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ผจญภัยในปราก เมืองแหงเวทมนตร

เบรฟจะชวยโคลด นักรบศักดิ์สิทธ์ิผูสูญเสียความทรงจําไดหรือไม การผจญภัย
ครั้งใหมมุงสูกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ดินแดนแหงนักแปรธาตุและเวทมนตรลึกลับ

เฟยชวยเบรฟและโคลดหนไีปปราก เบรฟไดพบกบันกัแปรธาตเุคลเมนตและขอให
ชวยฟนความทรงจําของโคลด แตโคลดกลับหนีไปกับร็อกสตาร ดานเฟยตองไปรับโทษ
จากการใชเอลฟไฮเวยพาเบรฟหน ีเธอถกูบบัเบลิ คกุกีป้รศินาใชลกูโปงหมากฝรัง่จบัตวัไป
และชวนกนัไปปลกุชพีหุนดนิโกเลม็ เพือ่ใชกาํจัดศตัรแูละครอบครองโลก ดานสปารกสปรติ
ที ่1ไดขอใหดอนชสีเบอรเกอร นกัลาในตาํนานผูเหีย้มโหดชวยจดัการกบักบฏเบรฟ เบรฟ
จะเอาตัวรอดจากอันตรายในกรุงปรากที่แสนสวยงามไดหรือไม

คุกกี้รัน เลม 11 ผจญภัยในปราก ไดบอกเลาความรูสนุก ๆ  เกี่ยวกับกรุงปราก
สาธารณรัฐเช็ก ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ  พรอมคําถาม
ชวนคดิทีส่อดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรยีมวิง่ตะลยุไปกบัเหลาคกุกีร้นัไดเลย! 

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั
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àÊ¹‹Ë�áË‹§»ÃÒ¡ จัตุรัสเมืองเกาเปนตลาดกลางการคาขายของกรุงปรากมาตั้งแตศตวรรษที่ 12
เปนบริเวณที่รายลอมไปดวยสิ่งกอสรางสวยงาม เชน ศาลาวาการเมืองเกา
นาฬกาดาราศาสตรปราก รวมถึงรานอาหารและรานขายของที่ระลึกมากมาย
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ขอบคุณ
ที่บอกนะคะ

นี่เธอ...กุญแจ...
อยาลืมละ

ก...กุญแจละ

ÁÑÇáµ‹ÃÕº Å×ÁÊ¹Ô·àÅÂ

อยูโนน

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 จัตุรัสเมืองเกาเปนตลาดที่ไดรับการบูรณะ มีการตกแตง
แบบสมัยใหม ดูสวยงามทันสมัย (เฉลยอยูหนา 15)
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อยาขัดขืน 
ยอมมอบตัวแตโดยดี

จะพาขึ้นทางดวน 
แลวกัน

รอดกอน
รับโทษทีหลัง

วางโคลดลงซะ

อะไรของเธอ
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ดมีาก วางทานโคลดลง 
แลวยกมือขึ้นเหนือหัว

แต... ก...ก็ได

ทําตามที่บอก
 เดี๋ยวนี้!

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 02 ที่กําแพงดานใตของหอคอยศาลากลางเมืองเกา
มีนาฬกาดาราศาสตรปรากตั้งอยู (เฉลยอยูหนา 17)
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ขอใช “เอลฟ ไฮเวย”
ชวยเปดประตูดวยคะ

โคลด
ไมยอมปลอย

มัวทําอะไรอยู
 รีบวางเธอลงสิ
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ตามฉันมา!

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 03 ตรงกลางลานจัตุรัสเมืองเกามีรูปสลัก ยัน ฮุส (Jan Hus)
บาทหลวงผูมีแนวคิดปฏิรูปศาสนา (เฉลยอยูหนา 19)
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หยุด ทานโคลด
จะบาดเจ็บ
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นายนี่นะ 
พามาดวยจนได

กระชากแรงๆ ก็หลุด 
นายไมยอมวางเธอ
เองตางหาก

เธอจับแขนฉันแนน
เลยนี่นา

ที่นี่ที่ไหนเหรอ

เอลฟไฮเวย
ทางดวนของชาวภูต

ฉันอุตสาหเสี่ยงพานายหนี 
แตนายกลับ

คิดถึงแตโคลด 

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 ¼Ô´ จัตุรัสเมืองเกาเปนสถานที่เกาแกและมีประวัติศาสตร
ยาวนาน จึงไมมีอาคารสมัยใหมมาปะปน
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เปนชองทาง
เคลื่อนยายฉับไว 

ภูตจะใชเมื่อเดินทางไกล

เปนชองทาง
สําหรับพวกภูตเทานั้น

สุดยอดเลย
ทําไมเธอไมใชวิธีนี้
พาฉันหนีแตแรกละ

ÇÔéÇ ÇÔéÇ



17¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 02 ¶Ù¡ นาฬกานี้มีอายุกวา 600 ป เมื่อเข็ม
เดินถึงเลข 12 ตุกตาจะออกมาเตนรํา

งั้นเธอก็...

ถาพาคนอื่นที่ไมใชภูต
เขามา จะถูกลงโทษ

เดี๋ยวคณะภูตอาวุโส
จะเรียกตัวไปตัดสินโทษ

¨ŽÍÂ


