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เข้ำเขต
ป่ำสน

ไซบีเรีย รัสเซีย

ว้าว!
สวยจัง

ถึงเขตป่าสนของ
ไซบีเรียแล้ว

ท�าเป็นตื่นเต้น 
เวอร์จัง

ไปส�ารวจ
ป่าสนกัน

อึ๋ย... หนาว

ซื้ด
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ยืนเฉยท�าไม 
ไปขน
สมัภาระสิ

ท�าไมต้อง
เป็นพวกเรา

พี่ยูมิก็ช่วย
กันบ้างสิ

อืม ถ้า
ไม่ออกแรง
ก็ต้องคิด...

ค่าเดินทาง 
ค่าอาหาร 
แล้วก็...

ต้องคิดเงิน
นายด้วย

ไปขน
เร็ว

มาช่วยขน
เลย

ขอให้สนุกนะ
ขอบคุณค่ะ
คุณลุง

ไปเที่ยวหรือ
ย้ายบ้าน

เปิดร้านท่อง
เที่ยวได้เลย

แสยะยิ้ม

อยู
สม

ถังแก๊สกับ
อุปกรณ์

เงนิ
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เหรอ

ต้องใช้สิ

ป่าไทกา
จัดเป็นป่าสน
ในเขตหนาว
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ยูรัลถึงทะเลโอคอตสค์
เป็นป่าสนใหญ่ที่สุด

ในรัสเซีย

ตกลงเราจะ
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จุดหมายคือ 
ป่าไทกา

พื้นที่ระหว่างเขต
ทุนดรากับเขตอบอุ่น
ของยุโรป เอเชีย 
อเมริกาเหนือ ต่าง
เป็นป่าสน
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ลีนา
รู้เยอะจัง

ฉันคือ
ลีนาผู้รอบรู้

คิดว่าเธอจะรู้
มากกว่าโมจินะ

เนื้อคู่กันมัก
เหมือนกัน

ใครเป็น
เนื้อคู่นาย

อยู
ไปถ่ายรปูหมี

แทรก

ทน

ฮึ่ม

ส ำาคัญนะน่ัน
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สาวสวยอย่างฉัน
ไม่พาพวกเธอเดิน
ไปหรอก

เราจะเดินทางกัน
ด้วยบอลลูน
อากาศร้อน
ที่แสนสบาย

ดีนะที่พี่ยูมิ
มาด้วย

จะได้
ไม่ล�าบาก

เที่ยวกับฉัน
ล�าบากใช่ไหม

แต่ว่า...

ใครจะคุม
บอลลูนล่ะ

ไม่เห็น
ต้องถาม

ยูมิเก่งจัง!

พี่ยูมิสวย
จริงเหรอ

แต่จะพา
เหินฟ้า

ห้าม
ถาม

เยี่ยม

ฮอื

ฮอื ฮอื

ขวบัขวบั
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หือ! ไม่ใช่มั้ง!

ของจริง
แน่นะ

ทั้งสวยทั้งเก่ง
แบบนี้คิดว่า
ฉันเพอร์เฟกต์

พอยัง

เพิ่งได้ก่อน
เดินทาง 1 วัน

เนี่ยนะ!

ยังร้อน
อยู่เลย!

ช่วยด้วย!

ฉันคิดถึง
บ้านแล้ว

อ้าว
จะไปไหนกัน

กลับยังไง ไม่ค่อย
มีรถผ่านมาซะด้วย

เดินช้า ๆ 10 วัน
คงถึง อุณหภูมิ  -40  �c
แบบนี้อาจหนาวตาย

ชีวิตส�าคัญ
กว่านะ!

เฟี้ยว
ใบอนุญาตควบคุม
บอลลูนสากล 

ช่ือ: ยูมิ 
  หมดอายุ 
 1-4-2019

ฮ่า ฮ่า

กกึ

ฟิ้ว ฟิ้ว
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ยูมิ พวกเราขอ
ร่วมทางด้วยนะ

ไปไหนไม่รอด

ประกอบบอลลนู
 โมจิกางผ้า โตริ

ขนของ ลนีาตรวจ
เชือ้เพลงิ

ครับ/ 
ค่ะ

พร้อมหรือยัง!

จะออกเดินทาง
แล้วนะ!

ตกึ ตกึ ตกึ

แยกย้าย

พึ่บ พึ่บ

อึ๊บ

ฟู่ ฟู่

พร้อม!
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ส่งเป้มา

ช่วยถือ
เหรอครับ

มันหนักรู้ไหม 
ทิ้งซะ! จ๊าก! ขนม

ของผม

งั้นกินก่อน
ค่อยไป

วิทยุสื่อสาร จีพีเอส 
เทคโนโลยี บวกคนเก่ง
แบบฉัน ทุกอย่าง

ปลอดภัย

คนแบบเธอ
นี่แหละที่เรา

กังวล

ก�าหนดจุดลงไว้แล้ว  เราจะไป
เอาอาหารและเชื้อเพลิงที่นั่น

เดินทางกันแบบ
สบาย ๆ ชมธรรม-

ชาติได้เต็มตา

ดูท�าเข้า รู้สึกตงิด ๆ 
อยู่นะ

อย่าคิดมาก 
เชื่อฝีมือฉัน
เถอะ

อย่ามั่นใจ
เกินไปสิ

ไม่มีทางเลือก

ไม่

พรวด

ไม่นะ

ง�่า
ง�่า

ฮ่า ฮ่า
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เพื่อไม่ให้เสีย
เวลา ทุกคน
ประจ�าที่! ไปแก้เชือกผูก

บอลลูนซิ

ได้ครับ
กัปตัน!

แก้เชือก
แล้ว!

ลอยแล้ว

หวาดเสียว
จัง!

ไม่เป็นไรนะ
สูงอีกหน่อยก็
ไม่น่ากลัวแล้ว

พึ่บ พึ่บ

ฟู่ ฟู่

เย้

ว้าว

ขวบั

ไปได้

เฟี้ยว
เฮอืก

ลอย
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โตริ วิวตรงนี้
สวยดี

โตริล่ะ

โตริ!

กัปตันอะไร 
ลืมผู้โดยสาร!

อยากกลับบ้าน

พี่โมจิ
ช่วยด้วย!

ยูมิ โตริ
ไปไหน!

ว่าไงนะ!

ขวบั

แง แง

หา

หมดแรง
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