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ผจญภัยในฮานอย ปะทะฝูงไฮยีนา

บับเบิลโชวบีตบอกซในสวนสาธารณะมาโรนีเยจนเกิดกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล
จนมีคายเพลงมาติดตอใหบับเบิลเซ็นสัญญาเปนศิลปนในสังกัดพรอมคาตัวจํานวนมาก
พวกเขาจึงออกเดินทางไปลิ้มรสเฝอตนตํารับที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่นั่นชูได
เจอกับแวรวูลฟและไดลวงรูแผนการลับอันนากลัวของลูนาร

เบรฟและผองเพื่อนจึงออกตามหาทาน “โฮจิมินห” ผูพิทักษของฮานอยเพื่อขอ
ความชวยเหลอื ทานไดเลาตาํนานควายทองคาํใหฟงแตไมจบ ทางดานแพคีและฝงูไฮยนีา
ก็เตรียมพรอมตามลาตัวเบรฟ ในวินาทีช้ีชะตานี้ เบรฟและเพื่อน ๆ  จะเจอควายทองคํา
และขอความชวยเหลือไดทัน หรือฝูงไฮยีนาจะจัดการเบรฟเสียกอน!

คุกกี้รัน เลม 22 ผจญภัยในฮานอย บอกเลาความรูสนุก ๆ  เก่ียวกับกรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ  พรอมคําถาม
ชวนคิดที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุยไปกับเหลาคุกกี้รัน
ไดเลย!

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั

ชวนคิดที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุยไปกับเหลาคุกกี้รัน
ไดเลย!

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั
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เพื่อนใหม
ในฮานอย

ภูตนอยผูชื่นชอบ
อาหารอรอย เธอรักเพื่อนมาก
และชวยเหลืออยางเต็มที่

นักแปรธาตุกิ๊กกอก
แตก็เปนตัวชวยท่ียอดเยี่ยม
ในชวงเวลาคับขัน

ราชินีที่ถูกสาปใหเปน
เด็กนอย ตอนนี้เธออยูกับ
สปารกสปริต แมคิดถึงเพื่อน ๆ  
แตเธอก็ทิ้งเขาไปไมได

นักรบเวทมนตร
คนสุดทาย 
ความกลาหาญ
ไมเปนรองใคร

เจาชายทีถ่กูสปารกสปรติแยงชงิบลัลงัก
เขาตองการรวบรวมไพทาโรตเมจิกทั้ง
22 ใบเพื่อยอนกลับไปแกไขอดีต โดยที่
ไมรูวาไพตกอยูในมือของสปารกสปริต
แลว

นักเวทพเนจรที่ ถูกสปาร กสปริต
ลบความทรงจาํและสัง่ใหเขามาเปน
สายลับในกลุมของเบรฟ แตเธอกลาย
เปนทั้งเพื่อนและผู ช วยคนสําคัญ
ที่พยายามทําทุกอยางเพื่อชวยเหลือ
เบรฟ
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พอไดเปนเจาของไพทาโรตเมจิก สปารกสปริตก็ตองการรวมโลกคุกกี้ โลกปศาจ
และโลกมนุษยเขาดวยกันเพื่อขึ้นเปน “กษัตริยแหง 3 โลก” เบรฟและผองเพื่อน
ซึ่งไมรูเรื่องนี้ นั่งเรือเหาะไปที่กรุงโซล เกาหลีใต สวนลูนารที่ซุมดูพวกเขาอยูร ิม
แมนํา้ฮนั พลาดทาถกูฮารตบมีของพงิกชอ็กโกเลนงานจนตดิเลฟิไวรสั อกีดานหนึง่
แวรวูลฟก็ไดรับคําสั่งที่นาปวดใจจากผูนํา...

ราชินีแหงเมืองนักเวท 
ผูวางแผนรายเพื่อแกแคน 
เธอโดนฮารตบีมของ
พิงกช็อกโกจนติดเลิฟไวรัส

บุตรชาย
ของแพคี 
ชอบรังแก
คนไมมีทางสู

ผูพิทักษเมืองฮานอย 
เขาเต็มใจชวยเหลือ
เบรฟและผองเพื่อน

หัวหนาเผาไฮยีนา
ที่โหดเหี้ยม 
เขาจะกําจัดเบรฟ
ตามคําสั่งของ
ลูนาร

อดีตเลขาของโฮจิมินห 
เธอชอบนั่งอานหนังสือ
อยูร ิมทะเลสาบ 
ภายนอกเปนสาวสวย 
แตแทจริงแลว... 

กษตัรยิแหงคงิดอมคกุกี้
ทีต่อนนีไ้ดไพทาโรตเมจิก
มาครอบครองและอยากเปน
“กษตัรยิแหง 3 โลก”
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บุตรชายของหัวหนา
เผามนุษยหมาปา 
เขาแอบชอบชูจึงติดตามเธอ
ไปที่ตาง ๆ  และกําลังทุกขใจ
เพราะคําสั่งของผูนํา
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พอไดเปนเจาของไพทาโรตเมจิก สปารกสปริตก็ตองการรวมโลกคุกกี้ โลกปศาจ
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àÊ¹‹Ë�áË‹§ÎÒ¹ÍÂ ยานเมอืงเกาของฮานอยมปีระวตัศิาสตรยาวนานกวา 600 ป มถีนนตดัผาน 36 สาย
จนเปนที่รู จักกันในชื่อ “ยานถนน 36 สาย” ที่นี่มีตลาดพื้นเมือง รานคา และ
รานอาหารหลากหลาย จงึเปนสถานทีย่อดนิยมทัง้ของชาวเวยีดนามและนกัทองเทีย่ว
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สวัสดีครับ

วันรุงขึ้นเบรฟและเพื่อนๆ ก็มาที่
สวนสาธารณะมาโรนีเยอีกครั้ง
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¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 ยานเมืองเกาของฮานอยไดรับการปรับปรุงใหม

ตามแบบตะวันตก (เฉลยอยูหนา 15)

สงสัยจะเปนคน
จากหนวยปองกัน
มลพิษทางเสียง

ผมเอง
ชื่อบับเบิลครับ

ยินดีที่ไดพบครับ

คนไหนที่โชว
บีตบอกซเมื่อวาน

ครับ ªÐÍØ�Â
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