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รวมพลังปราบแวมไพร์ในนิวยอร์ก!

หลงัจากสูก้บัคกุกีเ้ดวลิทีป่ารสี  เบรฟและโคลด์กม็ุง่หน้าไปนวิยอร์ก เมอืงใหญ่แห่ง
สหรฐัอเมรกิา เพือ่ตามหาเบาะแสของวิสดอม ยอดนกัเวท 

ที่นิวยอร์ก  เบรฟและโคลด์ถูกกลุ่มคนลึกลับเข้าจู่โจม หรือพวกนี้จะเป็นแวมไพร ์
ผีดูดเลือดท่ีมีข่าวว่าก�าลังแฝงตัวอยู่ในนิวยอร์ก แต่ทั้งคู่ก็ถูกเอรีป มาฟ  สุภาพบุรุษ
มาดเท่ช่วยไว้ทัน  เอรีปพาพวกเขาไปพักที่ตึกเอ็มไพร์สเตต  เบรฟรู้สึกไม่ไว้ใจเอรีป จน 
เขาได้พบกับบุรุษลึกลับที่สวมหน้ากาก  เขาเป็นใครกันแน่ และตัวจริงของเอรีป มาฟ 
คอืใคร เบรฟจะช่วยโคลด์ให้พ้นจากน�า้มอืของแวมไพร์ได้ไหม ต้องมาเอาใจช่วยกนั

คุกกี้รัน เล่ม 4 ผจญภัยในนิวยอร์ก  ได้บอกเล่าความรู้สนุก ๆ  เกี่ยวกับเมือง
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทั้งสถานที่ส�าคัญ ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ พร้อม
ค�าถามชวนคดิทีส่อดแทรกในแต่ละหน้า  ถ้าพร้อมแล้ว เตรยีมวิง่ตะลยุไปกบัเหล่าคกุกีร้นั
ได้เลย!

นานมีบุ๊คส์



แนะน�ำตัวละคร

런던런던

런던런던

*능력 : 일정시간마다 포도알 박쥐로 변신하여 장애물을 통과하며 
빠르게 날아간다. 박쥐 상태에서는 부지런히 날개짓을 해야 날 수 
있다. 장애물에서 포도주스 방울을 추출하여 체력을 회복하지만 
숙성된 포도주스의 독성 때문에 평상시 체력이 조금 더 빠르게 
줄어든다. (업그레이드할수록 더 자주 변신한다. 장애물을 통과할 
때마다 추가점수를 획득한다.)
*조합보너스 : 참나무 주스통

CH35 뱀파이어맛 쿠키

다른 쿠키들을 만드느라 정신없이 시간을 보내던 마녀가, 질 좋은 포도를 제 때 사용하지 않고, 주스를 만들어 
참나무 통에 담아 오랫동안 숙성해 놓았다가 쿠키에 넣었는데, 그렇게 탄생한 것이 뱀파이어맛 쿠키다. 쿠키 
내에 이 포도주스가 10% 넘게 함유되어 있어, 깨어나는데 좀 시간이 걸렸다고 한다. 또한 이 쿠키는, 다른 
쿠키들과는 달리 인생(쿠키생)을 느긋하게 즐기는 듯 보이고, 심지어 오븐 안에서도 뜨거운 줄 모르고 여유를 
부리다가 여동생인 연금술사맛 쿠키의 도움으로 탈출에 성공했다고 한다. 창백한 표정과 삐딱한 자세가 매력인 
이 쿠키는 오늘도 '인생 뭐 있냐'며 잘 숙성된 포도주스 한잔을 권한다.

CMYK

*최종 수정일 2014/4/24

*좌/우 반전 하여 사용할 수 없습니다.

SHAPE/COLOR

CONCEPT

나랑 포도주스 한잔 어때?/아 귀찮아 꼭 탈출 해야 하는거야?/뭐 어떻게든 되겠지 너무 걱정하지 말라구/음 왠지 조금 어지러운것 같아 /포도주스가 더 필요해/뭐가 그렇게 
심각해? 그냥 편하게 즐기라구/뭔가 마실 것이 필요해... 잘 숙성된 포도주스 어디 없나?/연금술로 잘 숙성된 포도주스는 못 만드나?/조급해 하지 말고 여유를 좀 가져 보라구 
귀찮은건 딱 질색이라구/

DIALOGUE

Pantone 464c (167p/5) 80% C30 M60 Y100 K15

- C45 M75 Y85 K70

Pantone 187c (39p/6) C20 M100 Y90 K15

Pantone 5265c (87p/6) 75 85 35 25

Pantone 696c (58p/6) 30 85 80 30

Pantone 7456c (95p/7) 75 80 0 0

Pantone 7624c (36p/7) 30 100 100 50

Pantone 500c (60p/4) 35 60 50 10

Pantone 124c (8p/5) 80% C3 M28 Y81 K3

body color type B 명랑한 쿠키 계열

โคลด์

เด็กหนุ่มผู้สูญเสียความทรงจ�า 
แท้จริงแล้วเขาเป็นมนุษย์คุกกี ้
เบรฟเป็นคนใจร้อน ท�าให้เกิด 
ปัญหาตามมาบ่อย ๆ  แต่เพราะ 
มีพรสวรรค์ซ่อนอยู่  จึงเอาตัว 
รอดมาได้  เขาออกเดินทางไป 
กบัโคลด์เพือ่ตามหาความทรงจ�า 
ที่หายไป 

นักเวทคุกกี้  ลูกสาวคนเดียวของ 
วิสดอม นักเวทผู้ยิ่งใหญ่  เดิมเป็น 
คนร่าเริงสดใส แต่หลังจากพ่อ 
หายตัวไป  เธอก็เปล่ียนเป็นคน 
เอาแต่ใจ  แต่เมื่อได้ออกผจญภัย 
เพื่อตามหาพ่อไปกับเบรฟ ความ 
อ ่อนโยนและรอยย้ิมของเธอก็ 
ค่อย ๆ  กลับคืนมา

เบรฟ

เพื่อนใหม่
ในนิวยอร์ก

ร่าง
มนุษย์

ร่าง
มนุษย์

ช็อคโกด้รอป สตัว์เล้ียงคู่
ใจ

ชีสดรอป สตัว์เล้ียงของโค
ลด ์



런던런던
런던런던

ชายหนุ่มรูปงาม  ร�่ารวย  ท่ีช ่วยให ้
เบรฟและโคลด์ไปนิวยอร์กได้อย่าง 
ปลอดภัย  แถมเอื้อเฟื ้อให้พักที่ตึก 
เอม็ไพร์สเตต  เขาแสดงออกว่าหลงรกั 
โคลด์อยู ่ตลอดเวลา แต่ใครจะรู ้ว่า 
ตัวจริงเขาอันตรายกว่าที่คิด

เอรีป มาฟ สตรอง 

ชายลกึลบัผู้สวมหน้ากากปกปิดหน้าตา 
เขาพยายามกนัไม่ให้เบรฟและโคลด์มา 
นิวยอร์ก แต่เพราะเอรีปเข้ามาขัดขวาง 
สตรองจึงท�าไม่ส�าเร็จ  เขาเป็นคนท่ีรู ้
ตวัตนที่แท้จริงของเอรีป

เทพเสรีภาพ
บุตรชายคนเดียวของ
เทพีเสรีภาพ เทพีผู้พิทักษ์
นิวยอร์ก

หมอดู
หมอดูปริศนาที่ติดตามเบรฟ
ไปทุกที่  ดูเหมือนว่าจะล่วงรู้
ความลับบางอย่าง

คุณยายคิม
เจ้าของร้านอาหาร
ในโคเรียทาวน์  เธอ 
ยื่นมือเข้าช่วยเบรฟ
ที่ถูกตามล่า
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01นิวยอร์ก
Place

ไทมส์สแควร์เป็นสัญลักษณ์ส�าคัญของนิวยอร์ก  เป็นแหล่งรวมร้านค้า  ร้าน
อาหาร โรงภาพยนตร์ และธรุกจิบันเทงิต่าง ๆ  รวมถงึเป็นทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่ของ
หนงัสอืพมิพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ ทีม่ช่ืีอเสยีง 

เสน่ห์แห่งนิวยอร์ก

จุมพิตและนิวยอร์ก 



8

ที่นี่...แวร์ซายสินะ

ฉัน...โดนฟ้าผ่า
หล่นลงมาจากฟ้า
แล้วก็หมดสติไป

อือ
อือ

พรวด



ถูกหรือผิด 01 นิวยอร์กเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา 
(เฉลยอยู่หน้า 15) 9

โชคดีที่รอดมาได้

ถึงจะเป็น
แค่สัตว์เลี้ยง

ปวดหัวจัง

บินไม่ได้ แต่ก็
กระโดดลงมา…

แต่ก็อยากช่วย
เท่าที่ท�าได้นะ

โอย ฟู่

ว้าย


