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แผนดินไหว แตแกงคุกกี้รันไมหวั่นไหวบุกชวยเพื่อน
เมื่อแมมดรายเวทมนตรย้อนเวลา เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ สลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกกี้ คุกกี้ผู้กล้าหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคุกกีร้ นั เอาชีวติ รอดจากปาดิบ มหาสมุทร เมืองใหญ แดนหิมะ ไฟไหม้ ถ�า้
ธารน�้าแข็ง และหุบเขาได้ส�าเร็จ จึงออกผจญภัยเพื่อปกปองอาณาจักรคุกกี้ตอไป
แกงคุกกี้รันตามจนเจอคุกกี้ภูตอัคคี แตสถานการณกลับพลิกผัน เมื่อพอมด
แหงความมืดหลบหนีไปได้และยังจับตัวคุกกี้แสงจันทรและสองคุกกี้สาวไปด้วย คุกกี้
ผู้กล้าหาญและผองเพื่อนพยายามไปชวยแตกลับเกิดข้อผิดพลาดในการใช้เวทมนตร
ท�าให้พวกเขาไปโผลในที่ที่ไมควรอยูที่สุด ชวงเวลาส�าคัญที่ความลับแฝงแค้นของ
พอมดแหงความมืดก�าลังจะเปดเผย
คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 9 จากแผนดินไหว ได้บอกเลาความรู้วิทยาศาสตรนารู้ที่
จะชวยให้ใช้ชีวิตอยางปลอดภัย ไมวาจะเปนวิธีเอาชีวิตรอดเมื่อแผนดินไหว วิธีหุงข้าว
แม้ไมมีหม้อหุงข้าว วิธีสร้างบันไดเชือก วิธีท�าหนังสติ๊ก ความรู้เรื่องมาตราวัดขนาดและ
ความรุนแรงของแผนดินไหว กฎ 333 ของการเอาชีวิตรอด และวิธีรับมืออาฟเตอรช็อก
นอกจากนี้ยังมีความรู้ใหม ๆ ที่รอพวกเราไปเรียนรู้
ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย!
นานมีบุคส์
ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่
เพจ “การตูนความรู้นานมีบุคส” นะครับ
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รางเดิมคือหมาจิ้งจอก
มารชเมลโลว แปลงราง
เปนคุกกี้สาวพราวเสนหได้
ฝนอยากเปนคุกกี้จริง ๆ
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คุ ก กี้ ที่ ลื ม ตาขึ้ น เปนคนแรกในเตาอบของ
แมมด มีสัญชาตญาณรับรู้ได้วาแมมดจะ
แก้แค้นเหลาคุกกี้
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คุกกี้ผู้รู้แผนการที่นากลัวของ
แมมด เพื่อหยุดยั้งเวทมนตร
ของแมมดจึงต้องออกเดินทาง
จากอาณาจักรคุกกี้
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คุกกี้สาวผู้ดูแลคฤหาสนของ
เจ้านายน้อยที่ไมคอยอยูบ้าน
เปนแมบ้านมืออาชีพที่ท�างานทุกอยาง
ด้วยความรอบคอบและสมบูรณแบบ
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คุกกีท้ กี่ า� เนิดจากภูเขาไฟ
แหงมังกร เขาขโมยของวิเศษที่บิน
ได้ เชน ไฮสโตน เพกาซัส รูดอลฟ
หรือแม้แตเลื่อนลาก กอนจะหนีไป
เพือ่ วางแผนไปดวงจันทรดว้ ยเหตุผล
บางอยาง
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คุกกี้ที่ต้องค�าสาปหลับใหล
เปนระยะเวลานับร้อยป
เธอมีความสัมพันธพิเศษ
กั บ คุ ก กี้ ภู ต อั ค คี และผู ก พั น กั บ คุ ก กี้
สาวเจ้าปามานาน มีใครบางคนต้องการ
ปลุกเธอขึน้ มาเพือ่ ไขปริศนาบางอยาง
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คุกกี้ที่จู ๆ ก็ปรากฏตัวขึ้นตอหน้า
เหลาคุกกี้ที่ก�าลังเดินทาง และชวยบอก
เรื่องส�าคัญกับเหลาคุกกี้

เปนคุกกีท้ ใี่ ช้ชวี ติ อยูใ นท้องทะเล
เพราะมีชอื่ เสียงด้านการเปนโจร
จึงรวมมือกับแมมดเพือ่ ก�าจัด
เหลาคุกกีค้ นอืน่
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คุกกี้ผู้เดียวที่รู้วิธีไปยัง
เมืองของเหลาพอมด
และเธอก�าลังรอคอย
การกลับมาของเพื่อน ๆ
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ใช้ผีของคุกกี้ที่
ตายอยางทรมาน
เปลี่ยนเปนพลังที่แข็งแกรง
ท�างานรับใช้แมมด

คุกกี้ที่มีหนังสือแหงความลับ
ที่สืบทอดมาตั้งแตโบราณ
และสร้างสิ่งมหัศจรรยที่ไมมีบนโลก
ด้วยวิชาแปรธาตุ

¤Ø¡¡Õé¾‹ÍÁ´

คุกกี้ที่ชอบอวดวาตัวเอง
มีเวทมนตรแกรงกล้าที่สุดในปฐพี
แตสุดท้ายเขาก็ได้แตท�าให้ปราสาทนภา
ที่ต้องค�าสาปร้ายยุงเหยิงกวาเดิม
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เหลาคุกกี้รันเจอคุกกี้นางฟาทะเลในชั้นใต้ดินของหอคอยคลื่นน�้าแข็ง เธอ
ถูกผนึกอยูในน�้าแข็ง ไมวาพวกเขาจะท�าอยางไรก็ชวยเธอออกมาไมได้ แตคุกกี้
นางฟาทะเลรับรู้ถึงจิตใจที่มุงมั่นของคุกกี้ผู้กล้าหาญ จึงมอบก�าไลที่เปยมด้วยพลัง
เพื่อให้พวกเขาไปชวยเพื่อนที่ถูกพอมดแหงความมืดจับตัวไป
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แผนดินไหวขนาดนี้
พวกคุกกี้ที่ปนหน้าผาขึ้นมา
คงรวงลงไปในลาวาหมดแล้ว

‹Ò Î‹Ò

สองกระจก
เวทมนตร์ดู
เจ้าพวกนั้น
ทรมานดีกวา

ไมนะ!

อาก!
ฉันซื้อมา
แพงนะเนี่ย

เอะ

กระจก
เวทมนตร์
แตกเพราะ
แผนดินไหว
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