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ผจญภัยในเวียงจันทน เบรฟเผชิญหนาทาโรต

การเสียสละของบับเบิลทําใหเรียกควายทองคํามาชวยเบรฟตอสูกับเผาไฮยีนา
ไดทันอยางเฉียดฉิว แตเบรฟกลับโดนราชินีลูนารจับตัวไป เขามีเพียงคําขอรองสุดทาย
กอนที่จะถูกราชินีลูนารชําระแคน

ขณะที่บับเบิลเองก็หมดสติอยูที่ทะเลสาบตะวันตก โคลดและเพื่อน ๆ  จึงเดินทาง
ไปกรุงเวียงจันทน ประเทศลาว เพื่อหาทางรักษาบับเบิล พวกเธอออกตามหาผูเชี่ยวชาญ
บุคคลลึกลับผูเปนความหวังที่จะชวยใหบับเบิลฟนขึ้นมาได อีกดานหน่ึงสปารกสปริตก็
เรียกรวมเผามนุษยหมาปาทั้งหมดเพื่อทําสงครามครอบครองคิงคอมคุกกี้!

คุกกี้รัน เลม 23 ผจญภัยในเวียงจันทน บอกเลาความรูสนุก ๆ  เกี่ยวกับกรุง
เวียงจันทน ประเทศลาว ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ  พรอม
คาํถามชวนคดิทีส่อดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรยีมวิง่ตะลยุไปกบัเหลาคกุกีร้นั
ไดเลย!

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
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เพื่อนใหม
ในเวยีงจันทน

เจาชายแหงคิงดอมคุกกี้ที่ถูกแยงชิง
บัลลังกจนตองออกพเนจรไปกับผอง
เพื่อน เมื่อเขารูวาสปารกสปริตวางแผน
โจมตคีงิดอมคกุกี ้จงึพยายามจะหยดุยัง้
เหตกุารณเลวราย

นักเวทพเนจรที่ถูกสปารกสปริตลบ
ความทรงจําและสั่งใหเขามาเปน
สายลับในกลุมของเบรฟ แตตอนนี้
เธอเปนสมาชิกคนสําคัญที่ผูกพัน
กับเพื่อน ๆ  และพยายามชวยเหลือ
เบรฟอยางสุดความสามารถ
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มนุษย 

ราง
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ภูตนอยนารักผูช่ืนชอบ
อาหารอรอย เธอกินจุมาก
อยางไมนาเชื่อ 
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นักแปรธาตุทาทางไมเอาไหน
แตเปนผูชวยทีด่ยีามคบัขนั
และพูดคุยกับสัตวได
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ราชินีที่ถูกสาปใหเปนเด็กนอย ตอนน้ีเธออยู
กับสปารกสปริต แมคิดถึงเบรฟและเพื่อน ๆ
แตเธอก็ทิ้งเขาไมได
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กษตัรยิทีแ่ยงชิงบลัลงัก
มาจากเบรฟ เขาตองการ
รวมโลกคกุกี ้ โลกปศาจ
และโลกมนษุยเขาดวยกนั
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นักรบเวทมนตรคนสุดทาย 
เธอเปนคนใจกวางและ
กลาหาญ
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บับเบิลไดทําสัญญากับคายเพลงช่ือดัง ทุกคนจึงเดินทางไปล้ิมรส
เฝอตนตาํรบัทีเ่วยีดนาม ทีน่ัน่แวรวลูฟเปดเผยแผนการของลูนารท่ีวาจางเผาไฮยนีา
ใหมากําจัดเบรฟ เบรฟเอาชนะฝูงไฮยีนาไดอยางหวุดหวิดเพราะควายทองคํา
ในตาํนานมาชวย แตถกูลนูารจบัตวัไว สวนบบัเบลิทีล่งไปในทะเลสาบเพือ่ตรีะฆงั
เรยีกควายทองคาํมาชวยเบรฟกจ็มนํา้สลบไป...!

ทายาทเผามนุษยหมาปา
ที่แอบรักชูขางเดียว 
เขาติดตามและคอย
เตือนภัยใหเธอ

ราชินีแหงเมืองนักเวท
ที่วางแผนการราย
เพื่อแกแคน 
เธอถูกฮารตบีม
ของพิงกช็อกโก
จนติดเลิฟไวรัส

เจาของไพทาโรตเมจิก 
เขาบอกเรื่องไพทาโรตเมจิก
ใหสปารกสปริตรูโดยมี
เจตนาแอบแฝง

ลูกสาวที่แยงตําแหนง
ผูนําเผาไฮยีนามาจาก
แพคีผูเปนพอ 
เธอมีนิสัยดุราย
และโหดเหี้ยม
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ปะตูไซ เปนอนุสรณสถานเพื่อรําลึกถึงและสดุดีวีรชนที่รวมตอสูเพื่อประกาศ
เอกราชจากฝรัง่เศส ตัง้อยูใจกลางกรงุเวยีงจนัทน เมอืงหลวงของลาว เมือ่ขึน้ไป
ดานบนของปะตไูซจะมองเหน็ทวิทศันกรงุเวยีงจันทนโดยรอบได
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มาเริ่มกันเลยมั้ย

ค...คุยกันดี ๆ
กอนก็ได
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¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 ปะตูไซอยูใจกลางกรุงหลวงพระบาง เมืองหลวงของลาว 

(เฉลยอยูหนา 15)

ลากอน
เจาชายเบรฟ

เดี๋ยวกอน!
เรียกชื่อฉัน

ทําไม

ฉันขอพูดคําหนึ่ง
เปนครั้งสุดทาย

อะไร ลูนาร

คําขอรองสุดทาย
ของเจาชายที่แสนเศรา 

แทบจะรองไหจนนํ้าตาทวมบึง 
ไมไดจะหาฟงกันงาย ๆ  นะครับฉันไมอยากฟง
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