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มารวมเอาชีวิตรอดสุดระทึกในเมืองวุนวายกันเถอะ 

เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกก้ีก็คอย ๆ  สลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกก้ี คุกก้ีผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แลวพวกเขาก็เอาชีวิตรอดจากปาดิบและมหาสมุทรมาได

การเอาชีวิตรอดที่นากลัวและลุนระทึกย่ิงกวาครั้งไหน ๆ  ไดเริ่มขึ้น แกงคุกกี้รัน
ตองตามหาคกุกีค้นหนึง่ทีจ่ะชวยคนืชพีเพือ่น ๆ  คกุกีไ้ดในเมอืงใหญทีแ่สนวุนวาย พวกเขา
ตองเผชิญกับรถราที่แลนไปมาอยางรวดเร็ว ไฟจราจรที่ไมคุนเคย ประตูหมุนท่ีตองระวัง
และเหตุการณไฟไหมในหองครัว แตนั่นก็ยังไมนากลัวเทาศัตรูคนใหมท่ีแสนรายกาจ
คุกกี้แวมไพรที่ทําใหแกงคุกก้ีโจรสลัดกลายเปนแวมไพร และใครก็ตามที่ถูกกัดตอก็จะ
กลายเปนทาสแวมไพร คุกก้ีในเมืองตางถูกกัดและกลายเปนฝูงแวมไพรเดินอยูทั่วเมือง
คุกกี้ผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงตองหนีสุดชีวิต แตเหตุการณไมคาดคิดก็เกิดข้ึน เมื่อ
ภารกิจครั้งนี้ตองมีผู เสียสละ มาเอาใจชวยแกงคุกกี้รันใหว่ิงหนีทันและหลบซอนให
ปลอดภยัจากฝูงแวมไพรดวยกันนะ

คกุกีร้นัเอาชวีติรอด 3 ในเมอืงวุนวาย ไดบอกเลาความรูวทิยาศาสตรใกล ๆ  ตวั
ที่ควรรู เพื่อความปลอดภัยในการใชชีวิตในเมืองอยางเขาใจงาย ไมวาจะเปนการดู
สัญญาณไฟจราจร การขามทางมาลาย วิธีดับไฟที่ไหมกระทะ การเดินผานประตูหมุน 
วิธีปองกันเมื่อไวรัสแพรระบาด เกร็ดความรูในการโดยสารรถไฟฟา และความรูตาง ๆ  อีก
มากมายที่รอพวกเราไปเรียนรู

ถาพรอมแลว ก็เตรียมวิ่งหนีแวมไพร เอาชีวิตรอดในเมืองวุนวายกับเหลาคุกกี้รัน
ไดเลย!

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั
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¤Ø¡¡ÕéÎÕâÃ‹
ปกติเปนคุกก้ี
ที่ดูไรเรี่ยวแรง
แตถาแปลงรางเมือ่ไหรจะกลาย
เปนซูเปอรฮีโรทันที กําลังรีบ
ตามกลุมของคุกก้ีผูกลาหาญ
หลังรูเรื่องราวทั้งหมด

¤Ø¡¡ÕéÊÒÇ¼ÙŒÃ‹ÒàÃÔ§
คุกกี้สาวรสชาติหอมหวาน
เพราะชอบเขาสังคม จึง
ชวยเหลือและเขากับเหลาคุกกี้ไดดี

¤Ø¡¡Õé¼ÙŒ¡ÅŒÒËÒÞ
คุกกี้ที่ลืมตาขึ้นเปนคนแรกในเตาอบของ
แมมด มีสัญชาตญาณรับรูไดวาแมมดจะ
แกแคนเหลาคุกกี้

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡ÊíÒÃÇ¨
คุกกี้ผูรูแผนการที่นากลัวของ
แมมด เพื่อหยุดยั้งเวทมนตร
ของแมมด จึงตองออก
เดินทางจากอาณาจักรคุกกี้

¤Ø¡¡ÕéÃÊÊµÃÍàºÍÃ�ÃÕè
ถึงแมจะดูออนแอและข้ีกลัว
แตก็ร วมออกเดินทางเพื่อ
หยุดยั้งแมมดดวยเชนกัน เปนคุกกี้
ที่มีเสนหเปนของตัวเอง

¤Ø¡¡Õé Ã çÍ¡ÊµÒÃ�
เปนคุกก้ีท่ีเชื่อวา 
ไมวาประเทศไหน 
เผาพันธุอะไร ดนตรีก็
สื่อสารเขาใจไดท้ังน้ัน
การผจญภัยครั้งน้ีเขาก็จะแสดง
พลังแหงดนตรีออกมาดวย...
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คุกกี้ผูกลาหาญและผองเพื่อนทําทุกวิถีทางไมใหวัตถุดิบเวทมนตรตกอยู

ในมือแมมด พวกเขาออกผจญภัยในปาอันนากลัว และมหาสมุทรท่ีเต็มไปดวย
อันตราย และไดรับความชวยเหลือจากมังกรนํ้าในการคนหาวัตถุดิบชิ้นตอไป
ตอนนั้นเอง คุกกี้นางฟาก็มาปรากฏตัว พรอมกับเลาเรื่องที่นาตกใจ!

¤Ø¡¡Õé¹Ò§¿éÒ
คุกกี้ที่บังเอิญเจอ
กลุมของคกุกีผู้กลาหาญ 
หลังจากนั้นเธอก็ไดบอก
เรื่องสําคัญกับเหลาคุกกี้

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡¾ÂÒ¡Ã³�
คุณปูคุกก้ีท่ีถือลูกแกวพยากรณ
มหศัจรรย เปนผูเปดเผยคาํพยากรณ
ที่เหลาคุกกี้ฟงไมเขาใจ ครั้งนี้คํา
พยากรณของเขาจะเปนจริงหรือไม

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡á»Ã¸ÒµØ
คุกกี้ที่มีหนังสือแหง
ความลับที่สืบทอดมา
ตั้งแตโบราณ และสรางสิ่งมหัศจรรย
ที่ไมมีบนโลกดวยวิชาแปรธาตุ

¤Ø¡¡ÕéÊà¡ çµºÍÃ�´
คุกกี้ที่เคลื่อนที่ดวยสเก็ตบอรด
ไดอยางรวดเร็ว เขาคอยแนะนํา
เสนทางในเมืองที่เหมือนเขาวงกต
ใหกับพวกคุกกี้ผูกลาหาญ 

¤Ø¡¡ÕéáÇÁä¾Ã�
คุกกี้ที่ทําใหเหลาคุกกี้
หวาดกลัวดวยเวทมนตร
ที่แกรงกลาและการดื่มนํ้าหวาน 
ตองการครอบครองหนังสือวิชาแปรธาตุ

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡¡ÅŒÒÁ
คุกกี้ผูมีกลามเนื้อแข็งแกรง 
ซึ่งมีสวนประกอบหลักเปน
แปงและโปรตีน เปนอัศวินที่มี
พละกาํลงัมาก ซึง่กาํจดัสิง่กดีขวาง
ตาง ๆ  ไดอยางงายดาย
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แฮก ๆ

มังกรนํ้า
โยนพวกเรา

มาทีไ่หนเนีย่

คงเปนทะเลทราย
สักแหง...

มืดแบบนี้
นากลัวจัง

คิดแลวโมโห 
เจาคุกกี้เดวิลชั่วราย 
ทิ้งพวกเราแลว
แอบหนีไปคนเดียว

ดูก็รูแลวครับ
วาเปนคุกกี้ชั่วราย

นั่นสิ ไมนา
เลย...

เจาพวกนี้! 
ฉันไดยินหมดแลว 
ฉันจะไปบอกคุกกี้เดวิล

ÍŽÍÂ

àËÇÍ

ÇÔé ÇÇÇ

ÇÔé ÇÇÇÇ

ÇÔé ÇÇ
Ç
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ไมๆ อยานะครับ! 
เมื่อกี้คงหิวมากไป 
เลยพูดอะไรไมไดคิด
นะครับ

ไดโปรดไวชีวิต
พวกเราดวย

ครับ!

พวกเรา
ผิดไปแลว

ครับ!

หึ ๆ  เจาพวกขี้ขลาด...
กลัวคุกกี้เดวิลขนาดนั้น
เชียว

หา!

วาไงนะ 
เจาคางคาว
ตัวกะเปยก

หิวอยูพอดีเลย 
จับมันมากินกันเถอะ
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