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แผนดินไหว แตแกงคุกกี้รันไมหวั่นไหวบุกชวยเพื่อน

เมื่อแมมดรายเวทมนตรย้อนเวลา  เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ  สลายรางไปทีละคน  เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกกี้  คุกกี้ผู้กล้าหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคกุกีรั้นเอาชวีติรอดจากปาดบิ มหาสมทุร เมอืงใหญ แดนหมิะ 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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เจ้านายน้อยที่ไมคอยอยูบ้าน
เปนแมบ้านมืออาชีพที่ท�างานทุกอยาง
ด้วยความรอบคอบและสมบูรณแบบ

¤Ø¡¡ÕéáÊ§¨Ñ¹·Ã�
คุกกี้ที่ต้องค�าสาปหลับใหล
เปนระยะเวลานับร้อยป 
เธอมีความสัมพันธพิเศษ
กับคุกกี้ภูตอัคคี  และผูกพันกับคุกกี้
สาวเจ้าปามานาน มใีครบางคนต้องการ
ปลกุเธอขึน้มาเพือ่ไขปรศินาบางอยาง 



¤Ø¡¡Õé¹Ò§¿éÒ 
คุกกี้ที่จู ๆ  ก็ปรากฏตัวขึ้นตอหน้า
เหลาคุกกี้ที่ก�าลังเดินทาง และชวยบอก
เรื่องส�าคัญกับเหลาคุกกี้

¤Ø¡¡Õé â¨ÃÊÅÑ´ 
เปนคกุกีท้ีใ่ช้ชวีติอยูในท้องทะเล 
เพราะมชีือ่เสยีงด้านการเปนโจร 
จงึรวมมอืกบัแมมดเพือ่ก�าจดั
เหลาคกุกีค้นอืน่

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡á»Ã¸ÒµØ 
คุกกี้ที่มีหนังสือแหงความลับ
ที่สืบทอดมาตั้งแตโบราณ 
และสร้างสิ่งมหัศจรรยที่ไมมีบนโลก
ด้วยวิชาแปรธาตุ

¤Ø¡¡Õé¹Ò§¿éÒ·ÐàÅ
คุกกี้ผู้เดียวที่รู้วิธีไปยัง
เมืองของเหลาพอมด 
และเธอก�าลงัรอคอย
การกลับมาของเพื่อน ๆ

àÃ×èÍ§Â‹Í
เหลาคุกกี้รันเจอคุกกี้นางฟาทะเลในชั้นใต้ดินของหอคอยคลื่นน�้าแข็ง  เธอ

ถูกผนึกอยูในน�้าแข็ง  ไมวาพวกเขาจะท�าอยางไรก็ชวยเธอออกมาไมได้  แตคุกกี้
นางฟาทะเลรับรู้ถึงจิตใจที่มุงม่ันของคุกก้ีผู้กล้าหาญ จึงมอบก�าไลท่ีเปยมด้วยพลัง
เพื่อให้พวกเขาไปชวยเพื่อนที่ถูกพอมดแหงความมืดจับตัวไป

¤Ø¡¡Õéà´ÇÔÅ 
ใช้ผีของคุกกี้ที่
ตายอยางทรมาน
เปลี่ยนเปนพลังที่แข็งแกรง 
ท�างานรับใช้แมมด

¤Ø¡¡Õé¾‹ÍÁ´ 
คุกกี้ที่ชอบอวดวาตัวเอง
มีเวทมนตรแกรงกล้าที่สุดในปฐพี 
แตสุดท้ายเขาก็ได้แตท�าให้ปราสาทนภา
ที่ต้องค�าสาปร้ายยุงเหยิงกวาเดิม
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ª‹Ò§à»š¹
¤Ø¡¡Õé·Õè·ÖèÁ¨ÃÔ§ æ

ไมนะ!

เอะ

สองกระจก
เวทมนตร์ดู
เจ้าพวกนั้น
ทรมานดีกวา

อาก! 
ฉันซื้อมา
แพงนะเนี่ย

แผนดินไหวขนาดนี้ 
พวกคุกกี้ที่ปนหน้าผาขึ้นมา 
คงรวงลงไปในลาวาหมดแล้ว

กระจก
เวทมนตร์
แตกเพราะ
แผนดินไหว

ÇÐ Î‹Ò Î‹Ò


