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Ucapan Terimakasih
Bismillahirrahmanirrohim...
Alhamdulillahirobbil ‘alamin... tidak ada hal lain
yang lebih pantas terucap selain ucapan syukurku
pada
Tuhan
pencipta
alam
semesta,
tanpa
kebesarannya aku tak akan mampu untuk bisa
menuliskan novel ini dalam bentuk nyata, dimana
sebelumnya novel ini hanya berbentuk tulisan tangan
yang terbubuhkan di atas buku tulis biasa.
Tanpa rahmat Rasulullah Saw. yang juga selalu
mengiringi setiap langkah ummatnya. Dan juga tanpa
restu kedua orang tua, mungkin tak akan pernah lagi
aku dapat bermimpi menerbitkan novel ini. Aku
sangat bersyukur menjadi umatmu ya Rosul, dan aku
sangat bersyukur dilahirkan atas jerih payahmu
Bapak dan Momomku tercinta, Fatimatus Zehroh dan
Nursadin...
Dan juga pada pihak-pihak yang telah mendukungku,
baik mbak kandungku, Melyana Sifa, SH., M.Ag. yang
gelarnya telah bagaikan kereta api, kasih sayangnya
untukku juga begitu pula. Maupun pihak-pihak lain
yang telah berpengaruh dalam penerbitan novel VYREN
ini, Hadi Isu, Adistya, dan semuanya yang tak bisa
aku sebutkan satu persatu. Dan terkhusus juga untuk
www.nulisbuku.com yang telah mewujudkan mimpiku...
thanks a lot!
Febby Sadin
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Prolog
Dahulu terdapat seorang santriwati yang
masih polos, cantik, anggun, nan cerdas. Hoby nya
adalah membaca. Sampai hampir seluruh temantemannya menjulukinya sebagai kutu buku.
Suatu
hari
dia
menemukan
satu
buku
tergeletak begitu saja di lantai kamar pondoknya,
dia pun mengambilnya dan membacanya. Buku itu
berjudul MEGA J. Unik, itulah yang dia tanggapi
saat melihat judul buku itu.
Tak dia sadari, Mega J itu adalah orang yang
nyata, pada akhirnya dia mengenal orang itu, dan
sering berkunjung ke tempat orang itu. Karena
kecerdasannya dan kelebihan yang dia miliki, dia
pun mampu membaca kelanjutan isi buku Mega J itu.
VYREN....
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Hutan Berduri
Alisku mengerut,kedua mata ku sipitkan,dan
jari˗jariku bergerak. Membuka pelan buku yang ada di
tanganku. Hatiku berkata, katanya sudah pernah di

baca semua , buku buku yang ada di sini. Tapi
mengapa yang ada di tanganku ini seolah masih
baru?,tidak ada goresan pada buku ini….
Setelah ku buka buku berjudul VYREN ini,
terdapat beberapa kalimat yang perlu di perhatikan
pada lembar pertama ini.
GESCHICHTE DES ANTIKAN LEBENS

Über das Geheimnis des lebens probleme
Liebe und herzen indes alten Zeiten
Danach Zur glaichen Zeit
Lebens Leser1
Aku terkejut membaca kalimat itu, hatiku
tiba˗tiba berdegup begitu kencang. Angin begitu
terasa pengap saat aku bernafas. Aku membacanya
seolah tak dapat menghembuskan nafas, padahal aku
sendiri bernafas. Dan aku tahu, mengapa tiba˗tiba
kepalaku terasa berputar. Seperti terbawa angin
topan. Dan tubuhku pun terasa berputar. Detak
jantungku semakin tak menentu, kursi yang ku duduki

1

Sejarah kehidupan zaman dahulu, tentang misteri permasalan
hidup, cinta dan hati pada zaman dahulu. Zaman sebelumnya.
Sekaligus pada , kehidupan pembaca.
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menghilang, kedua kakiku melayang,kedua tanganku
mengikuti berputarnya tubuhku.
“Aaaaa!!!!!!”
Setelah tiba˗tiba aku duduk di atas batu, di
tengah˗tengah hutan, yang di sekitarnya penuh dengan
duri, namun tanganku masih tetap memegang buku itu.
VYREN. Dalam keadaan terbuka. Kakiku tiba˗tiba
menginjak duri itu, saat aku berusaha berdiri.
Namun syukurlah, Mycle langsung menutup buku itu.
Ternyata aku telah memasuki dunia Vyren,
benar˗benar berada di hutan berduri itu. Benar benar
merasakan begitu lelah. Mataku membulat, nafasku
terengah˗engah, tanganku pun mengelus dada, terasa
lega setelah aku kembali lagi pada tubuhku.
“Apa kamu baik baik saja?”, tiba˗tiba
seseorang yang bernama Mycle, anak dari Pak Mega J.
Bertanya padaku, membuatku tersadar dari lamunanku.
Aku tetap tak menjawab. Dia pun menjelaskan
mengapa aku bisa begitu. Yang seolah olah merasakan
asli kehidupan Vyren....

Yuk baca kelanjutannya!
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Tentang Penulis
Aku Febby Sadin, nama
ijazahku Febby Ani
Musdalifah, SH.
Aku lahir di Sampang,
dibesarkan Surabaya, pada
tanggal 23 Februari 1997.
Terlahir dari seorang Ibu
yang hebat, Fatimatus Zehroh
dan bapak yang hebat pula Nursadin.
Ini adalah novel ke-3 ku yang terbit, dimana aku
akan insyaallah menerbitkan novel-novelku yang lain
secara berkala. Banyak novel yang telah aku tulis
sebelumnya, hanya saja belum sempat aku terbitkan.
Berharap para pembaca setiaku mendoakanku agar
tulisan-tulisanku dapat dimiliki oleh kalian semua.
Ikuti aku melalui akun instagramku, @febby_sadin
Bisa juga melalui add facebook ku Febby Sadin
Dan jangan lupa juga cari aku di You Tube Febby
Sadin
Ikuti terus juga blog ku, febbysadin
cantik.blogspot.com
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