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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

การเล่นเกมช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการแก้ปัญหา ดังน้ันหากเด็ก ๆ  
แบ่งเวลาเล่นเกมอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผ่อนคลาย  เสริมทักษะการจ�า มีความคิด
สร้างสรรค์ และก่อให้เกดิจนิตนาการ

ครั้งน้ีเชื้อไวรัสข้ีเกียจแพร่กระจายมายังบริษัทเกม  ส่งผลให้พนักงานท่ี
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกมไม่อยากท�างานและหนีกลับบ้านกันหมด สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 
เกมต่าง ๆ มปัีญหามากมายจนไม่สามารถเล่นได้ตามปกต ิความสขุของเดก็ ๆ จงึลดลง 
เหล่าเทลส์รันเนอร ์สุดยอดฮีโร่ของเด็ก ๆ จึงอาสาปฏิบัติภารกิจก�าจัดเชื้อไวรัสขี้เกียจ 
อีกครั้งเพ่ือทวงความสุขกลับคืนมา พวกเขาจะเข้าท�างานท่ีบริษัทเกมในต�าแหน่ง 
ต่าง ๆ  เช่น  โปรดิวเซอร์เกม นักออกแบบเกม โปรแกรมเมอร์  เกมมาสเตอร์  เป็นต้น 
เทลส์รันเนอร์จะต้องสร้างสรรค์เกมใหม่เพ่ือขัดขวางเกมของ ดร.แมดท่ีมีอ�านาจ 
สะกดจิตใจของผู้เล่นเกม  เหล่าฮีโร่จะสร้างเกมออกมาในรูปแบบใด และจะเอาชนะ
เกมของ ดร.แมดได้หรอืไม่ ต้องขอให้เดก็ ๆ ช่วยส่งแรงใจไปช่วยด้วยนะ

เทลส์รนัเนอร์ป่วนโลกแห่งเกม  เป็นหนังสอืการ์ตนูความรูแ้นวพัฒนาตนเอง 
ที่ให้ความรู้และแนะน�าแนวทางในการประกอบอาชีพผู้ผลิตเกม 
เพ่ือให้เดก็ ๆ ทกุคนได้เรยีนรูอ้าชพีทีน่่าสนใจจากการ์ตนู 
แสนสนุก  และเตรียมความพร้อมจากคุณสมบัติท่ี 
แตกต่างกันในแต่ละอาชพี

ถ้าเดก็ ๆ พร้อมแล้ว ก็หยิบรองเท้าว่ิงและไอเท็ม 
คูใ่จออกวิง่ไปกับเทลส์รนัเนอร์กันได้เลย

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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ทุกคน!
ก่อนไปดูนี่
ก่อนนะครับ

หืม

เล่นเกม
กันเถอะ

เอ๊ะ!

เกิดอะไรขึ้น!
ไอเท็ม

ของฉันหายไป
หมดเลย

ไอเท็มในช่อง
เก็บของก็หายไป

ด้วย

แบบนี้
 คนที่ดูแลเกม

ต้องรับผิดชอบ!

แวบ

กรอด

แป่ว

ไอเท็มสุดที่รัก!

Tales’ Internet
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ตัวละคร
ของฉันค้าง

ระบบล่ม
อีกแล้ว!

ท�าไมส่ง
ภารกิจไม่ได้

ฮือ ๆ
 ฉันก็ด้วย

ท�าไมเกมถึง
ปั่นป่วนแบบนี้

ฉันถูกขโมยไอเท็ม
หมดเลย

โทรไปก็
ไม่มีใครรับสาย

อะไรกัน
เนี่ย

กึก

กึก

เอ่อ

ภารกิจส�าเร็จ

ส่ง

คลิก
คลิก
คลิก

ประกาศ!
การเชื่อมต่อสิ้นสุด

เฮ้อ

ตึง



น่าเศร้าจัง!
อุตส่าห์เล่นมาตั้งนาน

น่าเจ็บปวด! ตอนนี้ผู้เล่นเกม
ไม่พอใจมากขึ้นเรื่อย ๆ

เทลส์รันเนอร์ ไป
ก�าจัดไวรัสขี้เกียจ
เดี๋ยวนี้!

พร้อม
ลุย!

เริ่มได้!

คฤหาสน์
ดร.แมด

ตึก
ตึก

ตึก

เปรี้ยง

เปรี้ยง
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ฮ่า ๆ  ๆ

ไวรัสขี้เกียจ
จะท�าให้ฉันครองโลก

ทุกคนที่ติดเชื้อไวรัส
จะกลายเป็นคนขี้เกียจ

และบ้านเมืองต้องปั่นป่วน

คอยดูเถอะ!
 เทลส์รันเนอร์

ฟิ้ววว

หึ หึ หึ ฮา่ ฮา่
ฮา่ ฮา่

ฮา่ ฮา่
ฮา่ ฮา่
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บริษัทเกม

ว้าว!

นี่คือบริษัท
เกมหรือ

ห้องท�างาน!

คอมพิวเตอร์
เยอะแยะเลย!

เปิดตัว

เกมใหม
่

แห่งปี

2015

ผ่าง
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คอมพิวเตอร์ที่นี่
ท�างานเร็วมากเลย

ยอดเลยแฮะ

ครั้งนี้จะเลือก
อาชีพผ่านเกม

ในที่สุดก็มาถึง
สักที

ได้เวลาเลือก
อาชีพแล้ว!

นี่คือเกมกระโดดดึ๋ง
ใครได้คะแนนสูงสุด
จะได้รับต�าแหน่ง
โปรดิวเซอร์เกม

ปุ๋ง

ฮึบ

เปรี๊ยะ

เปร
ี๊ยะ
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ถ้าโดนไฟดูด
ก็จบเกมทันที

ท�าไมใช้
พระเจ้าเฮนรีที่ 3
เป็นตัวละครล่ะ

เอ่อ!
ก็ไม่มีเหตุผลหรอก

เป็นการล้างแค้น
ของปิเอโร่แน่ ๆ

งั้นเริ่มเลยนะ

เล่นง่าย
มากเลย

เปรี๊ยะ

แหะ
แหะ

ดึ๋ง

ด๋ึง
ด๋ึง
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อ๋อ!

ต้องกระโดดข้าม
กระแสไฟฟ้าถึงจะได้

คะแนนนี่เอง

ปิเอโร่น่าจะมา 
ช่วยพวกเรา 
ท�างานที่นี่

ไม่ได้หรอก ฉันต้องดูแล
ท่านอีทึนและพระเจ้า

เฮนรีที่ 3

อ๊ะ!

ท�าไม
เกมเร็วขึ้น
เรื่อยๆ

หวา! 
โดนไฟดูด
แล้ว

ติ๊ง

ติ๊งติ๊ง
ดึ๋ง

ดึ๋ง

+50

เปรี๊ยะ

เปรี๊ยะ

ดึ๋ง
ดึ๋ง

จ๊าก!
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ฮือ ๆ  ได้แค่ 
8,800 คะแนน ถ้าได้เล่นอีกรอบ 

คะแนนน่าจะ
เพิ่มขึ้น

หึ!
ถึงตาฉันแล้ว

ฉันต้องได้
คะแนนสูงสุด

วิชานินจา
ตาเหยี่ยว!

ย้าก!

9,500
คะแนน!

ตู๊ด ตู๊ด
 ตู๊ด พราก

วิ้ง

วิ้ง

วิ้ง วิ้ง วิ้ง

Game Over

me Over

ตู๊ด
ตู๊ด

ต๊อกแต๊ก
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ฉันก�าลัง
กินอยู่

ท่าไม้ตาย!

สวาปาม
เล่นเกม

ใช้เท้า
เนี่ยนะ!

งั้นจะแสดง
เคล็ดลับให้ดู

เร็ว ๆ สิบิ๊กโบ

ยากจังเลย! ได้แค่ 
3,000 คะแนน

เนสสึ
ได้แค่ 500 
คะแนน

ฉันไม่สนใจเกม
แบบนี้หรอกยังไงตอนนี้

ฉันก็เป็นที่ 1

ง�่ำ

ง�่ำ พึ่บบบ
ตึก
ตึก
ตึก

ตึก ตึก
ตึก

ตึก
ง�่ำง�่ำ
ง�่ำ
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ฉันยังได้คะแนน
น้อยกว่าบิ๊กโบอีกขนาด

ใช้เท้าเล่น

แฮ่ม!

เพื่อนผีของเธอ
อยู่ไหน

ตาฉันสักที

ไม่อยู่
จริงด้วย

น่าสงสัยแฮะหึ ๆ

เอ๊ะ!

อะไรกันเนี่ย
หึๆ

ตัวละคร
ลอยได้ด้วย

…

แต่น แตน แ
ต๊น

ตึก

ตึก

ฟิ้ว


