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ผจญภัยในฮานอย ปะทะฝูงไฮยีนา
บับเบิลโชวบีตบอกซในสวนสาธารณะมาโรนีเยจนเกิดกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล
จนมีคายเพลงมาติดตอใหบับเบิลเซ็นสัญญาเปนศิลปนในสังกัดพรอมคาตัวจํานวนมาก
พวกเขาจึงออกเดินทางไปลิ้มรสเฝอตนตํารับที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่นั่นชูได
เจอกับแวรวูลฟและไดลวงรูแผนการลับอันนากลัวของลูนาร
เบรฟและผองเพื่อนจึงออกตามหาทาน “โฮจิมินห” ผูพิทักษของฮานอยเพื่อขอ
ความชวยเหลือ ทานไดเลาตํานานควายทองคําใหฟง แตไมจบ ทางดานแพคีและฝูงไฮยีนา
ก็เตรียมพรอมตามลาตัวเบรฟ ในวินาทีชี้ชะตานี้ เบรฟและเพื่อน ๆ จะเจอควายทองคํา
และขอความชวยเหลือไดทัน หรือฝูงไฮยีนาจะจัดการเบรฟเสียกอน!
คุกกี้รัน เลม 22 ผจญภัยในฮานอย บอกเลาความรูสนุก ๆ เกี่ยวกับกรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ พรอมคําถาม
ชวนคิดที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุยไปกับเหลาคุกกี้รัน
ไดเลย!
นานมีบุคส

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

เจาชายทีถ่ กู สปารกสปรติ แยงชิงบั런던
ลลังก
เขาตองการรวบรวมไพทาโรตเมจิกทั้ง
22 ใบเพื่อยอนกลับไปแกไขอดีต โดยที่
ไมรูวาไพตกอยูในมือของสปารกสปริต
แลว

런던 ่ ถู ก สปาร ก สป ริ ต
นั ก เวทพเนจรที
ลบความทรงจําและสัง่ ใหเขามาเปน
สายลับในกลุม ของเบรฟ แตเธอกลาย
เป น ทั้ ง เพื่ อ นและผู  ช  ว ยคนสํ า คั ญ
ที่พยายามทําทุกอยางเพื่อชวยเหลือ
เบรฟ

à¿Â
ภูตนอยผูชื่นชอบ
อาหารอรอย เธอรักเพื่อนมาก
และชวยเหลืออยางเต็มที่
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런던
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นักแปรธาตุกิ๊กกอก
แตก็เปนตัวชวยที่ยอดเยี่ยม
ในชวงเวลาคับขัน
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ราชินีที่ถูกสาปใหเปน
เด็กนอย ตอนนี้เธออยูกับ
สปารกสปริต แมคิดถึงเพื่อน ๆ 런던
แตเธอก็런
ทิ้งเขาไปไม
던ได

런던

นักรบเวทมนตร
คนสุดทาย
ความกลาหาญ
ไมเปนรองใคร
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บุตรชายของหัวหนา
เผามนุษยหมาปา
เขาแอบชอบชูจึงติดตามเธอ
ไปที่ตาง ๆ และกํ
าลังทุกขใจ
런던
เพราะคําสั่งของผูนํา

กษัตริยแ หงคิงดอมคุกกี้
ทีต่ อนนีไ้ ดไพทาโรตเมจิก
มาครอบครองและอยากเปน
“กษัตริยแ หง 3 โลก”

던런
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ราชินีแหงเมืองนักเวท
ผูวางแผนรายเพื่อแกแคน
เธอโดนฮารตบีมของ
พิงกช็อกโกจนติดเลิฟไวรัส
런던
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หัวหนาเผาไฮยีนา
ที่โหดเหี้ยม
เขาจะกําจัดเบรฟ
ตามคํ런던
าสั่งของ
ลูนาร
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บุตรชาย
ของแพคี
ชอบรังแก
คนไมม런던
ีทางสู
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อดีตเลขาของโฮจิมินห
เธอชอบนั่งอานหนังสือ
อยูรมิ ทะเลสาบ
ภายนอกเปนสาวสวย
แตแทจริงแลว런던
...
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ผูพิทักษเมืองฮานอย
เขาเต็มใจชวยเหลือ
เบรฟและผองเพื่อน

런던
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พอไดเปนเจาของไพทาโรตเมจิก สปารกสปริตก็ตองการรวมโลกคุกกี้ โลกปศาจ
และโลกมนุษยเขาดวยกันเพื่อขึ้นเปน “กษัตริยแหง 3 โลก” เบรฟและผองเพื่อน
ซึ่งไมรูเรื่องนี้ นั่งเรือเหาะไปที่กรุงโซล เกาหลีใต สวนลูนารที่ซุมดูพวกเขาอยูร มิ
แมนาํ้ ฮัน พลาดทาถูกฮารตบีมของพิงกชอ็ กโกเลนงานจนติดเลิฟไวรัส อีกดานหนึง่
แวรวูลฟก็ไดรับคําสั่งที่นาปวดใจจากผูนํา...
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àÊ¹‹ËáË‹§ÎÒ¹ÍÂ ยานเมืองเกาของฮานอยมีประวัตศิ าสตรยาวนานกวา 600 ป มีถนนตัดผาน 36 สาย

จนเป น ที่ รู  จักกั น ในชื่ อ “ย า นถนน 36 สาย” ที่ นี่มีตลาดพื้ นเมื อ ง ร า นค า และ
รานอาหารหลากหลาย จึงเปนสถานทีย่ อดนิยมทัง้ ของชาวเวียดนามและนักทองเทีย่ ว

วันรุงขึ้นเบรฟและเพื่อนๆ ก็มาที่
สวนสาธารณะมาโรนีเยอีกครั้ง

สวัสดีครับ
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คนไหนที่โชว
บีตบอกซเมื่อวาน
ครับ

สงสัยจะเปนคน
จากหนวยปองกัน
มลพิษทางเสียง
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ผมเอง
ชื่อบับเบิลครับ

ยินดีที่ไดพบครับ


ÒÃ
·¹àÁ¹µ
äÃ«Ô§Êµ àÍ¹à·ÍÃà
‹
àÅ×Í¡
½†ÒÂ¤Ñ´ Ñ¡ÃŒÍ§Ë¹ŒÒãËÁ
¹
ËÑÇË¹ŒÒ

¢ÇÑº
¶Ù¡ËÃ× Í¼Ô´ 01

ยานเมืองเกาของฮานอยไดรับการปรับปรุงใหม
ตามแบบตะวันตก (เฉลยอยูหนา 15)
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