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Teruntuk Seseorang
Yang telah dengan gagahnya
Mampu menjadi perisaiku
Teruntuk kamu. Ya, Kamu!
Yang mampu membuatku percaya tanpa tapi,
Teruntuk kamu Hadi Isu,S.Pd.
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Ucapan Terimakasih:
Rasa Syukur terutama dan tetap paling utama hanya
untuk Allah SWT, tanpa nikmat yang diberikanNya
aku tidak akan bisa membuat novel yang paling aku
inginkan ini. Alhamdulillah...
Yang kedua sudah jelas kepada seorang yang selalu
di sandingkan namanya disetiap menyebut nama
Allah, Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi
wassalam,
Yang ketiga teruntuk Momom dan Bapakku,
Fatimatus
Zehroh dan Nursadin, dimana aku
terinspirasi dari nama beliau sebagai pemeran utama
dalam novel ini.
Terimakasih juga kepada semua pihak yang
berpengaruh di dalam novel ini maupun di dalam
penulisan novel ini, yang membuatku terinspirasi
menciptakan novel ini. Terimakasih atas segala
dukungannya.
Dan terimakasih untuk www.nulisbuku.com yang
selalu memfasilitasi semua novelku sehingga
terbitlah novel terbaruku ini.
Khusus untuk para pembaca setiaku, aku selalu
padamu, mengharapkan segala kritik dan saran yang
lebih membangunku kedepannya.
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Sinopsis

S

enja mulai datang, matahari telah berada di
ufuk barat menyemburatkan sinarnya. Hati
sudah
sejak
lama
menyemburatkan
kerinduannya, jiwa melayang ke kota dingin
dimana masih saja bekas bayangan tak hilang. Raga
terdiam kaku di atas kursi tua yang panjang di latar
depan rumah, menelisik di atas huruf demi huruf yang
dirangkainya menjadi kalimat rindu.
Dia adalah Fatimah, seorang wanita yang
menahan rindu demi bersatunya dua raga yang kini
sedang berjauhan di pisahkan dua samudera, dua
provinsi, dua kota, dua adat dan satu jiwa yang samasama menginginkan sebuah tujuan untuk bersatu.
Dimana ingin menjadikan suatu hal yang mustahil
menjadi kun fayakun1, dengan wa u fawwidlu amrii
ilallah innallaha bashirun bil ibad2...
Sungguh
indah
ciptaan-Nya
dengan
terciptanya seorang Fatimah di dunia ini, bukan
karena dia seorang wanita, tapi dialah seorang
pendoa untuk bisa mewujudkan keinginannya itu.
Mungkin bisa dibilang dia baru kali ini
memiliki kenginan sebesar itu dalam hidupnya,
serumit yang kini terjadi, dan semustahil nalar
seluruh umat manusia.
Dia Fatimah, bukanlah seorang yang sangat
cantik jelita seperti pendendang lagu maulana ya
1
2

6

Q.S. Yaasin: 82.
Q.S. Ghafir: 44.

maulana, layaknya orang jawa memiliki paras seperti
Nisa Sabyan. Tapi dialah pemilik paras anggun nan
manis bila di pandang mata siapapun.
Dia juga bukanlah seorang putri orang yang
sangat begitu terkenal seperti Kahiyang Ayu putri
Presiden Joko Widodo, layaknya kebanyakan dari
Jawa seorang berpangkat bermunculan. Dia hanyalah
putri seorang guru mengaji dirumahnya, tapi dia tak
kalah dari semua itu, dia lebih dari itu bagiku. Dia
cukup membuat lelaki menundukkan pandangannya,
apabila berlalu di depannya.
Dia buka suara, kala itu aku adalah orang yang
sangat beruntng saat aku ketahui bahwa dia ternyata
mencintaiku dengan di salurkannya melalui doadoanya. Tepat malam hari, saat dia sedang
berkecamuk dengan berbagai penderitaan yang
dirasakannya.
***

Baca kelengkapannya yuk!

☺
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Tentang Penulis

A

ku adalah Febby Sadin, dengan nama ijazahku
Febby Ani Musdalifah, SH. Lahir di Surabaya,
23 Februari 1997.

Aku dilahirkan oleh
seorang Ibu dan Bapak
yang
hebat,
Fatimatus
Zehroh dan Nursadin.
Alhamdulillah novel
yang paling aku harapkan
untuk terbit akhirnya bisa
terbit. Novel terbaruku di
tahun 2020, setelah lama
aku tidak menulis vakum
sejenak dari dunia tulis
menulis
novel.
Karena
menyelesaikan jenjang S1 ku.
Ikuti aku terus ya di akun-akun media
sosialku, instagram @febby_sadin bisa juga dengan
add Facebookku Febby Sadin dan bisa juga dengan
subscribe channel You Tubeku Febby Sadin
Cek
terus
blog
ku,
febbysadincantik.blogspot.com
Silahkan kirimkan email bila ada pertanyaan
apapun di febbysadin@gmail.com
Bisa juga dengan klik di website febby sadin,
akan keluar semua akunku mulai dari You Tube, dll.
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