
Saat itu hari menjelang sore pada saat tiga orang bidadari sedang menikmati matahari yang

pulang ke peraduannya. Seorang wanita dewasa bersama dua gadis ciliknya yang bermain di

halaman depan rumah mereka di kelurahan grendeng Purwokerto. Sore itu mereka sedang

bermain balon air sabun yang baru saja selesai dibuat oleh Pak Fiqri. Sang ibu rupanya

tidak mau kalah dengan dua gadis ciliknya, mereka berebut membuat balon-balon air sabun.

Siapakah mereka ?… Ayo kita cari tahu segera siapa mereka ….

Profil sang ibu….

( Oh jadi yang ini ibunya ).. masih muda

usianya belum mencapai 30. namanya

Vivian Sigh. Asli purwokerto tapi masih

keturunan dari Bengala, India. Berwajah

segitiga, rambut panjang tergerai, kulit

kuning langsat dan cakep banget. Banyak

yang mengatakan wajahnya seperti

keturunan cina. (Lihat fotonya, cakep khan

?…) Kesibukannya saat ini mengurusi si

kembar Nana dan Lala. Nana dan Lala termasuk anak yang cerdas kreatif dan energik.

Mereka tidak bosan-bosannya bertanya kepada sang ibu tentang segala sesuatu. Terkadang



sang ibu harus bertanya pada sang ayah untuk bisa memuaskan pertanyaan yang diajukan si

kembar.  Memang merepotkan tapi membahagiakan.

Sang Kakak ….

Nama lengkapnya Viona Vitriana. Sang kakak sekilas mirip dengan sang adik dari wajah

sampai dengan bentuk dan ukuran tubuh, tetapi kesamaan ini memiliki perbedaan selera yang

cukup besar. Nana terlihat lebih dewasa dan cenderung lebih mandiri dari sang adik. Hobi

sang kakak yaitu foto model, tiap menghadapi kamera, biasanya langsung bergaya dengan

baik tanpa dikomando. Kalo enggak percaya lihat deh gayanya keren khan ?…

Sang Adik ……

Sang adik jika dibandingkan dengan sang kakak terlihat lebih imut,

manis dan cenderung ingin dimanja, hobinya seneng main air,

kebiasaan yang diturunkan sang Ayah, Pak Fiqri. ( Topi dan

payungnya keren khan ?…)

Ya.. benar mereka adalah keluarga kecil Pak Fiqri, Vivian Sigh

adalah istri Pak Fiqri, sedang Nana dan Lala adalah anak kembar

Pak Fiqri. Nana dan Lala saat ini duduk di kelas 5 SD Negeri

Grendeng Purwokerto. Pak Fiqri sekeluarga tinggal di grendeng

Purwokerto, Jika anda ingin berkenalan dengan keluarga Pak Fiqri

silahkan datang langsung ke grendeng ya ….Tapi ongkosnya enggak

dijamin.    ( Lho gambar Pak fiqrinya mannnaaa ….)


