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ผจัญภัยในเม็็กซิิโก ตีาม็หาเบาะแสเวทม็นตีร์ุ

เบรฟออกเดินท่างไปหาโค้ลูดท่ี �เมีืองปูซิาน ประเท่ศเกาหลูีใตี้จนถ่ง
หาดแฮอุนแด กระท่ั�งได้พบกับโค้ลูดซิ่�งกําลูังค้บหากับช็อกโกแลูตี ศิษยเอกแห่ง
โรงยิมีนกนางนวลู เบรฟค้้นพบค้วามีลูับของช็อกโกแลูตีแลูะเปิดโปงทุ่กอย่าง
เปนเหตุีให้ช็อกโกแลูตีหนีไป จากน้ันเขาแลูะโค้ลูดได้ออกเที่�ยวต่ีอจนพบตีลูาดลัูบ
แห่งชากัลูชีที่�พาพวกเขามีาเจอกับช่างตีีดาบปริศนา
 ท่ันท่ีท่ี�รู้ว่าเฟยถูกช่างตีีดาบจับตีัวมีาท่ําเปนดาบแห่งภูตี เบรฟแลูะโค้ลูด
พยายามีตี่อรองเพื�อขอดาบค้ืน ท่ว่าช่างตีีดาบกลูับบังค้ับให้เบรฟเซิ็นสัญญา
รับมีรดกของเขาก่อนจะยกดาบภูตีให้ แตี่สิ �งท่ี �เบรฟได้รับกลูับเปนสถานะ
การเปนลููกหน้ีของคุ้กก้ีสมุีนไพร เนื�องจากเขาไม่ีสามีารถหาเงินที่�ช่างตีีดาบกู้ยืมีไป
มีาค้ืนได้ เบรฟจ่งตี้องท่ําภารกิจไลู่มีอนสเตีอรเพื �อชดใช้หนี้ โดยภารกิจแรก
คื้อการช่วยคุ้กก้ีซิากุระตีามีหาพ่อที่�หายตัีวไป

คุกกี้รุัน เลม็ 28 ผจัญภัยในเม็็กซิิโก บอกเลู่าค้วามีรู้สนุก ๆ  เกี�ยวกับ
ประเท่ศเมี็กซิิโก ท่ั้งสถานท่ี�สําค้ัญ ประวัตีิศาสตีร แลูะเกร็ดค้วามีรู้ตี่าง ๆ  พร้อมี
ค้ําถามีชวนค้ิดท่ี�สอดแท่รกในแตี่ลูะหน้า ถ้าพร้อมีแลู้ว เตีรียมีวิ�งตีะลูุยไปกับ
เหลู่าคุ้กก้ีรันได้เลูย!

นานมี็บุคส์

ติีดตีามีกิจกรรมีแลูะข่าวสารการตูีนค้วามีรู้โดยกด LIKE ได้ที่�
เพจ “การตูีนค้วามีรู้นานมีีบุค้ส” นะค้รับ
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เหลู่าคุ้กก้ีรันได้เลูย!

ติีดตีามีกิจกรรมีแลูะข่าวสารการตูีนค้วามีรู้โดยกด LIKE ได้ที่�



เพื�อนใหม่ี
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ร่าง
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เจ้าชายแห่งค้ิงดอมีคุ้กกี ้ เขาออก
ตีามีหาโค้ลูดท่ี�โรงยิมีนกนางนวลูแลูะ
ข่ ้นชกมีวยจนได้รับชัยชนะ ตี่อมีา
ได้พบกับเฟยท่ี �ตีลูาดลูับในชากัลูชี
แต่ีเฟยดันถูกทํ่าให้เปนดาบแห่งภูตี

นักเวท่พเนจรเพื �อนสนิท่ของเบรฟ
หลูังเธอถูกเวท่มีนตีรจากช็อกโกแลูตี
ท่ี�ท่ําให้เธอหลูงรักเขา เบรฟได้เข้ามีา
เปิดเผยค้วามีจริงทุ่กอย่าง ก่อนท่ั้งคู้่
จะร่วมีมืีอกันตีามีหาเพื�อนค้นอื�น ๆ
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ภูตีน้อยที่�ถูกหลูอมีเปน
ดาบแห่งภูตี เบรฟแลูะโค้ลูด
กําลัูงหาวิธีช่วยเหลืูอเธออยู่ 

นักแปรธาตุี
ผู้แสนจะไม่ีเอาไหน
แต่ียามีลํูาบากเขาคื้อ
ผู้ช่วยที่�พ่�งพาได้
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เบรฟพบกับโค้ลูดที่�โรงยิมีในเมืีองปูซิาน ประเท่ศเกาหลีูใต้ี แต่ีโค้ลูด
กลัูบบอกว่าเธอกําลัูงค้บกับช็อกโกแลูตี กระทั่�งเบรฟสืบรู้ค้วามีจริง
แลูะออกมีาเปิดโปงค้วามีลัูบทุ่กอย่าง ช็อกโกแลูตีจ่งหนีไป 
ก่อนเบรฟแลูะโค้ลูดจะหลูงเข้าไปในตีลูาดลัูบแห่งชากัลูชี
แลูะพบว่าเฟยอยู่ที่�นั�น!
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เจ้าของดาบแห่งภูตี
ผู้สร้างเรื�องปวดหัว
ให้เบรฟ
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ตัีวแท่นของบริษัท่ให้กู้ยืมี
เงินลูงทุ่นทํ่าธุรกิจ
เขารักต้ีนไม้ีดอกไม้ีมีาก

à»âµÃà»âµÃ
คุ้ณพ่อที่�หายตัีวไปของ
คุ้กก้ีซิากุระ เขาหลูงใหลู
การศ่กษาเวท่มีนตีรช้ันสูง

¤Ø¡¡Õé«Ò¡ØÃÐ¤Ø¡¡Õé«Ò¡ØÃÐ
เจ้าของค้ฤหาสนสุดหรูในเม็ีกซิิโก
เธอว่าจ้างให้เบรฟตีามีหาพ่อของเธอ
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MexicoMexico

จัตีุรัสโซิกาโลูเปนจัตีุรัสขนาดใหญ่ ตีั้งอยู่ใจกลูางกรุงเมี็กซิิโกซิิตีี ประเท่ศเมี็กซิิโก
ในอดีตีเค้ยเปนศูนยกลูางของเมีืองโบราณของชาวแอซิเท่ก ปจจุบันบริเวณ
รอบจัตุีรัสเปนที่�ต้ัีงของสถาปตียกรรมีมีากมีาย เช่น สถานที่�ราชการ มีหาวิหาร ฯลูฯ

àÊ¹‹Ë�àÊ¹‹Ë�áË‹§àÁš¡«Ôâ¡áË‹§àÁš¡«Ôâ¡
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แน่ใจเหรอค้รับ

àÍŽàÍŽ
เขาบอกว่า
อะไรเหรอ

เขาจะให้ฉัน
เปนผู้รับมีรดก

ใชี นายตีองรัุบม็รุดก
ท้ังหม็ดของฉัน!

8



รวมีถ่งดาบแห่งภูตี
ที่�นายต้ีองการเลู่มีน้ี

¢ÇÑº¢ÇÑº

àÍ‹ÍàÍ‹Í
ทํ่าไมีถ่งจะให้สมีบัติี
กับผมีลู่ะ 

ฉันอยากกลัูบไปใช้ชีวิตีสบาย ๆ
ที่�บ้านนอก เลูยอยากยกสมีบัติี

ให้ใค้รสักค้นไปซิะ

àÎŒàÎŒÍÍ

¶Ù¡¶Ù¡ËÃ×ÍËÃ×Í¼Ô´¼Ô´ 01 จัตุีรัสโซิกาโลูเปนจัตุีรัสขนาดเล็ูก ต้ัีงอยู่ที่�กรุงเม็ีกซิิโกซิิตีี
เมืีองหลูวงของเม็ีกซิิโก (เฉลูยอยู่หน้า 15)
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