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MIA VERANIKA    
 



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta 

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan 
secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan 
atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, 
untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan Rp. 1.000.000.000.00 
(satu miliar rupiah). 

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 
4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

For my Mom, my Father, Verli, All my wattpad 
Readers, and for my beautiful inspiration, Marc 

Marquez.





Daftar Isi 

PROLOG 

1. Visit Dani 

2. Negative Thinking 

3. He is So Brutal! 

4. Let Me Think 

5. It’s Over 

6. Uninvited Guest 

7. Lost 

8. Drowning To The Memories 

9. Kissing In The Kitchen 

10. A Thousand Miles 

11. I Don’t Want Anything Else 

EPILOG
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Prolog 
 

AKU tertawa, tetapi suaraku hilang. Mungkin sepanjang 

jalan tadi aku berteriak. Wajahku sudah pasti merah, berkeringat 

dan rambutku berantakan, tetapi kuharap penampilanku tidak 

terlalu buruk. Mata Max masih tertuju padaku yang terus 

tertawa senang. 

“Bagaimana rasanya?” 

“Sangat menyenangkan,” jawabku, “dan juga gila.”
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Visit Dani 
 

 

AKU berjalan di ruangan yang sepi. Tirai-tirai putih 

menjuntai ke lantai yang mengilap. Aroma morfin dan alkohol 

menyengat, membuat pusing seketika. Seorang pria kurus, 

pendek, sekitar umur tiga puluhan terbaring di sana, di ranjang 

rumah sakit. Selang menempel di tubuhnya yang pucat. 

Wajahnya kusam. Ada beberapa uban di rambut hitamnya. 

Hatiku iba karena keadaannya kacau. 

Dani sedang tidur ketika aku masuk, jadi aku melangkah 

perlahan supaya hak sepatu tinggiku tidak mengganggunya 

beristirahat. Di samping ranjang tadi, di nakas, terdapat 

sepotong donat cokelat dengan stroberi dan meses yang telah 

digigit di bagian pinggirnya. Aku tersenyum kecil. Mungkin dia 

bosan dengan makanan rumah sakit sehingga sifat 

pemberontaknya yang sedikit akhirnya keluar. Aku tidak yakin  

 


