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ผจญภัยในเฮลซิงกิ เผชิญหนาคุกกี้หมาปา
พิสตาชิโอถูกปศาจจับตัวไป แตคนทีม่ าชวยกลับเปนสปารกสปรติ กษัตริยจ อมทรราช
ตองการอะไรกันแน
เบรฟ โคลด เฟย ชู และบับเบิลเดินทางไปกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด เพื่อ
ตามหาพิสตาชิโอที่ถูกปศาจโครงกระดูกจับตัวไป เบรฟไดเผชิญหนากับสปารกสปริต
และพิสตาชิโอแบบไมทันตั้งตัว ทําไมพิสตาชิโอถึงอยูกับศัตรูตัวฉกาจของเขา เบรฟจะ
ทําอยางไรกับสปารกสปริต ขณะเดียวกันแวรวูลฟ มนุษยหมาปาปริศนาก็ปรากฏตัวตอ
หนากลุม ของเบรฟ และจัดการเบรฟอยางงายดายจนบาดเจ็บสาหัส โคลดจะหาทางชวย
เบรฟไดไหม เธอตองไขปริศนาตํานานแหงเฮลซิงกิใหได
คุกกีร้ นั เลม 17 ผจญภัยในเฮลซิงกิ บอกเลาความรูส นุก ๆ เกีย่ วกับกรุงเฮลซิงกิ
ประเทศฟนแลนด ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ พรอมคําถาม
ชวนคิดทีส่ อดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิง่ ตะลุยไปกับเหลาคุกกีร้ นั ไดเลย!
นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตนู ความรูโ ดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนู ความรูน านมีบคุ ส” นะครับ
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เพื่อนใหม
ในเฮลซิงกิ
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ราง
มนุษย

런던
เจ า ชายแห ง คิ ง ดอมคุ ก กี้ ที่ ถู ก สปาร ก
สปริตแยงชิงราชบัลลังกไป เขายอมรับ
โคลด ที่ เ ป น สปายเข า กลุ  ม เบรฟออก
เดินทางและคอย ๆ สั่งสมกําลังเพื่อหา
ทางทวงราชบัลลังกกลับคืนมา
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런던

อดี ต นั ก เวทพเนจรซึ่ ง กลายเป น เพื่ อ น
รวมทางกับเบรฟ เธอถูกสปารกสปริต
ลบความทรงจํา และสั่งใหแฝงตัวเปน
สปายในกลุ  ม ของเบรฟ แต พ อเห็ น
ความสนิทสนมของทุกคนก็ประทับใจ
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ภูตนอยนารัก
ผูพิทักษความซื่อสัตย
และอาหารอรอย
เธอแสดงออกวาเปนคน
เด็ดเดี่ย런던
วแตในใจกลับตรงกันขาม
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ราง
มนุ
런던 ษย

นักแปรธาตุกํามะลอ
ที่สรางปญหาใหตลอด
แตบางครั้งก็ใชความสามารถ
แปลก ๆ ชวยเหลือเบรฟได
ราชินีที่ถูกสปารกสปร런던
ิตใชเวทยอนเวลาทําให
เปนเด็ก แมจะตัวเล็กลง แตกย็ งั มีทกั ษะการตอสู
ทีเ่ ยี่ยมยอด

런던
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던런

เขาแยงชิงคิงโซลมาจากเบรฟ
และขึน้ เปนกษัตริยแ หงคิงดอม
คุกกี้ แมจะดูแข็งกราวแตเขา
ก็ยังคิดถึงพิสตาชิโอเสมอ
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เทพผูพิทักษ
ของเฮลซิงกิที่อยู
ในสวนซิเบลิอุส

런던
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นักรบเวทมนตร
คนสุดทายที่ปดบัง
ตัวตนที่แทจริง และ
อาศัยอยูในโตเกี런던
ยว
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คุกกีห้ มาปาทีถ่ กู ทายาท
ของมังกรแดงผนึกไวที่
ฟนแลนด มีนิสัยดุราย
และมี런던
พลังมหาศาล
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ผูเฒาปริศนาที่มาเตือน
เบรฟกอนจะหายตัวไป

런던

เบรฟกําจัดเนโกะปศาจแมวและชวยบับเบิลไวได
กลุมของเบรฟมุงหนาไปมอสโกเพื่อตามหาซินนามอนที่เคยเรียนเวทมนตรกับชู
พวกเขาพบซินนามอนใชชวี ติ เรรอ นขางถนน ซินนามอนเลนเกมการดแหงโชคชะตา
เพราะตองการมีเวทมนตรที่แกรงกลา แตกลับทําใหประตูโลกปศาจมีรอยราว
เบรฟมุง หนาไปยังโลกปศาจ เขาเจอลูนาร ภูตแสงจันทรทนี่ นั่ และไดรับขอเสนอสุด
อันตราย!
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สถานีรถไฟกลางเฮลซิงกิเปนศูนยกลางการคมนาคมของฟนแลนด มีเสนทางรถไฟ
เชื่อมตอระหวางเมืองสําคัญ มีรูปปนคนขนาดใหญ 4 ตัวตั้งอยูขางประตูทางเขา
ออกแบบโดยเอโร ซาริเนน ในป ค.ศ. 1904 กอสรางเสร็จในป ค.ศ. 1919
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หนาบานซินนามอน
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พาพิสตาชิโอ
ไปไหนนะ...

แมทานลูนารจะสั่ง
ใหปดประตูและถอยกอน
แตเราไมยอมกลับไป
มือเปลาหรอก
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ตองจับตัวเธอมาเปนทาส
แลวกินลงทองซะ
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สถานีรถไฟกลางเฮลซิงกิมีเสนทางรถไฟเชื่อมตอ
ระหวางเมืองสําคัญของฟนแลนด (เฉลยอยูหนา 15)
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