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ว้ายยย!

จีโอ!

จูล! รีบหลบ
ไปเร็ว

โลก
ไร้พลงังาน 

ครืน ปึง
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เอามานี่!

กรี๊ด!

โอ๊ย!

ปึ้ก

โครม

ตึง

พรวด
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ไปกันเถอะเด็ก ๆ

พวกเธอท�าอะไรกนั! 
ไม่อายเด็กๆ บ้าง
หรือไง

โอยม...ไม่เป็นไรค่ะ 
โดนแค่ขา

ถ้าเด็กๆ เป็น
อะไรไป ฉัน
ไม่ยอมแน่

จูล!

…

เอ่อ

ตึก
ตึก

ตึก

เดือด

โอย ฮึ่ม
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อาจอยู่ได้
เป็นสัปดาห์

ทุกคน
ต่างก็แย่งกัน
ซื้ออาหาร
ไปตุน

ช่างเถอะ
 กินประหยัด ๆ

 ก็น่าจะพอ

โชคดีที่
ไม่เจ็บมาก

แต่เสียดาย...
เราไม่ได้อาหาร
เลย

ไม่นึกว่าจะวุ่นวาย
ขนาดนี้ น่าเป็นห่วง
จริง ๆ

อ๊ะ!

พ่ีเกรย์โทรมา 
จะหาน�้ามัน
ได้ไหมเนี่ย

ติ๊ด ติ๊ด
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โทรศัพท์ก็
ไร้ประโยชน์
แล้วละสิ

อืม ก่อนหน้านี้
เรายังมีไฟส�ารองใช้
ส�าหรบัตดิต่อสือ่สาร 
ป่านนี้คงหมดเกลี้ยง
แล้วละ

อ้าว! ใช้ไม่ได้
ซะงั้น

สถานีสื่อสาร
มีไฟส�ารองที่ยังจ่าย
ไฟฟ้าได้อีก 2-3 

ชั่วโมง…

หรือไฟส�ารอง
หมดแล้ว

เสียงอะไรน่ะ

ติ๊ด
ติ๊ด

เพล้ง
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จีโอ!
อย่าไป

ข...ขโมย!

หยุดนะ!

บอกให้
หยุด!

ร้านเพชร งามดี

เพล้งเพล้ง
เพล้ง

ขวับ

ตึก

ตึก

ตึก

ตึก

ตึก

ตึก
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เป็นไงบ้าง

อ๊าก!

ฮึ่ม...

โชคดีนะเนี่ย
ที่ได้คืนมา

กึก

ตึง
ตึก
ตึก

ตึก

ตึก
ตึก
ตึก

ตึก
ตึก
ตึก

ตึก
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กลับมาท�าเรื่อง
ผิด ๆ ไม่ไหวเลย

กล้ามากเลย 
กลางวันแสก ๆ แท ้ๆ

ในสถานการณ์
แบล็กเอาต์ แทนที่
จะช่วยเหลือกัน

คนร้ายคงอาศัย
ช่วงชุลมุนน่ะ

เราต้องเอากระเป๋า
นี้ไปให้ต�ารวจ

ต้องมีเรื่อง
แบบนี้อีกแน่

เฮ้อ...

หงึก
ขวับ

ตึก ตึก
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สถานการณ์
แบล็กเอาต์วันที่ 3 
ราคาน�้ามันแพงอย่างที่
ไม่เคยเป็นมาก่อน ระบบ
ขนส่งสาธารณะทั้งหมด
หยุดให้บริการชั่วคราว

ลิฟต์ยังใช้การไม่ได้ 
ผู้ที่อยู่อาศัยใน
อาคารสูง เช่น 
คอนโด ต้องขึ้นลง
อย่างล�าบาก

ครอบครัวที่มี
เด็กเล็กและคนชรา

มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุในช่วงนี้

รายงานข่าวด่วน 
สถานการณ์แบลก็เอาต์เข้าสู่

วนัท่ี 2 แล้ว การจ่ายน�า้หยุดชะงกั
ไปท่ัวประเทศ ท�าให้ประชาชน

ขาดแคลนน�า้
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สถานการณ์แบลก็เอาต์
วนัท่ี 6 พบคนร้ายลกัขโมย
เชือ้เพลงิ น�า้ และอาหาร
ท่ีป๊ัมน�า้มันแห่งหน่ึง

คนงานไม่มีงานท�า 
แต่เดินทางกลับ
บ้านเกิดไม่ได้

ส่วนโรงงานผลิตสินค้า
มีก�าลังผลิตลดลง 
และเริ่มทยอยปิดตัว

ตอนนี้ทางต�ารวจ
จับกุมคนร้ายได้แล้ว ทางด้าน
รัฐบาลกังวลว่าจะมีการก่อคดี

เช่นนี้อีก จึงมีมาตรการ
ป้องกันอย่างเข้มงวด

วันที่ 5 ราคาน�้ามันยังสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โรงงานผลิตอาหาร

ต่างๆ เริ่มปิดชั่วคราว
คาดว่าจะเกิดภาวะขาดแคลน

อาหารต่อไป


