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ผจญภัยในมอสโก ตามหานักเวทมายากล

หลังจากเผชิญหนาเนโกะ ปศาจแมวเพื่อชวยบับเบิล เบรฟและพรรคพวกก็ออก
เดนิทางจากโตเกยีว มาพรอมกบัช ูนกัรบเวทมนตรสมาชกิใหมของทมี

ชชูวนเพือ่น ๆ  มุงหนาสูกรงุมอสโก ประเทศรสัเซยี เพือ่ตามหาซนินามอน ศษิยรวม
อาจารยผูเปนนักเวทแหงราชสํานักของมอสโก แตปรากฏวาซินนามอนดันไปเลนเกมไพ
ตองหาม และเผลอซอนไพใบหนึ่งไว การโกงครั้งนั้นทําใหปศาจไพตามออกมา เขาจึง
ลงคาถาปดผนึกไวกอนหนีหัวซุกหัวซุน พวกของเบรฟจึงพากันคนหาวิธีหยุดยั้งปศาจ
เบรฟตองไปเจรจากบัผูยิง่ใหญแหงโลกมาร เขาไดพบกบัลนูาร คกุกีแ้สงจนัทร นางเสนอตวั
ชวยกูบัลลังกใหเบรฟแลกกับขอเสนอที่คาดไมถึง เบรฟและเพื่อนจะผนึกปศาจไดหรือไม
ความลบัของเบรฟและอาณาจกัรคกุกีท้ีน่าตกใจคอือะไร 

คุกกี้รัน เลม 16 ผจญภัยในมอสโก บอกเลาความรูสนุก ๆ  เกี่ยวกับกรุงมอสโก
ประเทศรัสเซีย ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ  พรอมคําถาม
ชวนคดิทีส่อดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรยีมวิง่ตะลยุไปกบัเหลาคกุกีร้นัไดเลย

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั
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เจาชายพเนจรแหงคิงดอมคุกก้ี เขากับ
โคลด เฟย บับเบลิ พสิตาชโิอ และช ูออก
ผจญภัยไปในที่ตาง ๆ  เพื่อเพิ่มพลังให
แข็งแกรงและพยายามกูราชบัลลังกคืน
มาจากสปารกสปรติ 

นกัเวททีถ่กูสปารกสปรติลบความทรงจาํ
เธอเขากลุมของเบรฟเพือ่เปนสายลบัตาม
ทีส่ปารกสปรติสัง่ แตกร็ูสกึอจิฉาพวกเขา
ทีร่กัและสามคัคกีนัเหนยีวแนน 
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นักแปรธาตุกํามะลอ 
แมมีนิสัยเจาเลห เชื่อถือ
ไมได แตในยามคับขัน
ก็เปนกําลังสําคัญใหเบรฟ

เธอตองการกลับมาอยูเคียงขางเบรฟเพื่อ
ไถโทษที่หักหลังเขา จึงถูกสปารกสปริตสาป
ใหเปนเด็กนอย แมจะตัวเล็ก แตก็มีทักษะ
การตอสูที่เยี่ยมยอด

ภูตนอยนารักที่อยู
เคียงขางและคอย
ชวยเหลือเบรฟ
อยางสุดกําลัง

ราง
มนุษย 

ราง
มนุษย 

เพื่อนใหม
ในมอสโก
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เบรฟยอมใหโคลดเขากลุมทั้งที่รู วาเธอโกหกวา
ความทรงจํากลับคืนมาแลว เฟยโกรธมาก แตเมื่อเห็น
โคลดยอมรับผิดแทนตนก็ยอมเปดใจ ทุกคนเดินทางไปโตเกียวเพื่อตามหา “ชู”
นักรบเวทมนตรคนสุดทาย แตก็ถูกปฏิเสธ ในขณะเดียวกันบับเบิลก็ปลดปลอย
ปศาจแมวเนโกะที่ถูกคุมขังไวออกมา มันตองการกลายรางเปนจอมปศาจแมว
ดวยการกนิกระดกูซ่ีโครงของเหลาคกุกีใ้หครบ 1,000 ซี ่

นักรบเวทมนตร
คนสุดทาย เธออยู
ที่รานชูครีมในโตเกียว 

รุนพี่ของชู เขาเปนคนเกงแต
พลาดไปเปดประตูโลกปศาจ
ดวยเกมไพตองหาม

หลังจากแยงคิงโซลมาไดสําเร็จ
เขาก็ขึ้นเปนกษัตริยแหงคิงดอม
และทําทุกวิธีเพื่อกําจัดเบรฟ

ราชินีแหงเมืองนักเวท
ผูยื่นขอเสนออันนา
ตกใจแกเบรฟ

ผูพิทักษกรุงมอสโก 
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àÊ¹‹Ë�áË‹§ÁÍÊâ¡ จัตุรัสแดงเปนจัตุรัสกลางเมืองของกรุงมอสโก คําวา “แดง” ในชื่อไมไดหมายถึง
สีของอาคารแถบนั้นหรือสัญลักษณของคอมมิวนิสต แตมาจากภาษารัสเซีย
ดั้งเดิมที่คําวา “แดง” มีความหมายวางดงาม 
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สวนชินจูกุเกียวเอ็ง

รายคาถา
พระแมมารีจี 108 จบ
ใน 3 วินาที มันเปนไป

ไมได

àÎŒÍ

ทําไดสิ ขนาดทองก็ยังผิด ๆ  
ถูก ๆ  เนี่ยนะคะ¢ÇÑº

ËÒ



9¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 จัตุรัสแดงตั้งอยูในเมืองหลวงของรัสเซีย 
(เฉลยอยูหนา 15)

แตฉันวา
ทําได

ไหน
ลองดูสิคะ

โอย ออกเสียงยากเกิน 
ลิ้นพันกันหมดแลว

อ...โอม...มารีจี... 
โอม...มารี...

จบเดียวยังไมรอด
อยาฝนถึง 108 จบ

ใน 3 วินาทีเลย

ฉันทําไดจริงๆ 
เชื่อสิ ÁÑè¹ã¨
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