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แกงคุกกี้รันปะทะปศาจรายกลางคุกกี้ซิตี
เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ สลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกกี้ คุกกี้ผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคุกกี้รันเอาชีวิตรอดจากปาดิบ มหาสมุทร เมืองใหญ แดนหิมะ ไฟไหม
ถํ้า ธารนํ้าแข็ง หุบเขา แผนดินไหว และอุกกาบาตไดสําเร็จ ก็ออกผจญภัยเพื่อปกปอง
อาณาจักรคุกกี้ตอไป
แกงคุกกี้รันตองแยกจากกัน มีเพียงคุกกี้ผูกลาหาญ คุกกี้สาวผูราเริง และคุกกี้
นักสํารวจที่ออกเดินทางมายังคุกกี้ซิตีเพื่อตามหาสมุนไพรแหงความทรงจําซึ่งเปนวัตถุดิบ
เวทมนตรชิ้นตอไป แตกลับไดมาเจอคุกกี้รสซินนามอน ผูชอบเลนมายากลตลอดเวลา
และคุกกีร้ สชูครีม ผูช ว ยจอมซุม ซามโดยบังเอิญ พวกเขาทัง้ หาเดินทางไปยังสวนพฤกษา
ที่นั่นมีทั้งสิ่งที่เหลาคุกกี้ตามหาและความนากลัวที่ไมอาจคาดคิด สถานการณวุนวาย
นํ า พาให พ วกเขาต อ งบุ ก คฤหาสน ห ลอนเก า แก ก ว า ร อ ยป แค คิ ด ก็ น  า ขนลุ ก แล ว
มาเอาใจชวยแกงคุกกี้รันกันนะ
คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 11 จากไฟฟา ไดบอกเลาความรูวิทยาศาสตรนารูที่จะ
ชวยใหใชชีวิตอยางสุขภาพดีและปลอดภัย ไมวาจะเปนวิธีใชไมโครเวฟ สมารตโฟน
และอุปกรณไฟฟาตาง ๆ อยางถูกตอง วิธีเก็บรักษาถานไฟฉาย สิ่งที่ควรทําหากตองเดิน
คนเดียวตอนกลางคืน รวมถึงวิธีลดกลิ่นปาก นอกจากนี้ยังมีความรูใหม ๆ อีกมากมาย
ถาพรอมแลว ไปคุกกี้ซิตีพรอมกันเลย!
นานมีบุคส
ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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คุกกี้สาวรสชาติหอมหวาน
เพราะชอบเขาสังคม
จึงชวยเหลือและเขากับ
เหลาคุกกี้ไดดี
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คุ ก กี้ ที่ ลื ม ตาขึ้ น เป น คนแรกในเตาอบ
ของแมมด มีสญ
ั ชาตญาณรับรูไ ดวา แมมด
จะแกแคนเหลาคุกกี้
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คุกกี้ผูรูแผนการที่นากลัว
ของแมมด เพื่อหยุดยั้ง
เวทมนตรของแมมด
จึงตองออกเดินทางจาก
อาณาจักรคุกกี้
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คุกกี้นักมายากลที่อวดวา
ตัวเองมีชื่อเสียงในคุกกี้ซิตี
ตองการเปดโชวมายากล
ของตัวเองทุกที่ทุกเวลา
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ปกติเปนคุกกี้ที่ดูออนแอ
ไมมีแรง แตถาแปลงราง
จะกลายเปนซูเปอรฮีโร
มีเพียงคุกกี้ผูกลาหาญ
ที่รูตัวตนที่แทจริงของเขา
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ผูชวยของคุกกี้รสซินนามอน
มีนิสัยซุมซามและมักทํา
ผิดพลาดบอย ๆ
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คุกกี้ผูชอบเขาขางเดียว
แอบสงจดหมายรักให
คุกกี้ที่ชอบทุกวัน คิดวาเปนความลับ
แตที่จริงทุกคนรูกันหมด
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คุกกี้ผูเดียวที่รูวิธีไปยัง
เมืองของเหลาพอมด
และเธอกําลังรอคอย
การกลับมาของเพื่อน ๆ
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ใชผีของคุกกี้ที่ตาย
อยางทรมานเปลี่ยนเปนพลังที่
แข็งแกรง ทํางานรับใชแมมด
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เปนคุกกีท้ ใี่ ชชวี ติ อยูใ นทองทะเล
เพราะมีชอื่ เสียงดานการเปนโจร
จึงรวมมือกับแมมดเพือ่ กําจัด
เหลาคุกกีค้ นอืน่
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คุกกีท้ รี่ อดชีวติ เพราะ
คุกกีน้ างฟาทะเลชวยไว
เขาขโมยหัวใจแหงทองทะเล
ไปดวยเหตุผลบางอยาง
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คุกกีท้ คี่ วบคุมไฟฟาไดอสิ ระ
และเดินทางตามกลุม
คุกกีผ้ กู ลาหาญไปทุกที่
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คุกกี้พอมดกําจัดราชามังกรดวยอุกกาบาต จนทําใหเกิดแผนดินไหวและ
ภูเขาไฟระเบิด ขณะที่ทุกคนคิดวาคงไมรอดแลว ปราสาทนภาก็ปรากฏขึ้นมาชวย
เหลาคุกกีแ้ ละมังกรแดงไวไดทนั เพือ่ น ๆ คุกกี้กลับมาเจอกันอีกครั้ง แตเมื่อจะออก
เดินทางตอไป พวกเขาเปนหวงคุกกี้นางฟาทะเลจึงกลับไปยังหอคอยคลื่นนํ้าแข็ง
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ความทรงจํา
มีเทานี้คะ

อะไรกัน

ÇÙÁ
โหดราย
หน็อยแน หนาไมอาย
กลาหักหลังคุกกี้นางฟาทะเลที่
ชวยเหลือตัวเองไดยังไง งานนี้
ฉันจะลางแคนใหเอง!
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มีวิธีไหน
ที่เราจะชวย
ไดบางมั้ยคะ

ถาตามจับหัวขโมย แตความทรงจําที่เห็น
แลวนําหัวใจแหง เปนของหลายรอยป
ทองทะเลมาคืน ที่แลวนะคะ
เธออาจตื่นก็ได

หา

คุกกี้ที่เราไมรูจักนั่น
อาจตายไปนานแลวคะ

นั่นสิ ปกติคุกกี้
มีอายุขัยแครอยป

ถางั้น...

ถางั้นก็ไมมีวิธี
ตามหาหัวใจ
แหงทองทะเล
เลยสินะ

ฉันคิดไมออก
เลยคะ
เราทําอะไร
ไมไดเลย
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คุกกี้นางฟาทะเล
นาสงสารจัง
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