
Chapter 1

Beauty

I love my 
daughters.

I love 
presents.

There was once a very rich man, 
named Pierre, who gave his three 
daughters everything they wanted.

beauty (n) สาวงาม
there was (pt) มี
once (adv) กาลคร้ังหน่ึง
very (adv) มาก
rich (adj) ร่ำารวย
named (pp) มีชื่อว่า
gave (pt) ให้
daughter (n) ลูกสาว
everything (pron) 

ทุกสิ่ง
want (v) ต้องการ
love (v) รัก
present (n) ของขวัญ
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   “Bring us rubies and silks from 
the market!” demanded Sophie 
and Marie, his eldest daughters.

   Pierre turned to his 
youngest daughter. 
“Don’t you want anything, 
Beauty?” he asked.

And pearls.Oh, and a 
satin dress!

bring sb sth (v)         
นำามาให้

rubies (pl) ทับทิม
silks (n) ชุดผ้าไหม
market (n) ตลาด
demand (v) เรียกร้อง
eldest (adj)               

อายุมากสุด, คนโต
satin (n) ผ้าซาติน, 

ผ้าต่วน
dress (n)                

ชุดกระโปรง
pearl (n)                  

ไข่มุก

turn (v) หัน
youngest                    

(adj) อายุน้อยสุด, 
คนเล็ก

ask (v) ถาม
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Po ison

   “May I have a rose?” asked 
Beauty. “They always seem to die 
in our garden.”
   “I wonder why?” said Marie. 
   “It’s a mystery,” added Sophie. 
“And such a shame when you 
love them so.”

may (v) ...ได้ไหม
have (v) ขอ
rose (n) กุหลาบ
always (adv) เสมอ
seem (v) ดูเหมือน
die (v) ตาย
garden (n) สวน
wonder (v) สงสัย
mystery (n) ปริศนา
add (v) พูดเสริม
such... มันช่าง...จริง ๆ
shame (n) เรื่องน่าอาย
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   Pierre waved goodbye to his 
daughters and galloped away 
on his sleek white horse. 
   As he rode, a thick fog filled 
the air. Pierre couldn’t see the 
path ahead, or even his horse 
below him. 

waved (pt) โบกมือ
goodbye (n) การอำาลา
gallop away (v) 

ควบม้าจากไป
sleek (adj) (ขน) 

เรียบเป็นมัน
white (adj) สีขาว
horse (n) ม้า
rode (pt) ขี่
thick (adj) หนา
fog (n) หมอก
fill (v) มีอยู่เต็ม
the air (n) อากาศ
path (n) เส้นทาง
ahead (adv) ข้างหน้า
even (adv) แม้กระทั่ง
below (prep) ใต้
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...the fog rolled back to reveal 
a towering castle. 
   Pierre gasped. “Where am I?”

   He went on blindly, 
until suddenly... 

went on (pt) เดนิทางตอ่
blindly (adv)           

อย่างมองไม่เห็น
until (conj) จนกระทั่ง
suddenly (adv) จู่ ๆ

roll back (v) จางลง
reveal (v) เผยให้เห็น
towering (adj)           

สูงตระหง่าน
castle (n) ปราสาท
gasp (v) อ้าปากค้าง
where (adv) ที่ไหน
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Chapter 2 

The Beast
The horse’s hooves 
clattered up to 
the castle gates. 
They opened before 
him with a 
ghostly creak.

beast (n) อสูร
hooves (pl) กีบเท้า
clatter (v) วิ่งกุบกับ
gate (n) ประตูกำาแพง
open (v) เปิด
before (prep) ตรง

หน้า
ghostly (adj)          

อย่างหลอนๆ
creak (n) เสียงประตู
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   Pierre rode into a courtyard. 
As he raised his hand to knock on 
the castle door, it swung open.   
   “Hello?” he called. No one 
answered. He tried again. “Hello?” 
But Pierre only heard his own 
voice, echoing off the stone walls.

Is anybody 
here?

into (prep) เข้าใน...
courtyard (n) ลาน
raised (pt) ยก, เงื้อ
hand (n) มือ
knock (v) เคาะ
door (n) ประตู
swung open (pt) 

เหวี่ยงเปิดออก
hello (interj) สวัสดี
call (v) ตะโกน
answer (v) ตอบ
tried (pt) ลอง
again (adv) อีกครั้ง
only (adv) เท่านั้น
own (adj) ของตัวเอง
voice (n) เสียง
echo off (v)            

สะท้อนออกจาก
stone wall (n) ผนังหนิ
anybody (pron) ใคร
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   “What’s going on?” he 
murmured, his heart beating faster. 
Then a mouth¯watering smell 
made him forget his fear.
   Pierre followed his nose to an 
enormous feast. He sat down, 
nervously. “Where are the guests?” 
he said to himself. 

What’s going on? 
เกิดอะไรขึ้น

murmur (v) พึมพำา
heart (n) หัวใจ
beat (v) เต้น
faster (adv) เร็วขึ้น
mouth-watering 

(adj) น่าน้ำาลายสอ
smell (n) กลิ่น
forget (v) ลืม
fear (n) ความกลัว
follow (v) ตาม
nose (n) จมูก
enormous (adj) 

มากมาย
feast (n) อาหารมือ้ใหญ่
sat down (pt) นั่งลง
nervously (adv) 

อย่างกระวนกระวาย
guest (n) แขก
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   A full plate floated over to him 
and he cried out in surprise. But he 
was cold and starving and the food 
smelled so good.
   “I hope no one minds,” he 
thought, picking up a silver fork. 
   Invisible hands poured him rich, 
sweet wine. 

full (adj) เต็ม
plate (n) จาน
float over (v) ลอยมา
cried out (pt)              

ร้องออกมา
surprise (n)           

ความประหลาดใจ
cold (adj) หนาว
starving (v-ing) 

หิวโหย
hope (v) หวัง
mind (v) ถือสา
thought (pt) คิด
pick up (v) หยิบ
silver (n) เงิน
fork (n) ส้อม
invisible (adj)          

ที่มองไม่เห็น
pour (v) ริน
rich (adj) เข้มข้น
sweet (adj) หวาน
wine (n) ไวน์
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   Feeling full and tired, Pierre 
rose from the table. Instantly, 
a bed appeared before him. 
Pierre was too exhausted 
to question it. He just
lay down... and fell 
fast asleep.

   He woke in a beautiful bedroom. 
A pile of clean clothes sat on a seat 
by the bed. They were just his size. 

full (adj) อิ่ม
tired (adj) เหนื่อยล้า
rose (pt) ลุกขึ้น
table (n) โต๊ะ
instantly (adv)             

โดยทันที
bed (n) เตียง
appear (v) ปรากฏ
too…to ...มากเกนิทีจ่ะ...
exhausted (adj) 

เหนื่อยมาก
question (v) สงสัย
lay down (pt) นอนลง
fell asleep (pt) 

ผล็อยหลับ
fast (adv) อย่างรวดเร็ว

woke (pt) ตื่น
beautiful (adj) สวยงาม
bedroom (n) หอ้งนอน
pile (n) กอง
clean (adj) สะอาด
clothes (pl) เสื้อผ้า
sat on (pt) อยู่ที่...
seat (n) ที่นั่ง
size (n) ขนาด
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   “I must find the owners and 
thank them,” Pierre thought, 
and set out to search the castle 
corridors. Invisible hands 
opened all the doors, but he 
couldn’t find a single living 
person anywhere.

find (v) หา
owner (n) เจ้าของ
thank (v) ขอบคุณ
set out (pt) ออกไป
search (v) สำารวจ
corridor (n) โถงทางเดนิ
single (adj) (สิ่ง) เดียว
living person (n) 

คนที่มีชีวิต
anywhere (adv)    

ที่ไหน ๆ
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   “Perhaps everyone’s 
outside?” Pierre 

wondered. 

   In the garden, he found a 
beautiful rosebush. As he sniffed 
the blooms, he remembered his 
promise to Beauty.

perhaps (adv) บางที
everyone (pron) ทกุคน
outside (adv) ขา้งนอก
wonder (v) สงสัย

garden (n) สวน
rosebush (n)               

พุ่มกุหลาบ
sniff (v) ดมกลิ่น
bloom (n) ดอกไม้
remember (v) จำาได้
promise (n)         

คำาสัญญา
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   The instant Pierre plucked a 
flower, a huge shadow fell over the 
rosebushes. He spun around, 
clutching the bloom to his chest...

No one will miss 
one rose.

miss (v) สังเกตเห็น
instant (n) ชั่วขณะนั้น
pluck (v) เด็ด
huge (adj) มหึมา
shadow (n) เงา
fell over (pt)             

ทอดลงบน...
spun around (pt) 

หมุนตัว
clutch (v) กอดแนบ
chest (n) อก
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...to see a hideous creature before 
him. Its eyes glittered fiercely.
Before Pierre could cry out, it 
grabbed him and pulled him close 
to its angry face.

hideous (adj) 
อัปลักษณ์

creature (n) สิ่งมีชีวิต
glitter (v) (ตา) ลุก
fiercely (adv)             

อย่างดุร้าย
cry out (v) ร้องออกมา
grabbed (pt) คว้า
pull (v) ดึง
angry (adj) โกรธ
face (n) ใบหน้า
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Chapter 3 

Prepare to die!

“How dare you steal from the 
Beast?” demanded the terrifying 
creature. “I gave you food and 
shelter, and this is how you repay 
me? Thief!” 

prepare (v) เตรียมตัว
die (v) ตาย
how dare กล้าดียัง

ไงถึง...
steal (v) ขโมย
demand (v) คาดคั้น
terrifying (adj)           

น่าสะพรึงกลัว
food (n) อาหาร
shelter (n) ที่พักพิง
repay (v) ตอบแทน
thief (n) หัวขโมย
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