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แกงคุกกี้รันเผชิญหนาสัตวแปลกประหลาดบนเกาะลึกลับ
เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกกี้ก็คอยๆสลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกกี้ คุกกี้ผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคุกกีร้ นั เอาชีวติ รอดจากปาดิบ มหาสมุทร เมืองใหญ แดนหิมะ ไฟไหม ถํา้
ธารนํ้าแข็ง หุบเขา แผนดินไหว อุกกาบาต ไฟฟา และนํ้าทวมไดสําเร็จ จึงออกผจญภัย
เพื่อปกปองอาณาจักรคุกกี้ตอไป
แกงคุกกี้รันออกเดินทางไปยังเกาะแหงแรกคือเกาะนินจา ตามบันทึกของคุกกี้
ยอดนักผจญภัย พวกเขาเพียงตองการผลปุยปุยเพือ่ เดินทางไปยังเกาะตอไป แตทวาหาก
จะเก็บผลปุยปุยตองเอาชนะนินจาหมูบ า นใบไมแดงใหได ซึง่ คุกกีน้ นิ จาขอทาประลองเอง
งานนี้จะเปนอยางไร
คุกกี้ผูกลาหาญและเพื่อนๆตองเดินทางผานโขดหินที่เลาลือวามีเสียงเพลงอัน
ไพเราะที่สะกดใหคุกกี้ยอมพลีชีพกระโดดลงทะเล แคคิดก็นากลัวแลว เมื่อไปถึงเกาะ
ลึกลับก็ไดพบกับฝูงสัตวประหลาดและคุกกี้สุดอันตรายที่พวกเขาคาดไมถึง...
คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 13 บนเกาะลึกลับ ไดบอกเลาความรูวิทยาศาสตรนารูที่
จะชวยใหใชชวี ติ อยางสุขภาพดีและปลอดภัย ไมวา จะเปนการสงสัญญาณขอความชวยเหลือ
SOS การเขาเฝอกชั่วคราว วิธีปองกันโรคติดตอทางนํา้ และการชวยฟนคืนชีพนอกจากนี้
ยังมีความรูใหม ๆ อีกมากมาย
ถาพรอมแลว มุงหนาไปเกาะลึกลับพรอมกันเลย!
นานมีบุคส
ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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คุกกี้สาวรสชาติหอมหวาน
เพราะชอบเขาสังคม
จึงชวยเหลือและเขากับ
เหลาคุกกี้ไดดี

¤Ø¡¡Õé¼ÙŒ¡ÅŒÒËÒÞ
คุ ก กี้ ที่ ลื ม ตาขึ้ น เป น คนแรกในเตาอบ
ของแม ม ด มี สัญชาตญาณรับรูไ ดวา
แมมดจะแกแคนเหลาคุกกี้
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คุกกี้ผูรูแผนการที่นากลัวของ
แมมด เพื่อหยุดยั้งเวทมนตร
ของแมมดจึงตองออก
เดินทางจากอาณาจักรคุกกี้
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ปกติเปนคุกกีท้ ดี่ อู อ นแอ
ไมมแี รง แตถา แปลงราง
จะกลายเปนซูเปอรฮโี ร
มีเพียงคุกกีผ้ กู ลาหาญ
ทีร่ ตู วั ตนทีแ่ ทจริง
ของเขา
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คุกกี้นักมายากลที่อวด
วาตัวเองมีชื่อเสียงใน
คุกกี้ซิตี ตองการเปดโชว
มายากลของตัวเองทุกที่ทุกเวลา

ผูชวยของคุกกี้
รสซินนามอน
มีนิสัยซุมซามและมักทํา
ผิดพลาดบอยๆๆ
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คุกกี้สาวนอยที่อาศัย
อยูบนเกาะลึกลับ
ดูเหมือนเธอจะเกี่ยวของ
กับคุกกี้รสพุทรา
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เปนคุกกีท้ ใี่ ชชวี ติ อยูใ น
ทองทะเล เพราะมีชื่อเสียง
ดานการเปนโจรจึงรวมมือกับแมมด
เพื่อกําจัดเหลาคุกกี้คนอื่น
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อดีตแมทัพผูเกรียงไกร
ผานศึกสงคราม
มานับไมถวน
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ใชผีของคุกกี้ที่ตาย
อยางทรมานเปลี่ยนเปนพลัง
ที่แข็งแกรงเพื่อทํางานรับใชแมมด

คุกกี้ที่รอดชีวิตเพราะ
คุกกี้นางฟาทะเลชวยไว
และตองการฟนความทรงจํา
ที่หายไป

¤Ø¡¡ÕéÃÊàÅÁ‹Í¹

คุกกี้ที่ควบคุมไฟฟาไดอิสระ
และเดินทางตามกลุม
คุกกี้ผูกลาหาญไปทุกที่
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แกงคุกกี้ผูกลาหาญชวยปลดปลอยคุกกี้รสหัวหอมที่ถูกขังอยูในกระจกแหง
ความปรารถนาไดสําเร็จ จากนั้นออกเดินทางไปเกาะนินจาตามบันทึกการเดินเรือ
ของคุกกี้ยอดนักผจญภัย ทวานินจาบนเกาะกลับแบงเปน 2 ฝายและเปดศึกกัน
อยางดุเดือด...
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เออ...
ทานจาฝูง
กินเยอะเกินไป
รึเปลาครับ

ทําไม
มีปญหาเหรอ

ทองทาน
จะแตกแลว
นะครับ
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ฉันจะกินอาหาร
ในเรือนี้ใหหมด
พวกนายไปหามาอีก

เราเอาปูสดๆ
มาฝากครับ

โอ!
นี่มันตัวอะไร

ครับ

พวกคุกกี้กําลังเตรียมทํา
กับขาว เราเลยแอบจิ๊กมา

ถากินเสร็จแลว
ลางปากดวยลูกพลับ
หวานๆละกันครับ

เยี่ยมเลย

อะ
ไมไดนะครับ

»‡Òº
จิ๊ด!

ทานจาฝูง
อยากินเรื่อยเปอย
อาหารบางอยาง
ไมควรกินคูกัน
นะครับ

บังอาจ
เตะฉันเหรอ!

ยังไง

9

