


Mr. K  àÃ ×èÍ§  Kim Kisu  ÀÒ¾
ÀÒÊ¡Ã ÃÑµ¹ÊØÇÃÃ³  á»Å

Mr. K  àÃ ×èÍ§  Kim Kisu

1313



Cookierun Survival Project 13

คกุกี้รนัเอาชวีติรอด 13 บนเกาะลกึลบั

Mr. K เรื่อง
Kim Kisu ภาพ

ภาสกร รตันสุวรรณ แปล

พมิพครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2563

ราคา 158 บาท

Original Title: 쿠키런 서바이벌 대작전13-신비한 섬
Cookierun Survival Project 13

Written by Mr. K
Illustrated by Kim Kisu

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.

© ลขิสทิธิ์ภาษาไทย 2563: บรษิทั นานมบีุคส จาํกดั

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ์ (ฉบบัเพิ่มเตมิ) พ.ศ. 2558

 ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ

 มสิเตอรเค.

  คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 13 บนเกาะลึกลับ. -- กรุงเทพฯ: นานมีบุคส, 2563.

  168 หนา.

  1. การตูน. I. ภาสกร รตันสุวรรณ, ผูแปล. II. คมิ, คซีู, ผูวาดภาพประกอบ. III. ชื่อเรื่อง.

 741.5 

 ISBN 978-616-04-4964-4

ประธานเจาหนาที่บริหาร คิม จงสถิตยวัฒนา ● ผูจัดการสํานักพิมพ สุชาดา งามวัฒนจินดา ● หัวหนาบรรณาธิการ ไพราษฎร สุขสุเมฆ ●

บรรณาธิการเล ม พรภัสสร ชื่นอารมณ ● หัวหนาพิสูจนอักษร รณชัย ทุมรัตน ● พิสูจนอักษร ตรีโรจน ไพบูลยพงษ ● ออกแบบปก

ธรีวฒัน เอี่ยมพทิกัษพร ● กราฟก สนุดัดา เนตยานนัท ● หวัหนาประสานงานการผลติ จรสัศร ีพรหมเทพ ● ประสานงานการผลติ พรทพิย ทองบตุร

เพลตและพิมพที่ ท ีเอส อนิเตอร พริ้นท โทร. 0-2174-6060

จดัพมิพและจดัจําหนายโดย

บรษิทั นานมบีุคส จํากดั
เลขที่ 11 ซอยสุขุมวทิ 31 (สวสัด)ี ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา 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

กระดาษที่ใชพมิพหนงัสอืเลมนี้ผลติมาจากไมในปาปลูก โดยไมทาํลายปาไมธรรมชาติ
และใชหมกึธรรมชาตจิากนํ้ามนัถั่วเหลอืง จงึปลอดภยัตอมนุษยและเปนมติรตอสิ่งแวดลอม

หากหนงัสอืเลมนี้ผลติไมไดมาตรฐาน สาํนกัพมิพยนิดรีบัผดิชอบเปลี่ยนเลมใหมให โดยไมมเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
โปรดสงไปเปลี่ยนตามที่อยูบรษิทั หรอืตดิตอ Nanmeebooks Call Center โทร. 0-2662-3000 กด 1

용의 협곡8

Cookierun Survival Project 13

용의 협곡88



แกงคุกกี้รันเผชิญหนาสัตวแปลกประหลาดบนเกาะลึกลับ

เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกก้ีก็คอยๆสลายรางไปทีละคน เพ่ือ
รักษาชีวิตของเหลาคุกก้ี คุกก้ีผูกลาหาญและผองเพ่ือนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคกุก้ีรนัเอาชวิีตรอดจากปาดบิ มหาสมทุร เมอืงใหญ แดนหมิะ ไฟไหม ถ้ํา
ธารนํ้าแข็ง หุบเขา แผนดินไหว อุกกาบาต ไฟฟา และนํ้าทวมไดสําเร็จ จึงออกผจญภัย
เพื่อปกปองอาณาจักรคุกกี้ตอไป 

แกงคุกก้ีรันออกเดินทางไปยังเกาะแหงแรกคือเกาะนินจา ตามบันทึกของคุกก้ี
ยอดนกัผจญภยั พวกเขาเพียงตองการผลปยุปยุเพ่ือเดนิทางไปยังเกาะตอไป แตทวาหาก
จะเก็บผลปยุปยุตองเอาชนะนนิจาหมูบานใบไมแดงใหได ซึง่คกุก้ีนนิจาขอทาประลองเอง
งานนี้จะเปนอยางไร 

คุกก้ีผูกลาหาญและเพ่ือน ๆ ตองเดินทางผานโขดหินที่เลาลือวามีเสียงเพลงอัน
ไพเราะท่ีสะกดใหคุกก้ียอมพลีชีพกระโดดลงทะเล แคคิดก็นากลัวแลว เมื่อไปถึงเกาะ
ลึกลับก็ไดพบกับฝูงสัตวประหลาดและคุกกี้สุดอันตรายที่พวกเขาคาดไมถึง...

คุกก้ีรันเอาชีวิตรอด 13 บนเกาะลึกลับ ไดบอกเลาความรูวิทยาศาสตรนารูท่ี
จะชวยใหใชชวิีตอยางสขุภาพดแีละปลอดภัย ไมวาจะเปนการสงสญัญาณขอความชวยเหลอื 
SOS การเขาเฝอกชั่วคราว วิธีปองกันโรคติดตอทางน้ํา และการชวยฟนคืนชีพนอกจากน้ี
ยังมีความรูใหมๆอีกมากมาย

 ถาพรอมแลว มุงหนาไปเกาะลึกลับพรอมกันเลย! 

นานมีบุคส

 ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
 เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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ของแมมดจึงตองออก
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คุกกี้นักมายากลที่อวด
วาตัวเองมีชื่อเสียงใน
คุกกี้ซิตี ตองการเปดโชว
มายากลของตัวเองทุกที่ทุกเวลา 
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ผูชวยของคุกกี้
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คุกกี้สาวนอยที่อาศัย
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ดูเหมือนเธอจะเกี่ยวของ
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ใชผีของคุกกี้ที่ตาย
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คุกกี้ที่ควบคุมไฟฟาไดอิสระ 
และเดินทางตามกลุม
คุกกี้ผูกลาหาญไปทุกที่

คุกกี้ที่รอดชีวิตเพราะ
คุกกี้นางฟาทะเลชวยไว 
และตองการฟนความทรงจํา
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ทองทะเล เพราะมีชื่อเสียง
ดานการเปนโจรจึงรวมมือกับแมมด
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แกงคุกก้ีผูกลาหาญชวยปลดปลอยคุกก้ีรสหัวหอมท่ีถูกขังอยูในกระจกแหง

ความปรารถนาไดสําเร็จ จากน้ันออกเดินทางไปเกาะนินจาตามบันทึกการเดินเรือ
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เออ...
ทานจาฝูง 

กินเยอะเกินไป
รึเปลาครับ

ทําไม 
มีปญหาเหรอ

ทองทาน
จะแตกแลว

นะครับ
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ฉันจะกินอาหาร
ในเรือนี้ใหหมด 
พวกนายไปหามาอีก

ครับ

โอ! 
นี่มันตัวอะไร

เราเอาปูสดๆ
มาฝากครับ

พวกคุกกี้กําลังเตรียมทํา
กับขาว เราเลยแอบจิ๊กมา

ถากินเสร็จแลว
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หวานๆละกันครับ

อะ

เยี่ยมเลย
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จิ๊ด!

บังอาจ
เตะฉันเหรอ!
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ยังไง
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