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Urutan Peristiwa 

 

Bagian 1 

NEW YORK, Bandara Internasional JFK (seminggu sebelum 

natal) 

I. Proses tertukarnya kedua telepone genggam Jonathan dan 

Madeline 

 

Madeline 

1. Percakapan antara Madeline dengan sahabatnya Juliane melalui 

telephone tentang bagaimana Raphael melamarnya. 

2. Madeline yang berusaha mencari Raphael di tengah kerumunan 

manusia di dalam bandara. 

Jonathan 

3. Pertemuan Jonathan dengan mantan istrinya Francesca. 

4. Francesca yang membawa anaknya Charly kepada Jonathan. 

Mereka (Jonathan dan Madeline) 

5. Madeline menghubungi Raphael memintanya bertemu di kafetaria 

bandara. 

6. Jonathan memasuki kafetaria bersama Charly. 

7. Jonathan mengambil makanan untuk Charly. 

8. Jonathan membayar makanan yang diinginkan Charly. 

9. Jonathan mencari tempat duduk untuk Charly. 

10. Jonathan mencari telepone genggamnya yang berdering sambil 

memegang piring makanan Charly. 

11. Madeline mencari tempat duduk yang nyaman untuk menikmati 

makanannya. 

12. Tempat duduk yang kosong terlihat oleh Madeline. 

13. Berderingnya telephone genggam Madeline, sehingga Madeline 

berusaha mencari teleponenya yang berada di dalam tasnya sambil 

memegang makanannya. 



 

14. Terbenturnya kepala Madeline dan Jonathan ketika Madeline 

meraih ponselnya. 

15. Barang-barang Madeline dan Jonathan berjatuhan. 

16. Jonathan berteriak menyuruh Madeline untuk berhati-hati. 

17. Madeline mengambil ponsel, tas dan kunci-kuncinya yang 

berserakan di lantai. 

18. Jonathan mengambil plastik yang berisi makanan dan ponselnya 

yang jatuh ke lantai. 

19. Perebutan meja yang dilakukan Jonathan dan Madeline. 

20. Penerbangan Jonathan menuju San Fransico meninggalkan New 

York. 

21. Penerbangan Madeline menuju Paris meninggalkan New york. 

22. Tibanya Jonathan di bandara San Francisco. 

23. Jonathan memeriksa ponselnya. 

24. Keterkejutan Jonathan ketika melihat pesan yang baru saja masuk 

ke ponselnya dan mengira itu adalah lelucon Marcus. 

25. Tersadarnya Jonathan jika ponsel yang ada di tangannya ternyata 

bukan miliknya. 

26. Identitas pemilik ponsel yang dipegang Jonathan adalah Madeline 

Greene yang tinggal di Paris terlihat dari aplikasi E-mail yang dia 

lihat sekilas dalam ponsel tersebut. 

27. Tersadarnya Jonathan mengenai ponsel yang dia pegang adalah 

ponsel milik wanita yang dia temui di bandara JFK. 

28. Tibanya Raphael dan Madeline di bandara Paris. 

29. Madeline menyalakan ponselnya untuk memeriksa email yang 

masuk. 

30. Madeline mendengarkan pesan suara di ponselnya. 

31. Madeline tidak mengenali suara dari pesan suara tersebut. 

32. Madeline kebingungan lalu memeriksa ponsel yang dia miliki. 

33. Madeline tersadar ponsel yang dia pegang adalah milik pria di 

bandara JFK. 

 



 

 

 

II. Kehidupan yang terpisah 

34. Jonathan mengirim pesan kepada Madeline untuk mengetahui 

ponselnya memang berada pada Madeline. 

35. Madeline membalas pesan jonathan memberitahukan ponsel milik 

Jonathan berada pada Madeline. 

36. Keingintahuan Madeline terhadap keberadaan Jonathan. 

37. Jonathan memberitahu kepada Madeline jika dirinya berada di San 

Francisco 

38. Madeline yang bingung akibat dirinya yang berada di Paris dan 

Jonathan yang berada di San Francisco. 

39. Proses pengembalian ponsel yang tertukar. 

40. Alamat yang diberikan Jonathan dan Madeline. 

41. Jonathan memberitahukan tentang seseorang yang bernama Oleg 

Mordhorov ingin memesan bunga di toko Madeline. 

42. Madeline yang marah akibat Jonathan memeriksa ponselnya. 

 

San Francisco 09.30 malam 

43. Jonathan merasa tidak nyaman dengan kondisi mobil Marcus. 

44. Marcus bercerita dengan Charly dan Jonathan selama perjalan 

menuju restoran. 

45. Jonathan, Charly, dan Marcus tiba di retoran kecil milik Jonathan. 

46. .Obrolan ringan antara Jonathan dan Marcus di dalam restoran. 

47. Marcus memuji foto Madeline ketika sedang memeriksa ponsel 

Madeline. 

48. Rasa penasaran Jonathan terhadap foto yang dikatakan indah oleh 

Marcus. 

49. Ketidaknyamanan Jonathan ketika melihat senyum Madeline yang 

terabadikan dalam foto.  

 

Paris 7.30 pagi 



 

50. Raphael mengantar Madeline ke apartementnya. 

51. Madeline berangkat menuju toko bunga miliknya. 

52. Perasaan tenang dan senang akibat keadaan toko bunganya 

sesuai dengan intruksi yang dia berikan kepada Takumi 

pegawainya. 

53. Rasa ingin tahu yang muncul tiba-tiba dari dalam diri Madeline 

untuk mendengarkan pesan suara di ponsel milik Jonathan. 

54. Pesan suara yang berasal dari seorang wanita yang bernama 

Francesca. 

55. Isi pesan suara dari Francesca yang meminta maaf dan meminta 

Jonathan untuk kembali bersama Francesca. 

 

III. Rahasia. 

San Francisco. 

56. Jonathan mengendarai mobil menuju rumahnya . 

57. Jonathan tiba di rumahnya. 

58. Marcus berbincang singkat dengan Jonathan sebelum masuk ke 

dalam kamarnya. 

59. Jonathan memeriksa email dan menjawab pemasok serta 

memastikan reservasi di restorannya. 

60. Berderingnya ponsel Madeline yang ada pada Jonathan. 

61. Panggilan masuk dari Juliane Wood sahabat Madeline. 

62. Juliane bertanya mengapa ponsel Madeline berada di tangan 

Jonathan. 

63. Jonathan mematikan panggilan Juliane. 

64. Rasa ingin tahu Jonathan muncul yang mendorong untuk  melihat 

lagi foto-foto yang tersimpan dalam ponsel itu. 

65. Rasa tertarik lebih lanjut dari dalam diri Jonathan untuk melihat 

koleksi musik Madeline. 

66. Penemuan yang mengejutkan bagi Jonathan, koleksi musik 

Madeline yang menggambarkan masa sulit dan kelam sangat 

berbeda dengan penampilan foto yang Jonathan lihat. 



 

67. Penyelidikan yang Jonathan terus lanjutkan, dengan memeriksa 

judul-judul film yang diunduh Madeline. 

68. Rasa keingintahuan Jonathan yang terus muncul akibat selera film 

Madeline yang tak terduga. 

69. Penelusuran Jonathan melalui pemeriksaan E-mail dan SMS 

Madeline, menemukan jawaban tentang pekerjaan Madeline, pacar 

Madeline yaitu Raphael yang sangat mencintainya dan Juliane 

sahabat Madeline yang cerewet. 

70. Penemuan Jonathan di agenda elektronik janji temu yang rutin 

Madeline dengan Esteban. 

71. Pikiran Jonathan yang menilai Madeline berkhianat terhadap 

Rapahel. 

72. Perasaan Jonathan yang merasa dirinya telah mengintip privasi 

orang lain. 

73. Penemuan Jonathan di ponsel Madeline, Madeline rutin 

berkonsultasi dengan dokter Sylvie Andrieu sejak 6 bulan yang lalu 

tentang masalah infertilitas. 

74. Jonathan membaca hasil tes yang dijalani Madeline dan Raphael. 

75. Rasa keingintahuan Jonathan muncul ketika melihat Madeline 

menunda tes Hunher sebanyak 3 kali. 

76. Jonathan mengamati foto Madeline lalu muncul rasa keingintahuan 

Jonathan dari rahasaia yang disembunyikan Madeline. 

77. Penemuan Jonathan terhadap Madeline yang mengaku ingin 

memiliki anak tetapi selalu melakukan hubungan intim dengan 

Raphael diluar masa subur. 

 

IV. Perbedaan Waktu. 

Paris 

78. Madeline meminta Takumi untuk mengirim paket yang berisi ponsel 

Jonathan. 

79. Madeline memberikan alamat tujuan pengiriman paket. 



 

80. Takumi memeriksa alamat yang diberikan Madeline dan mengenali 

penerima paket tersebut. 

81. Madeline bertanya kepada Takumi bagaimana dia mengetahui 

Jonathan. 

82. Penjelasan Takumi mengenai Jonathan. 

83. Kepergian Takumi untuk mengirim paket yang diberikan Madeline. 

84. Rasa ingin tahu Madeline muncul akibat penjelasan Takumi 

mengenai Jonathan Lempereur. 

85. Madeline mencari tahu Informasi mengenai Jonathan melalui mesin 

komputer di tokonya. 

86. Penemuan Madeline mengenai identitas Jonathan melalui artikel 

yang dibacanya. 

87. Penemuan Madeline terhadap apa yang dibacanya membuatnya 

semakin penasaran terhadap Jonathan. 

88. Telepon toko Madeline berdering. 

89. Madeline bertanya keberadaan Takumi. 

90. Takumi memberitahukan adanya pemogokan semua kantor  

kepada Madeline. 

V. Anda mendapat Email. 

San Francisco, Tengah Malam. 

91. Kegelisahan yang menghampiri Jonathan yang membuatnya tidak 

bisa tertidur. 

92. Jonathan mengaktifkan ponsel Madeline. 

93. Masuknya pesan Madeline yang memberitahukan pemogokan di 

Paris dan ingin memberikan kabar baik dan juga buruk kepada 

Jonathan. 

94. Jonathan membalas pesan Madeline. 

95. Pesan Madeline yang berisi keingintahuannya tentang Jonathan  

96. Jawaban Jonathan terhadap pesan yang dikirim Madeline untuk 

menjawab rasa keingintahuan Madeline. 

 

Paris, siang hari. 



 

97. Madeline melayani pelanggan di toko bunga miliknya. 

98. Madeline menjelaskan makna bunga-bunga yang ada di tokonya 

kepada pelangganya. 

99. E-mail dari Madeline untuk Jonathan yang berisi permintaan maaf 

karena Madeline merasa melanggar privasi Jonathan. 

100. Pesan Jonathan yang berisi keingintahuaa akan Esteban 

dan Madeline yang membuat semua orang berpikir Madeline ingin 

memiliki anak, sedangkan Madeline mengambil semua tindakan 

pencegah kehamilan. 

101. Rasa panik yang menyerang Madeline setelah membaca 

pesan Jonathan. 

102. Rasa takut Madeline yang muncul akibat dokumen 

tersembunyi yang tidak boleh ditemukan oleh Jonathan. 

VI. Ikatan 

San Francisco, 09.30 pagi. 

103. Rutinitas pagi yang dilakukan Marcus. 

104. Rasa penasaran Marcus yang muncul saat melihat lima 

puluh foto Madeline  yang disematkan Jonathan di papan 

pengingat. 

105. Charly dan Jonathan yang berada di Pasar Petani . 

106. Permintaan Charly kepada Jonathan untuk mendatangi kios 

dendeng sapi di pasar itu. 

107. Jonathan berbelanja sambil tetap mengawasi Charly . 

108. Waktu istirahat dimanfaatkan Jonathan dengan membuka 

ponsel Madeline. 

109. Rasa kecewa yang muncul saat Jonathan melihat pesannya 

belum dibalas oleh Madeline. 

110. Penemuan hal aneh yang didapatkan Jonathan pada malam 

dia mencetak foto-foto Madeline. 

111. Rasa ingin tahu yang muncul pada Jonathan saat melihat 

memori ponsel Madeline yang penuh sedangkan foto, video, dan 

lagu-lagunya hanya sedikit 



 

112. Jonathan memandangi Charly sambil memikirkan penemuan 

aneh yang didapatkan di ponsel Madeline. 

Sementara itu, di Paris 

113. Paket yang diterima oleh Takumi. 

114. Pembatalan paket yang dilakukan Madeline. 

115. Pengambilan paket yang berisi ponsel Jonathan yang 

dilakukan Madeline. 

116. Madeline berpikir jika tidak mendengar kabar apapun dalam 

beberapa hari dari Jonathan dia mengirim kembali ponsel milik 

Jonathan. 

San Francisco 

117. Jonathan mengunjungi kafe untuk membelikan Charly 

secangkir cokelat . 

118. Rasa keingintahuan Jonathan muncul di saat dia menatap 

lagi ponsel milik Madeline akibat penyimpanan yang berisi berkas-

berkas yang bervolume besar yang terkunci dan tidak bisa dibuka 

oleh Jonathan. 

119. Panggilan masuk dengan nama Esteban di ponsel Madeline. 

120. Panggilan Esteban yang ingin dijawab oleh Jonathan tetapi 

dia terburu-buru untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. 

121. Pesan suara yang ditinggalkan Esteban menanyakan 

Madeline akan memundurkan satu jam janji temunya pada hari 

senin. 

122. Terkejutnya Jonathan mendengar pesan suara dari Esteban 

yang Jonathan kira Esteban adalah seorang dokter perempuan. 

123. Jonathan akhirnya mengetahui jika Esteban bukan 

selingkuhan Madeline melainkan dokternya.  

124. Rasa keingintahuan Jonathan muncul akan Esteban, lalu 

Jonathan meminta Charly untuk mencari dokter Esteban melalui 

pencarian online dan menemukan jawaban jika Esteban adalah 

seorang psikiater. 



 

125. Kegelisahan Madeline yang Jonathan rasakan dari informasi 

yang dia dapatkan jika Madeline mengunjungi psikiater dua kali 

seminggu. 

 

VII. Jatuhnya Sang Kaisar. 

Paris, Arrondissement VIII, pukul 01:00 

Appartement di sebuah bangunan kecil di Faubourg-du-Roule. 

126. Raphael tertidur disamping Madeline. 

127. Madeline membaca buku Jonathan yang diterbitkan tahun 

2005. 

128. Terkejutnya Madeline melihat jumlah bab di dalam buku 

Jonathan yang didedikasikan untuk membahas bunga. 

129. Rasa ketertarikan dan keingintahuan yang muncul dalam diri 

Madeline terhadap Jonathan yang semakin kuat akan misteri 

dibalik pengunduran diri Jonathan dari dunia gastronomi, Jonathan 

yang berada dipuncak kejayaannya tiba-tiba menghentikann 

karirnya. 

130. Madeline mencari di google Jonathan Lempereur dan 

penutupan restorannya. 

Sementara itu, di San Francisco 

131. Jonathan meletakkan makanan penutup terakhir 

pelanggannya lalu meninggalkan dapur. 

132. Jonathan mencoba memecahkan kata sandi aplikasi yang 

dikunci oleh Madeline di dalam ponselnya. 

133. Percobaan kata sandi yang terus dicoba oleh Jonathan 

membuat amarah dan frustasi Jonathan muncul. 

134. Madeline membaca artikel-artikel yang berlomba menuliskan 

kejatuhan Jonathan. 

135. Madeline memilih artikel liberation yang berisi : 

• 30/12/2019  jatuhnya sang kaisar (Jonathan Lempereur) 

• Chef Unik  



 

• Kelelahan ( Jonathan merasa lelah dengan para kritikus 

yang tidak memahami pekerjaannya) 

• Masalah perkawinan 

• Masalah keuangan 

• Masa depan yang tak pasti. 

136. Madeline membuka situs New York Times yang berisi pujian 

terhadap Jonathan Lempereur dan hilangnya minat Jonathan 

terhadap apapun setelah berpisah dengan Francesca. 

137. Raphael bertanya kepada Madeline yang belum tertidur 

sedangkan jam sudah menujukkan pukul 02.00 pagi. 

138. Perasaan seolah tertangkap basah yang dirasakan oleh 

Madeline. 

139. Panggilan masuk Francesca di ponsel Jonathan dan tanpa 

berpikir panjang Madeline mengangkatnya. 

140. Francesca menghubungi nomor Madeline yang berada di 

Jonathan karena ingin mengetahui keadaan anaknya. 

 

VIII. Orang yang kita cintai 

Sonoma Country, California. Minggu pagi. 

141. Pertanyaan Charly tentang masih adakah cinta ayahnya 

kepada ibunya. 

142. Jonathan bertanya kepada Charly mengapa dia bertanya 

tentang perasaan dia kepada Francesca. 

143. Charly mengatakan kepada Jonathan jika Francesca 

merindukan Jonathan dan ingin mereka beriga tinggal bersama 

lagi. 

144. Penjelasan Jonathan kepada Charly jika dirinya tidak bisa 

bersama dengan Francesca lagi. 

145. Jonathan dan Charly tiba di Bodega Bay. 

Sementara itu, di Deauville. 

146. Madeline yang berada dirumah keluarga Raphael. 



 

147. Pikiran Madeline dipenuhi rasa ingin tahu akan kisah 

Francesca akibat komunikasi yang dilakukannya dengan Francesca 

pada malam sebelumnya. 

148. Madeline mencari tahu identitas Francesca melalui mesin 

pencarian di ponselnya. 

149. Infromasi Francesca enam tahun lalu yang dibaca Madeline 

berisi wawancara Jonathan dan Francesca serta foto yang 

menujukkan tattoo yang sama ditulang belikat kanan Jonathan 

Francesca yang tertulis “You”ll never walk alone”. 

150. Tenggelam dalam proses pencarian informasi mengenai 

Francesca, rasa ingin tahu Madeline akan penyebab perpisahan 

Francesca dan Jonathan muncul. 

151. Pertanyaan Charly tentang penyebebab orangtua Jonathan 

berpisah. 

152. Penjelasan Jonathan kepada Charly penyebab orangtuanya 

berpisah. 

 

IX. Rahasia Yang dijaga baik-baik 

San Francisco, Minggu awal sore. 

153. Percakapan singkat antara Marcus dan Charly ketika tiba 

dirumah. 

154. Pertanyaan Charly tentang mengapa foto-foto Madeline 

tertempel di papan pengingat. 

155.  Perasaan Jonathan yang bingung akibat dia merasa kehidupan 

Madeline membuatnya begitu tertarik dan Jonathan merasa seperti 

menjalankan sebuah misi. 

156. Jonathan memutuskan untuk menurunkan foto-foto yang tertempel 

di papan pengingat. 

157.  Saat menurunkan foto-foto Madeline, Marcus memberikan 

foto Madeline yang diambil di sebuah kantor. 

158.  Perkataan Marcus tentang foto Madeline yang terlihat 

berlatar seperti di kantor polisi. 



 

159.  Jonathan memperbesar foto Madeline dengan 

menggunakan photoshop dan menemukan tiga huruf ‘GMP’ yang 

tertera di cangkir Madeline. 

160.  Rasa keingintahuan Jonathan semakin besar terhadap 

Madeline, Jonathan membuka mesin pencarian dan mencari GMP, 

hasilnya adalah Greater Manchester Police. 

161.  Perkataan Marcus tentang Madeline beberapa tahun lalu 

adalah seorang polisi adalah benar. 

162. Kebenaran tentang identitas Madeline sebagai seorang 

mantan polisi dan percobaan bunuh dirinya ditemukan oleh Marcus 

melalui sebuah artikel. 

 

X. Hidup orang lain. 

Paris, Senin 19 Desember, 04:30 pagi. 

163.  Takumi bersama Madeline pergi membeli kebutuhan 

tokonya. 

164.  Takumi dan Madeline tiba di toko grosir langganannya. 

165.  Barang-barang belanjaan Madeline dimasukkan di van oleh 

Takumi. 

06.30 Pagi 

166.  Madeline dan Takumi mengunjungi bistro untuk sarapan 

pagi. 

167. Madeline bertanya tentang berita Jonathan Lempereur yang 

dikhianati sahabatnya kepada Takumi dan memperlihatkan kertas 

artikel yang Madeline cetak. 

168. Ketertarikan Takumi saat membaca judul artikel yang 

Madeline berikan kepadanya. 

169. Isi artikel tentang perselingkuhan Francesca dan sahabat 

Jonathan yaitu George LaTulip.  

170. Pendapat Takumi tentang perselingkuhan Francesca dari 

artikel yang dibacanya. 



 

171. Takumi merasa pernah mengirimkan bunga kepada 

seseorang yang bernama George LaTulip. 

172. Takumi meminta laptop Madeline untuk memastikan George 

LaTulip yang sama dengan yang ada di artikel yang pernah dia 

kirimkan bunga. 

173. Hasil penemuan alamat George LaTulip di laptop Madeline. 

174. Takumi yang pernah mengirimkan bunga dahlia ungu 

kepada George LaTulip. 

175. Takumi kembali ke toko bunga dan Madeline mengunjungi 

Fanfan La Tulipe. 

 

XI. Penyelidikan 

San Francisco. 

176. Jonathan membaca informasi mengenai Madeline yang ingin 

bunuh diri saat penyelidikan kasus Dixon. 

177. Penemuan Jonathan mengenai kasus yang diselidiki 

Madeline adalah kasus yang menyita perhatian seluruh Inggris 

Raya. 

178. Jonathan bertanya kepada Marcus tentang kasus Alice 

Dixon. 

179. Marcus tidak mengetahui kasus Alice Dixon. 

180. Ide muncul tiba-tiba di kepala Jonathan untuk memasukkan 

kata kunci ALICE pada aplikasi yang terkunci di ponsel Madeline. 

181. Kunci sandi yang dimasukkan Jonathan berhasil. 

182. Ponsel Madeline berisi ratusan dokumen yang berhubungan 

dengan kasus Dixon, baik berupa catatan, artikel, foto, dan video. 

183. Perpindahan data yang dilakukan Jonathan dari ponsel 

Madeline ke laptopnya. 

184. Jonathan yang menyadari Madeline melakukan segalanya 

untuk melindungi data kasus Dixon terlihat dari catatan pribadi, 

salinan, sidik jari, rekaman pemeriksaan para tersangka, foto-foto, 



 

deskripsi akurat dari setiap bukti, dan semua yang berhubungan 

dengan kasus Dixon ada di dalam ponsel Madeline. 

185. Proses memindahkan data dari ponsel Madeline ke laptop 

Jonathan yang tidak cukup cepat akibat ukuran data yang cukup 

besar. 

186.  Pemastian data tertransfer ke laptop Jonathan. 

187.  Rasa mual yang dialami Jonathan saat melihat foto-foto 

yang dia unduh. 

188.  Keraguan Jonathan untuk menyelami kasus penculikan dan 

terbunuhnya Dixon 

 

Bagian dua. 

Kasus Alice Dixon 

XII. Alice. 

Tiga tahun sebelumnya, 8 Desember 2008, Kantor Polisi 

Cheatam, Timur Laut Manchester. 

189. Proses interogasi yang dilakukan oleh Madeline kepada Erin 

Dixon tentang kasus hilangnya Alice Dixon.  

190.  Keadaan Erin Dixon yang tidak karuan dan badannya 

gemetar saat menjawab pertanyaan Madeline. 

191.  Proses interogasi yang dilakukan Madeline kepada Erin 

Dixon. 

192.  Keadaan emosi Erin Dixon yang terus berubah-ubah 

sepanjang interogasi. 

193.  Perasaan Muak yang muncul pada Madeline saat melihat 

jejak bibir Erin Dixon adalah jejak luka bakar pecandu kokain. 

194.  Madeline mengajak Jim rekan kerjanya untuk meninggalkan 

kantor kepolisian. 

195.  Informasi yang diterima oleh Jim mengenai tidak adanya 

nama Alice Dixon di rumah sakit manapun. 

196.  Madeline melakukan koordinasi tentang langkah-langkah 

pertama investigasi kasus Alice Dixon. 



 

197.  Tibanya Jim dan Madeline di Cheatam Bridge,kawasan 

yang kumuh , tempat penghuni liar, pelacur, dan penjual obat 

terlarang. 

198.  Madeline dan Jim masuk ke dalam apatemen Erin Dixon. 

199.  Keadaan apartemen Erin Dixon yang jorok dan menjijikkan. 

200.  Madeline dan Jim menaiki lanti atas apartemen Erin Dixon 

untuk melihat kamar Alice. 

201.  Kondisi kamar Alice yang rapi dan bersih. 

202.  Tiket-tiket dan program pertunjukan yang sudah dihadiri 

oleh Alice yang tertempel di dinding kamar Alice. 

203.  Perasaan terpesona yang muncul pada Madeline saat 

melihat lukisan Picasso dan Jean-Honore Fragonard yang 

tergantung di dinding kamar Alice. 

204. Madeline melakukan pemeriksaan dikamar Alice. 

205.  Madeline menemukan biskuit oreo dan botol-botol plastik 

kecil susu stroberi Nesquik di laci meja Alice. 

206.  Erin Dixon memberitahu Madeline kalau Alice hanya 

memakan biskuit dan susu. 

207.  Alice pergi tanpa membawa biola, komputer Max dan buku 

hariannya. 

208.  Rasa ingin tahu yang muncul pada Madeline membuatnya 

membuka-buka buku harian Alice dan menemukan uang kertas 50 

pound. 

209.  Pertanda buruk yang dirasakan Madeline ketika 

mendapatkan uang 50 pound yang disimpan Alice di dalam buku 

hariannya. 

210. Tim forensik memeriksa secara detail ruangan Alice untuk 

menemukan petunjuk hilangnya Alice. 

211.  Kepala tim forensik meyakinkan Madeline jika timnya sudah 

mendapatkan sampel DNA yang berkualitas baik dari sisir Alice. 

212.  Setelah pemeriksaan selesai di ruangan Alice,Madeline 

memandangi foto Alice. 



 

213.  Alice adalah gadis yang cantik, tinggi, langsing, dan 

matanya biru kehijauan. 

214. Pertanyaan yang muncul dibenak Madeline tentang Alice 

yang bisa tidak menjadi gila hidup di lingkungan yang sangat  

buruk. 

215.  Rasa ingin tahu Madeline mengenai Alice kemana, bersama 

dengan siapa dan melakukan apa. 

216.  Kondisi kamar Alice membangkitkan kenangan Madeline 

akan masa lalunya yang kacau dengan hdup bersama  ibu yang 

depresi dan ayah peminum. 

217.  Kenangan Madeline akan hidupnya yang dulu di Cheatam 

Bridge. 

218.  Jim bertanya kepada Madeline tentang kasus Alice yang 

bukan kasus remaja yang kabur dari rumah. 

219.  Jim dan Madeline akan melakukan pemeriksaan terhadap 

rekening Erin Dixon dan menyelidiki beberapa pecandu yang 

mengenal Erin Dixon. 

220. Berhasilnya Jim mendapatkan nomor ponsel Alice. 

221.  Jim dan Madeline akan melacak ponsel Alice. 

 

XIII. Hari-hari yang gelap. 

222.  Petunjuk tentang Alice dari kamera pengawas di 

persimpangan jalan Pickle Cross. 

223.  Kota Manchester yang memiliki ribuan kamera pengawas. 

224.  Pada pagi hilangnya Alice semua kamera yang mengawasi 

area sekolah rusak dan tidak berfungsi. 

225.  150 petugas yang dikerahkan oleh Madeline untuk 

memeriksa radius tiga kilometer dari sekolah Alice. 

226. Perasaan yakin Madeline bahwa Erin Dixon berperan besar 

dalam hilangnya Alice. 



 

227.  Madeline melakukan interogasi terhadap Erin selama lebih 

dua puluh jam. 

228.  Interogasi yang dilakukan Madeline tidak berbuah hasil. 

229.  Penemuan dalam komputer Alice yang tidak menunjukkan 

hal penting. 

230.  Madeline mengetahui Alice sering berbohong mengenai 

umurnya untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu melalui buku 

harian Alice yang dibacanya. 

231.  Pada 15 Desember para polisi menyisir tepi barat sungai Irk 

dan danau Rockwel tetapi tidak ditemukan jasad siapapun. 

232.  Pemeriksaan yang dilakukan Jim terhadap semua orang 

yang berada dalam kontak Alice. 

233.  Pemeriksaan yang dilakukan Jim tidak membuahkan hasil. 

234.  Natal yang berlalu tanpa kemajuan penyelidikan. 

235.  Penyelidikan Alice bukan hal pertama bagi Madeline. 

236.  Pemeriksaan semua panggilan yang melalui terminal relay 

paling dekat dari sekolah pada jam sebelum dan sesudah Alice 

menghilang oleh Jim dan timnya di bulan Januari. 

237.  Lebih dari dua ratus penelpon yang diantaranya pernah 

berurusan dengan hukum diinterogasi. 

238.  Di antara semua orang yang diinterogasi ada seorang pria 

yang berusia lima puluh tahun yang bernama Fletcher Walsh. 

239.  Fletcher Walsh pernah dihukum karena kasus pemerkosaan 

dan memiliki van putih. 

240. Alibi Fletcher Walsh yang sempurna. 

241.  Tim anjing pelacak yang menemukan bercak darah di 

belakang kendaraan Fletcher Walsh. 

242.  Sampel darah yang ditemukan tim anjing pelacak dikirim ke 

layanan forensik Birmingham. 

243.  Polisi mengawasi Fletcher Walsh 24 jam penuh dan 

menunggu hasil sampel darah. 



 

244.  Pada tanggal 13 Februari  juru bicara Greater Manchester 

Police mengumumkan bahwa sampel darah yang ditemukan di van 

Fletcher Walsh tidak bisa dipastikan milik Alice Dixon. 

245.  Media kehilangan minat pada kasus Alice Dixon. 

246. Penyelidik menemui jalan buntu. 

247.  Madeline yang terus dihantui kasus Alice Dixon. 

248.  Harapan Madeline menemukan petunjuk baru dan jejak 

yang mungkin terlewatkan. 

249.  Alice membuat Madeline mengingat kembali dirinya pada 

saat remaja. 

250.  Madeline meyakinkan dirinya bahwa hanya dia yang benar-

benar peduli tentang nasib Alice. 

251. Madeline berjanji pada dirinya tidak akan pernah memiliki 

anak jika dia tidak mampu menemukan Alice hidup-hidup. 

252.  Perasaan tak berdaya yang dirasakan Madeline. 

253.  Atasan Madeline menyarankan Madeline untuk beristirahat 

selama beberapa hari. 

254.  Kenyataan yang harus diterima Madeline bahwa Alice Dixon 

sudah menghilang selama tiga bulan. 

255.  Atasan Madeline meminta bantuan Madeline untuk 

menyelidiki kasus lain tetapi Madeline merasa tidak mampu bekerja 

lagi. 

256.  Madeline bersedia melakukan apa saja untuk menemukan 

Alice. 

 

 

 

 

XIV. Musuh yang akrab 

257.  Madeline mengunjungi pub Irlandia TheBlack Swan milik 

keluarga Doyle. 

258.  Danny Doyle menyapa Madeline. 



 

259. Danny Doyle adalah pemimpin salah satu klan terkuat di 

dunia hitam Manchester. 

260.  Danny Doyle menawarkan bir kepada Madeline. 

261.  Madeline lebih menyukai Bordeaux di banding bir yang 

ditawarkan Donny Doyle. 

262.  Gumaman terkejut yang terdengar dari beberapa pengawal 

Doyle mendengar Madeline bicara. 

263.  Danny Doyle memiliki saudara kembar yaitu Jonny. 

264.  Jonny menderita skizofrenia paranoid dan berakhir di 

institusi kejiwaan. 

265.  Danny Doyle adalah kawan SD dan SMA Madeline. 

266.  Madeline menanyakan infromasi yang diketahui Danny 

tentang kasus Alice Dixon. 

267. Danny mengatakan kepada Madeline jika dia tidak pernah 

menyentuh anak sekalipun dia bukan orang yang suci. 

268.  Madeline meminta bantuan kepada Danny. 

269.  Danny menanyakan keinginan Madeline. 

270.  Madeline meminta menemukan infromasi mengenai Alice di 

semua jaringan yang dimiliki Danny. 

271. Danny memiliki hubungan dengan beberapa politisi dan 

pengusaha. 

272.  Danny meminta imbalan kepada Madeline jika dia 

menemukan Alice. 

273.   Madeline akan memberitahukan infromasi mengenai proyek 

yang dilakukan Danny sebagai imbalannya. 

274.  Doyle menanyakan kepada Madeline penyebab dia tidak 

pindah dari Manchester. 

275.  Madeline ingin tinggal di Paris dan memiliki toko bunga. 

276.  Doyle ingin menjadi penulis drama. 

277.  Doyle meninggalkan Madeline. 

 



 

XV. Gadis yang tak ada di sana. 

278.  Seminggu setelah pertemuan Danny dan Madeline 

memunculkan saksi-saksi baru secara spontan di kantor polisi. 

279.  Penegasan tiga orang saksi bahwa mereka melihat seorang 

gadis pirang berusia sekitar lima belas tahun berada dalam 

kendaraan serbaguna yang sering digunakan oleh tukang pipa atau 

teknisi listrik. 

280. Jaksa Crown Prosecution Service setuju mengedarkan 

sketsa pria Albania berusia tiga puluh tahun dan empat puluh tahun 

yang diperoleh  dari saksi-saksi. 

281.  Peluncuran sebuah situs online www.alicedixon.com yang 

mengumpulkan donasi untuk mendanai ratusan papan iklan  

diseluruh Inggris oleh Danny Doyle. 

282.  Pada tanggal 21 Maret di turnamen rugbi Six Nations 

disebarkan 82.000 lembar pengumuman pencarian Alice kepada 

para penonton pertandingan rugby antara Inggris dan Skotlandia. 

283.  Pada tanggal 7 April terpampang foto Alice dihadapan 

70.000 orang dan ratusan juta pemirsa pertandingan final Liga 

Champions antara Manchester United dan FC Porto. 

284.  Membanjirnya kesaksian baru. 

285.  Polisi menerima banyaknya panggilan telepon yang 

menyesatkan dan mengada-ada tentang kasus Alice. 

286.  Petunjuk baru yang kuat berasal dari seorang dokter yang 

melihat Alice di kereta Eurostar menuju Brussels pada hari ketika 

Alice menghilang. 

287.  Pada tanggal 12 April ditemukan mayat Liam Kilroy yaitu 

tangan kanan Danny Doyle yang merupakan informan bagi 

kepolisian. 

 

XVI. Kotak. 

288.  Sebuah paket yang ditujukan kepada Madeline, yang 

ternyata berisi jantung Alice. 



 

289. Kecocokan DNA antara jantung yang ditemukan dengan 

rambut Alice. 

290.  Hancurnya hati Madeline mengetahui Alice telah tewas. 

291.  Madeline yang tidak bisa menghadapi kenyataan Alice telah 

tewas. 

292. Tanggal 19 Juni artikel The Sun mengumumkan Erin Dixon 

menerima 50.000 pondsterling dari perusahaan produksi film dan 

adanya kemungkinan dibuatnya sebuah film berdasarkan 

penculikan dan pembunuhan putri Erin Dixon. 

293.   Pada tanggal 26 Juni polisi Merseyside menahan Harald 

Bishop karena berkendara disaat mabuk. 

294.  Harald Bishop membawa pisau yang berlumuran darah di 

belakang vannya. 

295.  Interogasi yang dilakukasi pihak polisi terhadap Harald 

Bishop. 

296.  Pengakuan Harald Bishop telah memperkosa dan 

membunuh lebih dari dua puluh wanita muda atau gadis remaja 

periode 2001-2009 dan nama korban terakhirnya adalah Alice 

Dixon. 

297. Pengakuan Harald Bishop bahwa dia yang mengirim jantung 

Alice ke kepolisian Manchester. 

298.  Bishop sering bingung akan tanggal dan detail dalam 

kejahatan yang dilakukannya. 

299. Tanggal 7 Juli Madeline yang mencoba membunuh dirinya 

sendiri dengan cara menggantung diri. 

XVII. Anggrek Hitam 

San Francisco,Senin pagi. 

300.  Jonathan yang terbangun di depan komputer. 

301. Perasaan mual yang dirasakan Jonathan setelah membaca 

dokumen milik Madeline yang berada dalam komputernya. 

302.  Pertanyaan yang muncul di kepala Jonathan mengenai 

kasus Alice yang dibacanya. 



 

Paris, Arrondissement XVI pukul 10:00 

303.  Madeline mengunjungi L’Aiglon sebuah bistro tradisional 

kecil. 

304.  Madeline memilih tempat duduk yang dekat dengan jendela 

untuk leluasa melihat dengan jelas restoran George LaTulip. 

305. Keingintahuan Madeline tentang foto-foto yang 

perselingkuhan Francesca yang ditemukannya. 

306.  Madeline melakukan pencarian baru tentang George 

LaTulip melalui situs internet. 

307. Penemuaan Madeline dari artikel yang dibacanya yaitu hobi 

LaTulip adalah fotografi di bawah air. 

308. Adrenalin Madeline yang terpacu oleh karena kejanggalan 

yang ditemukannya dalam peristiwa perselingkuhan Francesca dan 

George. 

309.  Spekulasi Madeline tentang LaTulip berdasarkan 

penemuannya yaitu George mempersingkat liburannya untuk 

berkencan dengan Francesca. 

San Francisco 

310. Jonathan menggendong Charly. 

311. Jonathan menyiapkan sarapan untuk Charly. 

312. Terdapat dokumen yang tersisa yaitu video yang terkompresi 

yang dilihat Jonathan. 

313. Video yang dibuat dengan ponsel yang berisi Madeline 

terbaring di rumah sakit ditemani dengan seorang lelaki yang 

Jonathan yakini adalah Donny Doyle. 

Paris 

314.  Pada pukul 11.30 George LaTulip mengunjungi 

restorannya. 

315.  Madeline memandangi George LaTulip dari kafe tempat dia 

berada dengan seksama. 

316.  Madeline memutuskan akan mengamati George lebih lama. 

317.  Madeline memesan menu makan siang  



 

318. Tindakan pencarian mengenai kasus Jonathan membuat 

Madeline bersemangat sekaligus takut. 

319.  Investigasi yang dilakukan Madeline terhadap Jonathan 

membuat Madeline teringat kembali akan kasus Alice Dixon. 

320.  Madeline teringat akan kasus Dixon dan percobaan bunuh 

diri yang gagal dilakukannya sehingga membuat Madeline terbaring 

koma selama dua hari dirumah sakit. 

321. Madeline menatap ponselnya untuk melihat video yang 

dibuat Danny Doyle. 

322. Isi video tentang Danny menyuruh Madeline untuk keluar 

dari lingkungan kepolisian  dan pergi ke Paris untuk membuka toko 

bunga. 

323. Danny Doyle membuka rekening yang berisi 300.000 euro 

untuk Madeline di bank Swiss. 

San Francisco 

324.  Jonathan terkagum setelah menonton video yang dibuat 

Danny Doyle. 

325.  Perasan ingintahu Jonathan terhadap apa yang dilakukan 

Danny Doyle selama dua tahun setelah dia membuat video untuk 

Madeline. 

326.  Jonathan melakukan pencarian tentang Danny Doyle 

melalui situs internet. 

327. Penemuan artikel yang terbit pada 10 Juli 2009  tentang 

ditemukan jasad Danny Doyle oleh Jonathan. 

328.  Jonathan membuka folder Madeline dikomputernya. 

329.  Jonathan membuka sebuah foto pada folder Madeline. 

330.  Jonathan membeku saat melihat foto pada folder Madeline. 

Paris, Avenue Victor-Hugo 

331. Beberapa menit setelah pukul dua siang George LaTulip 

meninggalkan retoran miliknya. 

332. Madeline membuntuti George LaTulip dengan sepeda motor. 



 

333. Terlihat George LaTulip mendatangi seorang wanita cantik 

dan seksi. 

334. Kencan yang dilakukan George LaTulip dengan seorang 

wanita. 

335. Madeline terus mengawasi George LaTulip. 

336. Madeline memasuki Fondation DeLillo dan memesan 

secangkir teh. 

337. Madeline mengeluarkan laptopnya dan melakukan pencarian 

melalui situs internet tentang Fondation DeLillo. 

338. Hasil penemuan Madeline mengenai Fondation DeLillo yang 

merupakan yayasan yang didirikan oleh ayah Francesca Franck 

DeLillo. 

339. Yayasan Fondation DeLillo adalah yayasan yang membantu 

siswa cerdas yang kurang beruntung untuk menyelesaikan 

pendidikannya dan berpusat di New York tetapi memiliki cabang di 

Paris yang dikepalai oleh George LaTulip. 

340. Teka-teki tentang LaTulip yang terus berada di pikiran 

Madeline. 

341. Keingintahuan Madeline akan LaTulip yang dulunya seorang 

yang tak memiliki apapun akhirnya mendapatkan dua kepercayaan 

sekaligus yaitu dari Francesca dan Grup yang memecat Jonathan. 

342. Penyelidikan tentang Jonathan menguasai diri Madeline. 

343. Perasaan ingin menyelidiki lebih dalam yang dirasakan oleh 

Madeline mengenai George LaTulip. 

Dua setengah jam kemudian. 

344. George LaTulip meninggalkan Fondation DeLillo saat hari 

mulai gelap. 

345.  Madeline terus membuntuti George LaTulip. 

346.  Madeline terus mengikuti George LaTulip di sepanjang 

Avenue Victor Hugo. 

347. Madeline mengencangkan gas motornya dan memotong 

jalan LaTulip. 



 

348. Madeline terjatuh dari motornya dan terpental ke aspal. 

349. LaTulip keluar dari mobilnya dan akan menelpon ambulans. 

350.  Madeline melarang LaTulip untuk menelpon ambulans. 

351.  Madeline meyakinkan George LaTulip jika dia baik-baik 

saja. 

352.  Geroge LaTulip mengulurkan tangan kepada Madeline 

untuk membantunya berdiri. 

353.  Madeline berhasil menarik perhatian George LaTulip. 

San Francisco 

354.  Jonathan membuka berkas terakhir dan sebuah foto 

memenuhi layar komputernya. 

355. Sebuah salinan poster tentang hilangnya Alice Dixon. 

356.  Foto Alice yang mengejutkan Jonathan 

357.  Perasaan Jonathan yang merasa pernah bertemu dengan 

gadis dalam foto tersebut. 

358.  Jonathan menutup laptopnya. 

359.  Kenangan masa lalu Jonathan muncul kembali dalam 

ingatannya. 

360.  Jonathan merasa harus mengetahui kebenaran kasus Alice. 

 

 

XVIII. Hipnosis. 

San Francisco. Senin, 19 Desember pukul 22:30 

361. Jonathan menyusuri Powell Street sebelum tiba di rumah 

sakit Lenox. 

362. Jonathan memiliki janji temu dengan Dokter Morales. 

363.  Sepanjang hari wajah Alice menghantui pikiran Jonathan 

dan Jonathan berharap gadis yang ditemuinya itu adalah orang 

lain. 

364. Dokter Morales mengajak Jonathan kekantornya. 



 

365.  Jonathan bertemu dengan Ana Lucia Morales di bulan 

pertamanya di San Francisco. 

366.  Jonathan menemui Morales untuk sesi terapi agar membuat 

Jonathan sedikit lega. 

367.  Jonathan meminta rekaman disaat konsultasi dirinya 

dengan Morales. 

368.  Jonathan pulang bersama dengan Morales. 

369. Jonathan berbincang-bincang dengan Morales sepanjang 

jalan. 

370.  Perasaan lega Jonathan saat telah tiba dirumahnya. 

371.  Jonathan mendapati Marcus yang tertidur begitupun dengan 

Charly. 

372.  Dikotak masuk Jonathan terdapat tiga mp3 dari sesi terapi 

yang diikutinya. 

373. Jonathan duduk di sofa dan mendengarkan rekaman sesi 

terapi miliknya. 

374.  Isi rekaman sesi terapi Jonathan tentang minggu terburuk 

dalam hidupnya. 

 

XIX. Melintasi  Jalanmu. 

Paris, dua tahun sebelumnya. 31 Desember 2009 

(19*) 

375.  Isi rekaman Jonathan yang menceritakan kunjungan 

Jonathan ke Paris pada 31 Desember 2009. 

376.  Jonathan ke Paris untuk pemakaman ayahnya. 

377.  Pencarian hotel untuk menginap yang dilakukan Jonathan. 

378.  Jonathan menemukan hotel sederhan di Chateau-Rouge. 

379.  Jonathan merindukan anak, istri dan kehidupannya. 

380.  Ide yang tiba-tiba muncul di kepala Jonathan. 

381.  Jonathan meninggalkan kamar hotel dan menuju mobil 

miliknya. 



 

382. Isi rekaman sesi terapi Jonathan tetang media yang 

menceritakan  kejatuhan Jonathan. 

383. Isi rekaman sesi terapi Jonathan tentang pertemuan 

Jonathan dengan Francesca pada saat Jonathan berumur 31 

tahun. 

384.  Jonathan mengunjungi sepupunya Salveyre. 

385.  Jonathan meminta tolong kepada Salvyere. 

386.  Jonathan meminta senjata kepada Salvyere. 

387.  Salvyere memberikan pistol kepada Jonathan dengan 

syarat Jonathan harus membeli 4.000 euro obat bius darinya dan 

memberi 3.000 euro sebagai harga dari pistol yang diberikannya. 

Pukul 20:00 

388.  Jonathan menyimpan obat bius dan pistol dilaci mobilnya. 

389. Perasaan tidak yakin akan jalanan yang dilalui Jonathan 

akibat lupa menyalakan GPS. 

390.  Jonathan menyusuri Boulevard des Marechaux. 

391. Kaca mobil Jonathan diketuk oleh gadis Eropa Timur dan 

menawarkan jasanya. 

392.  Jonathan kasihan pada gadis yang mengetuk  kaca 

mobilnya. 

393. Kedatangan mobil polisi didekatnya. 

394.  Seorang gadis yang berusia lima belas tahun melompat ke 

dalam mobilnya. 

395.  Gadis yang melompat ke dalam mobil Jonathan berteriak 

kepada Jonathan memerintahkan Jonathan untuk segera pergi dari 

jalan itu. 

(19**) 

396.  Jonathan melaju dengan kecepatan penuh dengan 

mobilnya menuju Avenue de la Porte-de-Saint-Ouen. 

397.  Jonathan bertanya kepada gadis yang berada dimobilnya 

mengenai apa yang terjadi. 



 

398.  Keinginan gadis yang berada dalm mobilnya untuk 

menghindari polisi. 

399.  Jonathan menyalakan lampu langit-langit mobilnya dan 

memperhatikan gadis yang melompat kedalam mobilnya. 

400.  Jonathan melihat gadis yang melompat kedalam mobilya 

bukan gadis jalanan tetapi anak orang kaya. 

401.  Jonathan menanyakan nama gadis yang melompat masuk 

kedalam mobilnya. 

402.  Gadis yang melompat kedalam mobil Jonathan mengatakan 

namanya adalah Alice Kowalski. 

403.  Jonathan menanyakan kepada Alice mengenai ketakutan 

Alice kepada polisi yang mereka jumpai. 

404.  Alice ingin berpisah dengan Jonathan. 

405.  Rasa ingin tahu Jonathan terhadap Alice. 

406.  Jonathan menawarkan sesuatu kepada Alice. 

407.  Keinginan Alice sendiri tanpa Jonathan. 

408.  Jonathan tidak ingin meninggalkan Alice yang tidak memiliki 

uang sepeserpun dan tidak mampu berbicara bahasa Prancis. 

409.  Alice dan Jonathan berbincang-bincang. 

410.  Penjelasan Jonathan kepada Alice bahwa dia bukan pemilik 

obat-obatan yang berada dilaci mobilnya dan bukan pencari 

pelacur. 

411.  Alasan Alice kepada Jonathan bahwa dia kabur dari rumah. 

412.  Keinginan Alice untuk pulang kerumahnya tetapi tas Alice 

dicuri di TGV. 

413.  Alice memberikan nomor ponsel orangtuanya kepada 

Jonathan. 

414.  Orangtua Alice berbicara dengan panik tentang kaburnya 

Alice dengan Jonathan melalui telepon. 

415.  Jonathan menawarkan Alice untuk mengantar Alice pulang 

kerumahnya. 



 

416.  Perbincangan Jonathan dan Alice disaat jalan pulang 

menuju rumah Alice. 

Pukul 23:00 

417.  Tertidurnya Alice selama 2 jam menuju rumahnya. 

418.  Jonathan menceritakan masa remajanya kepada Alice. 

419.  Jonathan menceritakan kisah istrinya Francesca kepada 

Alice. 

420. Rasa kelelahan yang dirasakan  Jonathan dan Alice. 

421.  Jonathan melakukan pemberhentian dan beristirahat di 

jalan Gare Perrache. 

422. Jonathan dan Alice memasuki restoran La Fourchette a 

Gauche diam- diam. 

423.  Restoran La Fourchette a Gauche tempat dulu Jonathan 

bekerja. 

424.  Jonathan membuat spagheti untuk Alice. 

425.  Alice dan Jonathan menikmati masakan Jonathan. 

426.  Alice bercerita tentang musik kesukaannya. 

(19***) 

427. Jonathan dan Alice melanjutkan perjalanannya kearah 

selatan. 

428.  Sakitnya perut Alice. 

429.  Jonathan dan Alice berhenti di pom bensin sebelah utara 

Aix-en-Provence. 

430.  Alice pergi ke kamar mandi yang berada di pom bensin 

tempat Jonathan dan Alice berhenti. 

Cote d’Azur, Pukul 07:00 

431.  Jonathan bertanya arah jalan menuju rumah Alice. 

432.  Alice memandu Jonathan kea rah Impasse de Sans-Souci. 

433. Tibanya Jonathan dan Alice dirumah Alice serta disambut 

ibu Alice yaitu Madame Kowalski. 

434.  Alice berpisah dengan Jonathan. 

435.  Jonathan kembali berjalan dan menyusuri pantai. 



 

436.  Jonathan mengambil revolver dalam laci mobilnya. 

437. Kenangan masa kecil Jonathan muncul diingatan Jonathan. 

438. Jonathan menarik pistol dari sakunya. 

439.  Jonathan meletakkan pistolnya dipelipisnya dan menarik 

pelatuknya. 

(19****) 

440.  Jonathan menarik pemicunya berkali-kali dan ternyata 

larasnya kosong. 

441.  Jonathan kembali ke mobil dan memeriksa isi laci mobilnya, 

terlihat tidak ada satupun peluru. 

442.  Surat Alice yang tersimpan di laci mobil Jonathan. 

443.  Isi surat Alice kepada Jonathan jika dia membuang peluru 

Jonathan di tempat sampah. 

444. Isi surat Alice memberi semangat kepada Jonathan. 

445.  Rasa tenang yang dirasakan Jonathan setelah membaca 

surat Alice. 

 

XX. Kembali Hidup. 

446. Rasa ingin tahu Jonathan akan Alice yang ditemuinya saat di 

Paris. 

447.  Jonathan berpikir mungkin saja Alice Kowalski yang 

ditemuinya di Paris adalah Alice Dixon. 

448.  Jonathan memeriksa ulang tanggal-tanggal bertemu di Paris 

dengan kasus hilang Alice. 

449.  Jonathan meras ada hal yang salah. 

450.  Laporan di dokumen Madeline yang menunjukkan jantung 

Alice Dixon yang diterima pada tanggal 15 Juni 2009 sedangkan 

Jonathan bertemu Alice Kowalski 31 Desember 2009. 

451. Jonathan mempertimbangkan kemungkinan berdasarkan 

laporan yang Jonathan baca. 

452.  Dugaan yang dibuat Jonathan tentang Alice yaitu 

kemungkinan pertama Alice tidak ada hubungannya satu dengan 



 

yang lain, semuanya hanya kebetulan dan kemungkinan kedua 

Alice memiliki saudara kembar. 

453.  Dugaan yang, muncul dalam benak Jonathan jika Alice 

yang dia temui di Paris dengan Alice dalam dokumen Madeline 

adalah orang yang sama tetapi laboratorium membuat kesalahan 

dalam menganalisi DNA Alice. 

454.  Firasat Jonathan tentang hidupnya dan hidup Madeline 

terhubung oleh suatu ikatan yang tak terlihat yaitu Alice. 

 

XXI. Sisi Liar. 

Paris, Montparnasse. Selasa, 20 Desember Pukul 19:20 

455. Madeline merias wajahnya dan memilih gaun untuk memikat 

George. 

456. Madeline meninggalkan Apartemennya. 

457. Madeline berbohong kepada Raphael jika dia pergi pesta 

bujangan salah satu temannya. 

458. George LaTulip menelpon toko bunga milik Madeline dan 

mengajak Madeline untuk makan siang bersama. 

459. Madeline pergi ke restoran Royal Monceau. 

460. George memuji kecantikan Madeline. 

461. George ingin membuat Madeline terkesan dengan makan 

siang yang mewah. 

462. Madeline berpura-pura kagum akan George. 

463. Setelah menikmati makan siang Madeline dan George 

berangkat. 

Sementara itu di San Francisco. 

464. Jonathan berada di bandara pada pukul dua belas siang. 

465. Jonathan mempercayakan Charly pada Marcus. 

466.  Marcus bertanya kepada Jonathan mengenai kepergian 

Jonathan ke Manchester. 

467. Jawaban Jonathan kepada Marcus bahwa dia memiliki utang 

yang harus dia bayar. 



 

468.  Janji Jonathan kepada Marcus akan menceritakan 

semuanya ketika segalanya sudah jelas. 

469.  Permintaan Jonathan kepada Marcus untuk menjaga 

Charly. 

470. Jonathan meningalkan Charly dan Marcus menuju 

Manchester. 

471.  Jonathan merasa harus menyikirkan keraguannya akan 

Alice Dixon. 

Paris. 

472.  George memeluk Madeline dan menuju lift. 

473.  Perasaan jijik yang dirasakan Madeline tetapi dia berada 

didalam misi kasus Jonathan. 

474.  George dan Madeline memasuki apartemen George. 

475.  Madeline meminta Pink Pussy Cat  pada George. 

476.  Geroge membawakan dua gelas kepada Madeline. 

477.  George memberikan hadiah kepada Madeline. 

478.  Hadiah yang diberikan George adalah pil ekstasi. 

479.  George meredupkan lampu. 

480. Madeline memasukan pil Rohypnol  yaitu obat bius paling 

kuat ke dalam gelas koktail milik George. 

481.  George meraba seluruh badan Madeline. 

482.  George tergeletak tak sadakan diri di sofa. 

 

Pukul 23:00 

483. Madeline melakukan pencarian di apartemen George. 

484.  Madeline menggeledah semua lemari-lemari George. 

485. Pencarian Madeline tidak membuahkan hasil. 

486.  Terlihat perangkat laptop yang masih menyala oleh 

Madeline. 

487.  Pencarian informasi oleh Madeline di aplikasi pengiriman 

pesan di laptop George. 



 

488.  Pesan Francesca kepada George pada tanggal 4 Juni 2010 

tentang permohonan Francesca untuk tidak menemui Jonathan. 

Pukul 01:00 dini hari. 

489.  Tamparan dan siraman air es di wajah George. 

490. Tangan George terikat di kursi ruangan tamunya. 

491.  Geroge berusaha melepaskan diri. 

492. George berkata kepada Madeline akan memberikan 

Madeline uang jika dia membebaskannya. 

493.  Madeline menemukan uang George terlebih dahulu dan 

membuangnya ke muka George. 

494.  Madeline tidak menginginkan uang dan hanya ingin 

kebenaran. 

495.  Madeline menodongkan pistol kepada George untuk 

menanyakan kebenaran dari E-mail yang dibacanya. 

496.  Penjelasan George akan kebaikan Jonathan. 

497.   Penjelasan George akan Francesca yang cinta mati 

kepada Jonathan. 

498.  Madeline bertanya akan foto-foto kemesraan George dan 

Francesca di tabloid yang beredar. 

499.  Jawaban George akan foto-foto Francesca dengan dirinya 

hanyalah rekayasa. 

500.  George menceritakan rekayasa foto-foto kemesraannya 

dengan Francesca kepada Madeline. 

501.  Jawaban atas rasa ingin tahu Madeline tentang alasan 

Geroge yang tidak menjelaskan kejadian sebenarnya kepada 

Jonathan. 

502.  Madeline memotong tali yang terikat di lengan George dan 

meninggalkannya. 

XXII. Hantu Manchester. 

Rabu, 21 Desember. London. 

503.  Pesawat yang dipakai Jonathan menuju London akhirnya 

tiba. 



 

504.  Jonathan menukar beberapa dolar dan pergi mengambil 

mobil yang dipesannya disitus online. 

505. Perjalanan Jonathan menuju Manchster dari London selama 

4 jam. 

506.  Jonathan menuju kantor polisi Cheatam Bridge. 

507.  Jonathan bertanya kepada penerimaan tamu dikantor polisi 

tentang keberadaan detektif Jim Flaherty. 

508.  Jonathan meminta petugas untuk membawanya kepada 

detektif Jim Flaherty. 

509.  Petugas membawa Jonathan ke kantor detektif Jim 

Flaherty. 

510.  Flaherty bertemu dengan Jonathan. 

511. Jonathan mengatakan kepada detektif Flaherty jika dia 

memiliki kenalan yang sama dengannya yaitu Madeline Greene. 

512. Jonathan ingin membahas Alice Dixon kepada detektif. 

513. Tuduhan Flaherty kepada Jonathan jika Jonathan adalah 

wartawan sialan yang suka membuat skandal. 

514.  Jonathan membantah tuduhan detektif kepadanya dan 

menawarkan informasi mengenai Alice Dixon. 

515. Detektif Flaherty menawarkan makan siang kepada 

Jonathan. 

516.  Detektif Flaherty memberitahukan kepada Jonathan tentang 

kasus Alice telah ditutup dua tahun lalu. 

517.  Jonathan menanyakan kabar Erin Dixon. 

518.  Flaherty memberitahukan kepada Jonathan jika Erin Dixon 

telah meninggal akibat overdosis obat-obatan. 

519.  Pertanyaan Jonathan tentang mengapa kasus Alice Dixon 

ditutup cepat. 

520.  Penjelasan detektif Flaherty mengenai kasus Alice yang 

ditutup. 

521. Pertanyaan Jonathan kepada detektif Flaherty tentang 

cintanya kepada Madeline. 



 

522.  Detektif Flaherty meminta Jonathan untuk menghentika 

omong kosong Jonathan. 

523. Detektif Flaherty meminta informasi yang ditawarkan 

Jonathan. 

524.  Jonathan menginginkan investigas yang dilakukan Jim. 

525. Buku harian Alice membuat Jim tertarik menyelidiki kasus 

Alice walaupun sudah ditutup. 

526.  Jim meminta seorang ahli tulisan tangan untuk 

mengkonfirmasi keaslian tulisan dari buku harian Alice. 

527.  Jawaban ahli tulisan tangan tentang buku harian Alice jika 

memang buku harian Alice ditulis oleh Alice tetai sebenarnya ditulis 

dalam satu waktu sekaligus. 

528. Detektif Jim menjelaskan semua penemuannya tentang Alice 

kepada Jonathan. 

529.  Jonathan memberikan surat Alice  kepada Jim. 

530.  Permintaan Jonathan akan surat yang dibawanya ke 

laboratorium. 

531. Jim merasa hal yang dilihatnya pada surat Alice adalah 

sesuatu hal yang tidak mungkin, 

532.  Jonathan akan kembali ke San Francisco. 

Paris, pukul 16:30 

533.  Pertanyaan Raphael kepada Madeline akan keberangkatan 

Madeline untuk mengunjungi Julianne di London. 

534.  Perasaan Madeline akan lebih baik jika dia ke London. 

535. Raphael bertanya Madeline akan waktu keberangkatan 

Madeline. 

536.  Keberangkatan Madeline pada 6:13 sore. 

537.  Madeline meminta izin kepada Raphael untuk ke London. 

538.  Madeline meninggalkan Raphael dan menuju bandara. 

539.  Rasa bersalah Madeline kepada Raphael karena telah 

berbohong. 



 

540. Keyakinan Madeline setelah mendapat telepon dari rekan 

kerjanya Jim untuk pergi ke London. 

541. Kesimpulan Madeline bahwa peristiwa tertukarnya ponsel 

adalah takdir yang membawanya pada penyelesaian kasus Dixon 

yang pernah di tinggalkannya. 

 

XXIII. Cermin Bersisi Dua. 

Kamis, 22 Desember. Bandara Nice-Cote-d’Azur, pukul 11:55 

542.  Jonathan menuju Antibes. 

543.  Rasa tidak sabar Jonathan mengetahui siapa yang tinggal 

di rumah Alice di Impasse de Sans-Souci. 

544.  Jonathan tiba di rumah Alice. 

545.  Jonathan disambut oleh orang asing di rumah yang 

ditunjukkan Alice. 

546.  Perasaan tak heran yang dirasakan Jonathan ketika orang 

lain yaitu pemilik rumah Anna Skin yang menyambutnya. 

547. Pertanyaan Jonathan kepada pemilik rumah Alice tentang 

keluarga yang menyewa rumah tersebut dua tahun yang lalu. 

548. Pemilik rumah tidak mengetahui siapa penyewa rumahnya 

dua tahun lalu. 

549.  Pencarian identitas penyewa rumah dua tahun lalu yang 

dilakukan oleh pemilik rumah yang didatangi oleh Jonathan. 

550.  Penyewa rumah dua tahun lalu adalah Mr. and Ms. 

Kowalski yang merupakan pasangan dari Amerika dan menyewa 

rumah selama lima belas hari. 

551.  Pasangan Kowalski menyewa rumah tersebut dari tanggal  

21 desember 2009 sampai dengan 4 Januari, tetapi mereka keluar 

pada tanggal 1 januari tepat satu jam setelah Jonathan mengantar 

pulang Alice. 

Pukul 14:00 



 

552. Jonathan mengunjungi layanan Air France untuk membeli 

tiket pesawat pukul tiga sore menuju Paris. 

553.  Jonathan membaca kembali catatan rincian diskusinya 

dengan Jim Flaherty. 

554.  Penambahan informasi di dalam catatan Jonathan 

mengenai informasi yang baru didapatnya yaitu Anna Askin. 

555.  Perasaan obsesi yang dirasakan Jonathan terhadap kasus 

Alice. 

556. Jonathan menulis setiap hipotesis dan menghubungkan 

elemen-elemen yang terhubung didalam catatannya. 

557.  Tenggelamnya Jonathan dengan isi pikirannya sendiri 

membuatnya tersadar akan panggilan namanya untuk menuju 

pesawat. 

558.  Sadarnya Jonathan akan teori yang dia pikirkan tidak 

berhasil membuat Jonathan bepikir untuk menghubungi Madeline 

Greene. 

Bandara San Francisco, Pukul 08:00 

559. Tibanya Madeline di Bandara San Francisco. 

560.  Madeline mengambil taksi menuju Northh Beach. 

561. Tibanya Madeline di depan restoran Jonathan pukul 

sepuluh. 

Sementara itu di Paris. 

562. Tibanya Jonathan pada pukul enam sore di Paris. 

563.  Rasa tidak nyaman yang dirasakan Jonathan ketika tiba di 

Paris. 

564. Jonathan memeriksa jam buka toko bunga Madeline. 

565.  Jonathan menuju toko bunga Madeline. 

San Francisco. 

566. Papan pengumuman tutupnya restoran yang tergantung di 

depan pintu French Touch. 



 

567.  Rasa terkejut Madeline melihat papan pengumuman yang 

dia lihatnya, penerbangan sejauh 12.000 km Madeline tidak ada 

hasil. 

568. Sikap implusif yang dirasakan Madeline karena tidak 

memastikan Jonathan berada ditempatnya. 

569.  Jim Flaherty memberitahukan Madeline keberangkatan 

Jonathan ke San Francisco. 

Paris. 

570.  Papan pengumuman yang menginformasikan Jardin 

Extraordinaire tutup. 

571.  Rasa tak percaya yang dialami Jonathan saat melihat 

informasi pada papan pengumuman yang dilihatnya di toko milik 

Madeline. 

572.  Ponsel Jonathan berdering dan panggilan yang masuk 

berasal dari Madeline. 

573.  Percakapan Madeline dan Jonathan melalui panggilan 

telepon. 

574.  Keingintahuan Madeline akan letak Jonathan. 

575.  Madeline memberitahukan Jonathan jika dia berada di 

depan restorannya. 

576.  Keingintahuan Jonathan akan keberadaan Madeline. 

577.  Jonathan memberitahukan kepada Madeline jika dia berada 

di depan toko Madeline. 

578. Madeline dan Jonathan saling menyalahkan. 

579.  Solusi yang diberikan Jonathan. 

580.  Jonathan meminta Madeline untuk bertemu di Manhattan. 

581. Jonathan membeli tiket untuk Madeline. 

582. Jonathan meminta nomor paspor Madeline untk perluan tiket 

Madeline. 

583.  Madeline meminta kepada Jonathan untuk berhenti 

mencampuri kehidupan pribadi dan investigasi Madeline. 



 

584.  Rasa curiga Madeline kepada Jonathan jika Jonathan ingin 

memerasnya. 

585.  Jonathan yang ingin membantu Madeline. 

586.  Madeline meminta kepada Jonathan untuk membantu diri 

Jonathan sendiri sebelum membantu Madeline. 

587.  Madeline memberitahu kepada Jonathan jika dia melakukan 

investigasi kecil. 

588. Madeline mematikan telepon Jonathan. 

589.  Jonathan mencoba menelpon Madeline tetapi panggilan dia 

dimatikan oleh Madeline. 

590.  Pukul 09:10 malam Jonathan mendapat tiket penerbangan 

Air France. 

591.  Madeline meninggalkan san Francisco pukul 2:30 siang  

menuju New York. 

592.  Madeline mendapatkan tiket yang dijanjikan Jonathan 

menuju New York. 

New York. 

593. Jonathan menatap layar yang berisi jawal kedatangan. 

594.  Ketidaktahuan Jonathan akan dimana Madeline menunggu 

Jonathan. 

595. Rasa bimbang yang muncul pada Jonathan ketika akan 

menelpon Madeline hilang akibat melihat papan nama retoran La 

Porte du Ciel yaitu tempat Jonathan dan Madeline bertabrakan. 

596.  Jonathan menuju restorat La Porte du Ciel. 

597.  Madeline yang terlihat sedang duduk didepan meja dengan 

secangkir kopi dan bagel oleh Jonathan. 

598. Jonathan menyapa Madeline. 

599.  Jonathan menyerahkan ponsel kepada Madeline. 

600. Medeline melempar ponsel kepada Jonathan. 

Bagian tiga 

Untuk satu sama lain 

XXIV. Yang Ditinggalkan Orang Mati 



 

Manchester, Kantor Polisi Cheatam Bridge, Pukul 04:00. 

601.  Jim Flaherty yang berada di ruangannya. 

602.  E-mail yang masuk di komputer Jim tentang laporan dari 

ahli tulisan tangan. 

603.  Jim telah menerima kiriman serta foto serbet kertas yang 

diberikan Jonathan. 

604.  Jim meminta kepada mantan kepala Unit Analisi Tulisan 

Tangan dari Scotland Mary Lodge untuk memeriksa tulisan tangan 

Alice. 

605.  Hasil dari ahli tulisan tangan adalah serbet kertas yang 

diberikan Jonathan memang benar milik Alice tetapi tulisan 

seseorang akan berubah-ubah mengikuti waktu. 

606. Trevor Conrad rekan kerja Jim mengajak Jim berbicara. 

607.  Penyerahan USB oleh Trevor Conrad kepada Jim. 

608. Jim menghubungkan USB yang diberikan Trevor ke 

computer. 

609.  Temuan Jim dari USB yang diberikan Trevor yaitu 

kesamaan sidik jari serbet dan dengan sidik jari Alice Dixob. 

610. Jim akan memberitahukan bosnya dan akan menemukan 

Alice kembali. 

611.  Tembakan peluru terhadap Jim membuat Jim tewas. 

612.  Pembunuh Jim meletakkan pistol ke tangan Jim dan 

membuat Jim seolah-olah bunuh diri serta mengambil serbet kertas 

dan USB. 

613. Pembunuh Jim memasukkan virus bernama Chernobyl 2012 

untuk  menginfeksi semua program di dalam komputer Jim. 

XXV. Kota Yang Tak Pernah Tidur 

Sementara itu, di New York. 

614.  Madeline menelpon Jim tetapi Jim tidak mengangkatnya. 

615.  Jonathan memberitahu Madeline jika di Machester masih 

pukul lima pagi dan Jim mungkin saja masih tidur. 



 

616.  Jonathan dan Madeline memasuki sebuah restoran milik 

teman Jonathan yang bernama Alberto. 

617.  Madeline mencoba menghubungi Flaherty tetapi tak ada 

hasilnya. 

618.  Madeline meminta kepada Jonathan jika dia ingin tidur. 

619.  Jonathan membawa Madeline ke apartemen mantan 

asistennya yaitu Claire Lisieux. 

620.  Madeline berpikir Alice masih hidup. 

621.  Rasa gembira yang dirasakan  Madeline mendengar cerita 

dari Jonathan tentang Alice. 

622.  Perbincangan Jonathan dengan Alberto. 

623.  Madeline memakan makanan yang diberikan Alberto. 

624.  Ponsel Madeline berdering dan tertulis panggilan dari 

Raphael. 

625. Madeline enggan menjawab panggilan dari Raphael. 

626.  Saran yang diberikan Jonathan kepada Madeline untuk 

mengangkat telepon dari Raphael. 

Dua puluh menit kemudian. 

627.  Jonathan dan Madeline pergi ke apartemen Claire. 

628. Rasa ingin tahu Madeline mengenai hubungan Claire 

dengan Jonathan. 

629. Penjelasan Jonathan tentang Claire kepada Madeline. 

630. Madeline meminta Jonathan untuk menjadikan Claire 

sebagai pasangan Jonathan. 

631.  Jonathan mengatakan kepada Madeline jika dia tidak 

memandang Claire sebagai wanita. 

632.  Madeline meminta pendapat Jonathan tentang siapa 

Madeline dimata Jonathan. 

633.  Jonathan mencium Madeline. 

634.  Madeline dan Jonathan terjatuh di sofa. 

635.  Madeline dan Jonathan berpelukan. 

 



 

 

 

 

 

 

XXVI. Gadis Bermata Modigliani. 

Sementara itu, di Julliard School, sekolah seni paling bergengsi 

di New York. 

636. Lorely berbincang-bincang dengan Alice. 

637.  Setelah sendiri Alice menghapus riasannya dan 

memandang dirinya di cermin. 

638. Fisik dan nama Alice membuat semu orang di sekolahnya 

berpikir Alice berasal dari Polandia. 

639. Alice meminta pendapat Lorely mengenai penampilan dia di 

drama musikal. 

640.  Tas Alice yang tertinggal di ruang ganti auditorium. 

641.  Tas Alice berisi pil hipertensi miliknya. 

642.  Alice bergegas pergi mencari tasnya. 

643.  Perasaan Alice tentang hidupnya yang seperti mimpi. 

644.  Alice tiba di lift dan menekan tombol lantai 12 menuju aula 

besar di sekolahnya. 

645.  Sebelum kembali ke lift, Alice membeli minuman dan waffle 

untuk temannya. 

646. Tembakan yang dirasakan Alice disaat membuka pintu 

ruangan konser di lantai 2. 

XXVII. Tawanan. 

647.  Dua anak panah Taser mengenai perut bawah Alice. 

648.  Alice terjatuh  dan tidak bisa bernapas. 

649.  Penyerangan yang terjadi terhadap Alice. 

650.  Pria bertopeng mengangkat Alice dan Alice mencoba 

meronta. 



 

651. Pria penculik Alice menghempaskan Alice kedalam pick-up 

Dodge berwarna merah tua. 

652. Truk penculik Alice menuju jalan Colombus Avenue. 

653.  Alice yang tersadar dan mengawasi rute yang diambil oleh 

penculik. 

654.  Alice mencoba menenangkan diri di tengah kepanikannya. 

655. Rasa ingin tahu Alice terhadap identitas penyerang atas 

dirinya. 

656.  Alice belum mengetahui motif penculikan dirinya. 

657.  Penculik Alice mengemudi dengan hati-hati untuk 

menghindari polisi. 

658.  Mobil penculik meninggalkan Manhattan. 

659. Ponsel penculik Alice berdering. 

660.  Penculik Alice bercerita dengan seseorang yang bernama 

Yuri melalui panggilan telepon. 

661.  Jantung Alice berdetak kencang mendengar percakapan 

penculik dirinya. 

662.  Usaha Alice untuk tidak menarik perhatian penculik dan 

mencari teleponnya untuk menelpon 911. 

663. Penculik merem mendadak mobilnya dan mengumpat 

kepada pengemudi motor yang melanggar lampu merah.  

664. Alice tidak bisa melakukan apa-apa karena Ponselnya 

terjatuh. 

665.  Rasa ingin tahu Alice akan dia mau dibawa kemana . 

666. Yuri membuka pintu belakang mobil dan Dodge 

mengeluarkan Alice . 

667.  Dodge memotong kawat nilon yang ada pada tangan Alice. 

668.  Perintah Dodge kepada Alice agar Alice jalan. 

669.  Rasa udara asin yang dirasakan Alice membuat Alice 

mengetahui letaknya tidak jauh dari laut Atlantik. 

670.  Yuri menyeret Alice di lapangan berlumpur. 

671.  Yuri mendesak Alice ke gudang bekas. 



 

672.  Alice yang berada di sebuah ruang mesin tua. 

673. Yuri mencari senter untuk menemukan saklar lampu. 

674. Alice melayangkan tending kepada penculiknya. 

675.  Rasa kesakitan akibat tendangan Alice yang dirasakan Yuri. 

676. Alice melakukan perlawanan kepada Yuri dan akhirnya Alice 

dilumpuhkan oleh Yuri. 

677.  Teriakan Alice terus-menerus  kemudian berubah menjadi 

tangisan. 

678.  Yuri mengikat kaki Alice dan meninggalkannya. 

679.  Hilangnya mobil yang akan dimusnahkan Yuri. 

 

 

 

 

XXVIII. Francesca. 

Greenwich Village. Pukul 05:00 

680.  Terbangunnya Jonathan di lekuk bahu Madeline. 

681.  Jonathan terbangun dengan diam-diam. 

682.  Jonathan meninggalkan kamar dan menuju ruang tamu. 

683.  Jonathan membaca email George yang dicuri Madeline. 

684.  Perasaan sulit yang dirasakan Jonathan jika ternyata 

Francesca tidak berselingkuh dengan George. 

685.  Rasa ingintahu Jonathan akan skenario yang dibuat oleh 

Francesca. 

686.  Setelah satu jam didepan komputer Jonathan mendapatkan 

sebuah artikel yang aneh di Daily News. 

687. Rasa ingin tahu yang besar Jonathan akan peran apa yang 

dilakukan mantan istrinya Francesca terhadap apa yang terjadi 

pada diri Jonathan. 

688.  Jonathan mencetak artikel yang dibacanya lalu 

menempelnya pada papan tulis di dinding dan menulis pesan untuk 

Madeline lalu bergegas pergi. 



 

689. Jonathan pergi mengunjungi Francesca. 

690.  Jonathan meminta kepada penjaga gedung untuk bertemu 

dengan Francesca. 

691.  Francesca bersedia untuk bertemu dengan Jonathan. 

692.  Francesca menanyakan keadaan Charly. 

693.  Tuduhan Jonathan akan Francesca membunuh Lloyd 

warner dan menunjukkan artikel kematian Llyod Warner. 

694. Francesca bertanya tentang siapa yang memberitahukan 

rahasia Francesca pada Jonathan. 

695. Jonathan bertanya mengenai kejadian yang sebenarnya. 

696.  Penjelasan Francesca akan malam dimana dia dan Lloyd 

Warner bertemu. 

697.  Francesca meminta Warner untuk menemuinya di 

Colombus. 

698. Francesca dan Warner makan malam bersama. 

699.  Usaha Francesca untuk meyakinkan Warner agar memberi 

Francesca lebih banyak waktu untuk membayar utang. 

700.  Warner tidak mendengarkan permintaan Francesca bahkan 

Warner berusaha menggoda Francesca. 

701.  Syarat untuk tidur bersama dari Wayner kepada Francesca 

jika ingin mendapatkan bantuan mengenai utang. 

702. Kematian Wayner yang tidak sengaja disebabkan oleh 

Francesca ketika Wayner berusaha menidurinya secara paksa. 

703. Kebingungan Jonathan setelah mendengar cerita dari 

Francesca. 

704. Jonathan menanyakan sikap Francesca yang tidak 

melaporkan kematian Warner kepada pihak kepolisian. 

705. Penjelasan Francesca akan tindakannya yang tidak melapor 

ke pihak kepolisian dikarenakan Francesca takut polisi tidak 

mempercayai Francesca jika dia melakukan pembelaan diri. 

706.  Jonathan menanyakan jasad Warner. 

707.  Mayat Warner yang dibawa Francesca ke pantai. 



 

708.  Tidak ada yang melihat Francesca  membawa mayat 

Warner. 

709. Penjelasan Francesca yang menjadikan George LaTulip 

sebagai alibinya dalam menutupi jejak pembunuhan yang 

dilakukannya terhadap Warner. 

710.  Perasaan Jonathan yang marah dikarenakan Francesca 

tidak menghubungi Jonathan. 

711.  Rasa ingin tahu Jonathan akan Framcesca yang tidak 

menghubungi Jonathan. 

712. Penjelasan Francesca terhadap tindakannya yang tidak 

menghubungi Jonathan. 

713. Penjelasan Francesca membuat semua kekacaun yang 

terus menggangu Jonathan dan Francesca menghilang. 

714.  Perasaan ketertarikan Jonathan pada Francesca tiba-tiba 

lenyap. 

 

XXIX. Bidadari Dari Neraka 

Gudang di Coney Island, Pukul 05:00. 

715.  Keadaan Alice yang diikat kawat nilon dan kedua tangan 

Alice diborgol ke pipa. 

716.  Usaha Aloce utuk melepaskan diri. 

717.  Keadaan tubuh Alice yang mengggil akibat kedinginan. 

718.  Perasaan cemas dan tak berdaya yang dirasakan Alice. 

719.  Jam minum Alice yang terlewatkan akibat Alice yang diculik. 

720.  Akibat yang dirasakan Alice jika Alice terlambat meminum 

obatnya akan menyebabkan ginjalnya rusak dalam beberapa hari 

bahkan jam. 

721.  Alice mengalami dehidrasi. 

722.  Berhasilnya Alice merangkak menuju westfel dalam 

keadaan tangan masih diborgol. 

TriBeCa,Pukul 08:00. 

723. Jonathan meninggalkan Francesca. 



 

724.  Jonathan berkendara menuju arah East Village untuk 

menemui Madeline. 

725.  Terlihat oleh Jonathan mobil Ferrari hitam misterius. 

726.  Usaha Jonathan menghapal plat mobil misterius hitam yang 

terlihat olehnya. 

Gudang, Coney Island. 

727.  Alice yang tertidur tanpa sadar. 

728.  Hawa dingin yang membuat Alice terbangun. 

729. Tibanya Yuri dan langsung menjambak rambut Alice. 

730.  Permintaan Alice akan air minum agar Alice bisa meminum 

obatnya kepada Yuri. 

731.  Yuri menyentuh dan menghirup leher Alice. 

732. Perasaan jijik yang dirasakan Alice ketika menerima 

perlakuaan Yuri. 

 

XXX. Sisi Gelap Bulan 

Lower East Side, Pukul 08:00. 

733.  Tibanya Jonathan di Lower East. 

734.  Jonathan mencari Madeline. 

735.  Jonathan menceritakan kejadian yang terjadi di apartemen 

mantan istrinya. 

736.  Perasaan sedih yang ikut dirasakan Madeline mendengar 

cerita Jonathan. 

737.  Madeline menghubungi kantor polisi Mancherster. 

738.  Madeline menanyakan kabar Jim kepada polisi yang 

mengangkat telponnya. 

739.  Informasi yang didapatkan Madelin mengenai Jim yang 

bunuh diri. 

740.  Terkejutnya Madeline mendengar kabar Jim yang bunuh 

diri. 

741.  Keingintahuan Madeline akan penyebab Jim bunuh diri. 



 

742.  Perasaan terguncang yang dirasakan Madeline mendengar 

kabar kematian Jim. 

743. Informasi tentang Jim yang bunuh diri pada pukul 4:30 pagi 

di kantornya yang diberitahukan oleh Conrad polisi teman Jim 

kepada Madeline. 

744. Informasi pistol yang dipakai menembak oleh Jim yaitu 

Beretta 92, pistol peredam yang tak terdaftar yang bukan miliknya 

yang diberitahukan oleh Cornard kepada Madeline. 

745.  Keingintahuan Madeline akan kasus yang ditangani oleh 

Jim sebelum meninggal. 

746.  Keinginan Madeline untuk mengetahui E-mail terakhir yang 

dibaca Jim sebelum Jim meninggal. 

747. Keingintahuan Madeline akan pendapat Jonathan tentang 

Jim yang tewas. 

748.  Pendapat Jonathan tentang Jim yang terbunuh karena ingin 

menutupi kasus Alice Dixon. 

749. Madeline berpikir pendapat Jonathan sangat aneh. 

750.  Pendapat Jonathan tentang Alice yang tidak mati dan 

mendapatkan transplantansi Jantung yang tidak terdaftar dirumah 

sakit. 

751. Jonathan membaca kembali kasus Bishop di komputernya. 

752. Rasa tertarik Madeline terhadap E-mail yang dikirim 

Flaherty. 

753.  Keingintahuan Madeline akan E-mail yang dikirim oleh Jim 

yang diblokir oleh perangkat lunak antispam. 

754. Madeline mencaritahu penyebab E-mail Jim yang terblokir. 

755. Isi E-mail Jim kepada Madeline yang menyertakan dokumen 

PDF dan beberapa foto. 

756. Isi E-mail Jim yang dikirimkan kepada Madeline yang 

semuanya berhubungan dengan Danny Doyle. 

757. Keingintahuan Jonathan akan hubungan dokumen yang 

dikirim Jim kepada Madeline dengan semua yang dihadapi mereka. 



 

758. Jonathan dan Madeline membaca dokumen yang dikirim 

Jim. 

759.  Isi dokumen yang dikirim Jim adalah Jasad yang ditemukan 

ditengah-tengah area industri bukanlah jasad Danny Doyle tetapi 

saudara kembarnya yaitu Jonny. 

760. Keingintahuan Jonathan akan kesalahan yang dilakukan 

pihak kepolisian. 

761.  E-mail yang  diterima oleh Madeline dari Tasha Medeiros 

teknisi laboratorium Birmingham. 

762.  Isi E-mail Tasha kepada Madeline yaitu hasil tes hubungan 

darah  dari Daniel Doyle dan Alice Dixon yamg cocok 99,9999%. 

763.  Penemuan Jim yang harus dibayar dengan hidupnya 

tentang Danny Doyle yang tidak mati dan Alice Dixon adalah anak 

Danny Doyle. 

 

XXXI. Dalam Teritori Musuh 

Café Peels, Lower East Side. Pukul 10:00 

764. Kenyataan akan Alice yang tidak mati dan merupakan anak 

kandung dari bos kriminal di Manchester serta Danny Doyle yang 

belum mati membuat Madeline terkejut. 

765.  Madeline yang bingung akan siapa korban dan siapa yang 

bersalah di dalam kasus Alice. 

766. Perasan Jonathan jika Jonathan dan Madeline dibuntuti. 

767.  Jonathan memberitahu Madeline jika dia melihat mobil 

Ferrari hitam mengikutinya. 

768.  Madeline meminta kepada Jonathan untuk mengikutinya. 

769.  Madeline yang meminta kepada Jonathan  untuk menyetir 

mobil. 

770. Keingintahuan Madeline akan mobil Ferrari hitam mengikuti 

Jonathan dan Madeline. 

771. Perintah Madeline kepada Jonathan untuk tidak melihat 

kearah belakang. 



 

772. Madeline merem mendadak mobil yang dikemudikannya 

untuk melihat Mobil Ferrari hitam mengikuti mereka. 

773.  Jonathan melihat wanita yang ada di rumah Alice waktu 

Jonathan mengantar Alice dua tahun lalu di Cap d’Antibes. 

774.  Madeline dan Jonathan mengikuti mobil Ferrari hitam. 

 

Sementara itu, di Coney Island. 

775.  Keadaan Alice yang demam dan pergelangan kakinya yang 

bengkak. 

776.  Permohonan Alice kepada Yuri untuk meminta air tidak 

dikabulkan oleh Yuri. 

777. Keadaan Alice yang tidak sadarkan diri. 

778.  Jarak Madeline dan Jonathan dengan mobil Ferrari hitam 

yang mengikutinya yaitu sepuluh meter. 

779.  Mobil Ferrari hitam yang mengikuti Jonathan dan Madeline 

tersudut. 

780.  Perasan Jonathan jika Ferrari hitam yang mengikuti mereka 

membawa Jonathan dan Madeline  kedalam jebakannya. 

781.  Truk Derek menabrak mobil Jonathan dan Madeline. 

782.  Jonathan menanyakan keadaan Madeline. 

783.  Jonathan dan Madeline keluar dari mobil. 

784.  Terlihat didepan  Jonathan dan Madeline seorang wanita 

dengan bekas luka dan menodongkan pistol. 

785.  Perintah Agen Blythe Blake dari U.S Marshals Service  

kepada Jonathan dan Madeline untuk mengangkat tangan mereka. 

786.  Danny Doyle mendekati Madeline dan Jonathan. 

787.  Danny Doyle menyapa Madeline. 

 

XXXII. Kebenaran tentang Danny Doyle 

Dermaga East River. 



 

788.  Keingintahuan Madeline akan tindakan Danny Doyle 

kepada Madeline yang membuat Madeline percaya akan  kematian 

Alice. 

789. Danny yang berusaha menenangkan Madeline. 

790.  Permintaan Danny Doyle untuk menjelaskan kasus Alice. 

791. Keingintahuan Madeline akan keberadaan Alice. 

792.  Penjelasan Danny Doyle akan Alice. 

793.  Ingatan Danny Doyle akan ibunya. 

794.  Usaha Madeline untuk menenangkan dirinya. 

795.   Cerita Doyle tentang ibunya yang dirawat di rumah sakit 

Christie tiga tahun lalu karena mengidap kanker stadium akhir. 

796.  Kebiasaan Danny Doyle menenggelamkan kesedihannya di 

Soul Café Oxford Road. 

797.  Pertemuan pertama Alice dengan Danny Doyle di Soul 

Café.  

798. Danny yang sering memperhatikan Alice ketika bekerja. 

799. Usia Alice disaat bertemu Danny Doyle yaitu kurang dari 

empat belas tahun. 

800.  Ketertarikan Danny Doyle akan Alice ketika Alice yang 

mengisi waktu istirahatnya dengan membaca dan mengerjakan PR-

nya. 

801.  Tatapan aneh yang diterima Danny dari Alice yang seolah-

olah Alice mengenal Danny Doyle. 

802.  Keingintahuan Madeline akan Danny berbicara dengan 

Alice atau tidak. 

803. Pada awalnya Alice hanya memandangi Danny. 

804.  Keberanian Alice untuk berbicara dengan Danny yang 

diceritakan Danny kepada Madeline. 

805.  Pertanyaan Alice kepada Danny tentang Danny yang 

mengetahui ibunya atau tidak. 

806. Jawaban Danny kepada Alice jika Danny pernah tidur 

dengam Erin sebanyak dua atau tiga kali. 



 

807. Alice mengatakan kepada Danny jika Danny adalah ayahnya 

dan dia sudah melakukan penyelidikan. 

808.  Madeline yang ingintahu sikap Danny terhadap alice. 

809.  Pandangan Danny kepada Alice jika Alice anak yang 

cerdas, berbudaya dan berbagi hadiah dari Surge untuk Danny. 

810. Alice adalah alasan Danny untuk terbangun setiap hari. 

811. Danny dan Alice bertemu setiap hari dan saling belajar untuk 

mengenal lebih dalam. 

812.  Niat Danny untuk mengakui Alice secara hukum tetapi 

mengingat banyak orang yang ingin mendapatkan Danny. 

813.  Kekhawatiran Danny akan kesehatan Alice. 

814.  Proses pengobatan yang dilakukan Alice dengan bantuan 

Danny. 

815.  Madeline yang ingin tahu proses pengobatan Alice dan 

keberhasilan pengobatan Alice. 

816.  Keingintahuan Madeline akan Alice yang bisa menerima 

kondisi Danny Doyle. 

817.  Danny menerima dokumen-dokumen yang diunduh oleh 

Alice dan Alice mengaku menemukan Formula ajaib untuk Danny 

dan Alice memulai hidup yang baru. 

818.  Madeline yang ingin tahu formula yang didapatkan Alice. 

819.  Formula yang didapatkan Alice adalah WITSEC: Program 

Perlindungan Saksi. 

 

XXXIII. Saksi 

820.  Rasa dingin menghampiri Danny dan Madelie membuat 

mereka kembali berjalan menyusuri East River. 

821. Cerita Danny akan tawaran Alice mengenai perlindungan 

saksi. 

822.  Kesaksian Danny untuk menjatuhkan Jezebel Cortes putri 

pemimpin kartel sebagai kesepakatan penawaran antara Danny 

dan divisi investigasi kriminal dikantor IRS yaitu dengan 



 

memberikan kebebasan dari tuntutan dan identitas baru untuk Alice 

dan Danny. 

823.  Penjelasan Danny tentang skenario penculikan Alice yang 

disusun oleh badan Intelijen Inggris. 

824.  Amarah yang besar merasuki Madeline. 

825.  Keingintahuan Madeline akan sikap Danny yang membuat 

Madeline berpikir Danny mencari Alice serta mengirimkan jantung 

Alice kepada Madeline. 

826. Penjelasan Danny akan sebab jantung Alice yang dia 

kirimkan kepada Madeline. 

827. Ide MI6 untuk menutup kasus Alice selamanya. 

828. Peran Bishop dalam kasus Alice yang hanya kebetulan. 

829. Skenario  kematian Danny yang disusun sendiri. 

830.  Tuduhan Madeline kepada Danny membunuh Jonny. 

831.  Penjelasan Danny akan Jonny yang membunuh dirinya 

sendiri akibat kecanduan obat bius. 

832. Keingintahuan Madeline akan keterlibatan Jonathan dengan 

kasus Alice. 

833. Danny dan Alice tinggal di Cote d’azur untuk liburan pendek 

setelah operasi Alice. 

834.  Rasa tidak sabar Alice membuat Alice mencari di mesin 

pencarian kasus penculikan dirinya dan menemukan artikel tentang 

Madeline yang berusaha bunuh dir. 

835.  Alice meminta ingin memberitahu Madeline akan semua hal 

yang terjadi tetapi Blythe Blake menolak. 

836. Penolakan yang dilakukan Alice terhadap keputusan Blythe 

Balke dengan kabur saat di Paris. 

837.  Keputusan melarikan diri yang dilakukan Alice tidak 

dilanjutkan Karen Alice tidak ingin menempatkan Danny kedalam 

bahaya. 

838. Disaat Alice kabur, Alice bertemu dengan Jonathan. 



 

839.  FBI dan Kepolisian Bea Cukai memiliki nama Jonathan dan 

Madeline dalam informasi mereka. 

840. Jonathan dan Madeline jika berada di wilayah Amerika 

sistem informasi akan mengeluarkan peringatan otomatis 

kapanpun. 

841.  Blythe Blake melaporkan kepada Danny jika Jonathan dan 

Madeline berada di New York dan itu bukan hal yang kebetulan. 

842.  Permintaan Danny kepada Blythe Blake untuk membawa 

Madeline dan Jonathan kepadanya. 

843. Madeline meminta Danny menjelaskan alasannya meminta 

Blake membawanya bertemu Danny. 

844. Alasan Danny meminta Blake membawa Madeline 

kepadanya yaitu untuk membantu Danny menemukan Alice.  

845. Jonathan berbincang dengan Blake. 

846.  Keingintahuan Jonathan akan proses kesaksian yang akan 

diberikan Danny Doyle dipersidangan Jezebel Cortes. 

847. Penjelasan Blake tentang harapan kartel yaitu Danny  

mengubah testimoninya pada hari persidangan Jezebel. 

848. Keingintahuan  Jonathan akan alasan kartel menginginkan 

perubahan tertimoni Danny dipersidangan Jezebel. 

849.  Blake memutar sebuah video melalui TV. 

XXXIV. Gadis Dalam Kegelapan 

850.  Isi video tentang Alice yang tampak memprihatinkan yang 

berdurasi tiga puluh detik. 

851. Isi video Alice yang meminta ayahnya untuk mengubah 

kesaksiannya agar Alice bisa bersama dengan Danny lagi. 

852. Blythe Blake memberitahukan kepada Jonathan jika video 

Alice dikirim oleh kurir. 

853.  Perasaan marah yang menyelimuti Danny sejak 12 jam 

penulikan Alice. 

854.  Blythe menginformasikan jika dia belum menemukan ponsel 

Alice. 



 

855.  Blyhthe menjelaskan aspek teknik tentang video Alice 

kepada Madeline dan Jonathan. 

856.  Keingintahuan Jonathan akan kamera perekam video Alice. 

857. Analisis Blythe mengenai kamera  perekam video Alice. 

858. Penjelasan Blythe mengenai jenis kamera perekam video 

Alce dan mengisolasi detail setiap gambar lalu membesarkannya 

pada tampilan layar. 

859.  Tertariknya Blythe pada pipa tua tempat Alice dirantai yang 

berusia satu abad. 

860.  Usaha Blythe untuk menghubungi para ahli yang bisa 

memperkirakan usia pipa tempat Alice dirantai dan mencocokkan 

dengan data yang Blythe miliki agar bisa mendapatkan tempat 

persembunyian Yuri. 

861. Permintaan Blythe akan deskripsi tersangka penculikan alice 

agar segera disebar. 

Setengah jam kemudian. 

862.  Jonathan menceritakan tentang Francesca kepada 

Madeline di pub kecil yang bernama The Matchbox. 

863.  Jonathan yang ingin tahu pendapat Madeline tentang cerita 

dia. 

864.  Jonatahan menceritakan secara rinci tentang apa yang 

dilakukan Francesca kepada Llyord Warner. 

865. Pendapat Madeline akan cerita Jonathan. 

866.  Madeline meminta Jonathan untuk kembali kepada 

Francesca. 

867.  Terkejutnya Jonathan mendengar permintaan Madeline dan 

meminta kejelasan hubungan mereka kepada Madeline. 

868. Madeline mengatakan kepada Jonathan bahwa hubungan 

Jonthan dan Madeline adalah hubungan yang rapuh, 

869. Usaha Jonathan untuk bersikap tenang. 

870.  Penjelasan Jonathan tentang hubungannya dengan 

Madeline. 



 

871. Jonathan meninggalkan pub dan meletakan dua uang kertas 

dimeja. 

872.  Perasan cinta kepada pria yang pertamakali dirasakan 

Madeline. 

873.  Jonathan tidak menyadari jika Madeline mencintai Jonathan 

sehinga Madeline takut menyeret Jonathan ke dalam kegelapan. 

874. Jonathan yang tiba di tempat Claire. 

875.  Pukul tiga sore Jonathan berbicara dengan anaknya 

memalui telepon. 

876.  Jonathan mengunjungi MacDougal Street untuk 

menenangkan pikirannya. 

877. Ingatan Jonathan akan Francesca dam Charly. 

878.  Madeline mematahkan hati Jonathan dan meninggalkan 

rasa rindu yang menyakitkan. 

879. Inspirasi yang mucul karena terinspirasi dengan Madeline 

membuat Jonathan membuat resep makanan penutup yaitu mille-

feuille. 

880. Jonathan meninggalkan kafe dengan rasa keingintahuannya 

akan keberadaan Alice. 

881. Jonathan berusaha mengingat kata-kata terakhir Alice. 

882.  Jonathan menulis ulang kata-kata yang diucapkan Alice. 

883.  Telintas dibenak Jonathan huruf pertama yang alice 

ucapkan yaitu bekas luka. 

 

XXXV. Terengah-Engah 

Williamsburg, Macondo Motor Club, Pukul 23:00. 

884.  Blythe dan Madeline terpaku didepan komputer. 

885.  Sms baru masuk di ponsel Madeline yang berasal dari 

Jonathan. 

886.  Isi pesan Jonathan tentang Jonathan yang mengetahui 

penculik Alice dan meminta Madeline untuk bertemu dengan  di Life 

& Death 10thAvenue dan 20th Street. 



 

887. Rasa tidak percaya Madeline  akan pesan yang diterimanya 

dari Jonathan. 

888. Madeline merasa Jonathan tidak akan menjadikan kasus 

Alice sebagai bahan bercandaan. 

889. Madeline meminta Danny meminjamkan mobil kepadanya. 

890. Danny memberikan mobil kepada Madeline. 

891. Madeline mengunjungi Jonathan. 

892.   Keingintahuan Jonathan akan perkembangan pencarian 

Alice. 

893.  Jonathan memberikan karton petujuk perkataan Alice yang 

dibuatnya. 

894.  Informasi Jonathan tentang Blythe yang menculik Alice 

sebagai kaki tangan kartel Meksiko. 

895.  Madeline yang meragukan informasi Jonathan. 

896.  Pendapat Jonathan tentang luka Blythe dengan kode yang 

diberikan Alice bukan suatu hal yang kebetulan. 

897.  Jonathan memberitahu kepada Madeline jika pihak Meksiko 

menyuap orang yang melindungi Danny yaitu Blythe. 

898. Sikpa skeptik Madeline terhadap informasi Jonatham. 

899. Madeline mengirimkan pesan kepada Danny untuk berhati-

hati kepada Blythe Karen Blythe adalah kaki tangan kartel Meksiko. 

900.  Rasa curiga Blake akan kepergian Madeline tiba-tiba. 

901.  Jonathan mendatangi mobil Ferrari milik Blythe. 

902. Blythe menembak Jonathan. 

903.  Jonathan menjatuhkan diri untuk menghindari tembakan 

Blythe. 

904. Jonathan lari menuju 19th Street dan 18th Street un ntuk 

menghindari tembakan Blythe. 

905. Madeline yang terkejut mendengar suara-suara tembakan. 

906.  Madeline mengawasi setiap jalan dan mencoba mencari 

Jonathan. 

907. Terlihat Jonathan di gazebo kaca oleh Madeline. 



 

908.  Perasan lega Madeline melihat Jonathan hidup. 

909. Berhasilnya Jonathan menjauhkan jarak dengan Blythe. 

910.  Pengejaran Blythe terhadap Jonathan. 

911.  Kaki Jonathan tersandung bantalan kayu dan terkilir. 

912. Jonathan keluar dari terowongan. 

913.  Tembakan Blythe menghacurkan stoples terakota dan 

meleset. 

914.  Jonathan telambat melompati pagar ketika kabur dari 

pengejaran Blythe. 

915.  Madeline meminta Blythe untuk meletakkan pistol Blythe. 

916. Madeline menodongkan pistolnya kepada Blythe. 

917.  Tanpa ragu Blythe mencengkram leher Jonathan dan 

menodongkan pistol ke pelipis Jonathan. 

918.  Madeline mengancam Blythe jika Blythe berusaha 

membunuh Jonathan. 

919.  Blythe yang tidak memperdulikan ancaman Madeline. 

920. Madeline menembakkan pistolnya ke kepala Blythe dan 

Blythe tewas jatuh ke dalam Hudson River. 

921. Keadaan Madeline yang menggigil akibat serpihan salju 

disekelilingnya. 

922. Jonathan belumuran darah di samping Madeline. 

923. Madeline menyalakan mobil dan memacu cepat ke jalan 

raya. 

 

XXXVI. Menemukan Alice  

Lower East Side, Sebuah Bangunan dekat Tompkins Square 

Park, Pukul 01:00 

924.   Jonathan mendorong pintu kamar mandi. 

925.  Terlihat Madeline tertidur di dalam bak mandi oleh 

Jonathan. 

926.  Madeline tidak menolak saat Jonathan membungkus dirinya 

dengan jubah mandi. 



 

927.  Berbahaya jika Madeline dan Jonathan pulang kerumah 

Claire sehingga mereka menuju hotel stander di jantung alphabet 

City. 

928.  Keingintahuan Jonathan akan keberadaan Alice. 

Gudang Coney island, Pukul  02:00. 

929.  Hawa dingin yang dirasakan Alice membuatnya  terbangun. 

930. Alice tidak tahu berapa lama dia diculik. 

931.  Keadaan Alice yang sulit bernapas, penglihatannya kabur, 

dan Alice demam. 

 

 

Pukul 08:00. 

932.  Madeline meminta Jonathan bangun dan meminta mereka 

untuk segera pergi. 

933.  Madeline dan Jonathan melanjutkan perjalanan mereka. 

934. Pencarian informasi mengenai hasil kasus Jezebel oleh 

Madeline di NY1 News. 

935.  Perasaan lega Madeline mengetahui Danny sudah keluar 

dari bahaya. 

936. Madeline memastika Blythe memiliki kaki tangan. 

937.  Jonathan dan Madeline melakukan investigas dari awal 

dengan Madeline terkait kasus penculikan Alice. 

938. Madeline dan Jonathan harus menemukan ponsel Alice. 

939. Perdebatan Jonathan dan Madeline mengenai cara 

mendapatkan ponsel Alice. 

940. Madeline dan Jonathan mencaritahu E-mail dan sandi milik 

Alice. 

941. Madeline membuka situs Juilliard Schoold dan memasukkan 

email beserta sandi Alice. 

942. Sandi E-mail Alice berhasil ditemukan Jonathan dan 

Madeline. 



 

943.  Posisi Alice yang terlihat diponselnya berada di New York 

dan kurang lebih tiga kilometer dari posisi Madeline dan Jonathan. 

944.  Harapan baru yang muncul dirasakan Jonathan dan 

Madeline. 

945.  Letak posisi ponsel Alice di sebuah bangunan di sudut 5th 

Avenue dan 23rd Street. 

946.  Keingintahuaan Madeline apa yang berada di 5th Avenue 

dan 23rd Street. 

947.  Madeline dan Jonathan memanggil taksi dan menuju 

supermarket besar. 

948. Ponsel Alice menyalakan sinyal setiap tiga puluh detik 

sehingga bisa ditemukan lokasinya secara real-time.  

949. Ponsel Alice memiliki sinyal GPS yang kuat. 

950. Madeline merasa hal yang mereka lakukan kurang efektif. 

951.  Jonathan mengaktifkan fungsi situs yang dia gunakan 

dalam mencari lokasi ponsel Alice yaitu dengan menyampaikan 

pesan keponsel Alice sehingga mebuat ponsel Alice berdering 

terus-menerus. 

952. Ponsel Alice berada di tangan gadis berusia antara delapan 

belas dan dua puluh tahun. 

953.  Madeline memerintahkan gadis yang memiliki ponsel Alice 

untuk mengikutinya. 

954. Madeline menanyakan nama dan kapan gadis yang memiliki 

ponsel Alice menemukan ponsel Alice. 

955.  Gadis yang memiliki ponsel Alice bernama Maya dan yang 

memberikan ponsel Alice adalah pacarnya yang bernama Anthony. 

956. Rasa ingitahu Madeline akan identitas Anthony. 

957.  Anthony berkerja di penampugan mobil di Brooklyn 

Coloumbia Street. 

958. Anthony tinggal dirumah orangtuanya di Stuyvesant Town. 

959.  Madeline dan Jonathan merasa menemukan sesuatu. 

960. Madeline dan Jonathan pergi ke rumah Anthony. 



 

961.  Madeline menyuruh Maya untuk ikut dengannya. 

962. Madeline yang ingin mengetahui dimana Anthony 

menemukan ponsel Alice. 

963.  Madeline memberika  pertanyaan mengenai Ponsel Alice 

kepada Anthony. 

964.  Anthony menemukan ponsel Alice didalam mobil yang dia 

Derek. 

965.  Madeline ingin mengetahui mobil apa yang Anthony derek. 

966.  Mobil yang diderek Anthony adalah Dodge baru dan ponsel 

Alice terletak di salah satu kursi belakang mobil. 

967. Madeline yang ingin mengetahui Anthony mengambil mobil 

derek itu darimana. 

968. Anthony mengambil mobil derek dari Coney Island. 

969.  Jonathan dan Madeline pergi meninggalkan Anthony dan 

Maya. 

 

XXXVII. Demam Dalam Darah 

Coney Island,Pukul 01:00 

970.  Keadaan Alice basah kuyup seluruh badan. 

971.  Noda darah yang merembes di celana Alice dibagian perut 

bawah Alice. 

972.  Ginjal Alice mengalami pendarahan. 

973. Alice merasakat kawat nilon ditangannya melonggar. 

974. Usaha Alice untuk melepaskan kawat yang mengikat 

tangannya dengan menggosok-gosok kawat nilon ketepian dinding. 

975.  Usaha Alice melepas kawat nilon yang mengikat tangannya 

berhasil. 

976.  Borgol yang masih terpasang ditangan Alice dan menempel 

pada pipa. 

977.  Usaha Alice melepas borgol ditangannya dengan cara 

menendang pipa agar pecah. 

978.  Usaha Alice untuk melepaskan borgol tangannya berhasil. 



 

979.  Perasaan senang yang dirasakan Alice. 

980.  Kemunculan sosok Yuri ketika Alice berusaha melepaskaan 

tanganya dari borgol yang terpasang di pipa. 

981.  Alice yang menjerit sampai kehilangan kesadaran. 

Manhattan. 

982.  Madeline dan Jonathan meninggalkan apartemen. 

983.  Madeline yang ingin mengetahui kepastian mereka untuk 

pergi ke Coney Island. 

984.  Saran Jonathan mengenai transportasi apa yang mereka 

gunakan menuju Coney Island. 

985. Madeline dan Jonathan menuju stasiun kereta. 

986.   Madeline dan Jonathan berpelukan untuk mengalihkan kamera 

pengawas di stasiun. 

987.  Madeline akan menempuh jalur darat menuju Coney Island. 

988.  Madeline mengambil mobil petugas polisi. 

989.  Pengejaran yang dilakukan oleh petugas polisi. 

990.  Ide Madeline mengambil mobil petugas polisi agar dia bisa dilacak 

saat berada di Coney Island. 

991. Madeline menuju Coney Island. 

Jalur F kereta bawah tanah New York stasiun Parke Slope. 

992.  Kereta yang digunakan Jonathan berangkat menuju Coney Island. 

993.  Tumpukan salju membuat mobil Madeline tidak bisa bergerak dan 

akhirnya Madeline berjalan kaki. 

994.  Ingatan Madeline tentang informasi yang diberikan Anthony jika 

tempat pengambilan mobil yang dia derek terdapat anjing. 

995. Madeline mendnegar anjing yang menggonggong. 

996. Madeline menarik Glock dari sarung pistolnya dan menembak kunci 

pagar yang dia lihat. 

997.  Madeline berada di gudang besar dan anjing-anjing 

menyerangnya. 

998.  Madeline bangkit dan menembak kunci gudang untuk membuka 

pintu gudang. 



 

999. Teriakan Madeline untuk mencari Alice. 

1000. Madeline menuruni tanggan yang mengarah ke terowongan gelap 

untuk mencari Alice. 

1001.  Madeline melihat pipa-pipa yang berada di video yang dikirimkan 

penculik Alice. 

1002.  Madeline tidak menemukan Alice. 

1003. Madeline meninggalkan gudang. 

 

XXXVIII.Little Odessa  

1004. Van putih  menyusuri Surf Avenue. 

1005.  Kekhawatiran yang dirasakan Yuri akibat kematian Blythe Blake. 

1006.  Yuri akan mengambil keuntungan dari situasi yang dihadapinya. 

1007.  Yuri akan menjual Alice kepada Tachneko dari Ukraina. 

1008.  Alice meminta air dan makanan kepada Yuri. 

1009.  Yuri dan Alice tiba di Brighton Avenue. 

1010.  Perasan bingung yang menghampiri Madeline akibat belum 

menemukan Alice. 

1011.  Madeline melanjutkan pencariannya dengan berjalan kaki. 

1012.  Insting Madeline yang menyuruhnya jalan menyusuri dermaga 

tepi pantai. 

1013.  Jonathan tiba di stasiun. 

1014.  Jonathan menghubungi Madeline tetapi Madeline tidak mejawab 

panggilan Jonathan. 

1015. Usaha Jonathan menemukan lokasi Madeline dengan cara yang 

sama pada kasus ponsel Alice. 

1016.  Jarak Madeline dengan Jonathan yaitu berjarak satu kilometer 

dekat pantai. 

1017.  Madeline meninggalkan pantai dan mengarah ke jalan Little 

Odessa. 

1018.  Madeline berada di Brighton Avenue. 

1019.  Madeline mencari petunjuk dengan melihat disekelilingnya. 

1020. Madeline pergi ke toko sudut 3rd Street. 



 

1021.  Terlihat pria dibelakang Madeline memesan susu strawberry dan 

biskuit oreo. 

1022. Ingatan Madeline yang muncul tentang Alice yang menyukai 

biskuit oreo. 

1023.  Madeline mengejar lelaki yang membeli susu dan biskuit. 

1024.  Lelaki yang dikejar Madeline adalah Yuri. 

1025.  Madeline memerintahkan Yuri untuk berhenti. 

1026. Yuri belari memasuki vannya. 

1027. Jonathan menyusuri jalan dibawah rel kereta layang. 

1028.   Ponsel Jonathan bergetar dan panggilan berasal dari Madeline. 

1029.  Madeline berteriak kepada Jonathan untuk mengejar van putih. 

1030. Jonathan menembakkan revolver ke kaca depan van putih. 

1031.  Van Yuri menikung seluruh lebar halan dan terguling. 

1032.  Madeline menarik linggis dari penjual sayur didekatnya dan pergi 

mencongkel pintu belakang van putih Yuri. 

1033.  Telihat Alice yang tidak bergerak oleh Madeline. 

1034. Madeline mencari detak jantung Alice. 

 

EPILOG 

Keesokan Harinya 

1035.  Jonathan berjalan dengan hati-hati disepanjang trotoar yang 

membeku. 

1036.  Jonathan menuju rumah sakit St.Jude tempat Alice dirawat. 

1037.  Jonathan menunjukkan kartu aksesnya pada perawat. 

1038. Terlihat Alice terinfus dan melihat Jonathan dengan tersenyum. 

1039. Jonathan pergi ketempat Madeline dirawat. 

1040. Jonathan membawakan sarapan Madeline. 

1041.  Madeline bersama dengan pemimpin NYPD kapten Delgadillo. 

1042.  Madeline terbaring ditempat tidur. 

1043.  Keingintahuan Madeline akan Jonathan yang bertemu dengan 

Alice. 

1044. Jonathan bertanya tentang kesaksian Madeline dengan polisi. 



 

1045.  Tawaran kepada Madeline menjadi detektif konsultan NYPD. 

1046.  Madeline yang akan menjadi polisi lagi. 

1047.  Jonathan dan Madeline berbincang-bincang santai. 

1048.  Teringatnya Madeline akan tulisan Alice dibuku hariannya yaitu 

tahun-tahun terbaik dalam hidup kita adalah tahun-tahun yang 

belum kita alami. 


