
ใครขโมยอีสเตอร์?

Kven har stole 
påskeegget?





Ordliste คาํศัพท์

Norsk Thai 
Mysterium ความลกึลบั

Påskeegg ไขอี่สเตอร์

Detektiv นกัสบื

Mistenkt ผู้ ต้องสงสยั

Vitne พยาน

Spor ร่องรอย

Solbriller แวน่ตากนัแดด

Bevis หลกัฐาน

Skyldig รู้สกึผิด/ผู้กระทําผิด



Kven har stole påskeegget? 

Stian og Ali er på hyttetur 
på fjellet saman med mor og 
far til Stian. Vetlesyster til 
Stian, Tiril er og med. Det er 
påskeferie og dei skal gå på 
ski, spele kort og kose seg 
med påskeegg. På 
påskeaftan skal dei ete all 
sjokoladen i 
påskeegget.



ใครขโมยอสีเตอร์?

สเตียนและอาลไีปเที/ยวพกัผอ่นที/
กระทอ่มเขาบนภเูขา กบัพอ่และแมข่องส
เตียน  ทีริลน้องสาวของสเตียนก็ไปด้วย  
มนัเป็นวนัหยดุเทศกาลอีสเตอร์และพวก
เขาจะไปเลน่สกี เลน่ไพ ่และเพลดิเพลนิ
กบัไขอี่สเตอร์กนั

ในวนัก่อนวนัอีสเตอร์ พวกเขาจะกิน
ช็อกโกแลตทั Jงหมดในไขอี่สเตอร์



Dette er familien til
Stian, Ali og hunden
Passop.

นี#คือครอบครัวของ สเตียน, อาล ี และสนุขัชื#อ พาส

ซบุ



Stian og Ali kosar seg, medan 
Tiril ikkje tykkjer det er noko 
gøy. Gutane leikar ikkje med ho, 
og ho vil reise heim til venene 
sine. Ho saknar venene sine.

สเตียนและอาลนีั -นสนกุกนัมาก แต ่ทีริลกลบัรู้สกึวา่มนัไมส่นกุเอาซะ

เลย
เดก็ผู้ชายไมไ่ด้เลน่กบัเธอและเธอจงึต้องการกลบับ้าน ไปหาเพืHอนๆ

ของเธอ  เธอคดิถงึเพืHอนๆของเธอ



Stian og Ali blir detektivar
Dei siste dagane har det byrja å hende mystiske ting på hytta. I 
går, på skjærtorsdag var kortstokken vekke når dei skulle spele
kort. Dei leitte over alt, men det vart ikkje noko kortspel.

I dag er det langfredag og dei har tenkt å gå på ski, men når dei
kjem ut er skia til Stian forsvunne. Stian og Ali bestemmer seg 
for å gjere litt detektivarbeid. Dei lyt samle spor, men fyrst
lagar dei ei liste over mistenkte.
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สเตยีนและอาลี กลายเป็นนักสืบ

ในช่วงหลายวนัทา้ยๆนี0 มนัเริ5มเกิดเรื5องลึกลบัขึ0นที5กระท่อม เมื5อวานนี0 ในวนั
พฤหสับดีศกัดิB สิทธิB กล่องสาํรับไพไ่ดห้ายไปตอนที5พวกเขาเล่นมนั พวกเขา
คน้หาทุกที5 แต่ไม่พบไพเ่ลย

วนันี0 เป็นวนัศุกร์ศกัดิB สิทธิB และพวกเขาคิดที5จะไปเล่นสกี

แต่เมื5อพวกเขาออกมาขา้งนอก สกีของสเตียนกห็ายไป สเตียนและอาลีตดัสินใจ
ที5จะทาํการสืบหาวา่เกิดอะไรขึ0น พวกเขาตอ้งรวบรวมเบาะแส แต่ก่อนอื5น พวก
เขาตอ้งทาํการเขียนรายชื5อผูต้อ้งสงสยัก่อน



Dei mistenkte

På nabohytta er familien Hansen. Det er 
mor, far og ein veldig rampete gut på 5 år. 

Her ser du familien på nabohytta. Familien 
kjem alltid og spør om dei vil ha kake, om 
dei vil vera med på tur, eller om dei vil ha 
appelsin. Stian tykkjer dei oppfører seg 
veldig mistenkeleg. Stian skriv mistenkt nr. 1, 
Far Hansen og mistenkt nr.2, Mor Hansen.



ต้องสงสัย

ที#กระท่อมเพื#อนบา้นใกลเ้คียงคือ ครอบครัวฮานเซ่น มีแม่พอ่และเดก็ชายแสนซนอายุ
5 ขวบ

ที#นี#คุณเห็นครอบครัวที#กระท่อมเพื#อนบา้น

ครอบครัวนีCจะมาถามตลอดวา่พวกเขาตอ้งการเคก้หรือไม่

พวกเขาตอ้งการไปเดินป่ากนัมัCย หรือพวกเขาตอ้งการส้มหรือเปล่า?  สเตียนคิดวา่พวก
เขาทาํตวัน่าสงสยัมาก สเตียนเขียนผูต้อ้งสงสยั หมายเลข 1. พอ่ของครอบครัวฮาน
เซ่น และผูต้อ้งสงสยั หมายเลข 2. แม่ของครอบครัวฮานเซ่น



Her er mannen på hytta, og her er bilen hans.
På andre sida av vegen ligg det ei stor, fin hytte. Utanfor står ein 
svart bil. Den ser skummel ut og Stian skriv; mistenkt nr. 3, Mann 
med hatt.

อีกด้านหนึ#งของถนน มีกระทอ่มหลงัใหญ่และสวยงามมาก  ข้างนอกมีรถคนัสี

ดํา  มนัดนู่ากลวัและสเตียนจงึเขียนผู้ ต้องสงสยัหมายเลข 3 ผู้ชายใสห่มวก 

นี#คือผู้ชายที#อยูก่ระทอ่มนั Iน และนี#คือรถยนต์ของเขา 



Ali tenker at det er fleire mistenkte 
og skriv nokre namn til på lista.

Slik ser lista ut no:



ผู้ต้องสงสัย

1. พอ่ของครอบครัวฮานเซ่น

2. แม่ของครอบครัวฮานเซ่น

3. ชายสวมหมวก

4. พอ่ของสเตียน

5. แม่ของสเตียน

6. ทีริล
7. ลกูชายของครอบครัวฮานเซน่

นี<คือรายชื<อทั>งหมดเมื<อเสร็แลว้

อาลคิีดวา่มีผู้ ต้องสงสยัหลายคนและ

เขียนรายชื#อลงในรายชื#อผู้ ต้องสงสยั



På jakt etter spor

For å finne den skuldige må dei leite etter 
spor. Dei ser etter fingeravtrykk og fotspor i 
snøen. 

Under hyttevindauget finn dei mange spor, 
både små og store spor. Størrelse 44 minst. 
Far til Stian brukar størrelse 42, og mor til 
Stian brukar størrelse 38. Då kan dei sikkert 
stryke dei frå lista. 



ในการตามหาเบาะแส

สาํหรับการหาคนทําผิดพวกเขาต้องมองหาเบาะแส  พวกเขาจงึ

มองหารอยนิ Iวมือและรอยเท้าบนหิมะ  

ภายใต้หน้าตา่งของกระทอ่ม พวกเขาพบรอยเท้ามากมายทั Iงเลก็

และใหญ่  รอยเท้าขนาดเบอร์ 44 เป็นอยา่งน้อย  พอ่ของส

เตียนใช้เบอร์42 และแมข่องสเตียนใช้เบอร์38 
ดงันั Iนพวกเขาสามารถลบรายชื#อออกได้อยา่งแน่ใจ 



Det er blitt kveld på langfredag. Ali vaknar 
og ser på klokka. Den er 00.05. Han høyrer 
merkelege lydar utanfrå. Han kviskrar ut i 
natta; 

Stian, Stian du må vakne.
Stian set seg opp i senga. Han høyrer og 
lydane, dei kjem frå hytta over vegen. Kva 
er det som skjer? 



มนัเป็นกลางคืนวนัศกุร์ศกัดิOสทิธิO อาลตืีHนขึ -นมาและมองดนูาฬิกา  
มนัเป็นเวลา 00.05 น. เขาได้ยินเสยีงแปลก ๆ จากข้างนอก  
เขากระซบิออกมาทา่มกลางความมืด

- สเตียน สเตียน นายต้องตืHน!  สเตียนลกุขึ -นนัHงบนเตียง  

เขาได้ยินเสยีงนัHนเหมือนกนั  มนัดงัมาจากกระทอ่มฝัHงตรงข้าม
ถนน  เกิดอะไรขึ -น? 



Dei ser ut av vindauget og ser ei dame som 
kjem ut frå hytta og som går bort til bilen. 
Ho har med seg ein svart koffert og ho 
brukar solbriller, sjølv om det er midt på 
natta. Dei har fått enno ein mistenkt.

พวกเขามองออกไปนอกหน้าตา่งและเหน็ผู้หญิงคนหนึHงเดนิออกมา
จากกระทอ่ม และเธอเดนิเข้าไปในรถ  เธอมีกระเป๋าเดนิทางสดํีา
และเธอสวมแวน่กนัแดด แม้มนัจะเป็นเวลากลางดกึ  พวกเขามีผู้
ต้องสงสยัเพิHมขึ -นมาแล้ว



ตอนนี%รายชื+อจะเป็นเช่นนี% :

No ser lista slik ut:



Når dei vaknar påskeaftan, kjem Tiril 
og seier at påskeegga også er vekke. 
Gutane hald fram med å leite etter 
spor. Dei brukar kakaopulver for å 
sjå etter fingeravtrykk på skåpet der 
påskeegga låg. Dei finn mange, men 
dei veit ikkje kven sine fingeravtrykk 
det er. Dei finn og eit hårstrå. Nokre 
som har lyst, langt hår har vore der.



เมื/อพวกเขาตื/นขึ Jนมาในวนัก่อนวนัอี
สเตอร์ ทีริลก็เข้ามาและบอกวา่ไขอี่
สเตอร์ก็หายไปเชน่กนั  เดก็ชายทั Jงสอง
ยงัคงมองหาเบาะแสตอ่ไป พวกเขาใช้ผง
โกโก้เพื/อหารอยนิ Jวมือบนตู้ ที/วางไขไ่ว้  
พวกเขาพบรอยนิ Jวจํานวนมาก แตพ่วก
เขาไมรู้่วา่ใครเป็นเจ้าของลายนิ Jวมือนั Jน  
พวกเขายงัพบกบัเส้นผม  คนที/มีผมยาวสี
ทองเคยอยูที่/นั/น



.

ขณะนี0 เหลือผูต้อ้งสงสยัเพียงสองรายเท่านั0น

No er det berre to mistenkte att



Plutseleg kjem hunden Passop
springande. Han bjeffar og lograr 
med halen. Ali og Stian går ut saman 
med hunden. Hunden spring mot 
vedboden. 

ทนัใดนั Jนเจ้าสนุขัพาสซบุ ก็วิ/งเข้ามา มนั
เหา่และทําทา่แกวง่หางของมนัไปมา  
อาลแีละสเตียนออกไปกบัเจ้าสนุขั 

มนัวิ/งไปที/ข้างห้องเก็บของ  



Gutane ser at døra står 
open og dei kiker inn. Der 
ser dei skia til Stian, 
påskeegga og kortstokken. 
Men korleis har alt dette 
hamna i vedboden? 



เดก็ชายเห็นวา่ประตเูปิดอยูแ่ละพวกเขามองเข้าไปข้างใน  
ที#นั#นพวกเขาเห็นสกีของสเตียน ไขอี่สเตอร์และ สาํรับไพ ่

แตข่องทั Iงหมดมนัมาอยูที่#นี#ได้อยา่งไร 



Innerst inne i kroken, ser dei lyst, 
langt hår som stikk fram. Det er 
Tiril.

ในมมุด้านในสดุพวกเขาเห็น เส้นผมยาวสีทอง ติดอยู ่ 
มนัเป็นทีริล



Tiril ville ikkje vera med på hytta. Ho prøvd å gøyme alle tinga, slik at alle 
saman kunne reise heim. Ho ville ikkje vera aleine, men saman med venene 
sine. No tek dei alle saman med seg påskeegga inn i hytta. Dei et sjokolade og 
spelar kort alle saman.

ทีริลไมต้่องการอยูที่#กระทอ่ม  เธอ
พยายามซอ่นทกุอยา่ง เพื#อที#ทกุคนจะ

ได้เดนิทางกลบับ้าน  เธอไมต้่องการที#

จะอยูค่นเดียว แตต้่องการจะอยูก่บั

เพื#อนของเธอ  ตอนนี Iพวกเขาได้นําไขอี่

สเตอร์ทั Iงหมดของพวกเขากลบัไปใน
กระทอ่ม  พวกเขากินช็อคโกแลตและ

เลน่ไพด้่วยกนัอยา่งมีความสขุ



Frida Tusenfryd, 2016
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