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ท�าไมอยู่ๆ 
ฝนตกเนี่ย!หยาง

หลบตรงนี้
ก่อนละกัน

!

ให้ตายสิ! ผมเปียกหมด 
แบบนี้ใครเห็นก็ไม่รู้ว่า
เป็นเราน่ะสิ

เปาะ

ซ่า ซ่า

พรืด

เฮ้อ

แฮก แฮก
แฮก

แฮก

ซ่า ซ่า ซ่า ซ่า ซ่า ซ่า

แปะ
ฟ้ิววว
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ผีหลอก!

เพราะนาย 
ผมเลยตั้ง

ตกใจ
หมด!

นายอยู่
เกาหลีใต้
ทีม A นี่

วิทยาศาสตร์
ยังพิสูจน์ไม่ได้

วนันีม้ีแข่งกับอเมริกา
ทมี A ตอนนีต้้องอยู่
ห้องพักแล้วสิ 
หรือว่า...

นึกว่าเจอผี
ซะละ

ผีคือวิญญาณของ
คนตายที่ออก
จากร่าง

ซ่า

แปะแปะ
แปะ

อา เย็นดีจัง

ผ่าง

ฟ่ึบ

ย้าก
พรืด

กึกกึกกึก
พั่บ

ขวับ

กึก กึก
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ที่แข่งปีที่แล้วด้วย 
อยู่กับปัญญาวิทยา

ขอตัว
นะครับ

…

มีหวัง
ได้แพ้ด้วย
คะแนนที่ห่าง
กันมากแน่ ๆ

 จริงด้วย
ชื่อเจวอนใช่มั้ย

พูดแบบนี้
เสียมารยาทนะครับ 
ไม่รู้จักกันแท้ ๆ

กลัวทีมอเมริกา
เลยมาหลบอยู่ที่นี่

ฉันหยาง
ทีมจีน นาย...

ถึงจะมั่นใจและ
ชนะทกุนดัในเกาหลีใต้ 
แต่มาเจอทีมอเมริกา
ที่แข็งแกร่งตั้งแต่
รอบแรกแบบนี้

หมับ

ตึก
ตึก

ก๊อก
ก๊อก

อืม

หมับหมับ

เฮ้อ ขวับ โป๊ก
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ถ้าจะพูดให้ชัด ๆ
ละก็…

คือ...

นายก็
โชคดีนะ

ผมยังพูด
ไม่จบ

โอ๊ะ

ฝนหยุดแล้ว

อึก

เป็นไง 
แบบนี้รู้จักกันดี

รึยัง

นึกว่าจะทดลอง
กลางแจ้งไม่ได้
ซะแล้ว ฉันนี่
โชคดีสุด ๆ  เลย

ราบคาบ

ตึง
ตึงตึง

ว้าวปุด
ปุด

ฮ่า
ฮ่า



ทีมเก
าหลีใ

ต้

ถัว่ลสิง
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  เรามีของมา
เซอร์ไพรส์เพื่อน ๆ

วันนี้
เมื่อปีก่อน

ถ้าจะพูดให้ชัด ๆ  
ก็คือการพ่ายแพ้
เมื่อปีก่อนนั้น

เป็นการ
พ่ายแพ้ที่
เลวร้ายที่สุด

ส�าหรับการแข่ง
รอบแรกด้วย

ถั่ว
แสนอร่อย

จ�าไปชั่วชีวิต

กรอด

ทีมเ
กาห

ลีใต
้

แอ๊ด

ฮิ

1 ปีก่อน

วอลนตั

เมลด็ทานตะวนั
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ตอนแจกปากกา
อิเล็กทรอนิกส์ให้เขียน
ค�าตอบ

แค่จัดการ
ไม่ให้ใครเห็น
ก็เรียบร้อย

นั่นคือโอกาส
ของเรา

พอรับปากกามา ฉัน
จะแกล้งเซล้ม

จากนั้น

เจวอน!

เมื่อกี้พูดว่า
จะท�าอะไร
กันนะ

ไม่มีอะไร ใช่แล้ว 
เราแค่...

เมื่อกี้ผมได้ยิน
แผนชั่วร้ายที่พวกคุณ

จะท�ากัน

ถั่วล
ิสง

…

ตุ้บ

พรวด เหม่อ สะดุ้ง

โงนเงน

ผ่าง

ฮ่า ฮ่า
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นั่นสิ ตื่นเต้น
แน่ ๆ

ยังจะโกหก
อีกเหรอ

นาย
ได้ยิน
ถูกแล้ว

แล้วเราล่ะ

ผมเอาชนะ
ได้แน่ 

เชื่อใจผม...

ค�าพดูเมือ่กีท้ะลุ
เข้าท้ังรหู ูแก้วห ูเส้น
ประสาทไปจนถงึสมอง

ทีมอเมริกาแข็งแกร่งมาก
เราจะประมาทไม่ได้

ล้มเลิกแผน
เถอะครับ!

ไม่ได้

เราไม่ใช่
หุ่นเชิดของนาย
เราจะชนะ
ด้วยวิธีของเรา
เหมือนกัน

หูฝาดแล้วละ

คิดว่าการแข่งระดับ
ประเทศทั้ง 3 รอบ
ที่ชนะด้วยคะแนน

สูงนั่น

เป็น
เพราะนาย
คนเดียว
เหรอ

หมายความว่านี่
ไม่ใช่ครั้งแรกเหรอ

อะไรนะ

ผ่าง
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หยิบ
คนละ
ด้ามครับ

ที่ว่าจะโกง
ด้วยปากกา

ครับ!

ไม่ได้
ปล่อยไป
แบบนี้

การแข่งต้อง
พังแน่ ๆ

ทีมเกาหลีใต้
ลงสนามแข่งครับ

…

ขวับ
…

ทีมเก
าหล

ีใต้

แอ๊ด
ตึก ตึก

ตึก ตึก

ตึก ตึก

ทีมเ

ขวับ

ขวับ…


