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ผจญภัยในญี่ปุน ดินแดนอาทิตยอุทัย

โคลดผูถูกลางความทรงจํา กลับมาหาเบรฟพรอมบอกวาความจําเธอกลับมาแลว
เบรฟจะเชื่อเธอดีหรือไม ในเมื่อโคลดกลับมาในฐานะสปายของสปารกสปริต!

เบรฟ เฟย พิสตาชิโอ บับเบิล และโคลด ออกเดินทางไปกรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุน เพื่อตามหานักรบเวทมนตรคนสุดทาย พวกเขาไปพบกับชู คุกก้ีสาวท่ีรานชูครีม
แสนอรอย แตชูไมยอมรับวาตนเปนนักรบเวทมนตร แถมยังไลพวกเบรฟกลับไป 

ขณะเดนิทองกรงุโตเกยีว บบัเบลิกลบัหายตัวไป เขาโดนเนโกะ ปศาจแมวลอลวงไป
เพื่อแกแคน เนโกะหลอกใหบับเบิลเปดกรงอาคมท่ีขังมันไว จากน้ันปศาจแมวจึงลอลวง
หนุมสาวคุกก้ีเพื่อหลอกกินกระดูกซ่ีโครง ซ่ึงถามันกินครบ 1,000 ซี่ มันจะกลายเปน
จอมปศาจที่มีฤทธิ์มากและเปนอันตรายตอเผาพันธุคุกก้ี เบรฟตองหาทางกําจัดปศาจ
แมวและชวยบับเบิลใหได

คุกกี้รัน เลม 15 ผจญภัยในโตเกียว บอกเลาความรูสนุก ๆ  เกี่ยวกับกรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุน ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ  พรอมคําถาม
ชวนคดิที่สอดแทรกในแตละหนา ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุยไปกับเหลาคุกกี้รันไดเลย!

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่



ÊÒÃºÑÞÊÒÃºÑÞ

âµà¡ÕÂÇ      ÊÇÃÃ¤�áË‹§¢¹ÁËÇÒ¹ 7

âµà¡ÕÂÇ     ªÙ ¹Ñ¡ÃºàÇ·Á¹µÃ� 31

âµà¡ÕÂÇ     »‚ÈÒ¨áÁÇ¶Ù¡»Å´»Å‹ÍÂ 57

âµà¡ÕÂÇ     àºÃ¿ ËÑÇË¹ŒÒ¢ºÇ¹¡ÒÃÂÒ¨¡ 81

âµà¡ÕÂÇ     ÍÁÂÔéÁÃÊ¹ÁËÇÒ¹ÍÃ‹ÍÂ  109

âµà¡ÕÂÇ     ¤ÇÒÁÅÑº¢Í§¾ÃÐáÁ‹ÁÒÃÕ¨Õ 135



àÊ¹‹Ë�áË‹§âµà¡ÕÂÇ กินซาเปนยานการคาที่สําคัญของโตเกียว ช่ือ “กินซา” หรือ “กินซะ” มีความ
หมายวา “เหรียญกษาปณเงิน” ยานนี้รวบรวมรานอาหาร รานจําหนายสินคา
นําเขา หางสรรพสินคาขนาดใหญ และแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจไวมากมาย

01런던런던 âµà¡ÕÂÇ

Tokyo

ÊÇÃÃ¤�áË‹§¢¹ÁËÇÒ¹
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โรงพยาบาลในโทรอนโต

ลูกพี่แนใจแลว
ใชมั้ย ออกจะชัดเจน

«Øº«Ôº«Øº«Ôº

กระโดดลงไปชวย
แบบไมลังเลขนาดนั้น
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ไมใจออนก็ไมรูจะวาไง
แลวละคะ โรแมนติก

ชะมัด

NO!
ÎÖèÁ ÎÖèÁ

ชัดเจนวาโคลดเปน
สปายตางหาก เบรฟตอง
ไลตะเพิดกลับไปถึงจะถูก

หองผูปวย
ไดเลย!

âËÇ¡àËÇ¡

พนันกันมั้ยละ

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 กินซาอยูในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
(เฉลยอยูหนา 15)

!
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Í×Í

เปนไงบาง บอกมาตามตรง 
เธอตั้งใจจะทําอะไร

¨§à¢ŒÒä»ã¹¡ÅØ‹Á
áÅŒÇÂØÂ§ãËŒàºÃ¿áµ¡¤Í

¡Ñº¤¹Í×è¹ æ ãËŒä´Œ 

àÃ×èÍ§áºº¹Ñé¹
©Ñ¹·íÒäÁ‹Å§

ÎÖ¡

ÎÖ¡
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โคลด

Í×Í

¢ÇÑº

ฉันไดรับคําสั่ง

ใหมาเปนสปาย ËÒ

ฉันจําไมไดวาเรารูจักกัน 
รูแคนายเปนกบฏที่ตองจับตัว
ใหไดเทานั้น

ÎÖ

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 02 ในสมัยเอโดะมีการตั้งโรงกษาปณขึ้นที่กินซา 
(เฉลยอยูหนา 17)
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ยอมรับตรง ๆ  
เลยเหรอ

ก็เห็นอยูวา
ฉันเปนสปายไมรุง

ตองรับโทษที่ทํา
ภารกิจลมเหลว

¾ÃÇ´

àÎŒÍ

ทุกคน
เขามา!

µÖ¡

áÍ�´!
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เรา 2 คน
แลวแตพี่คะ

แตฉันไมยอม!

เธอรูสึกผิดมากดวย
ที่เคยตามลาพวกเรา

ไมใชสปาย
เหรอ

ËÒ

ความทรงจําโคลด
กลับมาแลวจริง ๆ

ฟงนะ

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 03 กินซามีแตรานจําหนายสินคานําเขา รานอาหาร  
และรานคา (เฉลยอยูหนา 19)
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ตั้งแตนี้ไป เราจะ
เดินทางไปดวยกัน

¾ÅÑè¡
¾ÅÑè¡

ทักทาย
กันหนอย

ชื่อบับเบิลครับ

พิส

เธอละ

ไมตองมายุงกบัฉนั!

¡ÃÍ´

Í�Ð
á¡Ã�¡

¢ÇÑº
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เฟย

พี่เฟย
µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡

คงยังไมคุนนะ
เดี๋ยวก็สนิทกัน

à»ÃÕêÂÐ

¡ÃÍ´

ทําอะไรของนาย
ทาํไมโกหกไปแบบนัน้!

ÎÖ´

เธอพักผอนซะเถอะ

¢ÇÑº
©Ñº ©Ñº

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 ¶Ù¡ กินซาเปนยานการคาที่มีชื่อเสียงในโตเกียว 
ประเทศญี่ปุน
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µÖ¡

คือ...

à¢Ô¹

ขอความจริง 
โคลดเปนสปาย

ใชมั้ย

ÎÖ

อืม

แลวรับเขากลุมทําไม
หาเรื่องใสตัว!

áÇŒ´
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สงสารนะ
¨ŽÍÂ

หา

ÎÖ¡

โคลดเคย
ชวยเหลือฉัน

ÎÖ¡ ทานวิสดอม
พอของโคลดก็เปนผูมีพระคุณ 

ฉันจะนิ่งเฉยไดยังไง

โคลดจะทําราย
พวกเรา!

¡ÃÍ´

ฉันจะคอยระวัง

หนวกหู ตัวเอง
ยังเอาไมรอดเลย

¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 02 ¶Ù¡ เพราะการตั้งโรงกษาปณกินซายากูโชะขึ้น 
ผูคนจึงเรียกที่นี่วา “กินซา”


