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มาฝาเปลวเพลิงอันรอนระอุ
เพื่อชวยปราสาทนภาที่ตองคําสาปกับแกงคุกกี้รันกันเถอะ 

เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ  สลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกกี้ คุกกี้ผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคุกก้ีรันเอาชีวิตรอดจากปาดิบ มหาสมุทร เมืองใหญ และแดนหิมะได
สําเร็จ พวกเขาจึงออกผจญภัยเพื่อปกปองอาณาจักรคุกกี้ตอไป

แกงคุกกี้ฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ  ขึ้นมาบนปราสาทนภาจนได แตทวาปราสาทนภา
ที่เคยสวยงามกลับเปลี่ยนไป ทางเดินเขาสูปราสาทเต็มไปดวยโครงกระดูกชวนหลอน
ภายในประสาทก็วังเวงและมีแตซากปรักหักพัง ทันใดน้ันก็มีสัตวประหลาดบุกเขามา
ทําราย แตคุกก้ีรสพิสทาชิโอก็ชวยพวกเขาไว และไดพบกับคุกกี้เจาหญิงรางยักษท่ีเด๋ียว
ก็ตัวใหญเดี๋ยวก็ตัวเล็ก เธอไดเลาถึงสาเหตุที่ปราสาทแหงนี้ตองคําสาป การตามหา
คุกกี้พอมดสุดปวนเพื่อทําใหปราสาทกลับมาเหมือนเดิมจึงเริ่มขึ้น พรอมกับภารกิจใหม
สุดทาทายที่ทําใหพวกเขาตองเผชิญหนากับมังกรแดงเจาของเปลวเพลิงอันรอนแรง

คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 5 จากไฟไหม ไดบอกเลาความรู วิทยาศาสตรนารู ท่ี
จะชวยใหใชชีวิตอยางแข็งแรงและปลอดภัย ไมวาจะเปนวิธีเอาตัวรอดเมื่อตกอยูใน
เหตุการณไฟไหมและแผนดินไหว วิธีกินยาที่ปลอดภัย วิธีปองกันฟนผุ วิธีพักผอนที่ดี
และขอควรระวังเมื่อใชบันไดเลื่อน รวมถึงความรูใหม ๆ  ที่รอพวกเราไปเรียนรูมากมาย

ถาพรอมแลว ก็ไปลุยตอกับแกงคุกกี้รันในปราสาทนภากันเลย 

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั
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คุกกี้สาวรสชาติหอมหวาน 
เพราะชอบเขาสังคม
จึงชวยเหลือและเขากับ
เหลาคุกกี้ไดดี 

¤Ø¡¡Õé¼ÙŒ¡ÅŒÒËÒÞ
คกุกีท้ีล่มืตาขึน้มาเปนคนแรกในเตาอบ
ของแมมด มีสัญชาตญาณรับรู ไดวา
แมมดจะแกแคนเหลาคกุกี้

¤Ø¡¡ÕéÎÕâÃ‹
ปกติเปนคุกกี้ที่ดูไรเรี่ยวแรง แต
ถาแปลงรางเมือ่ไหรจะกลายเปน
ซเูปอรฮโีรทนัท ีกาํลงัรบีตามกลุม
ของคกุกีผู้กลาหาญหลงัรูเรือ่งราว
ทัง้หมด

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡ÊíÒÃÇ¨
คุกกี้ผูรูแผนการที่นากลัว
ของแมมด เพือ่หยดุยัง้
เวทมนตรของแมมดจึงตอง
ออกเดนิทางจากอาณาจักรคุกกี้

¤Ø¡¡ÕéËÁÒ»†Ò
คุกกี้ที่รูเสนทางบนภูเขา
แหงความลับ ดูแปลก 
ไมคอยเปนมิตร แตถาไดรูจัก 
จะรูวาเขาเปนคุกกี้ที่ใจดีและออนโยน

¤Ø¡¡ Õé Ã çÍ¡ÊµÒÃ�
เปนคุกกี้ที่เชื่อวา ไมวา
ประเทศไหน เผาพันธุอะไร 
ดนตรีก็สื่อสารเขาใจไดทั้งนั้น 
การผจญภัยครั้งนี้เขาก็จะ
แสดงพลังแหงดนตรีออกมาดวย... 
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ดวยความชวยเหลือของคุกกี้หมาปา ในท่ีสุดเหลาคุกกี้ก็ข้ึนมาถึงปราสาท

นภา แตทวาปราสาทนภาที่เคยสวยงามกลับเปล่ียนไป พวกเขาตองฝาทางเดินท่ี
เตม็ไปดวยโครงกระดกูชวนขนลกุ ยิง่กวานัน้แกงคกุกีต้องวิง่หนกีนัวุนวายเพราะโดน
สตัวประหลาดสดุสยองเขาจูโจม จนไดมาพบกบัเจาหญงิรางยกัษ!
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คุกกี้ผูมีกลามเนื้อแข็งแกรง 
ซึ่งมีสวนประกอบหลักเปน
แปงและโปรตีน เปนอัศวินที่มี
พละกําลังมาก จึงกําจัดสิ่งกีดขวาง
ตาง ๆ  ไดอยางงายดาย

¤Ø¡¡Õé¾‹ÍÁ´
คุกกี้ที่ชอบอวดวาตัวเองมี
เวทมนตรเกงกลาที่สุดในปฐพี 
แตสดุทายเขากไ็ดแตทาํใหปราสาทนภา
ที่ตองคําสาปรายยุงเหยิงยิ่งกวาเดิม
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คุณปูคุกกี้ท่ีถือลูกแกว
พยากรณมหัศจรรย เปนผูเปดเผย
คําพยากรณท่ีเหลาคุกกี้ฟงไมเขาใจ ครั้งน้ี
คําพยากรณของเขาจะเปนจริงหรือไม

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡á»Ã¸ÒµØ
คุกกี้ท่ีมีหนังสือแหงความลับ
ที่สืบทอดมาต้ังแตโบราณ 
และสรางส่ิงมหัศจรรยท่ี
ไมมีบนโลกดวยวิชาแปรธาตุ

¤Ø¡¡Õéà¨ŒÒËÞÔ§
คุกกี้สาวสวยลึกลับที่อยูใน
ปราสาทนภา หลังกินยาที่
คุกกี้พอมดใหมา เธอก็กลายเปน
คุกกี้ที่เดี๋ยวตัวใหญเดี๋ยวตัวเล็ก

¤Ø¡¡ÕéÃÊ¾ÔÊ·ÒªÔâÍ
คุกกี้ผูเด็ดเดี่ยวที่ชวยปกปอง
ปราสาทนภาและชวย
เหลาคุกกี้รันจากสัตวประหลาด
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ย...อยาบอกนะวายักษ
นั่นคือเจาหญิง

ไมจริง!
เปนไปไมได

จาก!

เจาหญิงอะไรกันเลา 
นั่นสัตวประหลาดชัดๆ 
มันจะจับคุกกี้ผูกลาหาญ

กินอยูแลวเนี่ย!

µÖ§
µÖ§

ªÔé§

ËÁÑº!
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