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มาร่วมฝาความหนาวเหน็บในแดนหิมะกับแกงคุกกี้รันกันเถอะ 

เมื่อแม่มดร่ายเวทมนตรย้อนเวลา  เหล่าคุกกี้ก็ค่อย ๆ  สลายร่างไปทีละคน  เพื่อ
รักษาชีวิตของเหล่าคุกก้ี คุกก้ีผู้กล้าหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แก๊งคุกก้ีรันเอาชีวิตรอดจากปาดิบ มหาสมุทร และเมืองใหญ่ได้ส�าเร็จ พวก
เขาจึงออกผจญภัยเพื่อปกปองอาณาจักรคุกกี้ต่อไป

แก๊งคุกก้ีรันต้องเดินทางไปยังปราสาทนภาเพื่อตามหาวัตถุดิบเวทมนตรชิ้นท่ี 3
“สายไหมปยุเมฆ” แต่หนทางทีจ่ะไปถงึปราสาทแห่งนัน้กลบัไม่ง่าย เมือ่วธิเีดยีวทีพ่วกเขา
จะไปถึงได้คือต้องพิชิตยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ และคุกก้ีคนเดียวท่ีรู้เส้นทางก็เป็น
คกุกีท้ีด่แูปลก ๆ  แถมยงัปฏเิสธไม่ยอมน�าทางให้อกีด้วย ถงึอย่างนัน้เหล่าคกุกีร้นักย็อมแพ้
ไม่ได้ จงึต้องออกเดนิทางกนัเอง แต่ระหว่างทางทีปี่นขึน้ไปบนเขา พวกเขากพ็บเหตกุารณ
ไม่คาดคิด ทั้งความหนาวเย็นจัดจนเสี่ยงถูกหิมะกัด การเมาความสูง  เผชิญฝูงหมาปาท่ี
โหดร้าย หมีที่ก�าลังโกรธ และเหวน�้าแข็งแห่งความตายท่ีซ่อนอยู่  รวมท้ังความลับท่ีชวน
ตกตะลึง แก๊งคุกกี้รันจึงต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดให้ได้! 

คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 4 ในแดนหิมะ  ได้บอกเล่าความรู้วิทยาศาสตรน่ารู้ท่ีจะ
ช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นวิธีปองกันตัวเองจากฟาผ่า หิมะกัด อาการ
ตาบอดหิมะ การเมาความสูง และภาวะหูอื้อจากการโดยสารเครื่องบิน การจัดสัมภาระ
ที่ดีต่อสุขภาพ วิธีปฏิบัติตัวและข้อควรระวังเมื่อปีนเขา  รวมถึงยังมีความรู้ต่าง ๆ  อีก
มากมายที่รอพวกเราไปเรียนรู้

ถ้าพร้อมแล้ว ก็เตรียมวิ่งขึ้นเขา เอาชีวิตรอดในแดนหิมะกับเหล่าคุกกี้รันได้เลย! 

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและข่าวสารการตนูความรูโ้ดยกด LIKE ได้ที่
เพจ “การตนูความรูน้านมบีุค๊ส” นะครบั
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คุกกี้สาวรสชาติ
หอมหวาน เพราะชอบ
เข้าสังคมจึงช่วยเหลือและ
เข้ากับเหล่าคุกกี้ได้ดี

¤Ø¡¡Õé¼ÙŒ¡ÅŒÒËÒÞ
คกุกีท้ีล่มืตาขึน้เป็นคนแรกในเตาอบ
ของแม่มด มสีญัชาตญาณรบัรูไ้ด้ว่า
แม่มดจะแก้แค้นเหล่าคุกกี้

¤Ø¡¡ÕéÎÕâÃ‹
ปกติเป็นคุกกี้ที่ดูไร้เรี่ยวแรง แต่
ถ้าแปลงร่างเมือ่ไหร่จะกลายเป็น
ซเูปอรฮโีร่ทนัท ีก�าลงัรบีตามกลุม่
ของคกุกีผู้ก้ล้าหาญหลงัรูเ้รือ่งราว
ทัง้หมด

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡ÊíÒÃÇ¨
คุกกี้ผู้รู้แผนการที่น่ากลัวของ
แม่มด  เพื่อหยุดย้ังเวทมนตร
ของแม่มดจงึต้องออกเดนิทาง
จากอาณาจักรคุกกี้

¤Ø¡¡ÕéËÁÒ»†Ò
คุกกี้ที่รู้เส้นทางบนภูเขาแห่งความลับ
ดูแปลก ไม่ค่อยเป็นมิตร 
แต่ถ้าได้รู้จัก จะรู้ว่าเขาเป็น
คุกกี้ที่ใจดีและอ่อนโยน

¤Ø¡¡ Õé Ã çÍ¡ÊµÒÃ�
เป็นคุกกี้ที่เชื่อว่า ไม่ว่า
ประเทศไหน เผ่าพันธุอะไร 
ดนตรีก็สื่อสารเข้าใจได้ทั้งนั้น 
การผจญภัยครั้งนี้เขาก็จะแสดง
พลังแห่งดนตรีออกมาด้วย...



¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡¡ÅŒÒÁ
คุกกี้ผู้มีกล้ามเนื้อแข็งแกร่ง 
ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก
เป็นแปงและโปรตีน 
เป็นอศัวนิทีม่พีละก�าลงัมาก จงึก�าจดั
สิ่งกีดขวางต่าง ๆ  ได้อย่างง่ายดาย

¤Ø¡¡Õéâ¨ÃÊÅÑ´
เป็นคุกกี้ที่ใช้ชีวิตอยู่ใน
ท้องทะเล  เพราะมีชื่อเสียงด้าน
การเป็นโจร จึงร่วมมือกับแม่มด
เพื่อก�าจัดเหล่าคุกกี้คนอื่น

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡¾ÂÒ¡Ã³�
คุณปูคุกกี้ที่ถือลูกแก้วพยากรณมหัศจรรย

เป็นผูเ้ปิดเผยค�าพยากรณทีเ่หล่าคกุกี้
ฟงไม่เข้าใจ ครั้งน้ีค�าพยากรณ
ของเขาจะเป็นจริงหรือไม่

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡á»Ã¸ÒµØ
คุกกี้ที่มีหนังสือแห่ง
ความลับที่สืบทอดมา
ตั้งแต่โบราณ และสร้างสิ่งมหัศจรรย
ที่ไม่มีบนโลกด้วยวิชาแปรธาตุ

¤Ø¡¡Õéà¨ŒÒËÞÔ§
คุกกี้สาวสวยลึกลับ
ที่อยู่ที่ปราสาทนภา

¤Ø¡¡ÕéÃÊ¾ÔÊ·ÒªÔâÍ
คุกกี้ผู้เด็ดเดี่ยวที่ช่วย
ปกปองปราสาทนภาและช่วย
เหล่าคุกกี้รันจากสัตวประหลาด

àÃ×èÍ§Â‹Í
เมือ่ได้ยนิข่าวว่ามวีธิช่ีวยคนืชีพคกุกีท้ีส่ลายร่างไปแล้ว แก๊งคกุกีร้นักม็ุง่หน้า

ไปยังเมืองใหญ่เพื่อตามหาคุกกี้นักแปรธาตุ แต่ทว่าเมืองที่พวกเขามาถึงเกิดความ
วุ่นวายครั้งใหญ่ คุกกี้ในเมืองต่างมีอาการแปลกประหลาด คุกกี้ผู ้กล้าหาญจึง
ผนกึก�าลงักบัผองเพือ่นเข้ายบัยัง้ความโกลาหลในเมอืงใหญ่แห่งนีแ้ละออกผจญภยั
ครัง้ใหม่ไปยังภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอันเหน็บหนาว 
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เหล่าคุกกี้เดินทางมาถึง
หมู่บ้านกลางหุบเขา

เมื่อกี้ยังอยู่ในเมืองใหญ่อยู่เลย 
มาโผล่หมูบ้่านหลงัเขาซะงัน้

ที่นี่เป็นทางผ่าน
ไปยังจุดหมายของเรา 
ฉันมีเหตุผลอยู่แล้วน่า

ว้าว! บนยอดเขาสูง
ขนาดนี้มีหมู่บ้าน
ด้วยเหรอเนี่ย

คุกกี้นักแปรธาตุ
ท�าไมถึงเข้ามาในหมู่บ้าน

นี้ล่ะ
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เราจะหาสมุนไพรหายาก
กับวัตถุดิบในการแปรธาตุ
ได้ที่หมู่บ้านแห่งนี้

พอขึ้นมาบนที่สูงแล้ว
แดดแรงจัง ต้องซื้อ
ครีมกันแดดซะหน่อย

ครีมกันแดด บีบีครีม 
แวะมาดูได้เลยครับ!

คุกกี้ฮีโร่ นายไม่มี
ของที่อยากได้เหรอ

แถมที่นี่มีเสบียงให้เราซื้อ
ตุนไว้ด้วย พวกนาย
ก็ลองหาของที่จ�าเป็น

ดูละกัน

เฮ้อ ที่นี่จะไป
มีของแบบนั้น

ได้ไง

ดู ๆ  ไปแล้วก็มี
ร้านค้าเยอะอยู่นะ

สูตรอะไร
ดีนะ

เอ่อ
ฉันไม่มีหรอก

โอะโอ! 
มีเยอะขนาดนี้เชียว

ÃŒÒ¹
à¤Ã×èÍ§ÊíÒÍÒ§
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