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ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั

¤Ó¹ÓÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�

โคลด นักรบศักดิ์สิทธิ์คนใหมผูเย็นชา!

เบรฟและเฟยบุกไปมาดริดเพื่อชวยโกลดกับแบล็คเบอรรี่สาวใชปริศนา ลินดเวิรม
มงักรรายวางแผนลอลวงใหโกลดมอบชือ่และวญิญาณใหกบัมนั เบรฟตองตอสูกบัลนิดเวริม
ซึ่งเผยรางที่แทจริงออกมา เขาตองชวยใหแบล็คเบอรรี่จําอดีตของตัวเองได 

ดานโคลดที่ไดรับแตงตั้งเปนนักรบศักดิ์สิทธิ์คนใหม ไดรับคําสั่งจากสปารกสปริต
ใหจับตัวเบรฟ เธอเดินทางไปมาดริดพรอมร็อกสตารและเฮฟวีเมทัล องครักษฝมือเยี่ยม
เมือ่เผชญิหนากบัเบรฟ โคลดผูไมมคีวามทรงจาํเดมิเหลอือยู สัง่จบัตวัเบรฟอยางเลอืดเยน็
แมเบรฟจะพูดอะไรออกไปเธอก็ไมสนใจ โคลดลืมเบรฟแลวจริง ๆ  หรือ ลึก ๆ  แลวเธอ
ยังรูสึกเจ็บปวดอยูหรือไม มาเอาใจชวยพระเอกและนางเอกของเรากัน 

คกุก้ีรนั เลม 10 ผจญภยัในมาดรดิ ไดบอกเลาความรูสนกุ ๆ  เกีย่วกบักรงุมาดรดิ
ประเทศสเปน ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ  พรอมคําถาม
ชวนคดิทีส่อดแทรกในแตละหนา 

ถาพรอมแลว เตรยีมวิง่ตะลยุไปกบัเหลาคกุกีร้นัไดเลย! 

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
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àÊ¹‹Ë�áË‹§ÁÒ´ÃÔ´ พระราชวังหลวงมาดริดตั้งอยูบนถนนไบยเลงในมาดริด สรางดวยหินและอิฐ
ตามพระบัญชาของพระเจาเฟลีเปท่ี 5 แหงสเปน จัดแสดงผลงานของจิตรกร
คนสําคัญของสเปน เชน โกยา เบลัซเกซ เปนตน

01런던런던 ÁÒ´ÃÔ´
Madrid

ª‹Ç§àÇÅÒáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢
¢Í§àÃÒ
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ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¨Ñ§...

µŒÍ§¤Ô´¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹à·‹Ò¹Ñé¹

áµ‹Í¹Ò¤µ¢Í§àÃÒ...

äÁ‹ä´Œ ËÂØ´¹Ð

¿‚œ ¿‚œ

Í×Í…
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พอครับ...

½˜¹ÍÐäÃ¹Ð
¹‹ÒÃÑ¡¨Ñ§... 

¹ÒÂ¹ŒÍÂÂÔéÁ¤§½˜¹¶Ö§
µÍ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

ãª‹ ½˜¹¹Ñé¹á¹‹ æ
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¤ÃÑé§ÊØ´·ŒÒÂ 

¡Ñº·‹Ò¹à¨ŒÒàÁ×Í§¼ÙŒÅ‹Ç§ÅÑº...

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 พระราชวังหลวงมาดริดเปนที่ประทับอยางเปนทางการ
ของราชวงศสเปน (เฉลยอยูหนา 15)

ËØ

»��§
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ÁÒ´ÃÔ´
àÁ×Í§áË‹§´Ç§ÍÒ·ÔµÂ�!

à»š¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»áºº§‹ÒÂ æ
¼ÙŒµÔ´µÒÁÁÕá¤‹àÃÒ
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พระราชวังหลวงมาดริด

àÃÒä´Œ¾Ñ¡·Õè¾ÃÐÃÒªÇÑ§
´ŒÇÂ¤ÇÒÁàÍ×éÍà¿„œÍà»š¹¾ÔàÈÉ¢Í§

·‹Ò¹à¨ŒÒàÁ×Í§ÁÒ´ÃÔ´

µÍ¹¹Ñé¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¨ÃÔ§ æ

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 02 พระราชวงัหลวงมาดรดิสรางดวยไมซ่ึงเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 
ตามพระบัญชาของพระเจาเฟลีเปที่ 5 (เฉลยอยูหนา 17)
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เจาเมืองมาดริด
ประทับที่ไหน

หรือครับ

ทานประทับที่อื่น
ที่นี่จะใชเวลาที่มี

งานใหญ ๆ  เทานั้น

สวยจริง ๆ
เราอยูวังนี้นาน ๆ

ไดไหมครับ

ไมไดหรอก
นายนอย!

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 03 ที่พระราชวังหลวงมาดริดมีการจัดแสดงชิ้นงานศิลปะ
สําคัญของจิตรกรชื่อดังชาวสเปน (เฉลยอยูหนา 19)

ÅÙº ÅÙº

¢ÇÑº
¢ÇÑº
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เพราะนายนอย
ตองเปนเจาเมืองเบอรลิน

คนตอไปไงครับ

ทานเคานตลิโครัส
มาทําอะไรที่นี่

ฮา ๆ  ทานชาง
จงรักภักดีเกินไป

แลว

·‹Ò¹à¨ŒÒàÁ×Í§ªÍºã¨
à¤Ò¹µ�ÅÔâ¤ÃÑÊ

ก็จะไมมีผม หัวหนา
ผูดูแลพระราชวัง
อยูเคียงขางพวกทาน
ไดยังไง

â¤Œ§

»‡Òº
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¤×¹¹Ñé¹
àÃÒ¡Ô¹Á×éÍàÂç¹¡Ñ¹...

áµ‹·íÒäÁ©Ñ¹à¡ÅÕÂ´à¢ÒäÁ‹ÃÙŒ
äÁ‹ÁÕàËµØ¼ÅàÅÂ

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 ¶Ù¡ พระราชวังหลวงมาดริดเปนที่ประทับอยางเปนทางการ
ของราชวงศสเปน แตปกตแิลวราชวงศของสเปนพกัอาศยัทีอ่ืน่
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©Ñ¹ÊÒÅÐÇ¹¡Ñº
¡ÒÃÃÑºãªŒ¹ÒÂ¹ŒÍÂ 
áÅÐà¨ŒÒàÁ×Í§...

ไมขาดอะไร
แลวนะ

เอาพิษใส
เฉพาะอาหารของ

เจาเมือง

µÖ¡ µÖ¡

¡Ö¡
¡Ö¡

µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡

ËÂØ´¡Ö¡



17¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 02 ¼Ô´ พระราชวังหลวงมาดริดสรางดวยหินและอิฐ 
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม

µŒÍ§ÃÕºä»ºÍ¡
·‹Ò¹à¨ŒÒàÁ×Í§!

สวนโกลด 
ใหอยูตออีกหนอย 

เมื่อถึงเวลาอันควร...

¼‹Ò§...

µ¡ã¨

àÎ×Í¡

µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡
¢ÇÑº


