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คÓนÓสÓนักพิมพ์

ย้อนอดีตเจ้าชายเบรฟแห่งอาณาจักรคุกกี้!

ที่เอเธนส์  เบรฟแย่งคิงโซล  ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์ิมาได้ส�าเร็จ แต่วายร้ายหน้าใหม่ก็ 
ปรากฏตัวขึ้นมา  นั่นคืออัลเคมี คุกก้ีนักแปรธาตุ น้องสาวของเอรีฟ มาป รวมทั้งผู้อยู ่
เบือ้งหลงัแผนการร้ายท้ังหมด

เบรฟกับโคลด์เดินทางไปยังกรุงเวียนนา ออสเตรียเพื่อหาเดอะดอร์  ประตูสู ่ 
คิงพาเลซ พระราชวังแห่งอาณาจักรคุกก้ี แต่ประตูมิตินี้กลับหายไปเพราะถูกปิดผนึก 
โคลด์จึงพาเบรฟไปหาคังค์ ครูสอนเวทมนตร์ของเธอ  เพื่อช่วยหาทางพาข้ามมิติไปยัง 
คงิพาเลซ  ทีค่งิพาเลซเบรฟกไ็ด้เจอกับนกัรบหญงิพสิทาชโิอ  คู่หมัน้เก่า และสปาร์กสปิรติ 
คุกกีภ้ตูอคัคผีูม้พีลงัเวทมงักรอนัแขง็แกร่ง  เบรฟพ่ายแพ้อย่างง่ายดายและโดนน�าตวัไปขงั 
ในห้องแห่งเวลา  เขาจะออกจากห้องแห่งเวลาได้หรอืไม่ ต้องมาลุน้กนั

คุกกี้รัน เล่ม 7 ผจญภัยในเวียนนา  ได้บอกเล่าความรู้สนุก ๆ  เกี่ยวกับกรุง
เวยีนนา ออสเตรยี ทัง้สถานทีส่�าคญั ประวตัศิาสตร์ และเกรด็ความรูต่้าง ๆ  พร้อมค�าถาม
ชวนคดิทีส่อดแทรกในแต่ละหน้า  ถ้าพร้อมแล้ว เตรยีมวิง่ตะลยุไปกบัเหล่าคกุกีรั้นได้เลย! 

นานมีบุ๊คส์
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เสน่ห์แห่งเวียนนา แม่น�า้โดเนา (ภาษาองักฤษ: แม่น�า้ดานบู)  เป็นแม่น�า้ท่ียาวเป็นอนัดบั 2 ในทวีป
ยโุรป มคีวามยาวราว 2,850 กโิลเมตร ต้นก�าเนิดอยูใ่นประเทศเยอรมนี ไหลผ่าน
หลายประเทศ เช่น ออสเตรีย ฮงัการี บัลแกเรยี โรมาเนีย

01런던런던 เวียนนา 
Vienna

เบรฟ เจ้ำชำยใจร้ำย 



8

สวัสดีโสคราตีส

ครืด
ครืด
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ตอนนี้ฉันอยู่ที่กรุงเวียนนา 
ออสเตรีย ในร้านกาแฟเล็ก ๆ  

ริมแม่น�้าโดเนา

ทางร้านเปิดบทเพลงเดอะบลูดานูบ1 
เพลงนี้แต่งขึ้นเพื่อปลอบประโลมจิตใจผู้คน 

ในออสเตรียที่เศร้าโศกและบอบช�้า 
จากสงครามให้มีความสุข

ครืด
ครืด

ครืด

1 แต่งท�านองโดยโยฮันน์ สเตราส์ ที่ 2 
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เนื้อเพลงบอกว่า 
“สีของแม่น�้าดานูบไม่ได้เป็นสีเทา 
แต่เป็นสีคราม” เพื่อให้ก�าลังใจว่า 
หากมองด้วยใจเป็นทุกข์ น�้าในแม่น�้า 

ก็เป็นสีเทา

ฉันมองยังไงแม่น�้าก็ยังเป็นสีเทา 
ฉันคงไม่ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันสุดท้าย 

ที่อยู่ในเอเธนส์ไปได้ชั่วชีวิต

ฮึก

ครืด
ครืด
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ท่านอัลเคมี 
นักแปรธาตุ
แห่งราชส�านัก

ถูกหรือผิด 01 ในอดีตสินค้าจากทางตะวันออก เช่น  เครื่องเทศ ผ้าไหม 
จะขนส่งเข้าสูย่โุรปกลางทางแม่น�า้โดเนา (เฉลยอยูห่น้า 17) 

ฮิ ฮิ

ขวับ
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คุกเข่า

บังอาจ! กล้าลบหลู่
นักแปรธาตุแห่ง
ราชส�านักเหรอ

พูดกับพี่ชายแบบนี้ 
ไม่น่ารักเลย

ขออภัยครับ
ฉันก็เป็นแวมไพร์
แห่งราชส�านักนะ

เป็นสามัญชน 
อย่าคิดตีเสมอ
กับฉัน

แว้ด

ยิ้มหวาน

เงิบ

แว้ด

ขวับ

เชอะ

พล่ัก
พล่ัก
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เลิกพูดไร้สาระ
ได้แล้ว

ขอบคุณ
ท่านผู้น�า

ส่วนพวกผมก็...

ฝันที่เป็นจริง

อืม...ก็นักเลง
แห่งราชส�านัก 
ไงล่ะ

ไม่ใช่เหรอ

ท...ท่านผู้น�าเหรอ

คิงโซลจงมา

ถูกหรือผิด 02 กรุงเวียนนาได้รับสมญาว่าเป็น “เมืองแห่งเสียงดนตรี” 
(เฉลยอยู่หน้า 19) 

ว้าก

อ้าว

แหะ
แหะ

เฮ้อ

คิกคัก

วิ้ง
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ค...คืนมา

บ...เบฟฟี

คิงโซล
เป็นของฉัน

หึ! แน่จริง
ก็มาเอาไปสิ

วืด

หมับ

ระริก

พรวด

ขวับ

ขวับ

พรึ่บ
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ฮ่า ๆ  ๆ  
เป็นถึงเจ้าชาย 

ท�าได้แค่นี้เองเหรอ

คิดจะสู้กับฉัน
เร็วไป 10 ปีนะ

อะไรกัน!

อยากเป็นแวมไพร์
แห่งราชส�านักจัง

ครับท่าน

ถูกหรือผิด 03 เทศกาลแม่น�้าโดเนาเป็นเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้น 
ริมแม่น�้าโดเนาในฤดูร้อนของทุกปี  (เฉลยอยู่หน้า 21) 

วืด วืด หมับ

คิก
คิก

วาบ

ที่เหลือฝากด้วย
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ท่านผู้น�า
รอคิงโซลอยู่ 

ใครน่ะ

เอ๋!นั่นไง  เขาชื่อ
โสคราตีส

โสคราตีส
มีพลังจิตจริง ๆ  นะ

อย่ายอมแพ้นะ

ไม้เท้านั่นก�าลัง
เรียกหาเจ้าของ

ขวับ

อือ

ฮวบ

ขวับ
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เป็นหนุ่มหล่อ
แห่งราชส�านักก็ดีนะ

โชคดีนะครับ

ม...ไม่เข้าใจฉันสู้หมอนั่น
ไม่ได้

นึกให้ออกสิ 
ถ้าเป็นเจ้าของที่แท้จริง 

ต้องรู้แน่

อืม

มันก�าลัง
ร้องเรียกเจ้าของ 
ขอให้เรียกหามัน!

  เชื่อมโยงจิตใจ
เข้ากับคิงโซลสิ

ถูกหรือผิด 01 ถูก แม่น�้าโดเนาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจาก
ยุโรปตะวันออกเข้าสู่ยุโรปกลางและยุโรปตะวันตก

พลั่ก

พลั่ก

กึก

วบู

โค้ง

อ๊ะ


