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Prakata oleh Richard Dawkins

Penerbit buku anak berusaha sebaik mungkin untuk memperkirakan bacaan
seperti apa yang diminati oleh anak-anak. Namun, yang akhirnya menentukan

adalah anak-anak itu sendiri. Dan bukankah buku anak terbaik adalah yang ditulis
oleh seorang anak yang amat cerdas? Bailey Harris mulai menulis buku ini saat
usianya delapan tahun, sebaya dengan usia pembaca sasarannya. Ia mengasah

keterampilannya dalam menjelaskan, dan memperluas pengetahuannya akan sains,
setelah mengalami perundungan di sekolahnya di Utah: ia dicap akan masuk neraka
jika tidak mengimani Kitab Suci Mormon. Karena itulah, ia sedianya ingin menamai

buku pertamanya Kitab Kebenaran. Kini berusia empat belas tahun, ia mengajak
saya untuk mengisi prakata edisi keduanya – ajakan yang saya sambut dengan gembira.

Bailey adalah presenter termuda di CSICON
(Committee for Skeptical Inquiry Conference) 2019 di Las Vegas,
dan ia – seperti kata semua orang – adalah seorang bintang.

Ia juga debu bintang, seperti kita semua.

“Halo semua! Namaku Debu Bintang dan ini adikku, Vincent.”
Sungguh sebuah pembuka cerita yang memesona! Sebenarnya, kalimat itu kalimat

pembuka dalam buku seri Debu Bintang Bailey yang lain, tetapi pesonanya sama memikat.
Di buku yang ini, ada Tiktaalik, salah satu hewan favorit saya. Dan usianya 375 juta tahun!
Selain itu, ada juga hewan favorit saya yang lain: Lucy, yang hidup 3 juta tahun yang lalu.

Ada yang berpendapat, Lucy bukan seekor hewan, melainkan seorang insan. Yang lain,
termasuk saya, berpendapat Lucy adalah keduanya, karena kita pun hewan – kita adalah

kera Afrika. Secara kekerabatan, kita lebih dekat dengan simpanse, daripada simpanse
dengan gorila. Tiktaalik mungkin bukan leluhur langsung kita. Dia ikan pertama yang

merangkak naik ke daratan. Dia seperti kakek buyut kita dari triliunan generasi
sebelumnya. Nenek buyut kesekian ratus ribu kita mungkin pernah bertemu Lucy.

Girang rasanya melihat Lucy hadir di buku Bailey—dalam salah satu ilustrasi indah
karya Natalie Malan.

Kita adalah debu bintang: kamu dan saya, Lucy dan Tiktaalik, dinosaurus,
bakteri, dan pohon jati.

Biar Bailey sang Debu Bintang yang menceritakan semuanya.
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Halo, semua!
Namaku Debu Bintang.
Senang bertemu
denganmu.

Hello, everyone! 
My name is Stardust. 
It’s nice to meet you.  



Kamu tahu Bumi terbuat dari apa?
Kamu tahu KAMU terbuat dari apa?
Kalau tidak, hari ini kamu akan
mengetahuinya!



Di sepanjang riwayat alam semesta, bermiliar-
miliar bintang telah terbentuk lalu meledak,
dan meninggalkan bintik debu yang
berserakan di ruang angkasa.



Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, debu dari beberapa
bintang yang meledak itu bergabung menjadi
tata surya kita.

Tata surya kita terbuat dari debu bintang!



Ada lebih dari seratus miliar galaksi
di alam semesta kita. Dan ada ratusan
miliar bintang di setiap galaksi!



Jumlah bintang di alam semesta lebih banyak dari jumlah
butir pasir di muka Bumi. Matahari adalah salah satu dari
bermiliar-miliar bintang. 

Matahari kita terbuat dari debu bintang!



Ada delapan planet di tata surya kita.
Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars
adalah empat planet yang disebut
planet dalam.

Bumi

Mars

Venus

Merkurius



Planet-planet luar dijuluki raksasa gas.
Keempatnya adalah Jupiter, Saturnus,

Uranus, dan Neptunus.

Semua planet itu terbuat dari debu bintang!

Saturnus

Neptunus
Uranus

Jupit
er



Bumi tampak seperti bola biru kecil jika dilihat
dari kejauhan di ruang angkasa. Cantik sekali.



Bumi terbuat dari debu bintang!



Jutaan tahun setelah Bumi terbentuk, muncullah
kehidupan, yang diawali dengan organisme bersel
tunggal yang sederhana.



Leluhur bersel tunggal ini terbuat dari debu bintang!

Organisme-organisme itu kemudian berevolusi menjadi
semua tumbuhan dan hewan yang kita lihat sekarang.



Tiktaalik adalah salah satu makhluk purba kesukaanku.
Tiktaalik hidup sekitar 375 juta tahun lalu.

Tiktaalik adalah ikan dengan sirip
dan insang, tetapi juga memiliki
tulang pergelangan tangan, rusuk,
paru-paru, dan leher.



Tiktaalik bisa mengangkat tubuhnya keluar
dari perairan dangkal tempatnya hidup.
Fosil seperti Tiktaalik menunjukkan cara
ikan berevolusi menjadi hewan yang
berjalan di daratan, seperti buaya.

Tiktaalik terbuat dari debu bintang!



Perawakannya
agak aneh karena
kaki depannya lebih
panjang dari kaki
belakangnya, tetapi
itu justru salah satu
alasanku menyukainya.

Dinosaurus hidup di
Bumi jutaan tahun lalu.
Dinosaurus kesukaanku
adalah Brachiosaurus.

Tubuhnya jangkung sekali,
dia bisa memakan daun
dari puncak pohon yang
sangat tinggi.



Brachiosaurus
panjangnya hampir
26 meter dan beratnya
40 ton (lebih berat dari
lima ekor gajah)! 

Brachiosaurus terbuat dari BANYAK debu bintang!



Sekitar 65 juta tahun lalu, tak lama setelah dinosaurus
punah, hiduplah mamalia kecil bernama Purgatorius.
Tubuhnya kira-kira seukuran tikus atau mencit.



Purgatorius terbuat dari debu bintang!

Waktu itu, manusia belum ada. Sebagian
besar mamalia di masa itu sangat kecil,
seperti Purgatorius. Mamalia-mamalia
purba itu berevolusi menjadi semua jenis
mamalia saat ini, mulai dari kelelawar,
paus, hingga primata seperti
monyet dan kera.



Dahulu kala, kuda bertanduk juga hidup
di Bumi bersama dewi kecil dan peri.



Cuma bercanda. Tidak ada
bukti bahwa kuda bertanduk,
dewi kecil, dan peri itu nyata.

Namun, andaikan mereka nyata,
mereka juga terbuat dari debu bintang!



Lucy adalah salah satu
hewan serupa kera pertama
yang berjalan tegak seperti
manusia sekarang.



Dia hidup sekitar 3,2 juta tahun yang lalu di Afrika,
tempat tulang-tulangnya ditemukan pada 1974.

Lucy terbuat dari debu bintang!



Aku lahir sembilan tahun lalu dan tubuhku
tumbuh makin besar tiap tahunnya.



Aku suka bernyanyi,
menari, dan melukis.

Aku terbuat dari debu bintang!

Begitu juga
KAMU!



Dalam kalimat-kalimat sederhana dan ilustrasi yang indah,
Namaku Debu Bintang dengan anggun menceritakan hal yang disebut 

Neil DeGrasse Tyson sebagai “fakta paling mencengangkan” — bahwa
sesungguhnya kita adalah debu bintang, dan inilah yang menautkan

segala hal yang pernah ada dan akan ada. Tambahan memikat untuk
literatur sains dan keajaiban dunia bagi para pembaca belia.

—Dale McGowan, penulis Parenting Beyond Belief dan Raising Freethinkers
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