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ไดเวลารวมพลังเหลาซูเปอรฮีโรเพื่อปกปองอาณาจักรคุกกี้!

 มีใครอยากเปนซูเปอรฮีโรบาง  ถานอง ๆ  ไดเปนซูเปอรฮีโรจะอยากมี
พลังวิเศษแบบไหนกันนะ  มีพละกําลังมหาศาล บินได แปลงรางเปนอะไรก็ได
เคลื่อนที่ไดในช่ัวพริบตา หรือมีพลังโทรจิตใชไหม  แตพลังวิเศษเหลานี้ในทาง
วิทยาศาสตรจะเปนไปไดไหมนะ และมีเทคโนโลยีอะไรท่ีชวยใหเรากลายเปน
ซูเปอรฮีโรเหมือนในภาพยนตรไดบาง เหลาคุกกี้จะพาทุกคนไปหาคําตอบ
พรอมกันเลย
 เมื่อจอมวายรายที่ไมคาดฝน คุกก้ีรสดารกช็อกโกไดวางแผนราย และขัง
คุกกี้นางฟาทะเลผูซึ่งมีพลังปกปองอาณาจักรคุกก้ีไวบนยอดหอคอยคล่ืนน้ําแข็ง
คุกก้ีฮีโรและคุกก้ีจอมยุทธพยายามเขาไปชวยเธอแตก็ตองพายแพยับเยินกลับมา
ทั้งคูจึงตองออกเดินทางทั่วอาณาจักรเพื่อตามหาคุกกี้ผูมีพลังพิเศษที่จะกลายเปน
ซูเปอรฮีโรตอกรกับเหลาวายรายได  พวกเขาไดพบคุกกี้ท่ีปลอยกระแสไฟฟาได
ดมกลิ่นเกง แปลงกายไดดั่งใจนึก และอีกมากมาย  มาลุนกันวาศึกระหวาง
ซูเปอรฮีโรคุกกี้กับเหลาวายรายจะเปนอยางไร
 คุกกี้รันวิทย รวมพลังซูเปอรฮีโรวิทย นําเสนอหลักการวิทยาศาสตร
ทีซ่อนอยูในเรือ่งราวเกีย่วกบัซูเปอรฮโีร ไมวาจะเปนระบบชวีมติ ิกลไกการรบักลิน่
สเตม็เซลล การแชแข็งรางกาย การรบัความรูสกึของสตัวและมนษุย คอมพวิเตอร-
สวมใส ไวรัสคอมพิวเตอร และอีกมากมายรวมอยูใน 25 ตอนของคุกกี้รันวิทย
เลมนี้แลว

นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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