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ผจญภัยในฟลอเรนซ์ สืบหาปลอกคอศักดิ์สิทธิ์

 เบรฟเผชิญหนาสูตัวตอตัวกับทาโรต ทาโรตแปลงรางสูโหมดตอสูเปนปศาจ
ตัวใหญยักษแลวจูโจมโดยพนไฟใสเบรฟ การตอสูครั้งน้ีจะจบอยางไร  อีกดานหน่ึง
สปารกสปริตสั่งใหโครคูตาเรียกหัวหนาเผามนุษยหมาปาทั้งหมดมารวมกันในโลกปศาจ
เพื่อเตรียมทําสงครามกับคิงดอมคุกกี้
 แตสถานการณพลิกผัน เมื่อเหลามนุษยหมาปาตองเลือกผูนําสูงสุด และผูน้ัน
จะตองคนพบสมบตัลิํา้คา “ปลอกคอศกัดิส์ทิธิ”์  เบรฟและผองเพือ่นจึงตองออกผจญภยั
ในเมืองฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี เพื่อตามลาหาของสําคัญชิ้นนี้ที่จะชวยปกปอง
คิงดอมคุกกี้ไมใหเกิดสงครามอันนาสะพรึงกลัวได
 คุกกี้รัน เล่ม 24 ผจญภัยในฟลอเรนซ์ บอกเลาความรู สนุก ๆ  เกี่ยวกับ
เมืองฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ
พรอมคําถามชวนคิดที่สอดแทรกในแตละหนา  ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุยไปกับ
เหลาคุกกี้รันไดเลย!

นานมีบุคส์

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
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ราง
มนุษย

เพื่อน ๆ  คุกกี้
ในฟลอเรนซ

ราง
มนุษย

เจาชายที่ถูกแยงชิงราชบัลลังก 
เขาพยายามหาทางชวยเหลือ
คิงดอมคุกกี้จากการโจมตีของ
เผาไฮยีนาที่มีสปารกสปริต
สั่งการอยูเบื้องหลัง

ภูตนอยผูกินจุอยางไมนาเชื่อ 
เธอแปลงรางเปนสาวสวยได

นักแปรธาตุทาทางไมเอาไหน 
ถึงจะทะเลาะกันเปนประจํา 
แตแทจริงแลวเขาเคารพ
และเชื่อฟงเบรฟเหมือนพี่ชาย

นักรบเวทมนตรที่มีมนุษยหมาปามาหลงรัก 
เปนคนใจกวางและกลาหาญ

นกัเวทพเนจรทีถ่กูสปารกสปรติลบความทรงจาํ
เมื่อเขามาเปนสมาชิกกลุมก็เกิดความผูกพัน
กับเพื่อนทุกคน  เธอเปนผูชวยคนสําคัญ
ที่มักจะคอยชวยเหลือเบรฟในเรื่องตาง ๆ  
อยางสุดความสามารถ
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นักแปรธาตุทาทางไมเอาไหน 

และเชื่อฟงเบรฟเหมือนพี่ชาย
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กษัตริยแหง
คิงดอมคุกกี้
หวังจะเปนกษัตริย
แหงสามโลก

คกุกีห้มาปาทีห่ลงรกัช ู
ตอนนี้เปนสมาชิก
ใหมของกลุม

สุนัขเพื่อนยากของแวรวูลฟ 
มีความสามารถพิเศษซอนอยู

ราชินีแหงเมืองนักเวท
ที่วางแผนรายเพื่อ
แกแคนเบรฟ แตเพราะ
ติดเชื้อเลิฟไวรัสจึงทํา
ไมสําเร็จสักที

ลูกสาวที่ทวงตําแหนง
หัวหนาเผาไฮยีนาคืน
จากแพคีผูเปนพอ นิสัย
ดุรายและโหดเหี้ยม

ผูชวยของลูนาร เขามุงราย
ตอเบรฟเพราะรูวาลูนาร
รูสึกกับเบรฟอยางไร

บบัเบลิสลบไมฟน โคลด เฟย และชจูงึพาเขาไปกรงุเวยีงจันทน ประเทศลาว เพือ่
ใหผูเชีย่วชาญวเิคราะหอาการ สดุทายจงึรูวาเขาเปนปกตดิ ี  สปารกสปรติตองการ
รวมโลกคกุกี ้ โลกมนุษย และโลกปศาจเขาดวยกนัและสัง่การใหโครคตูาระดมพล
กลุมมนุษยหมาปาทั้งหมดเพื่อโจมตีคิงดอมคุกกี้ เบรฟจึงตัดสินใจจะกําจัดทาโรต
ที่แอบชักใยอยูเบื้องหลังเพื่อใหแผนการนี้ลมเหลว

เจาของไพทาโรตเมจิก 
เขาบอกความลับให
สปารกสปริตรูและ
อยูเคียงขางเพราะ
มีเจตนาแอบแฝง
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àÊ¹‹Ë�áË‹§¿ÅÍàÃ¹«� จัตุรัสมีเกลันเจโลเปนจัตุรัสที่สรางขึ้นบนเนินเขาเพื่อเปนเกียรติแกมีเกลันเจโล
ศิลปนเอกของเมืองฟลอเรนซ  กลางจัตุรัสไดนําแบบจําลอง “รูปปนดาวิด” ซ่ึง
เปนผลงานของมีเกลันเจโลมาตั้งไว
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