
Vanessa Angel dalam Kenangan, Cerita
Berakhir di KM 672: Bisa Tebak Aku Mau
ke Mana?

Ini hari sebagai hari kelahiran Vanessa Berita Olahraga Nasional Angel, persisnya 21
Desember 1993. Dia sebagai artis, mode, vokalis, dan pebisnis asal dari Indonesia. Dia
sebagai anak pertama dari pasangan Doddy Sudrajat dan Lucy Maywati. Dia mempunyai
seseorang adik kandungan namanya Mayang Lucyana Fitri yang lahir di 2003. Si ibu harus
menghembuskan napas terakhir kalinya setekah melahirkan adiknya karena menderita
emboli paru.

Mencuplik p2k.unkris.ac.id, Vanessa Angel pertama kalinya mengawali kiprahnya di dunia
perfilman pada 2008. Dia kiprah lewat film sinetron dengan judul Cinta Intan, saat dia masih
berumur 15 tahun. Waktu itu, dia berperanan sebagai Sandra. Lantas, dia vakum sesaat di
dunia perfilman dan memasuki ke industri musik. Pada 2011, dia berduet dengan Nicky Tirta
dalam lagu Cantik Cintaku.

Disini, nama Vanessa lantas membumbung. Sayang, pada 4 November 2021, dia harus
berjumpa dengan Si Pembuat karena kecelakaan tunggal yang dirasakannya di Jalan Tol
Jakarta-Surabaya.

Direktur Lalu Lintasi Polda Jawa Timur Komisaris Besar, M. Latif menerangkan urutan
kecelakaan tunggal yang tewaskan aktris Vanessa Angel dan si suami, Febri Andriansyah.
Kecelakaan itu terjadi di Tol Nganjuk dari Jakarta ke arah Surabaya, persisnya di KM
672+400A pada Kamis, 4 November 2021 jam 12.36 WIB.

Latif menerangkan jika pengemudi mobil Mitsubishi Pajero Putih dengan Nopol B 1264 BJU
yang ditumpangi oleh Vanessa saat itu sedang mengantuk. Mengakibatkan, langsung
pengemudi yang namanya Tubagus Joddy itu langsung membanting stir ke samping kiri dan
menubruk pemisah tol.

"Kebenaran memang yang sisi mobil yang cedera kronis itu samping kiri. Sisi itu juga
diisikan oleh Vanessa dan suaminya. Vanessa duduk di belakang sisi kiri, dan suaminya
duduk di muka sisi kiri, " sebut Latif saat diverifikasi reporter, seperti dikutip Tempo.co.

Selainnya Vanessa Angel, Febri atau Bibi Andriansyah, dan Tubagus Joddy, mobil itu bawa
2 orang penumpang yang lain. Dua penumpang itu ialah adalah Siska Lorensa dan seorang
balita bernama Gala Ski Ardiansyah, anak Vanessa dan Febri.

Untungnya, Siska, Gala, dan Joddy masih diberi keselamatan hingga mereka cuma alami
beberapa luka saja. Mereka bertiga lantas dibawa ke rumah sakit paling dekat untuk
memperoleh perawatan klinis dan selekasnya diatasi cederanya oleh beberapa dokter.

https://inksports.art/


Sekarang ini, anggota polisi sedang proses penyelamatan. Untuk beberapa korban dibawa
ke rumah sakit buat memperoleh perawatan klinis.

Merilis antaranews, saat sebelum peristiwa kecelakaan itu, Vanessa Angel sempat
mendokumenkan dianya bersama anaknya dalam sebuah perjalanan dan diupload dalam
account instagram pribadinya @vanessaangelofficial.

Pada video itu, Vanessa memakai feature instagram berbentuk pertanyaan yang umum
disodorkan pemilik account dan dapat dijawab penganutnya. Vanessa tuliskan "Ada yang
dapat terka saya ingin ke mana?". Video itu diupload Vanessa dalam account instagramnya
yang diprediksi diupload pada Kamis, 4 November 2021 jam 08.00 WIB.

Photo Lionel Messi mengusung piala Piala Dunia 2022 dicintai lebih dari 55,enam juta
account dan menjadi upload jumlah like paling banyak di Instagram.

Antiknya, saat rekor Messi siap-siap menggulingkan yang lama, upload telur di account
@world_record_egg oleh Chris Godfrey ini alami kenaikan.

Pemerintahan disuruh menginterogasi secara detail kecelakaan dalam project kereta cepat
Jakarta-Bandung itu karena terjadi berkali-kali.

Instagram umumkan ada feature baru per 15 Desember 2022 lalu untuk laporan dan
penuntasan permasalahan akses account

Twitter di zaman pemilikan Elon Musk ini mengatakan akan ambil perlakuan pada pemakai
yang menyalahi ketetapan itu.

YouTube turuti cara Instagram untuk argumen link ilegal. Pornhub ngomong korban
diskriminasi dan standard double.

Suryadi Jaya Purnama menyikapi kejadian jebloknya kereta konstruksi dari project Kereta
Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)

Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor capai Penghargaan Kecelakaan Kosong sepanjang
5.044.232 jam kerja tanpa kecelakaan semenjak Januari 2019 -September 2022.

Keseluruhan korban kecelakaan di Tol Tangerang-Merak ada 10 orang, 9 beberapa luka dan
seseorang wafat.

Account Instagram @anakgundardotco menyebutkan korban persekusi di Kampus
Gunadarma akan menempuh lajur hukum.


