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ผจญภัยในฟลอเรนซ์ สืบหาปลอกคอศักดิ์สิทธิ์

 เบรฟเผชิญหนาสูตัวตอตัวกับทาโรต ทาโรตแปลงรางสูโหมดตอสูเปนปศาจ
ตัวใหญยักษแลวจูโจมโดยพนไฟใสเบรฟ การตอสูครั้งน้ีจะจบอยางไร  อีกดานหน่ึง
สปารกสปริตสั่งใหโครคูตาเรียกหัวหนาเผามนุษยหมาปาทั้งหมดมารวมกันในโลกปศาจ
เพื่อเตรียมทําสงครามกับคิงดอมคุกกี้
 แตสถานการณพลิกผัน เมื่อเหลามนุษยหมาปาตองเลือกผูนําสูงสุด และผูน้ัน
จะตองคนพบสมบตัลิํา้คา “ปลอกคอศกัดิส์ทิธิ”์  เบรฟและผองเพือ่นจึงตองออกผจญภยั
ในเมืองฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี เพื่อตามลาหาของสําคัญชิ้นนี้ที่จะชวยปกปอง
คิงดอมคุกกี้ไมใหเกิดสงครามอันนาสะพรึงกลัวได
 คุกกี้รัน เล่ม 24 ผจญภัยในฟลอเรนซ์ บอกเลาความรู สนุก ๆ  เกี่ยวกับ
เมืองฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร และเกร็ดความรูตาง ๆ
พรอมคําถามชวนคิดที่สอดแทรกในแตละหนา  ถาพรอมแลว เตรียมวิ่งตะลุยไปกับ
เหลาคุกกี้รันไดเลย!

นานมีบุคส์

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
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Florence
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àÊ¹‹Ë�áË‹§¿ÅÍàÃ¹«� จัตุรัสมีเกลันเจโลเปนจัตุรัสที่สรางขึ้นบนเนินเขาเพื่อเปนเกียรติแกมีเกลันเจโล
ศิลปนเอกของเมืองฟลอเรนซ  กลางจัตุรัสไดนําแบบจําลอง “รูปปนดาวิด” ซ่ึง
เปนผลงานของมีเกลันเจโลมาตั้งไว
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¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 จัตุรัสมีเกลันเจโลตั้งอยูที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 

(เฉลยอยูหนา 17)
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อยาไดเหลือแมแต
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¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 02 ที่จัตุรัสมีเกลันเจโลมี “รูปปนดาวิด” ของจริงตั้งอยู 

(เฉลยอยูหนา 19)
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¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 03 เมื่อมองลงมาจากจัตุรัสมีเกลันเจโลจะเห็นทิวทัศน

เมืองฟลอเรนซไดทั้งเมือง (เฉลยอยูหนา 21)

ทาโรตชนะ
ใชมั้ยขอรับ
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¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´ 01 ¼Ô´ จัตุรัสมีเกลันเจโลตั้งอยูที่เมืองฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี
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