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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

จู่ๆ สัตว์ป่าในซาฟารีก็หลุดเข้ามาสร้างความวุ่นวายในเทลส์เวิลด์...
เหล่าเทลส์รันเนอร์ได้รับแจ้งให้ปฏิบัติภารกิจขจัดเชื้อไวรัสข้ีเกียจท่ีแพร ่

ระบาดไปยังซาฟารีเทลส์เวิลด์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในซาฟารีต่างติดเชื้อ 
ไวรัสและไม่มีใครมาท�างานจนกลายเป็นซาฟารีร้าง  เหล่าสิงสาราสัตว์ต่างพากัน
หิวโหยและออกมาหาอาหารในเทลส์เวิลด์ จนสร้างความวุ่นวายให้ผู้คนในเมืองเป็น
อย่างมาก

ในครั้งน้ี  เหล่าฮีโร่จากเกมออนไลน์สุดฮิตอย่างเทลส์รันเนอร์ยังคงมาปฏิบัติ
ภารกิจกันครบทีมเช่นเคย  ไม่ว่าจะเป็นโชวอน หมิงหมิง กาย มากิ  เนสสึ บิ๊กโบ 
ดีดี้  และลีน่า ที่พร้อมปฏิบัติอาชีพต่าง ๆ  ในซาฟารี  ได้แก่ สัตวแพทย์ ครูฝึกสัตว ์
เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ นักโภชนาการอาหารสัตว์  เป็นต้น  ทุกคนต่างมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความเป็นอยู่ของสัตว์ในซาฟารีให้ดีขึ้น รวมทั้งคิดค้นการแสดงพิเศษของสัตว์
ต่าง ๆ  เพื่อให้มีผู้เข้าชมสวนสัตว์อีกคร้ัง นอกจากน้ียังต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ซาฟารีจากกลุ่มหัวกะทิจอมเฮี้ยบอีกด้วย ภารกิจครั้งนี้จะส�าเร็จหรือไม่ ต้องคอย
ติดตามและเป็นก�าลังใจให้เทลส์รันเนอร์ด้วยนะ

เทลส์รนัเนอร์ป่วนซาฟารี  เป็นหนงัสอืทีใ่ห้ความรู้ 
เกีย่วกบัการประกอบอาชพีในสวนสตัว์ ซึง่เหมาะกบัเดก็ ๆ  
ที่มีจิตใจรักสัตว์และอยากท�างานในด้านนี้  เพื่อเตรียม 
ความพร้อมด้านการศึกษาหาความรู้  และสานฝันใน
อนาคตให้ส�าเรจ็ดงัทีต่ัง้ใจ

พร้อมออกว่ิงไปกับเทลส์รันเนอร์  เพื่อปราบ 
เชือ้ไวรสัขีเ้กยีจในซาฟารกีนัแล้วใช่ไหม...
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ตอนที่

1
สัตว์ป่ำบุกเข้ำเมือง

7



8

เทลส์เวิลด์คาเฟ

ได้หยุดพักสักที!
ไปหากิจกรรม
คลายเครียด
กันเถอะ

แน่จริงก ็
เข้ามาเลย!

ไปเล่นเกม
กันเถอะ พวกเธอ
ต้องแพ้ฉันแน่ๆ

กิจกรรมอะไร
โชวอน

ตึ๊ง
ตึ๊ง
ตึ๊ง

 แป่ว



ไหนบอกว่า 
เป็นเซียนเกมนี้

ไม่ใช่เหรอ

ฉันรู้สึกว่า 
มีใครจ้องอยู่

ย้าก!  
ต้องใช้
ท่าไม้ตาย

โอ๊ย!
 แพ้อีกแล้ว

ฉันต้องได้
ที่ 1!

ฮือๆ ที่โหล่
ตลอดเลย

คลิก
คลิก

 แป่ว

กึก
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แปลกจัง
เลยนะ

ลิงเข้ามาในร้านเกม
ได้ยังไง

แว้ก!  
ลิงมาอยู่ใน 
ร้านเกมได้ยังไง

เจ้านี่ชนะฉันในเกม! 
ฉันเล่นเกมแพ้ลิง
หรือเนี่ย

เจี๊ยก! 
เจี๊ยก!

หยุด 
เดี๋ยวนี้!

ท�าฉันขายหน้า
คนอื่นหมด

ฮ่าๆๆ!
โชวอนแพ้ลิง

เจ๊ียกฉันเ
องแ

หละ



แปลกจัง
เลยนะ

ต้องเกิดเรื่องวุ่นวาย
อีกแน่ ๆ

ว้าย!

ยีราฟ
ก�าลังกินใบไม้
อยู่ข้างนอก

เกิดอะไรขึ้น
ที่ซาฟารี
หรือเปล่า

ไปดูกันเถอะ!

แท็กซี่!

ตึก
ตึก
ตึก

เอี๊ยด
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ช่วยไปส่งที่
ซาฟารี

เทลส์เวิลด์
ทีครับ

หา! แพนด้า
ขับแท็กซี่

โอ๊ย!
เกิดอะไรขึ้น
กันเนี่ย สัตว์ป่าบุก

เทลส์เวิลด์!

ดาด้า

ด...ดาด้า!

บรื้นนน

บรื้น
นน
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เทลส์รันเนอร์!
เกิดเรื่องใหญ่แล้ว

ไวรัสขี้เกียจ
คงระบาดที่นี่

ซาฟารีร้าง
เพราะสัตว์ป่าหนีไป

หมดแล้ว

ปุ๋งว้ิววว
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ไม่ใช่! พระเจ้า
เฮนรีที่ 3 
หายตัวไป

ห...หายตัวไป
งั้นหรือ

ไวรัสขี้เกียจ
ระบาดในซาฟารี
จะพูดแบบนี้ใช่ไหม

บอกว่าจะไปเที่ยว
ซาฟารี แล้วก็

หายตัวไป

รีบไปหา
กันเถอะ

ฉันจะพาสัตว์
กลับมาเอง

งั้นฉัน
ไปด้วย

ต้องใช้ตาข่าย
กับยาสลบรึเปล่า
มีสัตว์ดุร้ายด้วยนะ

ฉันจะใช้พลังแห่งความมืด
จัดการเอง

ขวับ
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ถ้าพร้อมแล้ว
ก็ลุยเลย!

ดูโน่นสิ!
เหลือสิงโตตัวหนึ่ง

อยู่ในกรง

ท�าไมดูหงอย ๆ  
ไม่สบายรึเปล่านะ

ฟิ้ว

หงิง
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มาทางนี้
เร็วเข้า!

ฉันเจอ
พระเจ้าเฮนรี
ที่ 3 แล้ว

พูดจริงหรือ 
พระองค์
อยู่ที่ไหน

พนักงานที่นี่
ติดเชื้อไวรัสกันหมด 
เลยไม่มีคนดูแล

สภาพรกรุงรังมาก
 ถึงไม่มีใครมาซาฟารี

ผ่าง ารซาฟารี

ห้ามให้อาห
ระวัง!
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ใครก็ได้ช่วยด้วย!
พาฉันออกไป
จากที่นี่ที

พระเจ้าเฮนรีที่ 3 
เป็นอะไร

หรือเปล่าครับ

ฉันเจอฝูงสัตว์
ยกโขยงหนีออกไป
เลยตั้งใจหลบในนี้
แต่กลับถูกขัง

ภารกิจใหม่ของ
เทลส์รันเนอร์

ท�าให้ซาฟารีกลับมา
เป็นเหมือนเดิม

ให้เริ่มตอนนี้
เลยหรือครับ

ห้ามให้อาห

ฟึ่บ

ห้ามให้อาห

ระวัง!


