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ตอนที่ 1 ยินดีต้อนรับสู่กรงุปักกิ่ง
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 รู้สึกยังไง
กับการแข่งขัน

โอลิมปิก
ครั้งแรกครับ

เคมี
มาแล้ว!

มาแล้ว!

?ตวัแทน
เกาหลใีต้

ตั้งเป้าไว้
อันดับที่เท่าไร

ครับ

ท่าอากาศยาน
นานาชาติปักกิ่ง

ครืด

ตึก

แชะ

แชะ
แชะ

แชะ
แชะ

แชะ
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เจวอน!
ความหวังของ
เกาหลีใต้

วางแผนไว้
ยังไงครับ

เจ้าหยิ่ง
กวนเก๊กเอ๊ยผมขอตัวครับ

แย่ชะมัด!
ทิ้งเพื่อน

ร่วมชะตากรรมไป
นั่งชั้นเฟิสต์คลาส

คนเดียว

พี่ๆ
ครับ

สัมภาษณ์ผม
พระเอกตัวจริงก็ได้

ช...ช่วยฟัง
ผมพูดหน่อย

เชอะ

ยิ้ม
นิ่ง

แชะ

แชะ

แชะ

ว้าว ตึก ตึก

ตึก
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เท่าที่แข่งมา 12 ครั้ง 
ผมก็นั่งชั้นเฟิสต์คลาส

ตลอด

อย่างคณุเคมก็ีน่าจะ
นัง่เฟิสต์คลาสอยูแ่ล้ว

นิสัยไม่ดี

นั่งได้

คนเดียว

ใคร
ถามนาย

ท�าไม กลัว
คนอื่นจะรู้นิสัย
ที่แท้จริงเหรอ

 ขอบใจที่ช่วยดึง
ความสนใจนักข่าว

เมื่อกี้
ยังอยู่เลย

แต่ทีหลังอย่าพูดเรื่อง
ส่วนตัวฉันอีกนะ

 อ้าว!
เจวอนล่ะ

ขอให้นายแบ่งทีน่ัง่ให้นดิเดยีว 
แต่นายกลับปฏิเสธ

จ�าได้มั้ย

แวบ แวบ

หา

ตึก ตึก

ตึก ตึก

ตึง ตึง

ตึง ตึง

ตึง ตึง ตึง ตึง

พึ่บ
พึ่บ

แวบ
ฮึ่ย

…



ขึ้นอยู่กับคุณเคมี
คนเดียวนะครับ

อย่ามายุ่งน่า

อะไร
อีกเนี่ย

อืม

ผมขอเตือนนะครับ ถ้าเป็นผม
ผมจะปฏิบัติกับคุณเคมีด ีๆ เพราะอนาคต

ของอรุณศึกษา

เราลากกระเป๋าทับเท้า
คนอื่นเหรอ

ชิ่ว
ชิ่ว

กึก

ตึก

ขวับ

กึก

กึก กึก

สะดุ้ง

แปลบ
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ฉันก็จะไป
ที่นั่นเหมือนกัน
ไม่ต้องห่วงนะ

โทษที ถ้าเหน็
รถเมล์ทีไ่ปสนาม
แข่งโอลิมปิกมา
ช่วยบอกทีนะ

นาฬิกาฉัน
บอกเวลา
ตรงเป๊ะ

 อ...อะไร
นะ

ขอโทษนะ
ฉันไม่ได้ตั้งใจ

นี่เราหลับ
เพลินอีก
แล้ว

 รถเมล์
รอบ 10 โมง

ไปรึยัง

รถเมล์นั่น
ไปได้

45 นาที
แล้ว

  เผลอหลับ
ไปเกือบ

ชั่วโมงเลย
หรือเนี่ย

แย่แล้ว!
ท�าไงดี

ฉันเป็น
ผู้แข่งขันน่ะ

ปริบ ปริบ

เฮือก

พรวด ฮวบ
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ไม่รู้สิ รู้แต่
ว่าเก่ากว่า 
40 ปีละ

นาฬิกาเนี่ย!

ปู่ฉันใช้มา 25 ปี
แล้วส่งต่อให้พ่อ

ใช้อีก 15 ปี

ปู่ พ่อ

แล้วก็เป็น
ของขวญัท่ีฉนัได้เป็น

ตวัแทนประเทศ

ไง! เจ๋งสุดๆ 
ใช่มั้ย

นี่  รถมา
แล้วนะ 
รีบไป
เถอะ

…

เด็ก ๆ รถเมล์
มาแล้ว

ค่ะ

มนีาฬิกากับเขาด้วย 
เก็บมาจากไหนล่ะ

สนามแข่งขนัโอลมิปิกการทดลอง

ปี๊ด

หึ หึ

แต่นแต๊น

ขวับขวับ

เอ่อ
เอี๊ยด
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รถเมล์
มาแล้ว!

ตื่นนน!

ตื่นได้แล้ว!นี่เธอ!

รอขึน้รอบเท่ียง
ละกัน!

หลับอีกแล้ว

! …

ฉันปลุก
แล้วนะ

 ใจเรานี่หล่อ
ชะมัด!

สนามแข่งขันโอลิมปิกการทดลอง

ครอก

เฮ้อ

แจ๊บ

ตุบตุบตุบ ครอก

ครอก
ตึก

ตึก ตึก

กึก

ตึก
ให้ตายสิ!
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5 คะแนน
เลยเหรอ!

ช่างเถอะ
 ผมไม่สน
หรอกครับ

ระเบียบการทดลอง
ข้อ 3 วรรค 4 กล่าวว่า
ห้ามช่วยเหลือคู่แข่ง

 แต่เธอฝ่าฝืนกฎ

โดนหัก 
5 คะแนน

 ไปสนามแข่ง
เหมือนกัน
ครับ

รอด้วย
ครับ!

ผู้หญิงคนนี้

แฮก

แฮก

แฮก

ผ่าง
พั่บพั่บ

ฟ้ี

ผ่าง

ผึง
ฟี้

ฟี้


