarnya.

“Penyelundup?” tanyanya heran. “Aku tak tahu-menahu. orang tuaku tak bercerita apa-apa.
Aku tak mau berurusan dengan penyelundup.”

“Kau tak tahu apa-apa?” tanya Dick. “Kau tak tahu kenapa kalian datang ke Pulau 
Kirrin?”

“Aku tak tahu sedikit pun,” kata Edgar lagi dengan nada tersinggung. “Orang tuaku jahat
padaku. Tak pernah ada yang diberitahukan padaku. Pokoknya aku harus selalu patuh. 
Sungguh, aku tak tahu apa-apa tentang penyelundup.”

Anak-anak melihat dengan jelas bahwa Edgar memang sama sekali tak mengetahui alasan 
kedatangan orang tuanya ke Pulau Kirrin.

“Aku tak heran bahwa si Jerawat ini tak pernah diberitahu,” kata Julian. “Kutanggung ia
tak bisa menyimpan rahasia! Pokoknya kita tahu bahwa mereka terlibat dalam 
penyelundupan.”

“Lepaskan aku,” kata Edgar dengan masam. “Kalian tak berhak menahanku di sini.”

“Kau takkan kami lepaskan,” jawab George dengan segera. “Sekarang kau menjadi tawanan 
kami. Kalau kami lepaskan, kau pasti langsung lari ke orang tuamu dan mengatakan bahwa 
kami ada di sini. Hal itu tak boleh terjadi! Mereka tak boleh tahu bahwa kami di sini. 
Kami bermaksud hendak menggagalkan rencana mereka.”

Edgar memahami keterangan itu. Ia pun memahami berbagai persoalan yang mula-mula 
membingungkannya.

“Kalian rupanya yang mengambil bantal dan barang-barang dari puri,” katanya.

“Bukan, Edgar,” jawab Dick. “Yang mengambil kan sapi! Kau tak ingat lagi? Kau kan 
bercerita pada ibumu, tentang beratus-ratus sapi yang ribut menguak-nguak dan melempari
dirimu, serta mencuri bantal-bantal yang terjatuh sewaktu kau lari terbirit-birit. 
Masakan kau sudah lupa lagi pada sapi-sapimu!”

“Kaukira kau lucu, ya?!” tukas Edgar. “Apa yang akan kalian lakukan dengan diriku 
sekarang? Aku tak mau tinggal di sini — itu sudah pasti!”

“Mau tak mau kau harus tinggal di sini, Jerawat,” ujar Julian. “Kau akan tetap di sini 
sampai kami memberi ijin untuk pergi. Untuk itu kau harus menunggu sampai kami berhasil
memecahkan rahasia penyelundupan di sini. Sebaiknya kuperingatkan saja — kalau kau 
berani mencoba-coba lari atau berteriak, Tim sudah siap untuk menggigit.”

“Kalian semua jahat-jahat,” ujar Edgar. Ia menyadari bahwa ia terpaksa menuruti 
perintah anak-anak itu. “Orang tuaku pasti marah sekali!”

Orang tuanya tidak marah. Mereka heran setengah mati! Setelah tak berhasil menemukan 
orang bersembunyi dalam semak, Pak Stick mencari Edgar. Tetapi sekali lagi Edgar 
menghilang.

“Ke mana lagi anak bengal itu?” tanya Pak Stick. Ia berseru-seru, “Edgar! EDGAR!”



Tetapi Edgar tak menjawab. Kedua orang tuanya mencari-cari lama sekali, di atas dan di 
bawah tanah. Ibu Stick yakin bahwa anaknya tersasar dalam rongga-rongga bawah tanah. 
Disuruhnya si Bau mencari. Tetapi anjing itu hanya berani masuk sampai ke rongga 
pertama. Ia masih ingat pada bunyi-bunyi aneh yang didengarnya kemarin malam. Ia tak 
kepingin berkeliaran dalam ruangan-ruangan aneh itu.

Sesudah persoalan dengan Edgar beres, Julian memalingkan perhatiannya pada koper hitam.

“Dengan cara bagaimanapun, aku pasti berhasil membukanya,” ujarnya penuh tekat. 
“Tanggung di dalamnya terdapat barang-barang selundupan!”

“Kita jebol saja kuncinya,” kata Dick. Julian mengambil sebuah batu, lalu berusaha 
merusak kunci koper. Akhirnya ia berhasil. Dengan segera anak-anak membuka tutup koper.

Di sebelah atas terhampar selimut anak-anak, bersulamkan kelinci-kelinci putih. Julian 
menyingkapkannya. Ia menyangka akan melihat barang-barang selundupan di bawah selimut 
itu. Ia tercengang, ketika yang nampak pakaian anak-anak!

Dikeluarkannya pakaian itu. Dalam koper ada dua baju kaos biru, sebuah rok biru, 
beberapa potong rompi dan celana sampai ke lutut. Serta sebuah mantel tebal. Dan di 
dasar koper terletak beberapa boneka dan sebuah beruang-beruangan!

“Astaga!” ujar Julian tercengang. “Untuk apa itu? Kenapa suami isteri Stick membawanya 
ke Pulau — dan untuk apa para penyelundup menyembunyikannya di kapal rusak? Benar-benar
aneh!”

Kelihatannya Edgar ikut tercengang. Ia pun mengira isi koper itu barang-barang 
berharga. George dan Anne mengeluarkan boneka-boneka. Cantik sekali rupanya! Anne 
menimang-nimangnya. Anak itu sangat suka pada boneka. Tetapi George tak mau peduli.

“Siapa pemilik boneka-boneka itu?” tanya Anne. “Pasti anak itu sedih karena kehilangan!
Tidak anehkah persoalan ini, Julian? Untuk apa sebuah koper berisi pakaian anak-anak 
serta boneka dibawa ke Pulau Kirrin?”

XIX

JERITAN DI TENGAH MALAM

TAK ada yang bisa menjawab pertanyaan Anne yang sedang tercengang-cengang. Bahkan 
menebak pun tidak! Mereka menatap isi koper yang terhampar di depan mereka. Mereka 
heran. Aneh benar barang-barang selundupan itu! Mereka ingat pada barang-barang lain 
yang juga terdapat dalam lemari geladak di kapal tua. Makanan berkaleng-kaleng. Benar-
benar aneh! Anak-anak tak bisa mengerti, mengapa barang-barang begitu diselundupkan.

“Aneh,” ujar Dick. “Bingung aku melihatnya! Sudah pasti di sini sedang terjadi hal-hal 
yang misterius — karena kalau tidak, untuk apa Stick sekeluarga berada di sini. Dan 
kita pun melihat tanda-tanda isyarat cahaya yang datang dari sebuah kapal di tengah 
laut. Pasti di sini sedang terjadi sesuatu yang aneh! Mula-mula kita mengira akan bisa 
mengetahui lebih jelas apabila koper ini berhasil kita buka! Tapi ternyata rahasianya 
malah menjadi semakin rumit.”



Saat itu terdengar suara suami isteri Stick berteriak-teriak memanggil Edgar. Tetapi 
Edgar tak berani menjawab, karena hidung Tim sudah merapat ke kakinya. Jangan-jangan ia
nanti langsung menyambar! Sekali-sekali Tim menggeram, untuk mengingatkan bahwa ia 
tetap waspada.

“Kau tahu tentang kapal yang malam-malam memberi isyarat ke pulau itu?” tanya Julian 
pada Edgar. Anak itu menggeleng.

“Aku tak tahu apa-apa tentang isyarat,” katanya. “Aku cuma mendengar Mama berkata, ia 
menunggu kedatangan Kelana malam ini. Tapi aku tak memahami maksudnya.”

“Kelana?” kata George menyambung. “Apa itu?! Orang — nama kapal — atau apa?”

“Aku tak tahu,” jawab Edgar. “Kalau aku bertanya, selalu ditempeleng! Selidiki saja 
sendiri!”

“Kami akan mengetahuinya juga,” kata Julian geram. “Malam ini kami akan menunggu 
kedatangan Kelana! Terima kasih atas keteranganmu.”

Sehari itu anak-anak duduk diam-diam dalam gua. Mereka bermalas-malas. Hanya Anne saja 
yang sibuk. Ketika ia selesai, gua mereka semakin mirip rumah nampaknya. Selimut-
selimut ditaruh di atas tempat tidur, sedang selimut luar yang tebal dan kasar 
dihamparkan di lantai sebagai pengganti permadani.

Edgar tak diperbolehkan meninggalkan gua. Tim menjaganya dengan waspada. Sedetik pun 
tidak alpa! Edgar boleh dibilang terus-menerus tidur. Ia mengeluh kurang tidur semalam,
karena ketakutan kalau-kalau didatangi lagi oleh 'sapi dan macam-macam lagi'.

Sambil berbisik-bisik, Julian merundingkan rencana dengan saudara-saudaranya. Mereka 
memutuskan akan mengadakan penjagaan di atas tebing malam itu. Sekali menjaga berdua, 
silih berganti. Kalau Kelana datang, mereka akan menyusun rencana baru.

Matahari terbenam, dan laut menjadi gelap. Edgar sudah tidur lagi, sehabis diberi makan
malam yang terdiri dari ikan sarden, roti diisi corned beef, buah aprikot dalam kaleng 
serta susu kaleng. Anak itu mendengkur pelan-pelan. Anne dan Dick naik ke tebing. 
Mereka mendapat giliran menjaga yang pertama. Saat itu sekitar setengah sebelas malam.

Pukul setengah satu Julian dan George memanjat tali bersimpul, dan menggabungkan diri 
dengan Dick dan Anne. Tak ada kejadian penting yang bisa dilaporkan oleh kedua anak itu
sebelum turun ke gua. Edgar masih mendengkur terus, sedang Tim masih tetap menjaganya. 
Anne dan Dick langsung tertidur pula, begitu mereka merebahkan diri di pembaringan.

Julian dan George memandang ke arah laut, menjaga kalau-kalau ada kapal datang. Bulan 
bersinar malam itu, jadi keadaan sekeliling tidak begitu gelap. Tiba-tiba terdengar 
suara orang bercakap-cakap dengan pelan. Mereka melihat beberapa sosok tubuh samar-
samar di tengah batu-batu yang terhampar di bawah mereka.

“Suami isteri Stick,” bisik Julian. “Kurasa mereka hendak berangkat lagi ke bangkai 
kapal.”

Terdengar bunyi dayung masuk ke air, dan kemudian anak-anak itu melihat sebuah perahu 
bergerak ke tengah laut. Saat itu Julian disenggol oleh George, yang menunjuk-nunjuk ke
arah laut terbuka. Jauh di tengah nampak cahaya lampu berkelip-kelip. Datangnya dari 
sebuah kapal yang hampir-hampir tak nampak oleh mereka. Kemudian bulan menghilang di 
balik awan. Selama beberapa waktu, tak suatu pun bisa mereka lihat.

Tetapi mereka terus mengamat-amati sambil menahan napas. Apakah kapal yang nampak 
samar-samar itu yang bernama 'Kelana'? Atau barangkali pemiliknya yang bernama begitu? 
Apakah para penyelundup akan beraksi malam itu?

“He, lihat! — Kulihat sebuah perahu lain!” ujar George. “Mestinya datang dari kapal 
yang di tengah laut. Kau bisa melihatnya, karena bulan sudah muncul dari balik awan. 



Perahu itu menuju ke bangkai kapal. Rupanya di situlah tempat mereka bertemu.”

Tetapi kemudian terjadi hal yang sangat menjengkelkan. Bulan kembali menghilang di 
balik awan! Lama juga menghilangnya, sampai anak-anak tak sabar lagi. Namun akhirnya 
bulan muncul juga. Sinarnya menerangi permukaan laut.

“Sekarang kedua perahu itu meninggalkan kapal,” ujar Julian dengan perasaan tegang. 
“Rupanya mereka sudah bertemu, dan juga sudah memindahkan barang-barang selundupan! 
Sekarang perahu yang satu kembali ke kapal yang di tengah laut, sedang perahu Stick 
menuju ke mari. Kalau mereka sampai di pantai, kita ikuti dari belakang. Dengan begitu 
kita bisa melihat di mana barang-barang selundupan disembunyikan.”

Setelah beberapa waktu, akhirnya perahu suami isteri Stick sampai ke pantai. Selama 
beberapa menit sesudahnya, Julian dan George tak bisa melihat apa-apa. Tetapi kemudian 
suami isteri Stick nampak sedang berjalan menuju ke puri. Pak Stick memanggul sesuatu 
yang nampaknya seperti bungkusan besar. Dari tempat mereka mengintip, anak-anak tak 
bisa mengetahui apakah Ibu Stick membawa barang atau tidak.

Suami isteri Stick sampai di halaman puri, lalu menuju ke lubang masuk ke ruangan bawah
tanah.

“Mereka membawa barang-barang selundupan ke bawah,” bisik Julian. Sementara itu ia dan 
George sudah mengamat-amati dari balik tembok yang letaknya tak jauh dari lubang masuk 
itu. “Kita kembali sekarang dan menceritakan penglihatan kita pada Dick dan Anne. Kita 
harus menyusun rencana! Kita harus berusaha merebut barang-barang selundupan itu, 
mengangkutnya ke darat dan kemudian menghubungi polisi!”

Sekonyong-konyong terdengar suara menjerit. Jeritan di tengah malam! Suaranya 
melengking tinggi — suara orang yang sangat ketakutan! Anak-anak ngeri mendengarnya. 
Mereka tak tahu dari mana datangnya suara itu.

“Cepat, ke gua! Jangan-jangan Anne yang menjerit!” kata Julian. Mereka berdua lari 
secepat-cepatnya menuju lubang di tebing, lalu bergegas menuruni tangga tali ke gua. 
Sesampainya di bawah, Julian memandang berkeliling dengan perasaan cemas. Apa yang 
telah terjadi di situ, sampai Anne menjerit begitu ngeri?

Tetapi ternyata Anne masih tidur nyenyak. Dick bahkan mendengkur, bersama-sama dengan 
Edgar. Dan Tim? Tim masih tetap menjaga dengan waspada.

“Aneh,” ujar Julian. Ia masih kaget. “Benar-benar aneh! Kalau begitu, siapa yang 
menjerit tadi? Tak mungkin Anne — karena kalau dia yang menjerit sekeras itu dalam 
tidurnya, pasti yang lain-lain sudah terbangun.”

“Kalau begitu siapa yang menjerit?” kata George. Ia agak ngeri sekarang. “Aneh ya, 
Julian? Seram rasanya. Kedengarannya tadi seperti teriakan seseorang yang sangat 
ketakutan. Tapi siapa yang menjerit?”

Dick dan Anne dibangunkan, lalu diceritakan tentang jeritan aneh itu. Anne sangat 
kaget. Sedang Dick tertarik mendengar laporan bahwa dua perahu mengadakan pertemuan di 
bangkai kapal tua, dan suami isteri Stick kemudian kembali dengan membawa barang-barang
selundupan yang kemudian mereka masukkan ke dalam ruangan bawah tanah.

“Wah, asyik!” ujarnya gembira. “Besok kita akan mengambilnya.”

“Kenapa aku yang kalian kira berteriak tadi?” tanya Anne. “Apakah kedengarannya seperti
suara anak perempuan?”

“Ya — kedengarannya seperti jeritanmu jika tiba-tiba dikejutkan,” kata Julian. “Benar-
benar menjerit, seperti anak perempuan. Bukan berteriak, yang biasa dilakukan anak-anak
laki-laki.”

“Aneh,” kata Anne. Ia berbaring kembali di tempat tidur. George merebahkan diri di 



sampingnya.

“Aduh Anne — tempat tidur kita penuh dengan boneka!” kata George dengan jengkel. “Dan 
beruang-beruang pun kaubaringkan di sini! Kau memang benar-benar anak kecil!”

“Aku bukan anak kecil,” jawab Anne tersinggung. “Boneka dan beruang itu yang masih 
kecil! Mereka takut dan kesepian, karena terpisah dari gadis kecil pemilik mereka. 
Karenanya kuajak tidur bersamaku. Pasti gadis kecil itu akan senang.”

“Gadis kecil!” kata Julian sambil berpikir-pikir. “Kita tadi rasanya mendengar jeritan 
seorang anak perempuan. Kita juga menemukan sebuah koper kecil, isinya penuh dengan 
pakaian serta boneka-boneka kepunyaan anak perempuan. Apa arti semuanya ini?”

Anak-anak terdiam sesaat. Kemudian Anne mendapat firasat.

“Aku tahu!” katanya bersemangat. “Barang yang diselundupkan itu sebenarnya seorang anak
perempuan! Anak itu diculik — dan ini boneka-boneka kepunyaannya. Pakaian yang dalam 
koper itu juga kepunyaannya yang ikut dicuri pada saat ia diculik, supaya ia bisa 
berganti pakaian. Anak itu sekarang ada di Pulau. Kalian tadi mendengar jeritannya, 
sewaktu dibawa oleh suami isteri Stick yang jahat ke ruangan bawah tanah!”

“Hm! Kurasa dugaan Anne benar,” ujar Julian. “Kau pintar, Anne! Kurasa kau benar. Pulau
ini bukan dipergunakan oleh penyelundup, melainkan penculik!”

“Penculik? Apa itu?” tanya Anne. Ia memang masih kecil.

“Penculik mencuri anak kecil atau orang dewasa, lalu disembunyikannya di salah satu 
tempat. Kalau uang tebusan yang diminta olehnya sudah dibayar, barulah yang diculik 
dibebaskan kembali,” ujar Julian menerangkan.

“Rupanya itulah yang terjadi sekarang di sini!” ujar George.

“Betul!” sambung Dick. “Seorang anak perempuan putri keluarga kaya diculik, lalu dibawa
dengan perahu dari sebuah kapal ke bangkai kapal tua! Dari situ dijemput oleh suami 
isteri Stick. Jahat benar mereka itu!”

“Dan tadi kita mendengar jeritan anak itu, ketika dibawa ke ruangan bawah tanah,” kata 
George. “Julian! Kita harus menolong anak itu!”

“Tentu saja,” jawab Julian. “Jangan khawatir, akan kita selamatkan anak itu! Besok kita
akan membebaskannya!”

Tiba-tiba Edgar terbangun.

“Kalian ngomong tentang apa?” tanyanya. “Siapa yang harus diselamatkan?”

“Bukan urusanmu,” bentak Julian.

George menyenggolnya, lalu berbisik-bisik.

“Mudah-mudahan Ibu Stick saat ini cemas karena kehilangan Edgar-nya yang manis, secemas
ibu yang kehilangan anak perempuannya,” kata George.

“Besok kita akan menemukan tempat anak itu disembunyikan, lalu menyelamatkannya,” ujar 
Julian. “Suami isteri Stick pasti akan waspada. Tapi kita toh akan berhasil.”

“Aku capek,” kata George sambil merebahkan diri kembali. “Kita tidur saja sekarang! 
Nanti kalau bangun lagi, badan kita sudah segar kembali. Anne! Geserkan boneka-boneka 
ini ke pinggir sedikit. Paling sedikit tiga tertindih olehku.”

Boneka-boneka itu diambil oleh Anne, lalu dibaringkannya di sisinya.



“Kalian tak perlu merasa kesepian,” katanya. “Kalian akan kurawat baik-baik, sampai 
saatnya bisa berkumpul lagi dengan ibu kalian. Selamat tidur!” George mendengar kata-
kata saudara sepupunya itu, tetapi ia diam saja.

Tak lama kemudian mereka tertidur semua. Semua, kecuali Tim! Anjing itu menjaga 
sepanjang malam. Selama Tim ada, anak-anak tak perlu bergiliran menjaga gua. Tak ada 
penjaga yang sebaik Tim!

XX

AKSI PERTOLONGAN

JULIAN bangun pagi-pagi benar keesokan harinya. Ia naik ke puncak tebing, karena ingin 
melihat apakah suami isteri Stick juga sudah bangun. Dilihatnya kedua orang itu muncul 
dari lubang tangga ruangan bawah tanah. Ibu Stick kelihatan, pucat dan cemas.

“Kita harus mencari Edgar,” katanya berulang-ulang pada suaminya. “Pak, kita harus 
mencari Edgar! Ia tak ada dalam ruangan di bawah tanah. Aku tahu pasti! Sampai serak 
suara kita menjerit-jerit memanggilnya di sana, tetapi Edgar tetap tak muncul!”

“Dan dia pun tak ada di Pulau,” sambung Pak Stick. “Kita sudah mencari ke mana-mana 
kemarin. Kurasa orang yang datang ke mari mengambil barang-barang kita, menculik Edgar,
lalu melarikan diri dengan perahu. Itu pendapatku.”

“Kalau begitu Edgar dibawa ke daratan,” kata Ibu Stick. “Sebaiknya kita kembali dengan 
perahu ke sana, dan bertanya-tanya pada orang. Barangkali saja ada yang melihat Edgar 
dibawa orang! Soal yang ingin kuketahui sekarang — siapa yang datang ke mari dan 
mengganggu rencana kita? Aku jadi takut rasanya! Padahal semua sudah berjalan lancar 
sebelumnya.”

“Baikkah jika pergi saat ini?” tanya Pak Stick ragu-ragu. “Bagaimana kalau orang yang 
kemarin itu masih ada di sini? Jangan-jangan nanti masuk ke ruangan bawah tanah, pada 
saat kita sedang pergi-”

“Mustahil!” jawab Ibu Stick tegas. “Mereka sudah tak di sini lagi. Pakailah otakmu — 
jika kau punya otak! Kalau Edgar terkurung dalam salah satu tempat di pulau ini, 
bukankah pasti ia sudah menjerit-jerit? Dan kalau ia menjerit, masakan kita tak 
mendengarnya? Percayalah, ia sudah dibawa pergi dengan perahu, bersama dengan barang-
barang yang lenyap dari bilik. Aku tak mau membiarkannya terjadi!”

“Ya, ya — sudahlah,” kata Pak Stick menggerutu. “Anak itu selalu ada-ada saja! Selalu 
terlibat kerumitan konyol!”

“Enak saja kau berbicara begitu tentang Edgar!” seru Ibu Stick dengan marah. “Kaukira 
dia senang diculik! Bayangkan saja apa yang dideritanya sekarang — ketakutan dan 
kesepian, karena aku tak menyertainya!”

Julian muak mendengarnya. Ibu Stick mengasihani si Jerawat — padahal seorang anak 
perempuan dikurungnya dalam ruangan bawah tanah! Seorang anak perempuan yang lebih muda
umurnya dari Edgar. Ibu Stick memang benar-benar jahat!



“Bagaimana dengan si Abu?” tanya Pak Stick. Ia masih jengkel, karena didamprat tadi 
oleh isterinya. “Sebaiknya kita tinggal di sini saja ya? Untuk menjaga jalan masuk ke 
bawah tanah! Bukan karena ada orang di sini — kalau katamu benar!”

“Ya, sudahlah! Si Abu kita tinggal di sini,” jawab Ibu Stick sambil berjalan menuju ke 
perahu mereka. Julian melihat kedua orang itu berangkat. Anjing mereka ditinggal. 
Anjing itu memandang kedua tuannya pergi dengan buntut terselip ke bawah. Kemudian ia 
berpaling dan pergi ke halaman puri. Ia berbaring dengan lesu di tempat yang disinari 
cahaya matahari. Si Bau merasa gelisah. Telinganya tegak, sedang matanya berkeliaran 
mengawasi setiap sudut. Ia tak suka tinggal di pulau aneh itu, yang penuh dengan suara-
suara yang mengejutkan.

Julian bergegas-gegas kembali ke gua. Ia turun lewat tangga tali. Edgar terkejut 
melihatnya tiba-tiba muncul.

“Kita keluar sebentar! Nanti akan kuceritakan rencanaku,” kata Julian pada saudara-
saudaranya. Ia tak ingin Edgar ikut mengetahui niatnya. Keempat anak itu pergi ke luar 
gua. Sementara Julian pergi, Anne sudah menyiapkan sarapan. Air di atas kompor sudah 
mendidih.

“Sekarang dengarkan!” kata Julian sesudah berada di luar. “Pak dan Ibu Stick sudah 
berangkat dengan perahu, kembali ke darat. Mereka hendak mencari Edgar kesayangan 
mereka di sana. Ibu Stick sudah gelisah terus, karena menyangka anaknya diculik orang. 
Ia takut Edgar akan merasa ngeri dan kesepian seorang diri!”

“Keterlaluan!” kata George jengkel. “Apakah menurut perkiraannya anak kecil yang mereka
culik tidak lebih sengsara lagi? Jahat benar perempuan itu!”

“Memang,” kata Julian mengiakan. “Sekarang usulku begini! Kita turun ke ruangan bawah 
tanah, lalu menolong anak perempuan yang terkurung di situ. Kita ajak dia ke mari, dan 
kita sarapan bersama-sama. Sudah itu kita beramai-ramai pergi ke darat dengan perahu. 
Sampai di sana lalu menghadap polisi. Kita tanyakan siapa orang tua anak itu, dan 
menelepon mereka untuk mengabarkan bahwa putri mereka selamat.”

“Dan Edgar kita apakan?” tanya Anne.

“Aku tahu akal,” jawab George dengan segera. “Edgar kita kurung dalam ruangan bawah 
tanah, sebagai pengganti anak perempuan itu. Pasti orang tuanya akan heran sekali 
melihat anak yang mereka culik tahu-tahu lenyap — sedang Edgar terkurung di situ 
sebagai gantinya!”

“Wah! Bagus sekali idemu itu,” ujar Anne. Saudara-saudaranya tertawa. Mereka menyetujui
ide George.

“Kau menunggu saja di sini, Anne! Siapkan sarapan untuk anak perempuan itu,” kata 
Julian pada adiknya. Ia tahu Anne paling tidak senang disuruh masuk ke dalam ruangan 
bawah tanah itu.

Anne mengangguk. Ia senang, karena tidak dipaksa ikut.

“Baiklah! Dan ceret itu kuangkat saja dulu dari api, supaya airnya tidak habis 
menguap.”

Anak-anak kembali ke dalam gua.

“Kau ikut dengan kami, Edgar,” kata Julian. “Kau juga, Tim.”

“Aku hendak kalian bawa ke mana?” tanya Edgar curiga.

“Ke suatu tempat yang nyaman dan tenang, di mana kau tidak akan dikejar sapi,” jawab 
Julian. “Ayoh, cepatlah sedikit!”



Edgar bergegas bangkit, karena Tim sudah ikut-ikut menggeram. Hidungnya sudah dekat 
sekali ke kaki Edgar.

Anak-anak memanjat tali, naik ke puncak tebing. Edgar sangat ketakutan. Ia merasa 
takkan mampu memanjat tali itu. Tetapi Tim menyambar-nyambar pergelangan kakinya. 
Karena itu Edgar buru-buru memanjat, lalu ditarik ke atas lubang oleh Julian.

“Sekarang kita harus berjalan cepat-cepat!” kata anak itu lagi. Ia ingin sudah selesai,
sebelum suami isteri Stick kembali lagi ke Pulau Kirrin. Anak-anak bergegas melintasi 
tebing, memanjat tembok puri yang rendah dan kemudian melintasi halaman yang sudah 
rusak.

“Aku tak mau ikut turun ke bawah tanah,” kata Edgar ketakutan.

“Kau ikut, Jerawat,” balas Julian dengan nada senang.

“Ke mana orang tuaku?” ujar Edgar. Ia memandang berkeliling dengan cemas.

“Kurasa sudah ditangkap sapi,” kata George. “Itu, yang datang menguak-nguak dan 
melempari dirimu dengan segala macam barang.”

Anak-anak tertawa cekikikan. Hanya Edgar saja yang tidak. Ia kelihatan cemas dan pucat.
Petualangan seperti itu sama sekali tak diingininya. Anak-anak sampai di jalan masuk ke
bawah tanah. Ternyata suami isteri Stick bukan saja telah mengembalikan batu 
penutupnya, tetapi juga menumpukkan batu-batu besar di atasnya.

“Sialan benar orang tuamu!” kata Julian kepada Edgar. “Merepotkan orang lain saja kerja
mereka. Ayoh, kita beramai-ramai menggeser batu-batu ini. Edgar, kau ikut menarik kalau
kami menarik! Ayoh! Awas, kalau kau tak mau!”

Edgar takut diancam begitu. Karenanya ia ikut menarik. Satu per satu batu-batu yang 
bertumpuk disingkirkan. Kemudian batu penutup lubang juga diangkat. Lubang yang menuju 
ke bawah ternganga di depan kaki mereka.

“Itu si Abu!” seru Edgar sekonyong-konyong, sambil menunjuk ke sebuah semak yang tak 
jauh dari tempat mereka berdiri. Memang, anjing itu bersembunyi di situ. Rupanya ia 
ketakutan karena melihat Tim datang.

“Pengecut sekali si Bau,” kata Julian. “Jangan, Tim! Kau tak boleh memakannya. Tinggal 
saja di sini! Dimakan pun takkan enak rasanya!”

Tim menyesal karena tak diperbolehkan mengejar si Bau berkeliling pulau! Mengejar 
kelinci sudah dilarang — kan setidak-tidaknya ia boleh mengejar si Bau mestinya!

Anak-anak turun ke ruangan bawah tanah. Tanda-tanda yang dibuat oleh Julian dengan 
kapur putih masih nampak di dinding lorong-lorong di situ. Jadi dengan mudah mereka 
menemukan jalan menuju bilik batu di mana mereka menemukan emas berbatang-batang musim 
panas yang lalu. Mereka merasa pasti anak perempuan yang diculik terkurung di situ, 
karena bilik itu berpintu kayu yang kokoh dan bisa dikunci dengan gerendel dari luar.

Mereka sampai di pintu itu. Ternyata memang digerendel. Di dalam tak terdengar apa-apa.
Tim menggaruk-garuk daun pintu, sambil mendengking-dengking pelan. Ia tahu, di dalam 
ada orang!

“Halo!” seru Julian dengan suara gembira. “Kau ada di dalam? Kami datang 
menyelamatkanmu!”

Di dalam terdengar bunyi menggeresek, seperti ada orang bangkit dari bangku. Kemudian 
menyusul suara lemah.

“Kau siapa? Tolong, keluarkan aku dari sini! Aku takut seorang diri!”



“Kami sedang membuka gerendel!” seru Julian membalas. “Kami semua anak-anak, jadi kau 
tak usah takut. Sebentar lagi kau akan selamat.”

Gerendel pintu terbuka, dan pintu dikuakkan. Bilik itu diterangi cahaya sebuah lentera.
Seorang anak perempuan yang masih kecil berdiri dalam bilik. Mukanya pucat ketakutan. 
Ia memandang dengan matanya yang besar dan hitam. Rambutnya yang kusut terurai menutupi
pipi. Kelihatannya anak itu habis menangis tersedu-sedu, karena mukanya basah kena air 
mata.

Dick menghampiri anak itu, lalu merangkulnya.

“Kau sudah aman sekarang,” katanya membujuk. “Akan kami antarkan pulang ke orang 
tuamu.”

“Ya, ya — aku ingin ke ibuku,” kata anak kecil itu. Ia menangis lagi. “Kenapa aku di 
sini? Aku tak suka dikurung di bilik ini.”

“Kau tak perlu menangis lagi,” kata Julian membesarkan hati anak itu. “Semuanya sudah 
lewat sekarang — atau tepatnya, hampir lewat. Masih ada sesuatu hal yang harus 
dibereskan. Bagian ini yang paling memuaskan! Kau ikut dengan kami, dan sarapan 
bersama-sama kami di gua. Kami mempunyai sebuah gua yang bagus dekat sini.”

“O ya?” kata anak itu sambil mengusap air matanya. “Aku mau ikut kalian, karena aku 
suka pada kalian. Tapi aku tak suka pada orang-orang lain itu.”

“Tentu saja tidak!” ujar George. “Dan ini Tim, anjing kami. Ia juga ingin bersahabat 
denganmu.”

“Bagus benar anjingmu!” kata anak itu sambil menepuk-nepuk kepala Tim. George senang 
mendengar anjingnya dipuji-puji. Dirangkulnya anak itu.

“Namamu siapa?” tanyanya.

“Jennifer Mary Armstrong,” jawab anak itu. “Dan kau?”

“Namaku George,” kata George yang sebetulnya bernama Georgina. Anak itu mengangguk. 
Dikiranya George memang seorang anak laki-laki, karena mengenakan celana pendek seperti
Julian dan Dick. Rambutnya pun dipotong pendek, walau ikal bergelung-gelung.

Julian dan Dick menyebut nama mereka pula. Anak itu memandang Edgar, yang selama itu 
terus membungkam.

“Dia ini bernama si Jerawat,” kata Julian. “Ia bukan teman kami. Orang tuanyalah yang 
mengurungmu di sini, Jennifer. Sekarang dia akan kami kurung di sini, menggantikanmu. 
Pasti orang tuanya akan tercengang jika menemukannya terkurung di sini!”

Edgar menjerit ketakutan. Ia mencoba mundur — tetapi ditolakkan keras-keras oleh 
Julian, sehingga tersungkur masuk ke dalam bilik!

“Hanya ada satu cara mengajar orang seperti kau dan orang tuamu, bahwa kejahatan tak 
ada gunanya!” ujar Julian dengan geram. “Kalian harus dihukum secara keras. Orang-orang
seperti kalian tak menghargai kebaikan budi. Kalian menganggap orang yang baik budi itu
tolol dan lemah. Nah — sekarang kaurasakan sendiri nasib seperti Jennifer selama ini. 
Mudah-mudahan kalian jera karenanya! Selamat tinggal!”

Edgar mulai menangis melolong-lolong ketika didengarnya Julian mengatupkan gerendel 
pintu sebelah atas dan bawah.

“Aku akan mati kelaparan di sini!” tangis Edgar.

“Tak mungkin,” balas Julian. “Di dalam banyak tersedia makanan dan minuman. Walau 
begitu, tak ada salahnya apabila kau sekali-sekali kelaparan!”



“Awas! Jangan sampai digigit sapi!” seru Dick mengganggu, sambil menguak persis seperti
sapi. Jennifer terkejut mendengarnya, karena suara itu menggema ke mana-mana.

“Jangan takut — itu hanya gema,” kata George sambil tersenyum pada anak itu. Edgar 
menangis tersedu-sedu seperti anak kecil dalam bilik tempatnya dikurung.

“Penakut sekali anak itu,” kata Julian. “Ayohlah, kita kembali ke gua. Perutku sudah 
lapar sekali, minta sarapan!”

“Aku juga,” kata Jennifer sambil memegang tangan Julian. “Dalam bilik tadi aku tak 
merasa lapar. Tapi sekarang lapar sekali rasanya. Terima kasih atas bantuanmu 
menyelamatkan diriku.”

“Ah, itu kan sudah semestinya,” kata Julian sambil tersenyum memandang Jennifer. “Kami 
senang melakukannya — apalagi karena bisa mengurung si Jerawat dalam bilik sebagai 
penggantimu. Biar keluarga Stick tahu, bagaimana rasanya kalau diculik!”

Jennifer tak mengenal nama yang disebutkan oleh Julian. Tetapi kedua saudaranya tertawa
mendengarnya. Mereka menuju ke tangga melewati lorong-lorong gelap berbau pengap. Di 
kanan kiri berjejeran bilik-bilik batu, besar dan kecil. Akhirnya mereka mendaki 
tangga, menyongsong cahaya matahari yang cerah di luar.

“Ah!” kata Jennifer, sambil menarik napas dalam-dalam. Dihirupnya udara laut yang 
segar. “Ah, nikmatnya bernapas dalam udara segar. Di mana kita sekarang?”

“Di pulau kami,” jawab George. “Dan bangunan yang sudah meruntuh ini puri kami. Kau 
dibawa ke mari kemarin malam, dengan perahu. Kami mendengar jeritanmu! Karena itulah 
kami lantas menyangka bahwa kau terkurung di bawah tanah.”

Mereka berjalan ke atas tebing. Jennifer tercengang ketika melihat anak-anak menghilang
ke bawah lewat tali. Ia kepingin mencoba, dan ia pun ikut meluncur turun.

“Anak itu baik, ya?” kata Julian pada George. “Bukan main, dia lebih hebat 
pengalamannya daripada kita!”

XXI

KE KANTOR POLISI

ANNE sangat senang pada Jennifer. Anak itu dipeluk dan diciumnya. Jennifer memandang 
berkeliling, tercengang-cengang melihat gua yang seperti rumah itu. Tiba-tiba ia 
menjerit karena heran dan gembira. Tangannya menunjuk ke tempat tidur Anne yang sudah 
dirapikan. Di situ berjajar beberapa boneka yang cantik-cantik, serta sebuah beruang-
beruangan besar.

“Bonekaku!” seru anak itu. “Dan beruangku juga ada di sini! Dari mana kau mendapatnya? 
Aku rindu sekali pada mereka! Aduh, Josephine, Angela, Rosebud dan Marigold! Kalian 
tentunya juga sudah sangat rindu padaku, ya?”

Jennifer memeluk boneka-bonekanya. Anne tertarik mendengar nama-nama yang disebutkan.



“Aku mengurus mereka baik-baik,” katanya pada Jennifer. “Mereka tak kekurangan sedikit 
pun selama di sini.”

“Aduh, terima kasih,” kata Jennifer dengan senang. “Kalian semua baik hati. Aduh! — 
enak betul sarapan kalian!”

Memang enak! Anne membuka ikan salem sekaleng, lalu dua kaleng persik, sekaleng susu, 
dan juga sudah menyiapkan roti yang diolesi mentega. Ia juga tak lupa membuatkan 
minuman coklat sekendi besar. Begitu duduk, Jennifer langsung makan.

Kelihatannya sangat lapar. Ia makan dengan lahap. Pelan-pelan mukanya tak kelihatan 
pucat seperti sebelumnya. Pipinya kemerah-merahan, dan mukanya berseri-seri karena 
merasa bahagia.

Anak-anak itu sibuk bercakap-cakap sambil makan. Jennifer bercerita tentang 
pengalamannya.

“Aku sedang bermain-main dalam kebun, ditemani pengasuhku,” katanya. “Kemudian 
pengasuhku itu masuk ke rumah, karena ada sesuatu yang hendak diambilnya. Tiba-tiba 
seorang laki-laki masuk ke kebun dengan jalan memanjat tembok. Kepalaku ditutupnya 
dengan selembar selendang, lalu aku dipanggul dan dibawa pergi. Kami tinggal di tepi 
laut. Tak lama kemudian terdengar bunyi ombak memecah. Karena itu aku tahu bahwa aku 
dimasukkan ke dalam sebuah perahu, atau sekoci. Aku dibawa ke sebuah kapal besar. Di 
situ aku dikurung dalam bilik selama dua hari. Sudah itu pada suatu malam rupanya aku 
dibawa ke mari. Aku sangat ketakutan, lalu menjerit.”

“Jeritanmu itulah yang kami dengar,” kata George. “Untung saja kami mendengarnya. Mula-
mula kami menyangka di pulau kami ini sedang terjadi perkara penyelundupan. Tak 
tersangka bahwa persoalannya menyangkut penculikan, sampai kami mendengarmu berteriak 
ketakutan. Padahal sebelumnya kami telah menemukan kopermu, yang berisi pakaian dan 
boneka.”

“Entah dengan cara bagaimana penculikku bisa mendapat koper itu,” ujar Jennifer. 
“Mungkin dibantu oleh salah seorang wanita pelayan kami. Ada seorang di antaranya yang 
tak kusenangi. Namanya Sarah Stick.”

“Ah!” kata Julian dengan segera. “Pasti dia orangnya! Kedua orang yang membawamu ke 
mari adalah Pak dan Ibu Stick. Mestinya pelayan yang bernama Sarah Stick itu keluarga 
mereka juga. Menurut perasaanku ketiga-tiganya bekerja untuk orang lain — seseorang 
yang memiliki kapal, sehingga bisa membawamu ke mari dan menyembunyikanmu di sini.”

“Tempat ini memang cocok sekali,” kata George. “Kalau bukan kami, takkan ada orang yang
bisa mengetahuinya.”

Anak-anak sarapan dan minum coklat sambil merundingkan rencana selanjutnya.

“Pagi ini juga kita naik perahu ke daratan,” kata Julian. “Di sana langsung menghadap 
ke kantor polisi, bersama Jennifer. Kurasa berita mengenai lenyapnya dimuat dalam 
setiap surat kabar. Jadi polisi akan segera mengenalinya.”

“Mudah-mudahan saja mereka berhasil menangkap keluarga Stick,” kata George. “Jangan-
jangan mereka langsung menghilang, begitu mendengar bahwa Jennifer sudah ditemukan.”

“Ya — kemungkinan itu harus kita beritahukan pada polisi,” kata Julian sambil berpikir.
“Sebaik nya jangan disebarkan dulu kabar bahwa Jennifer sudah ditemukan, selama kedua 
Stick itu belum tertangkap. Aku kepingin tahu di mana mereka sekarang.”

“Kita ke perahu saja sekarang,” kata Dick. “Tak ada gunanya menunggu lebih lama di 
sini. Orang tua Jennifer sudah pasti akan senang apabila menerima kabar bahwa putri 
mereka selamat.”



“Aku enggan meninggalkan gua yang bagus ini,” kata Jennifer. Anak itu sudah tak takut 
lagi. Ia merasa senang berkumpul dengan kelima teman barunya. “Aku kepingin tinggal di 
sini juga. Apakah kalian akan kembali lagi dan tinggal di sini, Julian?”

“Mungkin kami masih akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi,” jawab Julian. 
“Soalnya saat ini rumah bibi kami kosong, karena ia tiba-tiba sakit dan harus dirawat 
di rumah sakit. Paman kami selama itu menemaninya. Jadi tak ada salahnya apabila kami 
tetap tinggal di sini, sampai mereka kembali.”

“Aduh, asyiknya! Bolehkah aku ikut?” kata Jennifer meminta-minta. Wajahnya berseri-
seri, membayangkan akan tinggal dalam gua di sebuah pulau, bersama keempat anak yang 
baik hati serta anjing mereka yang bagus. “Boleh ya? Aku kepingin sekali. Dan aku juga 
sangat senang pada Tim.”

“Kurasa orang tuamu takkan mengijinkan! Apalagi kau baru saja diculik,” jawab Julian. 
“Tapi kalau kau kepingin, coba saja tanyakan pada mereka.”

Anak-anak masuk ke dalam perahu, sedang Julian mendorongnya ke air. George yang 
mendayung. Dengan cekatan didayungnya perahu di sela-sela batu karang yang runcing. 
Ketika lewat dekat bangkai kapal, Jennifer meminta pada George agar arah perahu 
dibelokkan ke situ. Ia ingin sekali melihat-lihat di kapal itu. Tetapi Julian dan 
ketiga saudaranya beranggapan, lebih baik secepat mungkin mereka ke daratan.

Tak lama kemudian mereka sampai di pantai. Alf nampak berdiri di situ. Anak nelayan itu
melihat mereka, lalu melambai-lambai. Begitu perahu sampai di pasir, ia pun ikut 
membantu menariknya ke atas.

“Baru saja aku hendak ke tempat kalian,” katanya. “Master George, ayahmu sudah pulang. 
Tapi ibumu belum! Kabarnya ia sudah mulai sembuh, dan seminggu lagi pasti bisa kembali 
ke rumah.”

“Kalau begitu untuk apa ayahku pulang?” tanya George dengan heran.

“Kecemasannya timbul ketika ia menelepon, dan tak ada orang di rumah yang menerima,” 
kata Alf menerangkan. “Begitu sampai, ia langsung ke rumahku dan bertanya padaku 
tentang kalian. Ia ingin tahu, di mana kalian berada! Tentu saja tak kukatakan padanya.
Aku bisa menyimpan rahasia. Pagi ini aku sebenarnya hendak berangkat ke Pulau, karena 
ingin memberitahukan tentang kedatangan ayahmu, Master George. Ia marah-marah ketika 
datang kemarin malam. Tak ada seorang pun di rumah yang menyediakan makanan untuknya. 
Rumah berantakan, sedang barang-barang banyak yang hilang! Saat ini ia sedang ke kantor
polisi.”

“Astaga!” ujar George. “Padahal kami juga hendak ke sana sekarang. Pasti akan berjumpa 
dengannya di situ. Mudah-mudahan saja Ayah tak terlampau marah. Ia tak bisa diajak 
bicara, kalau sedang jengkel.”

“Ayohlah!” kata Julian mengajak pergi. “Di satu pihak ada baiknya ayahmu di situ, 
George — jadi sekaligus kita bisa menerangkan duduk persoalan padanya, dan juga pada 
polisi.”

Mereka meninggalkan Alf yang tercengang-cengang melihat Jennifer bersama mereka. Ia tak
tahu dari mana anak itu datang. Sudah jelas tak ikut sewaktu berangkat — tetapi 
bersama-sama waktu kembali. Bagaimana mungkin terjadi? Alf bingung memikirkannya.

Anak-anak sampai ke kantor polisi, lalu langsung masuk. Polisi yang ada di depan heran 
melihat kedatangan mereka.

“He! He!” serunya. “Ada apa kalian beramai-ramai ke mari? Apakah habis merampok, dan 
sekarang hendak mengaku dosa?”

“St! Dengar!” ujar George tiba-tiba, karena terdengar suara seseorang berbicara keras-
keras di kamar sebelah. “Itu suara ayahku!”



Ia bergegas menghampiri pintu kamar itu. Petugas polisi melarangnya. Ia sangat 
terkejut.

“He, jangan masuk ke situ,” larangnya. “Di dalam ada Pak Inspektur. Ia khusus datang ke
mari untuk urusan penting. Jadi tidak boleh diganggu.”

Tetapi George sudah membuka pintu kamar, dan langsung masuk. Ayahnya berpaling dan 
melihat George. Saat itu juga ia bangkit.

“George! Ke mana saja kau selama ini? Kenapa kau berani-berani pergi meninggalkan rumah
kita! Sebagai akibatnya kita kena rampok habis-habisan. Aku sedang melaporkan pada Pak 
Inspektur, apa-apa saja yang hilang.”

“Jangan khawatir, Ayah,” kata George. “Ayah benar-benar tak perlu khawatir. Barang-
barang itu telah kami temukan kembali. Apa kabar Ibu?”

“Sudah hampir sembuh,” jawab ayahnya. Kelihatannya ia masih marah dan heran. “Syukur 
aku bisa kembali dan memberi kabar padanya bahwa kau tak apa-apa. Ibu selalu bertanya-
tanya tentang kalian! Dan aku terpaksa mengatakan kabar kalian baik-baik saja, agar ia 
jangan cemas. Tapi aku sama sekali tak tahu apa yang terjadi dengan kalian, atau di 
mana kalian berada. Aku benar-benar marah padamu. Ke mana saja kalian selama ini?”

“Di Pulau,” kata George dengan wajah cemberut, seperti biasanya apabila ayahnya marah 
padanya. “Julian akan menceritakan tentang soal itu pada Ayah.”

Julian masuk, diikuti oleh Dick, Anne, Jennifer dan Tim. Pak Inspektur mengamat-amati 
mereka. Pak Inspektur berbadan besar tinggi, bermata tajam dengan alis tebal. Kelihatan
orangnya pintar. Ketika dilihatnya Jennifer, ia tertegun — lalu cepat-cepat berdiri.

“Siapa namamu, Nak?” tanyanya pada anak perempuan itu.

“Jennifer Mary Armstrong,” kata Jenny dengan heran.

“Astaga!” ujar Pak Inspektur kaget. “Ini dia anak perempuan yang dicari-cari di seluruh
negeri! Tahu-tahu muncul dengan begitu saja di sini. Dari mana dia?”

“Apa maksud Anda?” tanya ayah George. Sekarang dia yang heran. “Anak mana yang dicari-
cari di seluruh negeri? Sudah berhari-hari aku tak membaca surat kabar.”

“Jadi Anda tak membaca berita tentang penculikan Jenny Armstrong?” tanya Pak Inspektur.
Ia duduk kembali, lalu menarik Jenny ke dekatnya. “Ia putri Harry Armstrong, seorang 
jutawan. Anak itu diculik orang. Penculiknya meminta uang tebusan sebanyak seratus ribu
pound. Wah, kami sudah bersusah-payah mencari-cari di seluruh negeri — eh, tahu-tahu ia
muncul di sini. Baru sekali ini kualami kejadian seaneh ini. Di mana kau selama ini, 
Jenny?”

“Di Pulau,” jawab Jenny. “Kau sajalah yang menceritakannya, Julian.”

Julian bercerita, dari awal sampai akhir. Polisi yang di luar disuruh masuk dan 
mencatat keterangan Julian itu. Semua yang hadir mendengarkan dengan tercengang-
cengang. Ayah George benar-benar heran. Ada-ada saja pengalaman anak-anak itu! Dan 
mereka selalu berhasil mengatasi segala kerumitan.

“Mungkinkah kau juga mengetahui pemilik kapal yang membawa Jenny ke mari?” tanya Pak 
Inspektur.

“Tidak,” jawab Julian. “Kami hanya mendengar bahwa Kelana akan datang malam itu.”

“AHA!” seru Pak Inspektur dengan puas. “Kebetulan kami mengenal kapal yang bernama 
'Kelana'! Sejak beberapa waktu kami memperhatikan gerak-geriknya. Pemiliknya kami 
curigai terlibat dalam bermacam-macam kegiatan melanggar hukum. Kabar ini benar-benar 



menyenangkan! Yang menjadi pertanyaan sekarang: di mana suami isteri Stick, dan 
bagaimana caranya supaya mereka tertangkap basah? Jenny sudah kalian selamatkan. 
Jangan-jangan mereka nanti memungkiri perbuatan mereka!”

“Saya tahu bagaimana cara menangkap mereka,” ujar Julian cepat-cepat. “Anak mereka, 
Edgar, kami kurung dalam bilik bawah tanah di mana Jenny sebelumnya terkurung. Jika 
salah seorang dari kami mengatakan pada mereka di mana Edgar berada, maka pasti mereka 
akan pergi ke Pulau Kirrin dan langsung menuju ke ruangan bawah tanah. Dan kalau Bapak 
memergoki mereka ketika sedang di sana, maka takkan mungkin mereka masih bisa 
mengatakan tak tahu apa-apa tentang tempat itu, dan belum pernah datang ke situ.”

“Memang dengan begitu persoalan menjadi lebih gampang,” kata Pak Inspektur. Ia memijit 
bel, memanggil polisi seorang lagi. Pak Inspektur menyampaikan keterangan tentang rupa 
suami isteri Stick padanya, lalu memerintahkannya agar mengamat-amati daerah sekitar 
situ. Begitu kedua orang itu ditemukan, ia harus segera melaporkan.

“Kalau begitu, barangkali kau saja yang mengobrol dengan mereka tentang Edgar, Julian,”
kata Pak Inspektur sambil tersenyum. “Kalau mereka kembali ke Pulau kita akan mengikuti
dari belakang dan menyergap mereka di sana. Kita akan mempunyai bukti-bukti kuat. 
Terima kasih atas bantuan kalian. Sekarang kita harus menelepon orang tua Jenny, untuk 
mengabarkan bahwa anak mereka sudah selamat.”

“Selama itu ia bisa ikut dengan kami ke Pondok Kirrin,” kata ayah George. Ia masih 
tetap nampak agak bingung mengalami kejadian-kejadian yang tak terduga-duga itu. “Aku 
telah meminta Joanna, juru masak kami yang dulu, agar mau membantu membereskan urusan 
di rumah sebentar. Jadi ada orang yang bisa diserahi tugas mengurus anak-anak. Mereka 
semua harus kembali.”

“Baiklah, Ayah,” jawab George dengan tegas. “Kami akan pulang selama hari ini saja. 
Tapi kami bermaksud hendak tinggal selama seminggu lagi di Pulau Kirrin, sampai Ibu 
kembali dari rumah sakit. Biarlah Joanna sendiri merawat rumah kita, supaya semuanya 
beres apabila Ibu pulang. Ia tak perlu repot-repot mengurus kami pula! Kami bisa 
mengurus diri sendiri di Pulau.”

“Menurut pendapatku anak-anak ini layak diberi hadiah atas jasa mereka,” kata Pak 
Inspektur mencampuri pembicaraan. Jadi persoalan itu beres.

“Baiklah,” kata ayah George, “Kalian boleh kembali ke Pulau! Tapi ingat, kalau Ibu 
pulang kalian harus kembali, ya.”

“Tentu saja,” jawab George. “Saya sudah ingin bertemu dengan Ibu. Tapi tanpa Ibu, tak 
enak rasanya tinggal di rumah. Lebih senang hidup di Pulau.”

“Aku juga kepingin ikut,” ujar Jenny tanpa tersangka-sangka. “Pak Inspektur! Mintalah 
agar orang tuaku datang ke Kirrin, ya — nanti aku akan bisa minta ijin, agar 
diperbolehkan ikut dengan anak-anak.”

“Aku akan berusaha sebaik-baiknya,” kata Pak Inspektur sambil tersenyum memandang 
kelima anak-anak itu. Anak-anak senang padanya, karena ia sangat ramah. Ayah George 
bangkit.

“Ayohlah,” katanya. “Aku kepingin makan siang. Perutku lapar sekali, setelah mengalami 
peristiwa yang begitu mendebarkan hati. Kita lihat saja nanti, hidangan apa yang telah 
disiapkan oleh Joanna!”

Mereka pun pergi berbondong-bondong sambil ribut berbicara. Ayah George bingung 
mendengarnya. Entah kenapa, nampaknya ia selalu terlibat dalam kejadian-kejadian seru 
yang dialami oleh anak-anak!



XXII

KEMBALI KE PULAU KIRRIN!

TAK LAMA kemudian mereka berkumpul di Pondok Kirrin. Kedatangan mereka disambut oleh 
Joanna, juru masak mereka yang dulu. Ia tercengang-cengang mendengar kisah pengalaman 
mereka. Sementara itu ia tidak tinggal diam saja, melainkan sibuk menyiapkan makan 
siang.

Sementara mereka sedang makan, Julian yang kebetulan memandang ke luar jendela melihat 
sesosok tubuh yang dikenalnya dengan baik. Orang yang dilihatnya itu sedang mengendap-
ngendap di balik pagar.

“Pak Stick!” katanya, lalu meloncat bangkit dari tempat duduknya. “Aku akan 
mendatanginya. Kalian menunggu di sini.”

Julian lari ke luar, mengitari pojok rumah lalu berdiri berhadap-hadapan dengan Pak 
Stick. Orang itu terkejut melihat Julian sekonyong-konyong muncul di depannya.

“Mau tahu di mana Edgar sekarang?” tanya Julian. Ia sama sekali tak merasa perlu 
mengucapkan salam terlebih dulu. Untuk apa berbasa-basi dengan orang jahat!

Pak Stick terkejut. Ia bingung. Tak tahu apa yang harus dikatakan. Ia hanya bisa 
menatap Julian.

“Ia di ruangan bawah tanah, terkurung dalam bilik batu,” ujar Julian dengan suara 
misterius.

“Kau tak tahu apa-apa tentang Edgar,” ujar Pak Stick. “Kau ke mana? Bukankah kalian 
sudah pulang ke rumah?”

“Sudahlah,” kata Julian mengelakkan pertanyaan itu. “Pokoknya apabila ingin menemukan 
Edgar — cari dalam bilik di bawah tanah!”

Pak Stick melotot sebentar memandangnya. Sudah itu ia pergi. Julian bergegas masuk ke 
rumah, lalu menelepon kantor polisi. Ia merasa yakin, Pak Stick akan menyampaikan kata-
katanya pada Ibu Stick. Dan Ibu Stick pasti akan memaksa kembali ke Pulau Kirrin, 
karena ingin melihat apakah kata-katanya itu benar. Jadi polisi tinggal mengamat-amati 
perahu-perahu yang terdapat di pantai, untuk melihat kapan keluarga Stick pergi ke 
Pulau.

Anak-anak selesai makan siang. Paman Quentin mengatakan bahwa ia harus segera kembali 
ke rumah sakit, karena Bibi Fanny pasti sudah tak sabar lagi menunggu berita.

“Akan kukatakan padanya bahwa kalian sedang bersenang-senang di Pulau,” katanya. 
“Mengenai pengalaman kalian, lebih baik kalau kutunggu dulu sampai ia sudah di rumah 
lagi.”

Ayah George berangkat naik mobil. Sesaat anak-anak bingung, apakah sebaiknya segera 
berangkat ke Pulau atau tidak. Tetapi akhirnya mereka memutuskan akan menunggu 
sebentar, karena mereka tak tahu Jenny harus ke mana apabila mereka pergi saat itu 
juga.

Tak lama kemudian sebuah mobil besar muncul di jalan, dan berhenti di depan pintu pagar



pekarangan Pondok Kirrin. Seorang laki-laki jangkung berambut merah keluar dari dalam 
mobil, diikuti seorang wanita cantik.

“Pasti itu orang tuamu, Jenny,” kata Julian.

Dugaannya benar. Jennifer dipeluk dan diciumi oleh orang tuanya yang gembira karena 
berkumpul lagi dengan putri kesayangan mereka. Jenny disuruh bercerita berulang kali. 
Ayahnya tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Julian beserta saudara-
saudaranya.

“Sebutkan saja hadiah apa yang kalian inginkan,” katanya. “Kalian akan mendapatnya! Aku
tak sanggup menyatakan rasa terima kasihku, atas jasa kalian menyelamatkan Jenny dari 
tangan penculik!”

“Kami tak menginginkan apa-apa,” kata Julian dengan sopan. “Kami sendiri pun senang 
karenanya. Kami menyukai pengalaman-pengalaman yang mendebarkan hati!”

“Ah, pasti ada yang kalian inginkan!” ujar ayah Jenny mendesak.

Julian melirik saudara-saudaranya. Ia tahu, tak seorang pun dari mereka mengharapkan 
diberi hadiah. Jenny menyenggolnya sambil mengangguk-angguk. Melihat gelagat anak itu, 
Julian tertawa.

“Yah,” katanya, “kalau dipaksa juga, ada sesuatu yang sangat kami inginkan!”

“Kau tak perlu menyebutkannya lagi. Kuberi!” kata ayah Jenny bermurah hati.

“Bolehkah Jenny ikut dengan kami, menginap selama seminggu di Pulau Kirrin?” tanya 
Julian. Jenny menjerit girang, lalu menggenggam lengan Julian erat-erat.

Orang tua Jenny agak kaget mendengar permintaan itu.

“Wah —” kata ayahnya agak ragu, “wah, bagaimana ya? Soalnya Jenny baru saja habis 
diculik — saat ini kami tak ingin jauh-jauh daripadanya — dan....”

“Ayah tadi berjanji akan memberikan apa pun juga yang diminta oleh Julian,” kata Jenny 
mendesak. “Ayah sudah berjanji! Ijinkanlah aku ikut, Ayah! Ya? Aku sudah selalu ingin 
tinggal di sebuah pulau. Pulau ini bagus sekali, Ayah! Ada sebuah gua yang benar-benar 
menarik, dan ada puri kuno yang sudah meruntuh, lalu ruangan-ruangan bawah tanah di 
mana aku dikurung, lalu —”

“Kami akan mengajak Tim, anjing kami,” sela Julian. “Lihat saja, badannya besar sekali!
Kalau ada Tim, kami tak mungkin mengalami bahaya!”

Tim menggonggong dengan suaranya yang berat, seolah-olah menegaskan kata-kata Julian.

“Baiklah! Kau boleh ikut, Jenny. Tapi dengan satu syarat,” kata ayah anak itu pada 
akhirnya. “Besok aku beserta ibumu akan datang ke sana dan tinggal sehari penuh bersama
kalian. Supaya kami yakin bahwa kalian tak kekurangan suatu apa pun di sana.”

“Wah! Terima kasih! Terima kasih, Ayah!” seru Jenny sambil menari-nari sekeliling 
kamar. Ia diperbolehkan tinggal seminggu di Pulau Kirrin bersama teman-teman barunya, 
dijaga oleh Tim! Anak itu gembira sekali! Ia bahkan diperbolehkan menginap di Pondok 
Kirrin, sementara orang tuanya tidur di hotel.

Tak lama kemudian orang tua Jenny pergi lagi, karena masih harus ke kantor polisi untuk
meminta keterangan tentang peristiwa penculikan secara terperinci. Anak-anak ke dapur, 
untuk melihat kalau-kalau Joanna membuatkan kue sebagai hidangan minum teh.

Menjelang saat minum teh, terdengar pintu diketuk dari luar. Seorang polisi berbadan 
besar berdiri di depan pintu.



“Master Julian ada di rumah?” tanyanya. “Ah, kau sendiri! Kami memerlukan bantuanmu. 
Suami isteri Stick baru saja berangkat dengan perahu mereka ke Pulau. Sekoci kami sudah
siap di pantai. Tapi kami tak mengenal jalan keluar masuk di sela-sela batu karang 
berbahaya yang mengelilingi Pulau Kirrin. Bisakah kau atau Miss Georgina mengantar kami
ke sana?”

“Aku George, bukan Georgina,” kata George tersinggung,

“Maaf, Pak!” kata polisi itu sambil nyengir. Ia geli melihat tingkah George yang memang
agak kelaki-lakian. “Kau bisa ikut?”

“Kami semua akan ikut!” seru Dick sambil meloncat. “Aku ingin kembali ke sana, dan 
tidur lagi di gua malam ini. Kenapa kita harus menyia-nyiakan satu malam. Besok perahu 
bisa kembali guna menjemput orang tua Jenny. Kami semua ikut sekarang!”

Polisi itu agak ragu, apakah anak sebanyak itu bisa muat semuanya dalam perahu polisi. 
Tetapi anak-anak tetap mendesak. Karena mereka tak bisa membuang-buang waktu lagi, 
akhirnya mereka berdesak-desak seperahu dengan tiga orang polisi yang besar-besar. 
Seperti biasa, Tim juga ikut.

George bertindak sebagai penunjuk jalan. Tak lama kemudian mereka sudah mendarat di 
teluk kecil. Sedang suami isteri Stick mengambil jalan mengitar lewat bangkai kapal, 
dan mendarat di tepi pulau yang lebih berbatu-batu.

“Sekarang jangan ribut-ribut,” kata Julian memperingatkan. Mereka berjalan menyelinap 
menuju runtuhan puri. Suami isteri Stick tak nampak di halaman.

“Kita ke bawah tanah,” ujar Julian. “Aku membawa senter. Kurasa mereka sudah ke bawah, 
karena ingin membebaskan Edgar yang tersayang.”

Mereka menuruni tangga batu, menuju ruangan bawah tanah. Sekali itu Anne ikut turun, 
sambil memegang tangan seorang polisi erat-erat. Mereka bergegas melewati lorong yang 
panjang dan berbelit-belit.

Akhirnya sampai di depan pintu bilik tempat Edgar terkurung. Gerendel sebelah atas dan 
bawah masih tertutup.

“Lihatlah!” bisik Julian sambil menyorotkan cahaya senternya ke pintu. “Mereka belum ke
mari.”

“Ssst!” desis George, karena Tim mulai menggeram-geram. “Ada orang datang! Ayoh, kita 
bersembunyi. Kurasa suami isteri Stick datang!”

Mereka bersembunyi di balik dinding dekat situ. Terdengar bunyi langkah-langkah 
mendekat, disusul oleh suara Ibu Stick yang berbicara dengan nada marah,

“Aku takkan diam saja, apabila anakku benar-benar terkurung di dalam bilik! 
Keterlaluan, anak tak bersalah dikurung! Aku tak mengerti. Kalau ia ada di situ, lantas
ke mana anak perempuan yang kita kurung? Ayoh jawab! Kurasa kepala kita berkhianat, 
karena tak mau membagi uang tebusan. Bukankah ia sudah berjanji akan memberi uang 
sebanyak seribu pound, apabila Jenny Armstrong kita sembunyikan selama seminggu? Kurasa
kita ditipu olehnya! Disuruhnya orang ke mari, dan anak perempuan itu diambil kembali. 
Sedang Edgar dijebloskan ke dalam kurungan!”

“Mungkin kau benar, Clara,” kata Pak Stick. Terdengar suaranya semakin dekat. “Tapi 
dari mana anak yang bernama Julian itu tahu bahwa Edgar terkurung di sini? Banyak yang 
tak kumengerti dalam perkara ini.”

Sementara itu suami isteri Stick sudah berdiri di depan pintu bilik. Si Bau ikut 
bersama mereka. Anjing itu mencium bau orang-orang yang bersembunyi, lalu mendengking-
dengking ketakutan. Pak Stick menendangnya.



“Jangan berisik! Sudah cukup pusing kepalaku mendengar gema suaraku sendiri. Kau tak 
perlu menambah lagi dengan dengkinganmu!”

Ibu Stick memanggil-manggil,

“Edgar! Kau ada di dalam? Edgaar!”

“Mama!” seru Edgar dari dalam bilik. “Ya, aku di sini! Mama, aku mau keluar! Aku takut!
Aku mau keluar!”

Dengan segera Ibu Stick menggeserkan gerendel, lalu membuka pintu. Ia melihat Edgar 
berdiri di dalamnya, diterangi cahaya lentera. Anak itu lari menghampiri ibunya sambil 
merengek-rengek ketakutan.

“Siapa mengurungmu di dalam?” tanya Ibu Stick. “Adukan pada ayahmu. Biar orang itu 
dihajarnya! Ya, Ayah? Kurang ajar, anak sedang ketakutan dijebloskan ke dalam bilik 
gelap di bawah tanah. Jahat benar orang itu!”

Tiba-tiba ketiga keluarga Stick terkejut setengah mati — karena tahu-tahu muncul 
seorang polisi berbadan besar dari tempat gelap. Tangannya yang satu memegang senter, 
sedang di tangan sebelahnya tergenggam sebuah buku notes!

“Aba!” kata polisi itu dengan suara berat. “Katamu tadi benar, Clara Stick. Memang 
jahat perbuatan orang yang mengurung anak yang ketakutan dalam bilik itu! Dan bukankah 
justru itu yang kaulakukan dengan Jenny Armstrong. Anak perempuan itu masih kecil. 
Anakmu tahu bahwa ia takkan apa-apa — tetapi anak perempuan itu setengah mati 
ketakutan!”

Ibu Stick hanya bisa berdiri seperti terpaku di tempatnya. Mulutnya terbuka dan 
tertutup lagi, seperti ikan maskoki. Tak sepatah kata keluar dari mulutnya yang mengap-
mengap. Sedang Pak Stick terjerit-jerit, seperti tikus masuk perangkap.

“Kita tertipu! Rupanya mereka memasang jebakan. Kita tertipu!”

Edgar mulai menangis tersedu-sedu, seperti anak kecil. Anak-anak muak melihatnya. 
Julian menyalakan senternya. Tiba-tiba keluarga Stick melihat anak-anak itu berkerumun 
di depan mereka.

“Astaga! Anak-anak ada di sini semua — dan itu Jenny Armstrong!” kata Pak Stick 
terheran-heran. “Apa yang terjadi di sini? Siapa yang mengurung Edgar?”

“Jawabannya akan kaudengar apabila kita sudah berada di kantor polisi,” ujar polisi 
berbadan besar. “Sekarang ikut kami!”

Keluarga Stick tidak berdaya lagi. Mereka berjalan mengikuti polisi. Edgar menangis 
terisak-isak. Sudah dibayangkannya ayah dan ibunya dalam penjara, sedang ia sendiri 
dimasukkan ke Panti Pendidikan Anak-anak Nakal. Bertahun-tahun ia takkan boleh bertemu 
dengan ibunya. Sebetulnya hal itu tak mengapa, karena baik Pak Stick maupun Ibu Stick 
bukan orang tua yang baik. Edgar hanya diajar hal-hal yang buruk saja oleh mereka. 
Mungkin anak malang itu bisa menjadi orang baik-baik, apabila ia dipisahkan dari orang 
tuanya. Anak itu harus diberi teladan baik!

“Kami tak ikut kembali,” kata Julian dengan sopan pada polisi-polisi yang membawa 
mereka. “Kami menginap di sini malam ini. Bapak-bapak bisa kembali dengan perahu 
keluarga Stick. Mereka tahu jalan. Bawa saja anjing mereka. Itu dia — kami menamakannya
si Bau.”

Polisi berhasil menemukan perahu keluarga Stick. Mereka berangkat bersama-sama. Si Bau 
tak mau ketinggalan. Anjing itu bergegas meloncat ke dalam perahu. Ia merasa lega, 
karena bisa menyingkir dari pelototan Tim.

Julian mendorong perahu itu ke air.



“Selamat jalan!” serunya. Anak-anak lainnya ikut melambai-lambai.

“Selamat jalan, Pak Stick, jangan suka menculik anak lagi! Selamat jalan, Ibu Stick, 
jaga Edgar baik-baik — nanti diculik lagi! Selamat jalan, Jerawat, berusahalah menjadi 
anak yang baik! Selamat jalan, Bau, kau harus cepat mandi. Selamat jalan semuanya!”

Ketiga polisi nyengir mendengar seruan anak-anak. Mereka ikut melambai-lambai. Tetapi 
keluarga Stick diam saja. Mereka duduk dalam perahu dengan wajah cemberut. Mereka masih
bingung, apa sebabnya rencana yang begitu bagus ternyata berakhir seperti itu.

Perahu yang mengangkut penculik-penculik sial itu lenyap di balik sebuah batu besar.

“Horee!” seru Dick. “Mereka sudah pergi — untuk selama-lamanya! Kita sendiri lagi di 
pulau kita! Ayoh, Jenny — kami tunjukkan pulau ini padamu. Kita akan bersenang-senang 
di sini.”

Kelima anak-anak itu berlari-lari dengan perasaan senang dan bahagia, disertai oleh 
anjing mereka yang setia. Mereka sudah sendiri lagi di pulau mereka yang tercinta. Kita
tinggalkan saja mereka, menikmati kebahagiaan di sana selama seminggu. Sudah selayaknya
mereka menikmatinya!
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