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ตดิตามกจิกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ท่ี
เพจ “การ์ตนูความรูน้านมบีุค๊ส์” นะครบั

คÓนÓสÓนักพิมพ์

เบรฟจะช่วยโคลด์ที่ถูกจับตัวไปได้หรือไม่!

หลังจากดื่มโอสถลับจากตับของภูตน้อยเฟย์  เบรฟก็ได้ความสามารถพิเศษท่ี
มือขวา  เขาเอาตัวรอดจากอสุรกายเวนดิโกมาได้ และออกเดินทางไปกรุงเบอร์ลินตาม 
ค�าแนะน�าของสตรอเบอร์รี่ 

ทีเ่บอร์ลนิ  เบรฟกบัเฟย์ได้พบโกลด์  เดก็หนุม่ผูห้นอีอกจากบ้าน เบรฟได้ช่วยโกลด์ 
ไว้จากการถูกตามล่า และรู้ว่าเขาคือลูกชายของเจ้าเมืองเบอร์ลิน โกลด์ขอให้เบรฟพาไป 
พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน  ซ่ึงเขาถูกมนตร์สะกดจนหายตัวไปต่อหน้าต่อตาเบรฟ  เบรฟ 
จึงต้องหาทางช่วยโกลด์กลับมาให้ได้ ด้านโคลด์ที่ถูกสปาร์กสปิริตตัดสินโทษประหาร 
จะรักษาชีวิตไว้ได้หรือไม่ หรือเธอจะต้องแลกชีวิตของตนกับสิ่งอื่น  เนื้อเรื่องก�าลังเข้มข้น
อย่างยิ่ง 

คุกก้ีรนั เล่ม 9 ผจญภยัในเบอร์ลนิ ได้บอกเล่าความรูส้นกุ ๆ  เกีย่วกบักรงุเบอร์ลนิ 
เยอรมนี ทั้งสถานที่ส�าคัญ ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ  พร้อมค�าถามชวนคิดท่ี
สอดแทรกในแต่ละหน้า ถ้าพร้อมแล้ว  เตรียมวิ่งตะลุยไปกับเหล่าคุกกี้รันได้เลย! 

นานมีบุ๊คส์
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เสน่ห์แห่งเบอร์ลิน  เสาอนุสรณ์แห่งชัยชนะสร้างขึ้นในปี ค.ศ.  1864-1873  เพื่อระลึกถึงชัยชนะ 
อันยิ่งใหญ่ 3 ครั้งที่กองทัพแห่งราชอาณาจักรปรัสเซียมีชัยชนะเหนือเดนมาร์ก 
ออสเตรยี และฝรัง่เศส 

01런던런던 เบอร์ลิน
Berlin

ภูตน้อยในเบอร์ลิน



8

แม่น�้าชเปร เบอร์ลิน
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อากาศดีจัง 
เหมือนที่สตรอเบอร์ร ่ี

บอกเลย

จะไปแล้วเหรอ

อืม

ให้ฉันไปด้วยนะคะ
ขอโทษนะ

 ฉันอยากไปคนเดียว
ถ้าไปกับฉัน
เธอจะมีอันตรายไปด้วย

ถูกหรือผิด 01 เสาอนุสรณ์แห่งชัยชนะสร้างขึ้นในสมัยที่ประเทศเยอรมนี 
ยังเป็นราชอาณาจักรปรัสเซีย  (เฉลยอยู่หน้า 15)

อา

ฮือ
ฮือ ฮึก

ฮือฮือ

หมับ
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จะไปไหนล่ะ

ไปเรื่อย ๆ  ครับ
ไม่มีจุดหมาย

เมื่อคืนวาน
ฉันได้ดูภาพยนตร์เรื่อง
“ปีกแห่งเสน่หา1”

ท�าไมล่ะ

คือว่า...

ไปเบอร์ลินสิคะ

คิงดอมกว้างใหญ่ 
ผู้คนมากมาย มีเรื่อง
น่าสนใจเยอะแยะ

โลกจริงๆ
 ที่ผมไม่เคยรู้จัก

ฮือฮือ

กึก

เอ๋

1 ก�ากับโดยวิม  เวนเดอร์ส กล่าวถึงเทวดาที่เฝ้ามองการใช้ชีวิตของมนุษย์ในกรุงเบอร์ลิน 
ในท่ีสดุเขายอมกลายเป็นมนษุย์เพือ่จะมปีระสบการณ์ต่าง ๆ  แบบมนุษย์ทีเ่ขาเคยเห็น
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ดูแล้วก็นึกถึง
เจ้าชายขึ้นมา

อยู่แต่ในวัง 
มีชีวิตสมบูรณ์แบบ 

ไม่ค่อยรู้จักโลกภายนอกว่า
แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร

ถูกหรือผิด 02 นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นลิฟต์ไปที่ยอดเสาอนุสรณ์
แห่งชัยชนะเพื่อชมวิวได้  (เฉลยอยู่หน้า 17)

ตึกตึก

ตึก ตึก
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ท�าให้เชื่อว่าทุก ๆ  สิ่ง
จะเป็นไปตามทีต้่องการเสมอ 
จึงถูกหักหลังเอาง่าย ๆ

หมาหลุด 
หลบเร็วเข้า

ตึก
ตึก

หา

แฮ่
แฮ่

แฮ่
เหวอ
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ไง

เด็กดี กลับไปหา
เจ้าของซะไป

ม...หมาบ้ารึเปล่า อย่าไปมองมัน

ถูกหรือผิด 03 รูปหล่อเทพีบนยอดเสาอนุสรณ์แห่งชัยชนะคือ 
เอเธนา เทพีแห่งสงคราม (เฉลยอยู่หน้า 19)

อึ๋ย

ขวับขวับ

แฮ่
เฮือก

กรรรร
แหะ

แหะ

พล่ัก
พล่ัก

ชิ่ว
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อย่ายื่นมือ! 
เดี๋ยวมันกัด

ฟ้าว กรรร

แง่ม

อ๊ากก
กก



15ถูกหรือผิด 01 ถูก หลังจากชนะสงคราม ปรัสเซียและ 
รัฐเยอรมันอื่น ๆ  จึงได้รวมกันเป็น “จักรวรรดิเยอรมัน” 

เฮือกกกก

หงึก หงึก โอ๊ย
หา

หงิง
หงิง

พลั่ก
พลั่ก

เฮ้ย

พลั่กพลั่ก

งี้ด



16

อ่า พาน้องหมาไป
หาหมอฟันด้วย

นะครับ

ไปก่อนนะ

เป็นแบบนี้อีกแล้ว

พล่ัก
พล่ัก

แหะแหะ ตะลึง

อึ้ง

โฮ
โฮ

ฟิ้ว

เฮ้อ

ฟ้าวววว
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มือขวา 
เกิดอะไรขึ้น แกเป็นอะไร 

บอกมานะ

สงสาร
หมานั่นชะมัด

ถูกหรือผิด 02 ผิด นักท่องเที่ยวต้องขึ้นบันได 285 ขั้นไปที่ระเบียง
ชมวิวซึ่งจะมองเห็นเบอร์ลินได้ทั้งเมือง 

ตึก
ตึก

เฮ้อ

ขวับ


