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Hi! I am Dora.

This is Boots!

We take a walk.

Hi! (ไฮ) สวัสด ี! 
this (ธิซ) นี่, นี้
take a walk          
(เทค อะ วอค)  
เดินเล่น
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We meet our friend 

Unicornio.

There is a door.

We see a rabbit with a letter!

meet (มีท) พบ
our (เอารํ) ของเรา 
friend (เฟรนดํ) 
เพื่อน 

there is (แธรํ อิซ) ม ี
door (ดอรํ) ประตู 
see (ซี) เห็น 
rabbit (แรบ' บิท) 
กระต่าย

with (วิธ) กับ 
letter (เลท' เทอรํ) 
จดหมาย
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The letter is for Unicornio.

The Enchanted Forest             

animals want Unicornio 

to be their king.

for (ฟอรํ) สําหรับ 
enchanted            
(เอนแชน' ทิด)                 
ต้องมนตร ์

forest (ฟอ' ริซทํ) 
ป่า 

animal              
(แอน' นะเมิล) สัตว์ 

want (วอนทํ) 
ต้องการ 

king (คิง) ราชา
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We must go to the castle 

and get Unicornio’s crown!

must (มัซทํ) ต้อง 
go (โก) ไป 
castle (แคซ' เซิล) 
ปราสาท 

get (เกท) ไปเอามา 
crown (เครานํ) 
มงกุฎ 
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But Unicornio thinks

he is not kind, smart,

brave, or strong, 

like a king.

but (บัท) แต่ 
think (ธิงคํ) คิด
not (นอท) ไม่
kind (ไคนํดํ) ใจด ี
smart (สมารํท) 
ฉลาด 

brave (เบรฟวํ)  
กล้าหาญ

or (ออรํ) หรือ
strong (สตรอง) 
แข็งแกร่ง

like (ไลคํ) เหมือนกับ
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We can show Unicornio

that he can be a king.

can (แคน) สามารถ, 
...ได้ 

show (โช)         
ทําให้เห็น
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How do we find the castle?how (เฮา) อย่างไร 
find (ไฟนํดํ) หาเจอ 
castle (แคซ' เซิล) 
ปราสาท
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Map says we need 

to go through 

the Riddle Tree.

We need to go past 

the volcano. 

Then we will be 

at the castle.

map (แมพ) แผนที ่
say (เซ) พูด, บอก 
need (นีด)                
จําเป็นต้อง 

through (ธรู) ผ่าน 
riddle (ริด' เดิล) 
ปัญหา, ปริศนา

tree (ทรี) ต้นไม้
past (แพซทํ) ผ่าน
volcano             
(วอลเค' โน) ภูเขาไฟ

then (เธน) จากนั้น 
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On our way to the 

Riddle Tree, we see elves. 

One is too small.

He cannot 

reach the peaches.

on one’s way 
 (ออน เว) ระหว่างทาง
see (ซี) เห็น, เจอ
elves (เอลฟํวํซํ) ภูต
one (วัน) ตนหนึ่ง
too (ทู) มาก 
small (สมอล) ตัวเล็ก 
cannot (แคน' นอท) 
ไม่สามารถ, ...ไม่ได้

reach (รีช)             
เอื้อมถึง 

peach (พีช) ต้นพีช
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Who can help the elf?

Unicornio!

Unicornio is kind,

just like a king.

who (ฮู) ใคร 
can (แคน) สามารถ, 
...ได้ 

help (เฮลพ)ํ ชว่ยเหลอื 
elf (เอลํฟ) ภูต 
kind (ไคนํดํ) ใจด ี
just like (จัซทํ ไลคํ) 
เหมือนกับ 

king (คิง) ราชา
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