
จัดของเสร็จสักที
ทั้งที่ตั้งใจมา 

บ้านคุณป้าเพื่อเป็น 
นักโต้คลื่นแท้ ๆ

LA1 โคเรียนทาวน์

กุก 
กัก

เฮ้อ

ฮวบตุ้บ

ทÓไมต
้อง 

มาทÓอ
ะไร 

แบบน้ี

1 ลอสแอนเจลิส (Los Angeles)  เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Welcome   
to LA

ฮวบ
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ชายหาดที่จะไป 
โต้คลื่นอยู่ไกลมาก แถมรถบัสก็วิ่งส่าย 

ไปมาจนฉันเมารถ

สุดท้าย

ฉันจึงต้องกลับ 
มาท�างานที่ร้าน

ถูกขอให้ช่วย
แบบนั้น ใครจะ

ปฏิเสธลง

ฮีโร่ จัดของเสร็จรึยัง 
มาช่วยขนกล่องที

เดี๋ยวไป 
ช่วยครับ

แต่นักล่าขุมทรัพย ์
อย่างฉัน กลับถูกไล่ออกจากชายหาด

เพราะที่นี่ห้ามเด็ก 
อยู่คนเดียว

ซา่าาา งั่ก  
    งั่ก

ขวบัขวบั
อ้วกกกก

กุก กัก

แย่ชะมัด

น่าเสียดา
ย

กฎหมายคุ้มครองเด็กของ
สหรัฐอเมริกา
หากเด็กอายุต�่ากว่า 12 ปีถูก
ปล่อยให้อยู่ตามล�าพังโดยไม่ม ี
ผู้ปกครองอยู่ด้วย ผู้ปกครอง
อาจถูกลงโทษฐานละเลยเด็ก
ตามที่กฎหมายระบุเอาไว้ 
ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี 
ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่เสมอ 
ห้ามปล่อยให้อยู่คนเดียว 
เด็ดขาด

ขวบัขวบั

สทะเล
น�้าใส

บิกแพ็ค
อร่อย

เด็ด 

โอ้เบบ
ี้

บิกแพ็ค

อร่อยเด็ด โอ้เบบี้

น�้าใส

บิกแพ็ค
อร่อย

เด็ด 

โอ้เบบ
ี้
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วันนี้ฉัน 
ได้ไปออดิชัน 
เพราะนาย 
ขอบคุณนะ

นายกับเจ้าของร้าน 
เป็นคนมีน�้าใจมาก

อืม 

ไม่ต้องมา
ขอบคุณเลย

อ๊ะ

กล่องหาย 
ไปไหน

นายคือญาติ
เจ้าของร้าน 
ใช่ไหม

คนที่ลางาน 
กะทันหนัน่ีเอง

เอ๋

ฟุ่บ

กึก อ๊าก

โครม

ราเมนรสทะเล
น�้าใส

บิกแพ็คอร่อยเด็ด 
โอ้เบบี้

ราเมนรสทะเล
น�้าใส

บิกแพ็ค

อร่อยเด็ด 

โอ้เบบี้

เยี่ยม

หมับ

ขวบั

ลุกขึ้นก่อน

ฟึบ่

ราเมนรสทะเล
น�้าใส

บิกแพ็ค
อร่อยเด็ด 
โอ้เบบี้

ราเมนรสทะเล
น�้าใส

บิกแพ็ค
อร่อยเด็ด โอ้เบบี้
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ฉันชื่อจีน โกเมซ
ฉันอยากเป็น 

ดาราฮอลลีวู้ดชื่อดัง 
ในอนาคต

ฮอลลีวู้ดเหรอ

อยากเป็น 
นักแสดงรึ

ไม่ใช่แค่อยากเป็นนะ 
แต่ฉันเคยแสดง 
บนเวทีด้วย

แบบนี้เอง

ฉันฮีโร่ อยากเป็น 
นักโต้คลื่น ถ้าเธอผ่าน 

ออดิชันก็เลี้ยงข้าวฉันนะ

ได้เลย แต่ไม่รู้ 
จะผ่านรึเปล่านะ

เมื่อกี้เธอยัง 
มั่นใจอยู่เลยนี่

เพราะนักแสดงหลัก 
มักเป็นคนผิวขาวน่ะสิ

ฉันมีเชื้อสาย 
ฮิสแพนิก  เลย
กังวลนิดหน่อย

วิ้ง

วิ้ง ฮิ

ฮิสแพนิก (Hispanic)
ผู้อพยพหรือทายาทของ 
ผู้อพยพในสหรัฐอเมริกาที่
เติบโตมากับวัฒนธรรมสเปน
และพูดภาษาสเปนเป็นหลัก   
ชาวฮิสแพนิกมีจ�านวนมาก
รองจากคนผิวขาว และมี
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง

11
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เอ๊ ท�าไมล่ะ

เธอท�าได้อยู่แล้ว ถ้าดัง 
 เมื่อไหร่ อย่าลืมชวนฉันไป 

    งานออสการ์ด้วย

จริงเหรอ

แน่นอน  
ฉันสัญญา

นายนี่เป็นตัว 
น�าโชคจริงๆ

ฉันผ่าน 
เข้ารอบแล้ว

จะมีออดิชัน 
  รอบ 2

ฉันต้องรีบไป
เปลี่ยนชุด

แต่เธอเพิ่ง
มาถึงเองนะ ฉันขอพาฮีโร่ไป

ออดิชันด้วยนะคะ

เจ้าของร้าน
คะ  

อ๊ะ

กรี๊ด     กร๊าด

 ฟ ้ า   ว    ว      ว         ว

ดึ๋ง ดึ๋ง

 ก 
ริ๊  ง 
  ง    ง      ง

ตึก     
     ตึก

 ตึก

กร ีด๊ดดดกร ีด๊ดดด

12
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เพราะนายเป็นตัวน�าโชค 
ถ้านายไปด้วย ฉันอาจ 

ผ่านก็ได้ เธอเชื่อเรื่องนี ้
ด้วยเหรอ

ฉันเพิ่งเคยผ่าน 
การออดิชัน

ไม่อยากไป 
คนเดียว

อยากเป็นดาราดัง 
แต่ยังตื่นเต้นนี่เอง

ตรงนี้เหมือน 
ถนนในเม็กซิโก นี่คือถนนออลเวรา   

ซึ่งเก่าแก่สุดใน LA

 ฟ ้ า   ว    ว      ว         ว

งั่ก  
 งั่กตึ้ก

ตั้ก

ฟ้าวววว

ถนนออลเวรา
ตั้งอยู่ในสวนประวัติศาสตร์ลอส- 
แอนเจลิสพลาซา ต้นก�าเนิดของ
เมอืง LA ผูอ้พยพชาวสเปนจ�านวน   
44 คนได้ย้ายถิ่นฐานมาที่นี่เมื่อ 
ปี ค.ศ. 1781 ก่อนจะกลายมาเป็น
ดินแดนของสหรัฐอเมริกา 
ปัจจุบันที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์   
มีทั้งพิพิธภัณฑ์และ
ตลาดเม็กซิโก

งั่ก

 งั่ก งั่ก

งั่ก  
 งั่ก
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ทีแรกฉันนึกว่า LA   
หมายถึงเมืองทูตสวรรค ์

ที่สาบสูญซะอีก

นายคงเข้าใจว่า Los   
ใน Los Angeles  เป็น  lost   
ที่แปลว่าสาบสูญแน่เลย

หลังตกรอบ 
มาเยอะ ในที่สุด
ฉันก็ผ่านสักที

ต่อให้เป็น 
แค่บทเล็ก ๆ    
ก็เถอะ

ฉันตั้งใจ 
ท�างานเก็บเงิน
เพื่อวันนี้ละ

ใช่ ฉันรู้แค่ว่าชาว 
เม็กซิโกมาอยู่ก่อน  
จึงตั้งชื่อเมืองเป็น
ภาษาสเปน

คนต่างชาติที่ไม่ 
รู้จักภาษาสเปนมัก 
เข้าใจผิดแบบนั้น

เธอดูเหมือน 
ดาราเลย

ครู่ต่อมา

ฟ้าวววว

ตึ้ก

ตั้กระยิบ   
  ระยับ

ภาษาสเปนแ
ปลว่า 

The Angels  

 ฟ ้  า    ว     ว       ว 
         ว

 ฟ ้  า    ว     ว       ว 
         ว

ฟ้าวววว

ตึ้ก

ตั้ก
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สตาร์ไลต์เป็น   
กราฟิกโนเวล2 และ
ต้นฉบับของหนัง

งั้นหนังที่เธอ 
ออดิชันก็เกี่ยวกับ
หนังสือเล่มนี้สิ

ใช่ นอกจากสตาร์ไลต ์
จะอายุเท่ากับพวกเรา

หนังก็เอาเนื้อหา 
จากเล่มแรกมาท�า

หลังได้รับพลังจาก
วิหารซูเปอร์ฮีโร่

เธอก็เดินทาง 
ท�าตามความฝัน

เพื่อช่วยเหลือ 
คนที่ล�าบาก

มีพาหนะคู่กาย
และเรียนรู้การฝึก
ใช้พลัง

เริ่มจากสตาร์ไลต์ฝัน
อยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่

โอ้ โฮ

ฟ้าว
ย้าก

บรื้นนนน

2 เป็นนิยายที่ผสมผสานเข้ากับการ์ตูน

เอ๊ียดดดด
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ใช่ ถ้าเป็น 
ตัวละครหลัก
ก็ได้ใช้อยู่แล้ว

น่าสนุกดี พอเป็น
หนังคงจะดังมาก

แถมสร้างโดยเฟลิซิตี   
ดาราดังที่เลิกแสดงหนัง 
ไปแล้วด้วย

เฟลิซิตีเหรอ อืม  เธอเป็นนักแสดง
เจ้าบทบาท

แสดงเก่งและ 
สวยมาก

ในย่าน 
ฮอลลีวู้ดมีสถานที ่
น่าสนใจมากมาย

รีบไปเถอะอ๊ะ ถึงฮอลลีวู้ด 
   แล้ว

แบบนี้เธอก็
จะได้ใช้พลัง 
วิเศษใช่มั้ย

ตื่น 
เต้น

คิก  
คิก

16
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จากรถไฟฟ้าใต้ดินมา   
ทีซีแอลไชนีสเทียเตอร์เป็น 
ฮอลลีวู้ดวอล์กออฟเฟม

พอเห็นดาวก็รู้สึก
เหมือนมาถึงฮอลลีวู้ด

เอ๊
ขวับ

จ๊ะเอ๋ อ๊ะ

ค่าถ่ายรูป

ยิ้ม

ฮอลลีวู้ดวอล์กออฟเฟม
อยู่ระหว่างถนนฮอลลีวู้ดกับถนน
ไวน์  โดยมีแผ่นทองแดงรูปดาว 
ที่สลักชื่อของนักแสดงดังจาก 5 
สาขา ได้แก่ ภาพยนตร์  โทรทัศน์ 
ดนตรี วิทยุ และละครเวที   
ปรากฏอยู่ตามทางเดิน และยัง 
ขอถ่ายรูปที่ระลึกกับคนที่แต่งตัว
เป็นตัวละครในภาพยนตร์ได้

เอ๊
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