Sanksi Pelanggaran Pasal 22:
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta
1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1)dan Ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan
atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait
sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HIGH YIELD INVESTMENT PROGRAM

4 2 ) + - % 2 !5 0 , ! "!

2!453!. 2)"5 $/,!2
$!,!- "%,!3!. -%.)4

3FJOFDLF#BZV

“Ini adalah sesuatu yang harus kulakukan!
Apa kamu memiliki sesuatu yang seperti ini?
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Sesuatu yang harus kamu dapatkan, apa pun akibatnya?”
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Untuk Kathy dan Harry, pemanduku di Jakarta,
terima kasih, aku sangat bersenang-senang.

Untuk Calvin & Elisa, para asisten muda dan luar biasa; terima
kasih atas bantuan kalian mewarnai ilustrasi-ilustrasi di dalam
buku ini. Semoga sukses dengan proyek buku yang kalian tulis
dan sukses dengan sekolah kalian.
Untuk Kathy, my writting buddy; terima kasih atas bantuanmu
menyempurnakan banyak sekali adegan dalam buku ini, men
dengarkan ide-ide gilaku saat aku sedang mengalami ‘writter’s
block’ khususnya untuk adegan dan dialog ‘itu’.
Untuk Ivette, Valen, Ellina, Vivi, Cenny, dan Rena; terima kasih
untuk masukan dan saran kalian saat aku melukis cover buku ini.
Valadin tidak akan jadi setampan ini tanpa kalian.
Untuk Evan, penggemar Aelwen nomor satu; terima kasih atas
semua fan art-nya yang luar biasa, seandainya ada cukup tempat
di buku ini untuk menampung semuanya. Untung masih ada akun
facebook Ther Melian untuk menampilkan karya-karyamu dan
karya ilustrator lainnya.
Semua pihak di penerbit Elex Media, khususnya untuk editorku,
Desy Natalia, yang ternyata adalah penggemar Eizen dan
Valadin. Aku sangat kagum atas kesabarannya yang luar biasa
dalam menghadapi semua pertanyaan dan kecerewetanku.
Untuk Mikael dari Ifianto Creative Studio; terima kasih banyak
untuk sesi foto cover Valadin, dan hasil editnya. Senang sekali
rasanya melihat sosok Valadin hidup di layar monitor.

Untuk teman-teman di Art-tu-pic; Christian Albert, Harvey
Lienardo, Steve Samuel; terima kasih untuk foto-foto sunset yang
luar biasa. Untuk cover selanjutnya, aku ingin menggunakan fotofoto langit biru cerah, apa aku masih bisa menggunakan stok foto
kalian?
Untuk Roy Ardianto, terima kasih telah meluangkan waktu untuk
sesi foto di akhir hari Senin yang melelahkan dan kesediaannya
untuk menjadi model sampul kali ini.
Untuk semua rekan dan mahasiswa di Visual Communication
Design UC, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Maaf
kalau terkadang aku tenggelam di balik layar MacBook-ku dan
terkesan mengacuhkan kalian.
Untuk semua penggemar di halaman facebook dan twitter Ther
Melian. Aku selalu membaca semua post dan tweet yang kalian
kirimkan setiap malam sebelum tidur, semuanya memberiku
semangat untuk bangun pagi dan bekerja lebih keras lagi.
Akhir kata, terima kasih sebesar-besarnya kuucapkan untuk
para pembaca; selamat datang kembali di benua Ther Melian,
petualangan baru menanti kalian!

