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ผจญภัยในอารเจนตินา งานแตงสุดระทึกกับเรือเหาะลึกลับ

หากตองการคนพบนาฬกาจักรวาล จะตองมีไพทาโรตเมจิกครบท้ัง 22 ใบ
เบรฟและผองเพือ่นจงึตองการยานพาหนะทีใ่ชออกเดนิทางรอบโลกเพือ่รวบรวมไพทาโรต
เมจิก เฟยจึงไปขอเรือเหาะจากคุณปาบาโย ซ่ึงเธอตอบตกลงแตมีขอแมวาเฟยตอง
แตงงานกับไวตช็อกโก ทานชายตระกูลดัง

ไวตชอ็กโกจงึพาเฟยและเพือ่น ๆ  ไปทีบ่านเกดิ กรงุบวัโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา
เพื่อเตรียมงานแตง เฟยจึงแกลงทําเปนเย็นชา โกหกเพื่อน ๆ  วาเต็มใจแตงงาน และ
ตัดความสัมพันธจากกลุมเพื่อน แตบับเบิลที่แอบชอบเฟยกลับไมยอม ขอทาประลอง
กับนักดาบอัจฉริยะอยางไวตช็อกโก สุดทายแลวนักแปรธาตุตัวปวนจะชนะหรือไม
นอกจากนี้พวกเขายังตองออกตามหาเรือเหาะตามคําบอกของคุณปาบาโย แตทุกอยาง
กลับไมเปนอยางที่คิดไว...

คุกกี้รัน เลม 20 ผจญภัยในอารเจนตินา บอกเลาความรูสนุก ๆ  เก่ียวกับกรุง
บัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรู
ตาง ๆ  พรอมคําถามชวนคิดที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมว่ิงตะลุย
ไปกับเหลาคุกกี้รันไดเลย!

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั



ÊÒÃºÑÞÊÒÃºÑÞ

ºÑÇâ¹ÊäÍàÃÊ    à¿Â� ÍÂ‹Òáµ‹§§Ò¹¹Ð 7

ºÑÇâ¹ÊäÍàÃÊ    ¹Ñ¡á»Ã¸ÒµØ VS ¹Ñ¡´Òº 31

ºÑÇâ¹ÊäÍàÃÊ    ¡ÒÃ·´ÊÍº¢Í§ºÒâÂ 55

ºÑÇâ¹ÊäÍàÃÊ    µÒÁËÒàÃ×ÍàËÒÐ 79

ºÑÇâ¹ÊäÍàÃÊ    àµŒ¹á·§â¡ã¹â¿ÅÃÕ´Ò 103

ºÑÇâ¹ÊäÍàÃÊ    ¾Ç¡àÃÒÂÍÁäÁ‹ä´Œ 135



01런던런던 ºÑÇâ¹ÊäÍàÃÊ
Buenos Aires

à¿Â� ÍÂ‹Òáµ‹§§Ò¹¹Ð

àÊ¹‹Ë�áË‹§ºÑÇâ¹ÊäÍàÃÊ กาซาโรซาดาเปนสถานที่ขึ้นช่ือของกรุงบัวโนสไอเรส เดิมสรางขึ้นเปน
ปอมปราการ ปจจบุนัเปนทาํเนยีบประธานาธบิดขีองอารเจนตนิา ชือ่ “กาซา-
โรซาดา” ในภาษาสเปนหมายถึง “บานสีชมพู”
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ไวตช็อกโกครับ

ค...คะ

ยินดีที่ไดพบ

ปาคะ

อืม
หลอใชมั้ยละ

ผมพานองไปเที่ยวบานที่
บัวโนสไอเรสไดมั้ยครับ

นี่เฟยคะ หลานสาว
คนสวยที่ปารักที่สุด

àÂÕèÂÁÁÒ¡

â¤Œ§

ËÖ ËÖ
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¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 กาซาโรซาดาเปนอาคารสีชมพู (เฉลยอยูหนา 17)

เปนเกียรติอยางยิ่ง
ครับ

ไปนะครับ
นองเฟย

เชิญทางนี้

คะ ทานชาย

จะขอแตงงานที่นั่น
เหรอคะ

ครับ ผมเตรียมงาน
รอไวแลว µŒÍ§áµ‹§§Ò¹

¨ÃÔ§ æ ÊÔ¹Ð

¡ç´Õ¹Ð 
¨Ðä´ŒÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡
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บัวโนสไอเรส อารเจนตินา
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¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 02 กาซาโรซาดาเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมทุกวัน 

(เฉลยอยูหนา 19)

ขอตอนรับสู
บานหลังนอยของพี่

¡Øº¡Ñº
¡Øº¡Ñº

¼‹Ò§
á¡Ã�¡
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กาซาโรซาดา
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º...ºŒÒ¹ËÃ×ÍÇÑ§¡Ñ¹á¹‹

áÅŒÇ¨Ð»�´àÃ×èÍ§áµ‹§§Ò¹
à»š¹¤ÇÒÁÅÑºä´ŒÂÑ§ä§

เฟย!

ทําไมทุกคน...
พี่ชวนมาเอง

เก็บเรื่องงานแตงของเราไว
เปนเซอรไพรสกอนนะ

Í�Ð

¾ÅÑè¡
¾ÅÑè¡

 ¡Øº¡Ñº ¡Øº¡Ñº

¿Ù†
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¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 03 ขาง ๆ  กาซาโรซาดามีพิพิธภัณฑที่นาสนใจ 

(เฉลยอยูหนา 21)

äÁ‹ÍÂÒ¡·íÒáºº¹ÕéàÅÂ 
áµ‹äÁ‹ÁÕ·Ò§àÅ×Í¡

แลวตามมานะ

เพื่อนของเฟย
เหรอ

ลอหลอเนอะ

เชิญขางในครับ

ขอคุยกับเพื่อน ๆ  
กอนคะ

บานหลังเบอเรอ ของกินทาจะเยอะ

©Ñº ©Ñº

ÍÖ¡ ÍÖ¡

µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡
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ทุกคนฟงใหดีนะ
จา

อะไรนะ

ล...ลอเลนนา

ฉันขอ
ออกจากกลุม

อีกไมนานนี้ฉันจะแตงงาน
กับทานชายไวตช็อกโก

ฉันเบื่อที่จะตอง
ออกรอนเรพเนจร

ไปทั่วเต็มที

ÍÐáÎ‹Á

ËÒ

¾ÅÑè¡
¾ÅÑè¡

áÇŒ´



17¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 ¶Ù¡ กาซาโรซาดาเปนอาคารสีชมพู 
ตรงกับชื่อที่แปลวา บานสีชมพู

เธอโกหกไมเกงเลย

เธอถูกปาบังคับ
เพราะเรื่องเรือเหาะ

ใชมั้ย

พ...พูดจริงเหรอ

ดูบานหลังนี้
ใหเต็มตาสิ

ที่จริงฉันอยากแตงงาน
กบัทานชายรปูงาม สงูสง 
และรํ่ารวยมาตลอด

ไมจริงหรอก

ไมใช 
หลงตัวเอง
เกินไปแลว

ÍØŒÂ

¾ÅÑè¡
¾ÅÑè¡

âÎÐ

âÎÐ
âÎÐ


