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Thanks to
Terima kasih kepada ALLAH S.W.T yang telah memberikanku kehidupan yang sangat indah ini.
Untuk kedua orang tuaku yang selalu memberikan do’a-nya untukku.
Untuk suami tercinta yang telah memberikan aku izin untuk menulis, kalau bukan seizin mu mungkin
tulisan ini tetap menjadi penghuni diHaPe ku , I Love you.. (^o^)
Terima kasih dan maaf untuk putra ku Dani, yang selalu menghebuskan nafas berat dan protes kalau
sudah melihat bundanya didepan laptop. Haha… beribu-ribu cintaku untukmu Baby, I Love You !!
Terimakasih juga buat Imelda, yang bersedia menjawab pertanyaanku tentang dunia ‘perkuliahan’
maklum ane gak pernah mencicipi bangku kuliah, keburu kawin hahaha… ^_^ dan support mu yang
membuat semangat mudaku kembali berkobar !

Terima kasih juga untuk BGBANG yang sudah membuat ku ber-imajinasi tingkat dewa melihat karyakarya dan semangat kalian yang tidak ada habisnya… ^o^

With Love,
Vivi Octavia
VIP

Synopsis
“Tapi mulai detik ini matamu tidak boleh melirik laki-laki lain, mata indahmu ini hanya boleh
melihatku.Dihati mu hanya boleh ada namaku dan senyum ini hanya milikku”

Hyura gadis yang sangat periang sekarang berubah menjadi sosok yang sangat tertutup, sejak
dia di khianati oleh kekasihnya.
Tapi semua itu berubah sajak kehadiran tetangga barunya yang bernama Kim Seung Hwa,
namja itu berhasil menembus kokohnya pintu hati Hyura.
Disaat Hyura mulai membuka hati untuk Seung Hwa, Seung membuka jati dirinya… ternyata
Seung seorang member dari Boy band yang sangat terkenal di Korea yaitu BIGBOY.
Lagi-lagi Hyura merasa telah dibohongi, disaat yang sama seorang namja yang sangat di
sukainya selama ini yang juga member BIGBOY mendekatinya.
Pada siapkah Hyura menetapkan hatinya ?

Cerita ini berisi kisah percintaan Hyura yang berliku, kebingungan untuk memilih siapa yang
akan dijadikannya sebagai kekasih. Disatu sisi dia sudah mulai manyukai Seung Hwa dan disisi
lain dia juga sangat menyukai Lee Seung Ho, rapper kharismatik yang satu group dengan Seung
Hwa.
Dan saat Hyura sudah memutuskan pilihannya, dia dihadapkan dengan masalah lain. Hyura
ditugas kan ke Jepang oleh ayahnya untuk mengurus bisnis keluarga.
Diwaktu yang bersamaan BIGBOY juga memulai Comeback mereka dan dilanjutkan tour dunia
pertama mereka.
Apakah hubungan Hyura dengan namja pilihan nya itu berjalan lancar ?

Walau cerita ini fiksi tapi author memasukkan beberapa fakta tentang BIGBANG. Yang
didapat dari berita-berita di internet dan sebaian dari buku ‘The Secret Of BIGBANG’
Karena author sangat mencintai BoyBand yang satu ini !!

Buku ini didedikasikan untuk BIGBANG :
Kwon Ji Yong
(G-Dragon)
Dong Young Bae
(Taeyang)
Choi Seung Hyun
(T.O.P)
Kang Daesung
(Daesung)
Lee Seung Hyun
(Seungri)
Dan
Untuk semua VIP yang sangat mencintai BIGBANG

5 laki-laki berbeda
5 kepribadian berbeda
5 nama yang berbeda
5 suara yang berbeda
5 yang memiliki gerakan tari yang berbeda
Mereka bersatu dari perbedaan mereka
Mereka kuat dari kelemahan mereka
Mereka membawa SATU nama ketika mereka berada dipanggung…
BIGBANG
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