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ผจญภัยในปราก เมืองแหงเวทมนตร

เบรฟจะชวยโคลด นักรบศักดิ์สิทธ์ิผูสูญเสียความทรงจําไดหรือไม การผจญภัย
ครั้งใหมมุงสูกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ดินแดนแหงนักแปรธาตุและเวทมนตรลึกลับ

เฟยชวยเบรฟและโคลดหนไีปปราก เบรฟไดพบกบันกัแปรธาตเุคลเมนตและขอให
ชวยฟนความทรงจําของโคลด แตโคลดกลับหนีไปกับร็อกสตาร ดานเฟยตองไปรับโทษ
จากการใชเอลฟไฮเวยพาเบรฟหน ีเธอถกูบบัเบลิ คกุกีป้รศินาใชลกูโปงหมากฝรัง่จบัตวัไป
และชวนกนัไปปลกุชพีหุนดนิโกเลม็ เพือ่ใชกาํจัดศตัรแูละครอบครองโลก ดานสปารกสปรติ
ที ่1ไดขอใหดอนชสีเบอรเกอร นกัลาในตาํนานผูเหีย้มโหดชวยจดัการกบักบฏเบรฟ เบรฟ
จะเอาตัวรอดจากอันตรายในกรุงปรากที่แสนสวยงามไดหรือไม

คุกกี้รัน เลม 11 ผจญภัยในปราก ไดบอกเลาความรูสนุก ๆ  เกี่ยวกับกรุงปราก
สาธารณรัฐเช็ก ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ  พรอมคําถาม
ชวนคดิทีส่อดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรยีมวิง่ตะลยุไปกบัเหลาคกุกีร้นัไดเลย! 

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั
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เจาชายผูถูกชิงบัลลังก เบรฟถูกนักรบ
ศักดิ์สิทธิ์โคลดและพวกตามลา และ
จับตัวไปทรมาน เขาเสียใจมากเม่ือรูวา
โคลดจําเขาไมได จึงพยายามหาวิธีคืน
ความจําใหเธอ

นักรบศักดิ์สิทธิ์คนใหม ผูจงรักภักดีตอ
สปารกสปริตที่ 1 แตเมื่อไดรับคําสั่ง
ใหออกตามลาเจาชายเบรฟที่เปนกบฏ
เธอกลับรูสึกอึดอัดอยางบอกไมถูก
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หนุมปริศนาที่ชอบ
รองเพลงทอนหนึ่งซํ้า ๆ  
เขาใชหมากฝรั่งเปน
อาวุธ และวางแผนจะยึดครองคิงดอมดวย
“ความลับ” ที่ซอนอยูในเอกสารโบราณ

ภูตนอยผูรักความถูกตองและแสน
ซื่อสัตย แมจะเจาคิดเจาแคนไปบาง
แตหากพบคุกกี้ที่ตกอยูในอันตราย
เธอจะตรงเขาชวยเหลอือยางไมลงัเล 
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ร็อกสตารและเฮฟวีเมทัลเปนองครักษผู 
ปกปองราชวงศ รอ็กสตารมุงมัน่วาจะตอง
ปกปองโคลดใหได สวนเฮฟวีเมทัลก็หลับ
สนิทเพราะถูกผงยานอนหลับของเฟย 

กษัตริยแหงคิงดอมคุกกี้
 เขาพยายามจะกําจัด

เบรฟใหได แตก็ไมสําเร็จ
เสียที ครั้งนี้เมื่อโคลด

ทํางานพลาด เขาจึงเรียก
 “เพชฌฆาตไรเงา” มาใชงาน 

ประธานบริษัท
ชีสเบอรเกอรกรุป 
มหาเศรษฐีเจาของกิจการที่ใหญ
ที่สุดของคิงดอม มีอิทธิพลมาก
จนกษัตริยตองเกรงใจ เขามีอีก
โฉมหนาหนึ่งที่ปกปดไว 

นักแปรธาตุมือหนึ่ง
แหงกรุงปราก แม

คนอื่น ๆ  จะบอกวา
เขาเปนคนเอาแตใจ 

แตเมื่อเบรฟขอความชวยเหลือ
 เขาก็ยินดีใหความรวมมือ 
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หลังการตอสูอันดุเดือด เบรฟและเฟยก็ชวยเหลือโกลดออกมาจาก

รังมังกรลินดเวิรมไดสําเร็จ แบล็คเบอร ร ่ีจําช่ือของตัวเองไดและตอบรับคําขอ
แตงงานของโกลด อกีดานหนึง่นกัรบศกัดิส์ทิธิโ์คลดทีถ่กูลบความทรงจาํกไ็ดรบัคาํสัง่
ใหจับตัวเบรฟในขอหาเปนกบฏ เบรฟถูกจับไดที่มาดริดและถูกขังไวในคุกใตดิน
ของมหาวิหารอัลมูเดนา เฟยสืบหาชองทางลับและพยายามพาเบรฟหนี สุดทาย
เบรฟหนีออกมาโดยพาโคลดที่หลับใหลมาเปนตัวประกัน! 

หลังการตอสูอันดุเดือด เบรฟและเฟยก็ชวยเหลือโกลดออกมาจาก
รังมังกรลินดเวิรมไดสําเร็จ แบล็คเบอร ร ่ีจําช่ือของตัวเองไดและตอบรับคําขอ

หลังการตอสูอันดุเดือด เบรฟและเฟยก็ชวยเหลือโกลดออกมาจาก
รังมังกรลินดเวิรมไดสําเร็จ แบล็คเบอร ร ่ีจําช่ือของตัวเองไดและตอบรับคําขอ

หลังการตอสูอันดุเดือด เบรฟและเฟยก็ชวยเหลือโกลดออกมาจาก

แตงงานของโกลด อกีดานหนึง่นกัรบศกัดิส์ทิธิโ์คลดทีถ่กูลบความทรงจาํกไ็ดรบัคาํสัง่
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àÊ¹‹Ë�áË‹§»ÃÒ¡ จัตุรัสเมืองเกาเปนตลาดกลางการคาขายของกรุงปรากมาตั้งแตศตวรรษที่ 12
เปนบริเวณที่รายลอมไปดวยสิ่งกอสรางสวยงาม เชน ศาลาวาการเมืองเกา
นาฬกาดาราศาสตรปราก รวมถึงรานอาหารและรานขายของที่ระลึกมากมาย
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ขอบคุณ
ที่บอกนะคะ

นี่เธอ...กุญแจ...
อยาลืมละ

ก...กุญแจละ
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อยูโนน

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 จัตุรัสเมืองเกาเปนตลาดที่ไดรับการบูรณะ มีการตกแตง
แบบสมัยใหม ดูสวยงามทันสมัย (เฉลยอยูหนา 15)
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