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Dipersembahkan untuk :
My Greatest Mom and
Dad…
Je t’aime
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Ucapan Terimakasih
Greatest Thanks to My Greatest Lord, Allah SWT
dan Rasulullah Muhammad SAW.
Terima Kasih juga buat Mama Zuliani, Papa Ervany,
Dedek Rizka dan Babang Rendra, adik-adikku dengan
cara dan bentuk dukungan kalian masing-masing.
Buat All team Nulis Buku dan Nulis Buku Club
Palembang : Adyta Dhea Purbaya yang udah banyak
ngebantu, Mbak Sekar Ayu yang udah ingetin targettarget tiap malem, karena aku sering males.
Buat All Fiksiminiers, Fmers Palembang khususnya.
Yang udah buat aku masuk dan terperangkap dalam
permainan imajinasi dan kreasi dari fiksi.
Buat Citra Larasatie, yang udah ngebantuin buat
cover yang keren ini, dan sorry kalo gue agak bawel
Dan banyak maunya. Big Thanks ras *peluuuk*
Buat akun-akun twitter beserta admin-adminnya
yang udah buat aku jatuh cinta menulis lagi,
@fiksimini,
@sajak_cinta,
@puisikita,
@syair_malam, @syair_senja, @jejak_kubikel.
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Buat para sahabat yang selalu mendukungku, Acenk
a.k.a Deedy Mohammad, Bubble ( Libo, Sindi, Dedes,
Vonny, Icha), Mas Yoga, Kak Ayat yang udah sering
ngeRTin tulisanku di twitter, walaupun gak di RTin
sama adminnya.:)
Buat kalian para inspirasi, terima kasih banyak.
Tanpa kalian akan lebih sulit membangun tokohtokoh dalam novel ini, especially for Andien, Bagas
dan Satria. :D
Dan special thanks buat kamu yang udah baca novel
ini, big thanks *peluk satu-satu*
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DAFTAR ISI
1. And The Story Goes
2. Part Of My Past
3. Tears Don’t Fall
4. Pulang Ke Hatimu
5. Think Twice
6. Deeply Confession
7. Stupid In Love
8. Love me or not
9. I’m Missing You
10. I’m willing to
11. When He Goes Away
12. Runaway
13. I’m coming BACK HOME!
14. My Happy Ending
15. The Celebration
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PROLOG

Bagi gue, mantan ya mantan. Mana bisa jadi
sahabat. Apalagi jadi saudara. Mau sebaik apapun
putusnya, tetep aja porsi mantan tetep segitu seseorang masa lalu. (Enjie, sahabat, 24 thn)
Putus yah putus, yang artinya gak ada
istilahnya balikan. Kalo sudah memutuskan berarti
harus berani move on! Just say goodbye for your ex!
(Bayu, teman kantor, 27 tahun)
Sebaik apapun mantan kamu, jangan tergiur.
Orang yang sekarang sama kamu jauh lebih oke.
Ngapain mikirin yg udah selesai. It's just finish!
(Bagas, teman dekat, 27 tahun).
Menurutmu mantanmu baik dan susah buat
dilupain??? coba ingat lagi mengapa kalian berpisah.
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Kalau bukan kamu pasti dia yg tak lagi mencinta.
(Bima, my holiday partner, 23 tahun)
Ya pasti ada yg salah, itu yang membuat
kalian berpisah, jadi buat apa terus-terusan
dikenang. Jalan kalian sudah berbeda, just wake up
and move on! Mantan bukan buat dibenci juga
bukan buat dikenang, tapi cukup direlakan.
Merelakan kisah yg tlah usai, dan kamu akan baikbaik aja tanpa dia! (Nadine, rekan kerja, 25 tahun)
Mantan adalah proses pembelajaran
pendewasaan. Sadar tidak sadar, positif atau negatif
- mereka juga berperan atas perubahan kamu yg
sekarang. (Satria, mantan pacassr, 25 tahun).
…
Dan aku, Andieni Setya Prameswari wanita
berumur 25 tahun - mungkin aku salah satu wanita
dari sekian banyak wanita di dunia ini yang nggak
bisa move on dari gagalnya hubungan terdahulu.
Aku yang nggak bisa melupakan mantanku
selama 2 tahun terakhir ini, ada cinta yang tersisa
yang bercampur dengan luka yang masih menganga.
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