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Hallo,,, adik-adik. Sekarang kakak akan meng ajak 
adik-adik semua berpetualang ke Negeri Peri. 
Tahu peri kan? Iya,,, salah satu Peri baik hati 

yang ada di Negeri Peri bernama Peri Zaira. Peri Zaira 
memiliki sayap yang berwarna warni. Matanya ungu. 
Dia juga memiliki rambut hitam panjang yang selalu 
diikat dua. Peri Zaira adalah peri yang cantik. 

Peri Zaira sangat ingin mengunjungi Negeri manu-
sia. Ia sangat ingin mempunyai sahabat manusia. Tapi 
karena belum berusia 16 tahun, Peri Zaira dilarang oleh 
Ibunda Peri. Di dalam Negeri Peri, hanya Peri berusia 
16 tahun yang diijinkan berkunjung ke Negeri manu-
sia. Peri zaira menunggu ulang tahunnya dengan tidak 
sabar. Hingga suatu hari, Peri Zaira merayakan ulang 
tahun yang ke-16.

Saat itu, banyak sahabat-sahabatnya datang mem-
berikan hadiah. Ratu Peri juga datang. Ratu Peri mem-
beri hadiah yaitu sepasang sayap yang berwarna biru. 

KATA PENGANTAR
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Peri Zaira sangat senang menerimanya. Adik-adik tahu 
gunanya sayap? Iya,,, untuk terbang. Nanti, Peri Zaira 
bisa terbang ke Negeri manusia.

Penasaran nggak dengan petualangan Peri Zaira? 
Ayo kita ikuti petualangan Peri Zaira saat pergi ke 
Negeri Manusia. Ia juga bertemu dengan si Semut 
Hitam dan keluarganya. Serunya belajar membuat kue 
madu membuat Peri Zaira betah tinggal di sana. Ia 
juga bertemu dengan nenek Ninol dan teman-teman 
kecilnya. Yuuk,, kita ikuti petualangannya. Pasti amat 
menyenangkan. Selamat berpetualang adik-adik.

Sumenep, Mei 2012

Penulis
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tahun terlebih dahulu, karena hanya peri-
peri yang sudah dewasa lah yang diperbo-
lehkan pergi ke sana. 

Usia Peri Zaira hampir menginjak usia 
16 tahun. Ia sudah tak sabar menunggu 
ulang tahunnya. Karena itu artinya ia akan 
bisa pergi ke Negeri Manusia. Negeri yang 
selalu ingin ia kunjungi selama ini. Negeri 
di mana ia bisa membantu manusia-ma-
nusia yang membutuhkan pertolongannya 
nanti.

“Aku sudah tak sabar menunggu hari 
ulang tahunku tiba Bunda,” kata Peri Zaira.

“Wah tak terasa usiamu sudah dewasa 
ya sayang. Sebentar lagi kau akan berfantasi 
ke Negeri Manusia. Ingatlah kata Bundamu 
ini. Kau harus menjadi Peri yang baik dan 
selalu mengajarkan kebaikan kepada ma-
nusia,” kata Bunda Peri.

“Iya Bunda. Zaira sudah tidak sabar 
Lingin mengenal manusia. Kata teman-
teman, manusia itu sangat baik. Bahkan 
makanan yang dibuat manusia katanya sa-
ngat enak. Duh… Zaira jadi tak sabar ingin 
segera pergi ke Negeri Manusia. Bunda,” 
kata Zaira manja.




