Chapter One
A Mysterious
Stranger
In the darkness of a February
night, a stranger dressed in a wide-

pl
e

brimmed hat and very long coat

got off a train at Bramblehurst.1 It

was bitterly cold, but there were no

mysterious

ลึกลับ

stranger

(adj)

(n)

คนแปลกหน้า
darkness (n) ความมืด
night (n) ค่ำ�คืน
dress in sth

(v)

for several hours through a snowstorm to reach the small

town of Iping.2 When he arrived, he went to the Coach
and Horses Inn. The people in the inn saw a dark figure
stumble in.3

Sa
m

แต่งกายในชุด...

carriages. The man had to carry his suitcase

wide-brimmed
hat หมวกปีกกว้าง
coat (n) เสื้อคลุม
got off (pt ของ get)

“I want a room and a fire. Quickly, please!” the

stranger demanded.

The owner of the inn said, “I’m Mrs. Hall. Please

ลงจาก

bitterly cold

อย่างหนาวจัด
carriage (n) รถม้า
suitcase

come this way.”

The woman showed the stranger to his room.

(n)

กระเป๋าเดินทาง

several (det) หลาย
through (prep) ฝ่า
snowstorm (n)

พายุหิมะ

reach (v) ไปถึง
arrive (v) มาถึง
inn (n) โรงแรมขนาดเล็ก
figure (n) ร่าง
stumble (v) เดินโซเซ
demand (v) สั่ง
owner (n) เจ้าของ

1 ในค่ำ�คืนมืดมิดของเดือนกุมภาพันธ์ มีคนแปลกหน้าคนหนึ่ง แต่งกายในชุด
เสื้อคลุมยาว สวมหมวกปีกกว้างลงจากรถไฟที่สถานีเบรมเบิลเฮิร์ส์ต์
2 ชายคนนั้นต้องหิ้วกระเป๋าเดินทางฝ่าพายุหิมะมาหลายชั่วโมง เพื่อไปยังชุมชน
เล็ก ๆ ในเมืองไอพิง
3 คนในโรงแรมเห็นร่างดำ�ทะมึนเดินโซเซเข้ามา
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She left and soon returned with some food. The
room was very warm now, but the man was still wearing
his hat, coat and gloves.
“I can take your coat for you,” Mrs. Hall said.4
“No!” snapped the stranger.
“Alright,” said the woman as she left the room.
In the kitchen, Mrs. Hall realized she had forgotten
the mustard, so she took it up to the man. She knocked on

(pt ของ leave)

ออกไป

soon (adv) ไม่นาน
return (v) กลับมา
warm (adj) อุ่น
glove (n) ถุงมือ
snapped (pt ของ

snap) ตวาด

alright (interj) ตกลง
as (conj) ขณะที่
realize (v) นึกขึ้นได้
forgotten (pp ของ

forget) ลืม

mustard (n) มัสตาร์ด
knock (v) เคาะ
doorway (n)

pl
e

the door and opened it. She stood in the doorway, stunned.

left

The strange man had large bulky bandages around his
head. All she could see were his blue glasses, a shiny
pink nose and some hair poking through the bandages.5

“I... I will take your things now, sir,” she stammered.

ประตูทางเข้า

stunned (adj) อึ้ง
bulky (adj) หนาเตอะ
bandage (n)

ผ้าพันแผล

around (prep) รอบ
glasses (pl) แว่นตา
shiny (adj) มันวาว
nose (n) จมูก
poking through

Sa
m

“Leave the hat,” he demanded.

(pres part ของ poke)

โผล่

stammer

(v)

พูดตะกุกตะกัก
leave (v) ทิ้งไว้

4 “ฉันเอาเสื้อคลุมไปเก็บให้นะคะ” มิสซิสฮอลล์บอก
5 ทั้งหมดที่เธอเห็นตอนนี้คือ แว่นตาสีน้ำ�เงินของเขา จมูกสีชมพูมันวาว และ
กระจุกผมที่ทิ่มผ่านผ้าพันแผลออกมา
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notice (v) สังเกตเห็น
hold (v) ผูก
napkin (n) ผ้าเช็ดปาก
dressing gown

(n) ชุดคลุมอาบน้ำ�
collar (n) ปกเสื้อ
turn up (v) ตั้งขึ้น
tie (v) ผูก
scarf (n) ผ้าพันคอ
body (n) ร่างกาย
completely (adv)

(คลุม) มิดชิด
cover (v) คลุม

Mrs. Hall noticed that the stranger was still wearing
his gloves and he was holding a napkin over his face.1
He was wearing a dark dressing gown of which he had
the collar turned up high.2 Around his neck, he had tied
a scarf. Every part of his body was completely covered.
“Y... y... yes, sir,” said the shocked Mrs. Hall.
“He must have had a terrible accident,” Mrs. Hall thought.3
Some time later, she returned for the tray. After
eating and becoming warm, the stranger’s mood had

return (v) กลับมา
tray (n) ถาด
mood (n) อารมณ์
improve (v) ดีขึ้น
left (pt ของ leave)

to bring it here?”

สักพัก

ทิ้ง

much improved and he now said, “I left some baggage
at Bramblehurst Station, Mrs. Hall. Is there some way

(n)

Sa
m

baggage

pl
e

shocked (adj) ตกใจ
terrible (adj) ร้ายแรง
accident (n) อุบต
ั เิ หตุ
some time later

กระเป๋าสัมภาระ
way (n) วิธี
bring (v) นำ�มา

1 มิสซิสฮอลล์สังเกตว่า ชายแปลกหน้ายังคงสวมถุงมืออยู่ อีกทั้งยังผูกผ้าเช็ด
ปากพันไว้รอบใบหน้า

2 เขาสวมเสื้อคลุมสีเข้มที่คลี่ปกเสื้อขึ้นสูง
3	เขาต้องประสบอุบัติเหตุร้ายแรงมาแน่ ๆ เลย มิสซิสฮอลล์นึก
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pl
e

Sa
m

“The roads are bad tonight, so my husband will get

it for you in the morning. It is too easy to have an accident

(adj) ไม่ดี,
ไม่สะดวก

bad

“Yes, an accident. I, too, had an accident.”

tonight (adv) คืนนี้
husband (n) สามี
too (adv) อย่างมาก
have an accident

“What kind of acci-?” Mrs. Hall started to ask.

replied

in all this snow,” she replied.

“Never mind about that,” said the stranger. “You

only need to know that I am a scientist, and all of my
equipment is in my bags. I need them all as soon as
4

possible. I’m working on a very important experiment.”

ประสบอุบัติเหตุ
(pt ของ
reply) ตอบ

What kind of...?

...แบบไหน

start (v) เริ่ม
mind (v) ใส่ใจ
scientist (n)

นักวิทยาศาสตร์

equipment

เครื่องมือ

(n)

as soon as
possible

เร็วเท่าที่ทำ�ได้

4 คุณรูแ้ ค่วา่ ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ และเครือ่ งมือทัง้ หมดอยูใ่ นกระเป๋าของผม
ก็พอ

important

ที่สำ�คัญ

(adj)

experiment

การทดลอง

(n)
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อย่างรวดเร็ว
bar (n) บาร์

man.”

customer (n) ลูกค้า
Hah! (interj) ฮ้า !
bet (v) พนัน
hiding (pres part

ของ hide) ซ่อน

police (n) ตำ�รวจ
voice (n) เสียง
behind (prep)

ข้างหลัง

She quickly returned to the bar to tell her customers
about the mysterious man.1 One customer, Teddy Henfrey,
said, “Hah! I bet he’s hiding from the police. He hasn’t
had any accident!” 2
“Who’s hiding from the police?” said a voice behind
them. It was Mr. Hall.

(n)

station

Mrs. Hall left and thought, “He is a mysterious

(adv)

quickly

“A stranger who just arrived tonight. He has bags

หุบปาก

mind your own
business

ไม่ใช่เรื่องของคุณ

suspicious

สงสัย

brought

(adj)

(pt ของ

bring) นำ�มา
(n)

at the station. You should take a good
look at them in the morning,”
warned Teddy.

“Cut it out now all
of you,” snapped Mrs.

Hall. “You’ll all mind
your own business.”3

Sa
m

luggage

pl
e

สถานี (รถไฟ)

warn (v) เตือน
cut out (v) หยุดพูด,

กระเป๋าสัมภาระ
Good grief! ให้ตายสิ !
exclaim (v) ร้องอุทาน
boxes

หีบ

But Mrs. Hall was very suspicious of the stranger.
The next morning, Mr. Hall brought the mysterious

(pl ของ box)

man’s luggage to the inn.

“Good grief!” exclaimed Mrs. Hall. “How many

boxes and bags does he have?”

1 เธอรีบย้อนกลับไปที่บาร์ เพื่อบอกลูกค้าของเธอ เรื่องบุรุษลึกลับนั่น
2 ลูกค้าคนหนึ่งที่ชื่อเท็ดดี เฮนเฟรย์พูดขึ้น “ฮ้า ! ผมพนันได้เลยว่า เขากำ�ลัง
หลบตำ�รวจอยู่ เขาไม่ได้เจออุบัติเหตุอะไรหรอก !
3 พวกคุณทุกคนน่ะ สนใจแต่เรื่องของตัวเองไปเถอะ
4 พอมองเสื้อผ้าที่ขาด เขาก็รีบกลับเข้าห้อง
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pl
e

The stranger came out and started to help unload the
cart. At that moment, a dog came growling at the strange

man and then bit his leg. Looking at his torn clothes, the
man quickly went back to his room.4

Sa
m

“I’ll go and see if he is alright,” Mr. Hall said. He

went in and found the man’s door open. He was about to
speak when he saw the most startling thing.5 The man’s

coat arm was waving around in the air but there was no
hand!6 Suddenly, Mr. Hall felt
himself being violently pushed

out of the room. Then, there
was a loud, BANG! The door
slammed shut.

unload (v) ขนของลง
cart (n) รถม้า
at that moment

ขณะนั้นเอง

growl (v) ขู่คำ�ราม
bit (pt ของ bite) กัด
torn (adj) ซึ่งฉีกขาด
clothes (pl) เสื้อผ้า
was about to

(pt ของ be) กำ�ลังจะ
(adj)

startling

น่าสะพรึง

waving around

(pres part ของ
wave) โบกไปทั่ว
suddenly (adv)

ทันใดนั้น

felt (pt ของ feel)
violently (adv)

รู้สึก

อย่างแรง

push out (v) ผลักออก
loud (n) เสียงดัง
BANG ! (interj) ปัง !
slammed (pt ของ

slam) ปิดเสียงดัง

shut (adj)

ปิด

5 เขากำ�ลังจะเอ่ยปากพูดเมื่อได้เห็นภาพอันน่าสะพรึงที่สุดเข้า
6 แขนเสือ้ คลุมของชายคนนั้นโบกไปมาในอากาศ แต่กลับไม่มีแขน !
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confused

สับสน

Mr. Hall was confused.

(adj)

crowd (n) กลุ่มคน
gather (v) จับกลุ่ม
talk about (v)

“Did I see what I think I saw?” he asked himself.1
By now, a small crowd had gathered and everyone

คุยเรื่อง

was talking about the dog attack. “He needs to have

ทำ�ร้าย

the bite looked at,” said someone in the crowd. “Well,

(n) การเข้า

bite (n) รอยกัด
blood (n) เลือด
reappear (v)

I didn’t see any blood,” said another. The stranger now
reappeared wearing new clothes.

ปรากฏตัวอีกครั้ง
hurt (adj) บาดเจ็บ
not at all ไม่เลย

“Are you hurt, sir?” asked Mrs. Hall.
“Not at all,” he replied.

pl
e

attack

replied (pt ของ reply)

ตอบ

eventually

ท้ายที่สุด

(adv)

Eventually, all of the man’s luggage was taken to his
room. He quickly unpacked his equipment and started to

unpack (v) รื้อออก
equipment (n)

เครื่องมือ
start (v) เริ่มลงมือ
work (v) ทำ�งาน

work. He worked all morning and at lunch time. Mrs. Hall
brought him his lunch. She knocked on the door, but he
didn’t answer, so she just went in.2 However, he wasn’t
wearing his glasses, and his eye sockets were empty.

(pt ของ
bring) นำ�มา
however (adv)
brought

Sa
m

“My Lord!” she gasped.

The man, hearing her gasp, quickly put on his

อย่างไรก็ตาม

eye socket

เบ้าตา

(n)

empty (adj) (ตา)
My Lord! (interj)

glasses. “You shouldn’t come in without knocking,” he

โบ๋

said angrily.3

“But I did knock,” she said.

พระเจ้าช่วย!

gasp (v) อ้าปากค้าง
without (prep)

“You mustn’t disturb me. I have to concentrate.”
“Very well, Sir,” Mrs. Hall replied. “There is a lock

โดยปราศจาก

knocking

(n)

การเคาะประตู

angrily

on the door. I suggest you use it.” Then Mrs. Hall left.

(adv)

อย่างโกรธเคือง

disturb (v) รบกวน
concentrate (v)

มีสมาธิ

lock (n) กลอนประตู
suggest (v) แนะนำ�

1 “นี่ฉันเห็นอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าเนี่ย” เขาถามตัวเอง
2 เธอเคาะประตู แต่ไม่มีเสียงตอบ เธอจึงเข้าไปข้างใน
3	คุณไม่ควรเข้ามาในห้องโดยไม่เคาะประตูก่อน เขาต่อว่าอย่างขุ่นเคือง
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pl
e

For the rest of the afternoon, the man worked

Sa
m

silently in his room. Suddenly, however, Mrs. Hall heard

the rest (n) ส่วนทีเ่ หลือ
silently (adv)

อย่างเงียบ ๆ

(pt ของ hear)

the sound of smashing bottles and heavy footsteps. She

heard

quickly went upstairs. She was too afraid to knock, so

sound (n) เสียง
smashing (adj)

4

she just listened.

“This is impossible!” she heard the man say. “I will

never finish this experiment like this. It will take forever!5
I don’t have the patience!”

ได้ยิน

ที่แตกละเอียด

bottle (n) ขวด
heavy (adj) หนัก
footstep (n) ฝีเท้า
upstairs (adv)

ขึ้นข้างบน

afraid (adj) กลัว
listen (v) ฟัง
impossible (adj)

เป็นไปไม่ได้

finish (v) ทำ�ให้เสร็จ
experiment (n)

การทดลอง

like (prep) เช่นนี้
forever (adv)

4 ทว่า จู่ ๆ มิสซิสฮอลล์ก็ได้ยินเสียงขวดแตกหลายใบรวมถึงเสียงฝีเท้าหนัก ๆ
5 คงได้ใช้เวลาทั้งชาติแน่!

เป็นเวลานาน

patience

(n)

ความอดทน
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pl
e

occasional

(adj)

บางครั้งบางคราว

tantrum

rarely

For a number of weeks, the stranger worked in his

(n)

อารมณ์เกรี้ยวกราด
smash (v) พัง
(adv)

นาน ๆ ครั้ง

(pt ของ
take) ไปเดินเล่น
ignore (v) ไม่ใส่ใจ
friendly (adj) มิตรไมตรี
gesture (n) ท่าที
village people (n)

tantrum when he smashed furniture and his equipment.1
Rarely, he took walks in the early evening. He always

kept himself covered and ignored the friendly gestures

Sa
m

took walk

room. He was usually quiet, but there was the occasional

ชาวบ้าน

propose

(v)

ออกความเห็น

get rid of ไล่ไป
pay one’s bill

ชำ�ระเงิน

plus (prep) เพิ่ม
extra (n) (เงิน) พิเศษ
picky (adj) เรื่องมาก
empty (adj) ว่าง
common (adj) ปกติ
topic (n) หัวข้อ
conversation (n)

บทสนทนา

among (prep) ในหมู่
believe (v) เชื่อ
running from law

(pres part ของ run)

หลบหนีคดี

from the village people. Mr. Hall proposed that they get
rid of the stranger but Mrs. Hall said, “He always pays
his bills plus extra.2 We cannot be picky when we have
so many empty rooms.”

The stranger was a very common topic of conver-

sation among the village people. Many believed Teddy
Henfrey’s story that the man was running from the law.

1 ปกติเขามักจะอยูเ่ งียบ แต่บางครัง้ ก็เกรีย้ วกราดคอยทุบเครือ่ งเรือนและเครือ่ ง

มือของเขา
2 มิสเตอร์ฮอลล์แนะให้ไล่ชายแปลกหน้าคนนี้ไป แต่มิสซิสฮอลล์บอกว่า “เขา
จ่ายค่าเช่าแถมยังมีเงินเพิ่มให้อีก...”
3 เขาจะไปขอเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อค่ารักษาพยาบาล
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One man was particularly curious about the stranger.
He was the village doctor, John Cuss. He heard all about
the thousands of bottles and wanted to see them. One day,
he found a good reason to visit the stranger. He would
ask for a donation to the Nurse’s Fund.3 Mrs. Hall took
him to the stranger’s room. Dr. Cuss knocked and entered
the room. Meanwhile, Mrs. Hall waited outside. About
ten minutes later, there was a loud sound of stomping,

เป็นพิเศษ

(adv)

curious (adj) สงสัย
the thousands of

จำ�นวนมาก

bottle (n) ขวด
reason (n) เหตุผล
visit (v) ไปหา
donation (n) เงินบริจาค
Nurse’s Fund

กองทุนรักษาพยาบาล

enter (v) เข้าไป
meanwhile (adv)

ระหว่างนั้น

pl
e

some laughter and then the door was quickly flung open.4

particularly

Dr. Cuss, with a face white with terror, went running out
of the room. The eerie sound of the stranger’s laughter
could be heard behind him.

Dr. Cuss fled from the inn and ran straight to

the Reverend Bunting’s home. He rushed in to see a
bewildered Reverend.

stomping (n) การย่�ำ เท้า
laughter (n) เสียงหัวเราะ
flung (pt ของ fling)

กระชากเปิด

white (adj) ซีด
terror (n) ความกลัว
eerie (adj) น่าสยดสยอง
fled (pt ของ flee) หนี
ran straight (pt ของ

run) วิ่งตรงไป

“I’m going crazy!” he exclaimed.

Sa
m

the Reverend

“What are you talking about?” asked the Reverend.

“The stranger! I went to see him to ask for a

donation. I went into his room and he was sitting in a
chair with his hands in his pockets. I asked him, ‘Are you
working on a secret research project?’5 He just snapped

at me. ‘Yes. I’ve been working on it for years. My most
important notes were written on some sheets of paper.’

(n)

สาธุคุณ (คำ�นำ�หน้าผู้
สอนศาสนาคริสต์)

rush (v) รีบ
bewildered

งุนงง

(adj)

crazy (adj) บ้า
exclaim (v) อุทาน
donation (n) เงินบริจาค
secret (adj) ลับ
research (n) งานวิจัย
project (n) โครงงาน
snapped (pt ของ snap)

ตะคอก

important (adj) สำ�คัญ
note (n) บันทึก
written (pp ของ write)

ถูกเขียนขึ้น

4 สักสิบนาทีต่อมา ก็มีเสียงกระทืบเท้าสลับกับเสียงหัวเราะดังขึ้น จากนั้นประตู

sheet (n) แผ่น (กระดาษ)

ก็กระชากเปิดออกอย่างรวดเร็ว
5 ผมถามเขาว่า “คุณกำ�ลังทำ�โครงงานวิจัยลับ ๆ อยู่เหรอครับ”
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พัด

(pt ของ blow)

Then some wind blew and they flew up the chimney.

(pt ของ fly)

He took his hands out of his pockets and pretended to

flew up

ปลิวขึ้นไป

chimney (n) ปล่องไฟ
pretend (v) แสร้ง
grab (v) คว้า
sleeve (n) แขนเสื้อ
got up (pt ของ get)

ลุกขึ้น

toward (prep) มุง่ หน้า,

ตรงมาที่

creepy (adj) น่าสยอง
lift (v) ยกขึ้น
knew (pt ของ know)

grab at the flying papers.1 But there were no hands in his
sleeves. I asked him, ‘Where are your hands?’ He got up
and came toward me. It was so creepy. He put his face
right next to mine. He lifted his arm up and I could see
an empty sleeve coming toward my face.
Next thing I knew, it felt like a finger and a thumb
had pinched my nose!”2

pl
e

blew

Now the Reverend started laughing. “Have you been

รับรู้

finger (n) นิ้ว
thumb (n) นิว้ หัวแม่มอื
pinch (v) บีบ
nose (n) จมูก
drink (v) ดื่ม
believe (v) เชื่อ
swung (pt ของ swing)

drinking, Cuss?” he asked the doctor.3 “No! No! You

must believe me. I even swung my arm to hit his empty
sleeve. It felt like I was hitting an arm. I’m telling you
the truth! He was just like a ghost!”

เหวี่ยง

Sa
m

truth (n) ความจริง
just like เหมือน
ghost (n) ผี

1 เขาเอามือออกจากกระเป๋าเสือ้ ทำ�เป็นคว้ากระดาษทีก่ �ำ ลังปลิวว่อนอยูใ่ นอากาศ
2 สิ่งต่อมาทีผ่ มรับรู้คือ รู้สึกเหมือนว่ามีนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่โป้งบีบจมูกผมอยู่ !
3 “คุณดื่มเหล้ามาหรือเปล่า คัซ” เขาเอ่ยถามหมอ
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Chapter Two
A Puzzling Robbery
About a month passed when one morning
in May, Mrs. Bunting heard noises outside
her bedroom window.

pl
e

“Wake up! Wake up!” she whispered
to her sleeping husband, the Reverend.
“Someone’s in the house!”

He got up, took a poker from the fireplace and crept
out into the hallway.1 He heard the sound of sneezing
downstairs. The Reverend and Mrs. Bunting slowly made

their way down the stairs. They heard the sound of paper

Sa
m

rustling in the study.

They came to the door and peered in. What should

have been a dark room was now lit by a candle.2 In the

light, they could see that one of the drawers had been
opened, but there was no sign of a burglar in the room.3

Suddenly, there was a sound. Clink! Clink!

ลุกขึ้น

poker (n) เหล็กเขี่ยไฟ
fireplace (n) เตาผิง
crept out (pt ของ

creep) ย่องออกมา

hallway (n) ทางเดิน
sneezing (n) การจาม
downstairs (adv)

ชั้นล่าง

(pres part
ของ rustle)

rustling

เสียงกรอบแกรบ

study (n) ห้องหนังสือ
peer (v) เพ่งดู
lit (pp ของ light)

ให้แสงสว่าง

1 เขาลุกขึ้น หยิบเหล็กเขี่ยไฟจากเตาผิง แล้วย่องออกมาที่ทางเดิน
2 ห้องทีน่ ่าจะดับมืดกลับส่องสว่างด้วยแสงเทียน
3 ท่ามกลางแสงสว่าง พวกเขาเห็นลิน้ ชักเปิดอยู่ แต่กลับไม่มรี อ่ งรอยของหัวขโมย
ภายในห้อง

puzzling (adj) ปริศนา
robbery (n) การปล้น
pass (v) ผ่านไป
Wake up! (interj) ตื่น !
whisper (v) กระซิบเรียก
got up (pt ของ get)

candle (n) เทียน
light (n) แสงสว่าง
drawer (n) ลิ้นชัก
sign (n) ร่องรอย
burglar (n) หัวขโมย
suddenly (adv)

ทันใดนั้น

Clink!

(interj) กริ๊ง !
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เจอ

pl
e

found

“He has found our money,” Mrs. Bunting whispered.

(pp ของ find)

pound (n) เงินปอนด์
The Reverend (n)

Sa
m

สาธุคุณ (คำ�นำ�หน้า
ผู้สอนศาสนาคริสต์)
angry (adj) โกรธ
rush (v) รีบ
yell (v) ตะโกน

“It’s more than two thousands pounds!”

caught

(pp ของ

catch) จับ

surrender

ยอมจำ�นน

(v)

both (pron) ทั้งคู่
completely (adv)

โดยสิ้นเชิง

The Reverend was very angry now. He rushed in

and yelled, “I’ve caught you! Surrender yourself!”1
Mrs. Bunting rushed in behind her husband. Both

of them were completely dumb-founded.
“But the room is empty,” the Reverend cried.
“Listen!” exclaimed his wife. “There is someone

here. I can hear breathing.”2

dump-founded

(adj) อึ้ง

empty (adj) ว่างเปล่า
exclaim (v) ร้องอุทาน
breathing (n)

เสียงลมหายใจ

1 เขารีบถลาเข้าไปในห้องแล้วตะโกนขึน้ ว่า “ฉันจับแกได้แล้ว ! ยอมมอบตัวเสียดี ๆ !”
2 มีคนอยูใ่ นนี้ ฉันได้ยินเสียงลมหายใจนะ
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They searched the room but could find no one.

“Someone was definitely here. The lamp is lit, and

Sa
m

our money is gone.”

“Ah-choo!” The sound of someone sneezing came

from the hall, and the Buntings ran out to see who was
there.3 They rushed into the hallway only to hear the
kitchen door slam. They ran and flung it open but saw
no one.

search (v) ค้น
definitely (adv)

อย่างแน่นอน

lamp (n) โคมไฟ
Ah-choo! ฮัดชิ้ว !
hall (n) ห้องโถง
hallway (n) ทางเดิน
kitchen door (n)

ประตูห้องครัว

slam (v) ปิดประตูดังปัง
flung (pt ของ fling) เหวี่ยง
burglary (n) การโจรกรรม
got up (pt ของ get)

ตื่นขึ้น

It was not long after the

burglary when the Halls got up

front door (n) ประตูหน้า
unlock (v) ไม่ได้ลงกลอน,

เปิดอยู่

and found that the front door of
their inn was unlocked.4

3 เสียงคนจามดังมาจากทางเดิน ครอบครัวบันทิงส์รบี วิง่ ออกไปดูวา่ ใครอยูต่ รงนัน้
4 หลังจากการปล้นเพียงไม่นาน ครอบครัวฮอลล์ก็ตื่นมาพบว่าประตูด้านหน้า
ของโรงแรมนั้นไม่ได้ลงกลอนไว้
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ผ้าพันแผล

comment

(v)

แสดงความเห็น

mean (v) หมายถึง
for a while สักพัก
at that moment

ขณะนั้นเอง

the strangest

(adj) ที่แปลกที่สุด

occur (v) เกิดขึ้น
sheet (n) แผ่นกระดาษ
bundle (v) จับรวมกัน
jump over (v)

กระโจนลงบน

flew (pt ของ fly) ลอย
through (prep)

ผ่าน

“Who else would do this?” said Mr. Hall pointing to the
strange man’s room.1 They went up to the man’s room.
They knocked on the door but there was no reply.
“Let’s go in,” said Mrs. Hall. They opened the door
and when they entered, they saw no one in the room. “It’s
empty but all of his clothes are here. And look at all of
these bandages,” commented Mrs. Hall. “His bed is cold.
That means he’s been up for a while.”2

At that moment, the strangest thing occurred. All of
the sheets bundled themselves up together and then jumped

over the bed.3 Then, the stranger’s hat flew through the air
and hit Mrs. Hall in the face.4 There was a terrible sound

of a wicked laugh. Next, they saw an armchair moving
through the air toward them.

Sa
m

face (n) ใบหน้า
terrible (adj) น่ากลัว
sound (n) เสียง
wicked (adj) ชั่วร้าย
laugh (n) เสียงหัวเราะ
armchair (n)

“I know I locked the door last night,” said Mrs. Hall.

pl
e

else (adv) อื่น
point (v) ชี้
reply (n) เสียงตอบรับ
enter (v) เข้าไป
bandage (n)

เก้าอี้มีที่เท้าแขน
scream (v) กรีดร้อง
push (v) ผลัก
in front of (prep)

อยู่ข้างหน้า
bolt (n) กลอนประตู
lock (v) ลงกลอน
deal with sb (v)

ทำ�ข้อตกลงกับ...

Mrs. Hall screamed and felt herself being pushed

out of the room with her husband in front of her.Then, the
door slammed shut and the bolt locked. Mrs. Hall said to
her husband, “He deals with the devil. He has evil spirits
in there.”5

“There has to be another explanation,” said her

husband.

devil (n) ปีศาจ
evil (adj) ที่ชั่วร้าย
spirit (n) จิตวิญญาณ
explanation (n)

คำ�อธิบาย
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1 “ใครเสียอีกล่ะที่จะทำ�เรื่องแบบนี้” มิสเตอร์ฮอลล์เอ่ยพลางชี้ไปที่ห้องของชาย
2
3
4
5

แปลกหน้า
เตียงของเขาเย็นเฉียบเลย แปลว่าเขาลุกไปได้สักพักแล้วละ
แผ่นกระดาษทุกแผ่นมากองรวมตัวกันเอง ก่อนกระโจนขึ้นไปอยู่บนที่นอน
จากนั้น หมวกของชายแปลกหน้าก็ลอยขึ้นมาก่อนกระแทกเข้าที่หน้าของ
มิสซิสฮอลล์
มิสซิสฮอลล์เอ่ยบอกสามีว่า “เขาคบค้ากับปีศาจ เข้าเลี้ยงภูตผีไว้ในนั้น”
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