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Experiment King of Tomorrow vol. 1

แกงซาทาทดลอง เลม 1 ความลับของสารเคมี

ขอตอนรับสูหองทดลองวิทยาศาสตรที่สนุกและประทับใจที่สุด!
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จัดพิมพและจัดจําหนายโดย

เรื่องวุน ๆ เกิดขึ้นเมื่อคะแนนสอบของโรงเรียนอรุณศึกษาอยูอันดับทาย ๆ
ของจังหวัด ครูใหญจึงไดตัดสินใจเปดชมรมการทดลองวิทยาศาสตรขึ้นมา
เพื่อชวยใหเด็ก ๆ เรียนเกงขึ้น แตกลับมีนักเรียนมาเขาชมรมเพียง 4 คนเทานั้น!
ชมรมสุดปวนนี้นําโดยโบกี้ เด็กชายจอมซาผูไมเกงวิทยาศาสตร เคมี
เด็กอัจฉริยะผูเครงขรึมและถือตัว นารัน สาวนอยนารักผูรักการทดลอง (ที่โบกี้
แอบชอบ แตเธอกลับไปชอบเคมี) และจีมิน เด็กชายจอมจดบันทึกและเปน
แหลงขาวลือ เหตุการณชวนปวดหัวไดเกิดขึ้นกับชมรมการทดลองตลอด ตั้งแต
ครูที่ปรึกษาชมรมทีม่ ปี ระวัตนิ า สยดสยอง โบกีแ้ ละเคมีทไ่ี มชอบหนากันอยางแรง
จนถึงเรื่องที่โบกี้ไปทาเดิมพันกับโรงเรียนตะวันศึกษาที่มีแตเด็กเกง ๆ วาจะแขง
ทดลองวิทยาศาสตรกัน ถาพวกเขาแพจะตองยุบชมรมการทดลอง และเคมี
จะตองลาออกจากโรงเรียน!
เมื่อเปนเชนนี้ นักทดลองหนาใหมทั้งสี่จึงตองรวมแรงรวมใจกันเพื่อ
ชนะการแขงขันใหได โดยหัวขอการแขงขันครั้งแรกของพวกเขาคือเรื่องสารเคมี
มารวมลุนกันวาแกงซาทาทดลองจะเอาชนะการแขงขันครั้งนี้และปกปองชมรม
ของพวกเขาไวไดหรือไม
แกงซาทาทดลอง 1 ความลับของสารเคมี จะพาเราไปสัมผัสความ
มหัศจรรยของสารเคมีและการทดลองวิทยาศาสตร รวมทัง้ มิตรภาพระหวางเพือ่ น
ที่เหนียวแนนยิ่งกวาพันธะเคมีใด ๆ ในโลก!
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กระดาษที่ใชพิมพหนังสือเลมนี้ผลิตมาจากไมในปาปลูก โดยไมทําลายปาไมธรรมชาติ
และใชหมึกธรรมชาติจากนํ้ามันถั่วเหลือง จึงปลอดภัยตอมนุษยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
หากหนังสือเลมนี้ผลิตไมไดมาตรฐาน สํานักพิมพยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนเลมใหมให โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
โปรดสงไปเปลี่ยนตามที่อยูบริษัท หรือติดตอ Nanmeebooks Call Center โทร. 0-2662-3000 กด 1
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แกงคุกกี้รันกับโลกในกระจกสุดหลอน
เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ สลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกกี้ คุกกี้ผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคุกกีร้ นั เอาชีวติ รอดจากปาดิบ มหาสมุทร เมืองใหญ แดนหิมะ ไฟไหม ถํา้
ธารนํา้ แข็ง หุบเขา แผนดินไหว อุกกาบาต และไฟฟาไดสาํ เร็จ จึงออกผจญภัยเพือ่ ปกปอง
อาณาจักรคุกกี้ตอไป
คุกกี้ผูกลาหาญ คุกกี้รสสมุนไพร และคุกกี้รสซินนามอนถูกดึงเขาไปอยูในโลก
แหงกระจกที่ที่ทุกวันมีแตตอนกลางคืน ผนังและขาวของเครื่องใชในคฤหาสนก็สั่นเองได
นอกจากนี้ยังมีเรื่องประหลาดอีกมากมายที่ทําใหเหลาคุกกี้แทบเอาชีวิตรอดกันไมไหว
เหลาคุกกีท้ อี่ ยูน อกกระจกก็พยายามชวยเพือ่ น ๆ โดยการหาขอมูลเกีย่ วกับกระจกประหลาด
ในหองสมุดอันกวางใหญ และพวกเขาก็บังเอิญเจอบันทึกกอนตายของคุกกี้ยอดนัก
ผจญภัย ความลับที่ซอนอยูในคฤหาสนสุดสยองมาเนิ่นนานกําลังจะถูกเปดเผย!
คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 12 จากนํ้าทวม ไดบอกเลาความรูวิทยาศาสตรนารูที่จะ
ชวยใหใชชวี ติ อยางสุขภาพดีและปลอดภัย ไมวา จะเปนวิธลี อยตัวในนํา้ วิธปี ฏิบตั เิ มือ่ เกิด
นํ้าทวม วิธีบริหารสายตา ความรูเรื่องโรคหอบจากอารมณ วิธีปองกันโรคลักปดลักเปด
และสิ่งที่ควรทําเมื่อเก็บของมีคาได นอกจากนี้ยังมีความรูใหม ๆ อีกมากมาย
ถาพรอมแลว ไปคฤหาสนลี้ลับพรอมกันเลย!
นานมีบุคส
ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูใหม ๆ ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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คุกกี้สาวรสชาติ
หอมหวาน เพราะชอบ
เขาสังคมจึงชวยเหลือ
และเขากับเหลาคุกกี้ไดดี
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คุกกีท้ ลี่ มื ตาขึน้ เปนคนแรกในเตาอบ
ของแมมด มีสญ
ั ชาตญาณรับรูไ ดวา
แมมดจะแกแคนเหลาคุกกี้
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คุกกี้ผูรูแผนการที่นากลัว
ของแมมด เพื่อหยุดยั้ง
เวทมนตรของแมมดจึงตอง
ออกเดินทางจากอาณาจักรคุกกี้
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คุกกี้นักมายากล
ที่อวดวาตัวเองมีชื่อเสียง
ในคุกกี้ซิตี ตองการเปดโชว
มายากลของตัวเองทุกที่ทุกเวลา
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ปกติเปนคุกกี้ที่ดู
ออนแอ ไมมีแรง
แตถาแปลงรางจะกลายเปน
ซูเปอรฮีโร มีเพียงคุกกี้ผูกลาหาญ
ที่รูตัวตนที่แทจริงของเขา
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ผูช ว ยของคุกกีร้ สซินนามอน
มีนิสัยซุมซาม และมักทํา
ผิดพลาดบอย ๆ
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คุกกีท้ อี่ าศัยอยูใ น
คฤหาสนเกาแกเพียงลําพัง
เธอรองไหทกุ วันเพราะกลัวผี
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คุกกี้ผูเดียวที่รูวิธีไปยัง
เมืองของเหลาพอมด
และเธอกําลังรอคอย
การกลับมาของเพื่อน ๆ

¤Ø¡¡Õéà´ÇÔÅ

ใชผีของคุกกี้ที่
ตายอยางทรมาน
เปลี่ยนเปนพลังที่แข็งแกรง
ทํางานรับใชแมมด
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เปนคุกกีท้ ใี่ ชชวี ติ อยูใ น
ทองทะเล เพราะมีชื่อเสียง
ดานการเปนโจรจึงรวมมือกับแมมด
เพือ่ กําจัดเหลาคุกกีค้ นอืน่
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คุกกี้ที่รอดชีวิตเพราะ
คุกกี้นางฟาทะเลชวยไว
และตองการฟนความทรงจํา
ที่หายไป
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คุกกี้ที่ควบคุมไฟฟาไดอิสระ
และเดินทางตามกลุมคุกกี้
ผูกลาหาญไปทุกที่
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แกงคุกกี้ผูกลาหาญเดินทางไปยังคุกกี้ซิตีเพื่อตามหาสมุนไพรแหงความ
ทรงจํา แตถูกปศาจควันสีดําโจมตี ทําใหสมุนไพรแหงความทรงจําเพียงตนเดียว
ในคุกกี้ซิตีถูกทําลายไปดวย เหลาคุกกี้จึงตามหาแผนที่ไปสวรรคขนมหวานที่
ซอนอยูในคฤหาสนเกาแกสุดหลอน
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90 ¤ÇÒÁÅÑº¢Í§¡ÃÐ¨¡ 27
91 ÊÁËÇÑ§´Ñè§ã¨¤Ô´ 47
92 ¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ·Õè¿„œ¹¤×¹ 65
93 àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¢Í§¤Ø¡¡ÕéÂÍ´¹Ñ¡¼¨ÞÀÑÂ 83
94 ¢Í§¢ÇÑÞ·ÕèäÁ‹¤Ò´¤Ô´ 103
95 Ë¹Ù¨‹Ò½Ù§ 123
96 à¡ÒÐ¹Ô¹¨Ò 141
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คุกกี้รสหัวหอมหยุดรอง
แลวคุยกันกอน
มีผีตามเธอมาเหรอ

ฮือ ๆ ทําไมพี่ตอง
โกหกหนูดวย
ผีเหมือนพี่ไมหลอ
พี่คนนี้สิคะหลอ

ผีที่หนาตาหลอๆ
เหมือนพี่ใชมั้ย

ใชคะ

เอ

วาไงนะ!
ยัยเด็กคนนี้
มีตาหามีแววไม
เธออาจจะกลัว
จนเห็นภาพหลอน
ไปเอง

เรารีบหาทางหนี
ออกจากที่นี่
กันเถอะ

ใช ลองสํารวจ
ในคฤหาสนนี้
กันดีกวาครับ
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