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วนัหยดุ
อนัแสนมีค่า

ขอยืมตังค์!

ฟิ้ววว

พรวด
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หน้าตา
ก็หล่อว้าว! 

เท่จัง

ฮ้า! ฝีมือยัง
ไม่ตกนะเรา

ฟ้าว

เฟี้ยว

หึ
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คงไม่รู้นะว่า
ฉันมาที่นี่

อยู่ไหน มาให้ผม
เกาะซะด ีๆ 

โอ๊ะ

จีโอโทรมา
ท�าไม

จีโอ! 

ห้ามร
ับ!

081-x
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xxx

คราวนี้ละ
 ฉันจะเที่ยวเล่น
ให้หน�าใจเลย

ตั้งแต่อยู่กับ ดร.จิม
ก็ไม่มีวันหยุดพักเลย ขอพักผ่อน

ให้เต็มที่หน่อย

ฮ่า ฮ่า
อ่อย

ปัง ปัง

ลัลลา

ติ๊ด ติ๊ด

ติ๊ด

  ติ๊ด

ติ๊ด
  ติ๊ด ลุกล้ีลุกลน
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อยู่ด ีๆ
สายก็หลุดไป

?!

อยู่กับจีโอ
 คงไม่ได้พัก

เอางี้!
ถอดแบตออกซะ

ก็หมดเรื่อง

จ๊ำก! อยู่ที่นี่แล้วเหรอเนี่ย 
ตายแน่เรา

ต้องไม่ให้รู้ว่าเรามาที่นี่
เหมือนกัน

ฮัลโหล
ฮัลโหล!

ติดสาย
หรือเปล่า

หลบ
ตรงไหนดี...

ไม่

ไม่

ฟึ่บ

ฟึ่บ
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จูจ้ี ้ขีบ่้น ขีข้ลาด 
ปัญหาเยอะ

พูดเป็นเล่น พี่เกรย์
ชอบฉันจะตาย

หรือว่าเขา
ไม่อยากรับสาย
นาย

หน็อย!
 คิดกับฉัน
แบบนี้เหรอ

…
รับสาย
ไหม

ไปคุยกนั
ไกล ๆ  ไป! เหมือนจะปิด

เครื่องไปแล้ว

ฉันกว็
่างั้น

ฉันจะบอกอะไรให้ 
ถึงภายนอกพี่เกรย์
จะดูฉลาด แต่จริง ๆ 

ไม่เอาไหนเลย
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ท�าไม ดร.จมิไม่มาด้วยนะ 
ถ้าไม่เจอพ่ีเกรย์จะท�ายังไง 
เราไม่มีเงินติดตัวมาด้วย

แล้วนี่เราจะรอไป
ถึงไหน ไปเล่น
ที่อื่นเถอะ

ลองไปหา
กันเถอะ

ดี! ไปเลยไป

ดร.จิมนี่เอง

ฮิ ๆ   เที่ยวให้สนุก
นะเกรย์

ไม่ได้! ลานสโนว์บอร์ด
ที่นี่ใกล้ที่พักที่ ดร.จิม

แนะน�าที่สุดแล้ว

ฉันว่าพี่เกรย์
น่าจะอยู่

แถวนี้แหละฮวบ
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ยิ่งอากาศหนาว 
อุณหภูมิของร่างกายลดลง 
จึงต้องการพลังงานมากขึ้น

เพื่อรักษาความอบอุ่น

พลังงาน ท�ากิจกรรม

รักษาความ
อบอุ่น

ยิ่งพูดยิ่งหิว

แต่เราก็กินข้าวมานานแล้วนะ
ป่านนี้ข้าวที่เรากินคงดูดซึม

เข้าสู่ร่างกาย เปลี่ยนเป็นพลังงาน
ในหน่วยแคลอรีหมดแล้ว

จะเดินได้ไง

มิก นายไปเถอะ ฉัน
หิวไม่มีแรงจะเดินแล้ว

เจ้าอ้วนคิมโบ!
คิมโบ อย่า
งอแงน่า

แม้แต่นิ้วยังขยับ
ไม่ไหวเลย

จ๊อก
ผงะ

จ๊อก
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อย่างนั้นแหละ!

เรากินข้าวแล้วมีพลัง 
ก็เหมือนรถเติมน�้ามัน

แล้วแล่นได้

มีพลังแล้ว

เครื่องยนต์ต้องเผาไหม้
เชื้อเพลิง  เช่น น�้ามัน 
ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ

ให้เป็นพลังงาน

หิวมาก
เติมเยอะ ๆ  เลย

คนก็ต้องกินอาหาร 
เพื่อเปลี่ยนเป็น
พลังงานใช้ส�าหรับ
ท�ากิจกรรมเช่นกัน

บรื้น

ง�่า
ง�่า

ฮึบ ฮึบ
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อ๊ะ! ลองวิธีนี้ดีกว่ำไม่รีบไปสักที
 บ่นไม่จบไม่สิ้น

 แล้วมำหำว่ำฉันขี้บ่น!
ข้าวเหนียว
หมูป ้ิ ง!

ลาบ ส้มต�า!

ตอนนี้ถ้าได้
บะหมี่ร้อน ๆ 

ซักถ้วยก็ดีสิ

นั่นสิ

ฉันขอแฮมเบอร์เกอร์

พูดถึงเรื่องกิน
หิวเลยเห็นมั้ย

ลืมแล้วเหรอ
ว่าเราไม่มีเงิน

ฮวบ
เฮ้อ

เยิ้ม
ฮ้า

เป๊าะ
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ไปเลย

สวรรค์โปรด

มาจากไหน
น่ะ!

นี่มัน...เงิน!

ไม่ได้! 
เราต้องคืน
เจ้าของนะ

ไปหาอะไรกินกันเถอะ! 
ฉันจะซัดบะหมี่
สัก 10 ถ้วยเลย

หา!

โธ่! อ่อย

ฟึ่บ


