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Cerbung aliando yg perkosa prilly payudara keluar susu. . .
. Prilly langsung berhambur kedalam kafe setelah dirinya
berhasil memasukan kunci kedalam pintu (?). Dan
beberapa menit kemudian, Prilly sudah berganti pakaian
dengan kemeja putih disertai rok span, tak lupa celemek
hitam yang menandai bahwa dirinya adalah pekerja
pelayan di kafe ini. Prilly menghembuskan nafasnya ketika
melihat keadaan kafe yang cukup 'berantakan'. Sepertinya
ia harus membereskannya terlebih dahulu, sebelum para
pekerja lainnya datang. Selama diperjalanan tidak ada
satupun orang yang berniat mengeluarkan suaranya.
Keadaan cukup hening, yang ada hanya suara guyuran
hujan yang menemani kesunyian mereka berdua. Prilly
maupun pria itu sama-sama sibuk dalam pikirannya
masing-masing. Prilly sibuk menatap jalanan dari balik kaca
jendela nya, sementara pria itu tentu saja masih fokus pada
jalanan didepannya. "Harus ku akui aktingmu bagus karna
kau bisa mencuci otak orang2. Selamat, Syarief, selamat".

"Kau tertidur sangat pulas, bahkan aku sampai tak tega
membangunkan mu" sahut pria itu. Prilly mendecak, ia
segera memakai high heels nya dan segera keluar. Namun
sebelum itu ia sempat berkata, "Baiklah, ini bukan salah
mu. Terimakasih atas tumpangannya.". Tak terasa waktu
sudah menunjukan pukul sebelas malam. Mereka berdua
masih terjebak didalam mobil, bahkan hujan diluar pun
masih belum juga reda. Sepertinya musim hujan sudah
tiba. Prilly sesekali menutup matanya namun dengan cepat
ia kembali membuka matanya. Entahlah, hanya itu yang
dilakukan Prilly. Sementara Pria itu sudah terlelap. "Ah, ini
sangat melelahkan" Prilly menepis keringat yang
membasahi wajahnya. Sebuah senyum terukir setelah
merasa bahwa keadaan kafe sudah mulai rapi dari
sebelumnya. "Akting, benar begitu, Syarief? Kau selalu
berakting didepan semua orang?"Prilly pun bertepuk
tangan karna kesal. Pria itu langsung tersenyum kikuk,
tangannya menggaruk pelan tengkuknya yang sama sekali
tak terasa gatal. Terlihat rona malu dari wajah pria itu.
Prilly mendesis sebal dan langsung duduk disofa yang
sempat ditempati oleh pria itu. Suara dentuman musik jazz
menggema hingga penjuru ruangan, menemani sepasang
insan untuk berdansa ria menggoyangkan seluruh

tubuhnya. Gemerlap lampu menghiasi dekorasi setiap
ruangan. Tak juga dengan itu, bau-bauan alkohol serta
minuman keras lainnya terasa menyengat hingga indra
pencium. Semua orang yang berada didalam sana seolah
menikmati dengan itu semua. Semuanya terlihat ceria
dengan dunia mereka sendiri. Rumah Aliando tidak jauh
dari tempat dimana sekolahnya berada. Jadi mereka
berdua tak harus berlama2 didalam mobil. Aliando
memasuki rumah yg cukup merah bercat coklat dengan
dua lantai dan balkon. "Astaga!" Pekik Prilly yang langsung
menghampiri seseorang itu yang ternyata adalah seorang
pria. Prilly sedikit meringis ketika mendapati wajah memar
serta cairan darah dari pergelangan tangan pria itu. "Oh
my, apa dia kekasih baru mu? Ternyata kau sudah
melupakan Salsha. Ku kira kau cinta mati dengan Salsha".
"Ali.. Prilly.. bangun! Udah pagi." ucap Ully sembari
menepuk bahu keduanya dan pergi. "Aaa. ALI cowok tengil!
Lo ngapain gue semalam? Apa lo udah ambil first kiss
gue?? Aa.. TIDAK!!" teriak Prilly histeris karena baru sadar
Ali merangkulnya. "Berisik tau! Gue belum ambil first kiss
lo. Dan lo masih seratus persen perawan. Udah gue mau
mandi." ucap Aliando lalu beranjak dari sofa. "Kurang asem
lo! Meluk-meluk gue sembarangan." ucap Prilly lalu

melemparkan bantal pada Aliando. "Mumpung ada
kesempatan! Jadi gue gunakan sebaik mungkin " ucap
Aliando tertawa kemudian berlari. "ALI. Awas lo!" ucap Prilly
geram. ** Ali dan Prilly kini sudah selesai sarapan. Aliando
memutuskan untuk berenang di kolam dekat taman rumah
Prilly. Sedangkan Prilly berada ruang belakang yang tak
jauh dari kolam. Ully tadi pamit untuk ke Mall hanya
sekedar refresing karena hari ini spesial weekend! Prilly
melamunkan sesuatu. Entah apa yang ia lamunkan saat ini.
"Kenapa gue jadi aneh gini sih? Sejak gue lebih kenal sama
cowok tengil itu gue merasa ada kenyamanan dan
kedamaian di hati gue. Apa gue udah mulai jatuh cinta
sama dia?" batin Prilly dalam hatinya. "Prill. Bikinin gue
orange juice. Cepat!" lamunan Prilly buyar seketika
terdengar suara teriakan dari seseorang, Aliando. "Iissh.
Enak aja dia nyuruh-nyuruh gue. Emang gue
pembantunya!" ucap Prilly lalu bangkit dari duduknya dan
melangkah ke dapur. Sesampainya di dapur. Prilly mulai
membuatn jusnya. Lalu, muncul ide di benak Prilly untuk
mengerjai Aliando. "Rasain lo! Sekali-kali gue dong yang
ngerjain dia." ucap Prilly lalu melangkahkan kakinya
menuju tempat Aliando. Aliando nampak bahagia dengan
kedatangan Prilly yang membawakan orange juice

buatannya. "Nih, jusnya. Lain kali gue gak mau lo suruhsuruh!" ucap Prilly lalu menyodorkan segelas jus untuk
Aliando yang masih berendam di kolam. Prilly duduk diteras
dekat kolam sembari menunggu reaksi Aliando setelah
meminum jus itu. BYURR Aliando menyemburkan jus dari
mulutnya itu. Prilly tertawa penuh kemenangan melihat
Aliando berhas. "Dengan terpaksa kau dan aku harus
bermalaman di mobil ini" lanjutnya. tap tap tap suara derap
langkah kaki di lorong rumah sakit ini mengiri gerumuh
roda brankar, tempat prilly berbaring tak berdaya. Aliando
hanya mampu menangis dengan penuh rasa takut
kehilangan. Beberapa perawat dan dokter telah membawa
prilly masuk ke ruang UGD. "prilly." "maaf anda tunggu
diluar." sebelum aliando masuk, salah satu suster segera
menutup pintu dan memaksa aliando untuk menunggu
diluar. Sementara itu " bawa fael om. Fael mau liat bunda,
hiks ayo om" "iya tapi gak sekarang, ini lagi hujan. Kita cari
aja nanti ya." seorang pria tengah menenangkan rifael
yang terus merengek. Pria bernama ryzki (kiki) itu
membawa rifael ke tempat tinggalnya, bahkan ia
menggantikan pakain rifael yang basah kuyup karena
terguyur hujan. "jangan ambil bunda ya allah, fael mohon.
Cuma bunda fael yang punya." rifael tidak bisa tenang,

pikiran nya terus tertuju pada prilly yang sedang sekarat.
oOo 3 hari sudah berlalu. Kecelakaan yang terjadi
membuat prilly tidak sadarkan diri sampai saat ini, aliando
menatap lirih wajah pucat prilly,. "aku kangen kamu prill.
Senyuman kamu, sapaan kamu, masakan kamu, aku
kangen semua itu. Aku bodoh udah bikin kamu benci sama
aku, aku yang menginginkan pernikahan ini tapi aku sendiri
yang hancurkan nya. Hiks." aliando terisak lirih, ia
mengecup lembut punggung tangan prilly, seraya
memejamkan matanya saat cairan bening itu kembali
menetes. Ia tak kuasa menahan rasa sedihnya melihat
keadaan prilly. Selang beberapa menit kemudia, prilly
membuka kedua bolatanya. Aliando yang merasa jemari
tangan bergerak pun segera melepaskan kecupan dan
melihat kearah wajah prilly. Saat prilly sudah dapat melihat
jelas, ia kaget dan bingung mengapa ia bisa berada
ditempat asing ini besama aliando. " ngapain kamu disini?"
"aku nungguin kamu. Aku seneng liat kamu udah sadar.
Doa aku masih di dengar sama allah." aliando
mengembangkan senyuman sumringah dibibirnya. Prilly
melepaskan sebuah masker oksigen, dengan susah payah
prilly merubah posisinya jadi duduk. " pergi kamu ali! Aku
gak mau liat kamu lagi! Aku MUAK, Namun, tak selang lima

menit. Mobil yang ditumpangi Prilly tiba-tiba saja berhenti
yang membuat keduanya—Terjengkang kedepan (?). Prilly
sedikit meringis karena dengan tak sengaja dahinya
terbentur benda didepannya. Sementara pria disampingnya
hanya mendengus kesal. Prilly yang merasa bingung
langsung berfikir jika mereka berdua berada didalam
masalah. Cerbung Aliando dan Prilly "Emergency Life" All
Part >TAMAT. Prilly menaikan sebelah alisnya setelah
menatap punggung pria itu yang mulai menjauh.
Sepertinya hari ini adalah hari sial untuknya. Bertemu
dengan dua pria aneh sekaligus. Tidak ingin memikirkan
itu, Prilly kembali masuk kedalam kafe nya untuk kembali
bekerja. "Ayolah. Hanya sekali dua kali. Kau pasti akan
ketagihan" perempuan itu kembali memaksa Aliando untuk
menuruti kemauannya. Aliando yang sudah muak dengan
tingkah pecicilan perempuan dihadapannya, spontan
mendorongnya hingga terjatuh. "Kita akan menunggu
kendaraan melintas, namun jika tidak ada terpaksa kau dan
aku—". ". …. Gue ga ngerti kenapa gue kaya gini
sekarang.!" Jerit Aliando frustasi setelah menjelaskan
mengenai perasaannya yang kini mendadak berubah
menjadi tidak tega terhadap gadis itu. Louis dan Fero
sedikit terkikik, mengetahui hal itu. Aliando Syarief, mulai

mengenal cinta? Apa iya? Humm..! Kedua lelaki itu tampak
saling berpandangan sebelum akhirnya mereka meladeni
ketidak konsistenan sahabatnya itu. "Nah, apa gue bilang.!
Ini alasan gue kenapa gue ngadain taruhan itu, ya kaya
gini. Sekarang, dugaan gue terbuktikan? Lo itu ga akan
mampu sekejam itu sama cewek, Li.! Se-hyper apapun lo,
gue tau kalau lo itu engga akan pernah bisa main kasar.!"
Ujar Louis segitu yakinnya. "Gue yakin, Li. Perasaan lo itu
adalah Cinta. Jujur, awalnya gue ga percaya kalau lo bisa
ngerasain itu semua. Tapi sekarang, gue yakin kalau lo
beneran cinta sama cewek itu. Gue rasa, lo harus
ekspresikan rasa cinta lo itu dengan tindakan, Li. Supaya,
lo ga kaya gini. Gue yakin, Prilly juga akan merasakan hal
yang sama seperti lo, kalau lo bisa memperlakukan dia
dengan cara yang lebih baik." Tutur Fero kini menasehati
Aliando yang terlihat begitu frustasi. "Jadi, menurut lo
berdua gue cinta sama dia? Please, lo berdua kalau bicara
serius deh! Yakinkan gue, kalau perasaan gue ini salah!"
"Loh? Kenapa harus yakinin lo bahwa rasa itu salah? Lo
malu ya sama dia? Kalau lo ga yakin sama perasaan lo
sendiri, lo coba aja sakiti dia satu kali lagi. Kalau lo ngerasa
lo ga tega dengan perlakuan lo sendiri, itu berarti lo benerbener cinta sama dia.! Gampang-kan?" Sahut Fero. "Jangan

sakiti dia dong? Lo gimana sih! Awas aja ya kalau lo berdua
nyakitin bini gua!" Dumel Aliando tak terima dengan saran
yang diberikan Fero padanya. "Yaudah, mulai detik ini lo
coba ekspresikan perasaan lo sesuai dengan kemauan hati
lo. Apa adanya lo aja, intinya jangan terlalu dibuat-buat.
Kalau semuanya berjalan tulus, pasti lo bahagia. Kita akan
ikut bahagia kalau lo bahagia. Lo taukan kita bertiga sudah
bersahabat sejak lama?" Seru Louis menepuk bahu Aliando
sebagai tanda k. "Selesai" lamunannya langsung terbuyar
ketika merasakan bahwa Prilly sudah tak berada
disampingnya lagi. Gadis itu sudah berdiri didepannya
sembari menyilangkan tangannya didepan dada. "Sudah
kukatakan berulang kali kau tidak tau siapa aku, kan? Jadi
tidak usah repot2 menilai siapa aku". Aliando membuka
pembicaraan dengan menggoda Prilly. Gadis itupun terlihat
kesal dengan menghembuskan nafas pendek.
"Terimakasih" Prilly menganggukan kepalanya disaat
keduanya bersamaan sudah berada didepan kafe.
Mendengar hal itu Aliando tersenyum licik. Dan Prilly baru
saja menyadari bahwa ia baru saja membuka kartunya
kepada Aliando. "Aku hanya ingin mengobati lukamu saja.
Jadi kau jangan menuduhku ingin memperkosamu!".
"Bahkan kau mencuri ponsel ku. Sepertinya kau sudah

merencanakan ini dari awal" Prilly mengernyitkan
keningnya, tak mengerti dengan ucapan pria didepannya.
Entah siapa, namun Aliando merasa bahwa dirinya
didorong keluar dari tempat club itu. Tubuhnya terhempas
pada aspal jalanan. Dengan sekuat tenanga Aliando
berusaha bangkit berdiri walaupun ia merasakan nyeri
dibagian wajah serta tangannya. Aliando tak tahu harus
pergi kemana, kakinya lah yang menentukan dirinya akan
kemana. Dengan sempoyongan Aliando berhenti tepat
disebuah toko yang cukup besar. Detik itu juga badannya
terasa limbun jatuh, dan yang Aliando rasakan saat itu
hanya gelap. Sehari2nya, Prilly berangkat dan pulang
sekolah menaiki bis kota. Tapi kali ini tidak. Karna Aliando
selalu membawa mobil, jadi Prilly mau tak mau harus
semobil dengan makhluk yg dibencinya itu. Meskipun Prilly
tak mau mengakuinya, ia terkesima dengan rumah yg
dimiliki oleh Aliando. Karna memang selain rumahnya jauh
lebih besar dari rumah miliknya, bentuk bangunannya pun
juga manis.. . kumpulan cerita bersambung aliando dan
prilly latuconsina semua ada disini. Sist kok harga nya beda
sama di web nya? Kmarin saya pesan sabun prilly harga
nya lebih mahal dari pda di web sama mask dan yang lain
jga saya cek lebih mahal dari pda di web nya emang ada

kenaikan harga atau salah itung ya?. Best Ever Indian Desi
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beberapa jam lalu, dunia maya dibikin heboh dengan video
berisi pengakuan Prilly Latuconsina tentang Aliando Syarief.
Tak hanya mengakui hubungan asmaranya dengan
Aliando, Prilly juga melontarkan kata-kata kasar tentang
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Condom Out 13 min. "Perutnya juga, Yem," pintanya lagi
sambil sedikit memerosotkan handuk di bagian perutnya.
Pelan kuborehkan minyak ke perutnya yang agak buncit
itu. Handuknya nampak bergerak-gerak oleh benda di
bawahnya, dan dari sela-selanya kulihat rambut-rambut
hitam. Aku tak berani membayangkan benda di bawah
handuk itu. Namun bayangan itu segera jadi kenyataan
ketika tangan Pak S menangkap tanganku sambil berbisik,
"Terus gosok sampai bawah, Yem," dan menggeserkan
tanganku terus ke bawah sampai handuknya ikut terdorong
ke bawah. Nampaklah rambut-rambut hitam lebat itu, lalu..
tanganku dipaksa berhenti ketika mencapai zakarnya yang
menegang. Colmek because my husband went out of town
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ANJ*NG DAN T*I (VIDEO NYA). Sabun Prilly terdiri dari 3
jenis dengan penggunaanya yang berbeda:. Begini kisahku
dengan majikan pertama yang kubaca lowongannya di
koran. Dia mencari prt untuk mengurus rumah
kontrakannya karena ia sibuk bekerja. Aku wajib
membersihkan rumah, memasak, mencuci, belanja dll,
pokoknya seluruh pekerjaan rumah tangga. Untungnya aku
menguasai semuanya sehingga tidak menyulitkan. Apalagi
gajinya lumayan besar plus aku bebas makan, minum serta
berobat kalau sakit. siapa si Prilly Latuconsina ini? cakep
banget apa ya?. Digunakan untuk seluruh tubuh, jangan
digunakan untuk kulit wajah yang sensitif. Di kehidupan
nyata hubungan Aliando-Prilly sendiri kala itu memang
cukup dekat. Mengaku bersahabat, keduanya pun saling
mendukung karier masing-masing. Tak jarang keduanya
juga menghabiskan waktu bersama di luar lokasi syuting.
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