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ผจญภัยในบราซิล จับมือกับพันธมิตรใหม

เบรฟโดนแวรวูลฟเลนงานจนเจ็บสาหัส โคลดไปตามหาเสื้อเกราะวิเศษมาชวย
ชีวิตเขาไวไดทัน แตเม่ือฟนขึ้นมาเบรฟกลับเปล่ียนไปเปนคนละคน เขาเลือกท่ีจะยอม
แพสปารกสปริต!

เบรฟและพรรคพวกออกเดินทางไปรีโอเดจาเนโรเพื่อตามหาสปารกสปริต และ
เมื่อคูปรับทั้งสองไดเผชิญหนากัน เหตุการณไมคาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อลูนารราชินีแหง
โลกมารปรากฏตัวพรอมแผนรายบางอยาง จนทําใหเบรฟและสปารกสปริตตัดสินใจ
อยางคาดไมถึง เบรฟจะเลือกยอมแพหรือสูตอ ใครกันที่จะมาชวยเขา ตองมาลุนกัน

คุกกี้รัน เลม 18 ผจญภัยในรีโอเดจาเนโร บอกเลาความรูสนุก ๆ  เกี่ยวกับ
เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรู
ตาง ๆ  พรอมคําถามชวนคิดที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุยไป
กับเหลาคุกกี้รันไดเลย!

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั
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àÊ¹‹Ë�áË‹§ÃÕâÍà´¨Òà¹âÃ ยอดเขากอรโกวาดเูปนยอดเขาสงู ถามองลงมาจากยอดจะเห็นเมืองรโีอเดจาเนโร
ไดทั้งเมือง ยอดเขานี้เปนที่ตั้งของรูปปนพระเยซูคริสต ซึ่งเปนสัญลักษณของ
เมอืงและไดรบัยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยของโลก

01런던런던 ÃÕ âÍà´¨Òà¹âÃ
Rio de Janeiro

»Ø¡»ØÂ ÍÂ‹ÒàÊÕÂÁÒÃÂÒ·
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อุทยานแหงชาตินุกซิโอ เฮลซิงกิ
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¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 รีโอเดจาเนโรเปนเมืองหลวงของประเทศบราซิล 

(เฉลยอยูหนา 15)

 ทําไมยังไมฟนอีก

 ยยัจดืนีห่มดแรงสลบไปเอง 
ฉันไมไดทําอะไรเลย

แวรวูลฟมานี่

 เจามังกรบามา

¢ÇÑº

¡ÃÃÃ

Í×Á

ªÔ
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มีอะไร

หา à¨ŒÒ¹Õè…

 บังอาจมาก!
ฉันเปนเจานาย 
จะพูดกับฉันตองมี
หางเสียงดวย

ครับ…นายทาน

 แบบนี้สิ 
คอยรื่นหูหนอยà¨ŒÒÁÑ§¡ÃºŒÒÍíÒ¹Ò¨

µÖ¡
µÖ¡

Ë¹çÍÂ

Î‹Ò Î‹Ò Î‹Ò
â¤Œ§

áÇŒ´

!



11

 เยี่ยมมาก

 กอนฉันมา นายทําอะไร
อยูตรงโนน

ซัดไมกี่ทีก็นวม
ไปทั้งตัวแลว 
ชางออนแอ ไรฝมือนัก

น...นอนกลางวัน
อยูครับ 

 กําจัดเบรฟ
ไดหรือยัง

 โกหก!

 §‹ÒÂ¢¹Ò´¹Õé 
·íÒäÁäÁ‹ÁÕ»˜ÞÞÒ¨Ñ´¡ÒÃàÍ§

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 02 รูปปนพระเยซูคริสตที่ยอดเขากอรโกวาดูเปน
รูปพระเยซูถูกตรึงไมกางเขน (เฉลยอยูหนา 17)

àÎÍÐ

àÎ×Í¡

àÍ‹Í

ÎÖèÁ
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ไมมีอะไรครับ 
อยาเขาไป! 

กําจัดทิ้งซะ เก็บไว
ก็เกะกะเปลา ๆ

ถอย

ใครนะ  นักรบเวทมนตรที่อยู
ในกลุมเบรฟครับ

Í�Ð

©Öº

¾ÅÑè¡
¾ÅÑè¡ ¼‹Ò§

Ë×Á
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ปกุปยุเปนอะไร มารยาท
แยแบบนี้ตองสงไป
โรงเรียนฝกสุนัขละ

 ระวังดวยครับ

 มังกรแดง
จงออก...

 ปุกปุย มานี่ หรือจะเปน
โรคพิษสุนัขบา

 ́ Õ Ê‹§¹ÒÂä»âÃ§àÃÕÂ¹
´Ñ´¹ÔÊÑÂÁÑ§¡Ã´ŒÇÂ

 ชิ่ว

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

¢ÇÑº
Í�Ð áÎ‹

Ë×Á

¢ÇÑº
¡ÃÃÃÃ àËÇÍ
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 แลวคอย
จัดการยัยนั่น

 ผมคิดวา...

เลี้ยงหมา ทําไม
ไมพาไปฉีดวัคซีน

แลวบังคับใหเปนทาส
ดีกวาครับ

ผมไมไดเลี้ยงครับ
 มันเปนหมาจรจัด

 พามันไปรักษาซะ

 ควรเก็บเธอไว

 àÎŒÍ

¡ÃÃÃÃ



15¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 ¼Ô´ เมืองหลวงของบราซิลคือ 
กรุงบราซิลเลีย

 โอเค เยี่ยมมาก
ทําตามนั้น

ครับ

ดกีวากาํจดัทิง้มากนกั 
คิดได

เนอะ…

 นอมรับ
คําชมครับ

กดขี่ขมเหง ทํารายจิตใจ 
เมื่อเห็นเพื่อนทรมาน 
วิญญาณเบรฟตองทุกขใจ
มากแน

ดีมาก 
เจาทาส 

วาแตคิดจะหลอก
อะไรฉันหรือเปลา

 ทําไมผมตองทํา
แบบนั้นดวยละ

Í×Á

ËÖ ËÖ

ËÖ ËÖ
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ฉันจะไป
รีโอเดจาเนโร

แตนายงานยุง

หนีงาน 
โทษหนักนะ

บราซิล
เหรอครับ

นักเวทแหงราชสํานัก
ขอลาพักรอนได

 พิสอยากไปไหน
หรือเปลา

 จะพาไปเที่ยว
เหรอ

จริงดวย

 ไมเปนไร

¢ÇÑº

Ë×Á

¾ÅÑè¡
¾ÅÑè¡

ÇŒÒÇ



17

 ไปรีโอเดจาเนโรกันนะ 
อยากไปมานานแลว

ไดเลย

ออ...ครับ
 ก็มี...ที่นั่นมีอะไรดี

เหรอครับ 
เรื่องของเจานาย 
ทาสไมจําเปนตองรู

วากันวาเปนเมือง
ที่เหมาะจะไปเที่ยว
กับคนรัก…

 ฉันไมวางขนาดนั้น
ยุงจนแทบแยกราง

ไดอยูแลว

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 02 ¼Ô´ เปนรูปพระเยซูในทายืนกางแขนออกตอนรับ

àÍ‹Í


