
 

 



 

 

 

SINOPSIS 
 
 
 
 

Novel Cinderella Teeth menceritakan tentang Kano Sakiko, seorang 

mahasiswi tingkat dua yang berumur sembilan belas tahun. Sakiko atau biasa 

dipanggil Saki memiliki trauma terhadap doker gigi sejak SD akibat 

pengalaman pertamanya yang buruk dengan dokter gigi. 
 

Ketika menjelang liburan musim panas, Saki bersama dengan temannya 

Kakio Hiromi atau biasa dipanggil Hiro, sedang sibuk mencari pekerjaan paruh 

waktu untuk mengisi liburan musim panas mereka. Saki menginginkan kerja 

paruh waktu yang tempatnya dekat dengan rumah, meskipun gajinya kecil. 

Sedangkan Hiro menginginkan pekerjaan paruh waktu yang waktu kerjanya 

sebentar meskipun berat. 
 

Di saat Saki sedang bingung mancari pekerjaan paruh waktu yang cocok 

untuknya, mamanya Saki menawarkan pekerjaan paruh waktu sebagai 

resepsionis di salah satu klinik milik kenalannya. Berdasarkan informasi dari 

mamanya mengenai lokasi, jam kerja dan gaji perjamnya, Saki merasa cocok 

dengan pekerjaan tersebut dan memutuskan untuk mencoba bekerja di sana. 
 

Keesokan harinya, Saki memutuskan untuk datang langsung ke klinik 

kenalan mamanya. Setelah sampai di sana, Saki baru menyadari bahwa tempat 

tersebut ternyata adalah klinik gigi. Saki merasa dibohongi oleh mamanya 

karena mamanya sebenarnya tau bahwa Saki memiliki trauma terhadap dokter 

gigi. Saki langsung memutuskan untuk pulang tanpa masuk terlebih dahulu, 

namun salah satu pegawai di klinik tersebut terlanjur mengenali Saki yang 

merupakan keponakan salah satu dari dokter di sana, yaitu dokter Tadashi. Saki 

pun terpaksa masuk ke dalam klinik tersebut. Akhirnya dengan berat hati Saki 

menerima untuk bekerja paruh waktu sebagai resepsionis di klinik tersebut. 
 

Klinik tersebut bernama Shinagawa Dental Clinic. Di sana terdapat tiga 

orang dokter gigi, tiga orang perawat gigi, satu orang administrasi dan satu 

orang tekniker gigi. Dokter Shinagawa Yuki adalah seorang dokter gigi 



 

 

 

sekaligus kepala klinik tersebut. Lalu dua dokter lainnnya adalah dokter Kano 

Tadashi yang merupakan pamannya dan dokter Naruse Yoshihito. Minowa 

Utako, Nakano Kyoko dan Kasuga Yuri adalah tiga orang perawat gigi. Kasai 

Mizue adalah satu-satunya pegawai administrasi di klinik tersbut. Dan yang 

terakhir adalah Yotsuya Kengo, seorang tekniker gigi yang sangat maniak dan 

energik. Seluruh pegawai di klinik tersebut memiliki karakter dan kepribadian 

yang unik sehingga membuat hari-hari Saki selama bekerja di klinik tersebut 

menjadi berwarna. 
 

Musim panas saat itu akan menjadi musim panas yang berarti bagi Saki. 

Pasien-pasien yang berkunjung ke klinik tersebut ternyata memiliki rahasia-

rahasia dan kepribadian yang unik. Saki bersama dengan Yotsuya mencoba 

untuk mencari tahu tentang rahasia-rahasia unik yang dimiliki oleh pasien-

pasien tersebut. Seiring dengan berlalunya waktu, telah merubah pandangan 

Saki terhadap dokter gigi dan tanpa disadari telah menyembuhkan trauma yang 

dimilikinya terhadap dokter gigi. 

 


