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สวัสดีครับเพื่อน ๆ พบกับเบ็ค นักล่าขุมทรัพย์อัจฉริยะไอคิว 180 กันอีกแล้ว คราวน้ี
ผมได้เดนิทางไปโปแลนด์เพือ่ชมการแข่งขันเปียโนโชแปงนานาชาต ิ การแข่งขนัดนตรรีะดบั
โลกแบบนี้  เจ้าฮีโร่ไม่มีโอกาสได้ไปชมแน ่ๆ ฮ่า ๆ

ผมไปวอร์ซอเพือ่พบฟรนัชี เพือ่นทางจดหมายของผม (ผมไม่อยากพดูถงึเรือ่งน่าผดิหวงั
เกีย่วกบัฟรนัชเีลย ลองไปอ่านกนัเองนะครบั)   ฟรนัชไีด้ให้ผมดบูนัทกึลกึลบัเล่มหนึง่ เนือ้หา
ในบันทกึพดูถงึสิงโตแดง สายลบัผูค้อยช่วยเหลือชาวยวิและปกปอ้งสมบัติของโปแลนด์จาก
นาซใีนช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2   ฟรนัชบีอกว่าสงิโตแดงคอืคณุตาของเขา  ผมไม่แน่ใจว่ามนั
เป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่ฟรันชีก็รบเร้าให้ผมออกตามหาสมบัติที่สิงโตแดงซ่อนไว้ด้วยกัน

ผมเริม่ออกหาเงือ่นง�าจากวอร์ซอ เมอืงหลวงแห่งประวตัศิาสตร์  ไปค่ายเอาช์วทิซ์ ค่าย
มรณะทีน่าซใีช้กกักนัชาวยวิในสงครามโลกครัง้ที ่2   มุง่สูเ่หมอืงเกลอืเวยีลชิกา เหมอืงใต้ดนิ 
ที่ลึกลับซับซ้อน  และวรอตซวาฟ  เมืองแห่งคนแคระ   แต่ระหว่างการเดินทางผมไม่รู้เลยว่า
มกีลุม่คนทีต้่องการสมบตัชิิน้นีเ้ช่นกนั ทัง้เฟย์ หวัขโมยขมุทรพัย์คูป่รบัเก่า และพวกนโีอนาซี 
ที่ผมเคยเจอที่เยอรมนี

สดุท้ายแล้วสงิโตแดงและสมบตัขิองเขาจะเป็นเรือ่งจรงิหรอืเป็นเพยีงเรือ่งเพ้อฝันของ
ฟรันชี ต้องมาช่วยผมไขปริศนาในโปแลนด์ด้วยกันนะครับ

         
เบ็ค

นักล่าขุมทรัพย์อัจฉริยะที่เก่งที่สุด

ค�ำน�ำจำกเบ็ค
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ท่านฮิตเลอร์ให้ 
ขนย้ายงานศิลปะ

ทั้งหมดกลับไปลินซ์

  เพื่อตั้ง 
พิพิธภัณฑ์

ผอ. ต้อง 
ห้ามนะครับ

ผลงานศิลปะ 
ทั่วยุโรปถูกน�าไป

ผลงานของมีเกลันเจโล  
หรือดา วินชีก็ถูกเอาไป

ดูของชิ้นนี้สิครับ!

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติวอร์ซอ โปแลนด์ 
กันยายน ค.ศ. 1944

ครืน

»Ñ§

1 เป็นภาษาโปแลนด์แปลว่า สวัสดี  โปแลนด์

à¨ÕÂ¹´ÍºÃÕ 
â»ÅÊ¡Ò 

1

ครืน

»Ñ§

10
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ของส�าคัญ
สินะ

ฉันจะเก็บของ
ชิ้นนี้ไว้เอง

อย่าเอาไปนะ

ผอ.

หึ...

ผมเจอในลิ้นชักโต๊ะ
ห้อง ผอ.

ไม่ได้นะ  
ของชิ้นนั้น...

»Ñ§

¾ÅÑè¡

¾Öèº

ËÖ  
   ËÖ

âÍêÂ

»Ñ§

ËÖ  
   ËÖ

11
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สวัสดีค่ะ 
ลุงบันโด

ก�าลังกินอะไรอยู่ 
เหรอครับ

ไหนนายบอกให้เบ็คแวะ
มาก่อนไปโปแลนด์ไงมีอะไรเหรอ   

จู ่ๆ ก็มา

ฉันเหรอ

ลุงบอกให้ช่วย 
เอาสมบัติที่
โปแลนด์

ฮ่า ๆ ผมใช้มือถือลุง 
ส่งข้อความไปเอง 

ครับ

ห้องวิจัยศาสตราจารย์
บันโด ค.ศ. 2014

¼‹Ò§

¾Öèº

à¨ŒÒ¹ÕèàÍ§
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จ๊  Ò   ¡    ¡ 
    ¡

ฟิ้ว

¿Ôéว

ฝากซื้อมา 
เยอะ ๆ เลยนะ

ได้ยินว่าโปแลนด์ 
มีอาหารคล้ายเกี๊ยว 
เป็นของขึ้นชื่อ

สมบัติที่ว่า 
คือเกี๊ยว 
หรือ

โอ้! 
นีม่นั

ตั๋วชม 
การแข่งขัน 
เปียโนโชแปง
นานาชาติ

ท�าของส�าคัญ
หล่นซะได้!

ชิมมั้ย!ปั้นหน้านาย
ให้เป็นเกี๊ยว!

ฉันปั้นให้เอง!

อ๊าก!  
ช่วยด้วย

ÎÖèÁ

¾Öèº

หงืด
à» ‚ÂÃÍ¡Õ 
äÊŒà¹×éÍ¡ÑºàËḉ

à» ‚ÂÃÍ¡ÕäÊŒ¼Ñ¡

¾Õèเบค็ พอเถอะ! ÍÂ‹Ò§¹Õé¹ÕèàÍ§

หงืด

¾Öèº

13
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ªÔ¾Öèº

กรอด

ÎÖèÁ

ที่นั่งเฟิสต์คลาส 
เชียวนะ

ของส�าคัญ...

โชแปงเป็นนักดนตรียอดอัจฉริยะ
ชาวโปแลนด์สินะ คงเป็น 
       การแข่งขันที่โด่งดัง...

ใช่ การแข่งนี้มีมาตั้งแต่ปี   
ค.ศ. 1927 ผู้แข่งขันต้องมี 
     อายุ 18-29 ปีน่ะ

ถือเป็น 1 ใน 3 การแข่งขัน 
ดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของโลก 

จัดขึ้นที่บ้านเกิดของ 
โชแปงทุก ๆ 5 ปี 

ในวันที่ 17 ต.ค.   
 วันครบรอบที่ 
   โชแปงเสียชีวิต 

นายไม่ผ่าน
เข้าไปแข่งสิท่า

รอบรู้สมเป็นฮีโร่
ผู้เข้าแข่งขันต้องมี 
 อายุ 18 ปีขึ้นไป

คือโดนัต 
ของฉัน

¡Ö¡

ขวับ

ขวับ

จะอวดสินะ ฉัน 
äÁ‹ËÅ§¡ÅËÃÍ¡

มิน่า ดูเ
ศร้า æ

ขวับ

14
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ÎÖèÁ

บ้านเกิดของโชแปง   
ก็คือเมืองวอร์ซอ

เมืองหลวงของ
โปแลนด์ไง 

เป็นเมืองที่ย้อน
เวลากลับไป

ย้อนเวลากลับ 
ไปเหรอคะ

วอร์ซอเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ 
เก่าแก่และงดงาม แต่ช่วงสงครามโลก 
     ครั้งที่ 2 ถูกกองทัพเยอรมนีบุกรุก 

และเผาท�าลายกว่า 85 % 

แต่หลังจากนั้นชาวโปแลนด์ 
กช่็วยกนับรูณะกลบัสูส่ภาพเดมิ 

จนได้เป็นมรดกโลกทาง 
วัฒนธรรม

ได้ไปวอร์ซอท�าไม
ยังท�าหน้าบึ้ง

ก็พี่ดื้อจะไปคนเดียว 
ไม่อยากให้พ่อไปด้วย

ถ้าไม่ติดว่า 
พรุ่งนี้มีแข่งวาดภาพ 
ฉันก็จะตามไปด้วย

เธออยู่เงียบ ๆ ไม่ได้หรือ

¿Öèº

วอร์ซอช่วงสงคราม วอร์ซอในปัจจุบัน

15
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ถึงลูกฉันจะเก่ง ก็ให้ไป 
ต่างประเทศคนเดียวไม่ได้

สวัสดีครับ 
ท่านอธิการ

เปล่าครับ ผม 
จะลืมได้ยังไง

ผมก�าลังไปนะครับ  
แล้วเจอกันครับ

เบ็ค พ่อ... ไม่เป็นไรครับ  
ผมไปคนเดียวได้  
ผมมีเพื่อนอยู่ที่นั่น

สุดยอด 
ศาสตราจารย์แบบฉัน 
      ต้องไปด้วย... ท่านอธิการบดี 

  โทรมา

จะไปปีนเขา 
เหรอครับ

งืด

ว้าว

อลูลัล้า
 ฉนัเก่

ง 

อูลัลล้า
  

ฉันดัง

งืด

16
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ÎÖ¡

เพือ่นทางจดหมายเหรอ 
ฉันเห็นพี่ล็อกประตูทุก
ครั้งที่เขียนจดหมาย

จะให้ลูกไปคนเดียวได้ไง 
มีใครจะไปด้วยมั้ย

เอ่อ คือว่า

ผมไม่อยากไป 
กับใคร นอกจาก
พ่อสุดที่รักครับ

นั่นอะไร

ไม่ครับ! ไม่งั้นเหรอ

เดีย๋วขึน้เครือ่งไม่ทนั  
    ผมไปละ!

เบ็คลูกรัก!

á»èว

พรวด

แปล๊บ แปล๊บ

ขวับ
พ่อเป็นห่วง

ä» æ æ æ

แปล๊บ แปล๊บ

พรวด

17
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เบ็ค   
นี่รูปใครน่ะ

เด็กผู้หญิงคนนี้คือเพื่อน
ทางจดหมายสินะ

นายเลยอยากไปคนเดียวนี่เอง 
จะแอบพ่อไปเจอสิท่า

เกี๊ยว... ฉันหมายถึงเกี๊ยวโปแลนด์ ไว้จะซื้อ
มาฝากเยอะ ๆ ฉะนั้นเงียบซะ

น่ารักดีนะ   
เธอชื่ออะไรเหรอ

เอ๋ ชื่อเกี๊ยว 
หรือ

ËÁÑº

¾Öèº

ฉอด
ฉอด

อุ๊บ
18
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ฟรันชีชอบดอกเรป   
 หลงรักเพลงบัลลาดหมายเลข 1 
ของโชแปง และชอบอ่านบทกวี
ของวิสวาวา ชิมบอร์สกา2  
ฉันอยากเจอเธอไว ๆ

ฟรันชี มีแต่เธอ 
ที่เข้าใจความรู้สึก 
อันอ่อนไหวของฉัน

จริง ๆ เลย   
วุ่นวายกันทุกคน

เฮ้อ   
เหนื่อยแฮะครืน
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2 กวีหญิงชาวโปแลนด์ที่ได้รับรางวัลโนเบล 
สาขาวรรณกรรม
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