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จากหอคอยคลื่นนํ้าแข็งมุงสูธารนํ้าแข็งกับแกงคุกกี้รัน

เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ  สลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกก้ี คุกก้ีผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคุกกี้รันเอาชีวิตรอดจากปาดิบ มหาสมุทร เมืองใหญ แดนหิมะ ไฟไหม
และถํ้าไดสําเร็จ พวกเขาจึงออกผจญภัยเพื่อปกปองอาณาจักรคุกกี้ตอไป

แกงคุกกี้รันบุกหอคอยคลื่นนํ้าแข็งเพื่อตามหาคุกกี้ภูตอัคคี แตกวาจะขึ้นไปยัง
ยอดหอคอย เหลาคุกก้ีก็ตองเอาตัวรอดกันสุดฤทธิ์ ไมเชนน้ันอาจถูกแชแข็งเปนรูปปน
หรือโดนเผาเปนผงคุกกี้ และเมื่อพวกเขาไปถึงบนยอดหอคอยนี้เอง ความลับวาทําไม
คกุกีภ้ตูอคัคถีงึตองการไปดวงจนัทรมากกเ็ปดเผย และเหตุน้ีทําใหการเดินทางของพวกเขา
เปลีย่นไป คกุกีผู้กลาหาญและคกุกีจ้ิง้จอกเกาหางจงึตองไปยงัธารน้ําแข็งเพือ่ตามหาคุกกี้
ที่ไขปริศนานี้ได 

คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 7 ในธารนํ้าแข็ง ไดบอกเลาความรูวิทยาศาสตรนารูท่ีจะ
ชวยใหใชชีวิตอยางปลอดภัย ไมวาจะเปนวิธีใชถังดับเพลิงอยางถูกตอง ความรูเรื่องพืช
มีพิษ วิธีกินอาหารกระปองใหปลอดภัย วิธีเอาตัวรอดเมื่อถูกเชือกมัด เมื่อลิ้นติดนํ้าแข็ง
เมื่อตกลงไปในหลุม เม่ือตองปนแผนนํ้าแข็ง และเมื่อเจอแมงมุมมีพิษ นอกจากน้ียังมี
ความรูใหม ๆ  ที่รอพวกเราไปเรียนรูดวยนะ

ถาพรอมแลว ก็ไปตามหาคุกกี้ภูตอัคคีตอกันเลย! 

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั
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ภูตอัคคีที่ขโมยไฮสโตนไป แตเม่ือพวกเขาเดินลึกเขาไปในถํ้า กลับพบหอคอย
คลื่นนํ้าแข็งใหญยักษ และไดรูความลับวาคุกกี้ภูตอัคคีตองการไปดวงจันทร
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เธอนอนหลับ
มาหลายสิบปแลวนะ

คุกกี้แสงจันทร


