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ผจัญภัยในบูดาเปสต์ ศึกแหงชะตา “แวีร์วีูล์ฟ VS โครคูตา”
ในอุโมงคนํ้าแข็งลึกลับ เบรฟและแวรวูลฟตองเผชิญหนาตอสูกับมังกรนํ้าแข็ง
ที่พรอมพนนํ้าแข็งแชแข็งคุกกี้ทั้งสองอยางเลือดเย็น แมจะตองเสี่ยงถูกแชแข็งไปตลอด
ชีวิต แตนี่เปนหนทางเดียวที่จะชวงชิงปลอกคอศักดิ์สิทธิ์ได
หลังจากผานพนวิกฤต ผองเพื่อนตองพาเบรฟไปรักษาที่บอนํา้ รอน กรุงบูดาเปสต
ประเทศฮังการี อีกดานหนึ่ง สปารกสปริตกําลังปวยหนัก สุขภาพคอยๆแยลงเพราะ
พลังของโลกปศาจกลืนกิน พิสตาชิโอจึงตัดสินใจครั้งสําคัญเพื่อใหสปารกสปริตกลับใจ
มารวมลุนระทึกเมื่อโครคูตาบุกไปทาแวรวูลฟตอสูเพื่อชิงตําแหนงผูนําสูงสุดของเหลา
มนุษยหมาปา โดยมีหัวหนาเผามนุษยหมาปาทั้งหลายเปนพยาน ศึกแหงเผาพันธุครั้งนี้
ใครจะเปนผูชนะและไดเปนผูนําสูงสุดตัวจริง!
คุ ก กี้ รั น เล ม 25 ผจัญภั ย ในบู ด าเปสต์ บอกเลาความรูสนุก ๆเกี่ยวกับกรุง
บู ด าเปสต ประเทศฮั ง การี ทั้ ง สถานที่ สํา คั ญ ประวั ติ ศ าสตร และเกร็ ด ความรู ต า งๆ
พรอมคําถามชวนคิดที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุยไปกับเหลา
คุกกี้รันไดเลย!
นานมีบุคส์

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตนู ความรู
โดยกด LIKE ไดท่ี
เพจ “การตนู ความรูน านมีบคุ ส” นะครับ
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เพื่อนใหม
ในบูดาเปสต
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ราง
런던
มนุ
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เจาชายทีถ่ กู แยงชิงราชบัลลังก เมือ่ รูว า
สปารกสปรติ ไดเปนเจาของไพทาโรตเมจิกและวางแผนบุกโจมตีคงิ ดอมคุกกี้
เขาจึงพยายามปกปองไมใหเกิดสงคราม
ดวยการคนหาปลอกคอศักดิส์ ทิ ธิ์
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ภูตนอยผูช น่ื ชอบอาหาร
อรอย เธอเปลีย่ นรางเปน
คุกกีส้ าวสวยได

런던
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ราง
มนุษย런던

นักเวทพเนจรทีถ่ กู สปารกสปรติ ลบ
ความทรงจําและสงใหไปเปนสายลับ
ในกลุม ของเบรฟ แตเธอกลายเปน
ทัง้ เพือ่ นและผูช ว ยคนสําคัญทีพ่ ยายาม
ชวยเหลือเบรฟอยางเต็มที่
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นักแปรธาตุกก๊ิ กอก
แตกเ็ ปนผูช ว ยทีด่ ใี นยาม
คับขัน แมจะทะเลาะกัน
บอย ๆ แต런던
ใจจริงแลวชืน่ ชม
เบรฟมาก
นักรบเวทมนตรคนสุดทาย นิสยั กลาหาญ
เขมแข็งจนมีมนุษยหมาปามาแอบชอบ
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กษัตริยที่แยง
บัลลังกมาจากเบรฟ
ทะเยอทะยานอยาก
เปน “กษัตริยแหง
สามโลก” 런던

ราชินีที่ถูกสปารกสปริตสาปใหเปน
เด็กนอย เธออยากอยูเคียงขางเขา
แตก็ตองเปลี
นใจ
런่ย던
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หลังติดเลิฟไวรัส
ก็คอยชวยเหลือเบรฟ
ยามทีเ่ ขาลําบาก
런던
จนตกหลุ
มพราง
ของสปารกสปรติ

런던
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หมานอยเพือ่ นยากของ
แวรวลู ฟ ถาแตะสิง่ ของใด
ก็จะรูป ระวัตสิ งิ่ นัน้
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런던

คุกกี้มนุษยหมาปาที่แอบ
รักชู เขาเปนลูกชาย
อดีตผูนําสูงสุดเผามนุษย
หมาปา

เบรฟเอาชนะทาโรตไดแตกบ็ าดเจ็บหนัก สปารกสปรติ
ใชไพทาโรตเมจิกชวยเบรฟโดยมีเปาหมายแอบแฝง
ทําใหลนู ารพลาดทาถูกหลอก อีกดานหนึง่ เผาไฮยีนา
เรียกหัวหนาเผาอื่น ๆมาประชุมเพื่อรับตําแหนงผูนาํ สูงสุด
และหารือเรื่องโจมตีคิงดอมคุกกี้ เบรฟและผองเพื่อนจึง
ออกตามหาปลอกคอศักดิส์ ทิ ธิเ์ พือ่ ยับยัง้ เหตุรา ยนี!้
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เจัาชาย!

ขวัับ
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อาคารรัฐสภาฮังการีตั้งอยูริมฝงแมนํ้าไรน
(เฉลยอยูหนา 15)
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