
Woody and his friends
loved their new home. 
Bonnie loved to play
with her new toys.

friend (เฟรนดํ) 
เพื่อน

love (ลัฟวํ) รัก, 
ชอบมาก

their (แธรํ) ของ
พวกเขา

new (นิว) ใหม่
home (โฮม) บ้าน
play (เพล) เล่น
with (วิธ) กับ
her (เฮอรํ) ของเธอ
toy (ทอย) ของเล่น
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Bonnie’s favorite game
was Bakery.
But her bakery
was spooky!

favorite (เฟ' เวอริท)                                  
ที่โปรดปราน

game (เกม) เกม
bakery (เบ' คะรี) 
ร้านขนมอบ

but (บัท) แต่
spooky (สปู' คี) 
น่ากลัว
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One rainy day,
Bonnie and her family
went out.
Her toys were home alone.
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one day (วัน เด) 
วันหนึ่ง

rainy (เรน' นี)              
ที่มีฝนตก

and (แอนดํ) และ
family (แฟม' มะลี) 
ครอบครัว

went out                 
(เวนทํ เอาทํ)              
ออกไปข้างนอก

toy (ทอย) ของเล่น
were home          
(เวอรํ โฮม) อยู่บ้าน

alone (อะโลน')  
ตามลําพัง
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Outside, 
thunder boomed.
Lightning flashed
in the sky.

outside (เอาทํไซดํ') 
ข้างนอก

thunder (ธัน' เดอรํ) 
เสียงฟ้าร้อง

boom (บมู) สง่เสยีงดงั
lightning (ไลทํ' นิง) 
สายฟ้า

flash (แฟลช) สวา่งวาบ
sky (สไก) ท้องฟ้า
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The Potato Heads
jumped.
Bullseye hid
in a drawer.
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jump (จัมพํ) สะดุ้ง
hid (ฮิด) ซ่อน
drawer (ดรอ' เออรํ) 
ลิ้นชัก
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Slinky peeked
out the window.
Rex said the house
was haunted!
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peek out (พีค เอาทํ) 
แอบมองออกไป

window (วิน' โด) 
หน้าต่าง

said (เซด) บอก
house (เฮาซํ) บ้าน
haunted (ฮอน' ทิด) 
มีผีสิง
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Jessie hugged Bullseye.
Buzz turned on 
his laser light.
Woody said the house
was not haunted.
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hug (ฮัก) กอด
turn on (เทิรํน ออน) 
เปิด

his (ฮิซ) ของเขา
laser light                    
(เล' เซอรํ ไลทํ)              
แสงเลเซอร์

house (เฮาซํ) บ้าน
not (นอท) ไม่
haunted (ฮอน' ทิด) 
มีผีสิง
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Bonnie’s old toys
would show
their new friends.

old (โอลดํ) เก่า
toy (ทอย) ของเล่น
would (วุด) จะ
show (โช)                 
แสดงให้เห็น

their (แธรํ)              
ของพวกเขา

new (นิว) ใหม่
friend (เฟรนด)ํ เพือ่น
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Rex looked
under Bonnie’s bed.
He saw monsters!

look (ลุค) มอง
under (อนั' เดอร)ํ ใต้
bed (เบด) เตียง
saw (ซอ) เห็น
monster              
(มอน' สเตอรํ)         
สัตว์ประหลาด
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But Trixie said
there were no monsters.
She crawled
under the bed.
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but (บัท) แต่
there were           
(แธรํ เวอรํ) มี

no (โน) ไม่
crawl (ครอล) คลานSam
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Trixie showed Rex
the monsters.
They were
Bonnie’s bunny slippers!

show (โช) เอาให้ดู
monster               
(มอน' สเตอรํ)            
สัตว์ประหลาด

bunny (บัน' นี) 
กระต่าย

slipper (สลิพ' เพอรํ) 
รองเท้าแตะใสใ่นบา้น
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The toys
heard scratching
at the window.
Bullseye hid
behind Woody.
Was it a ghost?

toy (ทอย) ของเล่น
heard (เฮิรํด) ได้ยิน
scratching                 
(สแกรช' ชิง)        
เสียงดังแกรก ๆ

at (แอท) ที่
window (วิน' โด) 
หน้าต่าง

hid (ฮิด) ซ่อน
behind (บิไฮนํดํ') 
ข้างหลัง

ghost (โกซทํ) ผี
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Buttercup opened  
the curtain.

open (โอ' เพิน) เปิด
curtain (เคอรํ' เทิน) 
ม่าน
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