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ฉำกเหล่ำนี้
อยู่หน้ำไหน
บ้ำงนะ



โอ้เยส! 

รอบรู้ วิทยำศำสตร์
สุดอึ้ง

สุดมหัศจรรย์

ฉันขอไป
ด้วยคน

ตำมมำสิ 
เดี๋ยวฉันจะเล่ำเรื่อง

ชวนอึ้งให้ฟัง

1
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01 ดำวตก
เกิดจากอะไร

โอ๊ะ  เขำบอกว่ำ
ถ้ำขอพรเวลำมีดำวตก

จะสมหวัง

อ้ำว...
หำยไปซะแล้ว

คิดพรไว้ก่อนเลยดีกว่ำ 
พอมีดำวตกตกมำ
จะได้ขอได้ทัน

ขอให้เราได้กิน
ลูกกวาดไม่อั้น

นั่นดาวตก! 
รีบขอพรดีกว่า...

วับ

เฟี้ยว

หมับ
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อ๋อ งั้นข้ำขอตำมไปจับ
ดำวตกด้วยได้มั้ย

ข้ำอยำกขอพร
ให้ประชำชนอยู่ดีกินดี

คุกกี้ฮีโร่ ดึกดื่น
ป่ำนนี้แล้วยังจะ
รีบไปไหนอีก

เราต้องไป
จับดาวตกเอง
ซะแล้ว

แปลงร่าง!

ข...ขอให้
เรา...

ไม่ทัน
อีกแล้ว!

แบบนี้
ก็ไม่สมหวังน่ะสิ

ดาวตกอยู่นั่น!

เฟี้ยว

ชะแว้บ

ฉันจะรีบไปจับ
ดำวตกเพื่อขอพร

เฟี้ยว

 ฟิ้ว

เฟี้ยว

แง แง
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อะไรกันเนี่ย

ไหม้หำยไป
หมดเลย

ดำวตก1 คือสะเก็ดหิน
หรือฝุ่นที่หลุดออกมำจำก
ดำวเครำะห์น้อย เมื่อเข้ำสู่

บรรยำกำศโลกก็จะ
เผำไหม้

จับดำวตกเนี่ยนะ 
จับดำวหำงซะ
ยังจะดีกว่ำ

ดำวตกจึงหำยไป ไป
หำดำวหำงแทนเถอะ

ดำวหำงโคจรรอบ
ดวงอำทิตย์  เป็นเทหวัตถุที่
ประกอบด้วยน�้ำแข็งและฝุ่น

โอ๊ย! ร้อน

จับได้แล้ว

เฟี้ยว ฟู่

ฉันคือดาวห
าง เฟี้ยว

เฟี้ยว

1 หรือเรียกว่ำ ผีพุ่งไต้
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เห็นนั่นมั้ย  เพรำะเข้ำใกล้
ดวงอำทิตย์จึงท�ำให้ไอน�้ำกับ
ฝุ่นกระเด็นออกมำ

ร้อน ร่ำงกำยฉัน
แตกสลำยแล้ว

ดำวหำงที่โคจรรอบ
ดวงอำทิตย์จึงหลุดออก
เป็นฝุ่นจ�ำนวนมำก

เมื่อฝุ่นเข้ำสู่
ชั้นบรรยำกำศโลก

จะเสียดสีจนลุกไหม้ 
เกิดเป็นดำวตก

ถ้าจับดาวหางได้
เราก็จะได้เห็น

ดาวตกมากมาย

งั้นไปสอยดำวหำง
กันเถอะ

เฟี้ยว

แบบนี้เอง

เฟี้ยว
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ดาวตก
ก้อนยักษ์!

มนัจะลกุไหม้เหมอืน
ดาวตก แต่เพราะใหญ่

จงึเผาไหม้ไม่หมด
 และตกสูพ่ืน้โลก

แต่เป็น
อุกกาบาต

 จับได้แล้ว

มันลาก
เราตกลงไป

ด้วย

 ระวัง!

เดี๋ยวก่อน 
นั่นไม่ใช่ดำวตก...

ฟุบ

ฟุบ
ฟู่

เฟี้ยว

เฟีย้ว
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ต้องขอให้เรา
ปลอดภัยสคิกุก้ีนางฟ้า 
ไม่ใช่ขอของกนิ ช่วยด้วย!

พรเป็นจริงแล้ว
เพรำะขำยข่ำวจนดัง 
ท�ำให้มีเงินซื้อลูกกวำด
กินได้ไม่อั้น

มีอุกกำบำต
ขนำดยักษ์ตกใน
หมู่บ้ำนคุกกี้

ผู้ค้นพบ
ได้แก่คุกกี้ฮีโร่และ
คุกกี้จอมยุทธ์...

 ไม่ได้กำร 
ต้องรีบขอพรซะแล้ว

ขอให้ได้กิน
ลูกกวำดเยอะ ๆ

ฟู่ ฟู่ ฟู่ ฟู่

ตมู

ฮ่า ฮ่า ฮ่า
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02 ท�ำไมเมื่อกระโดดบน
รถไฟที่แล่นอยู่
จึงตกลงมาต�าแหน่งเดิม 

อืม...
แปลกแฮะ

อะไรเหรอ
คุกกี้สเก็ตบอร์ด

อ้ำว คุกกี้
รสแอปเปิ้ล

แทนที่เรำจะตกลง
ด้ำนหลังสเก็ตบอร์ด
ที่วิ่งไปข้ำงหน้ำ

ถ้ำกระโดดบน
สเก็ตบอร์ด

แต่เรำกลับตก
ต�ำแหน่งเดิมบน

สเก็ตบอร์ด

ฟิ้ว
ตุบ

ครืด

ตึก

ครืดดดด
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สเก็ตบอร์ดอำจเล็กไป 
จึงสังเกตได้ยำก 
ลองใช้รถเข็นดีกว่ำ

นั่นสิ งั้นเรำมำช่วย
ไขปริศนำนี้กัน

ตกลงที่เดิมเลย 
หรือเข็นช้ำเกินไป

ตกลงต�ำแหน่ง
เดิมตลอด
เหมือนกัน …

ฉันจะ
เพิ่มสปีดนะ

ดีๆ งั้นเดี๋ยวฉัน
ลากให้เอง

ผึง

ครืดดด

ผึง
ผึง

ครืดดด

ครืดดดด


