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ผจญภัยในญี่ปุน ดินแดนอาทิตยอุทัย

โคลดผูถูกลางความทรงจํา กลับมาหาเบรฟพรอมบอกวาความจําเธอกลับมาแลว
เบรฟจะเชื่อเธอดีหรือไม ในเมื่อโคลดกลับมาในฐานะสปายของสปารกสปริต!

เบรฟ เฟย พิสตาชิโอ บับเบิล และโคลด ออกเดินทางไปกรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุน เพื่อตามหานักรบเวทมนตรคนสุดทาย พวกเขาไปพบกับชู คุกก้ีสาวท่ีรานชูครีม
แสนอรอย แตชูไมยอมรับวาตนเปนนักรบเวทมนตร แถมยังไลพวกเบรฟกลับไป 

ขณะเดนิทองกรงุโตเกยีว บบัเบลิกลบัหายตัวไป เขาโดนเนโกะ ปศาจแมวลอลวงไป
เพื่อแกแคน เนโกะหลอกใหบับเบิลเปดกรงอาคมท่ีขังมันไว จากน้ันปศาจแมวจึงลอลวง
หนุมสาวคุกก้ีเพื่อหลอกกินกระดูกซ่ีโครง ซ่ึงถามันกินครบ 1,000 ซี่ มันจะกลายเปน
จอมปศาจที่มีฤทธิ์มากและเปนอันตรายตอเผาพันธุคุกก้ี เบรฟตองหาทางกําจัดปศาจ
แมวและชวยบับเบิลใหได

คุกกี้รัน เลม 15 ผจญภัยในโตเกียว บอกเลาความรูสนุก ๆ  เกี่ยวกับกรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุน ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ  พรอมคําถาม
ชวนคดิที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุยไปกับเหลาคุกกี้รันไดเลย!

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
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เจาชายแหงคงิดอมคกุกีท้ีถ่กูสปารกสปรติ
แยงชิงราชบัลลังกไป เขาออกเดินทาง
ไปกบัพสิตาชโิอ เฟย และบบัเบลิ แตจู ๆ
โคลดที่สูญเสียความทรงจําก็กลับมาหา
เขาสับสนมากวาควรรับเธอเขากลุ ม
ดีหรือไม

โคลดถูกลบความทรงจําและกลายเปน
นักรบศักด์ิสิทธิ์ผูภักดีตอสปารกสปริต
เขาสัง่ใหเธอมาเปนสปายในกลุมของเบรฟ
แตพอเห็นความสนิทสนมกลมเกลียว
ของทกุคนกป็ระทบัใจไมอยากจากไปไหน
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นักแปรธาตุกํามะลอ
ที่ติดตามเบรฟไปทุกที่ 
แมจะเปนตัวกอเรื่อง 
สรางปญหาใหตลอด 
แตในบางเวลาก็เปนเรี่ยวแรง
ชวยเหลือเบรฟไดบาง

ภูตนอยนารัก 
ผูพิทักษความซื่อสัตย
และอาหารอรอย เหน็ตวัเลก็ ๆ  
แตกินจุอยางเหลือเชื่อ 
เธอไมเห็นดวยที่เบรฟ
ยอมรับโคลดเขากลุม

ราง
มนุษย 

ราง
มนุษย 

เพื่อนใหม
ในโตเกียว
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เบรฟคิดวิธีกําจัดเรือเวทดอนชิปไดสําเร็จดวยการหลอกลอ
ใหดอนชิปไลตามเรือฟลายอิงดัตชแมนไปยังสต็อปเปอรของโกสตซี กัปตันจึง
ใชลูกแกวหัวกะโหลกทํานายดวงชะตาใหเปนการตอบแทน คําทํานายบอกให
เบรฟไปหานักรบเวทมนตรคนสุดทายของคิงดอม อีกดานหน่ึงเฟยและพิสตาชิโอ
ถูกพุทรา จอมยุทธในตํานานจับตัวไว เบรฟและบับเบิลไปชวยท้ัง 2 คนออกมาได
หลงัจากนัน้โคลดกป็รากฏตวัขึน้และบอกวาความทรงจาํกลบัมาแลว!

หลังจาก
แยงคิงโซล

มาจากเบรฟ 
เขาก็ขึ้นเปนกษัตริย

และพยายามจะกําจัดเบรฟใหได 
แตก็ลมเหลวมาตลอด

ราชินีที่ถูก
สปารกสปริต

ใชเวทยอนเวลาทําให
เปนเด็กนอย แมจะ

เปนเด็กแตทักษะตอสู
ของเธอก็ยังเยี่ยมยอด

นักรบเวทมนตร
คนสุดทาย
ของคิงดอม เธอเปดรานชูครีม
ในโตเกียวรวมกับผูเฒานกฮูก

ปศาจแมว
ที่เกลียดชังเผาคุกกี้ 
เธอวางแผนเพื่อ
แกแคนบับเบิล
ที่ในอดีตชาติ
เคยทํารายจิตใจเธอ
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àÊ¹‹Ë�áË‹§âµà¡ÕÂÇ กินซาเปนยานการคาที่สําคัญของโตเกียว ช่ือ “กินซา” หรือ “กินซะ” มีความ
หมายวา “เหรียญกษาปณเงิน” ยานนี้รวบรวมรานอาหาร รานจําหนายสินคา
นําเขา หางสรรพสินคาขนาดใหญ และแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจไวมากมาย
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Tokyo
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โรงพยาบาลในโทรอนโต

ลูกพี่แนใจแลว
ใชมั้ย ออกจะชัดเจน
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กระโดดลงไปชวย
แบบไมลังเลขนาดนั้น
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ไมใจออนก็ไมรูจะวาไง
แลวละคะ โรแมนติก

ชะมัด

NO!
ÎÖèÁ ÎÖèÁ

ชัดเจนวาโคลดเปน
สปายตางหาก เบรฟตอง
ไลตะเพิดกลับไปถึงจะถูก

หองผูปวย
ไดเลย!
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พนันกันมั้ยละ

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 กินซาอยูในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
(เฉลยอยูหนา 15)
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