

Cookierun Adventure 23

คุกกี้รัน เลม 23 ผจญภัยในเวียงจันทน
Song Do Su เรื่อง
Seo Jung Eun ภาพ
นริศร จิตปญโญยศ แปล
อทิตา อมรลักษณานนท บรรณาธิการตนฉบับ
พิมพครั้งที่ 1 กุมภาพันธ 2563
ราคา 158 บาท
Original Title: 쿠키런 어드벤처 23: 비엔티안
Cookierun Adventure 23
Written by Song Do Su & Illustrated by Seo Jung Eun
Copyright ©©© 2017 by Devsisters Corp.
All rights reserved.
Thai Copyright ©
© © 2020 Nanmeebooks Co., Ltd.
Thai language edition arranged with SEOUL CULTURAL PUBLISHERS, INC.
through Eric Yang Agency Inc

© ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2563: บริษัท นานมีบุคส จํากัด
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ
ซง, โดซู.
คุกกี้รัน เลม 23 ผจญภัยในเวียงจันทน. -- กรุงเทพฯ: นานมีบุคส, 2563.
168 หนา.
1. วรรณกรรมสําหรับเด็ก. 2. การตูน. I. นริศร จิตปญโญยศ, ผูแปล.
II. ซอ, จ็องอึน, ผูวาดภาพประกอบ. III. ชื่อเรื่อง.
741.5
ISBN 978-616-04-4726-8
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร คิ ม จงสถิ ต ย วั ฒ นา กรรมการผู  จั ด การ สมชั ย ถาวรรุ  ง โรจน ผู  จั ด การสํ า นั ก พิ ม พ สุ ช าดา งามวั ฒ นจิ น ดา
หัวหนาบรรณาธิการ ไพราษฎร สุขสุเมฆ บรรณาธิการเลม พรภัสสร ชื่นอารมณ หัวหนาพิสูจนอักษร รณชัย ทุมรัตน พิสูจนอักษร
เสรีชัย ตรีเขม ออกแบบปก ธีรวัฒน เอี่ยมพิทักษพร กราฟก พิชญาพรรณ ฐิตาสยะวงศ หัวหนาประสานงานการผลิต จรัสศรี พรหมเทพ
ประสานงานการผลิต พรทิพย ทองบุตร
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

เพลตที่ NR ฟลม โทร. 0-2215-9306 พิมพที่ ที.เอส.บี.โปรดักส โทร. 0-2536-6085
จัดพิมพและจัดจําหนายโดย

บริษัท นานมีบุคส จํากัด

เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2670-9800, 0-2662-3000 โทรสาร 0-2662-0919
e-mail: editorial@nanmeebooks.com www.nanmeebooks.com www.facebook.com/nanmeebooksfan
●

●

กระดาษที่ใชพิมพหนังสือเลมนี้ผลิตมาจากไมในปาปลูก โดยไมทําลายปาไมธรรมชาติ
และใชหมึกธรรมชาติจากนํ้ามันถั่วเหลือง จึงปลอดภัยตอมนุษยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
หากหนังสือเลมนี้ผลิตไมไดมาตรฐาน สํานักพิมพยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนเลมใหมให โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
โปรดสงไปเปลี่ยนตามที่อยูบริษัท หรือติดตอ Nanmeebooks Call Center โทร. 0-2662-3000 กด 1

¤Ó¹ÓÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾
ผจญภัยในเวียงจันทน เบรฟเผชิญหนาทาโรต
การเสียสละของบับเบิลทําใหเรียกควายทองคํามาชวยเบรฟตอสูกับเผาไฮยีนา
ไดทันอยางเฉียดฉิว แตเบรฟกลับโดนราชินีลูนารจับตัวไป เขามีเพียงคําขอรองสุดทาย
กอนที่จะถูกราชินีลูนารชําระแคน
ขณะที่บับเบิลเองก็หมดสติอยูที่ทะเลสาบตะวันตก โคลดและเพื่อน ๆ จึงเดินทาง
ไปกรุงเวียงจันทน ประเทศลาว เพื่อหาทางรักษาบับเบิล พวกเธอออกตามหาผูเชี่ยวชาญ
บุคคลลึกลับผูเปนความหวังที่จะชวยใหบับเบิลฟนขึ้นมาได อีกดานหนึ่งสปารกสปริตก็
เรียกรวมเผามนุษยหมาปาทั้งหมดเพื่อทําสงครามครอบครองคิงคอมคุกกี้!
คุกกี้รัน เลม 23 ผจญภัยในเวียงจันทน บอกเลาความรูสนุก ๆ เกี่ยวกับกรุง
เวียงจันทน ประเทศลาว ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ พรอม
คําถามชวนคิดทีส่ อดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิง่ ตะลุยไปกับเหลาคุกกีร้ นั
ไดเลย!
นานมีบุคส

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

런던
เจ า ชายแห ง คิ ง ดอมคุ ก กี้ ที่ ถู ก แย
ง ชิ ง
บั ล ลั ง ก จ นต อ งออกพเนจรไปกั บ ผอง
เพื่อน เมื่อเขารูวาสปารกสปริตวางแผน
โจมตีคงิ ดอมคุกกี้ จึงพยายามจะหยุดยัง้
เหตุการณเลวราย
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런던 ่ถูกสปารกสปริตลบ
นักเวทพเนจรที
ความทรงจํ า และสั่ ง ให เ ข า มาเป น
สายลับในกลุมของเบรฟ แตตอนนี้
เธอเป น สมาชิ ก คนสํ า คั ญ ที่ ผู ก พั น
กับเพื่อน ๆ และพยายามชวยเหลือ
เบรฟอยางสุดความสามารถ
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ภูตนอยนารักผูชื่นชอบ
อาหารอรอย เธอกินจุมาก
อยางไมนาเชื่อ

นักแปรธาตุทาทางไมเอาไหน
แตเปนผูช ว ยทีด่ ยี ามคับขัน
และพูดคุยกับสัตวได
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ราชินีที่ถูกสาปใหเปนเด็กนอย ตอนนี้เธออยู
กับสปารกสปริต แมคิดถึงเบรฟและเพื่อน ๆ
แตเธอก็ทิ้งเขาไมได

런던
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กษัตริยท แี่ ยงชิงบัลลังก
มาจากเบรฟ เขาตองการ
รวมโลกคุกกี้ โลกปศาจ
และโลกมนุษยเขาดวยกัน

던런

นักรบเวทมนตรคนสุดทาย
เธอเปนคนใจกวางและ
กลาหาญ
런던
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ราชินีแหงเมืองนักเวท
ที่วางแผนการราย
เพื่อแกแคน
เธอถูกฮารตบีม
ของพิงกช런던
็อกโก
จนติดเลิฟไวรัส

ทายาทเผามนุษยหมาปา
ที่แอบรักชูขางเดียว
เขาติดตามและคอย
เตือนภัยใหเธอ런던
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ลูกสาวที่แยงตําแหนง
ผูนําเผาไฮยีนามาจาก
แพคีผูเปนพอ
เธอมีนิสัยดุราย
และโหดเหี런던
้ยม
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เจาของไพทาโรตเมจิก
เขาบอกเรื่องไพทาโรตเมจิก
ใหสปารกสปริตรูโดยมี
เจตนาแอบแฝง
런던
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บับเบิลไดทําสัญญากับคายเพลงชื่อดัง ทุกคนจึงเดินทางไปลิ้มรส
เฝอตนตํารับทีเ่ วียดนาม ทีน่ นั่ แวรวลู ฟ เปดเผยแผนการของลูนารทวี่ า จางเผาไฮยีนา
ใหมากําจัดเบรฟ เบรฟเอาชนะฝูงไฮยีนาไดอยางหวุดหวิดเพราะควายทองคํา
ในตํานานมาชวย แตถกู ลูนารจบั ตัวไว สวนบับเบิลทีล่ งไปในทะเลสาบเพือ่ ตีระฆัง
เรียกควายทองคํามาชวยเบรฟก็จมนํา้ สลบไป...!
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Vientiane
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àÊ¹‹ËáË‹§àÇÕÂ§¨Ñ¹·¹ ปะตูไซ เปนอนุสรณสถานเพื่อรําลึกถึงและสดุดีวีรชนที่รวมตอสูเพื่อประกาศ

เอกราชจากฝรัง่ เศส ตัง้ อยูใ จกลางกรุงเวียงจันทน เมืองหลวงของลาว เมือ่ ขึน้ ไป
ดานบนของปะตูไซจะมองเห็นทิวทัศนกรุงเวียงจันทนโดยรอบได

มาเริ่มกันเลยมั้ย

ค...คุยกันดี ๆ
กอนก็ได
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ลากอน
เจาชายเบรฟ
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เดี๋ยวกอน!
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ฉันขอพูดคําหนึ่ง
เปนครั้งสุดทาย
ฉันไมอยากฟง
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อะไร
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ลูนาร

เรียกชื่อฉัน
ทําไม
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คําขอรองสุดทาย
ของเจาชายที่แสนเศรา
แทบจะรองไหจนนํ้าตาทวมบึง
ไมไดจะหาฟงกันงาย ๆ นะครับ
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ปะตูไซอยูใจกลางกรุงหลวงพระบาง เมืองหลวงของลาว
(เฉลยอยูหนา 15)
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