Yuk, Berkenalan dengan Hantu Lucu dari Ghost Parade!

Memangnya ada hantu yang lucu? Ada…. Tengok saja hantu lucu dari Ghost Parade, pasti
Anda langsung tersenyum-senyum sendiri.
Bagi yang belum tahu, Ghost Parade merupakan game petualangan besutan Lentera
Nusantara—start up asal Bandung. Petualangan di Ghost Parade bermula ketika Suri—
anak perempuan berusia 9 tahun—tersesat di hutan Svaka. Dia bertemu dengan hantuhantu imut yang menuntunnya keluar dari hutan dan melawan serangan dari pembalak
liar.

Ghost Parade menghapus stigma negatif masyarakat tentang hantu. Selain penampakannya
muncul di game, penampakan imutnya juga muncul di Webtoon. Yuk, berkenalan dulu
dengan mereka!
Jeng Kunti

Ciri khasnya adalah gaun berwarna putih yang berhiaskan motif hati di dadanya. Dia
memang sedikit jahil, tapi sebenarnya dia baik hati dan suka menolong.
Pada dasarnya, Jeng Kunti sama saja dengan wanita-wanita yang masih hidup. Hobinya
makan banyak, tapi tidak mau menjadi gendut. Sekali makan, Jeng Kunti bisa melahap 200
tusuk sate. Eh, giliran diminta menimbang berat badan di Posyantu (PosPelayananHantu),
lelembut berambut panjang itu malah cengengesan.
Jeng Kunti juga bisa bersikap genit. Saat dia memesan sate pada Mas Murat, dia bertanya
apakah hantu muka rata itu sudah memiliki pacar atau belum. Sayangnya, Mas Murat sudah
memiliki…. Ah, sudahlah….
Poci

Pocong yang berpipi tembam itu selalu mengenakan pita di lehernya. Wajahnya yang super
imut bisa membuat Anda geregetan ingin mencubitnya. Ssst… ternyata, di balik kain
kafannya itu, dia memiliki tubuh yang atletik. Anak-anak muda sekarang menyebutnya roti
sobek. Jeng Kunti sampai mimisan ketika memergokinya.
Tuyul

Dia memiliki kepala botak dan tubuh berwarna hijau. Posturnya mungil, tapi agak gempal.
Dia senantiasa mengenakan rok berumbai berwarna cokelat. Pipinya selalu bersemu
kemerahan. Terlihat sangat menggemaskan, terutama ketika dia bergoyang sambil
memonyongkan bibirnya.
Tuyul dan Poci sudah seperti adiknya Jeng Kunti. Mereka berdua sering berusaha merebut
perhatian Jeng Kunti. Namun, kepolosan Tuyul justru sering berakibat sebaliknya. Tidak
jarang, Poci dan Jeng Kunti malah jengkel dengan ulahnya.
Akang Muka Rata

Mukanya rata, tapi tampan. Nah, bingung kan? Akang Murat adalah panggilannya. Dia
memiliki pacar yang mukanya juga rata, tapi cantik. Akang Murat berjualan sate.
Pastur Jeruk Purut

Hantu pendeta ini tinggal di gereja belakang sekolah. Kepala dan tubuhnya terpisah. Dia
pun selalu menenteng kepalanya ke mana pun dia pergi.
Alih-alih terkesan seram, Pastur Jeruk Purut malah sangat baik dan memiliki paras yang
tampan. Banyak lelembut wanita yang jatuh hati padanya, tapi hati Pastur hanya untuk
kekasihnya yang bernama Nancy.
Sifatnya yang romantis terlihat ketika mereka berdua berkencan. Pastur selalu
memperlakukan kekasihnya dengan sopan. Dia juga tidak segan-segan memujinya.
Nancy

Nancy merupakan hantu noni Belanda. Dia senantiasa mengenakan gaun berwarna putih
dan berenda-renda. Parasnya sangat cantik. Rambutnya yang berwarna keunguan selalu
dihias dengan topi atau aksesori lainnya.
Nancy tinggal di sekolah tua peninggalan zaman Belanda. Sebagai keturunan bangsawan,
dia selalu menunjukkan sisi yang anggun dan elegan, tapi juga mandiri dan tidak kaku.
Kemahirannya bermain piano membuat lelembut-lelembut pria terpikat padanya. Namun,
hati Nancy hanya untuk Pastur Jeruk Purut.
Om Buto Ijo

Om Buto memiliki badan besar berwarna hijau disertai tampang yang imut-imut. Meskipun
terkesan garang, hatinya amat rapuh. Dia menyukai anak kecil dan senang memanjakan
mereka.
Seperti apa keseharian hantu lucu Ghost Parade? Yuk, baca komiknya di Webtoon!

