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ผจญภัยในญี่ปุน ดินแดนอาทิตยอุทัย
โคลดผูถูกลางความทรงจํา กลับมาหาเบรฟพรอมบอกวาความจําเธอกลับมาแลว
เบรฟจะเชื่อเธอดีหรือไม ในเมื่อโคลดกลับมาในฐานะสปายของสปารกสปริต!
เบรฟ เฟย พิสตาชิโอ บับเบิล และโคลด ออกเดินทางไปกรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุน เพื่อตามหานักรบเวทมนตรคนสุดทาย พวกเขาไปพบกับชู คุกกี้สาวที่รานชูครีม
แสนอรอย แตชูไมยอมรับวาตนเปนนักรบเวทมนตร แถมยังไลพวกเบรฟกลับไป
ขณะเดินทองกรุงโตเกียว บับเบิลกลับหายตัวไป เขาโดนเนโกะ ปศาจแมวลอลวงไป
เพื่อแกแคน เนโกะหลอกใหบับเบิลเปดกรงอาคมที่ขังมันไว จากนั้นปศาจแมวจึงลอลวง
หนุมสาวคุกกี้เพื่อหลอกกินกระดูกซี่โครง ซึ่งถามันกินครบ 1,000 ซี่ มันจะกลายเปน
จอมปศาจที่มีฤทธิ์มากและเปนอันตรายตอเผาพันธุคุกกี้ เบรฟตองหาทางกําจัดปศาจ
แมวและชวยบับเบิลใหได
คุกกี้รัน เลม 15 ผจญภัยในโตเกียว บอกเลาความรูสนุก ๆ เกี่ยวกับกรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุน ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ พรอมคําถาม
ชวนคิดที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุยไปกับเหลาคุกกี้รันไดเลย!
นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตนู ความรูโ ดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนู ความรูน านมีบคุ ส” นะครับ
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เพื่อนใหม
ในโตเกียว
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ราง
มนุษย

런던

เจาชายแหงคิงดอมคุกกีท้ ถี่ กู สปารกสปรติ
แยงชิงราชบัลลังกไป เขาออกเดินทาง
ไปกับพิสตาชิโอ เฟย และบับเบิล แตจู ๆ
โคลดที่สูญเสียความทรงจําก็กลับมาหา
เขาสั บ สนมากว า ควรรั บ เธอเข า กลุ  ม
ดีหรือไม

ราง
มนุษย

โคลดถูก런던
ลบความทรงจําและกลายเปน
นักรบศักดิ์สิทธิ์ผูภักดีตอสปารกสปริต
เขาสัง่ ใหเธอมาเปนสปายในกลุม ของเบรฟ
แตพอเห็นความสนิทสนมกลมเกลียว
ของทุกคนก็ประทับใจไมอยากจากไปไหน
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ภูตนอยนารัก
ผูพิทักษความซื่อสัตย
และอาหารอรอย เห็นตัวเล็ก ๆ
แตกินจุอยางเหลือเชื่อ
เธอไมเห็นดวยที่เบรฟ
ยอมรับโคลดเขากลุม
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นักแปรธาตุกํามะลอ
ที่ติดตามเบรฟไปทุกที่
แมจะเปนตัวกอเรื่อง
สรางปญ런던
หาใหตลอด
แตในบางเวลาก็เปนเรี่ยวแรง
ชวยเหลือเบรฟไดบาง

런던
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ราชินีที่ถูก
สปารกสปริต
ใชเวทยอนเวลาทําให
เปนเด็กนอย แมจะ
เปนเด็กแตทักษะต런던
อสู
ของเธอก็ยังเยี่ยมยอด
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หลังจาก
แยงคิงโซล
มาจากเบรฟ
เขาก็ขึ้นเปนกษัตริย
และพยายามจะกํ
าจัดเบรฟใหได
런던
แตก็ลมเหลวมาตลอด
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นักรบเวทมนตร
คนสุดทาย
ของคิงดอม เธอเปดรานชูครีม
ในโตเกียวรวมกับผูเฒานกฮูก
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ปศาจแมว
ที่เกลียดชังเผาคุกกี้
เธอวางแผนเพื่อ
แกแคนบับเบิล
ที่ในอดีต런던
ชาติ
เคยทํารายจิตใจเธอ

เบรฟคิดวิธีกําจัดเรือเวทดอนชิปไดสําเร็จดวยการหลอกลอ
ใหดอนชิปไลตามเรือฟลายอิงดัตชแมนไปยังสต็อปเปอรของโกสตซี กัปตันจึง
ใชลูกแกวหัวกะโหลกทํานายดวงชะตาใหเปนการตอบแทน คําทํานายบอกให
เบรฟไปหานักรบเวทมนตรคนสุดทายของคิงดอม อีกดานหนึ่งเฟยและพิสตาชิโอ
ถูกพุทรา จอมยุทธในตํานานจับตัวไว เบรฟและบับเบิลไปชวยทั้ง 2 คนออกมาได
หลังจากนัน้ โคลดกป็ รากฏตัวขึน้ และบอกวาความทรงจํากลับมาแลว!
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กินซาเปนยานการคาที่สําคัญของโตเกียว ชื่อ “กินซา” หรือ “กินซะ” มีความ
หมายวา “เหรียญกษาปณเงิน” ยานนี้รวบรวมรานอาหาร รานจําหนายสินคา
นําเขา หางสรรพสินคาขนาดใหญ และแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจไวมากมาย

โรงพยาบาลในโทรอนโต

ลูกพี่แนใจแลว
ใชมั้ย
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ออกจะชัดเจน
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กระโดดลงไปชวย
แบบไมลังเลขนาดนั้น
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ไมใจออนก็ไมรูจะวาไง
แลวละคะ

โรแมนติก
ชะมัด

NO!
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ชัดเจนวาโคลดเปน
สปายตางหาก เบรฟตอง
ไลตะเพิดกลับไปถึงจะถูก
หองผูปวย

ไดเลย!
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พนันกันมั้ยละ

¶Ù¡ËÃ× Í¼Ô´ 01

กินซาอยูในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
(เฉลยอยูหนา 15)
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