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THE GRAVESTONE, KELUARGA MONSTER YANG RAMAIKAN
ETALASE CERITA PREMIUM STORIAL.CO

Masuki dunia monster yang rumit, menegangkan, dan penuh kejutan
bersama para Gravestone!
Tampil dalam jajaran cerita premium Storial.co, platform membaca dan menulis terbesar di
Indonesia, novel The Gravestone karangan penulis pemula, Argenta Krisan, akan membawa
pembaca memasuki dunia baru tempat monster, hantu, dan roh menjadi hal yang bisa ditemukan
sehari-hari. Fokus utama novel ini terletak pada Zamaya Gravestone, putri bungsu keluarga
‘monster pengubah wujud’ atau shape-shifter, yang tengah menjalani hari-hari penuh kecemasan
lantaran tidak kunjung mengalami ‘perubahan’nya.

Novel The Gravestone dengan sub-judul Shape-Shifting ini memiliki total 60 bab yang diawali
sebuah prolog. Untuk dapat membacanya, pembaca perlu membuat akun Storial terlebih dahulu,
baik melalui website www.Storial.co maupun aplikasi Storial.co. Dengan memiliki akun, pembaca
dapat membaca bagian Prolog sampai dengan Bab 9 secara gratis, sedangkan mulai Bab 10
pembaca harus menukar 10 koin Storial untuk tiap babnya. Koin dapat dimiliki melalui bagian
pembayaran yang tersedia pada platform tersebut.

The Gravestone adalah novel yang berlatarkan suatu daerah fiktif di pedalaman Rumania,
Transylvania. Menjadi bagian dari satu-satunya keluarga shape-shifter di tanah tersebut, Zamaya
Gravestone berkawan dengan Gellert Thrilsmith, monster serigala usil; Rogan Bloodymore, 
 pengisap darah yang cerdas; dan Mistina Grinspell, gadis penyihir yang berisik. Setiap tokoh dan
karakter yang muncul akan mewarnai perjalanan Zamaya untuk memenuhi suatu Ramalan aneh
yang terus muncul. Alur campuran yang merangkai cerita akan membuat pembaca terpaku dan
penasaran untuk membaca bab berikutnya hingga mengetahui akhir perjalanan Zamaya
Gravestone di buku pertama ini.
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