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ตอนที่ 1  หลักฐานตัดสิน
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ดลอง
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ท�ากระดาษโน้ต
โดยใช้ยูนิเวอร์ซัล
อินดิเคเตอร์

แถมในกระดาษโน้ต
ยังมีอักษรตัวแรกซ่อน

ไว้ด้วย

แล้วติดทีม
ที่คิดว่าจะแพ้ 
เพื่อดึงดูดความ

สนใจ

ถ้าเรื่องนี้
ไม่จบ...

ตึงตึง

ตึง

แฮก

แฮก

บราซ
ิล

ห้องพัก
ก๊อก ก๊อก
ก๊อก
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พวกเรา
ก็ไม่ยอมจบ
เหมือนกัน

บราซิล

รัสเซียทีม A

อินเดียทีม A
ครืดดด
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ระหว่างทีมเยอรมนี
กับทีมแคนาดา

ต่อไปเป็นการประกาศ
ผลการแข่งรอบคัดเลือก

ผ่าง

ตึก

เอื๊อก
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สรุปเยอรมนีที่ถูกติด
กระดาษโน้ตจะแพ้
จริง ๆ  เหรอ

ก็คือ
กระดาษโน้ต
อาถรรพ์

สูสีแบบนี้ 
ผลจะเป็นยังไงน้า

สิ่งที่
ควบคุม
การแข่งนี้

แต่ทีมที่มีกระดาษ
โน้ตอาถรรพ์ไม่เคย
ชนะสักครั้งเลยนี่

คะแนนการแข่งทฤษฎี 
เยอรมนีได้ 26.7 
แคนาดาได้ 30 คะแนน

ไม่หรอกมั้ง

คะแนน

เยอรมนี 26.7

แคนาดา 30.0

แวบ

ซุบซิบ ซุบซิบ

จ้อกแจ้ก
จ้อกแจ้ก
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าดา

15.
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คะแนนเนือ้หา
เยอรมนไีด้ 17.8 แคนาดา

ได้ 15.3 คะแนน

ต่อไปเป็น
คะแนนรายงาน

เนือ้หา
เยอรมนไีด้สงูจัง

เยอรมนี

โน้ต...

จะมีผลมั้ยนะ

บางทีโน้ตนั่น

ตัดสินแพ้ชนะ
ด้วยคะแนน
ส่วนนี้แหละ

จ้อกแจ้ก

จ้อกแจ้ก

แวบ
จ้อกแจ้ก

จ้อกแจ้ก

ยิ้ม

เงียบ
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17.3 คะแนน

สัญญาณ
เตือน

เครื่องตรวจจับแสงที่ 
ทางเข้าห้องทดลองท�างาน

เหรอ

ระบบไร้สาย
จะท�างานเมื่อเปิด
หลอดไฟในห้อง

แคนาดาได้...

เอ๊ะ

ระวัง

ระวัง

ถ้าพวกเรา
ไม่อยู่  ไฟในห้อง
จะเปิดได้ไง

ระวัง

ครืดดด
ครืด

สะดุ้ง

ครืดดด

ครืด

ครืด
ครืด

ครืด
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ทุกคน

แสดงว่า
มีคนบุกรุก
ห้องทดลอง

เจอมั้ย

พรวด

ตึก

ตู้ด ตู้ด ตู้ด
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ทีมรัสเซียก�าลังดูการแข่ง
ในห้องพัก แต่อีกอร์ไม่อยู่

สมาชิกในทีมบอกว่า
เขาไปดูที่สนาม

ลูอิสทีมบราซิล
ก็ไม่อยู่เหมือนกัน

ไม่รู้ไปไหน

งั้น 3 คนนั่น
ก็ต้องอยู่ด้วยกัน

น่ะสิ

ชอบ
หายไปบ่อย ๆ

มีอะไรเหรอ

 อยู่ที่สนามแข่ง
ด้วยกัน

ไม่เจอ ที่หอพักทีมอินเดีย
เหลือแค่ 3 คน
ขาดอะดิลไปนะ

 หงึก

เย้เย้
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 นั่น

น่ากลัว
ชะมัด

งั้นเราไปพิสูจน์ความจริง
กับ 3 คนนั้นกันเถอะ

คงอยากเห็นผลการแข่ง
ที่ตัวเองคาดเดากับตาสินะ

…

หลักฐาน
ก็มีแล้ว

รีบไปกันเถอะ
การแข่งจะจบแล้ว

ขนลุก

ตึก
ตึก

กึก
กึก


