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WARNING!
Jangan lihat jawabannya, sebelum kamu selesai membaca ceritanya!

MALAM YANG GELAP
Seharusnya si gadis tidak bisa melihatnya (si “aku”), karena cahaya berasal dari kamar si gadis,
dan di luar sama sekali tak ada penerangan. Ada dua kemungkinan, yang pertama dia
sebenarnya sudah mati dan si gadis memiliki indra keenam sehingga bisa melihatnya. Yang
kedua, yang menjadi hantu adalah si gadis yang bisa melihat dalam kegelapan.

KOTAK SURAT
Tidak mungkin bisa memasukkan kepala kucing dari bagian depan kotak surat. Berarti, siapa pun
yang memasukkannya, saat itu sudah berada dan mengamati dari dalam pekarangan rumah.

SKYPE
Ya, temannya itu ketakutan karena melihat ada sesuatu di belakang “aku”.

HADIAH VALENTINE
Mark bukanlah penyayang binatang dan tidak seramah yang Hanna pikirkan. Cokelat adalah
makanan yang beracun untuk anjing. Jadi, Mark berniat membunuh anjing Hanna, mungkin agar
gadis itu tak memiliki perlindungan lagi dan ia bisa menyelinap ke rumahnya.

KUE TART
Kucing tidak menyukai kue, karena lidahnya tak bisa merasakan manis. Jadi, bukan si Manis
yang memakan kue itu. Mungkin, ada orang atau makhluk lain yang berada di dalam rumahnya.

KERETA CANGGIH
Kereta yang ada di bandara Incheon cukup terkenal karena merupakan salah satu kereta Maglev
pertama di dunia, yakni kereta “magnetic levitation”, yang menggunakan magnet sehingga
melayang di atas rel. Namun, dia mendengar suara gesekan roda dengan rel, yang berarti
kereta sedang mengalami kerusakan dan terjatuh, juga memungkinkan terjadinya kecelakaan.

BULLET TRAIN
Tidak, mereka tidak tertabrak kereta, karena melihatnya dari kejauhan. Namun, ketika kereta
dengan kecepatan tinggi, seperti Shinkansen, melaju keluar dari terowongan, akan ada efek

“tunnel boom”, yakni suara yang amat keras akibat udara di dalam terowongan bergesekan
dengan kereta dan keluar melalui ujung terowongan. Suara itu sangat keras dan bisa membuat
tuli.

MALAM JUMAT KLIWON
Suara langkah kaki kucing seharusnya tak terdengar karena telapak kaki mereka memiliki
bantalan. Jadi yang dia dengar bukan langkah kaki kucing, melainkan langkah seseorang, yang
mungkin mengamatinya saat sedang tidur.

ANJING MELAHIRKAN
Hanya kera dan manusia saja yang merasa kesakitan saat melahirkan. Hewan lain pada
umumnya tidak merasakan apa-apa saat melahirkan. Kemungkinan, ada yang masuk ke rumah
dan membunuh anjing penjaga itu, entah dengan niat apa pun. Yang pasti, saat itu dia belum
menyadari adanya bahaya yang sedang mengancam.

MAKAN HATI
Ya, dia tidak melanggar sumpahnya, yang ingin dimakan adalah hati manusia, hati sahabat
yang mengkhianatinya.

MAKAN MALAM BERSAMA
Terlebih dahulu baca paragraf ganjil, baru yang genap. Paragraf ganjil ditulis malam hari,
sedangkan paragraf genap dibuat esok paginya saat menyiapkan sarapan. Ya, dia sebenarnya
sedang memasak daging pacarnya untuk sarapan.

SURAT UNTUK MANTAN
Surat ini memiliki maksud terselubung, cobalah terlebih dahulu baca kalimat pertama tiap
paragraf, kemudian baca kata terakhir tiap paragraf. Itulah perasaan sesungguhnya yang ingin
diucapkan langsung.

CAKARAN DI PAPAN TULIS
Mungkin pelakunya bukan muridnya, karena tak pernah tertangkap. Dan hanya ada satu benda
yang memiliki jari tajam dan terus berada di dalam laboratorium biologi, yaitu patung
tengkorak.

TEH HERBAL
Rasanya si suami tak akan menyukai teh buatannya. Hanya rosemary dan jasmine yang baik
untuk kesehatan. Olenader adalah tanaman berbunga indah, namun beracun.

ANAKKU
Anak usia satu tahun belum bisa berjalan sendiri, seharusnya ada jejak kaki dan tangan karena
dia merangkak. Kemungkin-annya, ada “sesuatu” yang menuntun anak itu berjalan. “Sesuatu”
yang tidak meninggalkan jejak kakinya di pasir.

BABYSITTER
Si babysitter hanya membereskan piring, sendok, dan garpu. Lalu, pergi kemana lidi tusuk
satenya?

MAKAN CEKER
Tidak ada ceker yang jumlahnya lima. Berarti yang dimakan adalah ceker manusia (atau mungkin
juga ceker hasil mutasi).

HANAKO
Dia takkan bisa menceritakannya ke teman-temannya. Pada saat masuk, pintu digeser ke kanan,
maka seharusnya pada saat keluar pintunya digeser ke arah yang berlawanan. Ya, dia sudah
memasuki dunianya Hanako.

PERMINTAAN MAAF
Di Korea, ada pantangan memberikan kekasih sepatu sebagai hadiah, sebab itu bisa berarti si
kekasih akan meninggalkannya. Artinya, si pacar Koreanya itu berniat putus dengannya.

HADIAH ULANG TAHUN
Terlebih dahulu baca kalimat ganjil (pertama, ketiga, kelima, dst), baru kalimat genap (kedua,
keempat, dst).

RAPOR MERAH
Di Korea, menulis nama dengan tinta merah dipercaya akan membawa kematian. Jadi
sebenarnya si class mentor sedang mengancam si murid.

PERCERAIAN
Di Hong Kong ada urban legend, yang masih diragukan kebenarannya, bahwa istri
diperbolehkan membunuh suaminya yang berselingkuh, asal hanya dengan tangan kosong.
Sedangkan, untuk membunuh wanita simpanannya diperbolehkan menggunakan senjata apa pun
(kemungkinan besar dia akan menggunakan sepatu berhak tinggi itu).

JALAN BUNTU
Mereka melalui jalan gang yang sempit, mungkin bisa untuk motor berputar balik, tapi
bagaimana dengan mobil? Dan bagaimana caranya mobil yang mereka temui untuk kedua
kalinya itu bisa ada di depan mereka?

BULAN APRIL YANG INDAH
Pada pukul 8 malam, di bulan April di Finlandia, matahari seharusnya belum tenggelam
(matahari tenggelam baru jam 9 malam). Karena itu tamu yang datang adalah si adik yang
berniat membunuh kakaknya karena masalah warisan.

KOKI BARU
Biasanya di restoran makanan Jepang disediakan model sampel (contoh) makanan yang mirip
dengan makanan aslinya yang terbuat dari kertas, lem, plastik. Contoh makanan ini yang
dimakan olehnya.

PRAMUKA
Pecahkan kodenya dengan memencet tombol keypad ponsel yang masih numerik.

TAMAN
Orang yang menyerang wanita itu adalah si “aku”. Mengapa dia bisa langsung berpikir kalau
wanita itu diserang, padahal ada kemungkinan lain, misalnya wanita itu jatuh dan kepalanya
membentur tepi kolam.

HANTU
Si “aku” adalah hantunya, bukan si wanita.

TEDDY BEAR
Pembuat boneka teddy bear jarang membuat mata bonekanya dengan detail, apalagi
menambahkan iris. Kemungkinan di mata boneka itu terdapat kamera yang mengawasi “aku” di
kamarnya. Saat dia menaruhnya di tempat gelap, mantannya yang posesif masuk ke kamarnya
untuk mengawasinya sendiri, atau mungkin khawatir sesuatu terjadi padanya.

LUKISAN ANTIK
Cat Paris Green tidak dipakai lagi karena sangat beracun (mengandung arsenik). Cat tersebut
melepaskan gas arsenik yang lama-kelamaan bisa membunuh manusia hanya dengan berdekatan
dengan lukisan itu, apalagi menyentuhnya.

TRUK-TRUKAN
Si Ayah hanya mengatakan anaknya terluka saat bermain, tidak mengatakan anaknya tertusuk
paku berkarat. Dari mana si tetangga bisa tahu hal tersebut dan mengatakan sesuatu tentang
tetanus? Kemungkinan, si tetangga berniat jahat dengan menaruh paku itu di mainan yang
diberikannya.

GADIS CANTIK
Biasanya saat menggunakan kloset, seorang wanita akan menurunkan dudukan kloset dan tidak
mengangkatnya lagi. Dengan begitu, ketika si pria yang menggunakan kloset, maka dia harus
mengangkat dudukannya ke atas. Namun, di dalam cerita tidak disebutkan kalau dia
mengangkatnya. Kemungkinannya, pacarnya si “aku” itu adalah laki-laki, atau sebelumnya
pernah menjadi laki-laki.

PETIR
Kalau kilat berasal dari luar jendela, maka seharusnya bayangan si “aku” jatuh di belakang
bukan di depan. Kalau di depan, berarti ada yang sedang mengambil fotonya dengan flash dari
dalam ruangan.

ASRAMA
Siapa pun yang ada di kloset sampingnya, pastilah menghabiskan malam gelap-gelapan di
dalam bilik kamar mandi. Manusia atau bukan? Jika manusia, alasannya diam di kloset lebih
mengkhawatirkan.

KAKEK
Pembunuhnya tukang pos yang kesal karena setiap hari harus menempuh perjalanan jauh untuk
menyampaikan surat.

KERETA
Jika kita di stasiun sedang menunggu kereta, maka logikanya kita akan menghadap ke rel di
mana kereta akan datang. Jika orang di depan kita mendongak saat menatap kita, berarti dia
berada di bawah, di atas rel. Sedang apa pria tersebut di sana? Mencari barangnya yang
terjatuh, atau mau bunuh diri?

ANJING PELIHARAAN
Dari awal si anjing memang sudah mati. Sebenarnya, Tantenya itu gila dan merawat anjing yang
sudah mati.

LIFT APARTEMEN
Basement adalah lantai paling di bawah dan keluarga itu tidak turun. Dari mana atau mau ke
mana keluarga itu? Kemungkinan kecelakaan yang terjadi dalam cerita adalah kecelakaan yang
menewaskan keluarga tersebut. Dan, lift itu adalah lift yang akan membawa mereka turun ke
dunia yang lain. Atau, mungkin saja keluarga itu hanya suka mainan lift (yang juga tetap aneh
dan membuat mereka harus dihindari).

MUSIM DINGIN
Embun selalu muncul di tempat yang lebih hangat. Karena suhu di luar rumah lebih dingin, berarti
tulisan itu dibuat dari dalam rumah. Padahal si “aku” kan tinggal sendirian?

PATUNG LILIN
Jika benar patung itu dibuat dari jenazah manusia, berarti ada manusia yang masih hidup saat
Hadi memeriksanya, dan sudah meninggal saat Hadi masuk kerja kembali.

SHELTER
Arang akan menghasilkan gas karbon monoksida yang apabila dibakar di tempat tertutup akan
terakumulasi dan akhirnya membunuh mereka yang menghirupnya.

MAKAN, YUK!
Disebutkan si ibu membuat hidangan lengkap untuk semua anggota keluarga, yaitu untuk lima
orang. Namun, si ibu hanya memotong sosis menjadi empat bagian. Jangan-jangan sosis
tambahannya adalah jari si ibu yang terpotong.

BUNUH DIRI
Di dalam video, si teman sudah bunuh diri, lalu siapa yang mengirim video tersebut?

BONEKA
Itu bukan boneka tapi hewan awetan atau hasil taksidermi. Dan, pesan dari si ayah tiri kepada si
anak silakan tafsirkan sendiri.

PEMBUNUHAN SEBUAH KELUARGA
Hanya satu angka yang tidak ada di dalam deretan tersebut, yaitu angka 1. Angka 1 dalam
bahasa Nias adalah “Sara”. Jadi gadis cilik itulah pelakunya.

KAMERA DI DALAM KAMAR
Tak pernah disebutkan kalau itu adalah kamar si aku. Jadi, selama ini si “aku” adalah stalkernya,
dan dia ketakutan karena kameranya sudah ketahuan.

BONEKA KECILKU
Mainannya tidak perlu baterai, mungkin karena itu memang makhluk hidup.

ZOMBIE?
Di Korea, umur seseorang dihitung sejak dia di dalam kandungan. Jadi, bayi yang baru lahir
dihitung sudah berumur setahun. Berarti umur pria itu masih 25 tahun, dan sebentar lagi dia akan
mati.

PENGACARA
Ted Bundy adalah pembunuh yang berpendidikan hukum, jadi dia membela dirinya sendiri di
pengadilannya. Artinya pengacara itu merangkap juga sebagai pembunuh yang kabur.

EMAIL DARI ISTRIKU
Email yang paling baru selalu berada paling atas, berarti email-email seharusnya dibaca seusai
urutan masuknya, yaitu dibaca dari bawah.

JALAN PINTAS
Si “aku” melihat tubuh tanpa kepala. Kepalanya terpotong dan masih berada di dalam, dan
suara decakan lidah itu adalah permintaan tolong sebab dia tak mampu bersuara.

ES KRIM
Es yang menempel di kemasan es krim tidak boleh dimakan. Itu bukan es batu, melainkan dry ice
atau es kering.

ALARM PAGI
Bagaimana si Polisi bisa tahu kalau si korban menggigit lengan atas pelaku? Walaupun ilmu
forensik sudah canggih, namun tak mungkin bisa tahu data detail seperti itu dalam waktu yang
singkat. Jadi, “polisi” itulah pembunuhnya yang sedang berkeliling untuk mencari saksi. Untuk si
“aku” yang tahu dekorasi rumah korban, karena dia adalah tetangganya yang tak
mengherankan jika ia pernah diajak masuk.

SPIDER LILY
Si “aku” sebenarnya sedang diancam. Memberikan sesuatu berjumlah empat, atau ada unsur
angka empat sangat dilarang di Jepang, dan bisa dianggap sebagai ancaman pembunuhan.
Apalagi yang diberikan adalah bunga Spider Lily yng biasa ditanam di pekuburan, dan hanya
diberikan kepada orang mati.

JIN
Sepertinya keinginan terdalam si “aku” adalah kecantikan, namun dia menambahkan kata
“jangan” di belakangnya, sehingga si jin pun mengabulkannya secara harfiah.

TELEVISI YANG MASIH MENYALA
Jika temannya pulang duluan, maka kemungkinan besar mereka takkan mengunci pintunya,
sementara ada pembunuh yang berkeliaran.

KULKAS
Pintu kulkas tak bisa dibuka dari dalam, berarti si “aku” akan terjebak di dalam dan takkan ada
yang tahu.

SECARIK KERTAS
Bagi deretan angka menjadi empat angka dalam satu bagian. Akan didapatkan pola jam
bangun dan jam tidur si “aku”. Angka terakhir adalah jam bangunnya pada hari Minggu.

HAMSTER
Selucu apa pun hamster, dia adalah hewan kanibal.

EMPAT SAHABAT
Si “aku” sudah mati dalam kecelakaan, karena itulah teman-temannya mengabaikannya.

ADIKKU
Baca huruf pertama dari setiap tulisan diary, mulai dari yang terbawah.

PESAN TERAKHIR
Deretan angka menunjukkan nomor atom dalam tabel periodik. Kodenya berarti: Ne – Ne – K –
Ra – Cu – Ni – I – B – U – Hg. Artinya si ibu diracuni si Nenek dengan air raksa.

PROYEK KIMIA
Lambang Kalsium adalah Ca. Sedangkan unsur yang diambil adalah K atau kalium, yang
merupakan logam yang sangat reaktif dan akan meledak jika bertemu air.

SEMBUNYI
Si adik bersembunyi di bawah ranjang, namun pakaiannya tidak kotor, dan mereka tidak
mempunyai pembantu. Berarti sebelumnya sudah ada yang pernah bersembunyi di sana.

DIARY LIBURAN
Tanggal ganjil terjadi di tahun kemarin, sedangkan tanggal genap terjadi di tahun ini. Pada
liburan pertama, si adik jatuh ke laut, tapi bisa diselamatkan. Namun, pada liburan kedua terjadi
hal yang sama dan si adik meninggal. Si kakak pun memutuskan bunuh diri, untuk menyusul
adiknya.

KATAK
Bagaiamana si “aku” masih melindas katak yang hidup? Padahal kalau ada mobil di depannya,
bukankah katak-katak itu akan terlindas terlebih dahulu oleh mobil di depannya itu?

LEDAKAN BOM
Pasca ledakan bom, biasanya orang-orang yang mendengarnya akan menjadi tuli sementara karena
kerasnya suara ledakan. Akibatnya, mereka cenderung berbicara dengan suara keras karena
kesulitan mendengar. Namun, si satpam berbicara dengan normal padahal dia mengaku selalu
berada di sana. Si “aku” pun menyadari kemungkinan si satpam sebenarnya tidak berada di tempat
saat bom meledak, bisa jadi dialah pelakunya yang meledakkan bomnya dari jauh, atau sengaja
menyingkir karena tahu bom akan meledak. Atau, sedikit positive thinking, mungkin si satpam
melalaikan tugas dan meninggalkan posnya, sehingga pelaku peledakan bisa masuk dan bom itu pun
meledak.

LANTAI 3
Kamar si “aku” di lantai tiga, kenapa si pengintip bisa cepat sekali menghilang?

PARAMEDIS
Si istri memakai make up lengkap, berarti dia juga memakai lipstik. Jika dia benar melakukan
pertolongan pertama, yaitu memberi napas buatan, seharusnya bekas lipstiknya masih menempel
di bibir suaminya.

KEBUN BINATANG
Jika semua turis itu mengenakan topi, lalu di mana turis yang kehilangan topinya? Jangan-jangan
dia terjatuh ke dalam kandang beruang dan sudah dimakan.

* * MART
Mini market itu bukan mini market biasa, melainkan tempat perdagangan organ ilegal
terselubung. Pembeli memberikan barang-barang yang bila huruf awalnya digabungkan akan
menjadi nama organ yang dipesan. Pembeli pertama memesan ginjal, sedangkan pembeli kedua
memesan jantung yang saat itu persediaannya sedang kosong.

LUBANG KUNCI
Jika si “aku” berada di dalam rumah, agak ganjil jika dia mencari kunci. Biasanya jika mengunci
dari dalam, kuncinya akan ditinggalkan, atau memakai slot yang bisa digeser. Berarti
kemungkinan si pria misterius sudah berada di dalam rumah, dan si “aku” masih di luar rumah,
mencoba mencari kunci agar bisa masuk.

KANTOR
Teman kerjanya berniat bunuh diri. Di Inggris, lantai pertama disebut dengan ground floor,
bukan lantai 1. Jadi, lantai teratas seharusnya disebut lantai 4 (walaupun menurut hitungan si
“aku” menganggap lantai paling bawah adalah lantai 1, dan lantai teratas disebut lantai 5).
Berarti lantai 5 yang dimaksud temannya adalah lantai teratas, atau atap gedung di mana
biasanya datar dan terbuka seperti gedung modern lainnya.

HOTEL
Di Jepang, angka 4 dianggap sial sehingga biasanya tidak dijadikan nomor lantai. Lantai tempat
si “aku”, menurut hitungan di Jepang adalah lantai 5.

DENTING
Suara dentingan itu bukan dentingan mangkuk bakso, melainkan suara kode morse SOS.

MALAIKAT
Malaikat yang dimaksud adalah malaikat kematian yang akan menjemput ajal mereka. Teman
yang baru menikah itu akan meninggal di tangan istrinya, teman satunya meninggal di tangan
seorang cowok bertato (kemungkinan karena tindak kriminal), sedangkan si “aku” akan bunuh
diri.

CHATTING DENGAN MANTAN
Jika benar Diana adalah teman chatting-nya, mustahil jika melupakan detail yang cukup penting
pada masanya. Kemungkinan teman chatnya itu adalah pacar mantannya yang marah dan
mungkin akan mencelakai Budi.

KECOA TERBANG
Si suami bukan memukul kecoa, tetapi memukul istrinya. Sepatu dibungkus plastik agar barang
buktinya, yaitu darah, tidak menempel.

WC
Mengaku berpengalaman, tapi tidak tahu kalau metana adalah gas yang mudah terbakar?

WANITA MENGERIKAN
Masalahnya bukan pada wanita itu, melainkan si “aku” yang menyadari kalau cermin di
depannya adalah cermin dua arah dan dia sedang diintip.

TUYUL
Si tuyul masih berada di dalam rumah, dan justru tak bisa keluar karena mantra si dukun.

KEPONAKANKU
Itu kode sandi yang suka digunakan polisi. 8-1-0 artinya pembunuhan, dan 8-1-1 artinya hidup,
jadi keponakannya masih hidup saat dikuburkan.

ISTRI PENAKUT
Si “aku” mengatakan kedua lututnya kotor tanpa terlebih dahulu bangkit. Namun, kenapa di
akhir cerita dia “bangkit” lagi? Sudut pandang cerita ini bukanlah diambil dari sudut pandang si
suami, melainkan dari si penguntit yang bersembunyi.

BUNUH DIRI BERSAMA
Bayangkan kamar berbentuk segi empat dengan 4 orang di setiap sudutnya. Awalnya akan
lancar saat Miko membunuh teman di depannya (sebut saja A). Begitu seterusnya, saat A
membunuh B, dan B membunuh C. Namun, saat C hendak membunuh Miko, dia akan perlu lebih
dari dua langkah (anggap saja untuk berjalan 2 meter diperlukan 2 langkah), karena Miko
sudah tak ada di posisinya semula, namun ada di posisi A.

Seperti katanya, Miko ingin merasakan sensasi membunuh seseorang dan hanya dirinya yang
selamat.

MEMELUKMU
Kata yang diteriakkan oleh si cewek, yang terdengar seperti bahasa Jerman, adalah Poltergeist.

MALING MASUK RUMAH
Normalnya, ketika mengejar seseorang yang bersembunyi biasanya akan langsung mendobrak
masuk. Namun, menunggu sampai keluar sendiri? Apakah ciri seorang psikopat?

SSSSSST
Pengharum ruangan otomatis biasanya memiliki timer, minimal 10 menit. Namun, pada akhir
cerita jarak waktu antara suara itu amat pendek. Kemungkinan suara kedua bukan berasal dari
alat penyemprot itu.

TSUNAMI
Jika hanggar itu memang tempat evakuasi, akan sangat aneh jika semua orang tidur dalam
formasi rapi. Keluarga biasanya akan tidur berkumpul atau berpelukan. Kemungkinan besar
tempat si “aku” tidur adalah tempat penampungan jenazah. Sedangkan orang-orang yang dia
lihat berlalu lalang saat malam adalah...

RUMAH BERHANTU
Seharusnya rekaman itu diakhiri dengan si “aku” berkata, “Sudahlah, hentikan saja!”. Mereka
menjadi ketakutan karena suara yang mereka dengar bukanlah dari rekaman itu.

DI TENGAH MALAM
Diceritakan Erik hanya hanya tinggal bersama orangtuanya, sedangkan si “aku” tampak sedang
mengawasinya. Siapakah si “aku” yang sampai mengetahui rutinitas Erik?

TETANGGA YANG SADIS
Yang dibunuh dan dimasak oleh si “aku” bukanlah babi, melainkan tetangga yang membawanya.
Kemudian dia memakannya bersama-sama si babi itu.

KAMAR BERHANTU
Si “aku” tak mengenali wajahnya sendiri, tak mengenali namanya, dan tak tahu letak bendabenda di dalam kamarnya sehingga ia tersandung. Kemungkinan, dia adalah roh yang masuk ke
tubuh si “aku” yang sebenarnya. Bayangan hitam yang sedang memperhatikannya dengan marah
adalah roh si “aku” yang sebenarnya.

KAMAR ANAKKU
Jika ada yang lewat di bawah kolong tempat tidur, bukankah seharusnya dia merangkak dan
yang tertinggal adalah jejak ujung kaki, lutut, dan telapak tangan. Namun, jika ada jejak kaki
berarti pelakunya menembus tempat tidur, dan tidak ada manusia hidup yang bisa melakukannya.

SAKIT
Ini adalah percakapan antara kembar siam di dalam kandungan.

TELEPON DI TENGAH MALAM
Bukankah gulingnya masih di bawah karena si “aku” menjatuhkannya? Lalu, apa yang ia peluk
saat kembali tidur?

MATI LISTRIK
Si “aku” begitu saja melihat ke ponselnya yang menyala. Ponsel menyala karena ada yang baru
saja menyentuhnya. Pelakunya jelas bukan si “aku” yang baru saja terbangun, lalu siapa?

KEMBAR
Di dalam adat Jawa, bila ada anak yang lahir kembar, maka yang menjadi kakak adalah yang
lahir belakangan. Jadi si “aku” sudah salah membunuh.

KAMAR MANDI DENGAN CERMIN
Biasanya, letak kloset menghadap ke pintu kamar mandi. Jika si “aku” masuk ke kamar mandi dan
cermin ada di sebelah kanan, maka ketika dia berjongkok, posisinya akan menghadap ke pintu dan
posisi cermin ada di sebelah kirinya. Berarti tanpa ia sadari, cermin sudah berubah arah dengan
sendirinya.

BUS SEKOLAH
Si “aku” tanpa sadar telah menyebabkan kematian semua orang di dalam bus. Seandainya bus
itu tidak berhenti, maka bus akan melewati persimpangan sebelum truk itu lewat, dan semua
orang akan selamat. Nenek itu kemungkinan iblis yang menginginkan kematian banyak orang,
karena itulah dia berterima kasih kepada si “aku”.

MELAHIRKAN
Yang dimakan oleh si ibu adalah plasentanya sendiri.

MALING DI DEPAN PINTU
Si istri sudah terlebih dahulu menunggu di balik pintu dengan pisau, makanya dia bisa keluar
dengan cepat. Berarti sejak awal, dia hendak menikam suaminya saat pulang.

TERJUN PAYUNG
Parasut sudah membuka, tapi turunnya malah semakin cepat? Bacalah cerita dari bawah ke atas.

RAMALAN BINTANG
Lubang yang dimaksud adalah lorong lift. Jadi si “aku” akan melangkah ke pintu lift, tanpa
sadar lift-nya ada gangguan dan belum tiba. Dia akan terjatuh.

PERJALANAN TURUN GUNUNG
Wajah yang dilihat bukanlah hantu, melainkan wajah seseorang yang ditabrak oleh bus, hingga
wajahnya sempat menempel di jendela. Mungkin sopirnya kurang berkonsentrasi karena suara
ribut para mahasiswa, dan suara mereka juga meredam suara tabrakan itu.

CERMIN DI MASA DEPAN
Cermin akan memperlihatkan apa yang mereka lihat di cermin, jika mereka berkaca 10 tahun
kemudian. Jika si “aku” melihat dirinya menjadi perempuan padahal dia merasa normal, maka
matanya yang sekarang akan didonorkan ke seorang wanita, sehingga dia akan melihat sosok
perempuan saat berkaca di cermin. Karena proses donor mata hanya bisa dilakukan jika si
pendonor sudah meninggal, maka…

TETANGGA USIL
Masalahnya adalah dari mana si Polisi tahu itu bukan daging manusia, kecuali dia sudah pernah
mencicipinya.

LUPA
Si “aku” baru saja membuka kunci pintu dari luar, sehingga seharusnya kuncinya masih berada di
pegangan luar. Namun, dia mengunci pintunya dari dalam. Berarti ada yang sudah
memindahkannya.

FOTOGRAFER PEMULA
Kamera biasa takkan bisa menangkap foto bintang. Kemungkinan itu juga red eye effect, entah
dari apa…

TOILET KERETA API
Kejadian proses aborsi.

SELFIE
Selfie saat tidur? Nampaknya dia mulai menyadari ada yang memfotonya diam-diam dengan
kameranya saat tidur. Dan sekarang dia mulai ketakutan.

GEDORAN
Apakah korban kebakaran yang bergentayangan akan berusaha masuk ke dalam rumah?
Kemungkinan yang terjadi adalah kebalikannya, si hantu yang mengetuk dari dalam rumah.

NASIB TUKANG BERSIH-BERSIH WC
Bagaimana si pria berjas tahu kalau kamar mandi pria lebih kotor daripada kamar mandi
wanita, jika dia tidak melihatnya sendiri? Lalu, apa yang dia lakukan di dalam kamar mandi
wanita?

PAGI YANG DINGIN
Kalau bisa melihat napasnya sendiri, berarti hari itu cuacanya sangat dingin, bahkan mungkin
bersalju. Namun, di luar ada gadis yang memakai pakaian yang sangat mini. Apakah dia masih
hidup?

PEMBUNUHAN BERANTAI
Si “aku” dan keluarganya adalah tikus.

NGIDAM
Konon, nanas muda bisa menyebabkan keguguran. Si istri sepertinya cemburu dengan anaknya
dan ingin mengugurkannya.

ORANG ISENG
Kertas itu bertuliskan kode. Jika huruf pertamanya digabungkan, “Aloha! Ini Dunia Saya!” akan
membentuk kata “AIDS”.

