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ผจญภัยในอารเจนตินา งานแตงสุดระทึกกับเรือเหาะลึกลับ
หากต อ งการค น พบนาฬ ก าจั ก รวาล จะต อ งมี ไ พ ท าโรต เ มจิ ก ครบทั้ ง 22 ใบ
เบรฟและผองเพือ่ นจึงตองการยานพาหนะทีใ่ ชออกเดินทางรอบโลกเพือ่ รวบรวมไพทาโรต
เมจิก เฟยจึงไปขอเรือเหาะจากคุณปาบาโย ซึ่งเธอตอบตกลงแตมีขอแมวาเฟยตอง
แตงงานกับไวตช็อกโก ทานชายตระกูลดัง
ไวตชอ็ กโกจงึ พาเฟยและเพือ่ น ๆ ไปทีบ่ า นเกิด กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา
เพื่อเตรียมงานแตง เฟยจึงแกลงทําเปนเย็นชา โกหกเพื่อน ๆ วาเต็มใจแตงงาน และ
ตัดความสัมพันธจากกลุมเพื่อน แตบับเบิลที่แอบชอบเฟยกลับไมยอม ขอทาประลอง
กับ นั กดาบอัจฉริยะอยางไวตช็อ กโก สุดทายแลวนักแปรธาตุตัวปวนจะชนะหรือไม
นอกจากนี้พวกเขายังตองออกตามหาเรือเหาะตามคําบอกของคุณปาบาโย แตทุกอยาง
กลับไมเปนอยางที่คิดไว...
คุกกี้รัน เลม 20 ผจญภัยในอารเจนตินา บอกเลาความรูสนุก ๆ เกี่ยวกับกรุง
บัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรู
ตาง ๆ พรอมคําถามชวนคิดที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุย
ไปกับเหลาคุกกี้รันไดเลย!
นานมีบุคส

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

เจาชายแหงคิงดอมคุกกี้ที่ถูกชิงบั런던
ลลังก
เขาออกผจญภั ย ไปกั บ ผองเพื่ อ นเพื่ อ
คนหาพลัง ปญญา และความกลาหาญ
ตอนนีเ้ ขาตองการเรือเหาะเพือ่ ออกตามหา
ไพทาโรตเมจิกทั้ง 22 ใบ

ราง
มนุษย

런던 ่ อ นสนิ ท ของเบรฟ
นั ก เวทพเนจรเพื
เธอถูกลบความทรงจําและเขามาเปน
สายลับในกลุม แตเพราะประทับใจ
ในมิตรภาพของทุกคนจึงกลายเปน
สมาชิกคนหนึ่ง เธอคอยใหกําลังใจ
ชวยเหลือเบรฟจากอุปสรรคตาง ๆ
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นักแปรธาตุกิ๊กกอก
แตก็เปนตัวชวย
ที่ยอดเยี่ยม
ในชวงเวลาคับขัน

ภูตนอยนารัก
แตกินจุมากและแปลงราง
เปนสาวสวยได

런던
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ราชินีที่ถูกสาปให런던
เปนเด็กนอย
แมจะตัวเล็กแตก็มีทักษะตอสูที่นาชมเชย

런던
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นักรบเวทมนตร
คนสุดทาย นิสัย
ใจกวางและกล
런던 าหาญ

กษัตริยที่แยงบัลลังกมาจาก
เบรฟ เขาตกลงรวมมือกับลูนาร
ขัดขวางไมใหเบรฟรวบรวม
ไพทาโรตเมจิกสําเร็จ
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ราชินีแหงเมืองนักเวท
เธอถูกบรรพบุรุษ
ของเบรฟหักหลัง
จึงตองการแก
แคน
런던

ผูสรางเรือเหาะ
“ไขมันยอย”
ถึงรูปลักษณจะซอมซอ
แตความสามารถ
ไมธรรมดา런던
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ป า ของเฟย แม
บุคลิกจะเย็นชา
แตก็รักเฟยมาก
런던
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ว า ที่ เ จ า บ า วของเฟย
เปนทานชายตระกูลดัง
ฉลาด รู ป งาม มี ฝ  มื อ
การตอสู
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หลังจากชนะการรบในทะเลทราย เรือตรี มินตแคนดี้ไดเลาคําทํานายที่แมมด
รานขนมปงฝากไววา อีก 100 ปนาฬกาจักรวาลจะปรากฏขึ้นตอหนาผูที่ชะตา
ลิขิต แตมีขอแมวาตองรวบรวมไพทาโรตเมจิกทั้ง 22 ใบใหครบเสียกอน เฟยจึง
แนะนําใหไปขอเรือเหาะจากบาโยปาของตน เพื่อใชออกตามหาไพทาโรตเมจิก
บาโยตกลงมอบให แตมีขอแมวาเฟยตองแตงงานกับทานชายตระกูลดัง!
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Buenos Aires
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àÊ¹‹ËáË‹§ºÑÇâ¹ÊäÍàÃÊ กาซาโรซาดาเป น สถานที่ ขึ้ น ชื่ อ ของกรุ ง บั ว โนสไอเรส เดิ ม สร า งขึ้ น เป น
ปอมปราการ ปจจุบนั เปนทําเนียบประธานาธิบดีของอารเจนตินา ชือ่ “กาซาโรซาดา” ในภาษาสเปนหมายถึง “บานสีชมพู”
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ไวตช็อกโกครับ

หลอใชมั้ยละ
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ยินดีที่ไดพบ

นี่เฟยคะ หลานสาว
คนสวยที่ปารักที่สุด

อืม

ผมพานองไปเที่ยวบานที่
บัวโนสไอเรสไดมั้ยครับ
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ไปนะครับ
นองเฟย
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เปนเกียรติอยางยิ่ง
ครับ

คะ ทานชาย
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จะขอแตงงานที่นั่น
เหรอคะ
ครับ ผมเตรียมงาน
รอไวแลว
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เชิญทางนี้
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กาซาโรซาดาเปนอาคารสีชมพู (เฉลยอยูหนา 17)
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