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ผจญภัยในโซล และการปรากฏตัวของทาโรต
สปารกสปรติ ไดฟง ความลับของไพทาโรตเมจิกจากทาโรต ผูเ ปนเจาของเดิม หากเขา
ตกลงตามขอเสนอของทาโรต เขาก็จะมีพลังมหาศาลเหนือใคร ๆ สปารกสปริตคิดหนัก
ใจหนึง่ เขาก็หว งเฟย แตอกี ใจก็อยากไดพลังนีเ้ พือ่ เอาชนะเบรฟและกลายเปนผูค รอบครอง
ทั้ง 3 โลก ไมวาจะเปนโลกคุกกี้ โลกมนุษย หรือโลกปศาจ
เบรฟและผองเพื่อนนั่งเรือเหาะที่ดูคลายกะละมังออกตามหาไพทาโรตเมจิก โดย
เริ่มจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใตเปนที่แรก เนื่องจากเปนที่ที่คุณปูไขมันยอยฝนถึงเทพ
นักประดิษฐซงึ่ เปนจุดเริม่ ตนของการสรางเรือเหาะทีไ่ มเหมือนใครลํานี้ ทีน่ เี่ องบับเบิลไดโชว
ความสามารถพิเศษเพื่อหาเงินไปซื้อของอรอย ๆ อีกดวย แตขณะเดียวกันชูรูสึกวามีใคร
แอบตามเธออยู สวนลูนารกาํ ลังหาพรรคพวกใหมเพือ่ วางแผนรายทีเ่ บรฟและสปารกสปรติ
คาดไมถึง
คุกกีร้ นั เลม 21 ผจญภัยในโซล บอกเลาความรูส นุก ๆ เกีย่ วกับกรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ พรอมคําถามชวนคิด
ที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุยไปกับเหลาคุกกี้รันไดเลย!
นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตนู ความรูโ ดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนู ความรูน านมีบคุ ส” นะครับ
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เพื่อน ๆ
คุกกี้ในโซล
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ราง
มนุษย

런던
เจาชายที่ถูกแยงชิงราชบัลลังก เขาออก
เดิ น ทางไปกั บ ผองเพื่ อ นเพื่ อ ค น หาไพ
ทาโรตเมจิกเพือ่ เปดประตูนาฬกาจักรวาล
เบรฟตัง้ ใจจะใชนาฬกาจักรวาลยอนเวลา
กลับไปแกไขอดีต

ราง
มนุษย

런던
นั ก เวทเพื
่ อ นสนิ ท ของเบรฟ เธอถู ก
ลบความทรงจําและเขามาเปนสายลับ
ในกลุม โคลดประทับใจความสามัคคี
และมิตรภาพของเพื่อน ๆ จึงพยายาม
ชวยเหลืออยางสุดความสามารถ
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นักแปรธาตุกิ๊กกอก
แมจะดูไมเอาไหน
แตในชวงเวลาคับขัน
ก็เปนผูชวยที่ดี

ภูตนอยนารัก
แตกินจุมากและ
แปลงรางเปนสาวสวยได

런던
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ราชินีที่ถูกสาปใหเปนเด็กนอย กอนหนานี้
เธอเปนสมาชิก런던
ในกลุมของเบรฟ ตอนนี้
อยูกับสปารกสปริต

런던
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นักรบเวทมนตรคนสุดทาย
มีนิสัยใจกวางและ
กลาหาญ
런던

กษัตริยที่แยงบัลลังก
มาจากเบรฟ เขาตองการ
เปนเจาของไพทาโรตเมจิก
เพื่อครอบครองทั้ง 3 โลก
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เขาบอกเรื่อง
ไพทาโรตเมจิกให
สปารกสปริตรูโดยมี
런던
เจตนาแอบแฝง
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ราชินีแหงเมืองนักเวท
ผูเต็มไปดวย
ความโกรธแคน
และเกลี
ยดชัง
런던
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ภูตนอยที่จะ
ปรากฏตัวเมื่อ
มีใครตกหลุมรักใคร
런던
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ผูทิ้งคําทํานายเรื่อง
นาฬกาจักรวาลไว
เมื่อรอยป런
กอน던
런던
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เฟยอยากไดเรือเหาะใหเพือ่ น ๆ ใชเดินทางตามหาไพทาโรตเมจิกจึงตกลง
แตงงานกับทานชายไวตช็อกโกตามที่บาโยตองการ แตงานแตงถูกยกเลิกเพราะ
บับเบิลประลองชนะวาที่เจาบาว บาโยยอมชวยบอกที่ซอนของสุดยอดเรือเหาะ
ไขมันยอย พวกเขาตองพยายามอยางหนักจนใชพลังจิตสั่งใหเรือเหาะลอยได
สําเร็จ ขณะเดียวกันก็มีชายลึกลับมาบอกเรื่องไพทาโรตเมจิกใหสปารกสปริตรู!
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àÊ¹‹ËáË‹§â«Å “โซลทาวเวอร” หรือ “หอคอยเอ็นโซล” เปนจุดชมวิวยอดนิยมของกรุงโซล เปนหอคอย
สูง 236.7 เมตร ตัง้ อยูบ นยอดเขานัมซัน เมือ่ มองลงมาจะเห็นทิวทัศนของกรุงโซลทัง้ เมือง
นอกจากนี้ยังมีรานคาและรานอาหารใหบริการมากมาย
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เปนเจาของ
ไพทาโรตเมจิก
ทั้ง 22 ใบ

ขาชื่อทาโรต
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โกหก! ไพนั่นเปนของ
แมมดรานขนมปง
ตางหากละ
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ไมใช!
มันเปนของขา
จนกระทั่งนาง
มาแยงไพของขาไป

ยิ่งคิดก็ยิ่งแคน
ฮึ่ม! ของรักของขา
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ในอดีตโซลทาวเวอรถูกเรียกวา “นัมซันทาวเวอร”
(เฉลยอยูหนา 15)
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