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คÓนÓสÓนักพิมพ์

ผจญภัยในฮานอย ปะทะฝูงไฮยีนา

บับเบิลโชว์บีตบอกซ์ในสวนสาธารณะมาโรนีเยจนเกิดกระแสฮือฮาในโลกโซเชียล 
จนมีค่ายเพลงมาติดต่อให้บับเบิลเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดพร้อมค่าตัวจ�านวนมาก 
พวกเขาจึงออกเดินทางไปลิ้มรสเฝอต้นต�ารับท่ีกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่น่ันชูได้ 
เจอกับแวร์วูล์ฟและได้ล่วงรู้แผนการลับอันน่ากลัวของลูนาร์

เบรฟและผองเพ่ือนจึงออกตามหาท่าน  “โฮจิมินห์” ผู้พิทักษ์ของฮานอยเพ่ือขอ 
ความช่วยเหลอื ท่านได้เล่าต�านานควายทองค�าให้ฟังแต่ไม่จบ ทางด้านแพคีและฝงูไฮยีนา 
ก็เตรียมพร้อมตามล่าตัวเบรฟ  ในวินาทีชี้ชะตาน้ี  เบรฟและเพ่ือน ๆ  จะเจอควายทองค�า 
และขอความช่วยเหลือได้ทัน หรือฝูงไฮยีนาจะจัดการเบรฟเสียก่อน!

คุกก้ีรัน เล่ม 22 ผจญภัยในฮานอย บอกเล่าความรู้สนุก ๆ  เก่ียวกับกรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม ทั้งสถานที่ส�าคัญ ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ  พร้อมค�าถาม
ชวนคิดที่สอดแทรกในแต่ละหน้า  ถ้าพร้อมแล้ว  เตรียมว่ิงตะลุยไปกับเหล่าคุกก้ีรัน 
ได้เลย!

นานมีบุ๊คส์

ตดิตามกิจกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรูโ้ดยกด LIKE ได้ที่
เพจ “การ์ตูนความรูน้านมบีุค๊ส์” นะครบั
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01런던런던 ฮานอย
Ha` No^. i

เสน่ห์แห่งฮานอย ย่านเมอืงเก่าของฮานอยมปีระวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี มถีนนตดัผ่าน 36 สาย 
จนเป็นท่ีรู ้จักกันในชื่อ  “ย่านถนน 36 สาย” ที่น่ีมีตลาดพ้ืนเมือง  ร้านค้า  และ 
ร้านอาหารหลากหลาย จงึเป็นสถานทีย่อดนิยมท้ังของชาวเวียดนามและนักท่องเท่ียว

ศิลปินแห่งมำโรนีเย



8

สวัสดีครับ

วันรุ่งขึ้นเบรฟและเพื่อนๆ ก็มาที่
สวนสาธารณะมาโรนีเยอีกครั้ง



9
ถูกหรือผิด 01 ย่านเมืองเก่าของฮานอยได้รับการปรับปรุงใหม่

ตามแบบตะวันตก (เฉลยอยู่หน้า 15)

สงสัยจะเป็นคน
จากหน่วยป้องกัน
มลพิษทางเสียง

ผมเอง
ชื่อบับเบิลครับ

ยินดีที่ได้พบครับ

คนไหนที่โชว์
บีตบอกซ์เมื่อวาน

ครับ ชะอุ๊ย

ขวับ
ไรซงิสตาร ์

เอนเทอรเ์ทนเมนต์

หวัหนา้ฝา่ยคดัเลือก

นักรอ้งหนา้ใหม่
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ค่ายเพลงอันดับหนึ่ง
ต้นสังกัดของวง BIG BONUS

ที่แสดงเมื่อวานนี่นา

อันดับ 2 
“บตีบอกซ์น�า้ลาย”

ต…ตามหาผม
ท�าไมครับ

ตอนนี้มีแต่คน
พูดถึงโชว์ของคุณ 
คุณดังแล้วนะครับ

ค�าค้นอันดับ 1
“บีตบอกซ์

ในมาโรนีเย”

ว้าว

พล่ัก
พล่ัก

หา

ติ๊ด
ติ๊ด

เหวอ

โอ้
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ถูกหรือผิด 02 ย่านเมืองเก่าของฮานอยมักมีผู้คนคับคั่งอยู่เสมอ 

(เฉลยอยู่หน้า 17)

ผมตกลงครับ

คุณคิดถูก
แล้วครับ

ส...สัญญา
เหรอครับ

ดีใจด้วย! 
ในที่สุดก็ได้เป็นศิลปิน
แล้วนะ บับเบิล

มาเซ็นสัญญา
กับบริษัทของเรา

มั้ยครับ

ใช่ครับ 
ถ้าคุณตกลงเดี๋ยวนี้ 

เราเพิ่มค่าตัวให้ 20% 
เลยครับ

หา

เหวอ

โฮ

ฮึก
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นี่ครับ สัญญา

อัตราสูงสุด
ของศิลปินใหม่ครับ

นายรวยแล้ว

ง...เงินค่าตัว 
ท�าไม...

ไม่เคยนึกเลยว่า
จะมีวันนี้

แต่เนื้อความ
มันแปลก ๆ  นะ

ก็แค่ห้ามไปพ่นน�้าลาย 
เอ่อ...โชว์บีตบอกซ์บนเวที
ของนักร้องค่ายเรา
เด็ดขาด

โห

ขวับ

เอ๊ะ

พราก

ขวับ
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สัญญาที่ดีงาม
สุดๆ แบบนี้คู่ควรกับ
คุณบับเบิลผู้เดียว

เชิญลงชื่อ
ในสัญญาเลยครับ

  แต่ถ้าเป็นเวทีของ
นักร้องค่ายอื่น 

ก็เชิญแสดงได้เต็มที่
เราสนับสนุนครับ!

ผมขอปฏิเสธ!

ถูกหรือผิด 03 ย่านเมืองเก่าของฮานอยอยู่ใกล้กับทะเลสาบซีหู 
(เฉลยอยู่หน้า 19)

เอ่อ

เหวอ

หา
กรอด
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แต่โอกาสแบบนี้
ไม่มีอีกแล้วนะ

ส�าหรับผมแล้ว
เงินมากแค่ไหน

ก็แลกกับศิลปะไม่...

ตกลงท�าสัญญา
ค่ะ/ครับ เอ๋!

ขอเอาศิลปะ
ของบับเบิลแลก
เป็นเงินค่าตัวค่ะ

ป้าบ
ป้าบป้าบ

ป้าบ

อ๋อย

แหะ แหะ แหะ



15ถูกหรือผิด 01 ผิด ย่านเมืองเก่าของฮานอยมีบรรยากาศ
และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นแบบดั้งเดิม

ทุกคนฉลาดมาก
ครับ

บับเบิลถึงต้องมีเพื่อน
อย่างพวกเรา

เซ็นสัญญาเลยครับ

พอดีพวกผมไม่มี
บัญชีธนาคารน่ะครับ

ผมจะโอนเงินค่าตัว
ให้เดี๋ยวนี้เลย

ขอเป็นเงินสดแทน
ดีกว่า

พล่ัก พล่ัก พล่ัก

ขวับ แปะ

อะแฮ่ม
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ใจร้าย! 
ท�ากันได้ลงคอ

อย่าโมโหน่า
เรื่องแค่นี้เอง

เอาเงินค่าตัวมา
 ผมจะเอาไปคืนและ

ขอยกเลิกสัญญา

เงินทองเป็น
ของนอกกาย 

เดี๋ยวก็หาใหม่ได้

แหะ
แหะ เชอะ

ว้าก

ขอโทษ

เชอะ

ขวับ

เฮ้อ

วืด
หมับ
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ครั้งนี้ครั้งเดียวนะ
ไม่มีครั้งหน้า

ฉันจะบอก
ที่ตั้งบริษัทให้ก็ได้

จ้า ๆ

บีตบอกซ์ของผม
ส�าคัญกว่าอยู่แล้ว

ย...เยอะขนาดนี้

ถูกหรือผิด 02 ถูก บริเวณนี้มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย 
จึงมีผู้คนพลุกพล่านอยู่เสมอ

ขวับ

หา

อืม

เฮ้อ

อะแฮ่ม


