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มุงหนาไปยังหุบเขามังกรสุดอันตรายเพื่อชวยเพื่อนๆ คุกกี้รัน

เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ  สลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกก้ี คุกก้ีผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคุกกี้รันเอาชีวิตรอดจากปาดิบ มหาสมุทร เมืองใหญ แดนหิมะ ไฟไหม
ถํ้า และธารนํ้าแข็งไดสําเร็จ พวกเขาจึงออกผจญภัยเพื่อปกปองอาณาจักรคุกกี้ตอไป

แกงคุกก้ีรันชวยกันตามหาคุกก้ีนางฟาทะเล คุกกี้เพียงคนเดียวท่ีรูวิธีไปเมืองของ
พอมดที่ถูกลืม แตเมื่อไดพบเธอ เหตุการณกลับไมเปนไปอยางที่คาดคิด คุกกี้ผูกลาหาญ
ไดรับพลังพิเศษโดยไมทันตั้งตัว และเหลาคุกกี้รันตองบุกไปยังหุบเขามังกร สถานที่
ที่แมแตมังกรแดงยังไมกลาเฉียดใกล เพื่อชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีจากพอมด
แหงความมืด เหลาคุกกี้จะฟนฝาอุปสรรคไปไดหรือไม

คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 8 ในหุบเขา ไดบอกเลาความรูวิทยาศาสตรนารูท่ีจะชวย
ใหใชชีวิตอยางปลอดภัย ไมวาจะเปนวิธีขี่จักรยานอยางปลอดภัย วิธีเคล่ือนยายผูไดรับ
บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเมื่อเลือดกําเดาไหล วิธีเอาตัวรอดเมื่อเผชิญสุนัขดุ ความรู
เรือ่งการนอนหลบั และปายจราจรทีค่วรรู นอกจากน้ียงัมคีวามรูใหม ๆ  ท่ีรอพวกเราไปเรยีน
รูดวยนะ

ถาพรอมแลว ก็ไปตามหาคุกกี้นางฟาทะเลตอกันเลย! 

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั
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คุกกี้เดวิลสั่งให
ทําความสะอาดทุกชั้น
นะครับ

ไมไดสิครับ

เขาบอกวาถาเหลือฝุน
แมแตเม็ดเดียว 
พวกเราโดนแน

โอย เหนื่อย
ทําไมไหวแลว!

หน็อย! 
เกินไปแลว

á¡Ã�§
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ฉันพลาดเอง
ที่รีบมาปราสาทตาม
คําเชิญของเจานั่น

กลับไปเปน
โจรสลัดจน ๆ  
สบายใจกวา

กันเยอะ

ฉันก็คิดถึง
ตอนเปนโจรสลัด

แหงทองทะเล

ไมนึกวาจะ
ถูกใชเหมือนทาส

แบบนี้

ปราสาทใหญขนาดนี้ 
ใครจะไปถูหมด

à»ÃÕéÂ§
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หองครัว
อยูไหนนะ

ไมไหวละ ลองไปหา
ของกินกันเถอะ

ถูกจับไดหรือ
อดตายก็ตายอยูดี

นั่นแหละ

เราตองหาหอง
เก็บเสบียง

พวกเราหิว
มากเลยครับ

ถาคุกกี้เดวิลรู 
ตองโมโหแนครับ

คกุกีเ้ดวลิไมมคีรอบครวันี ่
ทําไมถึงอยูในปราสาทใหญ

โตแบบนี้

ใชกันขนาดนี้
นาจะมีขาว
ใหกินบาง

นากลัวแฮะ

อะ รึวา
จะเปนหองนั้นครับ ไหนๆ

ÎÇº
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¨�Í¡

¨�Í¡

¼‹Ò§



 11

มีชองเล็ก ๆ  อยู
ตรงนี้ดวยครับ

หืม ทําไมตอง
มีชองเล็ก ๆ  

ดวย

โอะ นั่นสิ
ทาจะใช

ประตูใหญจัง แถมยังล็อกดวย

ไมตอง!
ฉันเอง

หองเก็บเสบียง
ใชมั้ยครับ

เดี๋ยวผมสองดู
ใหครับ

อะ! ชองเปด
ไดครับ
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เหวอ! 
ผ…ผี

มีแตผี
เต็มไปหมด!

อาก! มันจะออกมา
แลว ปดชองนั้นเร็ว
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หองครัวครับ
มีของกินดวย

ครับ

จริงดวย
แอปเปลเพียบ

เลย

เดี๋ยวนะครับ
นั่น...

อะไรอีกละ

ครับ!

ผีหลอก!

หนีเร็วµÖ§

µÖ¡ 
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เจง มีอยางอื่น
ดวยมั้ย

เสียเวลา! ยิ่งหิว ๆ  อยู
เคี้ยว ๆ  กลืน ๆ  ไป 
สงอัลมอนดมานี่

กัปตันไมคายเมล็ด
เลยเหรอครับ

มีอัลมอนดดิบ
ดวยครับ

เรามากิน
กันเถอะ

§íèÒ§íèÒ
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แหวะ! 
แอปเปลติดคอ 

เกือบตาย

เสียดาย ไมนาติดคอเลย
ถานายยังกินไปเรื่อย ๆ

คงไดตายจริง ๆ

กัปตันเปนอะไร
ไปครับ

โอะ!

คุกกี้เดวิล!

อยาบอกนะวา
แอปเปลมียาพิษ!
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เมล็ดแอปเปลมีสารพิษชื่อวา 
อะมิกดาลิน ถากินมาก ๆ  
จะดูดซึมเขารางกายเปลี่ยนเปนสาร
พิษไซยาไนดได

เจาโง ไมรูเหรอวา
เมล็ดแอปเปลมีพิษ

โชคดีที่ยัง
ไมไดกิน

ไมใชแคเมล็ดแอปเปลนะ 
เมล็ดแปะกวย เมล็ดแอพริคอต 
เมล็ดลูกพีชก็มีสารอะมิกดาลิน 

จึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ

โอย ผิดไป
แลวครับ

หา

ทาํงานกไ็มเสรจ็ แถม
ยงัขโมยของกนิอกี!

วาแตที่ทาน
บอกวา...

กินไปเรื่อยๆ 
คงตายจริงๆ
ทําไมละครับ

»‡Òº

»‡Òº »‡Òº
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สารนี้มีอยูในอัลมอนดดิบ
ชนิดขมดวย ซึ่งชาวจีนนิยม
นํามาตมยา ถาเมื่อกี้กินดิบ ๆ
พรอมกับเมล็ดผลไมละก็

อันตรายแน

ถากินโดยเคี้ยวในปริมาณมาก
อาจไดรับพิษรุนแรง ทําใหอาเจียน

เปนไข หรือปวดหัว

หามกินและเคี้ยวเมล็ดผลไม
ดังกลาว ถาเราไมได
เคี้ยวเมล็ด รางกาย
จะขับถายออกมา
โดยไมไดรับสารพิษ 
แตถาเคี้ยวเมล็ด
ปริมาณมาก ๆ  เขาไป
อาจอันตรายถึงชีวิต

นาเสียดายจริง ๆ
ถาพวกนายตาย

ฉันจะขังวิญญาณไว
ในหองใหหมดเลย

อึ๋ย…

ครับ
ครับ

อยาใหฉันเห็นฝุน
แมแตเม็ดเดียว จัดของ

ใหเปนระเบียบดวย

รีบไปทําความสะอาด
ใหเสร็จ ฉันเกลียด
ความสกปรกที่สุด

กินมั่วซั่ว เสี่ยงตาย
ไมรูตัวแลวมั้ยละ

àÎŒÍ


