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ผจัญภัยในบูดาเปสต์ ศึกแหงชะตา “แวีร์วีูล์ฟ VS โครคูตา”

ในอุโมงคน้ําแข็งลึกลับ เบรฟและแวรวูลฟตองเผชิญหนาตอสูกับมังกรนํ้าแข็ง
ที่พรอมพนนํ้าแข็งแชแข็งคุกก้ีท้ังสองอยางเลือดเย็น แมจะตองเสี่ยงถูกแชแข็งไปตลอด
ชีวิต แตนี่เปนหนทางเดียวที่จะชวงชิงปลอกคอศักดิ์สิทธิ์ได 

หลังจากผานพนวิกฤต ผองเพ่ือนตองพาเบรฟไปรักษาท่ีบอน้ํารอน กรุงบูดาเปสต
ประเทศฮังการี อีกดานหน่ึง สปารกสปริตกําลังปวยหนัก สุขภาพคอย ๆแยลงเพราะ
พลังของโลกปศาจกลืนกิน พิสตาชิโอจึงตัดสินใจครั้งสําคัญเพ่ือใหสปารกสปริตกลับใจ
มารวมลุนระทึกเมื่อโครคูตาบุกไปทาแวรวูลฟตอสูเพ่ือชิงตําแหนงผูนําสูงสุดของเหลา
มนุษยหมาปา โดยมีหัวหนาเผามนุษยหมาปาทั้งหลายเปนพยาน ศึกแหงเผาพันธุครั้งนี้
ใครจะเปนผูชนะและไดเปนผูนําสูงสุดตัวจริง!

คุกก้ีรัน เลม 25 ผจัญภัยในบูดาเปสต์ บอกเลาความรูสนุก ๆ เก่ียวกับกรุง
บูดาเปสต ประเทศฮังการี ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตางๆ
พรอมคําถามชวนคิดที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมว่ิงตะลุยไปกับเหลา
คุกกี้รันไดเลย!

นานมีบุคส์

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู
โดยกด LIKE ไดท่ี

เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู

เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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นักเวทพเนจรท่ีถูกสปารกสปริตลบ
ความทรงจําและสงใหไปเปนสายลับ
ในกลุมของเบรฟ แตเธอกลายเปน
ท้ังเพ่ือนและผูชวยคนสําคัญท่ีพยายาม
ชวยเหลือเบรฟอยางเต็มท่ี

ภูตนอยผูช่ืนชอบอาหาร
อรอย เธอเปล่ียนรางเปน
คุกก้ีสาวสวยได นักแปรธาตุก๊ิกกอก 

แตก็เปนผูชวยท่ีดีในยาม
คับขัน แมจะทะเลาะกัน
บอย  ๆ  แตใจจริงแลวช่ืนชม
เบรฟมาก

นักรบเวทมนตรคนสุดทาย นิสัยกลาหาญ 
เขมแข็งจนมีมนุษยหมาปามาแอบชอบ
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เพื่อนใหม
ในบูดาเปสต

เจาชายท่ีถูกแยงชิงราชบัลลังก เม่ือรูวา
สปารกสปริตไดเปนเจาของไพทาโรต-
เมจิกและวางแผนบุกโจมตีคิงดอมคกุก้ี 
เขาจึงพยายามปกปองไมใหเกิดสงคราม
ดวยการคนหาปลอกคอศักด์ิสิทธ์ิ



เบรฟเอาชนะทาโรตไดแตก็บาดเจ็บหนัก สปารกสปริต
ใชไพทาโรตเมจิกชวยเบรฟโดยมีเปาหมายแอบแฝง 
ทําใหลูนารพลาดทาถูกหลอก อีกดานหน่ึง เผาไฮยีนา
เรียกหัวหนาเผาอ่ืนๆมาประชุมเพ่ือรับตําแหนงผูนําสูงสุด
และหารือเร่ืองโจมตีคิงดอมคุกก้ี เบรฟและผองเพ่ือนจึง
ออกตามหาปลอกคอศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือยับย้ังเหตรุายน้ี!

คุกกี้มนุษยหมาปาที่แอบ
รักชู เขาเปนลูกชาย
อดีตผูนําสูงสุดเผามนุษย
หมาปา

กษัตริยที่แยง
บัลลังกมาจากเบรฟ
ทะเยอทะยานอยาก
เปน “กษัตริยแหง 
สามโลก”

ราชินีท่ีถูกสปารกสปริตสาปใหเปน
เด็กนอย เธออยากอยูเคียงขางเขา 
แตก็ตองเปลี่ยนใจ
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หมานอยเพ่ือนยากของ
แวรวูลฟ ถาแตะส่ิงของใด
ก็จะรูประวัติส่ิงน้ัน

หลังติดเลิฟไวรัส
ก็คอยชวยเหลือเบรฟ
ยามท่ีเขาลําบาก
จนตกหลมุพราง
ของสปารกสปริต
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และหารือเร่ืองโจมตีคิงดอมคุกก้ี เบรฟและผองเพ่ือนจึง
ออกตามหาปลอกคอศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือยับย้ังเหตรุายน้ี!
และหารือเร่ืองโจมตีคิงดอมคุกก้ี เบรฟและผองเพ่ือนจึง
ออกตามหาปลอกคอศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือยับย้ังเหตรุายน้ี!
และหารือเร่ืองโจมตีคิงดอมคุกก้ี เบรฟและผองเพ่ือนจึง
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