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มุงหนาไปยังหุบเขามังกรสุดอันตรายเพื่อชวยเพื่อนๆ คุกกี้รัน
เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ สลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกกี้ คุกกี้ผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคุกกี้รันเอาชีวิตรอดจากปาดิบ มหาสมุทร เมืองใหญ แดนหิมะ ไฟไหม
ถํ้า และธารนํ้าแข็งไดสําเร็จ พวกเขาจึงออกผจญภัยเพื่อปกปองอาณาจักรคุกกี้ตอไป
แกงคุกกี้รันชวยกันตามหาคุกกี้นางฟาทะเล คุกกี้เพียงคนเดียวที่รูวิธีไปเมืองของ
พอมดที่ถูกลืม แตเมื่อไดพบเธอ เหตุการณกลับไมเปนไปอยางที่คาดคิด คุกกี้ผูกลาหาญ
ไดรับพลังพิเศษโดยไมทันตั้งตัว และเหลาคุกกี้รันตองบุกไปยังหุบเขามังกร สถานที่
ที่แมแตมังกรแดงยังไมกลาเฉียดใกล เพื่อชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีจากพอมด
แหงความมืด เหลาคุกกี้จะฟนฝาอุปสรรคไปไดหรือไม
คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 8 ในหุบเขา ไดบอกเลาความรูวิทยาศาสตรนารูที่จะชวย
ใหใชชีวิตอยางปลอดภัย ไมวาจะเปนวิธีขี่จักรยานอยางปลอดภัย วิธีเคลื่อนยายผูไดรับ
บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเมื่อเลือดกําเดาไหล วิธีเอาตัวรอดเมื่อเผชิญสุนัขดุ ความรู
เรือ่ งการนอนหลับ และปายจราจรทีค่ วรรู นอกจากนีย้ งั มีความรูใ หม ๆ ทีร่ อพวกเราไปเรียน
รูด ว ยนะ
ถาพรอมแลว ก็ไปตามหาคุกกี้นางฟาทะเลตอกันเลย!
นานมีบุคส
ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตนู ความรูโ ดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนู ความรูน านมีบคุ ส” นะครับ
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รางเดิมคือหมาจิ้งจอก
มารชเมลโลว แปลงราง
เปนคุกกี้สาวพราวเสนหได
ฝนอยากเปนคุกกี้จริง ๆ
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คุ ก กี้ ที่ ลื ม ตาขึ้ น เปนคนแรกในเตาอบของ
แมมด มีสัญชาตญาณรับรูไดวาแมมดจะ
แกแคนเหลาคุกกี้
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คุกกี้ผูรูแผนการที่นากลัวของ
แมมด เพื่อหยุดยั้งเวทมนตร
ของแมมดจึงตองออกเดินทาง
จากอาณาจักรคุกกี้
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คุกกี้สาวผูดูแลคฤหาสนของ
เจานายนอยที่ไมคอยอยูบาน
เปนแมบานมืออาชีพที่ทํางานทุกอยาง
ดวยความรอบคอบและสมบูรณแบบ
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คุกกีท้ กี่ าํ เนิดจากภูเขาไฟ
แหงมังกร เขาขโมยของวิเศษที่บิน
ได เชน ไฮสโตน เพกาซัส รูดอลฟ
หรือแมแตเลื่อนลาก กอนจะหนีไป
เพือ่ วางแผนไปดวงจันทรดว ยเหตุผล
บางอยาง
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คุกกี้ที่ตองคําสาปหลับใหล
เปนระยะเวลานับรอยป
เธอมีความสัมพันธพิเศษ
กั บ คุ ก กี้ ภู ต อั ค คี และผู ก พั น กั บ คุ ก กี้
สาวเจาปามานาน มีใครบางคนตองการ
ปลุกเธอขึน้ มาเพือ่ ไขปริศนาบางอยาง
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คุกกี้ที่จู ๆ ก็ปรากฏตัวขึ้นตอหนา
เหลาคุกกี้ที่กําลังเดินทาง และชวยบอก
เรื่องสําคัญกับเหลาคุกกี้

เปนคุกกีท้ ใี่ ชชวี ติ อยูใ นทองทะเล
เพราะมีชอื่ เสียงดานการเปนโจร
จึงรวมมือกับแมมดเพือ่ กําจัด
เหลาคุกกีค้ นอืน่
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คุกกี้ผูเดียวที่รูวิธีไปยัง
เมืองของเหลาพอมด
และเธอกําลังรอคอย
การกลับมาของเพื่อน ๆ
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ใชผีของคุกกี้ที่
ตายอยางทรมาน
เปลี่ยนเปนพลังที่แข็งแกรง
ทํางานรับใชแมมด

คุกกี้ที่มีหนังสือแหงความลับ
ที่สืบทอดมาตั้งแตโบราณ
และสรางสิ่งมหัศจรรยที่ไมมีบนโลก
ดวยวิชาแปรธาตุ
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คุกกี้ที่ชอบอวดวาตัวเอง
มีเวทมนตรเกงกลาที่สุดในปฐพี
แตสุดทายเขาก็ไดแตทําใหปราสาทนภา
ที่ตองคําสาปรายยุงเหยิงกวาเดิม
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คุกกี้ผูกลาหาญกับคุกกี้จิ้งจอกเกาหางกลับมาหอคอยคลื่นนํ้าแข็งอีกครั้ง
เพื่อหาวิธีไปเมืองของพอมดที่ถูกลืม แตเพื่อน ๆ ที่รออยูในหอคอยกลับถูกพอมด
แหงความมืดเลนงานจนหมดสติไป!
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ไมไดสิครับ

โอย เหนื่อย
ทําไมไหวแลว!

คุกกี้เดวิลสั่งให
ทําความสะอาดทุกชั้น
นะครับ
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เขาบอกวาถาเหลือฝุน
แมแตเม็ดเดียว
พวกเราโดนแน

หน็อย!
เกินไปแลว

ปราสาทใหญขนาดนี้
ใครจะไปถูหมด

ไมนึกวาจะ
ถูกใชเหมือนทาส
แบบนี้ กลับไปเปน
ฉันพลาดเอง
โจรสลัดจน ๆ
ที่รีบมาปราสาทตาม
สบายใจกวา
คําเชิญของเจานั่น
กันเยอะ
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ฉันก็คิดถึง
ตอนเปนโจรสลัด
แหงทองทะเล
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