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Barbie
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My Grandma 

A true dog lover 



Di sebuah kota kecil di tepi hutan 
Kalimantan, hiduplah seorang gadis kecil 
spesial bernama Lulu. Sejak umur lima 
tahun, Lulu telah menemukan bakatnya 

dalam berbicara dengan para hewan. Lulu 
sangat sayang pada hewan kecil maupun 

besar. Lulu sendiri mempunyai seekor 
anjing Golden Retriever bernama Loli, dua 
ekor kucing kembar dan tiga burung pipit 

kuning. 




Dari semua hewan peliharaannya, Loli 
adalah favorit Lulu. Loli selalu tidur bersama 
Lulu di atas tempat tidurnya, dan Lulu selalu 

memperhatikannya lebih dari yang lain. 
Setiap hari, Loli mendapat waktu khusus 
untuk bermain dengan Lulu, sedangkan 
hewan-hewan yang lain hanya seminggu 

sekali. Walaupun Loli mendapat paling 
banyak perhatian dari Lulu, hewan-hewan 
yang lain tidak pernah iri terhadap Loli. 





Suatu hari, ketika Lulu sedang bermain 
dengan Loli di taman, Pak Amir si ketua 

polisi menghampirinya. “Lulu, bolehkah saya 
bicara dengan kamu sebentar?” “Tentu 

saja, Pak. Ada apa?” Pak Amir 
memandang Loli dengan ragu. “Um... 
Bolehkah kita bicara tanpa anjing ini 

mendengarkan percakapan kita?” Lulu 
terlihat kaget dan sedikit bingung tetapi dia 
hanya mengangguk. “Jangan kemana-mana 

ya Loli,” Lulu memerintah. 



Lalu ia menuju ruang tamu bersama Pak Amir. 
“Nah, ada apa Pak? Mengapa Bapak tidak 
ingin Loli mendengar percakapan kita? Saya 
kira Bapak tidak ada masalah dengan para 
hewan,” Lulu bertanya. “Iya, saya tidak ada 

masalah sama sekali. Hanya kali ini, saya harus 
bicara dengan kamu tanpa Si Loli.” “Kenapa?” 
Lulu mulai curiga. “Karena beberapa penjaga 
toko di kota ini mengadu pada saya bahwa 

anjingmu itu mencuri beberapa makanan dari 
toko-toko tersebut,” Pak Amir menjelaskan. 



“Jadi, sebagai ketua polisi di kota ini, saya 
harus menyelidiki apakah ini benar.” Lulu 

hanya dapat menatap si polisi, tidak 
percaya apa yang dia baru dengar. “Tidak 
mungkin! Loli tidak pernah mencuri dan dia 
tidak akan pernah lakukan hal seperti itu!” 
“Maaf, tetapi para penjaga toko yakin itu 

anjing kamu, Dik.”





“Ya sudah. Kalau Bapak berkata itu, 
biarkan saya bicara dengan Loli dulu. 

Silahkan Bapak kembali dalam dua hari 
dan saya akan menjelaskan apa yang 
terjadi,” Lulu berkata. “Baiklah. Terima 
kasih atas waktunya, Lulu.” Kembali di 
taman Lulu menatap Loli dengan serius. 
“Loli, apa yang terjadi? Mengapa Pak 

Amir berkata bahwa kau mencuri makanan 
dari beberapa toko-toko?” 



Loli menundukkan kepalanya dan ekornya 
langsung melingkar di antara kakinya. 

“Loli?” “Maaf ya Lulu. Saya tidak ingin 
mencuri makanan itu tetapi saya terpaksa 

melakukannya.” “Terpaksa? Apa maksudmu 
Loli? Kamu sudah dapat semua yang kamu 
perlu, termasuk makanan untuk sehari-hari. 
Saya tidak melihat alasan bagi kamu untuk 

mencuri.”



“Jangan marah ya, Lulu, tetapi aku mencuri 
bukan untuk diri aku sendiri. Aku 

mengambil makanan itu karena aku kasihan 
melihat para anjing dan kucing liar. Mereka 

tidak mempunyai tempat tinggal atau 
keluarga yang menyayangi mereka seperti 

aku. Mereka selalu kelaparan karena hampir 
semua orang tidak pernah memberi 

makanan kepada mereka. 



Makanan sisa yang kita beri mereka juga 
masih belum cukup untuk membuat mereka 
sehat. Aku tahu bagaimana rasanya tidak 
mempunyai rumah atau keluarga, jadi aku 

merasa harus menolong mereka,” Loli 
menjelaskan dengan kepala masih 

tertunduk. Mendengar kata-kata itu Lulu 
teringat bahwa Loli adalah anjing liar 

sebelum dia memutuskan untuk 
memeliharanya. 



“Oh Loli! Tentu saja aku tidak marah. 
Tetapi, lain kali bilang dulu ya kepada aku 
sebelum kamu melakukan hal-hal seperti 
itu.” “Baiklah Lulu. Maaf ya.” Lulu segera 
memeluk anjingnya itu. “Yuk, kita pergi ke 
kantor polisi untuk menjelaskan semua ini 

kepada Pak Amir.”





“Saya mengerti simpati Loli terhadap 
hewan liar, tetapi mencuri itu tetap salah,” 

Pak Amir menegur Si Loli. Loli 
menggonggong setuju. “Maaf Pak. Saya 
berjanji tidak akan pernah melakukan hal 
itu lagi.” Lulu menerjemahkan perkataan 

Loli. “Dan saya akan membayar segala hal 
yang Loli telah ambil dari toko-toko.” Lulu 
berjanji pada Pak Ketua Polisi. Tiba-tiba 

Loli menggonggong lagi. Lulu 
mendengarkannya sebentar dan tersenyum 

bangga.



“Loli mempunyai ide yang bagus. Kita akan 
mengadakan bazar hewan untuk para 
anjing dan kucing liar itu. Loli akan 

mengajak mereka untuk datang ke rumah 
saya dan kita akan mengadakan bazarnya 

di taman belakang rumah saya. Pak, 
apakah Bapak tidak keberatan kalau saya 
minta tolong dari Bapak untuk memberi 

tahukan para penghuni di kota ini tentang 
bazar ini? 



Semua yang ingin mengadopsi hewan dapat 
datang dan mengambil para anjing dan 
kucing tersebut tanpa biaya.” “Ide yang 

sangat bagus! Tentu saja saya akan 
memberi tahukan semua orang tentang 

bazar itu. Anjing kamu itu memang sangat 
pintar!” Pak Amir berkata dengan 

senyuman yang lebar. 



Keesokan harinya, taman belakang Lulu 
penuh dengan hewan-hewan liar yang telah 
dimandikan dan diberi makan dengan baik. 
Banyak penghuni di kota kecil Lulu telah 

datang untuk melihat para hewan tersebut. 
Lulu kaget dengan banyaknya orang yang 

ingin mengadopsi mereka.  
Setelah setiap hewan diadopsi, taman Lulu 

pun kosong. 



Lulu berlutut di sebelah Loli dan 
mencium hidungnya. “Kamu benar-

benar hebat, Loli. Saya sangat bangga 
mempunyai kamu sebagai anjingku.”



Tamat 
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Loli adalah seekor anjing Golden Retriever 
kesayangan Lulu.  Lulu adalah seorang gadis 
kecil yang mempunyai kemampuan berbicara 
dengan para hewan.  Pada suatu hari, Loli 

dituduh mencuri makanan.  Bagaimana Lulu 
dan Loli menyelesaikan permasalahannya?
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